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% ثٕٙب٠خ اٌؼبَ اٌّبظٟ ثذػُ ِٓ إصذاس اٌسٕذاد اٌس١بد٠خ ٚسذاد اٌّسزحمبد 53اسرفغ ِؤشش اٌسٛق اٌسؼٛدٞ 

، ثذأ اٌّؤشش ثبٌزحشن فٟ ٔطبق ظ١ك ٔظشا 7102اٌحى١ِٛخ ٚإرفبل١خ أٚثه ٌخفط إٔزبج إٌفط. إال أٔٗ ِغ ثذا٠خ 

ِغ احزّب١ٌخ أعّبَ اٌسٛق اٌسؼٛدٞ اٌٝ ِؤششاد  ٌغ١بة اٌّحفضاد اٌجذ٠ذح. اال إٔب ٔؼزمذ أْ ٘زا ػٍٝ ٚشه اٌزغ١ش

 ػب١ٌّخ ٠سزخذِٙب ِذساء اٌصٕبد٠ك حٛي اٌؼبٌُ ٌم١بط االداء ِثً: ِؤشش ِٛسغبْ سزبٍٟٔ ٌألسٛاق إٌبشئخ. 

ٚاٌسٛق اٌسؼٛدٞ حب١ٌبً ِششح ِحزًّ ٌالٔعّبَ ٌٙزا اٌّؤشش، ٚ رٌه ِٓ اٌّزٛلغ اْ ٠ؤدٞ اٌٝ اسرفبع اٌزذفمبد 

اٚي. ٚٔؼزمذ أْ ٕ٘بن فشصخ اسزثّبس٠خ ج١ذح ٌالسزفبدح ِٓ ٘زٖ اٌزذفمبد ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ االخز١بساد إٌمذ٠خ إٌٝ رذ

االسزثّبس٠خ اٌجزاثخ خصٛصب أْ سٛق "رذاٚي" ٠زذاٚي ثبسرفبع ػٓ ِؤشش ِٛسغبْ سزبٍٟٔ ٌألسٛاق إٌبشئخ ٚٔظشاً 

  ٌالصالحبد االلزصبد٠خ اٌحب١ٌخ ثؼذ أخفبض اسؼبس إٌفط.

 

 ؼان ستانلً لألسواق الناشئةمؤشر مور

  مؤشر مورؼان ستانلً لألسواق الناشئة هو مؤشر معدل للقٌمة السوقٌة لألسهم الحرة المتاحة للتداول

دولة.  75قطاع و  74سهم فً  257ملٌار دوالر، وٌؽطً  45435وبملكٌة أجنبٌة محددة وتبلػ قٌمته 

ملٌار دوالر وتتضمن المستثمرٌن النشطٌن  05647وٌستخدم كمؤشر الدارة أصول مدارة تبلػ قٌمتها 

 %(. 06%( و صنادٌق المؤشرات )24)

  سهم، وهو مؤشر معدل لمطابقة األسهم  57أنشأت مورؼان ستانلً مؤشر مؤقت للسوق السعودي ٌضم

. وتشكل القٌمة السوقٌة لألسهم المدرجة لايرملٌار  05743حرة التداول وبملكٌة أجنبٌة وتبلػ قٌمته 

 % من القٌمة السوقٌة لتداول. 26

  فً مؤشر مورؼان ستانلً لألسواق الناشئة 7.42بناء على ماسبق، سٌكون وزن السوق السعودي %

ملٌار دوالر من المستثمرٌن الذٌن ٌستخدمون هذا المؤشر لقٌاس االداء.  41.2مماٌشٌر إلى طلب بقٌمة 

صنادٌق ملٌار دوالر ل 6.6ملٌار دوالر للمستثمرٌن النشطٌن و  54.7ونتوقع أن ٌنقسم هذا إلى 

 المؤشرات. 

  ومن المتوقع أن تبدا االستثمارات النشطة بالدخول إلى السوق السعودي بمجرد وضعه فً قائمة المراقبة

Watch List فً حٌن ستدخل استثمارات صنادٌق المؤشرات حٌنما ٌتم ضم السوق السعودي إلى ،

 مؤشر مورؼان ستانلً بشكل رسمً.

