صندوق استثمار بنك االستثمار العربي النقدي
تقرير الربع السنوي الثاني ٢٠١٦
أداء الصندوق
حقق الصندوق عائد سنوي بلغ  %٨٫٧٦صافي من الرسوم والضرائب في نھاية الربع الثاني لعام  .٢٠١٦وبالمقارنة بلغ متوسط العائد
على أذون الخزانة ذات عام  %١١٫٣٤وحققت الصناديق النقدية متوسط عائد % ٨٫٩٦على مدار نفس الفترة.
االقتصاد و سوق األسھم
شھدت أسواق النقد حالة من التذبذب خالل الربع الثاني من عام  ٢٠١٦وكان نسبة تحرك العوائد فى السوق فى نطاق الـ .%٠٫٤
وبدأ المستثمرون الربع الثانى من العام بالتركيز على أذون الخزانة القصيرة األجل نتيجة لتوقعاتھم بحدوث زيادة أخرى فى أسعار
الفائدة خالل الربع .وكما توقع المستثمرون وخالل الشھر األخير من الربع ،قامت لجنة السياسات النقدية بإصدار قرار برفع سعر
الفائدة بنسبة  %١٫٠ليصبح معدل العائد ومعدل اإلقراض لمدة ليلة واحدة للبنك المركزي  %١١٫٧٥و %١٢٫٧٥على التوالي.
وباإلضافة إلى ذلك ،أدت الضغوط من حجم التضخم وتوقعات خفض قيمة الجنيه المصري في استمرار ارتفاع اسعار الفائدة فى
السوق خالل الربع .ومع نھاية الربع الثاني من عام  ٢٠١٦بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على اذون الخزانة ،% ١١٫١٧
 %١٢٫٠٧ ،% ١١٫٩٣و %١٢٫١٥إلصدارات اذون الخزانة لمدة ثالث شھور وستة شھور وتسعة شھور وعام على التوالي.
وعلى الصعيد االقتصادي ،أعلنت اإلمارات العربية المتحدة عن مساعدات إلى مصر بقيمة  ٤٫٠مليار دوالر ومن بينھم  ٢٫٠مليار دوالر
كوديعة في البنك المركزي المصري والمتبقي من المبلغ سوف يتم استثماره في مشاريع تنموية .واتفقت مصر أيضا مع المملكة
العربية السعودية على العديد من المشاريع االقتصادية في قطاع الكھرباء ،التجارة ،الصناعة وأيضا العقارات .وتم االتفاق على بناء
كوبري فوق البحر األحمر يربط بين البلدين لتسھيل عملية التجارة والنقل بينھم .باإلضافة إلى ذلك ،وافقت الحكومة على استبدال
قانون ضريبة المبيعات بقانون ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامج إعادة ھيكلة االقتصاد للدولة .وقد بلغ حجم التضخم السنوى
 %١٢٫٣في مايو  ٢٠١٦مقارنة بـ  %١٠٫٢٧في أبريل  .٢٠١٦وتعتبر تلك النسبة من أعلى المستويات التي شھدھا االقتصاد منذ
شھر مايو  .٢٠١٥وقد ارتفاع صافي االحتياطي النقدي الدولي بنسبة  %٣٫٠خالل شھر مايو  ٢٠١٦ليصل إلى  ١٧٫٥٢مليار دوالر
أمريكي مقارنة بـ  ١٧٫٠١مليار دوالر في شھر أبريل  .٢٠١٦وجاء ھذا التحسن بعد ارتفاع حجم إيداعات العملة األجنبية في البنوك
المحلية.
استراتيجية االستثمار
يري مدير االستثمار أنه مع ارتفاع اسعار الفائدة بنسبة  %١٫٠من قبل البنك المركزى خالل شھر يونيو  ٢٠١٦والذى كان أعلى من
توقعات المستثمرين فى السوق فإننا حالياً فى وضع استثمارى جيد لإلستفادة من ھذا اإلرتفاع .وسيستمر مدير اإلستثمار فى
سياسته النشطة لمدة استحقاق استثمارات الصندوق وذلك لتوقع انخفاض قيمة الجنية المصرى مرة أخرى وزيادة فى أسعار
الفائدة.
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للمزيد من المعلومات:

بنك االستثمار العربى
تليفون٢٥٧٩٢٨٠٧ :
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