صندوق استثمار بنك فيصل اإلسالمي المصري
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع الرابع لعام ٢٠٢٠

أداء الصندوق

ھدف االستثمار

الفترة

األداء

الھدف االستثماري الرئيسي للصندوق ھو تعظيم رأس المال المستثمر على المدى

الربع الرابع ٢٠٢٠

٧٫٩٪

الطويل من خالل تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة

العائد منذ بداية العام ٢٠٢٠

-٤٫٠٪

٢٠١٩

-٢٫٣٪

منذ  ٥سنوات

٦٤٫٠٪

منذ التأسيس

٩٨٫٥٪

باألدوات المستثمر فيھا بالصندوق.

مجاالت االستثمار
 -يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في األوراق المالية للشركات المدرجة في

توزيع األصول

البورصة المصرية
 -لجنة الشريعة يجب أن توافق على جميع استثمارات الصندوق

النقدية و ما يعادلھا
%٨٫٣

 يمكن للصندوق أيضا االستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسنداتالشركات وسندات التوريق والودائع وفقا ً للنسب المسموح بھا فى نشرة االكتتاب.

االكتتاب/االسترداد

االسھم
%٩١٫٧

 يقدم الصندوق سيولة أسبوعية للمستثمرين -يتم تحديد سعر الوثيقة فى آول يوم عمل مصرفى من كل أسبوع

االداء

بيانات الصندوق

١٦٠

نوع الصندوق

أسواق أسھم مفتوح

تاريخ التأسيس

ديسمبر ٢٠٠٤

٦٠
١٠
-٣١ديسمبر٢٠-

-٣٠يونيو٢٠-

-٣٠سبتمبر٢٠-

-٣١مارس٢٠-

-٣١ديسمبر١٩-

-٣٠يونيو١٩-

-٣٠سبتمبر١٩-

-٣١مارس١٩-

-٣١ديسمبر١٨-

-٣٠يونيو١٨-

-٣٠سبتمبر١٨-

-٣١مارس١٨-

-٣١ديسمبر١٧-

-٣٠يونيو١٧-

-٣٠سبتمبر١٧-

-٣١مارس١٧-

-٣١ديسمبر١٦-

فاكس

-٣٠يونيو١٦-

ھيرميس إلدارة الصناديق
نبيل موسى
مصطفى عامر

بيانات التواصل

العنوان االلكتروني

Faisal

تحليل السوق

بنك فيصل االسالمي المصر ي
تليفون

-٣٠سبتمبر١٦-

مساعد مدير االستثمار

-٣١مارس١٦-

شركة اإلدارة
مدير االستثمار

-٣١ديسمبر١٥-

مدير االستثمار

-٣٠يونيو١٥-

كود  ISINالخاص بالصندوق

EGX٣٠ Capped

-٣٠سبتمبر١٥-

كود الصندوق فى Bloomberg

EFGFISL
٦٥٠٧٧٥٧٠

-٣١مارس١٥-

 ١١١٫٩٣ج.م
 ٧٤٫٢٥ج.م

-٣١ديسمبر١٤-

سعر الوثيقة
اجمالي التوزيعات منذ التأسيس

١١٠

أداء سوق واالستراتيجية
أنخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  EGX٣٠ب %٢٢٫٣في  ٢٠٢٠و ب %٤٠٫٩منذ قمة أبريل  .٢٠١٨و قد حدث ھذا االنخفاض نتيجة العوامل االتية:
.١

انتشار فيروس كورونا و ھو ما أدى إلى تباطؤ النمو االقتصادي و خاصة في القطاع السياحي و ما له من تأثير سلبي على نسب النمو المستقبلي و دخل الدولة من العملة
الصعبة.

.٢

تباطؤ حركة التجارة العالمية في ظل انخفاض أسعار الطاقة و عدم قدرة العديد من الدول الناشئة على زيادة صادرتھا.
التوتر السياسي في المنطقة الخاص بالشأن الليبي أدى إلى عزوف بعض المستثمرين األجانب عن االستثمار إلى حين استقرار األمور.

.٣
١٩٨٥١
+٢٠٢- ٣٣ ٧٦٢١٢٨١
http://www.faisalbank.com.eg

من الجدير بالذكر أن تراجع أداء السوق المصري تزامن مع انخفاض نسبة مشاركة األجانب في السوق إلى  %١٠مقارنة ب %٢٠-١٥خالل  .٢٠١٧نعتقد أن تراجع نسبة التواجد األجنبي
في السوق يرجع إلى ضعف السيولة في السوق المصري مقارنة باألسواق الناشئة األخرى باإلضافة إلى أن السوق في حاجة إلى طروحات جديدة من أجل إعادة جذب المستثمرين .و قد
تجلى ذلك في أنه رغم انخفاض نسبة تداول األجانب في السوق المصري إال أنه كان لھم حجم تداول قوي في طرحي سيرا و فوري.

