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 ةالرئيسي الفائدةمعدالت  تثبيتب  2018 عام يختتم المصري المركزي لبنكا

 ،2018 ديسمبر 27 الموافق الخميس يوم عقده المقرر بالبنك المركزى المصرى (MPC)اسات النقدية السي لجنة جتماعإ في
 الرئيسية الفائدةمعدالت  على الحفاظ مع العام بإنهاء( CBE) المصري المركزي البنك قيام نتوقع  ،الرئيسية الفائدة معدالت لمناقشة

 في باالنخفاض مدعومة ،2018 مارس منذالمسجلة  ،لإليداعات٪ 16.75 و لإلقراض %17.75و هى  يةالحال المستويات عند
 .التضخم معدالت

 على٪ 15.7 إلىالحضر  في السنوي التضخم معدل انخفض فقد ،(CAPMAS) واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي للجهاز وفقا  
 البنك المستهدف من قبل ضمنهو  ،2018 أكتوبر في سنوي أساس على٪ 17.5 بـ مقارنة 2018 نوفمبر في سنوي أساس

 إلى يشير التضخم معدل انخفاض أن رأينا في. الفائدة أسعار على الضغط يخفف منمما  ؛أقصى كحد٪ 16 عند المحدد المركزي
 على إضافية قدرة أي بدون بالكامل مشبع السوق أن نرى نحن. االستهالكي اإلنفاق تقلص فىو  قتصاديةاإل األنشطة في تباطؤ

 ستهالكاإل معدالت في انكماش إلىترجم تسوف  األسعار في أخرى اترتفاعإ أي أن حيث ؛األسعار فيدة ايمتز  اترتفاعإ ستيعابإ
 .2019 في٪ 13 مستوى إلى التضخم معدالت تحجيم فى  عربية أون الين ثبحو  تتوقع ،وهكذا. واإلنفاق

 ألسعار المتوقع الكامل التحرر مع خاصة   ،الرئيسية الفائدة أسعار تغيير مع حذرا   سيبقى المصري المركزي البنك أننتصور كذلك 
 الربع في تغيير دون الفائدة أسعار على سيبقي المصري المركزي البنك أن ونرى. 2019 يناير فيالمرجح  رأينا في ،والطاقة الوقود
 ومع. ذلك بعد خطوة أى اتخاذ قبل ،التضخم معدالت على والطاقة الوقود أسعار تحرير تبدد أثر لتقييم 2019 عام من األول

 الرئيسية الفائدة دالتمع تخفيض مع توسعيةتيسيرية  نقدية سياسة المركزي البنك يتبنى أن المتوقع من ،التضخم معدالت نخفاضإ
 .2019 في لإليداعات٪ 14.75 و لإلقراض٪ 15.75 مستوى إلى صللت أساس نقطة 200
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تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 
رة للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدا

البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. 
اء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى برج

 الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.
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 قســــــم البــــــحوث

 سالي ميخائيل /ة األستاذ

 مدير إدارة البحوث

SMikhail@arabeyaonline.com 

 

 عالء أحمد /األستاذ                          أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           

 محلل مالي                                       محلل مالي                                        محلل مالي                      

       AAhmed@arabeyaonline.com             AMohamed@arabeyaonline.com             MShafie@arabeyaonline.com 

 

 األستاذ/ مايكل أرميا

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             

       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 

 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                

الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    

        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 

 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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