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 2019 مارس فى لبحث أسعار الفائدة النقدية السياسات لجنة إجتماع

 بحثية مذكرة

  2019مارس  26

بين "المطرقة والسندان", "مطرقة" الزخم التضخمي القادم, و"سندان" التوقيت المالئم لتخفيض معدالت  ”لجنة السياسات النقدية“
 الفائدة.

محافظ البنك المركزي المصري إجتماعها, لبحث أسعار الفائدة وذلك خالل أيام ستعقد لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر 
وسط حالة من ترقب السوق لقرار اللجنة. وتري إدارة البحوث بشركة عربية أون الين أن لجنة السياسات النقدية اآلن بين المطرقة 

بما يحمله من  2019/2020م المالي الجديد والسندان, فهي بين "مطرقة" الزخم التضخمي المتوقع حدوثه حتي الربع األول من العا
قرارات إقتصادية صعبة متعلقة برفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء, باإلضافة إلي بعض المناسبات مثل )شهر رمضان, عيد 

الفرصة  الفطر, وعيد األضحي( والتي تقترن بإرتفاع نسبي في معدالت التضخم, وبين "سندان" الوقت, حيث يمثل الوقت الحالي
السانحة لتخفيض أسعار الفائدة, والذي يعزي إلي أسباب عديدة منها, تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والذي أثني فيه 

نخفاض معدل إجمالي الدين العام GDPعلي الوضع اإلقتصادي الراهن في مصر من نمو في معدالت إجمالي الناتج المحلي ) (, وا 
إلى  2016/2017% في العام المالي 4,2فاض معدالت البطالة. حيث إرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من باإلضافة إلي إنخ

% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 103, وانخفض معدل إجمالي الدين العام من 2017/2018% في العام المالي 5,3
نخفضت معدالت البطالة إلى أقل من 2017/2018% في العام المالي 93إلى نحو  2016/2017 %, كما أثني علي 10, وا 

السياسات المالية والنقدية الرشيدة التي إتبعتها الحكومة المصرية والممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي المصري وأوصي بإتخاذ 
إلي رفع التصنيف اإلتماني لمصر من قبل الحكومة لسياسة نقدية تيسيرية )مما يعني التوجيه لخفض معدالت الفائدة(, باإلضافة 

 مع نظرة إيجابية.  +Bشركة فيتش إلي 
  تري إدارة بحوث عربية أون الين أن الزخم التضخمي المتوقع خالل هذا العام قد يجبر المركزي على تثبيت أسعار الفائدة

وذلك  2019مارس  28في % لإليداع في إجتماع لجنة السياسات النقدية القادم 15,75% لإلقراض و16,75عند 
 لألسباب التالية:
  2019يناير % في 12,7مقابل  2019فبراير % في 14,4سجل المعدل السنوي للتصخم في الحضر 

% في فبراير 13,9%، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام على مستوى الجمهورية 1,7بإرتفاع 
تخطيه مستهدف البنك المركزي %. مما يعني 1,7بإرتفاع  2019  % في يناير12,2مقابل  2019
%(، في ظل إستقرار األوضاع اإلقتصادية مما يجعلة عامل ضغط على 3% )±11عند  2019خالل 

قيام الفيدرالي األمريكي بتثبيت أسعار  لجنة السياسات النقدية لعدم تخفيض الفائدة, علي الرغم من
لنسبي في أسعار صرف الجنيه ، وأيضا التحسن ا2019% لعام 2,50% و 2,25الفائدة وذلك بين 

 المصري أمام الدوالر.
 البنك المركزي ضغوط تضخمية خالل الفترة المقبلة متمثلة في:ه يواج 

o  و  90، ثم تحديد آلية تحرير سعر بنزين  95، من المرتقب تحرير سعر بنزين 2019في إبريل
 .2019، ثم تطبيقها في سبتمبر 2019خالل يونيو  92
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o  فاع مستوى التضخم المتوقع خالل شهر رمضان وعيد الفطر وهي من ، إرت2019في مايو
المعروف أنها أوقات مالئمة لزيادات معدالت التضخم حيث يزداد حجم اإلستيراد لمواجهة اإلستهالك 

 المتزايد.
o  زيادة أسعار الكهرباء ، بالرغم من تأجيل رفع الدعم الكامل من شرائح الكهرباء 2019في يونيو ،

 وتحويلها لزيادة متدرجة. 2022 إلى يونيو
  إنخفضت عوائد 2019فبراير  14نقطة أساس خالل اإلجتماع السابق في  100منذ تخفيض الفائدة ،

% على الترتيب، بعد أن كان 17,66% و 17,63يوم لتصل إلى  266يوم و 91أذون الخزانة آجال 
ابًيا ولو جزئيا على تكلفة الدين % قبل قرار التخفيض على الترتيب. مما أثر بشكل إيج18,5% و 18

 قصير األجل.
  لكن في ظل الوضع الراهن وخصوًصا بعد فرض قانون الضرائب على عوائد أدوات الدين الحكومي

الجديد، فإن البنوك تتجة لتعويض فارق الضرائب إما من خالل عوائد مرتفعة على أدوات الدين أو زيادة 
ما يجعل خفض الفائدة مجدًدا يؤثر سلبًيا على إستثمارات البنوك محفظة القروض اإلستهالكية للعمالء. م

في أدوات الدين الحكومي، وأيضا سيكون عامل ضغط على القطاع المصرفي ومن ثم أسعار الفوائد 
 وهوامش العائد على اإلقراض المصرفي.
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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 
إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة  للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات

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

 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

 

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

 محلل مالي                                       محلل مالي                                أول  محلل مالي                 

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

 

مايكل أرميا األستاذ/  

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  إدارة مبيعاترئيس                           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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