 

)ِثً: اإلِبساد ٚلطش( ح١ث أْ  خاٌشئ١س١ اد اٌؼب١ٌّخٔعّبِٙب إٌٝ اٌّؤششػبدح ِبرشرفغ ِؤششاد اٌذٚي لجً ا

ٚ اٌزٞ ٠ض٠ذ ِٓ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ثشىً وج١ش ٚ ٠سبُ٘  اٌّسزثّش٠ٓ إٌشط١ٓ ٠حبٌْٚٛ االسزفبدح ِٓ االٔعّبَ ٌٍّؤشش

 ،ٌىً ششوخ د األسبس١خاٌزٛلؼب( 0 ٚ اخز١بسارٙب فزجٕٝ ػٍٝ . أِب اداء األسُٙفٟ رحشوبد ا٠جبث١خ ٌٍسٛق ثشىً ػبَ

اٌّؤلذ  ِٛسغبْ سزبٍٟٔ ٚاٌٛصْ فٟ ِؤشش (4اٌسُٙ فٟ اٌسٛق ٚ  س١ٌٛخ( 5 اٌّزٛلؼخ، ( ِجبٌغ اٌزذفمبد اٌّب١ٌخ7

، إال أٔٗ ٔمذ٠خ ِشرفؼخ ػٍٝ رذفمبد اٌم١ّخ اٌسٛل١خ اٌّشرفؼخأْ رحصً اٌششوبد راد  اٌّزٛلغٌٍسٛق اٌسؼٛدٞ. ِٚٓ 

فٟ سؼش اٌسُٙ ٔظشا  اسرفؼبد اوجش اٌم١ّخ اٌسٛل١خ االلً ٚ اٌس١ٌٛخ االلًراد ِٓ ٔبح١خ أخشٜ لذ رشٙذ اٌششوبد 

  الٔخفبض اٌس١ٌٛخ. 
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 األسهم األكثر استفادة من االنضمام المتوقع لمورغان ستانلً : 1العرض 

إجمالي التدفقات% مه 

 القيمة السوقية

 إجمالي التدفقات

 مليون لاير

 تدفقات غير وشطة 

  %مه القيمة السوقية

تدفقات غير وشطة  

  مليون لاير

تدفقات وشطة%  

  مه القيمة السوقية

تدفقات 

 وشطة

عوائد أرباح 

6102 

 مكرر ربحية

6102  
القيمة السوقية 

 الشركة القطاع السعر مليون لاير

 سابك المواد األساسٌة  100.55   298,500   15.4  4.4%  22,480  7.5%  4,329  1.5%  26,809 9.0%
 السعودٌة االتصاالت االتصاالت  69.87   142,000   17.0  5.5%  8,555  6.0%  1,648  1.2%  10,203 7.2%

 بنك الراجحً البنوك  62.96   103,675   12.6  3.6%  15,303  14.8%  2,947  2.8%  18,250 17.6%
  الكهرباء المرافق العامة  22.49   94,165   44.3  3.1%  5,673  6.0%  1,093  1.2%  6,766  7.2%

 البنك األهلً البنوك  43.44   86,800  9.1  3.8%  10,459  12.0%  2,014  2.3%  12,473 14.4%
 المراعً انتاج األؼذٌة  80.24   64,400   27.0  1.3%  5,820  9.0%  1,121  1.7%  6,941  10.8%
  سامبا البنوك  22.96   45,800   9.7  3.9%  6,760  14.8%  1,302  2.8%  8,062  17.6%
 ساب البنوك  23.21   35,100   9.6  3.1%  3,172  9.0%  611  1.7%  3,783  10.8%
 البنك الفرنسً البنوك  27.20   32,364   8.9  4.4%  3,412  10.5%  657  2.0%  4,069  12.6%
 ٌنساب الكٌماوٌات  56.80   31,838   13.2  5.6%  3,836  12.0%  739  2.3%  4,575  14.4%
 بنك الرٌاض البنوك  10.35   31,080   10.4  5.6%  3,745  12.0%  721  2.3%  4,466  14.4%
  العربًالبنك  البنوك  20.06   20,240   7.7  4.1%  2,134  10.5%  411  2.0%  2,545  12.6%
 جرٌر تجزئة السلع الكمالٌة  142.04   12,870   14.0  6.1%  1,900  14.8%  366  2.8%  2,266  17.6%
 التعاونٌة التأمٌن  96.74   12,088   14.8  4.6%  1,784  14.8%  344  2.8%  2,128  17.6%
17.6%  1,630  2.8%  263  14.8%  1,367  N.A.  80.7   9,258   13.96  تصنٌع السلع الرأسمالٌة 
 بوبا العربٌة التأمٌن  112.80   8,960   20.0  1.5%  1,323  14.8%  255  2.8%  1,577  17.6%
 المجموعة السعودٌة المواد األساسٌة  19.62   8,802   17.0  2.6%  1,299  14.8%  250  2.8%  1,549  17.6%
 المتقدمة المواد األساسٌة  43.95   8,659   12.4  6.2%  1,278  14.8%  246  2.8%  1,524  17.6%
  التموٌن الخدمات التجارٌة والمهنٌة  86.50   7,093   15.6  6.8%  962  13.6%  185  2.6%  1,147  16.2%
  الطٌار الخدمات اإلستهالكٌة  29.38   6,185   9.2  0.0%  913  14.8%  176  2.8%  1,089  17.6%

