ى
المصرى
صندوق استثماار بنك فيصل االالسالمى
رابع ٢٠١٣
التقرير الربع سنوي الر
تحليل مديير االستثمار

أدداء الصندوق

أداءء الصندوق
جيدة في الربع األخير من العام بسبب التققدم على
شھدد السوق المصري موجة صعود ة
أعطى مزيد من الثقة لللمستثمرين .استقرار حالة
ى
صعيد السياسي واالققتصادي مما
الص
ستمرار في تنفيذ خارطة
األممن في الشارع الممصري ساعدت االحكومة على االس
ستور من المسودة النھائية
الطرريق ،وعليه فقد انتنتھت اللجنة المسئوولة عن صياغة الدس
على الناحية
ك ،حدث المزيد ممن التطورات ى
العام .عالوة على ذلك
لطررحه لالستفتاء م
على تلبية
من دول الخليج مما ساعد الحكومة عل
ساعدات والمنح ن
قتصادية بزيادة المس
االقت
االقتصاد .بلغت
د
دعم وتحفيز
عن زيادة خطة م
احتيياجاتھا الطارئة وككذلك اإلعالن ن
عام  %١٠٫٣ ٢٠١٣بينما بلغ أداء مؤشر
عواائد الصندوق للرببع الرابع من م
٣٠
عن نفس الفترة.
 %١٩٫٤ EGX٣ع

االققتصاد و سوق األألسھم
ت ،أعلنت شركة ج
ى صعيد الشركات
على
جلوبال تليكوم القاببضة إن شركتھا الفرعية
ث
جزائر قد فازت بواحدة من تراخييص الجيل
بالج
الثالث المطروحة في السوق
عام .كما
الحيته لمدة  ١٥ع
الجززائري .تكلف التررخيص  ٤٠مليون دوالر وتمتد صال
زيادة سنوية
ة
أعلننت الشركة عن نتاتائج أعمالھا للربع الثالث من عام  ٢٠١ ٣مسجلة
بمكاسب في فروق العملة وصلت
ب
في صافي الدخل ،ليبللغ  ٤٦مليون دوالر ،منتفعة
عن نتائج
الت ،فقد أعلنت ع
لشركة المصرية لالتصاال
ة
الر .بالنسبة
إلى  ١٢٫٧مليون دوال
%١٥٫٦
أعممال قوية للربع الثاللث من عام  ٢ ٠١٣حيث سجلت زياادة سنوية بنسبة ٦
سبب ارتفاع اإليراددات من
 ٢٫٨٦مليار جنيه مصري وذلك بس
في اإليرادات لتبلغ ٦
المببيعات المحلية وخددمات االتصاالت ووالكابالت الدولية .وعالوة على ذلك ،وقعت
شروع كايرو فستيفال سيتي
الشرركة اتفاقية تعاون مع شركة الفطيم العقارية لتوريد مش
بخددمات االتصاالت االسلكية والالسلكية ،ونقل البيانات ،ووخدمات التشغيل الثالثي.
على موافقة
عن حصولھا ى
ي قطاع البتروكيمااويات ،أعلنت شرركة سيدي كرير ع
وفي
 ١٥٠مليون
١
يقدر المشروع بتكلفلفة استثمارية
إلقاممة مشروع جديد إلنتاج اإلثيلين .ويق
طن سنويا ،وھو مما يرفع
شركة  ١٥٠٠٠٠ط
الر وسيزيد من القلقدرة اإلنتاجية للش
دوال
طن سنويا.
بالشركة إلى  ٤٥٠٠٠٠ط
ة
إجممالي الطاقة اإلنتاجيية لالثيلين
اند بوورز برفع اللتصنيف
سسة ستاندرد د
صادي ،قامت مؤس
وعللى الصعيد االقتص
 CCمع نظرة مستتقبلية مستقرة .وقررر البنك
االئتتماني لمصر إلى  B/B--من CC+/C
طة في خطوة تھددف إلي
خفض أسعار الفائددة بمقدار  ٥٠نقط
المرركزي المصري خ
الدولي ٨٢٤
ي
صاد .وفي نفس الووقت تراجع االحتياياطي النقدي
صلة تحفيز االقتص
مواص
مليوون دوالر ليصل إلى  ١٧٫٨مليار دوالر في شھر ننوفمبر بعد أن سددد البنك
المرركزي المصري وددائع لدولة قطر بقييمة  ٥٠٠مليون ددوالر .إضافة إلى ذلك فقد
سبب االرتفاع في أسعار البوتاجاز ووتخفيف
ارتففع معدل التضخم إلى  %١٢٫٩بس
أدي إلى زيادة القوة الشرائية.
السيياسة النقدية مما ي

استتراتيجية االستثماار
علي
صادي والسياسي الحاالي ،سيقوم مدير اللصندوق بالحفاظ ع
في ظل المناخ االقتصا
عن تاريخ االستفتاء على الدستور في ييناير
مستتويات االستثمار بععد أن تم اإلعالن ع
ضع جيد
يبقى الصندوق في وض
حفيز االقتصاد .ى
عامم  ٢٠١٤باإلضافة إلى خطة ثانية لتح
صادية المقبلة.
التطورات السياسية واالقتص
ت
ستفادة من
لالس

للمزييد من المعلومات:
صرى
ك فيصل االسالمى المص
بنك
 37621287ـ 202/ 37621289
3
تليفوون 37621285 :ـ  376212286ـ
س202 / 37621281 :
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٣٦٫٧%

لرابع ٢٠١٣
الربع الر
الربع الثلثالث ٢٠١٣
الربع اللثاني ٢٠١٣
الول ٢٠١٣
الربع اال
العائد منذ بدداية العام ٢٠١٣
٢٠١٢
٢
٢٠١١
١
٢٠١٠
٠
٢٠٠٩
٩
٢٠٠٨
٨
٢٠٠٧
٧
٢٠٠٦
٦
٢٠٠٥
٥
منذ التأسيس

بياانات الصندوق
٨٨.١ج .م.
 ٦٥ج .م.
ديسمبر ٢٠٠٤
سبوعي  /أسبوعي
أس
٦٥٠٧٧٥٧٠
EFGFISL

سعر الوثيقة
ر
إجمالي التوزييعات منذ التأسيس
تاريخ التأسيس
خ
االكتتاب/االسترداد
ب
كود رويترز
د
كود بلومبرج

أكبر خمس شركات
ر
القطاع

الشركة

أأغذية و مشروبات
اتصاالت
موارد أساسية
اتصاالت
العقارات

صناعات الغذائية
جھينة للص
جلوبال تتيلكوم القابضة
العز لصنااعة حديد التسليح
المصريية لالتصاالت
ضة
طلعت مصطفى القابض
مجموعة ت
توزيع االصول
تو

الكيمماويات
%٧..٠

الموارد االساسيية
%٩.٨

البنوك االسالمية
%٤.٥

النقدية
%١٦.٣
غاز و بتررول
%٠.٧

الخدمات الماليةة
ك
البنوك
باستثناء
%٠.٨

صاالت
االتص
%٢٢
٢.٦

شروبات
االغذية و المشر
%١٠.٧

ة
االدوية
%٤.٦
خدمات و منتجات
صناعية
%٣.٧

العقارات
%١٧.٠
تھالكية
المنتجات االستھ
%٢.٤

