صندوق استثمار بنك عوودة النقدي
التقرير االربع سنوي الررابع ٢٠١٣
أداء الصنندوق
تحليل مدير االالستثمار

الفترة

أداء الصندوق
سنوي بلغ % ٩٫٨٨صافي من الرسووم والضرائب في
حقق الصندوق عائد سن
نھايةة الربع الرابع م
لعام  .٢٠١٣وبالمقاارنة بلغ متوسط العائد على ودائع
الثالث
ث شھور % ٧٫٣٠عن نفس الفتترة كما أظھرت احصاءات البنك
المرككزي المصرى .وببلغت العوائد السنوية للصندوق منذ اللتأسيس %٩٫٢٠
ضرائب.
في من الرسوم والض
صافي

الفائدة بسبب استقرار اللوضع السياسي و
ة
األخير في أسعار
ر
نظراً لالنخفاض
صادي فستعتمد سيياسة مدير االستثماار خالل الفترة الققادمة علي الحفاظ
االقتص
مع وجود تفاؤل حذر من التطورات
على تاريخ استحقاق ممتوسط األجل ع
السيااسية المنتظرة من انتخابات رئاسية و برلمانية مقبلة.

عودة
للمزيدد من المعلومات :بنك ع
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صندوق
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سعر الوثيقة
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حجم الصندوق
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ستحقاق
المتتوسط المرجح لمدة االس

 ١٤٦٫٦٩يوم
٩

تاريخ التأسيس

 ٢٥مايو ٢٠٠٩

سيس
سعر الوثيقة عند لتأس

 ١٠ج .م.

د
االسترداد
االكتتاب/

يومي )بدون ممصاريف( قبل ١٢ظھھرا

إدارة الصندوق

صول
المجموعة الماليية ھيرميس -أداره األص

مؤسسة ستاندرد اند بووررز برفع التصنيف
ة
ى الصعيد االقتصاددي ،قامت
وعلى
ستقبلية مستقرة .و
 CCCمع نظرة مس
 B/Bمن C+/C
االئتمماني لمصر إلى B-
مليون دوالر ليصل
في ننفس الوقت تراجع االحتياطي النقدي الدولي بـ ٨٢٤ل
دوالر في شھر نوفمبر ببعد أن سدد البنك اللمركزي المصري
ر
 ١٧٫٨مليار
إلى ٨
مليون دوالر .إضافة إللى ذلك فقد ارتفع
ن
ودائعع لدولة قطر تبلغ قيمتھا ٥٠٠
معدلل التضخم إلى  %١٢٫٩بسبب االرتفاع في أسعار الببوتاجاز و تخفيف
الصعيد السياسي ،فقد تم
د
الطلب .و على
ب
أدي إلى زيادة
السيااسة النقدية مما ي
سيعقد في منتصف
ستفتاء العام الذي س
ستور وطرحه االس
االنتھھاء من مسودة الدس
ينايرر .٢٠١٤

ر
االستثمار
استرراتيجية
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االقتتصاد و السوق
ت أسواق السيولة النلنقدية الربع األخير من عام  ٢٠١٣بھبوط في العوائد
بدأت
ك نتيجة لزيادة االس
وذلك
ستقرار و استعادة الثثقة بالنسبة للمستثمررين باإلضافة إلي
إن البنك المركزي
سياسة النقدية .و الجدير بالذكر ن
جاه إلى تخفيف الس
االتج
صري قام بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار  ٥٠نقطة خالل الربع
المص
صاد .ھذا ساعد على
صلة تحفيز االقتصا
طوة تھدف إلى مواص
بع من العام ،في خط
الرابع
ضا أتاح للصندوق
سندات و لكنه أيض
مرار ھبوط أسعار الفائدة على الس
استمر
على مكاسب رأس ماللية .ومع نھاية الرببع الرابع من عام
صة للحصول ى
الفرص
ضرائب على أذون اللخزانة ،%٨٫٩٧
 ٢٠١٣بلغ متوسط الععائد صافى من الض
الخزانة لمدة عام وتسعة
ة
 %٨٫٧٠ ،%٨٫٫٨٩و %٨٫٤٣إلصداررات أذون
الث شھور على التووالي.
شھورر وستة شھور وثال
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