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 1 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال ةإخالء من المسؤولي

 رئيسية مواضيع

في النطاق السلبي للشهر الرابع العربية السعودية،  المملكةفي التضخم ظل 
، 2016في بداية ارتفاع قاعدة المقارنة يعزى ذلك جزئيا الى وعلى التوالي 

 الى تباطؤ الطلب. باإلضافة، )وبالتالي اللاير السعودي(والر القوي والد
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 :2017ابريل  -التضخم في السعودية اتجاه
 بالسابق مقارنة الشهر أساس على ارتفاع

 أساس على% 0.6 بنسبة دية،السعو العربية المملكة في(  المعيشة تكلفة مؤشر) التضخم معدل انخفض

. 2017 مارس في سنوي أساس على% 0.4 بلغت التي انخفاضه نسبة من بأعلى ،2017 أبريل في سنوي

 أساس على ولكن،. سنوي أساس على األسعار في التوالي على الرابع الشهري االنخفاض هو ذلك كان وقد

 بنسبة بانخفاض مقارنة ،2017 أبريل في% 0.1 ليبلغ التضخم ارتفع فقد السابق، بالشهر مقارنة الشهر

 مؤشر في%( 2.2-) والنقل%( 2.6-) والمشروبات الغذائية المواد مكونات شهدت وقد. مارس في% 0.1

 مكونات شهدت بينما ، سنوي أساس على األسعار في االنخفاض من مستوى أعلى ، المعيشة تكلفة

 ومن. ذاتها الفترة خالل األسعار في االرتفاع من مستوى أعلى%( 1.8) والتعليم%( 2.5)+ االتصاالت

 والعالوات والمكافآت البدالت اعادة جانب الى ، المعيشة تكلفة مؤشر في االنخفاض يؤدي أن المتوقع

 يرتفع أن المتوقع ومن. ككل لالقتصاد ايجابيا مؤشرا يعتبر مما ، االستهالك تعزيز الى ، بالدولة للعاملين

 نتوقع إننا. المبارك رمضان شهر قبل التنفيذ حيز والعالوات البدالت اعادة قرار دخول بعد وخاصة ، الطلب

 المرتفعة، المقارنة لقاعدة السلبي التأثير انقضاء مع العام من الثاني النصف في التضخم وضع يتحسن أن

  .المنتقاة السلع بعض على للضرائب الحكومة تطبيق واحتمال الطلب وارتفاع

 أساس على ولكن ، أبريل في السابق بالشهر مقارنة الشهر أساس على طفيف بشكل التضخم ارتفع :التضخم

 االرتفاع دعم وقد. السابق الشهر في% 0.4 بنسبة مقارنة ،% 0.6 الى االنكماش معدل ارتفع فقد ، سنوي

 يعزى أن ويمكن والمشروبات، الغذائية المواد أسعار في االرتفاع ، شهري أساس على التضخم معدل في

 والفواكه والحبوب الخبز أسعار مقدمتها وفي)   للسلع العالمية األسعار في التحسن الى ذلك

 القسمان هذان ويشكل. طفيفا ارتفاعا ، األخرى المرافق وبعض المساكن أسعار وسجلت(.والمكسرات

 وراء الرئيسي السبب كان ، سنوي أساس وعلى. التضخم مؤشر من% 40 نسبة على يربو ما ، مجتمعين

 ويعزى ، والمشروبات الغذائية المواد  أسعار في% 2.6 بنسبة سنوي أساس على االنخفاض هو االنكماش

 مجموعة في سنوي أساس على% 2.2 بنسبة االنخفاض يليه األمريكي، الدوالر قوة الى األول المقام في ذلك

 .النقل

  التضخم  1 شكل   

ابريل 17مارس 17ابريل 16المؤشر

على اساس 

سنوي

على اساس 

شهري

%0.1%0.6-137.6136.7136.8الرقم القياسي العام

%0.3%2.6-146.9142.7143.1االغذية والمشروبات

%0.0%199.8199.8199.80.0التبغ

%0.5%0.8-114112.5113.1المالبس واالحذية

%0.1%176.3177177.10.5السكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود االخرى

