صندوق استثمار بنك االستثمار العربي النقدي
تقرير الربع السنوي الثاني٢٠١٧
أداء الصندوق
حقق الصندوق عائد سنوي بلغ  %١٤٫٠٥صافي من الرسوم والضرائب في نھاية الربع الثاني لعام  .٢٠١٧وبالمقارنة بلغ متوسط
العائد على أذون الخزانة ذات عام  %١٥٫٧٣وحققت الصناديق النقدية متوسط عائد  %١٣٫٣٩على مدار نفس الفترة.
االقتصاد و سوق األسھم
بدأت أسواق النقد الربع األول بأسعار فوائد منخفضة نتيجة ارتفاع نسبة السيولة في السوق وزيادة استثمارات األجانب في أذون
الخزانة المصرية .ومع ذلك قامت لجنة السياسات النقدية بإصدار قرار برفع سعر الفائدة بنسبة  %٢٫٠خالل شھر مايو مما أدى إلى
ارتفاع نسبة الفائدة على أذون الخزانه لمدة عام من  %١٥٫٢٤في ابريل إلى  .%١٦٫٦٤وأدى ذلك الى ارتفاع اسعار الفائدة في
أسواق النقد بنسبة  %١٫٤٥فى المتوسط خالل الربع .وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على اذون الخزانة ،% ١٥٫٧٩
 %١٥٫٧٧ ،% ١٥٫٨٥و %١٥٫٧٣إلصدارات اذون الخزانة لمدة ثالث شھور وستة شھور وتسعة شھور وعام على التوالي.
وعلى الصعيد االقتصادي ،نجحت مصر في الحصول على  ٣٫٠مليار دوالر أمريكي من خالل طرح اخر سندات دوالرية  .Eurobondوقد
تم الطرح على  ٣شرائح كما حدث في الطرح السابق و تم تغطيته  ٤٫٠مرات مع  %٨٠نسبة طلب من أوروبا و أمريكا الشمالية.
باإلضافة إلى ذلك أعلن البرلمان موافقته على قانون االستثمار الجديد الذي يحتوي على العديد من الحوافز للمستثمرين .وقد تم
أيضا تطبيق ضريبة الدمغة على معامالت سوق األوراق المالية بنسبة  ٪٠٫١٢٥يوم  ٢٨يوليو بعد تصديق رئيس الجمھورية على
القرار .ومن الجدير بالذكر أن ضريبة الدمغة سوف ترتفع إلى  ٪٠٫١٥بعد أول عام و٪٠٫١٧٥بعد ثانى عام .وقامت الحكومة بخفض
الدعم على الوقود بحوالي  ٤٠مليار جنيه مصري .وفي شھر مايو  ،٢٠١٧ارتفع صافي االحتياطي النقدي الدولي بنسبة %٨٫٧
ليصل إلى  ٣١٫١مليار دوالر وذلك بعد الحصول على  ٣٫٠مليار دوالر من طرح السندات الدوالرية  .Eurobondوقد انخفضت نسبة
التضخم السنوية من  %٣١٫٥في ابريل  ٢٠١٧إلى  %٢٩٫٧في مايو .٢٠١٧
استراتيجية االستثمار
ارتفعت أسعار الفائدة في السوق خالل الربع تماشياً مع توقعات مدير االستثمار وكانت استثمارات الصندوق متركزة فى أدوات
قصيرة األجل لالستفادة من الزيادة المتوقعة فى أسعار الفائدة .وقام مدير االستثمار ايضاً بتوفير نسبة سيولة عالية في الصندوق
لمواجھة أي طلبات استرداد للصندوق .وعلى الجانب االخر ،يرى مدير االستثمار أن رفع الدعم على الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع
حجم التضخم ،وبناءاً علية سيستمر مدير االستثمار في الحفاظ على مدة استحقاق قصيرة للصندوق من خالل االستثمار في أدوات
ال تتعدى التسعة أشھر مما سيعزز عائد الصندوق اليومي.
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متوسط أداء صناديق السيولة النقدية في السوق
للمزيد من المعلومات:

بنك االستثمار العربى
تليفون25792807 :
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