صندوق استثمار بنك األھلي المتحد )ثروة(
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع الثاني لعام ٢٠١٨

أداء الصندوق

توزيع االصول

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

ودائع

٣٥٫٨٣%

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

اذون خزانة

٥٩٫٦١%

مجاالت االستثمار
٤٫٥٦%

 -يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات

سندات قصيرة االجل

الربع الثاني ٢٠١٨
منذ بداية العام

%١٤٫٣٤

٢٠١٧

%١٥٫٢٠

منذ  ٥سنوات

%١٠٫٨٧

منذ اإلدارة بواسطة
المجموعة المالية ھيرميس )-٠١ـيوليو(٢٠١٧-

%١٥٫٦٧

منذ التأسيس

%١٠٫٨٩

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

الفترة

األداء
%١٣٫٦٨

األداء

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

متوسط أداء صناديق السيولة النقدية في السوق

صندوق البنك األھلي المتحد النقدي )ثروة(

االكتتاب/االسترداد

١٨%
١٦%

 -يقدم الصندوق سيولة يومية للمستثمرين

١٤%

 يتم تحديد سعر الوثيقة فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع -الحد األدنى لالكتتاب ھو  ٣٠وثيقة استثمارية

١٢%
١٠%

بيانات الصندوق

٨%

نوع الصندوق

أسواق مفتوح

تاريخ التأسيس

مارس ٢٠١٢

سعر الوثيقة
اجمالي التوزيعات منذ التأسيس
المدة
حجم الصندوق

٦%

 ١٩٢٫٣٩٨ج.م.

تحليل السوق

 ٠٫٠٠ج.م.
 ٩٨٫٤٦أيام
 ٢٤٦٫٦١مليون ج.م.

أداء سوق السيولة النقدية
 ارتفعت أسعار السوق بحوالي  %٢خالل الربع الثاني من عام ٢٠١٨ ويرجع ھذا االرتفاع إلي ضغوط علي معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ،الزيادة في أسعار السلع العالمية ،باإلضافة إلي ضغوط اقتصادية عالمية أدت إلي خروج المستثمر األجنبيمن السوق المحلي
 -ونتيجة لذلك قامت لجنة السياسة النقدية بالحفاظ علي أسعار الفائدة في أخر اجتماعين  ١٧مايو و ٢٨يونيو

مدير االستثمار

 وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على أذون الخزانة خالل الربع الثاني من العام  ١٥٫١٤٪ ،١٥٫٤٩٪ ،١٥٫٤٩٪ ،١٥٫٥٧٪إلصدارات أذون الخزانة لمدة ثالث أشھر ،ستةشركة اإلدارة
مدير االستثمار
مساعد مدير االستثمار

ھيرميس إلدارة الصناديق
خليل البواب
يحيى عبد اللطيف

التطورات االقتصادية

بيانات التواصل

 -أعلن البنك المركزي في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى  ٪١٦٫٧٥و ٪١٧٫٧٥على الترتيب

بنك األھلي المتحد
تليفون
العنوان االلكتروني

أشھر ،تسعة أشھر واثني عشر شھر على التوالي

١٩٠٧٢

 -انخفض عجز الميزان الجاري بـ %٥٧٫٥في األشھر التسعة األولي من العام المالي  ٢٠١٧/٢٠١٦ليصل إلي  ٥٫٣مليار دوالر مقارنة بـ ١٢٫٥مليار دوالر في الفترة المماثلة من العام
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المالي  .٢٠١٦/٢٠١٥وقد حدث ھذا االنخفاض نتيجة سببين رئيسين (١ :ارتفاع صافي إيرادات السياحة إلي  ٥٫٧مليار دوالر مقارنة بـ ٧٠٠مليون دوالر في العام المالي السابق مما يعطي
مؤشر إيجابي علي بداية تعافي القطاع .و (٢ارتفاع تحويالت المصريين من الخارج بـ %٢٣٫٢لتصل إلي  ١٩٫٥مليار دوالر
 أعلنت الحكومة رفع أسعار الكھرباء علي جميع الفئات باإلضافة إلي رفع أسعار الوقود بمتوسط  %٣٨لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وفي إطار خطةإزالة دعم الطاقة في نھاية السنة المالية  .٢٠١٩-٢٠١٨ومن المتوقع أن تخفض تلك الزيادات فاتورة دعم الطاقة بحوالي  ٢٫٥مليار دوالر مما يمثل  %١من إجمالي الناتج المحلي
 وافق مجلس النواب علي موازنة الدولة للعام المالي  ٢٠١٩/٢٠١٨التي تستھدف نسبة عجز تبلغ  %٨٫٤ولكن بفائض مبدئي يبلغ  %٢٫٠من إجمالي الناتج المحلي .تستھدف الموازنةالجديدة نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تبلغ  %٥٫٨مما سيعمل علي خفض معدل البطالة إلي  %١٠٫٤مع الحفاظ علي معدل تضخم يبلغ حوالي %١٣
 أعلن البنك المركزي أن احتياطي النقد األجنبي أستقر عند مستوي  ٤٤٫٣مليار دوالر في نھاية شھر يونيو  ،٢٠١٨بارتفاع بسيط بلغ  ١١٩مليون دوالر ،مما يعني نسبة تغطية وارداتتقدر بـ ٨٫٥أشھر
 -بعد أن وصل معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ التعويم في مايو  ،(١١٫٤٪) ٢٠١٨ارتفع إلى ١٤٫٤٪في شھر يونيو نتيجة قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة

استراتيجية االستثمار
 قررت لجنة السياسة النقدية اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة دون تغيير ،ويرجع السبب األساسي ھو تقوية سعر الدوالر إلي الجنيه المصري وارتفاع أسعار البترول باإلضافة إلي ذلك أدت قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة أن تحافظ اللجنة علي أسعار الفائدة لتحجيم الضغوط علي معدل التضخم بعد ارتفاع أسعار العائد علي أذون الخزانة بـ ١٠٠نقطة أساس في السوق خالل الشھرين الماضيين ،سيقوم مدير االستثمار بشراء األذون بعناية في اإلصدارات القادمة مما سيؤدي إليتحسن ملحوظ في العوائد اليومية
 سيظل مدير االستثمار يراقب معدالت التضخم وأسعار السلع العالمية باإلضافة إلي سعر الدوالر إلي الجنيه المصري الذي يضع ضغوط علي االقتصاد .مع الحفاظ علي مدة متوسطة األجللالستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة .باإلضافة إلي الحفاظ علي مستويات عالية من السيولة لمواجھة أي تغييرات في السوق أو عمليات استرداد مفاجئة

