صندوق استثمار بنك عودة النقدي
التقرير الربع سنوي الرابع ٢٠١٤
أداء الصندوق
حقق الصندوق عائد سنوي بلغ  %٨٫٠٥صافي من الرسوم والضرائب فى نھاية الربع الرابع لعام  .٢٠١٤وبالمقارنة بلغ متوسط العائد
على ودائع الثالث شھور % ٧٫٠عن نفس الفترة كما أظھرت احصاءات البنك المركزي المصرى .وبلغت العوائد السنوية للصندوق منذ
التأسيس  %٩٫٠٥صافي من الرسوم والضرائب.
االقتصاد و سوق األسھم
شھدت أسواق النقد انخفاض شديد فى اسعار الفائدة خالل الربع الرابع من عام  .٢٠١٤وبناءاً على ذلك ،فقد السوق تأثير الزيادة
بنسبة  %١فى اسعار الفوائد والتى تمت خالل الربع السابق من قبل البنك المركزى المصرى .وكان االنخفاض فى اسعار الفائدة
نتيجة لتحسن الوضع السياسى فى مصر باالضافة الى وجود سيولة عالية بالسوق .والجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى قد
اصدر قرارات اضافية خالل شھر ديسمبر ٢٠١٤بخفض الحد االقصى لحجم صناديق اسواق النقد والدخل الثابت التابعة للبنوك فى
مصر مما أدى الى خلق زيادة فى السيولة النقدية فى السوق المصرى .ومع نھاية الربع الثانى من عام  ٢٠١٤بلغ متوسط العائد
صافى من الضرائب على اذون الخزانة  %٩٫٣٧ ،%٩٫٣٠ ،%٩٫١٤و %٩٫٤٣إلصدارات اذون الخزانة لمدة ثالث شھور و ستة شھور و
تسعة شھور وعام على التوالى.
وعلى الناحية االقتصادية بلغت نسبة نمو اجمالى الناتج المحلى فى مصر  %٦٫٨على اساس سنوى خالل الربع األول من السنة
المالية  ٢٠١٥/٢٠١٤وذلك نتيجة لتراجع الوضع االقتصادى خالل الربع األول من السنة المالية السابقة  .٢٠١٤/٢٠١٣وقد أعلنت
الحكومة عن استھداف نمو سنوى للناتج المحلى يبلغ  %٣٫٨وذلك خالل العام المالى الحالى .والجدير بالذكر ان االنفاق الحكومى
على دعم الوقود انخض بنسبة  %٢٩ليبلغ  ٢٢مليار جنية مصرى نتيجة لرفع جزء من الدعم خالل الربع.
وخالل الربع األخير من عام  ٢٠١٤قامت مؤسسة  Fitchو مؤسسة  Moody’sبرفع تصنيفھم لمصر من سلبى الى مستقر وجاء ذلك
نتيجة لتحسن الوضع السياسى واستقراره خالل الفترة الماضية ،المبادرات الحكومية لضبط االوضاع المالية للدولة والدعم المستمر
من دول الخليج المجاورة .وقد بلغ صافى احتياطى النقدى الدولي  ١٥٫٦مليار دوالر فى ديسمبر  ٢٠١٤وذلك بعد رد قرض بقيمة
 ٢٫٥مليار دوالر لدولة قطر .بلع معدل التضخم العام  %١٠٫١٣خالل شھر ديسمبر  ٢٠١٤على أساس سنوى مقارنة بـ %٩٫٠٩خالل
شھر نوفمبر .٢٠١٤
استراتيجية االستثمار
من المتوقع ان تستمر حالة من التذبذب فى اسعار الفائدة خالل الفترة المقبلة وحتى يتم انعقاد المؤتمر االقتصادى وتقوم الحكومة
المصرية بتقديم خطة اقتصادية واضحة للفترة المقبلة .وبناءاً على ذلك ،سيقوم مدير االستثمار باالحتفاظ بمدة االستحقاق الحالية
لمحفظة الصندوق وذلك حتى وجود رؤية أوضح لالتجاه العام للسوق .وسيقوم مدير االستثمار بتوظيف استثمارات الصندوق
لالستفادة من أى تطورات على الصعيد االقتصادى والسياسى خالل الفترة المقبلة.
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