
التقرير الربع سنوي 

الربع الثالث ٢٠٢١

هدف االستثمار 

مجاالت االستثمار  

االكتتاب/االسترداد 

- يقدم الصندوق اكتتابات يومية للمستثمرين 
- يقدم الصندوق استردادت أسبوعية للمستثمرين 

-  يتم تحديد سعر الوثيقة في آخر يوم عمل مصرفي من كل أسبوع 
- الحد األدني لالكتتاب هو ٥ وثائق استثمارية 

بيانات الصندوق 

سوق أسهم مفتوح نوع الصندوق                                       

أبريل-٢٠٠٨ تاريخ التأسيس  

٢٦٦٫٠٣ ج.م.  سعر الوثيقة ج.م

١٢٫٠٠ ج.م.  اجمالي التوزيعات من التأسيس      

٦٥١٢٢٩٤١ كود ISIN الخاص بالصندوق  

مدير االستثمار 

هيرميس إلدارة الصناديق  شركة اإلدارة  

مدير االستثمار  نبيل موسي 

مصطفي عامر  مساعد مدير االستثمار

يوليو-٢٠١٣  بداية اإلدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس         

بيانات التواصل 

البنك الزراعي المصري 

+٢٧٩٤٢٤٧١-٢٠٢ تليفون 

+٢٧٩٤٨١٩٣-٢٠٢ فاكس 

https://www.abe.com.eg/ العنوان االلكتروني 

 - يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في األوراق المالية للشركات المدرجة
 في البورصة المصرية

 - يسمح للصندوق أيضاً االستثمار في أذون الخزانة و سندات الخزانة وسندات الشركات و 
سندات التوريق و الودائع

٠٫١% ٢٠٢٠

٧٠٫٠% منذ ٥ سنوات الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هو تعظيم رأس مال المستثمر علي المدي الطويل من 
خالل تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة باألدوات المستثمر فيها 

بالصندوق.
١٩٣٫٩% منذ التأسيس

األداء الفترة 

١٫٧% الربع الثالث ٢٠٢١

٣٫٤% العائد منذ بداية العام  

صندوق استثمار البنك الزراعي المصري 

محفظة الصندوق 

أداء الصندوق 

تحليل السوق 

:٢٠٢١من عام  ثالثأداء الربع ال

. الذي شهد انخفاًضا في وزن سهم البنك التجاري الدولي ،FTSE EMلألسواق الناشئة ومؤشر  MSCIيونيو بعد إعادة التوازن لكل من مؤشر  ٢٠إلى أدنى مستوى له في  EGX30وصل مؤشر 
أت يونيوعن تعيين حسين أباظة في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وبد ٢٤أعلن البنك في . نتيجة التدفقات الخارجة سهم البنك التجاري الدولي إلى تقييمات منخفضة تاريخية

ارتفاع سهم البنك كان له تأثيرغير . ٪ في أغسطس٩٫٢٪ في يوليو و٩٫٥التدفقات األجنبية الوافدة في العودة إلى السهم بسبب تقييمه الجذاب ونظرة أكثر استقراًرا لإلدارة، وارتفع السهم بنسبة 
إيجابية علي جميع القطاعات، مما طمأن المستثمرين أن أرباح الشركات تتعافى من  ٢٠٢١كانت نتائج الربع الثاني من عام . نقطة ١١٠٠٠مباشر على باقي المؤشر وساعده على اختراق عالمة 

.٢٠٢٠االنخفاض الذي شهدته خالل عام 

، لكن الحكومة ٢٠١٤ألول مرة في يوليو ) ١٩٩/٢٠٢٠(صدر قانون أرباح رأس المال . ٢٠٢٢توقف انتعاش السوق في سبتمبر، مع ظهور أنباء عن تطبيق ضرائب أرباح رأس المال مطلع 
سبتمبر إن القانون سينفذ في  ٣أكدت وزارة المالية في . لمدة ستة سنوات، واختارت بدالً من ذلك فرض ضريبة الدمغة على عمليات التداول) ٢٠١٧و ٢٠١٥في (اضطرت لتأجيل تنفيذه مرتين 

