صندوق استثمار بنك اإلسكندرية الثاني
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع الثاني لعام 2019

أداء الصندوق

توزيع االصول

ھدف االستثمار

الفترة
0.45%

الھدف االستثماري الرئيسي للصندوق ھو تعظيم رأس المال المستثمر على المدى

سندات شركات قصيرة االجل

الطويل من خالل تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة
باألدوات المستثمر فيھا بالصندوق.
2.97%

ودائع

مجاالت االستثمار
96.59%

 -يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات

اذون خزانة

الشركات وسندات التوريق والودائع.

األداء

الربع الثاني 2019

%13.72

منذ بداية العام

%14.31

2018

%14.74

2017

%14.97

منذ  5سنوات

%11.87

منذ التأسيس

%10.14

 الحد االقصي لمده أي استثمار من استثمارات الصندوق ثالثة عشر شھراَوالمتوسط المرجح لمدة الصندوق ال يتعدى  150يوم.

األداء
متوسط أسعار ودائع البنك المركزي  3شھور

االكتتاب/االسترداد

متوسط أداء صناديق السيولة النقدية في السوق

صندوق استثمار بنك االسكندرية النقدى

18%
16%

 يقدم الصندوق سيولة يومية للمستثمرين14%

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

12%
10%

بيانات الصندوق

8%

نوع الصندوق

أسواق مفتوح

تاريخ التأسيس

مايو 2006

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

6%

 35.65826ج.م.

تحليل السوق

 0.00ج.م.
 133.49أيام
 1,551.40مليون ج.م.
EFGALX2
65077562

أداء سوق السيولة النقدية
≡

بدأ الربع الثاني من عام  2019بشكل إيجابي في األسواق الناشئة بعد تغير قرار البنك الفيدرالي األمريكي استراتيجيته في رفع أسعار الفائدة

≡

خالل شھر مايو ،سحب المستثمرون حوالي  3.9مليار دوالر من سوق السندات في األسواق الناشئة وجاء ذلك نتيجة عودة وتيرة الحرب التجارية بين أمريكا و
الصين عقب تعثر المفاوضات بين الطرفين

مدير االستثمار
شركة اإلدارة
مدير االستثمار
مساعد مدير اإلستثمار

≡

علي سالم

بيانات التواصل
بنك االسكندرية
تليفون
العنوان االلكتروني

حيث ارتفاع بنسبة  %5.3خالل السنة المالية الحالية

ھيرميس إلدارة الصناديق
يحيى عبد اللطيف

ولكن سوق مصر على الجانب اآلخر كان في وضع جيد ومستقر مقارنة باألسواق األخر الناشئة حيث أشارت وكالة التصنيف  S&Pأن اقتصاد مصر يشھد نمو كبير

≡

باإلضافة إلي ذلك ،ارتفعت نسبة ملكية األجانب في سوق الخزانة المصري خالل الربع الثاني بفارق  2.5مليار دوالر من  14.9مليار دوالر في مارس إلى 17.4
مليار دوالر في ابريل 2019

≡

أبقى البنك المركزي المصري في شھر مايو سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة عند مستوى  %15.75و  %16.75على التوالي

≡

وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على أذون الخزانة خالل الربع الثاني من العام %17.72،%17.73 ،%17.76و %17.32إلصدارات أذون الخزانة لمدة
ثالث أشھر ،ستة أشھر  ،تسعة أشھر وعام على التوالي

19033
http://www.alexbank.com/En

التطورات االقتصادية
≡

انخفض العجز في الموازنة بنسبة  %5.3من اجمالي الناتج المحلي في التسعة أشھر األولي من العام المالي 19/18

≡

سجلت مصر فائض أولي في الموازنة بنسبة  %0.7من اجمالي الناتج المحلي

≡

رفعت وكالة فيتش تصنيفھا االئتماني لمصر من ) (Bإلى ) (B+بنظرة مستقرة ،ورفعت أيضا وكالة موديز تصنيفھا االئتماني لمصر من ) (B3إلى ) (B2بنظرة
إيجابية لمصر

≡

أرتفع العجز في الحساب الجاري بنسبة  %8.9ليصل إلى  3.85مليار دوالر في النصف األول من العام المالي 19/18

≡

ارتفع احتياطي النقد األجنبي ليصل إلى  44.35مليار دوالر في شھر يونيو 2019

≡

انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ بنسبة  %4.8في شھر يونيو ليصل من  %14.2في مايو  2019إلى %9.4

استراتيجية االستثمار
≡

سيقوم مدير االستثمار بالحفاظ علي مدد متحفظة ومتوسطة األجل لالستفادة من العوائد المرتفعة الحالية ،مع الحفاظ علي سيولة كافية لمواجھة أي صدمات في السوق
أو عمليات استرداد

