صندوق إستثماربنك فیصل االسالمي والبنك التجاري الدولي ذوالعائد التراكمي
(األمان)
حقائق وأرقام صندوق االمان للربع الثاني 2020
أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر  EGXخالل 2020
105.00
100.00
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00

30-Jun-20

23-Jun-20

16-Jun-20

9-Jun-20

2-Jun-20

26-May-20

19-May-20

12-May-20

5-May-20

28-Apr-20

21-Apr-20

14-Apr-20

7-Apr-20

31-Mar-20

24-Mar-20

17-Mar-20

10-Mar-20

3-Mar-20

25-Feb-20

18-Feb-20

4-Feb-20

11-Feb-20

28-Jan-20

21-Jan-20

14-Jan-20

EGP 87.39
14.69 %
-14.40 %

NAV as of 30 Jun. 2020
Q2 2020 Return
YTD Return

7-Jan-20

أداء الصندوق:

31-Dec-19

EGX30

Al Aman

أخبار االقتصاد و سوق المال:



























إيرادات السیاحة تصل إلى  13.03ملیار دوالر في عام  ،2019بارتفاع قدره  %12مقارنة بالعام
السابق
خفض أسعار الكهرباء بواقع  0.1جم /كیلووات في الساعة للمصانع
مجلس إدارة كريدي أجريكول يقر تعديل توزيعات األرباح لعام  2019من  4.55جم إلى  3.42جم.
الجمعیة العامة العادية إليديتا تقر توزيعات األرباح لعام  2019بواقع  0.20جم  /سهم
مجلس إدارة سوديك يعین أسامة عبد المنعم محمود صالح في منصب رئیس مجلس اإلدارة غیر التنفیذي
اعتبارا من  1أبريل
فوري يطلق خدمة سداد فواتیر الكهرباء من المنزل من خالل FawryPay
وزارة الصحة تطالب المستشفیات الخاصة بتخصیص أماكن للحاالت المصابة بفیروس كورونا
الصحة تلزم شركات األدوية بتوفیر مخزون يكفى  6أشهر للموافقة على التصدير
الجمعیة العمومیة العادية البن سینا فارما تقر توزيعات أرباح بواقع  0.07جم  ،بعائد توزيعات قدره
%1؛ توزيع أسهم مجانیة بواقع 1:6
لجنة السیاسة النقدية التابعة للمركزي المصري تبقي على معدالت الفائدة لإليداع واإلقراض للیلة واحدة
ومعدالت الخصم دون تغییر عند  %9.25و %10.25و %9.75على التوالي
الحكومة تبحث الحصول على تمويل يتجاوز ملیار دوالر من عدد من المؤسسات الدولیة ومؤسسات
التنمیة لدعم جهودها ضد انتشار كوفید 19
الحكومة المصرية تؤجل إطالق العاصمة اإلدارية الجديدة والمتحف المصري إلى العام القادم بدال من
العام الجاري في ضوء انتشار كوفید 19
مصر توقف استقدام المصريین من الخارج لمحاربة انتشار كوفید 19
انخفاض مؤشر مدراء المشتريات لمارس إلى  44.2مقابل  47.1في فبراير
الحكومة المصرية تخصص المستشفیات الجامعیة للمصابین بفیروس كورونا
الرقابة المالیة تسمح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مقیدة بالبورصة بما ال يجاوز %10
مبیعات سیارات الركاب لجي بي أوتو لشهر فبراير ترتفع بواقع  %12مقارنة بالشهر السابق بفضل
مبیعات شیري؛ نتوقع انخفاض كبیر في مارس وأبريل بسبب تأثیر كوفید  19على معدل الطلب
الحكومة تخفض مجددا مستهدف نمو الناتج المحلي اإلجمالي للعام المالي  2020/2019إلى  %4.2من
 %5.1مقابل المستهدف األولي البالغ %5.6
ماجد الفطیم :كارفور مصر يسجل ارتفاع في المبیعات اإللكترونیة بواقع  6مرات منذ بداية انتشار
فیروس كورونا
السیسي يوجه بتخصیص منحة  500جم للعمالة غیر المنتظمة لمدة  3شهور
الحكومة تقر إجراءات لدعم قطاع السیاحة في ضوء انتشار كوفید 19
تراجع صافي االحتیاطي األجنبي بواقع  5.4ملیار دوالر في مارس ،حیث قام المركزي المصري
بتغطیة التدفقات االستثمارية األجنبیة في المحافظ جزئیا
مصر تمدد حظر التجوال ومنع السفر حتى  23أبريل في إطار إجراءاتها االحترازية لمواجهة انتشار
فیروس كورونا
انخفاض معدل التضخم العام إلى  %5.1على أساس سنوي لمارس  2020مقابل  5.32في فبراير
2020
إعمار مصر تتبرع بـ 10ماليین جم للحكومة المصرية لدعم مكافحة انتشار فیروس كورونا و 40ملیون
جم لمؤسسة مصر الخیر
ابتكار تستحوذ على إجمالي حصة فیتاس جروب في فیتاس إيجیبت وترفع ملكیتها إلى  %100مقابل
 %50سابقا




























