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 تقر�ر األول األسبو��

 2016مايو  27إ��  22من 

 عند  %3.18-نقطة و�نسبة  213تراجع مؤشر سوق األسهم السعودي بمقدار 
ً
 6,482خالل األسبوع املنصرم مغلقا

 رغم من ارتفاع عدد الصفقات الع�� و نقطة. 
ً
دوالرا ل��ميل نفط  50ووصول النفط ألع�� مستوى سعري متجاوزا

مع بدء اإلجازة الصيفية  مليار ر�ال 22.6إ�� حدود وال�ي وصلت لسيولة إال أنھ ظهر انخفاض كب�� �� ا خام برنت

شرات، باستثناء مؤشر قطاع �� مستوى مؤشرات القطاعات هبطت جميع املؤ . وعواق��اب شهر رمضان املبارك

، و�جلت "الفنادق والسياحة" و "التأم�ن" و "التشييد والبناء" أع�� �سب %0.4"التجزئة" والذي ارتفع بأقل من 

 ع�� التوا��.  %6.4-و %7.2-و  %9.7-ا�خسائر بـ 

 األسهم املتداولةو�لغت كمية . شركة 161انخفاض أسهم شر�ات فقط �� مقابل  8 أسهمت عوخالل األسبوع، ارتف

، )%14-نخفاض مليار ر�ال (با 22.6إ�� حدود عن األسبوع السابق) والقيمة املتداولة  %13-نخفاض يار سهم (بامل 1.1

 صفقة.للكمتوسط قيمة  ر�ال 37,036 و سهم ل�ل صفقة منفذة 1,807لألسبوع متوسط كمية الصفقة لغ و�

 أخبار السوق املالية:

اليمامة ل�حديد" ضمن قطاع التشييد والبناء “ا�حديدية إدراج و�دء تداول أسهم شركة اليمامة للصناعات  تم •

وُيعد إدراج "اليمامة للصناعات ا�حديدية" الثالث   .% 10ع�� أن ت�ون �سبة التذبذب للسهم  1304تحت الرمز 

عقار�ة" �� يناير املا�ىي وشركة "املستشفى ، �عد إدراج �ل من شركة "األندلس ال2016بالسوق السعودي �� عام 

 السعودي األملا�ي" �� مارس املا�ىي.

، عقد تمو�ل بن�ي متوافق مع اح�ام الشريعة 2016مايو  25وقعت شركة "حلوا�ي إخوان" اليوم االر�عاء  •

ملبلغ املتبقي وقالت الشركة أن الهدف من التمو�ل، سداد ا مليون ر�ال. 120االسالمية مع "بنك ا�جز�رة" بمبلغ 

مليون ر�ال لتمو�ل رأس املال العامل من تار�خ  45مليون ر�ال باإلضافة ا��  75ألحد البنوك املحلية والبالغ 

 حسب احتياجات الشركة.
ً
 توقيع االتفاقية و�جدد سنو�ا

وم الناقلة الي -%80تا�عة ومملوكة لشركة "البحري" بنسبة  -استلمت شركة الوطنية لنقل الكيماو�ات املحدودة  •

"اس �ي اي بوي"، وتم نقل ملكي��ا إ�� أسطول الشركة "الوطنية لنقل الكيماو�ات"، وتم �غي�� اسمها إ�� "ان 

 �ىي �ىي بدر".

�� شركة جروب العاملية لألسمنت  %40توقيع عقد بيع �امل حص��ا البالغة  السعودية األسمنتأعلنت شركة  •

 لها مبلغ خمس�ن ألف 2015د�سم��  31م��ا الدف��ية كما �� بقي 2016مايو  24�� دولة ال�و�ت بتار�خ 
ً
، مضافا

مليون ر�ال  24.7مليون دوالر أمر��ي) �عادل  6.58مليون دينار �و��ي ( 1.989دينار �و��ي، بقيمة إجمالية قدرها 

 .سعودي

األمر�كية  قالت الشركة العر�ية السعودية لالستثمارات الصناعية إ��ا وقعت مذكرة تفاهم مع ��.إي •

إن االتفاق �شمل  و  .2030الستثمارات مش��كة بقيمة ثالثة مليارات دوالر �� قطاعات اس��اتيجية ضمن رؤ�ة 

