صندوق استثمار بنك قطر الوطني األھلي )ثمار(
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع األول لعام ٢٠١٨

توزيع االصول

ھدف االستثمار

أداء الصندوق

ودائع

٤١٫٧٢%

الھدف االستثماري الرئيسي للصندوق ھو تعظيم رأس المال المستثمر على المدى
الطويل من خالل تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة

٠٫٩١%

صناديق استثمار

باألدوات المستثمر فيھا بالصندوق.
اذون خزانة

٥٦٫٨٣%

مجاالت االستثمار

٠٫٥٥%

سندات قصيرة االجل

 -يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات

الفترة

األداء

الربع االول ٢٠١٨

%١٤٫٢٣

منذ بداية العام

%١٤٫٢٣

٢٠١٧

%١٥٫٢٣

منذ  ٥سنوات

%١٠٫٦٩

منذ التأسيس

%٩٫٦٣

الشركات وسندات التوريق والودائع.
 -الحد االقصي لمده أي استثمار من استثمارات الصندوق ثالثة عشر شھراَ

األداء

والمتوسط المرجح لمدة الصندوق ال يتعدى  ١٥٠يوم.
متوسط أسعار ودائع البنك المركزي  ٣شھور

متوسط أداء صناديق السيولة النقدية في السوق

صندوق استثمار بنك قطرالوطني االھلي اليومي التراكمي )ثمار(

االكتتاب/االسترداد

١٨%
١٦%
١٤%

 -يقدم الصندوق سيولة يومية للمستثمرين

١٢%

 -يتم تحديد سعر الوثيقة فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع

١٠%

 -الحد األدنى لالكتتاب ھو  100وثيقة استثمارية

٨%
٦%

بيانات الصندوق
نوع الصندوق

أسواق مفتوح

تاريخ التأسيس

سبتمبر ٢٠٠٦

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

 ٢٨٨٫١٤٥ج.م.

تحليل السوق
أداء سوق األسھم

 ٠٫٠٠ج.م.
 ١٤٥٫٤١أيام
 ٢٢١٧٫٥٢مليون ج.م.
EFGNSGB
٦٥٠٧٧٥٧١

 في فترة توقعات انخفاض أسعار الفائدة ،بدأت عوائد سوق النقدية بالتراجع التدريجي بحوالي  %١٫٥منذ بداية الربع حتي قرار خفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بنسبة  %١٫٠فيفبراير .ونتج عنة حركة تصحيحية في السوق بنسبة %٠٫٤٥
 قررت لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة مرة أخري بـ %١٫٠في مارس وكان ھذا القرار متماشيا مع توقعات المستثمرين نظرا أن توقعات السوق كانت متماشية مع قرار خفض سعر الفائدة مرة أخري لم يتأثر السوق -وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على أذون الخزانة خالل الربع األول من العام  %١٣٫٨٤ ،%١٤٫٤٢ ،%١٤٫٥٢و %١٣٫٦٣إلصدارات أذون الخزانة لمدة ثالث أشھر ،ستة

مدير االستثمار
شركة اإلدارة
مدير االستثمار
مساعد مدير االستثمار

أشھر ،تسعة أشھر واثني عشر شھر على التوالي.
ھيرميس إلدارة الصناديق
خليل البواب
يحيى عبد اللطيف

 -قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ،خالل اجتماعيھا في شھري فبراير ومارس  ،٢٠١٨بخفض أسعار الفائدة بنسبة  %٢٫٠ليصل معدل اإليداع واإلقراض إلى %١٦٫٧٥

بيانات التواصل

و %١٧٫٧٥على التوالي.

بنك قطر الوطني األھلي
تليفون
العنوان االلكتروني

التطورات االقتصادية

١٩٧٠٠
http://www.qnbalahli.com/

 موافقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة للعام المالي  ،٢٠١٨/٢٠١٩والتي تستھدف تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة %٥٫٨ أعلن وزير المالية على برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة الذي يتضمن  ٢٣شركة بخطة لطرح حوالي  %٣٠-١٥من حصة كل شركة في البورصة لتصل إجمالي الحصيلةإلي  ٨٠مليار جنيه مصري
 أعلن البنك المركزي أن احتياطي النقد األجنبي أستقر علي مستوي  ٤٢٫٦مليار دوالر في نھاية شھر مارس  ،٢٠١٨من  ٤٢٫٥مليار دوالر في شھر فبراير  ،٢٠١٨مما يعني نسبة تغطيةواردات أكثر من  ٨٫٣أشھر
 -وصلت نسبة التضخم إلى  ٪١٣٫٣خالل شھر مارس ،مقابل  ٪١٤٫٤خالل فبراير ٢٠١٨

استراتيجية االستثمار
 سيقوم مدير االستثمار بزيادة/الحفاظ علي مدة الصندوق لالستفادة من توقعات انخفاض أسعار الفائدة سيستمر مدير االستثمار في شراء أذون الخزانة باإلضافة إلي االستثمار في ودائع بأسعار فائدة مرتفعة سيظل مدير االستثمار في متابعة معدالت التضخم مع الحفاظ علي مدة مرتفعة للصندوق نظرا لتوقعات انخفاض أسعار الفائدة .باإلضافة إلي الحفاظ علي مستويات عالية من السيولة لمواجھةأي عمليات استرداد

