صندوق البنك األھلي المتحد النقدي (ثروة)
تقرير الربع السنوي الرابع 2017
أداء الصندوق
حقق الصندوق عائد سنوي بلغ  %15.56صافي من الرسوم والضرائب في نهاية الربع الرابع لعام  .2017وبالمقارنة بلغ متوسط العائد على أذون
الخزانة ذات عام  %14.40وحققت الصناديق النقدية متوسط عائد  %15.41على مدار نفس الفترة .و بلغ متوسط العائد على ودائع الثالث شهور
 %13.00عن نفس الفترة كما أظهرت إحصاءات البنك المركزي المصرى.

االقتصاد و السوق
شهدت أسواق النقدية في الربع الرابع من عام  2017فترة عدم استقرار ،حيث انخفضت العوائد بسبب توقعات بأن البنك المركزي سوف يخفض
أسعار الفائدة ،ولكن لن يستمر هذا االتجاه إال أن أعلن البنك المركزي معدل التضخم الذي جاء أعلي من التوقعات .ومن جهة أخري ،قامت وزارة
المالية مع البنك المركزي المصري بزيادة أحجام اإلصدارات في األذون والودائع المتغيرة (بالمقارنة باالستحقاقات) ،مما أدي إلي سحب سيولة من
السوق وأضعف القدرة الشرائية ألدوات الدين لدي البنوك مما أثر علي العطاءات وأدي إلي ارتفاع العوائد .وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب
على اذون الخزانة  % 17.58 ،%18.10 ،%18.74 ،%18.77إلصدارات اذون الخزانة لمدة ثالث شهور وستة شهور وتسعة شهور وعام على
التوالي.
وعلى الصعيد االقتصادي ،قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة االحتياطي اإللزامي بالبنوك من  %10إلى  .%14باإلضافة إلي ذلك ،قد قام البنك
المركزي المصري بفرض "رسوم عند الدخول" بواقع  % 1على التدفقات الجديدة فقط الستثمارات األجانب في المحافظ المالية ،وأبقى البنك على
نسبة  %0.5عند الخروج بدون تغيير .وقد انخفضت نسبة العجز في الحساب الجاري بنسبة  %65.7في الربع األول من عام  2018/2017ليصل
إلى  1.6مليار دوالر .وقد جاء ذلك االنخفاض الملحوظ نتيجة النقاط التالية )1 :ايرادات السياحة وصلت إلى  2.0مليار دوالر )2 ،الزيادة في تحويالت
المصريين من الخارج بنسبة  %37.4لتصل إلى  5.9مليار دوالر )3 ،ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة  %11ليصل إلى  5.8مليار دوالر .باإلضافة إلي
ذلك أعلن وزير البترول أن سوف يبدئ إنتاج الغاز من حقل ظهر في نهاية السنة وسوف ينتج مبدئيا  350مليون قدم مكعب يوميا .باإلضافة إلي
ذلك ،أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إنهاء مراجعته الثانية لبرنامج اإلصالح االقتصادي المصري ،والذي سمح بمقتضاه للسلطات
المصرية بصرف نحو  2.0مليار دوالر من قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو  12مليار دوالر ،ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من القرض 6.0
ظهر دالئل إيجابية تبشر بتحقيق االستقرار ،مع تعافي نمو
مليار دوالر .باإلضافة إلي ذلك صرح صندوق النقد الدولي أن برنامج اإلصالح المصري ُي ِ
جع التضخم واستمرار الضبط المالي على المسار الصحيح ووصول االحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام
إجمالي الناتج المحلي وترا ُ
 .2011حيث أستقر صافي االحتياطي األجنبي ليبلغ 37.0مليار دوالر حتي ديسمبر  .2017و بلغ معدل التضخم  %21.9في ديسمبر  2017ويرجع
ذلك إلي تالءم الفترة المقارنة بعد أثر تحرير سعر الصرف في نوفمبر  .2016وأخيرا ،ابقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماعه
األخير في شهر ديسمبر ،فأبقى على معدل االيداع عند  %18.75ومعدل االقراض عند  .%19.75جدير بالذكر ،أن رفع البنك المركزي المصري
بـ 700نقطة أساس منذ تحرير الجنيه المصري في شهر نوفمبر  2016في محاولة لتقليل معدل التضخم.

استراتيجية االستثمار
قام مدير االستثمار برفع مدة استحقاق الصندوق لالستفادة من انخفاض أسعار الفائدة المتوقع .سيستمر مدير االستثمار في انتقاء األذون ذو
عوائد مميزة .سيقوم أيضا بـمتابعة نسبة التضخم مع االستمرار في رفع مدة استحقاق الصندوق تحسبا إلي توقعات خفض سعر الفائدة.

بيانات الصندوق

أداء الصندوق
الفترة

األداء

الربع الرابع 2017

15.56%

الربع الثالث 2017

15.49%

الربع الثاني 2017

13.69%

الربع االول 2017

12.71%

2017

15.20%

2016

10.14%

2015

8.54%

2014

8.36%

2013

10.16%

منذ اإلدارة علي اساس سنوي بواسطة
المجموعة المالية ھيرميس

15.86%

منذ التأسيس علي اساس سنوي

10.56%

منذ التأسيس

79.62%

سعر الوثيقة

االكتتاب/االسترداد
يومي

 179.624ج.م.

إدارة الصندوق
المجموعة المالية هيرميس
إلدارة األصول

حجم الصندوق

 269,699,689ج.م.

مدير الصندوق

المتوسط المرجح لمدة االستحقاق

خليل البواب

 126.04يوم

مساعد مدير الصندوق

يحيي عبد اللطيف

بداية اإلدارة بواسطة المجموعة
المالية هيرميس

 1يوليو 2017

إجمالي التوزيعات منذ التأسيس

 0ج.م.

تاريخ التأسيس

 3مارس 2012

سعر الوثيقة عند التأسيس

 100ج.م.

األداء المقارن
األداء
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الربع االول 2017

الربع الثاني 2017

الربع الثالث 2017

الربع الرابع 2017

متوسط أسعار ودائع البنك المركزي  3شهور
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10.16%

8.36%

8.54%

10.14%
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12.71%

13.69%

15.49%

15.56%

توزيع االصول

األداء
%
%
%

%
%
%

%

متوس أداء صنادي السيولة النقدية ي السوق

* قامت المجموعة المالية ھيرميس إلدارة األصول بإدارة صندوق ثروة منذ -1يوليو2017-

للمزيد من المعلومات  :البنك األهلي المتحد (202) 22499500

صندوق البنك األھلي المتحد النقدي ثروة

