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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 

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 معلومات
للسهم، آخذا في اإلعتبار القيمة العادلة  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

 مجريات في يتحكم" كورونا"... "الصينيه-األمريكية التجارية الحرب" بعد
 حاليا العالم

 الصينيه"... "كورونا" يتحكم في مجريات العالم حاليا -بعد "الحرب التجارية األمريكية 
  ورقة بحثية لدراسة أثر زخم هذا الوباء علي اإلقتصاد العالمي والمحلي متبوعا بدراسة األثر علي القطاعات وقرار لجنة

 معدالت الفائدة علي اإليداع واإلقراض خالل اإلجتماع القادم.السياسات النقدية لبحث 
ر بداية، سيتسآل الكثيرون عن ماهية العالقة بين هذه المتغيرات السابق ذكرها، وهل ستتأثر مصر إذا إستمر هذا الزخم لفترة طويله "ال قد

 اهلل".
جابه.واإلجابه علي هذا التساؤل ستنجلي بوضوح للجميع من خالل سيناريو سؤا  ل وا 

 س: أين ظهر فيروس كرونا؟ 
 ج: ظهر بدولة الصين الشعبية وتحديدا مقاطعة ووهان والتي تعتبر قبلة التصنيع والتوريد للعالم أجمع.

 س: ماذا تمثل الصين للعالم وهل تأثرت داخليا؟ 
الناتج العالمي حيث تقدر نسبة مساهمتها ج: تمثل الصين الوصيف بعد الواليات المتحده األمريكية وذلك من حيث المساهمة في إجمالي 

من إجمالي الناتج العالمي، وتمثل أيضا المورد الرئيسي للكثير من مستلزمات اإلنتاج وأيضا الكثير من المنتجات  %20ب  تقريبا
 النهائية لمصر ومعظم دول العالم.

لى الصين للحد من وتسبب انتشار الفيروس في الصين في إغالق عدد كبير من المصانع والشركات،  كما توقفت حركة الطيران من وا 
 انتشار الفيروس، وهو ما أثر على التجارة بين الصين ودول العالم ومن بينها مصر.

 س: هل ستتأثر التجارة العالمية بالسلب؟ 
معانا في إظهار مدي التأثير، فقد قام  للنمو اإلقتصادي في الواليات  بتخفيض توقعاته معهد التمويل الدوليج: بكل تأكيد ستتأثر بقوة وا 

في  المتحدة والصين، بينما حذر من أن النمو العالمي قد يسجل أدنى مستوياته منذ األزمة المالية العالمية. وقال المعهد إن النمو العالمي
 ة العالمية.ويمثل أضعف نمو منذ األزمة المالي 2019في  %2.6، وهو ما يقل كثيرا عن نمو بنسبة %1ربما يقترب من  2020
 س: هل سينعكس هذا الزخم علي أسعار بعض السلع اإلستراتيجية كالبترول والغاز؟ 

ج: بالقطع سيكون لذلك األمر األثر القوي علي سعر برميل البترول وذلك نظرا إلنخفاض وتيرة التصنيع بدرجة كبيرة في الصين حيث 
نخفاض وتيرة ليون برميل يوميا( م 13.5)أن الصين تعتبر من أكثر الدول إستهالكا للبترول  بعد الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي وا 

التصنيع في الصين تعني إنخفاض إستهالك شريحة كبيرة من البترول وبالتالي إنخفاض سعر برميل البترول والذي بات جليا اليوم في 
ألن  "مصائب قوم عند قوم فوائد"المصدرة له، إال أن وهذا يعني خسائر فادحة للدول المنتجه و  دوالر 33سعر خام برنت حيث بلغ 

مصر ستستفيد إيجابيا بهذا األمر نظرا إلعتمادها علي سد العجز في المواد البترولية من خالل اإلستيراد وسيكون لذلك بالغ األثر 
 اإليجابي علي الموازنه العامة للدوله. 

عالميا، إال أن هذا األمر قد ال  دوالر للمليون وحده حرارية 2ي ما دون ومن جانب آخر، سيتأثر الغاز الطبيعي أيضا وينخفض إل
يتناسب مع وضع مصر حاليا وخصوصا أنها تملك فائض كبير من الغاز الطبيعي وتحتاج إلي تصديره وقد تتأثر مصر سلبيا من هذا 

 األمر.
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 س: ما هو األثر المتوقع علي مصر؟ 
 "تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن"

أن يحدث تباطؤ  علي الرغم من أن إنخفاض أسعار النفط عالميا يمثل نقطة إيجابيه لإلقتصاد الكلي في مصر إال أنه من المتوقعج: 
وأن تعاني البالد من  2020/2019في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي المصري علي األقل خالل الربع الثالث من العام المالي 

وهذا التوقع يؤيده بيان شعبة المستوردين الصادر في شهر يناير الماضي، حيث ذكر أن مصر  ادمهضغوط تضخميه خالل الفتره الق
سنوًيا، وتعد من كبرى الدول الموردة لمصر  مليار دوالر 16أو  15بـمن إحتياجاتها من الصين بما يقدر  %27إلى  25تستورد نحو 

من القطاعات بمصر تعتمد على مستلزمات اإلنتاج التي يتم % 80ا أكثر منفي كل األنشطة والقطاعات التجارية والصناعية وأن تقريب
أشهر األولى  10استيرادها من الصين. ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء، فإن واردات مصر من الصين زادت خالل الـ