لجنة التسعیر التلقائي للمنتجات البترولیة يخفض أسعار الطاقة بنحو  %3في المتوسط ،الوقود الثقیل
بواقع %8.2
وزارة السیاحة تبقي على إغالق المتاحف والفنادق حتى  23أبريل
صیدلیات  19011تستحوذ على سلسلة رشدى مقابل  360ملیون جم
البنك الدولي :توقعات بارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي بواقع  %3.7في العام المالي ،2020/2019
 %3.8في العام المالي  %5.8 ،2021/2020في العام المالي 2022/2021
نائب وزيرة التخطیط :نتوقع تراجع إيرادات السیاحة للعام المالي  2020/2019إلى  11ملیار دوالر
من  16ملیار دوالر
وزيرة التخطیط تضع ثالثة سیناريوهات بشأن احتواء أزمة كوفید :19-السیناريو األول باحتواء األزمة
في سبتمبر  2020باحتمالیة  ،%50والسیناريو الثاني في يونیو  2020وذلك باحتمالیة بلغت ،%20
والسیناريو الثالث باحتواء األزمة بنهاية ديسمبر  2020بنسبة احتمالیة تبلغ %30
وزارة األوقاف :استمرار اغالق المساجد حتى يتم القضاء على انتشار فیروس كورونا
الرقابة المالیة تصدر قرار بشأن حظر الجمع بین منصب رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في
محاولة لدعم حوكمة الشركات
موديز تبقي على تصنیف مصر االئتماني عند  B2مع نظرة مستقرة ،سجل مصر في االلتزام ببرنامج
اإلصالح االقتصادي وتقوية احتیاطیها من النقد األجنبي من المتوقع أن يحافظ على تصنیفها االئتماني
من الصدمات
الحكومة تخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام  2020/2021إلى  %3.5من %4.5
البنك المركزي المصري يرفع الحد األقصى الیومي لعملیات السحب النقدي لألفراد إلى  50ألف جم من
فروع البنوك ،و 20ألف جم من ماكینات الصرف اآللي
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء %53 :من منشآت االقتصاد في مصر غیر رسمیة
مصر تتوقع جني  620ملیون جم من طرح رخص حديد وأسمنت في 2021-2020
الجمعیة العامة العادية لسیدي كرير للبتروكیماويات تقر توزيعات نقدية لعام  2019بقیمة  0.30جم
للسهم
انخفاض صادرات السیرامیك  %22في الربع األول من عام  ،2020تراجع الطلب في ضوء انتشار
فیروس كورونا
البنك التجاري الدولي يستحوذ على  %51من بنك ماي فیر الكیني في صفقة بقیمة  35.35ملیون
دوالر
الجمعیة العامة العادية لفوري تقر زيادة رأس المال بواقع  100ملیون جم إلى  454ملیون جم من خالل
توزيع أسهم مجانیة بواقع  1:4لعام 2019
الحكومة تضع خطة "للتعايش" مع فیروس كوفید ،19-في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي قد
تستغرقه الجائحة
انخفاض صافي األصول األجنبیة للبنوك التجارية بواقع  11.3ملیار دوالر في مارس وتحقیق صافي
التزامات أجنبیة بواقع  3.4ملیار دوالر في ضوء محفظة تدفقات نقدية بقیمة  14ملیار دوالر في مارس
سي آي كابیتال القابضة لالستثمارات المالیة تعین هشام جوهر رئیسا تنفیذيا لقطاع بنوك االستثمار
وأحمد عبد اللطیف في منصب الرئیس التنفیذي لقطاع العملیات للمجموعة وعمرو أبو العینین في
منصب الرئیس التنفیذي لقطاع إدارة األصول
البرلمان يقر رسوم بواقع  0.30جم /لتر للبنزين بكل أنواعه و 0.25جم /لتر للسوالر
النواب يقر مبدئیا مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الحكومة ترفع توقعاتها لعجز الموازنة للعام المالي  2020/2019إلى  %7.9-7.8من  %7.2بسبب
انتشار فیروس كورونا




