كان . يبة الدمغةسيتم تطبيق الضريبة على المستثمرين المحليين فقط، بينما يستمر المستثمرون األجانب في دفع ضر%. ١٠كما هو مقرر وسيفرض ضريبة أرباح رأس المال بنسبة  ٢٠٢٢يناير 
تلقى السوق  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠الصغيرة في عامي ات لهذه األخبار بعض التأثير السلبي على معنويات السوق، خاصة في أوساط المستثمرين األفراد، بعد االرتفاع الكبيرالذى شهدته أسهم الشرك

هي واحدة من أكبر  Evergrande. في الصين Evergrandeضربة أخرى في وقت الحق في سبتمبر حيث بدأت األسواق الناشئة في االنخفاض بعد ظهور أخبار عن أزمة ديون مجموعة 
لسيولة مليار دوالر أمريكي، وفشلت الشركة في سداد المصاريف التمويلية على السندات، وتعرض بعض أصولها للبيع لمواجهة أزمة ا ٣٠٠مطوري العقارات في الصين، مع التزامات تزيد عن 

.الحالية

جنيهً مصري للسهم الواحد مما يعني أن الشركة تبلغ قيمتها  ٢٠٪ بسعر ٩٠٪ وال تزيد عن ٥١على صعيد الشركات، قدمت تحالف الدار العقارية عرض لشراء حصة في سوديك ال تقل عن 
٪ من أسهمها المدرجة ٦٩وأعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية أن . ولم تتم الموافقة عليه بعد) FRA(ال يزال العرض قيد الدراسة من قبل هيئة الرقابة المالية . مليار جنيه مصري ٧٫١اإلجمالية 

٪ المتبقية مدرجة ومتداولة في سوق ٤٠٪ منها مدرجة ومتداولة في مصر، في حين أن الـ ٦٠مليار سهم،  ١٫١٣كان لدى الشركة . في مصر قد تحولت إلى الجنيه المصري من الدوالر األمريكي
مليون سهم منها تحولت إلى التداول بالجنيه المصري بينما ال يزال  ٤٦١مليون سهم في مصر بالدوالر األمريكي قبل التحويل، وحوالي  ٦٧٠وهذا يعني أنه تم تداول حوالي . الكويت لألوراق المالية

.الرصيد المتبقي متداوًال بالدوالر األمريكي

:نظرة مستقبلية

قد أنه بعد نعت. شهد السوق بعض عمليات البيع لتدبير بعض السيولة لالكتتاب العام. مليار جنيه ٣في منتصف أكتوبر بقيمة تزيد عن  e-Financeوينتظر السوق حاليًا االكتتاب العام المرتقب لشركة 
 . االكتتاب العام، سيشهد السوق ارتفاعا على المدى القصيروبعد عودة بعض السيولة للسوق

.وتأثيرها على األسواق الناشئة، و إذا كان هناك حل سريع لألزمة أو إذا كانت ستظهر تداعيات أخرى Evergrandeعلى صعيد اخر، نراقب عن كثب أحداث أزمة ديون 

وسيكون . دوالر أمريكي للطن ٧٠٠دوالر أمريكي للطن، بينما وصل سعر اليوريا إلى مستوى مرتفع تخطى  ٨٠وشهدت أسعار السلع جولة أخرى من الزيادات في سبتمبر، حيث تخطى البرنت 
.٢٠٢١لذلك أثرا ايجابيا على نتائج أعمال شركات قطاعى البتروكيماويات واألسمدة في مصر خاصة لنتائج النصف الثاني من عام 

