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 :2017الربع األول من عام إحصائيات 

 على أساس سنوي. كان أعلى إغالق 12.5نقطة، أي بنسبة  779بمقدار  مرتفعا   ،نقطة 7,002 مستوى عند 2017 عام الربع األول من العام المؤشر أنهى ،%

 . 2017يناير  3نقطة في تاريخ  7,251للمؤشر عند مستوى 

 على أساس سنوي. 13.9مليار دوالر(، بارتفاع نسبته  436.8مليار لاير ) 1,638الربع  بنهاية المصدرة سهمألل السوقية القيمة بلغت % 

 على أساس سنوي31.7مليار دوالر(، بانخفاض نسبته  67.1لاير ) مليار 251.5 خالل الربع المتداولة لألسهم اإلجمالية القيمة بلغت %. 

 :2017االكتتابات خالل الربع األول من عام 

تاريخ نهاية االكتتاب تاريخ بدء االكتتاب سعر الطرح )ر.س.( عدد األسهم المطروحة لالكتتاب )000‘ سهم( االسم

15-فبراير-2017 22-يناير-2017 10.00 11,800 صندوق الجزيرة موطن ريت

 التحليل والنظرة العامة

بع بعدها اتجاها  هابطا  بشكل تدريجي ليغلق ، ليت2017يناير  3نقطة بتاريخ  7,251افتتح المؤشر العام الربع بشكل إيجابي ليسجل أعلى مستوياته عند 
  .نقطة 7,002%، عند مستوى 2.9نقطة، أي بنسبة  209الربع بانخفاض قدره 

بشكل هادئ للمؤشر العام من جانب العوامل االقتصادية وتدفق أخبار الشركات. بالتالي، فقد اتبع المؤشر تحرك أسعار  2017أتى الربع األول من عام 
ل بير حيث تراجعت بشكل تدريجي. باإلضافة إلى ذلك، فإن أداء الربع الرابع من العام الماضي لم يترك مجاال  لالرتفاع وبالتالي فقد استغالنفط بشكل ك

 المستثمرون فرص جني األرباح.

 

 الربع المنتهي في االفتتاح األعلى األدنى اإلغالق التغيير % متوسط حجم التداول اليومي

2017-مارس-30 7,210 7,290 6,710 7,002 2.9%- 185,139,212  

   التغيير 80 501- 209-    

 األرقام المبينة أعاله بناء  على الربع. أعلى وأدنى نقطة وصلها المؤشر مبنية على أساس التداول وليس اإلغالق. 

 

خام 

 برنت

مؤشر ال

 العام
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  صفحة 2 4 من  
 

 

للسوق % القيمة المتداولة )مليون ر.س( للسوق % الكمية المتداولة )مليون( للسوق % عدد الصفقات )000'( القطاع

2.7% 6,814                             2.4% 320                          2.4% 168 الطاقة

20.5% 51,624                           15.7% 2,080                       16.9% 1,163 المواد األساسية

6.5% 16,259                           7.5% 998                          8.3% 571 السلع الرأسمالية

0.8% 1,967                             0.6% 83                            1.1% 75 الخدمات التجارية والمهنية

2.0% 5,082                             1.5% 201                          2.2% 152 النقل

2.5% 6,376                             3.4% 456                          3.6% 248 السلع طويلة االجل

4.0% 10,062                           2.4% 313                          4.1% 281 الخدمات اإلستهالكية

1.2% 3,076                             0.8% 112                          2.1% 142 اإلعالم

2.4% 5,969                             1.8% 243                          3.4% 234 تجزئة السلع الكمالية

1.6% 3,910                             1.0% 131                          2.0% 140 تجزئة األغذية

4.3% 10,700                           4.1% 543                          5.3% 364 إنتاج األغذية

1.2% 2,885                             0.4% 49                            1.2% 85 الرعاية الصحية

0.3% 660                                0.1% 17                            0.3% 21 االدوية

