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 الفترة األداء

٨٫٧٩% العام بداية منذ   
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 تقرير الربع سنويال

 ٢٠٢٠ام عل لثثالالربع ا

 

 هدف االستثمار

على المدى المستثمر مال الرأس تعظيم الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هو 

المرتبطة  المخاطر تتناسب مع درجةمن خالل تحقيق أعلى عوائد ممكنة الطويل 

 .الصندوقبباألدوات المستثمر فيها 

 

 مجاالت االستثمار

نة وسندات الخزانة وسندات أذون الخزافي يستثمر الصندوق بشكل رئيسي  -

 لشركات وسندات التوريق والودائع.ا

 

 االسترداداالكتتاب/

 أسبوعية للمستثمرين اكتتاباتيقدم الصندوق  -

  للمستثمرين شهرية استرداداتيقدم الصندوق  -

 يتم تقيم سعر الوثيقة يوميا -

 استثمارية ةقيوث ١٠٠هو لالكتتاب الحد األدنى  -

 

 بيانات الصندوق

 أسواق مفتوح              نوع الصندوق

    ٢٠١٠ أبريل              تاريخ التأسيس 

 ..مج٢٩٫٨٩٤١١                                 ةسعر الوثيق

 .م.ج ٠٫٢٥                                      التأسيس اجمالي التوزيعات منذ

 سنوات ٢٫١٠                                                                            المدة

 مليون ج.م.  ١٦٩٫٧٣                                                       حجم الصندوق

 Bloomberg                                       EFGBOAFكود الصندوق فى 

   ٦٨٠٧٤٥٨٣                                            الخاص بالصندوق  ISINكود 

 

 مدير االستثمار

 إلدارة الصناديق رميسيه                       شركة اإلدارة 

 زعفان كريم                مدير االستثمار

 

 

 بيانات التواصل

 االسكندريةبنك 

  ١٩٠٣٣                                                                 تليفون                            

.En/.comalexbankhttp://wwwااللكتروني          لعنوان ا

                              

الصندوقمحفظة   

 الدخل الثابتأداء سوق 

نفط العالمية، واستقر الوضع المالي ظل النشاط االقتصادي العالمي ضعيفا خالل الربع الثالث من العام، علي الرغم من التحسن النسبي في بعض المؤشرات، حيث استقرت أسعار ال ≡ 
 العالمي مدعوما بتطبيق سياسات علي الرغم من فترة عدم اليقين.

في شهر مايو. ومع ذلك، الزال المستثمرون بين تحسن المؤشرات االقتصادية والقلق بشأن  ٤٠٫٧في شهر يونيو مقارنة بـ ٤٤٫٦ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر ألي  ≡ 
 زيادة عدد الحاالت. 

 %٩٫٦في العام الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلي  %٥٫٦بالمقارنة بـ ،%٣٫٥نمو إجمالي الناتج المحلي بحوالي  ٢٠١٩/٢٠٢٠أوضحت المؤشرات األولية عن العام المالي  ≡ 
 علي االقتصاد. ١٩-، نتيجة انتشار كوفيد٢٠٢٠في الربع األول من عام  %٧٫٧من  ٢٠٢٠في الربع الثاني من عام 

إلصدارات سندات الخزانة لمدة ثالث  %١٤٫٧٠و%١٤٫٦٢،%١٤٫٥٥، %١٤٫٤٢وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على سندات الخزانة خالل الربع الثالث من العام  ≡ 
 سنوات، خمسة سنوات، سبع سنوات وعشر سنوات على التوالي.