باإلضافة إ�� استثمارات محتملة بملياري دوالر  2017استثمارات بقيمة مليار دوالر يبدأ تنفيذها بحلول 

 .بمشروعات �� قطاعات من بي��ا املياه والطاقة والط��ان

 األخبار االقتصادية:

، وذلك مقارنة �شهر مارس من نفس العام. % 4.2انخفض مستوى الت�خم بالسعودية خالل ابر�ل املا�ىي إ��  •

وحسبما أظهرت بيانات مص�حة اإلحصاءات العامة واملعلومات، �جل الرقم القيا�ىي لت�اليف املعيشة ارتفاعا 

 بـ 2007ساس وفقا لسنة األ  2016نقطة خالل ابر�ل  137.6إ�� 
ً
 .2015نقطة خالل ابر�ل  132، مقارنة

�� املائة وأك�� �� الشر�ات  5بلغت ا�حصص السوقية للصناديق واملؤسسات التا�عة ل�ح�ومة بملكيات تصل إ��  •

�� املائة تقر�با من  36مليار سهم)، حيث �ش�ل نحو  14.11مليارا ( 535املدرجة ب��اية تداوالت أمس، نحو 

 �� املائة من القيمة السوقية لكبار املالك. 61قية لألسهم املصدرة �� السوق السعودية، و�نحو القيمة السو 

عبد  مركز امللك“�ع��م يقديم عرض لشراء ” صندوق االستثمارات العامة“، أن ”بلومب��غ“كشفت مصادر لو�الة  •

 ر�ال. مليار  30خالل الشهر املقبل، والذي ٌيتوقع أن ي�ون �� نطاق ” هللا املا��

لذي ع�� املشروع، ا” املؤسسة العامة للتقاعد“وأو�حت املصادر أن هذه �� ت�لفة االستثمارات ال�ي أنفق��ا 

، باإلضافة إ�� سعر األرا�ىي ال�ي لم يتم تطو�رها. كما أو�حت أن االتفاق سيتضمن %70تم االن��اء منھ بنسبة 

 ”.لعر�يةا“إ�شاء شركة لتنفيذ وإدارة املشروع حسبما تناولتھ 

كشفت مصادر مطلعة عن عزم اململكة العر�ية السعودية لبحث شرا�ات ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص،  •

أن ا�ح�ومة �عمل ع�� إ�شاء وحدة �� املصادر وقالت  تقليل الت�لفة، وتحس�ن الكفاءة. ملساعدة ا�ح�ومة ��

والتخطيط ��دف ا�� �عز�ز دور القطاع ا�خاص �� تخطيط وتمو�ل وتنفيذ املشاريع وا�خدمات  االقتصادوزارة 

 ا�ح�ومية

كشف األم�ن العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، إياد مد�ي، أ��م �سعون إل�شاء شر�ات متعددة ا�جنسيات من  •

وأكد أن هذه ا�خطوة تأ�ي بتضافر جهود الشر�ات الك��ى �� دول  .دولة 56دول أعضاء املنظمة البالغ عددها 

 .األعضاء لتحقيق إنتاج أك�� لتجارة ا�حالل وتوسعها �� السوق العاملية

 

 

 

 

 
 مصدر البيانات: بلوم��غ، تداول 

 

 

 

