بيان صحفي
أزيموت تطلق اول صندوق " UCITSلوكسمبورج" للسهم املصرية للستفادة من النجم الصاعد
في سماء االسواق الناشئة
• يتيح االستثمار في أحد أكثر الفرص جاذبية في االسواق الناشئة
• يستهدف اصول تقدر ب  50مليون دوالر
ميالن/دبي  01يوليو  -2020باطالق اول صندوق  UCITSمتخصص في االستثمار في االسهم املصرية ،تتيح شركة أزيموت مصر الدارة
االصول "أحد أكبر مديري االستثمار املستقلين في مصر" للمستثمرين فرصة االستثمار في احد أكثر االسواق جاذبية في االسواق الناشئة
على مستوى العالم.
تتوقع أزيموت مصر "اململوكة بالكامل ملجموعة أزيموت وهي احد اكبر مديري االصول املستقلين في اوروبا" ان يستفيد صندوق
 AZ Equity-Egyptمن النمو املستمر للناتج املحلي االجمالي لالقتصاد املصري وهو االمر الذي سينعكس على ارباح الشركات املقيدة من
جانب وكذلك نجاح برنامج االصالح االقتصادي والذي من املتوقع ان يعزز من مساهمة القطاع الخاص من جانب آخر ،كما انه من
ً
املتوقع ان يستفيد الصندوق ايضا من املستويات السعرية الحاليه لسوق املال املصري والتي تتيح االستثمار في الشركات املقيدة باسعار
جاذبة مقارنة باألسواق املناظره لها.
و ً
تعليقا علي اطالق الصندوق ،قال السيد احمد ابوالسعد العضو املنتدب ألزيموت مصر "اننا فخورون باطالق أول صندوق UCITS
متخصص في االستثمار في االسهم املصرية ومقره دولة لوكسمبورج" ،واضاف "يتيح ذلك الصندوق فرصة استثمارية فريدة للمصريين
العاملين بالخارج واملستثمرين اآلخرين في الخليج كما انه يمثل اداة استثمار فعالة للمستثمرين االوروبيين لالستثمار في اقتصاد احد
أبرز النجوم الصاعدة في االسواق الناشئة".
ويضيف السيد جورجيو ميدا الرئيس التنفيذي املشارك والرئيس العاملي لقطاع ادارة االصول "تستمر أزيموت في تحقيق خطتها
الطموحة في الشرق االوسط والتي تهدف الى التوسع في االقتصاديات املزدهرة باملنطقة .ويعد الصندوق العاملي االول املتخصص في
االسهم املصرية شهادة جديدة على التزام املجموعة تجاه املنطقة كما انه يسلط الضوء على الخبرات العاملية للمجموعة والتي ترتكز على
فرق عمل استثمارية محلية قوية بكل بلد .وسيستفيد الصندوق من التكامل بين فرق مجموعة ازيموت في القاهرة وابوظبي ودبي ،في
ً
ً
الوقت الذي سيصبح فيه متاحا لالستثمار عامليا بفضل تسجيله على منصة ال  UCITSفي لوكسمبورج".
نمو اقتصادي مبهر
ويعزز املسار االقتصادي الناجح ملصر من قرار اطالق هذا الصندوق بغض النظر عن جائحة كورونا ،حيث قامت مصر خالل الثالث
ً
سنوات املاضية بتبني مجموعة من االصالحات النقدية واملالية اتساقا مع برنامج االصالح االقتصادي املدعوم من صندوق النقد
الدولي ،وساعد ذلك على تحفيز النمو وتحقيق فائض مالي اولي وتخفيض نسبة الدين الى الناتج املحلي االجمالي وانعاش احتياطيات النقد
ً
االجنبي .هذا باالضافة الى مجموعة من االصالحات التشريعية الهادفة الى تحسين مناخ االستثمار وهو االمر الذي انعكس ايجابا على
تحسن التصنيف االئتماني السيادي ملصر .وكان نتاج ذلك ارتفاع النمو في الناتج املحلي االجمالي الى  %5.6في السنة املالية ( 2019املنتهية
في  30يونيو  )2019مقارنة بمتوسط  %4.6في السنوات الثالثة املاضية.

