صندوق استثمار بنك االسكندرية الثالث
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع الرابع لعام 2018

أداء الصندوق

توزيع االصول

ھدف االستثمار

الفترة

الھدف االستثماري الرئيسي للصندوق ھو تعظيم رأس المال المستثمر على المدى

سندات حكومية

87.74%

الطويل من خالل تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة
باألدوات المستثمر فيھا بالصندوق.

منذ بداية العام

%9.15

2017

%18.13

منذ  5سنوات

%57.27

سندات شركات

14.79%

مجاالت االستثمار
-2.53%

 -يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات

األداء

نقدية
منذ التأسيس

الشركات وسندات التوريق والودائع.

%130.64

األداء

االكتتاب/االسترداد
 -يقدم الصندوق اكتتابات أسبوعية للمستثمرين

صندوق بنك اإلسكندرية لالستثمار في أدوات الدخل الثابت

30%

 -يقدم الصندوق استردادات شھرية للمستثمرين

20%

 يتم تقيم سعر الوثيقة يوميا -الحد األدنى لالكتتاب ھو  100وثيقة استثمارية

10%

بيانات الصندوق
نوع الصندوق

أسواق مفتوح

تاريخ التأسيس

أبريل 2010

سعر الوثيقة
اجمالي التوزيعات منذ التأسيس
المدة
حجم الصندوق
كود الصندوق فى Bloomberg
كود  ISINالخاص بالصندوق
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تحليل السوق

 22.52376ج.م.
 0.25ج.م.
 2.10سنوات
 61.61مليون ج.م.
EFGBOAF
68074583

أداء سوق الدخل الثابت
 بدء الربع الرابع بعد إلغاء وزارة المالية إصدارات السندات أربعة مرات ،نتيجة ارتفاع تكلفة الدين مما يضغط علي عجز الموازنة باإلضافة إلي ذلك ،أعلنت وزارة المالية جدول اإلصدارات للربع ،وكان ملحوظ أن الوزارة قد خفضت التزاماتھا طويلة األجل في خالل الربع -خالل شھر ديسمبر ،بدأت الحكومة خفض اإلصدارات المرتبطة بسعر الكوريدور علي الودائع مما أدي إلي إعادة السيولة للسوق مرة أخري

مدير االستثمار
شركة اإلدارة
مدير االستثمار

 شھد معدل التضخم انخفاض ملحوظ ألول مرة منذ عشرة شھور ،حيث انخفض إلي  %15.7في شھر نوفمبر بالمقارنة بـ %17.7في شھر أكتوبرھيرميس إلدارة الصناديق
كريم زعفان

 وجدير بالذكر أن الضريبة الجديدة علي األذون المقترحة من خالل وزارة المالية المصرية أدت إلي توتر في سوق الدخل الثابت .الضريبة المقترحة سوف تفصلالضريبة علي األرباح األذون من الضريبة علي الشركات
 -متماشيا مع التوقعات قررت لجنة السياسة النقدية أن تحافظ علي أسعار الفائدة في أخر اجتماعين  15نوفمبر و 27ديسمبر

بيانات التواصل

 -وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على سندات الخزانة خالل الربع الرابع من العام  14.55% ،14.48% ،14.68% ،14.52%إلصدارات سندات

بنك االسكندرية
تليفون
العنوان االلكتروني

19033

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

http://www.alexbank.com/En

التطورات االقتصادية
 قررت لجنة السياسة النقدية أن تحافظ علي أسعار الفائدة علي اإليداع واإلقراض في الـ 6اجتماعات األخيرة مستقرة عند مستوي  %16.75و %17.75عليالتوالي.
 انخفض عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ بنسبة  %58.6إلي  6مليار دوالر عن السنة المالية 2018/2017 أعلنت الحكومة عن ھدفھا في خفض العجز المالي إلى  %7من اجمالي الناتج المحلي. تراجع نسبة ملكية األجانب في سندات الخزانة المصرية للشھر الثامن علي التوالي لتصل إللي  10.9مليار دوالر خالل شھر نوفمبر انخفض احتياطي النقد األجنبي بحوالي  2مليار دوالر ليبغ  42.6مليار دوالر في شھر ديسمبر ويعد ھذا االنخفاض أول انخفاض لالحتياطي األجنبي منذ عام2016
 انخفض معدل التضخم إلى  %12.0خالل شھر ديسمبر  2018من أعلى مستوياته منذ بداية العام  %17.7التي وصل إليھا في شھر أكتوبر  2018وجاء ذلكنتيجة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكھة

استراتيجية االستثمار
 -يعتقد مدير االستثمار أننا نقترب من قمة الدورة الحالية باحتمالية أعلي أن ينعكس اتجاه أسعار الفائدة.

