صندوق استثمار بنك قطر االھلي اليومي التراكمي )ثمار(
التقرير الربع سنوي الثالث ٢٠١٤
أداء الصندوق
صافي من الرسوم والضرائب في نھاية الربع الثالث لعام  ،٢٠١٤و حقق الصندوق منذ بداية
حقق الصندوق عائد سنوي بلغ
العام عائد سنوي بلغ .%٨٫٤٨وبالمقارنة بلغ متوسط العائد على ودائع الثالث شھور  % ٦٫٨عن نفس الفترة كما أظھرت احصاءات
البنك المركزي المصري .وبلغت العوائد السنوية للصندوق منذ التأسيس  ٨٫٩٣%صافي من الرسوم والضرائب.
٧٫٨٥%

االقتصاد و سوق األسھم
ارتفعت اسعار الفائدة ألدوات السيولة النقدية فى نھاية الربع بعد ان شھدت تقلبات خالل الفترة .في اجتماعه في شھر يوليو ،قرر
البنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة بنسبة  %١في خطوة وقائية لمواجھة تأثير التضخم المتوقع من اإلصالحات على الدعم
وزيادة أسعار الطاقة .باإلضافة الى ذلك ،اصدار شھادات استثمار قناة السويس قام بالضغط على اسعار الفائدة ،حيث قلل من
السيولة النقدية المتوفرة في السوق مما ادى الى ارتفاع اسعار الفائدة بصورة مؤقتة .ومع نھاية الربع الثالث من عام  ٢٠١٤بلغ
متوسط العائد صافى من الضرائب على أذون الخزانة  %٩٫٧١ ،%٩٫٨٣ ،%٩٫٩٤و %٩٫٣٠إلصدارات أذون الخزانة لمدة عام وتسعة
شھور وستة شھور وثالث شھور على التوالي.
وبالنسبة للتطورات االقتصادية ،اعلنت الحكومة عن خطة حفر قناة مائية جديدة كجزء من مشروع ضخم لتنمية وتطوير قناة
السويس .وتم تمويل القناة الجديدة من خالل اصدار شھادات استثمار مدتھا خمس سنوات مطروحة للجمھور .وتمنح الشھادات
فائدة سنوية قدرھا  ،%١٢وقد وصل اجمالي عائدات بيعھا الى  ٦٤مليار جنية مصري ،متخطيا المبلغ الذي كانت تتطلع الحكومة
الى جذبه .باإلضافة الى ذلك ،فقد ساھم بيع الشھادات في جلب سيولة جديدة بلغت  ٢٧مليار جنيه مصري من خارج النظام
المصرفي ،كما انھا ساعدت على تخفيف الضغط على اسعار الصرف للعمالت االجنبية حيث تم تحويل ودائع من الدوالر االمريكي
الى العملة المحلية لشراء الشھادات بلغت  ١٫٥مليار دوالر .عالوة على ذلك ،كشف وزير االستثمار أن الحكومة ستعلن عن حزمة
تحفيز جديدة بقيمة استثمارية تبلغ  ٦٤مليار جنيه مصري ليتم تنفيذھا على مرحلتين ،وفقا لميزانية الحكومة الجديدة .أما بالنسبة
لصافي االحتياطي الدولي ،فشھد زيادة ليصل إلى  ١٦٫٨مليار دوالر امريكي في شھر أغسطس ،في حين استمر معدل التضخم
في االرتفاع ليصل إلى  ٪١١٫٥في شھر أغسطس ،مرتفعا من  ٪١١في شھر يوليو.
استراتيجية االستثمار
سيقوم مدير االستثمار بالحفاظ على تاريخ استحقاق متوسط األجل بين  ١٠٠و ١٣٠يوم وذلك مع التوقعات أن تشھد أسعار الفائدة
على المدي القصير بعض االستقرار او زيادات طفيفة .مدير االستثمار اليزال متفائل بشان تنفيذ االصالحات االقتصادية ويتوقع
انخفاض اسعار الفائدة على المدى الطول.
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