مصر تتقدم بطلبات إلى صندوق النقد والبنك الدولیین إلسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجیل البعض
اآلخر
البنك المركزي يسمح للبنوك بإصدار قوائم مالیة ربع سنوية مختصرة واستبعاد تأثیر تأجیل أقساط
القروض
ارتفاع الدين الخارجي بواقع  %16مقارنة بالعام السابق إلى  112.6ملیار دوالر في الربع الثاني من
العام المالي 2019/2020
االحتیاطي األجنبي يصل إلى  37.04ملیار دوالر في أبريل  ،2020بانخفاض قدره  3.1ملیار دوالر
مقارنة بالشهر السابق
ارتفاع معدل التضخم العام ألبريل  2020إلى  %5.9مقارنة بالعام السابق من  %5.1في مارس
2020
رئاسة الوزراء تؤجل تطبیق ضريبة األرباح الرأسمالیة على األفراد والشركات حتى نهاية عام 2021
مصر ترفع األجور والمعاشات بواقع  11ملیار جم في العام المالي 2021/2020
أوراسكوم للتنمیة مصر قد تقوم بإعادة تشغیل فنادق الجونة تدريجیا اعتبارا من  15مايو
مصادر تعلن أن وكالة تمويل التنمیة المملوكة للحكومة البريطانیة (سي دي سي غروب) قد توقع اتفاقیة
بقیمة  100ملیون دوالر في قطاع الرعاية الصحیة
صندوق النقد الدولي يقر صرف  2.77ملیار دوالر لمصر لمواجهة آثار كوفید19-
موديز تبقي على تصنیفها االئتماني لمصر عند  B2مع نظرة مستقبلیة مستقرة
البرلمان يوافق على رفع الضريبة على بیع األوراق المالیة إلى  0.75في األلف من  0.5في األلف
جامعة عین شمس تخصص  220سرير الستقبال الحاالت المصابة بفیروس كورونا
السويدي إلیكتريك في القائمة السوداء للصندوق السیادي النرويجي بسبب الحوكمة البیئیة
ارتفاع معدل البطالة إلى  %9.2من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب انتشار كورونا فیروس
النتائج المالیة لسي آي كابیتال القابضة للربع األول من عام  :2020انخفاض صافي الربح بواقع
 %18.9مقارنة بالعام السابق إلى  88.4ملیون جم ،ارتفاع محفظة االئتمان بواقع  %8.2مقارنة بالعام
السابق
تمديد العمل بالرسوم المفروضة على واردات مصر من الحديد والبلیت حتى أكتوبر
كونسورتیوم بقیادة أوراسكوم كونستراكشون يبدأ أعمال اإلنشاءات في مشروع مونوريل العاصمة
اإلدارية الجديدة بتكلفة  4.5ملیار دوالر
الحكومة توافق على خصم  %1من دخل العاملین بقطاعات الدولة العامة والخاصة و %0.5من
المعاشات لمواجهة تداعیات كوفید19-
ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي بواقع  %5في الربع األول من العام المالي  2020/2019مقابل %5.6
في الربع األول من العام المالي  ،2019/2018والمستهدف البالغ %5.9
المركزي يطلق مبادرة للسداد اإللكتروني وخفض الحاجة الستخدام النقد لتحقیق الشمول المالي ووقف
انتشار كوفید 19
انخفاض الواردات غیر النفطیة إلى  18.8ملیار دوالر في الشهور األربعة األولى من عام  2020مقابل
 24.6ملیار دوالر في نفس الفترة من العام السابق
مصر تعتزم تحديد سقف لتكلفة عالج فیروس كورونا بالمستشفیات الخاصة
میديتیرانیا كابیتال بارتنرز تعتزم دمج كايرو سكان ومیتامید لألشعة التشخیصیة في كیان واحد مع
طرحه في البورصة
ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى  40.7في مايو من  29.7في أبريل ،حیث يواجه القطاع الخاص
غیر المنتج للنفط تحديات أقل



