التطورات االقتصادية

ضريبة الدمغة علي % ٠٫١٢٥٥، وسوف يقوموا بإلغاء ٢٠٢٢يناير  ١ألسهم المدرجة في البورصة المصرية بداية من اضريبة القيمة المضافة علي % ١٠أعلنت الحكومة المصرية خطة تنفيذ 
. ضريبة الدمغة علي كل عملية% ٠٫١٢٥٥ومن ناحية أخري، المستثمرون األجانب معفون من ضريبة القيمة المضافة ولكن سوف يستمروا في دفع . المستثمرون المحليون

، مما كان متوقع قام %٩٫٢٥وسعر اإلقراض لليلة الواحدة عند % ٨٫٢٥قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالحفاظ علي أسعار الفائدة ليصبح سعر عائد اإليداع لليلة الواحدة عند 
وأشار البنك المركزي أن معظم المؤشرات المصرية تتعافى تدريجياً إلى . ٢٠٢٠حتي نوفمبر  ٢٠١٨السياسة التوسعية في فبراير منذ بداية % ١٠٫٥٠البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بـ

ن بشأن اتجاه قيي، في حين ارتفعت أسعار النفط العالمية والسلع األخرى لتصل إلى مستويات تفوقت علي مستويات التي وصلوا اليها بعد الجائحة، مع عدم ال١٩-مستويات ما قبل جائحة كوفيد
.نتيجة لذلك، قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء سعر الفائدة دون تغيير. أسعارها في المستقبل

، %٥٫٨سنوات بعائد  ٦مليار دوالر لسندات مدتها  ١٫١٢٥مرات، تضمنت عملية البيع حوالي  ٣مليار دوالر وتم تغطية الطرح  ٣أعلنت مصر أن حجم اليوروبوند الذي قامت الحكومة بطرحه 
%.٨٫٧٥سنة بعائد  ٣٠مليون دوالر لسندات مدتها  ٧٥٠، و %٧٫٣سنة بعائد  ١٢مليار دوالر لسندات مدتها  ١٫١٢٥

مما . مليار دوالر في يونيو ١٫٧مليار دوالر في يوليو وبصافي أصول  ١٫٦مليار دوالر صافي التزامات بالمقارنة بـ ٤٫٤أعلن البنك المركزي أن صافي أصول األجانب في البنوك المحلية بلغت 
أصولها لتمويل  نعتقد أن االنخفاض جاء بسبب اتساع عجز الحساب الجاري بسبب ارتفاع ضغوط االستيراد مما أجبر البنوك علي استخدام بعض. مليار دوالر خالل شهرين ٦٫٢يعني انخفاض بلغ 

.التزامات العمالت األجنبية

 ٧٫٢مليار دوالر خالل شهر أغسطس، مما يعني نسبة تغطية للواردات  ٤٠٫٦٧مليار دوالر مقارنة بـ ٤٠٫٨٣أعلن البنك المركزي عن ارتفاع االحتياطي النقد األجنبي خالل شهر سبتمبر ليبلغ 
.  شهر

ويعتبر هذا أعلي مستوي وصل . ٢٠٢٠/٢٠٢١خالل العام المالي % ٤٫٥، بالمقارنة بـ٢٠٢١في شهر أغسطس % ٥٫٧بالمقارنة بـ% ٦٫٦ليصل إلي  ٢٠٢١ارتفع معدل التضخم في شهر سبتمبر 
نعتقد أن معدل التضخم سوف يستمر في االرتفاع تدريجي في ضوء . ٢٠٢٠سبتمبر /، وكان متوقع بسبب التأثير األساسي في أسعار مواد الغذائية في أغسطس٢٠٢٠اليه معدل التضخم منذ أبريل 

خالل الربع الرابع من %) ٢-% (+/٧يتوقع البنك المركزي المصري أن يصل معدل التضخم الي . االرتفاع المستمر في أسعار السلع العالمية التي ستجبر المنتجين علي ارتفاع أسعار المواد الخام
.  أعلي من هذا المستوي/، ونتوقع أن يصل معدل التضخم الي متوسط٢٠٢٢عام 

االداءتوزيع األصول
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صندوق استثمار الماسي  EGX30 Cappedمؤشر 


