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 مواتية لسيناريو التخفيضباتت أربعة أسباب للتخفيض في مواجهة سببين للتثبيت...والظروف 
الفائدة علي اإليداع ، وذلك إلتخاذ القرار بشأن معدالت أغسطس 22الخميس المقبل الموافق  (،MPCتجتمع لجنة السياسات النقدية )

ومن وجهة نظرنا، نري أن سيناريو التخفيض بات مواتيا علي الرغم من  % علي التوالي.16.75% و 15.75واإلقراض والبالغة حاليا 
، ونرجح قيام المركزي بتخفيض معدالت الفائدة علي اإليداع واإلقراض بما ال يقل عن مائة نقطة أساس لتنفيذهوجود بعض القيود 

 بدعم من األسباب اآلتيه. وذلك
 

  علي الصعيد العالمي، أدي إحتدام الصراع التجاري بين الواليات المتحدة األمريكية والصين إلي ضعف التجارة العالمية وحدوث
وتبعهم بنسب متفاوته  تخفيض معدالت الفائدةلتقريبا  دوله 40لحالة من الكساد العالمي الذي إضطر بعض البنوك المركزية 

الفيدرالي األمريكي، األمر الذي يدعم ويساعد في إستقرار األوضاع اإلقتصادية باألسواق الناشئة ومن بينهم  ذلك مؤخرا في
هذا باإلضافة إلي سعي الحكومة المصرية لتخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى لكى تتناسق و تتقارب  .مصر

من قبل بعثة صندوق النقد الدولى، حيث بلغ معدل الدين العام إلجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالى  همع ما تم تحديد
% لنفس العام مما يضع ضغوطات على الحكومة لتقليل تلك 86% مقارنة بتوقعات قدرت ب 90.5في مصر  2018/2019
 النسبة.

 
 يض معدالت الفائدة علي اإليداع واإلقراض، سيؤثر سلبا علي معدالت علي الرغم من أن إتخاذ المركزي المصري لسيناريو تخف

 خروجإلي الفائدة علي أدوات الدين المحلية والتي تعتبر من المصادر األساسية لزيادة اإلحتياطي النقدي الدوالري، مما سيؤدي 
سعر صرف الجنيه مقابل الدوالر، لطفيف  فاضيتسبب في إنخقد األموال الساخنة من السوق المصري والذي بدوره  أجزاء من

عام بأنها ثاني أقوى عملة في العالم خالل النصف األول من  إال أنه فى المقابل تم تصنيف أداء الجنيه المصرى أمام الدوالر
% خالل هذه الفترة حسب تصريحات وكالة بلومبيرج مما يدعم إمكانات المركزى لتخفيض 6.5، بفضل إرتفاعها بواقع 2019
 الفائدة.

 

  من ناحية أخري، نرى أنه من األسباب الداعمة
لتخفيض سعر الفائدة في اإلجتماع القادم، إنعاش 

(، FDIوتعزيز صافي اإلستثمار األجنبي المباشر )
٪ تقريًبا في النصف األول 26والذي إنخفض بنسبة 

 3.76بـ  مليار مقارنة 2.8حيث بلغ  2019من عام 
 .2018مليار دوالر خالل النصف األول من عام 

 
  وعلي الصعيد المحلي، نري أن إنخفاض معدالت التضخم علي أساس سنوي خالل شهري يونيو و يوليو السابقين حيث بلغا

ت من أهم األسباب التي تدعم قيام المركزي بتخفيض معدالت الفائدة، وخصوصا أن معدال ،% علي التوالي8.7% و 9.4
 . 2020التضخم أصبحت ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي قبل نهاية 

 

 المصدر: البنك المركزى المصرى
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 تتمثل أسباب التثبيت في اآلتي. ،وعلي صعيد آخر

  إنخفاض معدالت البطالة، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع معدل البطالة خالل الربع الثانى من
%، كما تراجع 0.6% فى الربع االول من العام ذاته بإنخفاض 8.1قوة العمل مقابل % من إجمالي 7.5ليبلغ  2019عام 

 ، مما يدعم نسبيا فرضية التثبيت.%2.4وبإنخفاض نحو  2018ر من عام على اساس سنوى مقارنة بالربع المناظ
 
  القادمة عند إستحقاق شهادات قناة السويس بملبغ يزيد عن الستيعاب السيولة النقدية أيضا ضرورة توفير أدوات إستثمار آمنه

 ، مما يمثل ضغطا علي صناع القرار.% سنوي15.5بعائد  –بتمبر المقبل مليار جنيه في النصف األول من شهر س 64
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للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة 
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

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

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

 

ريهام ياسراألستاذة /                      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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