 التغ�� اإلغالق االفتتاح املؤشر 
التغ�� 

 األسبو��

التغ�� من 

 بداية العام
 مكرر الر�حية

 14.96 %6.21- %3.18- 212.78- 6,482.48 6,695.26 تداول 

 9.20 %7.35- %3.12- 465.29- 14,440.56 14,905.85 املصارف وا�خدمات املالية

 7.82 %41.77- %9.73- 1,054.70- 9,786.45 10,841.15 والسياحةالفنادق 

 18.44 %16.97- %0.32 33.01 10,420.11 10,387.10 التجزئة

 16.70 %16.27- %2.37- 185.79- 7,641.14 7,826.93 الزراعة والصناعات الغذائية

 9.70 %9.75- %5.96- 445.32- 7,024.28 7,469.60 النقل

 38.35 %1.51 %5.31- 366.13- 6,524.77 6,890.90 االستثمار الصنا��

 27.85 %2.07 %4.91- 301.63- 5,843.39 6,145.02 الطاقة

 64.60 %2.63- %3.84- 232.05- 5,805.94 6,037.99 التطو�ر العقاري 

 9.81 %5.05- %1.74- 76.30- 4,312.85 4,389.15 اإلسمنت

 22.58 %4.16 %1.93- 87.44- 4,452.70 4,540.14 الصناعات الب��وكيماو�ة

 33.49 %18.99- %4.62- 129.55- 2,673.46 2,803.01 املتعدد االستثمار شر�ات 

 20.03 %13.28- %6.44- 137.14- 1,992.94 2,130.08 التشييد والبناء

 غ م %16.08- %5.61- 172.76- 2,905.37 3,078.13 االعالم والنشر

 127.69 %5.68- %2.85- 44.91- 1,529.05 1,573.96 االتصاالت وتقنية املعلومات

 30.59 %0.85 %7.24- 97.89- 1,254.52 1,352.41 التأم�ن
 املصدر: بلوم��غ ، غ م = غ�� متاح

 

 

 

 املصدر: تداول 
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الكمیة المتداولة اإلغالق

 
 األسبوع

 2016مايو  26إ��  22من 

 األسبوع

 2016مايو  19إ��  15من 
 التغ��قيمة 

التغ�� 

(%) 

 %12.81- 162,278,646- 1,266,610,178 1,104,331,532 األسهم املتداولة

 %13.94- 3,667,344,642- 26,307,283,545 22,639,938,903 القيمة املتداولة

 %5.57 32,274 579,017 611,291 الصفقات

أهم أخبار االقتصاد والسوق املالية باململكة 

 العر�ية السعودية
 رسم بيا�ي �حركة مؤشر السوق (تداول) مع الكمية

 أداء املؤشرات �� السوق املالية السعودية

 م�خص العمليات �� السوق السعودي

 إشعار هام:

 أو دعـــــــوة لشــــــــراء أو بيــــــــع أي أوراق ماليـــــــة، كمــــــــا أ��ــــــــا ال �عت�ـــــــ�  تـــــــم إعــــــــداد هــــــــذا التقر�ـــــــر لغــــــــرض إظهــــــــار املعلومـــــــات فقــــــــط، وال �عت�ــــــــ� هـــــــذا التقر�ــــــــر 
ً
معلومـــــــات متاحــــــــة للعمــــــــوم ومــــــــن  اســــــــتخدامأو تــــــــداول معينـــــــة، وتــــــــم �ــــــــ� هـــــــذا التقر�ــــــــر  اســــــــتثمار من�جيـــــــة  التخــــــــاذتوصــــــــية  عرضــــــــا

 أو دقة املعلومات. اكتمالمصادر �عتقد أ��ا جديرة بالثقة، ولكن ال نضمن 
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 تقر�ر األول األسبو��

 2016مايو  27إ��  22من 

 

 
 الكمية املتداولة الشركة

� � التغ�� األسبو��

 أداء السهم

التغ�� من  

 بداية العام

 %10.70- %4.28- 228,700,377 اإلنماءمصرف 

 %17.90- %7.45- 48,690,469 شركة دار األر�ان للتطو�ر العقاري 

 %5.61- %5.75- 47,166,692 شركة كيان السعودية للب��وكيماو�ات

 %5.56 %5.56 45,790,665  شركة اليمامة للصناعات ا�حديدية 

 %7.75 %0.84- 29,212,756 الشركة السعودية للصناعات األساسية
 املصدر: بلوم��غ

 

 مكرر ر�حية القطاع مكرر الر�حية الشركة

  14.96 تداول 

 9.20 3.61 بنك ا�جز�رة

 30.59 5.75 شركة الصقر للتأم�ن التعاو�ي

 9.20 6.46 البنك العر�ي الوط�ي

 7.82 6.46 مجموعة الطيار للسفر

 9.20 6.78 البنك السعودي الفر��ىي

 20.03 6.96 شركة الزامل لإلستثمار الصنا��

 9.20 7.10 البنك السعودي الهولندي

 22.58 7.26 شركة ال�ج�ن

 9.20 7.34 البنك السعودي ال��يطا�ي

 9.20 7.51 البنك السعودي لإلستثمار

   املصدر: بلوم��غ

 

