صندوق استثمار بنك األھلي المتحد )ثروة(
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع االول لعام 2019

أداء الصندوق

توزيع االصول
الفترة

األداء

الربع االول 2019

%14.42

منذ بداية العام

%14.42

2018

%14.75

2017

%15.20

ھدف االستثمار
الھدف االستثماري الرئيسي للصندوق ھو تعظيم رأس المال المستثمر على المدى

ودائع

24.38%

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

مجاالت االستثمار

منذ  5سنوات

%11.67

منذ اإلدارة بواسطة
المجموعة المالية ھيرميس )-01ـيوليو(2017-

%16.18

منذ التأسيس

%11.31

اذون خزانة

75.62%

 يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسنداتالشركات وسندات التوريق والودائع.
 الحد االقصي لمده أي استثمار من استثمارات الصندوق ثالثة عشر شھراَوالمتوسط المرجح لمدة الصندوق ال يتعدى  150يوم.

األداء

االكتتاب/االسترداد

متوسط أسعار ودائع البنك المركزي  3شھور

متوسط أداء صناديق السيولة النقدية في السوق

صندوق البنك األھلي المتحد النقدي )ثروة(

18%
16%

 يقدم الصندوق سيولة يومية للمستثمرين -يتم تحديد سعر الوثيقة فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع

14%

 -الحد األدنى لالكتتاب ھو  30وثيقة استثمارية

12%
10%

بيانات الصندوق

8%

نوع الصندوق

أسواق مفتوح

تاريخ التأسيس

مارس 2012

سعر الوثيقة
اجمالي التوزيعات منذ التأسيس
المدة
حجم الصندوق

6%

 213.452ج.م.

تحليل السوق

 0.00ج.م.
 111.67أيام
 323.70مليون ج.م.

أداء سوق السيولة النقدية
≡

بدأ الربع األول من عام  2019بشكل إيجابي بعد أن خفت التوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين .باإلضافة إلى توقعات عدم رفع البنك االحتياطي الفيدرالي
أسعار الفائدة ساعدت على استقرار األسواق الناشئة وجعلھا أكثر جاذبية.

مدير االستثمار
شركة اإلدارة
مدير االستثمار
مساعد مدير اإلستثمار

≡

ارتفعت نسبة الطلب في سوق الخزانة خالل الربع على الرغم من ضريبة الخزانة المفروضة على البنوك مؤخرا.

≡

باإلضافة إلى ذلك ،شھدت مصر إلى جانب األسواق الناشئة األخرى تدفقات متزايدة منذ بداية العام .حيث تلقى سوق الخزينة المصرية دفعة كبيرة من المستثمرين
األجانب وصلت إلى  13مليار دوالر من  10.9مليار دوالر في نوفمبر.

ھيرميس إلدارة الصناديق
يحيى عبد اللطيف
علي سالم

≡

تم تغطية مزاد أذون الخزانة  2.33مرة خالل الربع.

≡

قامت لجنة السياسة النقدية باجتماعين خالل الربع حيث قامت بخفض أسعار الفائدة في اجتماعھـ األول في شھر فبراير بنسبة  %1.0ليصل عائد اإليداع واإلقراض
لليلة واحدة  %15.75و %16.75على التوالي .أما في اجتماع شھر مارس قررت اللجنة بالحفاظ على أسعار الفائدة كما ھي.

بيانات التواصل

≡

لمدة ثالث أشھر ،ستة أشھر ،تسعة أشھر ولمدة عام على التوالي.

بنك األھلي المتحد
تليفون
العنوان االلكتروني

وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على أذون الخزانة خالل الربع األول من العام  %13.896 ، %13.78،%13.96 ،%13.856إلصدارات أذون الخزانة

19072
http://www.ahliunited.com/egypt/

التطورات االقتصادية
≡

قامت الحكومة المصرية بطرح سندات دوالرية في األسواق العالمية بإجمالي قيمة تقدر ب 4مليار دوالر أمريكي و تم تغطية الطرح  5.25مرة.

≡

انخفضت نسبة البطالة لتصل إلى  %8.9في الربع الرابع من عام .2018

≡

استقر العجز في الحساب الجاري المصري عند  1.75مليار دوالر في الربع األول من العام المالي .19/18

≡

أعلنت الحكومة عن فائض في الموازنة خالل السبعة أشھر األولى من العام المالي  19/18بقيمة  24مليار جنية والذي يمثل  %0.5من اجمالي الناتج المحلي.

≡

أرتفع احتياطي النقد األجنبي خالل الربع بنسبة  %3.4ليبلغ  44.1مليار دوالر في مارس .2019

≡

ارتفت نسبة التضخم من  %12.0في ديسمبر  2018لتصل إلى  %14.2في مارس .2019

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.

