اقتصاد مصر
القطاع النقدي
تعليق

اإلثنين 10 ،يونيو 2019

على نحو غير مفاجئ :التضخم السنوي يرتفع إلى  %14.1في مايو
المحلل

أظهرت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن
التضخم السنوي في الحضر ارتفع من  %13.0في إبريل إلى  %14.1في مايو .وفي
الوقت نفسه ،تسارع التضخم الشهري في الحضر من  %0.5في إبريل إلى  %1.1في
مايو .وأظهر معدل التضخم إلجمالي للجمهورية نمطا ً مماثال ً ،حيث ارتفع معدل
التضخم السنوي من  %12.5في أبريل إلى  %13.2في مايو ،وارتفع التضخم الشهري
من  %0.4إلى  %1في مايو .ووفقا ً للمشهد الحالي ،نعيد التأكيد على توقعاتنا بثبات
أسعار الفائدة خالل فصل الصيف وحتى إشعار آخر.

إسـ ـ ــراء أحم ــد

محلل اقتصادي أول

ealmajeed@shuaasecurities.com

ُمعدل التضخم الشهري والسنوي (الحضر)
التضخم العام السنوي (يمين)

•

التضخم العام الشهري
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المصدر :البنك المركزي المصري ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء.

المساهمة في التضخم العام السنوي (إجمالي
الجمهورية)

تعود معظم الزيادة في معدل التضخم السنوي إلى ارتفاع أسعار الخضروات،
بينما الزيادة الشهرية سببتها الفاكهة :سجلت الخضروات زيادة بنسبة %35.8
على أساس سنوي ،مما ساهم بنحو  %4.6في إجمالي التضخم السنوي (إلجمالي
الجمهورية) .وعلى أساس شهري ،سجلت الفاكهة – مدفوع ًة بزيادة أسعار الليمون
 زيادة بنسبة  %18على أساس شهري ،مما أدى إلى زيادة إجمالية في األغذيةوالمشروبات بنسبة  %1.3مقارنة بشهر إبريل.

• نعيد تأكيد توقعاتنا باستقرار أسعار الفائدة خالل فصل الصيف؛ ال نتوقع أي
إجراء الستكمال التيسير النقدي قبل نوفمبر :وفقا ً لتوقعاتنا لنمط التضخم،
وبسبب تدابير اإلصالح المالي الوشيكة ،نتوقع أن تصل معدالت التضخم إلى حوالي
 %16-15.8كذروة في أوائل الربع األول من العام المالي المقبل ،قبل أن يهدأ نسبيا ً
موات نسبيا ً ألثر األساس .حتى ذلك الحين ،نعتقد أن
في الربع الثاني بسبب تأثير
ٍ
البنك المركزي المصري قد يفضل إبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالي لضمان
احتواء آثار الجولة الثانية ،باإلضافة للرغبة في االحتفاظ بقوة الجنيه في فترة هو أشد
ما يحتاجه للحد من الموجة التضخمية المرتقبة.

بنود االستهالك األخرى
الخضروات والفاكهة
40%

األغذية والمشروبات (باستثناء الخضروات والفاكهة)
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المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

المعدل الحقيقي لإليداع لليلة واحدة ينخفض ليسجل  %1.65في مايو
ُ
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المصدر :البنك المركزي ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

أبحاث شعاع
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بيانات االتصال
 +(202) 16331
 143 منطقة البنوك بالتجمع الخامس،
القاهرة الجديدة ،مبنى بنك أبوظبي األول (الدور السادس)
مصر ،القاهرة

إخالء المسئولية

تم إعداد محتويات هذا التقرير من قبل شركة شعاع لتداول األوراق المالية  -مصر ألغراض المعرفة فقط وال يمكن اعتبار أو تفسير محتويات التقرير على أنها عروض للشراء
والبيع أو تحريض على انتهاز عروض شراء أو بيع أو المشاركة في أية أعمال استثمارية أو إدارة استثمارات أو خدمات استشارية .وقد قامت شعاع لتداول األوراق المالية  -مصر
علما بأنه ال يمكن للشركة ضمان دقة أو صالحية أو ا كتمال هذه البيانات كما ال يقع عليها
بإعداد المعلومات واآلراء الواردة بهذا التقرير بناًء على مصادر يعتقد أنها ذات مصداقيةً ،
أية مسئولية حيال استخدام أي شخص أو جهة هذه المعلومات في أغراض معينة .وعلى هذه الخلفية ،ال تكون شركة شعاع لتداول األوراق المالية  -مصر أو إدارتها التابعة أو
موظفوها أو وكالؤها أو شركاتها التابعة مسئولة عن ا كتمال أو وضوح المعلومات أو اآلراء المتاحة بالتقرير ،كما ال تقع عليها أية مسئولية تجاه أية معلومات أخرى يتم إتاحتها
بصورة مكتوبة أو شفوية ألي من األطراف ذات العالقة أو الجهات االستشارية .ويحق لشركة شعاع لتداول األوراق المالية  -مصر تغيير اآلراء التي تم التعبير عنها في هذا التقرير
علما بأن الشركة تخضع
دون إخطار مسبق .وال يجوز إعادة نشر أو تمرير هذا التقرير بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة شعاع لتداول األوراق المالية  -مصر،
ً
لقوانين وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية بترخيص رقم .91

جهة إصدار التقرير

شركة شعاع لتداول األوراق المالية  -مصر
الموقع اإللكترونيwww.shuaasecurities.com :

حقوق النشر

حقوق النشر ©  2019جميع الحقوق محفوظة لشركة شعاع لألوراق المالية مصر .ال يجوز إعادة توزيع أو نسخ أو تخزين جزء أو مقتطفات من هذا التقرير من خالل أي من نظم
تخزين واسترجاع المعلومات أو نقلها بأي شكل من األشكال أو باالستعانة بأي من الوسائل اإللكترونية أو الميكانيكية أو آالت النسخ أو التسجيل أو أية أدوات مماثلة وذلك قبل
الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة شعاع لألوراق المالية مصر.

أبحاث شعاع

صفحة  2من 2

