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نقطة أساس  100ض سعر الفائدة من المرجح أن يقوم البنك المركزي بخف

 (CBE)ىقع أن يخفض البنك المركزي المصر ، نتو  2019٪ في يناير 12.7في معدل التضخم إلى رتفاع الهامشى ال على الرغم من 
مارس  منذ، يداع٪ لإل15.75٪ لإلقراض و 16.75نقطة أساس من المستويات الحالية إلى  100سعار الفائدة الرئيسية بمقدار ا

موعد  فى، في أقرب وقت ، أو 2019فبراير  14، المقرر عقده يوم الخميس، (MPC)ات النقدية سياسال، في اجتماع لجنة 2018
 . 2019مارس  28لجتماع القادم في ا أقصاه 

٪ 12.7بشكل طفيف إلى  العام للحضر ، ارتفع معدل التضخم السنوي(CAPMASوفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )
. ومع ذلك فإن المعدل ل يزال أقل بكثير 2018٪ على أساس سنوي في ديسمبر 12مقارنة مع  2019على أساس سنوي في يناير 

 تعويمبسبب المحققة  –صدمة العرض ، ألن تأثير  2017٪ في يناير 29.6و  2018٪ على أساس سنوي في يناير 17من 
بحوث من متوقع  كان ، كما هوى تأثيرها، قد تالش 2018في يونيو  األحدث، أسعار الوقود والطاقةالمتوالية فى  اترتفاعاإل الجنيه و 

. تم تحديد 2019يناير  3، الصادر  "2019لعام  فى مصر القتصاد الكليلالتوقعات المستقبلية " تقريرل طبقا   عربية أون لين
بحوث  توقعت ، هذا و قد2020٪ في 3 +٪9، و 2019٪ في 3 + 11نسبة عند  لدى البنك المركزي المصري المستهدف التضخم

التباطؤ المتوقع في األنشطة اإلقتصادية محفزة من قبل ، 2019٪ في 13إلى مستوى  معدلت التضخم نحساراعربية أون لين 
 ستهالك.واإلنكماش في مستويات اإل

٪ 3 + 11عند البنك المركزي المصري  التضخم المستهدف من قبل يقع ضمن معدل 2019في يناير  المسجل يزال معدل التضخمل 
اجتماع لجنة السياسة  فى طي نافذة زمنية ضيقة لخفض أسعار الفائدة إما؛ والذي من المرجح أن يع 2019كحد أقصى في عام 

ية صندوق النقد الدولي تنفيذ توصل سابقا  ، على أبعد تقدير 2019ارس دم في مجتماع القاأو اإلالحالى المقرر فى فبراير النقدية 
ي آلية التسعير ( لتبن2019مليار دولر أمريكي في بداية فبراير  12األخيرة من القرض بقيمة قبل ستالم الدفعة الخامسة )مرتبطة با

 صرح، كما 2019تطبيقه في مارس  ، المتوقعاألمريكيللدولر الحر للوقود والطاقة مع الربط بسعر النفط الخام برنت وسعر الصرف 
؛ ومع ذلك ، ل ع معدلت التضخم بسبب صدمة العرضإلى رفجراء اإلمع بلومبرج. يجب أن يؤدي هذا خاصة وزير المالية في مقابلة 

ا بحوث عربية أون لين تتوقع  بسبب ضغوط الركود المتوقعة مع توقعات معدل نمو الناتج المحلي فى معدلت التضخم  ا  طفريارتفاع 
 .2018٪ في العام المالي 5.2 مقابل،  2019٪ في العام المالي 4.8بنسبة عند اإلجمالي 
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أساس في الربع األول من عام نقطة  100أن البنك المركزي قد يفكر في خفض أسعار الفائدة بمقدار بحوث عربية أون لين رى ت
، قبل تحرير أسعار لدى البنك المركزياإلمنة منطقة الداخل تعد و هى ٪ ، 13، مع انخفاض معدلت التضخم إلى مستوى 2019

٪ من إجمالي الناتج المحلي 8.4تخفيض عجز الموازنة إلى بغرض ، التسعير الحرةالطاقة وارتفاع التضخم المتوقع مع اعتماد آلية 
، 2018٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في العام المالي 9.8بلغ ، مقابل عجز 2020العام المالي  ٪ في7و  2019في العام المالي 

 كجزء من توصيات صندوق النقد الدولي لبرنامج اإلصالح القتصادي.

لتخفيض  نقطة أساس 200خفض متوقع بمقدار ، نتوقع أن يتبنى البنك المركزي سياسة نقدية توسعية مع  2019عام خالل 
 .معتدلةمعدلت تضخم لوقعات ت، مع ٪ لإلقراض15.75ع و ٪ للودائ14.75أسعار الفائدة الرئيسية إلى 

، تخطط الحكومة لبيع الوقود والطاقة بسعر 2016لذي بدأ في عام د الدولي ، اصندوق النقل قتصادىاإل صالحاإلكجزء من برنامج 
لي بنزين" في السوق المح 95لطاقة. في البداية ، وفقا  لآللية الجديدة ، يرتبط سعر بيع "االوقود و  لدعماإللغاء الكامل التكلفة لغرض 

ريقة بطتي يمكن تعديلها عتبار التكاليف األخرى الفى عين اإل ، مع األخذ األمريكيللدولر ة لخام برنت وسعر الصرف باألسعار العالمي
طارق المال  من السعر الحالي. قال وزير البترول إرتفاعا  أو إنخفاضا  ٪ 10، بحيث ل يتجاوز التغير في سعر المستهلك دوريةغير 

 معدة، ثالثة أشهر كل ، مع مراجعة دورية" باألسعار العالمية95"البنزين  ضع آلية لربط سعرلة عن و ئو إن اللجنة ستكون مس
الوقود األخرى في  كافة أنواعل ، تتضمن خطة الحكومة وضع آلية، على أبعد تقدير. عالوة على ذلك2019طبيق بحلول أبريل للت

 .2019تمبر تم تنفيذها في سبيعلى ان ،  دعم، بعد رفع ال 2019يونيو 
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يعتد به كحافز تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ل يجب أن 
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

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

 الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ل تأخذ في اإلعتبار إل الطلب والعرض اللحظي في البورصة.
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 عالء أحمد األستاذ /                         أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           

 محلل مالي                                       محلل مالي                                أول  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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