صندوق استثمار بنك االستثمار العربي النقدي
تقرير الربع السنوي الثالث ٢٠١٥
أداء الصندوق
حقق الصندوق عائد سنوي بلغ  %٨٫١٦صافي من الرسوم والضرائب فى نھاية الربع الثالث لعام  .٢٠١٥وبالمقارنة بلغ متوسط العائد
على ودائع الثالث شھور  %٦٫٧٧عن نفس الفترة كما أظھرت احصاءات البنك المركزي المصرى .وبلغت العوائد السنوية للصندوق منذ
التأسيس  %٩٫٤٢صافي من الرسوم والضرائب.
االقتصاد و سوق األسھم
شھدت أسواق النقد ارتفاع فى اسعار الفوائد بحوالى  ١٥نقطة فى بداية الربع الثالث من  .٢٠١٥جاء ھذا االرتفاع فى االسعار بعد
انخفاض قيمة الجنيه بنسبة  %٢٫٦مقابل الدوالر .و فى خالل شھر اغسطس و سبتمبر ،انخفضت اسعار الفوائد بحوالى  ٢٧نقطة
بسبب وجود سيولة فى السوق .ومع نھاية الربع الثانى من عام  ٢٠١٥بلغ متوسط العائد صافى من الضرائب على اذون الخزانة
 %٩٫٢١ ،%٩٫١٨ %٩٫٠٠و %٩٫٢٦إلصدارات اذون الخزانة لمدة ثالث شھور وستة شھور وتسعة شھور وعام على التوالى.
وعلى الصعيد االقتصادى شھد شھر اغسطس افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الذى من المتوقع ان ينتج عن زيادة ارباح قناة
السويس من  ٥٫٥مليار دوالر الى ٩٫٥مليار دوالر خالل السنوات القادمة لتصل الى  ١٣٫٢مليار فى  .٢٠٢٣اعلنت شركة ”“ENI
االيطالية للطاقة عن اكتشافھا لحقل ھائل و ذلك قبالة سواحل مصر الشمالية فى البحر االبيض المتوسط و الذى يحتوى على ٣٠
تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى و الذى يمثل  %٤٦من اجمالى احتياطى الغاز الطبيعى و يعتبر اكبر حقل غاز تم اكتشافه فى
العالم .وعلى صعيد اخر ،قرر البنك المركزى المصرى بعد انعقاد لجنة السياسة النقدية االبقاء على سعرى عائد االيداع و االقتراض
لليلة واحدة عند مستوى  %٨٫٧٥و  %٩٫٧٥على التوالى .انخفض صافى االحتياطى الدولى بـ ٤٣٨مليون دوالر بسبب عدم ضخ
استثمارات جديدة خالل الفترة االخيرة .ايضا انخفض حجم التضخم السنوى الى  %٧٫٩فى اغسطس بالمقارنة بـ %٨٫٣فى يوليو
 .٢٠١٥اعلنت الحكومة المصرية عن وجود فائض فى ميزان المدفوعات يبلغ ٣٫٧مليار دوالر فى السنة المالية  ٢٠١٥/٢٠١٤بالمقارنة
بـ ١٫٥مليار دوالر فى السنة الماضية و ذلك بسبب الودائع دول الخليج و الزيادة فى االستثمارات.
استراتيجية االستثمار
سيواصل مدير االستثمار الحفاظ على مدة استحقاق منخفضة نسبيا إلستثمارات الصندوق لترقب ارتفاع فى نسبة التضخم الذى
سينتج بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل نھاية  .٢٠١٥و بناءا على ذلك سوف يقوم مدير االستثمار بزيادة مدة
االستحقاق الى الحد االقصي المشطرت و ھو  ١٥٠يوم لتحسين عوائد الصندوق.
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للمزيد من المعلومات:

بنك االستثمار العربى
تليفون٢٥٧٩٢٨٠٧ :
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