مصر تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقیمة  5.2ملیار دوالر
لمدة  12شهرا؛ الفجوة التمويلیة المتوقعة لعام  2020تم تغطیتها تقريبا
تراجع صافي االحتیاطیات األجنبیة بحوالي ملیار دوالر إلى  36ملیار دوالر في مايو
مستشار السیسي :طرح لقاح لعالج مرضى كورونا من خالل شركة أدوية متعددة الجنسیات عاملة في
مصر سبتمبر المقبل
بالم هیلز للتعمیر توقع عقد شراكة لتطوير مشروع متعدد االستخدامات بمنطقة العین السخنة
الحكومة ترفع أسعار الكهرباء بواقع  ٪22في المتوسط للمنازل ،وتبقي على األسعار دون تغییر بالنسبة
للقطاعین الصناعي والتجاري
مصر توقع اتفاقیة قرض بقیمة  249ملیون دوالر مع الصندوق العربي
بنك االستثمار األوروبي يقدم  1.9ملیار يورو لمصر وستة دول أخرى لتعزيز االستجابة لكورونا
استئناف األنشطة الرياضیة والفعالیات في أغسطس ،بدء التدريبات في يولیو 2020
جلیاد األمريكیة لألدوية تمنح الموافقة لشركة إيفا فارما لألدوية المصرية لتصنیع وتوزيع دواء
ريمديسیفیر لعالج مرضى فیروس كورونا المستجد
تراجع عجز المیزان التجاري لمصر بواقع  %39إلى  2.69ملیار دوالر في مارس  2020من 4.38
ملیار دوالر في مارس 2019
وزير الطیران المدني :مصر تستأنف رحالتها الدولیة تدريجیا في جمیع المطارات اعتبارا من  1يولیو
الصندوق السیادي في مصر يدرس شراء حصة في شركة سید لألدوية ،التابعة لقطاع األعمال العام،
حسبما ذكرت مصادر
مصادر تزعم سعي مصر لقرض بملیار دوالر ترتبه بنوك إماراتیة
البنك األفريقي للتنمیة يقر منح مصر قرضا بقیمة  225ملیون يورو
مصادر :بنك مصر يعتزم االستحواذ على حصة بنسبة تتراوح بین  ٪25 -20في سي آي كابیتال
الحكومة تبدأ إلغاء حظر التجوال واستئناف جمیع األنشطة تدريجیا اعتبارا من  27يونیو القادم
العام الدراسي للجامعات المصرية سینتهي في  15سبتمبر
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