
   

 

 

 

Ο απόεσορ ηερ πυζικήρ ειζβολήρ ζηεν Οςκπανία. Η Κενηπική Τπάπεδα ηερ Αιγύπηος (CBE) 

ςποηιμά δπαζηικά ηεν αιγςπηιακή λίπα και αςξάνει ηα επιηόκια πποκειμένος να αποηπέτει 

μαδική «έξοδο» επενδςηών.  

 

Σε ζπλέρεηα ηωλ επηπηώζεωλ ηεο ξωζηθήο εηζβνιήο ζηελ Οπθξαλία ζηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία, ε 

Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE), ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε (21/3/2022) ηεο Επηηξνπήο 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (MPC), απνθάζηζε λα απμήζεη ην επηηόθην θαηά 1% δηακνξθώλνληαο ηα 

επηηόθηα θαηαζέζεωλ θαη δαλεηζκνύ ζε 9,25% θαη 10,25% αληίζηνηρα, θαη λα πξνρωξήζεη ζε 

ππνηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο θαηά 14%. Τηο πξνεγνύκελεο εβδνκάδεο πνιινί μέλνη επελδπηέο 

είραλ απνζύξεη ηα ρξήκαηά ηνπο ζε ζπλάιιαγκα (θπξίωο δνιάξηα) από ηηο ρξεκαηαγνξέο, θάηη πνπ 

πξνθάιεζε κεγάιε πίεζε ζηελ ηζνηηκία ιίξαο/δνιαξίνπ.  

Οη απνθάζεηο πνπ έιαβε ε Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) γηα ππνηίκεζε ηεο αηγππηηαθήο 

ιίξαο θαη αύμεζε ηωλ επηηνθίωλ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ νηθνλνκία ωο πξνο ηε 

ζπγθξάηεζε ηωλ επελδπηηθώλ θεθαιαίωλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, ζύκθωλα θαη κε δειώζεηο 

ζηειερώλ ηεο Goldman Sachs Group, θνξπθαίνπ παγθόζκηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ νξγαληζκνύ. 

Ωζηόζν, νη απνθάζεηο απηέο αλακέλεηαη λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εγρώξηα αγνξά θαζώο 

ζα νδεγήζνπλ ζε  ξαγδαία άλνδν ηνπ πιεζωξηζκνύ. Καη ην βαζηθό εξώηεκα είλαη αλ ηα κέηξα 

απηά ζα είλαη επαξθή ή ζα ρξεηαζηνύλ πεξαηηέξω θηλήζεηο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηωλ θεληξόθπγωλ 

ηάζεωλ πνπ αξρίδεη θαη εκθαλίδεη ην μέλν επελδπηηθό θεθάιαην.  

Επηζεκαίλεηαη όηη κέζα ζε 2 κέξεο ε ηηκή ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ έθηαζε ζηηο 

18,1 EGP γηα αγνξά θαη 18,2 EGP γηα πώιεζε από 15,6 EGP θαη 15,7 EGP αληίζηνηρα. Καη γηα ην 

επξώ νη ηηκέο δηακνξθώζεθαλ ζηηο 20,03 EGP γηα αγνξά θαη 20,18 EGP γηα πώιεζε από 17,29 

EGP  θαη 17,44 EGP αληίζηνηρα. 

Επηπιένλ, ζε λέν ηζηνξηθό επίπεδν αλέβεθαλ νη ηηκέο ηνπ ρξπζνύ ζηελ Αίγππην κε ηελ ηηκή ελόο 

γξακκαξίνπ ρξπζνύ 21 θαξαηίωλ λα θηάλεη ηα 1.001 EGP. Η ηηκή ηνπ ρξπζνύ 24 θαξαηίωλ έθηαζε 

πεξίπνπ 1.144 EGP αλά γξακκάξην, ελώ ε ηηκή ηνπ ρξπζνύ 18 θαξαηίωλ ηα 0,858 EGP αλά 

γξακκάξην. Η άλνδνο θαηεγξάθε κεηά ηελ απόθαζε ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Αηγύπηνπ (CBE) 

λα απμήζεη ηα επηηόθηα. 

  

 

 


