صندوق استثمار بنك االسكندرية الثالث
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع الثالث لعام ٢٠١٨

توزيع االصول

ھدف االستثمار
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أداء الصندوق

اذون خزانة

الھدف االستثماري الرئيسي للصندوق ھو تعظيم رأس المال المستثمر على المدى
الطويل من خالل تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة

سندات حكومية

٨٣٫٥٤%

باألدوات المستثمر فيھا بالصندوق.
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مجاالت االستثمار
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سندات شركات
نقدية

 يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسنداتالشركات وسندات التوريق والودائع.

الفترة

األداء

منذ بداية العام
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منذ سنة
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منذ  ٥سنوات
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منذ التأسيس
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األداء

االكتتاب/االسترداد

صندوق بنك اإلسكندرية لالستثمار في أدوات الدخل الثابت

 -يقدم الصندوق اكتتابات أسبوعية للمستثمرين

٢٥%
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 -يقدم الصندوق استردادات شھرية للمستثمرين
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 يتم تقيم سعر الوثيقة يوميا -الحد األدنى لالكتتاب ھو  ١٠٠وثيقة استثمارية
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بيانات الصندوق
نوع الصندوق

أسواق مفتوح

تاريخ التأسيس

أبريل ٢٠١٠

سعر الوثيقة
اجمالي التوزيعات منذ التأسيس
المدة
حجم الصندوق
كود الصندوق فى Bloomberg
كود  ISINالخاص بالصندوق
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تحليل السوق
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أداء سوق الدخل الثابت
 بدء الربع بارتفاع مستمر في أسعار الفوائد نتيجة موجة البيع العام في األسواق الناشئة باإلضافة إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية باإلضافة إلى عدم خفض البنك المركزي إصدارات الوداع المرتبطة بالكريدور مما أدى إلى انخفاض السيولة في سوق الجنيه المصري -ألغت وزارة المالية إصدارات السندات خالل شھر سبتمبر نتيجة أسعار الفائدة المرتفع المطلوبة من المستثمرين في السوق

مدير االستثمار
شركة اإلدارة

 ولكن بداية من شھر مايو ارتفعت الضغوط الدولية وأسعار السلع باإلضافة إلي صعود سعر الدوالر إلي الجنيه المصري مما أدي إلي موجة بيع من المستثمرينھيرميس إلدارة الصناديق

مدير االستثمار

خليل البواب

مساعد مدير االستثمار

كريم زعفان

الخزانة لمدة ثالث سنوات ،خمسة سنوات ،سبع سنوات وعشر سنوات على التوالي

بنك االسكندرية
تليفون

 متماشيا مع التوقعات قررت لجنة السياسة النقدية أن تحافظ علي أسعار الفائدة في أخر اجتماعين  ١٦أغسطس و  ٢٧سبتمبر ٢٠١٨ -وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على سندات الخزانة خالل الربع الثاني من العام  ١٨٫٤٠٪ ،١٨٫٢٨٪ ،١٨٫٣٥٪ ،١٨٫٢٥٪إلصدارات سندات

بيانات التواصل

العنوان االلكتروني

األجانب مما أثر علي سوق الدخل الثابت وأدي إلي أزمة سيولة في السوق

١٩٠٣٣
http://www.alexbank.com/En

التطورات االقتصادية
 ارتفعت ايرادات السياحة بنسبة  %٧٧خالل النصف األول من عام  ٢٠١٨مقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتصل إلى  ٤٫٨مليار دوالر رفعت وكالة موديز نظرتھا المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة ،و أبقت الوكالة على تصنيفھا االئتماني لمصر عند ) ،(B٣وجاء ذلك نتيجة قوة النمواالقتصادي.
 أعلنت وزارة المالية حجم المستثمرين األجانب  ١٤٫٢مليار دوالر في نھاية أغسطس أي انخفاض بنسبة  %٣٨٫٥من  ٢٣٫١مليار دوالر في نھاية مارس .وجاءذلك نتيجة موجة بيع المستثمرين األجانب في األسواق الناشئة خالل األشھر الماضية
 أستقر احتياطي النقد األجنبي عند مستوي  ٤٤٫٤مليار دوالر في شھر أغسطس ٢٠١٨ -انخفض معدل التضخم إلى  %١٤٫٥خالل شھر أغسطس ٢٠١٨

استراتيجية االستثمار
 سيقوم مدير االستثمار بمتابعة السوق لالستفادة من التذبذبات المتوقع حدوثة في الفترة القادمة -تبقى سندات الشركات أداة استثمار مستقرة ذو عائد قوي

