صندوق استثمار بنك االسكندرية لالستثمار في ادوات الدخل الثابت ذو العائد السنوي
تقرير الربع السنوي الرابع ٢٠١٥
أداء الصندوق
حقق الصندوق عائد سنوي للربع االخير من عام  ٢٠١٥بلغ %٦.٦٠صافي من الرسوم والضرائب .وبالمقارنة ،بلغ متوسط العائد
على اذون الخزانة لمدة سنة واحدة  %٩٫٢٨بينما حققت صناديق السيولة النقدية متوسط عائد بلغ  %٨٫٣٢عن نفس الفترة.
االقتصاد و سوق األسھم
شھدت أسواق الدخل الثابت ارتفاع فى نسبة الفائدة بنسبة بلغت تقريباً  %٠٫٢٩وذلك فى بداية الربع الرابع من عام  .٢٠١٥وجاء
ذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى امام الدوالر خالل شھر أكتوبر  .٢٠١٥واستقرت اسعار الفائدة فى السوق على ھذه النسبة
مما ادى الى تباطؤ حركة التداول فى السوق الثانوية من شھر اكتوبر وحتى شھر ديسمبر  .٢٠١٥وفى الوقت نفسه انتظر
المستثمرين حافذا لتغيير حالة الركود المسيطرة على حركة السوق .وفى الشھر األخير من العام قررت لجنة السياسات النقدية
تأجيل اجتماعھا من يوم  ١٧ديسمبر الى يوم  ٢٤ديسمبر مما ادى الى اختالف أراء و توقعات للمستثمرين خالل تلك الفترة .وخالل
االجتماع قررت لجنة السياسات النقدية رفع نسبة الكوريدور بـ ،%٠٫٥٠ومع ذلك لم تنعكس ھذه النسبة فى السوق على الفور و
لكن بدأت نسبة العوائد فى االرتفاع تدريجياً على مدار الشھر .والجدير بالذكر انه قام البنك األھلى المصرى وبنك مصر برفع نسبة
الفائدة بـ %٢٫٥على شھادات االدخار لمدة ثالث سنوات لتصل الى  %١٢٫٥وھى أعلى نسبة على مدار السبع سنوات الماضية.
و على الصعيد االقتصادى ،بلغت نسبة نمو اجمالى الناتج المحلى فى مصر  %٤٫٥على اساس سنوى خالل الربع الرابع من السنة
المالية  ٢٠١٥/٢٠١٤مقارنة بـ %٣٫٨خالل الربع الرابع من السنة المالية  .٢٠١٤/٢٠١٣واعلنت الحكومة عن استھداف معدل نمو يبلغ
حوالى  ٥٫٥٪ - ٥٫٠٪للسنة المالية  .٢٠١٦/٢٠١٥استقر صافى االحتياطى النقدى االجنبى عند  ١٦٫٤مليار دوالر فى نھاية نوفمبر
 .٢٠١٥وجاء قرار البنك المركزى المصرى المفاجئ برفع قيمة الجنيه المصرى امام الدوالر خالل شھر نوفمبر  ٢٠١٥لتصبح ٧٫٧٣
جنيه\دوالر فى عطاء البنك المركزى وبالتالى وصلت قيمة الدوالر فى البنوك الى  ٧٫٨٣جنيه\دوالر.
استراتيجية االستثمار
تحققت توقعات مدير االستثمار بارتفاع نسبة الفائدة بعد ان قرر البنك المركزى المصرى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية برفع
الفائدة بنسبة  %٠٫٥٠فى الربع االخير من عام  .٢٠١٥ومع ذلك ليس من المتوقع ان تتأثر الفائدة على اذون و سندات الخزانة على
الفور بقرار البنك المركزى .وبناءا على ذلك ،سيعمل مدير الصندوق على زيادة استثمارات الصندوق فى اذون و سندات الخزانة فور
ارتفاع نسبة الفائدة .وسيبدأ مدير االستثمار فى زيادة متوسط مدة استحقاق استثمارات الصندوق تدريجياً فور انعكاس تأثير ارتفاع
نسبة الفائدة فى عطاءات البنك المركزى األولية.
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