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 2019 مايو فى الفائدة أسعار لبحث النقدية السياسات لجنة إجتماع
 بحثية مذكرة
 2019مايو  20

201 س مار 26   

  .تعددت األسباب ويبقي سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو القائم

المركزي )لجنة السياسات النقدية( برئاسة طارق عامر قيام  يرجحن هذا العام سيكون مفعم بالتضخمات, األمر الذي أمن الواضح 

 23 في القادم النقدية السياسات لجنة إجتماع في لإليداع %15,75 و راضلإلق% 16,75 عندعلي إتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة 

  :التالية لألسباب وذلك 2019 مايو

 1.2 نخفاضبإ 2019 مارس في% 14.2 مقابل 2019 إبريل في% 13 الحضر في للتصخم السنوي المعدل سجل%, 
  مارس في% 13.8 مقابل 2019 إبريل في% 12.5 الجمهورية مستوى على العام للتضخم السنوي المعدل وسجل
 ظل في ,%(3% )±11 عند 2019 خالل المركزي البنك مستهدف تخطيهعدم  يعني مما%. 1.3 إنخفتضب 2019

 الفترة المقبلة متمثلة في:إال أن المركزي سيواجه ضغوط تضخمية خالل  .اإلقتصادية األوضاع إستقرار
o 95سعر بنزين  سيتم مراجعةحيث ، 2019 يونيو شهرالبنك المركزي ضغوط تضخمية خالل ه يواج 

ثم  2019خالل يونيو  92و  90تحديد آلية تحرير سعر بنزين  وأيضا سيتم، يجاري األسعار العالميةل
 .2019تطبيقها في سبتمبر 

o  في المستقبل القريب مؤكدة وما لها من آثار تضخمية، الجاريخالل شهر زيادة أسعار الكهرباء. 
o  رتفاعل إرتفاع مستوى التضخم خالل شهر رمضان وعيد الفطر وهي من المعروف أنها أوقات مالئمة 

 الستيراد لمواجهة الستهالك المتزايد.معدالت التضخم حيث يزداد حجم 
  أدوات على مرتفعة عوائد خالل من إما المفروضة علي عوائد أذون وسندات الخزانة الضرائب فارق لتعويض البنوكإتجاه 

 في البنوك إستثمارات على سلبًيا يؤثر مجدًدا الفائدة خفض يجعل مما. للعمالء الستهالكية القروض محفظة زيادة أو الدين
 على العائد وهوامش الفوائد أسعار ثم ومن المصرفي القطاع على ضغط عامل سيكون وأيضا الحكومي، الدين أدوات

 .المصرفي القراض
  وأيضا التحسن النسبي في أسعار 2019% لعام 2.50% و 2.25الفيدرالي األمريكي أسعار الفائدة وذلك بين تثبيت ،

 صرف الجنيه المصري أمام الدوالر.
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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 
نشرها. و إن إدارة للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت 

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

 الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في العتبار 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 

 

 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    

 

  16225  :لمزيد من المعلومات... برجاء التواصل علي
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