           
121,852  19,678  102,174   1,059,875    
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 *التوقٌت والتدفقات عند ضم السعودٌة لمؤشر مورغان ستانلً: 2العرض 

 
 : بلومبرغ، مورؼان ستانلً، أبحاث األهلً كابٌتالاٌّصذس

 

إٌٝ ِٛسغبْ سزبٍٟٔ. إال أْ ٚلذ االٔعّبَ اٌفؼٍٟ لذ ٠ىْٛ لجً ٠ش١ش اٌؼشض اٌسبثك إٌٝ اٌٛلذ اٌّزٛلغ ٌالٔعّبَ  .*

 أٚ ثؼذ حست اإل٠فبء ثّزطٍجبد ِؤشش ِٛسغبْ سزبٍٟٔ ٚثؼذ ِؼٍِٛبد ٚاساء اٌّسزثّش٠ٓ األجبٔت.

 

 **التوقٌت والتدفقات عند ضم السعودٌة لمؤشر مورغان ستانلً: 3العرض 

 
 ستانلً، أبحاث األهلً كابٌتال: بلومبرغ، مورؼان اٌّصذس

 

ِجّٛع أ٠بَ اٌزذفمبد ِجٕٟ ػٍٝ اٌزذفمبد إٌشطخ ٚغ١ش إٌشطخ اٌزٟ لّٕب ثبحزسبثٙب  ثٕبًء ػٍٝ اٌزذفمبد اٌّزٛلؼخ **

 .ج١ّغ األِٛاي إٌشطخ ٠زُ اسزثّبسٌىً سُٙ ِمسّخ ػٍٝ ِزٛسط اٌم١ّخ ا١ِٛ١ٌخ ٌثالثخ اشٙش. ِٚٓ اٌّفزشض أْ 

 :ٕ٘بن ػذح ػٛاًِ رحذد ِسزٜٛ اٌزذفمبد إٌشطخ ِث٠ًجت اٌّالحظخ أْ  

 ٌمطبع اٌزم١١ُ إٌسجٟ ٌالسُٙ اٌسؼٛد٠خ ِمبثً ِؤشش ِٛسغبْ سزبٍٟٔ ٌألسٛاق إٌبشئخ ٚرٛلؼبد ا

  ُ.ٚاٌزٛلؼبد األسبس١خ ٌىً سٙ

 اٌزغ١١شاد اٌّسزّشح فٟ ِزٛسط اٌم١ُ ا١ِٛ١ٌخ اٌّزذاٌٚخ. 

 

 .ُ لذ ٠خزٍف ثشىً وج١ش ػٓ اٌزمذ٠شاد اٌّزوٛسح أػالٖٚٔز١جخ ٌزٌه فئْ ػذد أ٠بَ اٌزذفمبد ٌالسٙ

 

 

التنفٌ المراق ةقا مة 

التدفقات النشطة لمؤشر مورؼان ستانلً

ملٌار لاير    إلى  

التدفقات غٌر النش ة لمؤشر 

مورغان ستانلً ل سواق 

ملٌار     الناش ة 
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 تقٌٌمات األهلً كال ٌتال االستثمارٌة

 شهراً القادمة 07% خالل الـ 03ٌزٌد عن  سعر متوفعالسعر المستهدؾ ٌمثل  زٌادة

 شهراً القادمة 07% خالل الـ 01 % و هبوط متوقع أقل من 03ارتفاع متوقع بٌن  سعرالسعر المستهدؾ ٌمثل  محاٌد

 شهراً القادمة 07% خالل الـ 01السعر المستهدؾ ٌمثل هبوط متوقع فً سعر السهم ٌزٌد عن  انخفاض

السعر المستهدؾ المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام. ٌتم تحدٌد  شهراً. هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  07ٌقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  السعر المستهدؾ
 شهراً القادمة 07لكل سهم باستخدام طرق تقٌٌم ٌختارها المحلل و التً ٌعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحدٌد السعر خالل الـ 

 تعرٌفات أخرى

NR: العالقة كأن ٌكون األهلً كابٌتال مستشاراً فً عملٌات اندماج أو استحواذ أو أٌة صفقات استراتٌجٌة  ؼٌر مقٌم. تم اٌقاؾ التقٌٌم االستثماري مؤقتاً. هذه العملٌة تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات
 تكون فٌها الشركة أحد األطراؾ باإلضافة إلى بعض األحداث األخرى.

