صندوق استثمار بنك االسكندرية لالستثمار في ادوات الدخل الثابت ذو العائد السنوي
تقرير الربع السنوي الثالث ٢٠١٦
أداء الصندوق
حقق الصندوق عائد سنوي بلغ  %٠٫٥٤صافي 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 الدخل الثابت تحركات غير مسبوقة فى أسعار الفائدة نتيجة للوضع االقتصادى التى تمر بھا البالد حالياً .ومع زيادة
حجم السيولة فى السوق المصرى نتيجة توقع المستثمرين بحدوث زيادة فى أسعار الفائدة تقلص الفارق فى أسعار الفائدة بين
السندات طويلة األجل )مدة  ١٠سنوات( والسندات قصيرة األجل الى أدنى مستوياته خالل الخمس سنوات الماضية .وفى
المتوسط ارتفعت اسعار الفائدة خالل الربع الثالث من العام بنسبة بلغت حوالى  %١٫٠مع توقع تطبيق برنامج لإلصالح االقتصادي
للدولة والذى يتضمن زيادة فى أسعار الفائدة وإنخفاض فى قيمة العملة المحلية .وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على
سندات الخزانة خالل الربع الثالث من العام  %١٣٫٩٧ ،%١٣٫٨٦ ،%١٣٫٥٦و %١٤٫٠٠إلصدارات سندات الخزانة لمدة ثالث سنوات،
خمسة سنوات ،سبعة سنوات وعشرة سنوات 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
سوف يركز مدير االستثمار على استثمارات قصيرة األجل وسوف يقوم باختيار األوراق المالية بعناية كي يتمكن من االستفادة من
أسعار الفائدة المرتفعة واالبتعاد عن األوراق ذات العوائد المتدنية .وسوف يستغل مدير االستثمار فرص البيع الجيدة في حالة
وجودھا كي يرفع نسبة السيولة في الصندوق واالستفادة منھا في إعادة االستثمار .وبناءاً على ذلك سيقوم مدير االستثمار
بمتابعة أداء وتحركات السوق عن قرب الستغالل جميع فرص االستثمار الجيدة لصالح الصندوق.
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