%0.0%0.5-134.4133.7133.7تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها

%0.0%123.4123.4123.40.0الصحة

%0.2%2.2-123.9121121.2النقل

%0.2-%95.397.997.72.5االتصاالت

%0.0%1.4-119117.3117.3الترويج والثقافة

%0.1-%122.6124.9124.81.8التعليم 

%0.4-%1.4-125.5124.3123.8المطاعم والفنادق

 %0.2%124125.6125.81.5السلع والخدمات المتنوعة
 ، الراجحي المالية. لإلحصاءئة العامة الهي: المصدر   
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

  لتكلفة المعيشة من المؤشر العام الرئيسيةاقسام االنفاق وزن   2 شكل   

التعليقالوزناقسام اإلنفاق الرئيسي

االغذية والمشروبات

21.7%

كان اتجاهها بشكل عام مع اتجاه األسعار العالمية للمواد الغذائية. والتزال منخفضة 

كثيرا على أساس سنوي. ومع ذلك ، فيمكن أن ترتفع بشكل طفيف نتيجة لفرض 

ضرائب على مشروبات الطاقة

األسعار يمكن أن ترتفع عند تنفيذ ضريبة التبغ%0.5التبغ

المالبس واالحذية

8.4%
شهد شهر أبريل ارتفاعا في األسعار على أساس الشهر مقارنة بالسابق. وسجل 

شهر مايو مزيدا من االرتفاع بعد اعادة البدالت والمكافآت والعالوات للعاملين بالدولة

السكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود االخرى

20.5%

ظلت بدون تغيير على أساس ربعي بعد  ارتفاع كبير في 2016. حدوث مزيد من 

االرتفاع في أسعار المياه والكهرباء ، يمكن أن يسبب ارتفاع اكثر. وعلى كل، فمن 

المرجح أن تنخفض االيجارات على أساس سنوي

يمكن أن ترتفع ، فور حدوث ارتفاع في مستوى التوظيف والدخل المتاح لإلنفاق%9.1تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها

ظلت بدون تغيير رغما عن وقوعها تحت فئة الطلب غير المرن%2.6الصحة

مستمر في االنخفاض ويعزى ذلك جزئيا الى مبيعات السيارات المنخفضة%10.4النقل

االتصاالت
8.1%

بعد أن ارتفعت باستمرار حتى نهاية 2016، فقد ظلت مستويات 2017 بدون 

تغيير على أساس سنوي

الطلب وبالتالي التضخم يمكن أن يرتفعا تبعا للدخول المتاحة لإلنفاق%3.5الترويج والثقافة

من المرجح أن تكون مستقرة خالل بقية العام على األقل%2.7التعليم 

المطاعم والفنادق
5.7%

 نظرا ألنها تقع في فئة غير مرنة ،  فقد ظلت األسعار تشهد انخفاضا مستمرا في 

الماضي

يتوقع أن ترتفع لتتوافق مع النشاط االقتصادي الكلي%6.8السلع والخدمات المتنوعة

 انخفضت للشهر الرابع على التوالي%100الرقم القياسي العام
 ، الراجحي المالية. لإلحصاءئة العامة الهي: المصدر   
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالءا
ة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة ثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتالء شتركأعدت و

صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى  إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية
لمالية.  وقتد تتم الحصتول لعموم من جانب شركة الراجحي اعدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  ية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
إنمتا ومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعل

تثمارية ذات الصتلة  المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال
أختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال ت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

اتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ستتثمار آختر أو أيتة استترينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
حقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

ي أستعار الصترف قتد ن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتهذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إ
على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة 
شتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترى أو الم أو االستثمارات ذات العالقةالمالية 

قت اخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من و
، ال تكتون مستئولة عتن ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 دة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الوار

.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق
موجهتة إلتى أو معتدة أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 
ما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيث

 أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية 

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا إطار في األسهم لجميع ملالمحت االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق لخال المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي سعرال مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتدم دجيت بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت إذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق اعألوض يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو
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