صندوق استثمار بنك االسكندرية النقدى
التقرير الربع سنوي الثاني ٢٠١٤
أداء الصندوق
حقق الصندوق عائد سنوي بلغ ٨٫٢٨٪صافي من الرسوم والضرائب في نھاية الربع الثاني لعام  .٢٠١٤وبالمقارنة بلغ متوسط العائد
على ودائع الثالث شھور  ٪ ٦٫٨٠عن نفس الفترة كما أظھرت احصاءات البنك المركزي المصري .وبلغت العوائد السنوية للصندوق
منذ التأسيس  ٩٫٠٩ %صافي من الرسوم والضرائب.
االقتصاد و سوق األسھم
مع اجتياز عملية االنتخابات الرئاسية بنجاح استمرت اسعار الفائدة ألدواتالسيولة النقدية بالتراجعنتيجة الستمرار استقرار األوضاع
على الصعيد السياسي .ومع ذلك ،ومع نھاية الربع الثاني لعام  ،٢٠١٤ساعدت االنباء عن اإلصالحات الضريبية ودعم الطاقة في
ارتفاع اسعار الفائدة نتيجة عدم وضوح طريقة تطبيق ھذه االصالحات .في الوقت نفسه ،حافظ البنك المركزي المصري على أسعار
الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية.ومع نھاية الربع الثاني من عام  ٢٠١٤بلغ متوسط العائد صافى من
الضرائب على أذون الخزانة  %٨٫٦٦ ،%٨٫٧٢،%٨٫٧٥و %٨٫٥١إلصدارات أذون الخزانة لمدة عام وتسعة شھور وستة شھور وثالث
شھور على التوالي.
وبالنسبة للتطورات على الصعيد االقتصادي اعلن البنك المركزي المصري عن تغطية جميع المستحقات للمستثمرين االجانب
بالدوالر  ،كما اعلن حفاظه على اسعار الفائدة دون تغيير للحد من اخطار التضخم .مع ذلك ،كان برنامج االصالح االقتصادي للحكومة
والذي يشمل ضرائب جديدة وتعديل لنظام الدعم ھو موضع االھتمام للفترة .في محاولة لخفض العجز في ميزانية الدولة قام رئيس
الجمھورية باعتماد الموازنة العامة بعد اضافة ضريبة على االرباح الرأسمالية ،وتقديم تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتبدا من السنة
المالية  ،٢٠١٥/٢٠١٤وخفض الدعم على الوقود والكھرباء .أما عن االحتياطي النقدي الدولي فقد شھد اول انخفاض له في عام
 ٢٠١٤حيث انخفض بمبلغ  ٢٠٥مليون دوالر في شھر مايو ،ليصل الى  ١٧٫٣مليار دوالر..
استراتيجية االستثمار
مع التوقعات أن تستمر أسعار الفائدة في مستوى ثابت للفترة القادمة سيقوم مدير االستثمار بالحفاظ على تاريخ استحقاق
متوسط األجل .مدير االستثمار متفائل بشان بدء تنفيذ االصالحات االقتصادية وازالة دعم الطاقة ،والتي كانت خطوة منتظرة ولھا
إيجابيات على المدى الطول.
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