CS: تعلٌق التؽطٌة. قام األهلً كابٌتال بتعلٌق تؽطٌة هذه الشركة 

NC:  بتؽطٌة هذه الشركةؼٌر مؽطى. لً ٌقم األهلً كابٌتال 

 

 هامة معلومات

موضوع هذه الوثٌقة. كما ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لشركائهم أو ُمعالٌهم )فً  ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبًٌرا دقٌقا عن آرائهم الشخصٌة بشأن األوراق المالٌة والشركات التً هً
ت التابعة لها لصالح أطراؾ أخرى  قد تمتلك أوراق مالٌة من األوراق المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة. الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركاحال تواجدهم( أي انتفاع 

تابعة لها قد تمتلك أوراق مالٌة أو أموال أو  صنادٌق ٌدٌرها طرؾ آخر  فً واحدة أو أكثر من الشركات المذكورة أعاله. محررو هذه شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركات ال والتً هً موضوع هذه الوثٌقة.
لدٌهم علٌها أي سلطة إلدارتها. إدارة االستثمارات المصرفٌة  بشركة التً لٌست الوثٌقة قد ٌمتلكون أوراًقا مالٌة فً صنادٌق مطروحة للعامة تستثمر بأوراق مالٌة مشار إلٌها فً هذه الوثٌقة كجزء من محفظة متنوعة و

 بها.    األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً طور طلب أو تنفٌذ خدمات مربحة للشركات التً إما أن تكون موضوًعا لهذه الوثٌقة أو وردت

ه الوثٌقة ٌة )األهلً كابٌتال(  بها. وتهدؾ هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فقط، و ال ٌجوز نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شخص آخر. ال تعد هذتم إصدار هذا الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المال
االستثمارٌة للمتلقً. و بصفة خاصة، فإن هذه الوثٌقة لم ٌتم إعدادها بهدؾ تلبٌة أي عرضا أو تحفٌزا فٌما ٌخص شراء أو بٌع أي ورقة مالٌة. كما لم ٌؤخذ فً االعتبار عند إعداد هذه الوثٌقة مدى مالءمتها لالحتٌاجات 

ول على استشارة  ألهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( كل مستثمر محتمل  الحصأهداؾ استثمارٌة معٌنة، أو أوضاع مالٌة، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتٌاجات أخرى ألي شخص ٌستلم هذه الوثٌقة. و توصً شركة ا
 هذه الوثٌقة قد أخذت فً االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة.إنقانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المستثمر. أي توصٌات استثمارٌة ذكرت فً 

 تلك وأن هذه الوثٌقة، محتوٌات بالتحقق من منفردة كابٌتال األهلً  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر ٌعتقد بأنها من األهلً كابٌتال  قبل من تجمٌعها أو التوصل إلٌها تم قد الوثٌقة هذه فً الواردة واآلراء المعلومات
مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة فً هذه الوثٌقة. إن  على باالعتماد ٌتعلق مافٌ ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال كاملة، وتبًعا لذلك فإنه ؼٌر موجزة أو تكون قد المحتوٌات

ه الوثٌقة، أو أي من التوقعات المالٌة، أو ة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذشركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثٌقة أو أي من محتوٌاتها، أو أي خسار
به القوانٌن واألنظمة واجبة التطبٌق. إن جمٌع اآلراء والتقدٌرات الواردة فً هذه الوثٌقة  تقدٌرات القٌم العادلة، أو البٌانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلٌة المذكورة فً هذه الوثٌقة والتً قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح

المستقبلٌة. إن قٌمة األوراق المالٌة،  للنتائج مؤشًرا ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء رأي و تقدٌر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتؽٌٌر دون إشعار مسبق. إن تمثل
 الرسوم بعض تفرض قد تتؽٌر صعوًدا أو هبوًطا، و من المحتمل أن ٌحصل المستثمر على مبلػ أقل من ذلك الذي استثمره فً األصل. باإلضافة إلى ذلك، فإنهوالعائد الممكن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن 

ورقة المالٌة. ال ٌجوز نسخ أي جزء من هذه الوثٌقة بدون تصرٌح كتابً من شركة األهلً االستثمار فً األوراق المالٌة. كما أن التذبذب فً سعر العمالت ٌمكن أن ٌؤدي إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل ال على
وا وٌلتزموا بأي قٌود قد موجب القانون. وٌتعٌن على متلقًٌ هذه الوثٌقة أن ٌطلعالمالٌة )األهلً كابٌتال( . كما ال ٌجوز توزٌع هذه الوثٌقة أو نسخة منها خارج المملكة العربٌة السعودٌة فً أي مكان ٌحظر توزٌعها ب

 تنطبق علٌها. إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها.

بالتؽطٌة، واإلدارة والترتٌب وتقدٌم المشورة ، ٌجٌز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد 16146-52شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( هً شركة مرخصة من قبل هٌئة السوق المالٌة بموجب ترخٌص رقم 
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