 
 
 

 
 

 التغ�� األسبو�� االغالق االفتتاح الشركة
من بداية  التغ�� 

 العام

 %4.65 %14.92 39.59 34.45 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

 %31.63- %12.87 48.31 42.80 شركة فواز عبدالعز�ز ا�حك�� وشر�اه

 %5.56 %5.56 38.00 36.00  شركة اليمامة للصناعات ا�حديدية 

 %0.65- %2.71 64.45 62.75 شركة األسمنت السعودية

 %22.71 %2.36 13.02 12.72 شركة التصنيع الوطنية
 غاملصدر: بلوم�� 

 

 االغالق االفتتاح الشركة
التغ�� 

 األسبو��

التغ�� من بداية 

 العام

 %1.53 %20.74- 13.30 16.78 شركة سالمة للتأم�ن التعاو�ي

 %51.90- %14.10- 28.50 33.18 الشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي

 %16.53- %13.32- 10.15 11.71 الشركة املتحدة للتأم�ن التعاو�ي

 %30.16- %12.98- 11.60 13.33 شركة عناية السعودية للتأم�ن التعاو�ي

 %15.38- %12.19- 6.05 6.89 الشركة السعودية إلعادة التأم�ن التعاو�ي
 املصدر: بلوم��غ

 

 العائد ع�� حقوق امللكية الشركة
العائد ع�� حقوق امللكية 

 للقطاع

62.10 تداول    

 3.85 51.35 للتسو�قشركة جر�ر 

 2.47 50.07 شركة ا�خطوط السعودية للتمو�ن

 3.08 46.94 شركة بو�ا العر�ية للتأم�ن التعاو�ي

 1.40 42.80 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخار�ة

 3.08 39.27 شركة الصقر للتأم�ن التعاو�ي

 1.71 36.24 شركة أسمنت املنطقة ا�جنو�ية

 1.50 34.10 للسفرمجموعة الطيار 

 1.35 33.35 الشركة املتقدمة للب��وكيماو�ات

 1.71 30.02 شركة أسمنت القصيم

 1.71 29.17 شركة األسمنت السعودية

   املصدر: بلوم��غ

 

 
 املصدر: بلوم��غ
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 القيمة املتداولة الشركة
� � التغ�� األسبو��

 أداء السهم

التغ�� من  

 بداية العام

 %10.70- %4.28- 3,044,112,832 مصرف اإلنماء

 %7.75 %0.84- 2,387,270,400 الشركة السعودية للصناعات األساسية

 %5.56 %5.56 1,903,197,989  شركة اليمامة للصناعات ا�حديدية 

 %31.63- %12.87 694,964,768 شركة فواز عبدالعز�ز ا�حك�� وشر�اه

 %11.15 %1.91- 482,263,544 مصرف الراج��
    املصدر: بلوم��غ

 القيمة الدف��يةمكرر  الشركة
القيمة الدف��ية مكرر 

 لقطاعل

.1 تداول  15   

 1.57 0.31 شركة دار األر�ان للتطو�ر العقاري 

 1.35 0.58 شركة كيمائيات امليثانول 

 1.40 0.64 الشركة العر�ية لألنابيب

 1.40 0.65 شركة أميانتيت العر�ية السعودية

 1.57 0.67 الشركة العقار�ة السعودية

 1.26 0.68 بنك ا�جز�رة

 1.40 0.69 شركة أبناء عبدهللا عبداملحسن ا�خضري 

 1.56 0.71 مجموعة أس��ا الصناعية

 1.26 0.73 البنك السعودي لإلستثمار

 1.22 0.74 املتطورةالشركة السعودية للصناعات 

   املصدر: بلوم��غ

 من حيث قيمة 
ً
 التداول ا�خمس شر�ات األك�� �شاطا

 ا�خمس شر�ات األك�� �شاطا من حيث كمية التداول 

 العشر شر�ات األد�ى من حيث مكرر الر�حية

 العشر شر�ات األد�ى من حيث مكرر القيمة الدف��ية

 