واضاف السيد احمد ابوالسعد "مصر هي احد اهم الفرص االستثمارية في االسواق الناشئة .وبالرغم من التأثيرات السلبية لفيروس
كورونا إال ان االقتصاد املصري من املتوقع ان يكون الوحيد في املنطقة الذي سيسجل نمو ايجابي في  2020بحسب تقديرات صندوق
النقد الدولي".
االستثمارفي سوق لم يعكس كل اإليجابيات بعد
بالرغم من ما سبق فان سوق االسهم ال يزال ال يعكس فوائد هذا التحول االقتصادي الكبير مما يتيح مستويات سعرية جاذبة جدا
للشركات املقيدة في البورصة املصرية حيث يتداول السوق على مضاعف ربحية يتراوح بين  10-9مرات مقارنة ب 16-15مرات لالسواق
ً
الناشئة ،وهو االمر الذي يجذب اهتمام متزايد من املستثمرين االجانب والذين يرون فيه فرصا استثمارية على املدي املتوسط والطويل
حتى تحقق القطاعات املختلفة كامل االستفادة من النمو الهيكلي لالسهم املتنوعة.
من هذا املنطلق فان صندوق  AZ Equity Egyptهو محفظة تتكون من  30-20سهم من االسهم ذات القناعة العالية املبنية على مزيج
من أعلى مستوى من البحوث والتحليل املالي من جانب والتواجد على االرض من قبل فريق مكون من  10مهنيين محترفين بمتوسط
خبرات  12سنة من جانب آخر.
ويختتم جيورجيو ميدا قائال "يستهدف صندوق  AZ Equity Egyptالوصول الى  50مليون دوالر من االصول كمرحلة اولى .وباملقارنة فان
ً
ً
صناديق االسهم املصرية املماثلة املحلية تظل محدودة عددا وحجما حيث يصل عددها الى  30صندوق فقط وال تتخطى اصولها في
املجمل  150مليون دوالر .كما ان االستثمار بها غير متاح بسهولة من قبل االجانب".

******************************
عن ازيموت:
شركة أزيموت هي شركة ادارة االصول املستقلة الرائدة في ايطاليا (تعمل منذ عام  .)1989والشركة االم أزيموت القابضة مقيدة في
بورصة ايطاليا لالسهم منذ  7يوليو  (AZM. MI) 2004كما انها ضمن شركات املؤشر االيطالي الرئيس ي  ،FTSE MIBويتكون هيكل امللكية
من اكثر من  1900مدير وموظف ومستشار مالي مرتبطين بعقد مساهمة يستحوذ على  %21من الشركة .في الوقت الذي تتداول باقي
االسهم تداول حر ،كما تضم املجموعة شركات مختلفة نشطة في مجاالت بيع وادارة وتوزيع املنتجات املالية والتأمينية عن طريق مكاتب
معتمدة في كل من ايطاليا ،لوكسمبورج ،ايرلندا ،الصين (هونج كونج وشنغهاي) ،موناكو ،سويسرا ،تايوان ،البرازيل ،مصر ،سنغافورة،
املكسيك ،استراليا ،تشيلي ،الواليات املتحدة ،االمارات العربية وتركيا .وفي ايطاليا تقوم  Azimut Capital Management SGRببيع
وادارة صناديق االستثمار االيطالية و صناديق االستثمارات البديلة االيطالية باالضافة الى ادارة محافظ استثمارية منفردة ،كما ان
ً
 Azimut Capital Management SGRوتاليا النفصالها عن  Azimut Consulenza SIMتقوم بتوزيع مجموعات ومنتجات اطراف ثالثة
في ايطاليا عن طريق شبكة من املستشارين املاليين في الوقت الذي تركز  Azimut Libera Impresaعلى مجال االستثمارات البديلة.
ً
اما عمليات ما عبر البحار الرئيسية فتتم عن طريق ( Azimut Investments SAسابقا  AZ Fund Managementاملنشأة في لوكسمبورج
ً
عام  )1999والتي تقوم بادارة صنادق ذات استراتيجيات مختلفة  AZ Fund 1و  AZ Multi Assetواخيرا  Irish AZ Life DACوالتي تقدم
منتجات التأمين على الحياة.
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