صندوق استثمار بنك االستثمار العربي النقدي
تقرير الربع السنوي الثالث ٢٠١٦
أداء الصندوق
حقق الصندوق عائد سنوي بلغ  %٩٫٩٥صافي من الرسوم والضرائب في نھاية الربع الثالث لعام  .٢٠١٦وبالمقارنة بلغ متوسط
العائد على أذون الخزانة ذات عام  %١٢٫٧٣وحققت الصناديق النقدية متوسط عائد  %٩٫٦٩على مدار نفس الفترة.
االقتصاد و سوق األسھم
شھدت أسواق النقد ارتفاع ملحوظ في أسعار الفائدة خالل الربع الثالث من عام  ٢٠١٦بلغت حوالى %١٫٢٥على الرغم من تثبيت
سعر الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خالل اجتماعھا في شھر يوليو وسبتمبر  .٢٠١٦وجاء ھذا االرتفاع
نتيجة استمرار الضغط من تضخم األسعار باإلضافة إلى اإلنخفاض الحاد فى قيمة العملة المحلية في السوق الموازي .وخالل الربع
الثالث من العام ،قام المستثمرين بالسوق بالتركيز على االستثمار في أذون الخزانة قصيرة األجل بمدة استحقاق أقل من  ٦أشھر
وذلك للتوقعات بزيادة أخرى في أسعار الفائدة خالل الفترة القادمة وذلك بعد تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة ،االنخفاض الحاد فى
سيولة العمالت األجنبية ،وتوقع قيام الحكومة برفع جزء من الداعم على الطاقة وذلك ضمن برنامج الدولة لإلصالح االقتصادي
ومتطلبات صندوق النقد الدولي .ومع نھاية الربع الثالث من عام  ٢٠١٦بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على اذون الخزانة
 %١٣٫١٢ ،% ١٢٫٦٤ ،%١١٫٨٢و %١٣٫١٥إلصدارات اذون الخزانة لمدة ثالث شھور وستة شھور وتسعة شھور وعام على التوالي.
وعلى الصعيد االقتصادي ،اعلنت الحكومة المصرية إعادة بدء المناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ ١٢مليار
دوالر على مدار ثالث سنوات وذلك لدعم الموازنة العامة من خالل برنامج إلعادة ھيكلة اإلقتصاد .واعلنت أيضا الحكومة المصرية عن
إمكانية طرح سندات دوالرية بقيمة  ٣٫٠ - ٢٫٠مليار دوالر باالضافة الى الحصول على قرض بقيمة  ٣مليار دوالر من البنك الدولي و٢
مليار دوالر من دولة اإلمارات العربية .باإلضافة إلى ذلك ،وافق البرلمان على قانون ضريبة القيمة المضافة وتم تطبيقه بداية من يوم
 ٩سبتمبر  ٢٠١٦بنسبة  %١٣وذلك خالل األشھر المتبقية من العام المالي  ٢٠١٧/٢٠١٦وسوف تزيد تلك النسبة لتصل الى %١٤
مع بداية العام المالي  .٢٠١٨/٢٠١٧قامت الحكومة المصرية بزيادة أسعار الكھرباء بنسب تتراوح بين  %٤٧-٢٥على األفراد
والمنشأت التجارية بناءاً على نسب االستھالك وذلك لخفض حجم الدعم بـ  ٣٠مليار جنيه مصرى .انخفض عائد قطاع السياحة من
 ٤٫٠مليار دوالر خالل العام المالي  ٢٠١٥/٢٠١٤إلى عجز يصل إلى  ٣٢٠مليون دوالر خالل العام المالى  .٢٠١٦/٢٠١٥وإنخفضت
أيضا تحويالت المصريين بالخارج بنسبة  %١٢٫٦من  ١٩٫٢مليار دوالر في العام المالي  ٢٠١٥/٢٠١٤إلى  ١٦٫٨مليار دوالر في العام
المالي  ٢٠١٦/٢٠١٥وبالتالي ارتفع عجز حساب المعامالت الجارية بنسبة  %٥٣٫٧ليبلغ  ١٨٫٧مليار دوالر .باإلضافة إلى ذلك بلغت
نسبة التضخم  % ١٥٫٥والتي تعتبر أعلى مستوياتھا خالل الـ ٧سنوات الماضية .وجاء ھذا نتيجة النخفاض قيمة الجنيه في السوق
الموازي متزامناً مع ارتفاع أسعار الكھرباء مما أدى الى ارتفاع حاد فى األسعار .ارتفع صافي االحتياطي النقدى الدولي بنسبة
 %٦٫٦ليصل إلى  ١٦٫٦مليار دوالر خالل شھر أغسطس .٢٠١٦
استراتيجية االستثمار
سيقوم مدير االستثمار بالحفاظ على السياسة االستثمارية الحذرة للصندوق وذلك من خالل إبقاء متوسط مدة إستحقاق
استثمارات الصندوق بين  ١٢٠-١٠٠يوماً .ويتوقع مدير االستثمار أن اسعار الفائدة سوف ترتفع خالل الفترة القادمة وذلك مع إستمرار
االنخفاض الحاد فى سيولة العمالت األجنبية وارتفاع نسبة التضخم باإلضافة الى رفع الحكومة للداعم على الطاقة وتنفيذ قانون
ضريبة القيمة المضافة ،مما سيزيد من الضغظ على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خالل الفترة المقبلة لرفع اسعار
الفائدة .وتأتى جميع ھذة العوامل ضمن قرار مدير الصندوق بتوزيع استثمارات الصندوق على النحو الحالى .ومع تحقيق تلك
التوقعات ،سيستفيد الصندوق من زيادة اسعار الفائدة مما سينعكس على تعزيز األداء اليومى للصندوق.
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