
التقرير الربع سنوي 

الربع الثالث ٢٠٢٢

هدف االستثمار 

مجاالت االستثمار  

االكتتاب/االسترداد 

- يقدم الصندوق اكتتابات يومية للمستثمرين 
- يقدم الصندوق استردادت أسبوعية للمستثمرين 

-  يتم تحديد سعر الوثيقة في آخر يوم عمل مصرفي من كل أسبوع 
- الحد األدني لالكتتاب هو ٥ وثائق استثمارية 

بيانات الصندوق 

سوق أسهم مفتوح نوع الصندوق                                       

أبريل-٢٠٠٨ تاريخ التأسيس  

٢٧١٫٠٠ ج.م.  سعر الوثيقة ج.م

١٣٫٥٠ ج.م.  اجمالي التوزيعات من التأسيس      

٦٥١٢٢٩٤١ كود ISIN الخاص بالصندوق  
األداء المؤشر

-٢٤٫٨٠% (S&P500) مؤشر البورصة االمريكية
-٣٢٫٤٠% (Nasdaq) مؤشر البورصة األمريكية

-٢٦٫٤٠% مؤشر MSCI لألسواق العالمية مدير االستثمار 
-٢٨٫٩٠% مؤشر MSCI لألسواق الناشئة

-١٧٫٨٠% EGX30 مؤشر هيرميس إلدارة الصناديق  شركة اإلدارة  

-٣٣٫٩٠% مؤشر EGX30 (بالدوالر األمريكي)  مدير االستثمار  نبيل موسي 

مصطفي عامر  مساعد مدير االستثمار

يوليو-٢٠١٣  بداية اإلدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس         

بيانات التواصل 

البنك الزراعي المصري 

+٢٧٩٤٢٤٧١-٢٠٢ تليفون 

+٢٧٩٤٨١٩٣-٢٠٢ فاكس 

https://www.abe.com.eg/ العنوان االلكتروني 

األداء الفترة 

٤٫٧% الربع الثالث ٢٠٢٢

١٢٫٧% ٢٠٢١

%٦٫١-العائد منذ بداية العام  

 - يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في األوراق المالية للشركات المدرجة
 في البورصة المصرية

 - يسمح للصندوق أيضاً االستثمار في أذون الخزانة و سندات الخزانة وسندات الشركات و 
سندات التوريق و الودائع

٢٤٫٥% منذ ٥ سنوات الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هو تعظيم رأس مال المستثمر علي المدي الطويل من 
خالل تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة باألدوات المستثمر فيها 

بالصندوق.
٢٠٠٫٩% منذ التأسيس

صندوق استثمار البنك الزراعي المصري 

محفظة الصندوق 

أداء الصندوق 

تحليل السوق 

االداءتوزيع األصول

ادوات ذات عائد 
ثابت و نقدية

٤٣٫٠%

اسهم
٥٧٫٠%

:٢٠٢٢ عام من الثالث الربع أداء

المصرية األسهم سوق

 الثالث الربع لينهي %٥.٨ب انخفض حيث التراجع في المصري السوق بدأ العالمية األسواق تراجع مع انه إال ٢٠٢٢ من الثالث الربع بداية في %١٣.١ب ارتفع حيث العالمية األسواق مع متماشيا المصري السوق تحرك
   .مختلفة بدرجات لكن و الناشئة األسواق خاصة و العالمية األسواق اتجاه نفس في يسير ما دائما المصري السوق أن بالذكر الجدير من .%٦.٥ ب مرتفعا

دنى مستوياته منذ عام ب قيمة السوق بالدوالر األمريكي فنجد أن السوق في احسامن الجدير بالذكر أن أداء السوق المصري متماشي مع األسواق العالمية في حالة حساب العائد على السوق بالعملة المحلية و لكن في حالة 
. النمو االقتصادي قتصادي و زيادة نسبة القطاع الخاص فياال نعتقد أن المستثمرين األجانب لن يقوموا بضخ أموال جديدة في السوق قبل االنتهاء من االتفاق مع صندوق النقد و معرفة تفاصيل البرنامج. ٢٠٠٤

 
شركات و هو ما يخفض من رغبة بلية تؤثر على التوقع المستقبلي ألرباح الستقو بناء عليه نعتقد ان السوق المصري يتداول على أسعار منخفضة بشدة إال ان المشاكل االقتصادية و عدم وضوح الرؤية عن قيمة الجنيه الم

.المستثمرين في ضخ أموال جديدة في الوقت الراهن

سوق الدخل الثابت

 ٢٠٢٢فى يوليو % ١٣٫٦مقارنة ب ٢٠٢٢فى أغسطس % ١٤٫٦معدل التضخم السنوى الى ارتفع

 ٢٠٢٢مليار دوالر أمريكى فى سبتمبر  ٣٣٫٢سجل صافى احتياطى المقد الدولى لدى البنك المركزى المصرى

 ٢٠٢١فى % ٣٫٣مقارنة بـ ٢٠٢٢خالل العام المالى % ٦٫٦شهد االقتصاد نمو بلغ

 ٢٠٢١/٢٠٢٢فى الربع الرابع من العام المالى % ٧٫٢استقر معدل البطالة عند  

 بينما قام البنك المركزى . على التوالى% ١٢٫٢٥و% ١١٫٢٥االبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة عند  ٢٠٢٢سبتمبر  ٢٢قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا فى
%١٤بدالً من % ١٨برفع نسبة االحتياطى لدى البنوك ليبلغ 

متوسط اسعار الفائدة:

o١٧٫٦٠: سنوات ٣%

o١٥٫٤٧: سنوات ٥%

o١٤٫٠٠: سنوات ٧%

o١٤٫٦٨: سنوات ١٠%

المرتفعة نسبيًا تحسباً لالنتعاش  ر ، مع االستمرار في االستفادة من العوائدقصيسيقوم مدير االستثمار بتخفيض المدة بشكل طبيعي، من أجل تجاوز التقلبات المتوقعة في السوق وعمليات االسترداد المحتملة على المدى ال
.االقتصادي التدريجي
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صندوق استثمار الماسي     EGX30 Cappedمؤشر  