 خالل األسبوع
ً
 ا�خمس شر�ات األك�� ارتفاعا

 ا�خمس شر�ات األك�� انخفاضا خالل األسبوع

 العشر شر�ات األع�� حسب العائد ع�� حقوق امللكية

رسم بيا�ي ألداء مؤشر سوق األسهم السعودي مقارنة 

 بأسعار النفط

 إشعار هام:

 أو دعـــــــوة لشــــــــراء أو بيــــــــع أي أوراق ماليـــــــة، كمــــــــا أ��ــــــــا ال �عت�ـــــــ�  تـــــــم إعــــــــداد هــــــــذا التقر�ـــــــر لغــــــــرض إظهــــــــار املعلومـــــــات فقــــــــط، وال �عت�ــــــــ� هـــــــذا التقر�ــــــــر 
ً
معلومـــــــات متاحــــــــة للعمــــــــوم ومــــــــن  اســــــــتخدامأو تــــــــداول معينـــــــة، وتــــــــم �ــــــــ� هـــــــذا التقر�ــــــــر  اســــــــتثمار من�جيـــــــة  التخــــــــاذتوصــــــــية  عرضــــــــا

 أو دقة املعلومات. اكتمالمصادر �عتقد أ��ا جديرة بالثقة، ولكن ال نضمن 



 
 

 3|  صفحة

 

 تقر�ر األول األسبو��

 2016مايو  27إ��  22من 

 
 األخبار ا�خليجية:

أظهرت بيانات صادرة عن املركز االحصائي ا�خلي��، ارتفاع الت�خم بدول مجلس التعاون ا�خلي�� خالل شهر  •

 للمركز، �جلت مجموعة التبغ أع�� ت�خم خلي�� بلغ  .%1.8مارس بنسبة 
ً
، فيما �جلت مجموعة %13.9ووفقا

، �� املقابل انخفضت أسعار مجموعة %1.3ومجموعة األغذية واملشرو�ات بنسبة  %2.4النقل �سبة ارتفاع قدرها 

 .2016خالل شهر مارس    %0.6املطاعم والفنادق بنسبة 

ة الذي �سلط الضوء ع�� حرك» أسواق الص�وك والسندات ا�خليجية«تقر�را �عنوان أصدر املركز املا�� ال�و��ي  •

وذكر  .2015السوق املتعلقة بمجموع اإلصدارات ا�جديدة �� منطقة دول مجلس التعاون ا�خلي�� خالل العام 

ز�ة نوك املركأن قيمة إجما�� إصدارات الص�وك والسندات �� األسواق ا�خليجية بما ف��ا إصدارات الب» املركز«

و��يمن اإلصدارات السيادية  .2014مقارنة بإجما�� املبالغ املجمعة ��  %37.2، بارتفاع 2015مليار دوالر ��  118.65

 .2007السعودية ع�� حصة كب��ة من مجموع اإلصدارات ا�خليجية، و�� األو�� من نوعها منذ عام 

 �شأن فاقالت التوصل يتم لم إنھ األحد يوم ا�خرا�� ملجموعة التا�عة والعقارات لألسهم الوطنية ا�خ��  شركة قالت •

. العبار حمدم االمارا�ي األعمال رجل يقودها ال�ي أدبتيو  ملجموعة) أمر��انا( لألغذية ال�و�تية الشركة �� أسهمها بيع

 لغاءإ ع�� الطرف�ن ب�ن االتفاق تم قد إنھ" قولها ا�خ��  شركة عن ال�و�ت لبورصة بيان �� أمر��انا ونقلت

 ".الشأن ��ذا املفاوضات

وقعت سلطنة عمان والص�ن اتفاقية ا�شاء مدينة صناعية تقدر استثمارا��ا بزهاء عشرة مليارات دوالر، وذلك  •

و�منح االتفاق ا�جانب الصي�ي حق االنتفاع والتطو�ر إل�شاء املدينة الصناعية  .خالل حفل اقيم اليوم �� السلطنة

مليارات دوالر ح�ى سنة  10,7دقم الساحلية جنوب مسقط, وتقدر االستثمارات ف��ا بنحو املش��كة �� منطقة ال

2022. 

