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للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 

معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و 
لعادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار القيمة ا المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 للحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض ا

 المتوقعة التضخم معدالت بسبب الفائدة أسعار لتثبيت يلجأ قد المركزي

 المركزي قد يلجأ لتثبيت أسعار الفائدة بسبب معدالت التضخم المتوقعة 
٪ لإلقراض في اجتماع  17.75 ٪ لإليداع و 16.75على أسعار الفائدة الرئيسية عند  ستحافظ( MPCنرى أن لجنة السياسات النقدية )

. ومع ذلك ، فإننا نرى أن لجنة السياسة النقدية قد تبدأ في تيسيير 2019يوليو  10لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد اليوم ، الخميس 
 السياسة النقدية في االجتماعات القادمة فى ظل عدم وجود ضغوط تضخمية فى األفق القريب.

 
 تحريك أسعار والتى تعتبر أحد المحركات الرئيسية للتضخم : في المرحلة الحالية للحفاظ على أسعار الفائدة هونرى أن الدافع الرئيسي 

في األسبوع الماضي ، أعلنت الحكومة 
أسعار الطاقة منذ  عن الزيادة الرابعة في

 2016تعويم الجنيه في نوفمبر 
مع نسب  2014والخامسة منذ يونيو 

زيادة مختلفة. على الرغم من أن هذه 
يادة الجولة من الزيادة تعتبر األخف بين الزيادات السابقة ، إال أننا نرى أن لجنة السياسة النقدية قد تفضل االنتظار وتقييم أثر تلك الز 

 .2020٪ خالل الربع الرابع لعام  3±  9  و 2019خالل  3±  11  م حيث تستهدف معدالت تضخم تعادلعلى معدالت التضخ
 

 
 

على الرغم من تسجيل معدل 
 2019التضخم األساسى في يونيو 

، فإننا  2016أدنى نمو منذ مارس 
نتوقع أن تشهد معدالت التضخم 

الرئيسية على أساس شهري ارتفاًعا 
طفيًفا في الشهرين المقبلين مدعومة 
بتحرير أسعار الطاقة وزيادة أسعار 

الكهرباء. تجدر اإلشارة إلى أنه 
 ٪ على أساس شهري. 18بنسبة عار الطاقة السابقة شهد التضخم الرئيسي في األشهر التي تبعتها زيادة في المتوسط خالل زيادات أس

 
 
 
 
 
 
 
 

14-يونيو    % يوليو-19 % يونيو-18 % يونيو-17 % نوفمبر-16 

80بنزين   1.6 2.35 47% 3.65 55% 5.5 51% 6.75 23% 

92بنزين   2.6 3.5 35% 5 43% 6.75 35% 8 19% 

95بنزين   6.25 6.25 0% 6.6 6% 7.75 17% 9 16% 

 %23 6.75   5.5 %55 3.65 %31 2.35 1.8  السوالر

 %20   %34   %40   %28   متوسط الزيادة

 

                المصرى المصدر: البنك المركزى
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نرى أنه قد يتم  ، و على الجانب اآلخر
تخفيض سعر الفائدة في االجتماعات القادمة 

من أجل تعزيز صافي االستثمار األجنبي 
٪ 26( الذي انخفض بنسبة FDIالمباشر )

حيث  2019تقريًبا في النصف األول من عام 
مليار دوالر  3.76مليار مقارنة بـ  2.8بلغ 

 .2018خالل النصف األول من عام 
 

نرى أنه قد يدعم الخفض فى اإلجتماعات 
إلى إشارة محافظ الفيدرالى باإلضافة  2015المقبلة أيضا وصول معدالت التغطية )المعروض/ المطلوب( مستويات تاريخية منذ 

 األمريكى بإحتمالية وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة فى المستقبل القريب.
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 قســــــم البــــــحوث
 

 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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