 .%1.2من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها  خالل الفترة نفسها مليار دوالر 9.5 مقابل مليار دوالر 9.6إلى  2019من عام 
وعلي أثر ذلك توقع مستوردون تأثر بعض السلع سلبًا بحركة الواردات من المنتجات الصينية والتي تضم: "األحذية، والمالبس، وكل 

 الخاصه باألدويه. أنواع اإللكترونيات، والموبيليا، والسيارات، واألجهزة المنزلية والكهربائية" عالوه علي المواد الخام
ومن جانب آخر، نظرا لنقص بعض األوراق الخاصة بعملية االستيراد نتيجة توقف العملية التجارية في الصين فقد تكدست الموانئ 
المصرية بالبضائع الوارده منها، وقال مستوردون أن التأخير في اإلفراج عن الشحنات الموجودة بالجمارك سيرفع سعر المنتج النهائي 

وقعوا أن يظهر تأثير هذا التأخير في اإلفراج عن البضائع على األسعار مع بداية شهر أبريل المقبل وأن ترتفع أسعار البضائع والسلع وت
بسبب هذا التأخير. وهذا يعني أن مصر قد نقبل علي حاله من الضغوط التضخمية بشكل مؤقت خالل الفترة القادمه ومن  %40بنسبة 

 عاتق لجنة السياسات خالل اإلجتماع القادم.ثم ضغوط جديدة علي 
 س: هل ستقوم الحكومة بتخفيض تسعيرة الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي؟ 

ج: نعم هناك توقع قوي بقيام الحكومة بتخفيض تسعيرة الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي ولكن كم ستبلغ نسبة التخفيض هو السؤال 
ونأمل أن  دوالر للمليون وحده حرارية 5.5إلي  7من  سعيرة الغاز الطبيعي الفترة السابقةاألهم؟ ومن المعلوم أن الحكومه خفضت ت

 .دوالر للمليون وحده حرارية 3.5إلي ما دون  "إن حدث"يصل التخفيض هذه المره 
"البتروكيماويات" و  "الحديد والصلب"، "البويات"، "السيراميك"،ومع إفتراض التخفيض فإن القطاعات المستفيدة بالدرجة األولي هي 

 "األسمده". 
 أما قطاعات "األلومنيوم"، "األسمنت" فلن تتأثر بأي حال نظرا إلعتماد األول علي الكهرباء بالدرجة األولي والثاني علي الفحم.

 س: هل ستتأثر القطاعات األخري بالدوله؟ 
 لي سبيل المثل ال الحصر:ج: بالقطع فالحدث الذي يمثل خطورة علي قطاع قد يمثل فرصه لقطاع آخر وع

  لغاء رحالت وما إلي قطاع السياحة في مصر قد يتضرر بقوة هذا العام جراء ما يحدث عالميا من وقف خطوط الطيران وا 
 ذلك. 

  قطاع األدوية قد يتأثر إيجابيا علي المدي القريب ولكن سلبيا علي المدي البعيد نظرا إلعتمادنا الكلي علي إستيراد المواد الخام
 من الصين بصوره شبه حصريه.

  .قطاع الخدمات الصحية من المتوقع أن يشهد تأثرا إيجابيا خالل هذه األزمه 
  .قطاع األغذية والمشروبات من المتوقع أن يشهد تأثرا إيجابيا خالل هذه األزمه 
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 س: ما هي سيناريوهات المركزي وهل سيلجا إلي التثبيت أم التخفيض؟ 
% علي التوالي وذلك إستنادا للعديد 13.25% و 12.25قد يلجأ المركزي إلي تثبيت أسعار الفائدة علي اإليداع واإلقراض عند ج: 

 من األسباب من بينها:
  إنخفاض اإلستثمارات األجنبية الغير مباشرة وخروج المستثمرين األجانب من اإلستثمار بأدوات الدين باألسواق الناشئة علي أثر

لزخم العالمي ومنها مصر حيث أجرى المستثمرون األجانب عمليات تخارج كبيرة من سوق الدين الحكومى خالل الفتره هذا ا
. باإلضافة إلي تأثر القطاع السياحي في مصر سلبا نتيجة إلغاء الكثير من الرحالت مليار جنيه 4.3السابقه، وبلغت مبيعاتهم 

والتي كانت تعول عليها مصر بدرجة كبيره في إنعاش السياحة داخليا. وبناء  القادمه إلي مصر وخصوصا من دول شرق أسيا
 عليه سيمثل هذا ضغطا علي الجنيه المصري في مواجهة الدوالر.

   توقع حدوث حاله من إرتفاع األسعار خالل الفترة القادمه وبناء عليه إرتفاع معدل التضخم والذي بلغ خالل يناير السابق
7.2%. 

وذلك تماشيا مع أغلب دول العالم وعلي رأسهم  نقطة أساس( 50إلي  25المركزي إلي التخفيض الغير محسوس )من  وقد يلجأج: 
نقطة  25الواليات المتحده األمريكية بتخفيض معدالت الفائدة حيث قام الفيدرالي األمريكي في إجتماعه األخير بتخفيض الفائدة بمعدل 

أساس وقبلها قام البنك المركزى الصينى بتخفيض سعر الفائدة على القروض المتوسطة األجل وأيضا اإلتحاد األوروبي وأخيرا اإلمارات 
 نقطة أساس. 50والسعوديه بمعدل 

 
رب إلي قنقطة أساس( قد يكون هو السيناريو األ 50إلي  25ومن وجهة نظرنا، نري أن سيناريو التخفيض الغير محسوس )من 

   الحدوث خالل اإلجتماع القادم للجنة السياسات النقدية.
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 قســــــم البــــــحوث
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                                                                                                   أول   محلل مالي                                                           

       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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