 

 األخبار العاملية:

 4.5 بلغ الدللب اإلجما�� املح�� للناتج ا�حقيقي النمو  معدل إن السبت يوم العر�ي أشرف املصري  التخطيط وز�ر  قال •

 مؤتمر  خالل العر�ي وأضاف. عام قبل باملئة 5.5 مع مقارنة 2016-2015 املالية السنة من األول  النصف �� باملئة

 الف��ة �� النمو  معدل و�ان. املالية السنة من الثا�ي الر�ع �� باملئة 3.8 بنسبة نما املصري  االقتصاد أن �حفي

 .باملئة 4.3 السابقة املالية السنة من املقابلة

 يرفع نأ املتوقع من إن ا�جمعة يوم) األمر��ي املركزي  البنك( االتحادي االحتياطي مجلس رئيسة يل�ن جانيت قالت •

 �� "الوظائف نمو  واستمر  متوقع هو  كما االقتصادي النمو  انتعش إذا" القادمة الشهور  ��" الفائدة أسعار  البنك

...  املناسب من" بوسطن �� تصر�حات �� يل�ن وقالت. يوليو أو  يونيو  �� الفائدة أسعار  رفع احتمال �عزز  تصر�حات

 ت�ون  ماور�.. .القادمة الف��ة �� واحدة لليلة الفائدة سعر  حذر  و�ش�ل تدر�جيا االتحادي االحتياطي مجلس يرفع أن

 ."القادمة الشهور  �� مناسبة ا�خطوة هذه مثل

 إ�� نواتس خمس �� األو�� للمرة هبط لليابان ا�خارجية االصول  صا�� إن الثالثاء يوم اليابانية املالية وزارة قالت •

 .ال�ن صعود �سبب ا�خارجية ا�حيازات قيمة �� تآ�ل بفعل 2015 ��اية ��) دوالر تر�ليون  3.10( ين تر�ليون  339.26

 توى مس من تراجعت واالفراد والشر�ات اليابانية ل�ح�ومة اململوكة لألصول  الصافية القيمة أن الوزارة وأضافت

 .التوا�� ع�� والعشر�ن ا�خامس للعام دائنة دولة أك��  ظلت اليابان لكن 2014 �� ين تر�ليون  366.86 بلغ قيا�ىي

هبط سعر الذهب واحدا باملئة يوم ا�جمعة م�جال أد�ى مستوى لھ �� ثالثة أشهر وزادت خسائره �عدما قالت  •

خالل  ر الفائدةجانيت يل�ن رئيسة مجلس االحتياطي االتحادي (البنك املركزي األمر��ي) إن البنك قد يرفع أسعا

 شهور إذا استمر تحسن االقتصاد و�� تصر�حات دعمت الدوالر

 املتحدة الواليات �� ا�خام النفط مخزونات أن األر�عاء يوم األمر�كية الطاقة معلومات إدارة من بيانات أظهرت •

 مخزونات تزاد ح�ن �� لإلنتاج املصا�� وتخفيض الواردات تراجع مع املا�ىي األسبوع �� التوقعات من أك��  تراجعت

 توقعات مع مقارنة املا�ىي األسبوع �� برميل مليون  4.2 بمقدار  ا�خام مخزونات وهبطت. املقطرات وهبطت البن�ين

 .برميل مليون  2.5 قدره بانخفاض املحلل�ن

 هبط ةاملتحد الواليات �� العاملة النفطية ا�حفارات عدد إن ا�جمعة يوم النفطية ل�خدمات هيوز  بيكر  شركة قالت •

 �� هال مستوى  ألع�� األسبوع هذا ا�خام النفط أسعار  ارتفاع رغم املاضية العشرة األسابيع خالل التاسع لألسبوع

 للعودة الشر�ات سيحفز  إنھ ومنتجون  محللون  قال مهم سعري  مستوى  وهذا. لل��ميل دوالرا 50 عند أشهر  سبعة

 �� املنت�ي وعاألسب �� حفر  منص�ي �شغيل أوقفت ا�حفر  شر�ات إن األسبو�� تقر�رها �� هيوز  بيكر  وقالت. لإلنتاج

 نحو  قبل التشغيل قيد �انت حفارا 646 من انخفاضا 316 إ�� العاملة ا�حفارات عدد إجما�� ليصل مايو  من 27

 .عام

 