16.1% 40,368                           16.7% 2,219                       7.1% 491 البنوك

0.7% 1,730                             0.9% 124                          1.1% 73 اإلستثمار والتمويل

19.1% 48,143                           16.5% 2,195                       26.5% 1,826 التأمين

2.4% 5,918                             3.3% 434                          2.1% 142 اإلتصاالت

1.7% 4,269                             1.3% 178                          1.4% 94 المرافق العامة

3.5% 8,833                             4.2% 562                          4.0% 278 الصناديق العقارية المتداولة

6.7% 16,838                           15.3% 2,029                       4.9% 335 إدارة وتطوير العقارات

100.0% 251,485                         100.0% 13,289                     100.0% 6,883 اإلجمالي

ملخص القطاعات

 

 

األسهم المتداولة (000') التغير للربع % سعر اإلغالق الشركة األسهم المتداولة (000') التغير للربع % سعر اإلغالق الشركة

73,687 -36.3% نماء للكيماويات             3.95 194,037 98.6% الجزيرة ريت           19.86

82,692 -35.8% تهامه           21.82 51,787 47.0% الدرع العربي           59.42

2,569 -24.7% اسمنت القصيم           50.66 99,990 37.0% عذيب لالتصاالت             4.04

1,978 -23.8% اسمنت الجنوب           62.70 252,767 35.3% اإلعادة السعودية             8.16

13,923 -22.5% الخدمات األرضية           51.31 42,662 29.9% أليانز إس إف           42.36

قيمة األسهم المتداولة )مليون( التغير للربع % سعر اإلغالق الشركة القيمة المتداولة )مليون ر.س( التغير للربع % سعر اإلغالق الشركة

24,366 -0.3% اإلنماء           15.02 1,778 -2.8% دار األركان             5.99

20,377 5.8% سابك           96.82 1,660 -0.3% اإلنماء           15.02

10,662 -2.8% دار األركان             5.99 368 16.5% الرياض ريت           12.93

8,303 1.2% الراجحي           63.84 303 -10.3% كيان السعودية             7.93

6,662 -16.1% الطيار           30.77 253 35.3% اإلعادة السعودية             8.16

األكثر خسارةاألكثر ربحية

األكثر نشاًط حسب القيمةاألكثر نشاًط حسب الكمية
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 صفحة 3 4 من  

  
 

 

 األداء الربع سنوي للذهب  برنتاألداء الربع سنوي لخام 

  

 خام برنت

($ / برميل)متوسط السعر  تغيير ربع سنوي   

8.7%  51.06 4Q16 

6.9%  54.61 1Q17 
 

 ذهب

($ / أونصة)متوسط السعر  تغيير ربع سنوي  
 

-8.9%  1,216.10 4Q16 

0.3%  1,219.29 1Q17 
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 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

التقرير هي دقيقة وأن التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا  تم جمع المعلومات الواردة في هذا

بيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة ال

أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع 

لتزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام العتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي افإنه يجب عدم ا

ة من مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالي

 .ألصول األخرى المشار إليها في هذا التقريرالتقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية أو ا

للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأن ؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة اآلراء والتنب

هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في 

 .تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلي

لذلك، يمكن للمستثمرين ثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االست

 .أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

هداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأ

رئ الحصول على المشورة المستقلة ر يجب على القااالعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثما

  .مالية قد اليكون مالئما لجميع االشخاصمن ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذا النوع من االوراق ال

 .المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع 

 

 

 

 

 

 

 

، ترخيص رقم   ا بموجب نظام هيئة السوق المالية، والمرخص له1010239234التجاري رقم  ، وبموجب السجل مليون لاير سعودي 200مال مدفوع  برأس مساهمة مقفلةالرياض المالية هي شركه سعودية 

 www.riyadcapital.com  قع االلكترونيفي شارع التخصصي، الرياض، المملكة العربية السعودية. المو الرئيسي ، ومقرها07070-37
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