صندوق استثمار بنك األھلي المتحد )ثروة(
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع الثالث لعام ٢٠١٨

أداء الصندوق

توزيع االصول

ھدف االستثمار
ودائع

٢٥٫٠٣%

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

الربع الثالث ٢٠١٨
منذ بداية العام

%١٤٫٤٥

٢٠١٧

%١٥٫٢٠

اذون خزانة

٧١٫٥٢%

مجاالت االستثمار
٣٫٤٥%

 -يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات

الفترة

األداء
%١٣٫٧٠

سندات قصيرة االجل

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

منذ  ٥سنوات

%١١٫٠٨

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

%١٥٫٧٠

منذ التأسيس

%١١٫٠٣

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(

١٨%

االكتتاب/االسترداد

١٦%

 -يقدم الصندوق سيولة يومية للمستثمرين

١٤%

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

١٢%

 -الحد األدنى لالكتتاب ھو  ٣٠وثيقة استثمارية

١٠%

بيانات الصندوق

٨%

نوع الصندوق

أسواق مفتوح

تاريخ التأسيس

مارس ٢٠١٢

سعر الوثيقة
اجمالي التوزيعات منذ التأسيس
المدة
حجم الصندوق

٦%

 ١٩٩٫٠٤١ج.م.

تحليل السوق

 ٠٫٠٠ج.م.
 ١١٧٫٧٢أيام
 ٢٤٧٫٩٢مليون ج.م.

أداء سوق السيولة النقدية
 بدأ سوق السيولة النقدية بانخفاض في أسعار الفائدة خالل النصف األول من الربع الثالث نتيجة السيولة العالية في السوق ولكن بدأت أسعار الفائدة في االرتفاع خالل النصفالثاني من الربع نتيجة خروج حجم كبير من المستثمرين األجانب والذي أدى إلى انخفاض مستوى السيولة السوق
 ونتيجة لذلك قامت لجنة السياسة النقدية بالحفاظ علي أسعار الفائدة في أخر اجتماعين  ١٦أغسطس و ٢٧سبتمبر ٢٠١٨ -وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على أذون الخزانة خالل الربع الثاني من العام  ١٥٫٢٩٪ ،١٥٫٤٨٪ ،١٥٫٤٦٪ ،١٥٫٣٢٪إلصدارات أذون الخزانة لمدة ثالث

مدير االستثمار
شركة اإلدارة
مدير االستثمار
مساعد مدير االستثمار

ھيرميس إلدارة الصناديق

أشھر ،ستة أشھر ،تسعة أشھر واثني عشر شھر على التوالي

خليل البواب
يحيى عبد اللطيف

بيانات التواصل

التطورات االقتصادية
 -ارتفعت ايرادات السياحة بنسبة  %٧٧خالل النصف األول من عام  ٢٠١٨مقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتصل إلى  ٤٫٨مليار دوالر

بنك األھلي المتحد
تليفون
العنوان االلكتروني

١٩٠٧٢
http://www.ahliunited.com/egypt/

 رفعت وكالة موديز نظرتھا المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة ،وأبقت الوكالة على تصنيفھا االئتماني لمصر عند ) ،(B٣وجاء ذلك نتيجة قوة النمو االقتصادي. أعلنت وزارة المالية حجم المستثمرين األجانب  ١٤٫٢مليار دوالر في نھاية أغسطس أي انخفاض بنسبة  %٣٨٫٥من  ٢٣٫١مليار دوالر في نھاية مارس .وجاء ذلك نتيجةموجة بيع المستثمرين األجانب في األسواق الناشئة خالل األشھر الماضية
 أستقر احتياطي النقد األجنبي عند مستوي  ٤٤٫٤مليار دوالر في شھر أغسطس ٢٠١٨ -انخفض معدل التضخم إلى  %١٤٫٥خالل شھر أغسطس ٢٠١٨

استراتيجية االستثمار
 قررت لجنة السياسة النقدية اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعھا يوم  ٢٧سبتمبر ،ويرجع السبب األساسي ارتفاع أسعار البترولباإلضافة إلى السياسة التقشفية عالمية
 انخفاض قوي في حجم المستثمرين األجانب في السوق نتيجة موجة البيع العام في جميع األسواق الناشئة مما أصاب المستثمرين بالخوف أكد وزير البترول مواصلة خفض الدعم للطاقة كجزء من اإلصالح االقتصادي ومن المتوقع أن يكون ذلك الخفض مكلف من منظور التضخم إذا استمر سعر البترول فياالرتفاع
 قد تؤدي الضغوط التضخمية إلى إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة سيقوم مدير االستثمار بشراء األذون بعناية في اإلصدارات القادمة مما سيؤدي إلي تحسن ملحوظ في العوائد اليومية باإلضافة إلي ذلك أدت قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة أن تحافظ اللجنة علي أسعار الفائدة لتحجيم الضغوط علي معدل التضخم سيظل مدير االستثمار يراقب معدالت التضخم وأسعار السلع العالمية خاصة أسعار البترول الذي يضع ضغوط علي االقتصاد .مع الحفاظ علي مدة متوسطة األجل لالستفادةمن أسعار الفائدة المرتفعة .باإلضافة إلي الحفاظ علي مستويات عالية من السيولة لمواجھة أي تغييرات في السوق أو عمليات استرداد مفاجئة