 

  يةاالقتصادالتطورات 

، مما يعني تخفيض أسعار %٩٫٧٥وسعر اإلقراض لليلة الواحدة عند  %٨٫٧٥قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعر عائد اإليداع لليلة الواحدة عند  ≡ 
يأكد غياب العوامل  ٢٠٢٠منذ فبراير  %٦. أشار البنك المركزي أن تراجع معدالت التضخم لتبلغ أقل من ٢٠١٨نقطة أساس منذ بداية السياسة التوسعية في فبراير  ١،٠٠٠الفائدة بـ

 يع النشاطات االقتصادية.التضخمية لذا نتوقع أن تتجه لجنة السياسية النقدية نحو تحسين السيولة وتوس

من الناتج  %٨٫٢من الناتج المحلي مقارنة بنسبة بلغت  %٧٫٨تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى  ٢٠١٩/٢٠٢٠أعلن وزير المالية أن البيانات األولية ألداء موازنة العام المالى  ≡ 
من الناتج. باالضافة  %٢من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف قدره  %١٫٨ى تحقيق فائض أولى قدره المحلي في العام السابق رغم جائحة "كورونا". كما تشير البيانات األولية إل

 من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.  %٩٠٫٤من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة بـ %٨٦٫٢العام بحوالي   الي انخفاض الدين

، أشارت الحكومة إن في حالة %٣٫٨، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة ٢٠٢٠في العام المالي  %٣٫٥نما بنسبة  أعلنت وزارة التخطيط إن الناتج المحلي اإلجمالي لمصر ≡ 
ت ، مدفوًعا بهبوط مساهمة نفقا٢٠٢٠في العام المالي  %١٫٩كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ١٩-عدم وجود دعم وحزمة تحفيز تحت ضغط أزمة كوفيد 

 .االستهالك الشخصي والصادرات

العام. وبهذا يكون معدل البطالة في في الربع األول من  %٧٫٧إجمالي قوة العمل مقابل  %٩٫٦في مصر قفزة خالل الربع الثاني من العام الحالي، ليرتفع إلى  سجل معدل البطالة ≡ 
 مصر سجل خالل الربع الثاني أعلى معدل له منذ ما يقرب من عامين.

سنوات بسعر عائد  ٥مليون دوالر ألجل  ٧٥٠أعلنت وزارة المالية المصرية عن إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا، بقيمة  ≡ 
تدام لألراضي، والنقل النظيف، ومن ضمن أهم المشروعات الذي يمكن تمويلها هي الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة واإلدارة المستدامة للنفايات، واالستخدام المس .%٥٫٢٥٠

 .واإلدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة

مليار دوالر في سبتمبر ويعتبر ذلك الشهر الرابع علي التوالي  ٣٨٫٤٣مليار دوالر في أغسطس إلي  ٣٨٫٣٦حتياطي األجنبي ليصل من أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي اال ≡ 
 . ١٩-بسبب انتشار كوفيد ٢٠٢٠إلي مايو  ٢٠٢٠مليون دوالر خالل الفترة من مارس  ٩٫٥الذي شهد االحتياطي االجنبي مستقر منذ انخفاضه بحوالي 

بسبب ارتفاع هامش التكلفة. ولكن استمر  %٠٫٣، بزيادة شهرية بلغت ٢٠٢٠في شهر أغسطس  %٣٫٤بالمقارنة بـ ٢٠٢٠في شهر سبتمبر  %٣٫٧عدل السنوي للتضخم سجل الم ≡ 
لي الموسمية وضعف االستهالك ويرجع ذلك قطاع األغذية في االنخفاض. نالحظ أن يعتبر هذا الشهر الخامس علي التوالي الذي يشهد فيه انخفاض في أسعار الطعام ويرجع ذلك ا

 مليون مواطن.     ٢٫٧الي ارتفاع معدل البطالة حيث ارتفع الي 

 

 استراتيجية االستثمار

ثمار االستفادة من ول مدير االستيشهد السوق حالة من عدم التقلبات وعدم وضوح رؤية الموجة الثانية من العدوي مما أدي الي انخفاض األسعار الي مستويات جذابة. سوف يحا ≡ 
 تلك الفرص االستثمارية دون تقييد قدرته على تلبية التزامات الصندوق المتوقعة مع تجنب المخاطر.  

 

 تحليل السوق

 الصندوق أداء                           االصول توزيع
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