النظرة المستقبلية
نعتقد أن تعافي االقتصاديات العالمية من أثار جائحة كورونا سيأخذ بعض الوقت و أن عام  ٢٠٢١سيكون مرحلة انتقالية إلى أن يتم االنتھاء من إنتاج كميات كافية من اللقاح و تطعيم جزء
كبير من سكان العالم لكي تعود الحياة إلى طبيعتھا عام  ٢٠٢٢و رغم ذلك نعتقد أن أداء أسواق المال بصفة عامة سيكون أفضل في  ٢٠٢١و ذلك لألسباب التالية:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

التعافي التدريجي لالقتصاد العالمي مع بدء تطعيم السكان باإلضافة إلى انتھاء االنتخابات االمريكية سيحسن من مناخ االستثمار و يدعم تدفق استثمارات اجنبية في
األسواق الناشئة.
الحزم االقتصادية التي تقوم بھا الحكومات من أجل دعم القطاع الصناعي خاصة في أوروبا و اسيا سيقوي من الطلب على منتجات الطاقة و قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار
البترول ل ٦٠دوالر لبرميل البرنت.
قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بـ  %١٠٫٥منذ بداية السياسة التوسعية في فبراير  ٢٠١٨سيحسن من المناخ االقتصادي و يساعد على زيادة نسب
النمو عقب انحسار جائحة كورونا.
نتوقع تعافي أرباح الشركات في  ٢٠٢١مقارنة ب ٢٠٢٠في ظل حاالت الغلق الجزئي التي تمت في  .٢٠٢٠نعتقد أن تعافي األرباح سيكون عامل مؤثر في تعافي
السوق خاصة ان السوق يتداول حاليا على مضاعف ربحية يقدر ب ٧٫٤مرات ألرباح  ٢٠٢١في حين أن السوق من الطبيعي أن يتداول على متوسط مضاعف ربحية
يقدر ب ١٠٫٠مرات و ھو ما يعني فرصة الرتفاع السوق ب.%٣٥
وفقا لرؤيتنا نعتقد أن القطاعات التالية سيكون أداءھا أفضل خالل الفترة القادمة :الخدمات المالية الغير مصرفية – القطاع االستھالكي – قطاعي التعليم و الصحة –
القطاع العقاري – القطاع الصناعي.

االقتصاد المصري
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالحفاظ علي أسعار الفائدة ليصبح سعر عائد اإليداع لليلة الواحدة عند  %٨٫٢٥وسعر اإلقراض لليلة الواحدة عند  ،%٩٫٢٥مما كان
متوقع قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بـ %١٠٫٥٠منذ بداية السياسة التوسعية في فبراير  .٢٠١٨أعلن البنك المركزي أنه خفض توقعات متوسط معدل التضخم الي -/+) %٧
 (%٢خالل كل ربع حتي  ٢٠٢٢من  %٩في التوقعات السابقة.
جاء تثبيت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف االئتماني درجة التصنيف السيادي لالقتصاد المصري على مستوى"  "Bعلي المدى الطويل األجل والقصير األجل مع الحفاظ على النظرة
المستقبلية المستقرة ليكمل سلسلة من التقارير الدولية التي تعكس قوة االقتصاد.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بقيمة  ٧٥٠مليون دوالر ألجل  ٥سنوات بسعر عائد . %٥٫٢٥٠
ومن ضمن أھم المشروعات الذي يمكن تمويلھا ھي الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة واإلدارة المستدامة للنفايات ،واالستخدام المستدام لألراضي ،والنقل النظيف ،واإلدارة المستدامة
للمياه ،والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
سجل معدل البطالة في مصر قفزة خالل الربع الثالث من العام الحالي ،ليرتفع إلى  %٧٫٧إجمالي قوة العمل مقابل  %٩٫٦في الربع الثاني من العام حيث شھد ھذا الربع حظر تجوال بسبب
انتشار فيروس كوفيد.١٩-
ارتفع االحتياطي النقد األجنبي خالل شھر ديسمبر ليبلغ  ٤٠٫٠٦مليار دوالر ،ويعتبر ھذا أعلي مستوي وصل اليه منذ مارس .كان من المتوقع أن زيادة االحتياطي في شھر ديسمبر ،حيث تم
تحويل الجزء الثاني من التعاقد مع صندوق النقد الدولي الذي بلغ  ١٫٦مليار دوالر.
انخفض معدل التضخم في شھر ديسمبر  ٢٠٢٠ليصل إلي  %٥٫٤بالمقارنة بـ %٥٫٧في شھر نوفمبر  ،٢٠٢٠بسبب انخفاض أسعار السلع الغذائية.