 )عر�ية CNBC –مباشر  –مال  �حيفة – و���زر  –زاو�ة–أرقام  –تم أخذ األخبار من املصادر التالية (تداول 

 

 

  املصدر: بلوم��غ

 
 التغ�� اإلغالق االفتتاح املؤشر 

التغ�� 

 األسبو��

التغ�� من 

 بداية العام

مكرر 

 الر�حية

 16.96 %2.57 %2.13 372.28 17,873.22 17,500.94 داوجونز الصنا��

 19.43 %2.70 %2.28 46.74 2,099.06 2,052.32 500ستاندرد أند بوورز 

 30.52 %1.48- %3.44 163.95 4,933.51 4,769.56 ناسداك

 27.31 %4.50- %3.50 46.45 1,372.90 1,326.45 300يورو ف��ست 

 46.99 %0.46 %1.86 114.47 6,270.79 6,156.32 100فو��ىي 

 22.02 %4.25- %3.73 370.29 10,286.31 9,916.02 داكس

 22.92 %2.64- %3.69 160.84 4,514.74 4,353.90 �اك

 20.07 %11.55- %0.59 98.49 16,834.84 16,736.35 225ني�اي 

 10.29 %6.10- %3.65 724.57 20,576.77 19,852.20 هونج �ونج

 15.54 %20.29- %0.16- 4.44- 2,821.05 2,825.48 شا�غهاي
   املصدر: بلوم��غ

 

 (%) التغ�� األسبو�� التغ�� األسبو�� االغالق املؤشر
بداية  التغ�� من

 (%) العام

 %33.18 %1.90 0.92 49.33 ا�خام األمر��ي

 %32.30 %1.23 0.60 49.32 خام برنت

 %45.28 %1.47 0.66 45.43 سلة أو�ك

 %14.26 %3.16- 39.60- 1,212.38 الذهب

LIBOR 3 Months 0.67305 0.0118 1.78% 9.85% 

SIBOR 3 Months 2.1482 0.0200 0.94% 38.70% 

 %1.78 %0.06 0.06 102.55 سي�ي بانك للص�وك -داوجونز مؤشر 

 %2.79 %0.26 0.30 115.83 مؤشر آيديال ر�تنج للص�وك بالدوالر 
 املصدر: بلوم��غ
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 التغ�� اإلغالق االفتتاح املؤشر 
التغ�� 

 األسبو��

التغ�� من 

 بداية العام

مكرر 

 الر�حية

 11.29 %6.35 %3.75 121.13 3,351.00 3,229.87 د�ي

 11.36 %0.55- %1.14 48.11 4,283.49 4,235.38 أبوظ�ي

 11.20 %9.40 %0.28- 16.38- 5,914.62 5,931.00 مسقط

 13.28 %6.84- %0.99- 97.48- 9,716.48 9,813.96 الدوحة

 9.15 %9.63- %0.35- 3.81- 1,098.75 1,102.56 البحر�ن

 17.23 %3.89- %1.36 72.62 5,396.67 5,324.05 ال�و�ت

 أداء املؤشرات �� األسواق ا�خليجية ا�خليجية والعامليةأخبار األسواق املالية 

 أداء املؤشر �� األسواق العاملية

أسعار السلع و�عض املعادن و�عض املؤشرات 

 املختلفة

 

 إشعار هام:

 أو دعـــــــوة لشــــــــراء أو بيــــــــع أي أوراق ماليـــــــة، كمــــــــا أ��ــــــــا ال �عت�ـــــــ�  تـــــــم إعــــــــداد هــــــــذا التقر�ـــــــر لغــــــــرض إظهــــــــار املعلومـــــــات فقــــــــط، وال �عت�ــــــــ� هـــــــذا التقر�ــــــــر 
ً
معلومـــــــات متاحــــــــة للعمــــــــوم ومــــــــن  اســــــــتخدامأو تــــــــداول معينـــــــة، وتــــــــم �ــــــــ� هـــــــذا التقر�ــــــــر  اســــــــتثمار من�جيـــــــة  التخــــــــاذتوصــــــــية  عرضــــــــا

 أو دقة املعلومات. اكتمالمصادر �عتقد أ��ا جديرة بالثقة، ولكن ال نضمن 


