صندوق استثمار بنك األھلي المتحد )ثروة(
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع الرابع لعام 2018

أداء الصندوق

توزيع االصول
الفترة

األداء

الربع الرابع 2018

%14.11

منذ بداية العام

%14.75

2018

%14.75

2017

%1.20

ھدف االستثمار
ودائع

35.50%

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.

اذون خزانة

62.69%

مجاالت االستثمار
1.81%

 -يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات

سندات قصيرة االجل

الشركات وسندات التوريق والودائع.

منذ  5سنوات

%11.35

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

%15.90

منذ التأسيس

%11.17

 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%

 206.120ج.م.

تحليل السوق

 0.00ج.م.
 79.86أيام
 338.11مليون ج.م.

أداء سوق السيولة النقدية
 استمر ارتفاع عوائد أذون الخزانة نتيجة الضغوط العالمية ،وبيع المستثمرين األجانب باإلضافة إلي ارتفاع أسعار السلع. أعلنت وزارة المالية جدول إصدارات الربع ،وقامت بتخفيض االلتزامات طويلة األجل خالل الربع معتمدة أكثر علي التمويل قصير األجل خالل شھر ديسمبر بدأت الحكومة بتخفيض اإلصدارات المرتبطة بسعر كوريدور الودائع مما نتج إلي زيادة السيولة في السوق مرة أخري -أوضحت نتائج التضخم المعلنة انخفاض بالمقارنة بالعشرة أشھر األولي من العام ،حيث انخفض معدل التضخم إلي  %15.7خالل شھر نوفمبر من %17.7خالل شھر أكتوبر

مدير االستثمار
شركة اإلدارة
مدير االستثمار
مساعد مدير اإلستثمار

ھيرميس إلدارة الصناديق
يحيى عبد اللطيف

 وجدير بالذكر أن الضريبة الجديدة علي األذون المقترحة من خالل وزارة المالية أدت إلي توتر في سوق الدخل الثابت .الضريبة المقترحة سوف تفصل الضريبة علي األرباحاألذون من الضريبة علي الشركات

علي سالم

 متماشيا مع توقعتنا ،قامت لجنة السياسة النقدية بالحفاظ علي أسعار الفائدة في أخر اجتماعين  15نوفمبر و 27ديسمبر 2018 وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على أذون الخزانة خالل الربع الرابع من العام  %15.99 ،%15.99 ،%15.99 ،%15.90إلصدارات أذون الخزانة لمدة ثالثأشھر ،ستة أشھر ،تسعة أشھر واثني عشر شھر على التوالي

بيانات التواصل
بنك األھلي المتحد
تليفون
العنوان االلكتروني

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

التطورات االقتصادية
 انخفض عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ بنسبة  %58.6إلي  6مليار دوالر عن السنة المالية 2018/2017 أعلنت الحكومة عن ھدفھا في خفض العجز المالي إلى  %7من اجمالي الناتج المحلي. تراجع نسبة ملكية األجانب في سندات الخزانة المصرية للشھر الثامن علي التوالي لتصل إللي  10.9مليار دوالر خالل شھر نوفمبر انخفض احتياطي النقد األجنبي بحوالي  2مليار دوالر ليبغ  42.6مليار دوالر في شھر ديسمبر ويعد ھذا االنخفاض أول انخفاض لالحتياطي األجنبي منذ عام 2016 انخفض معدل التضخم إلى  %12.0خالل شھر ديسمبر  2018من أعلى مستوياته منذ بداية العام  %17.7التي وصل إليھا في شھر أكتوبر  2018وجاء ذلك نتيجة ارتفاعأسعار الخضروات والفاكھة

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 أوعمليات استرداد

