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 والسلع البتروكٌماوٌات ألسعار هبوط من وماتبعه النفط أسعار وهبوط العالمٌة اإلقتصادٌة واألوضاع الجٌوسٌاسٌة األحداث خضم فً

 بالسوق المدرجة الشركات معظم ربحٌة ارتفعت حٌث اٌجابٌا عام بشكل الربحً الشركات أداء كان الصٌنً، اإلقتصاد نمو وتباطؤ

هذه  خالل األكبر الرابح كان المقابل فً ،خالل األعوام السابقة رغم العدٌد من التحدٌات التً واجهتها الشركات المدرجة السعودي

 األغذٌة إنتاجفً قطاع  الدفاعٌة للشركات الربحً لألداء بالنظر إٌجابا   الدفاعٌة األسهم تأثرت حٌث الدفاعٌة الشركات هً األعوام

 نمو الدفاعٌة الشركات معظم حققت حٌث ،والشركات العاملة بقطاع الرعاٌة الصحٌة بشكل عام جرٌروالتجزئة كسهم شركة  المراعًك

 ومستوى مخاطر تذبذب أقل نسبٌا من السوق. الملكٌة على العائد الربحٌة معدل فً

 

 الربع منذ تسجٌله ٌتم ارتفاع المماثلة هو أول بالفترة مقارنة 6102 األول الربع خالل المجمعة األرباح ارتفاع ٌعتبرمن جهة أخرى 

مما ٌعطً داللة الى أن الشركات العاملة بالسوق السعودي  .متتالٌة أرباع 9 لـ تراجعا المجمعة األرباح سجلت حٌث 6102 لعام الثالث

وزٌادة التكالٌف التشغٌلٌة  رفع الدعم وفرض بعض الرسوم فً تتمكنت من استٌعاب زٌادة التكالٌف التشغٌلٌة التً واجهتها والتً تضمن

 ، 6102 من عام األول الربع خالل للسوق مالٌةاإلج األرباح من األكبر الجزء فً"  األساسٌة المواد"و" البنوك" قطاعا ، وساهموغٌرها

  .السعودٌة للشركات الصافٌة األرباح إجمالً من%  22 من أكثر القطاعان شكل حٌث

 ٌرتفع لم حٌن فً% 22 تفوق بنسبة 6102و 6119 الفترة بٌن السعودي األسهم بسوق المدرجة الشركات لجمٌع المجمعة األرباح نمت

 خالل ركز البنكً فالقطاع ،جٌد فً ربحٌتها نمو نالحظ السعودي السوق فً المدرجة الدورٌة لألسهم بالنظر ، %02 سوى السوق مؤشر

 فً المصرفً القطاع جاهزٌة ناحٌة من البنوك ٌدعم مما المخصصات وتجنٌب الودائع وجذب المالٌة المالءة رفع على المنصرمه األعوام

 لالرتفاع السوق دعم فً رئٌسً دور لعب فً سٌسهم مما وامكانٌة زٌادة نسبة التوزٌعات النقدٌة للمستثمرٌن للودائع، اإلقراض نسبة رفع

  .المقبلة الفترة خالل

 رفعوبرنامج التحول الوطنً الذي ٌهدف الى  6101وتأتً هذه النتائج خالل مرحلة انتقالٌة تشهدها المملكة فً ظل تطبٌق رؤٌة المملكة 

تنوٌع مصادر دخل الدولة، تولٌد الوظائف وتخفٌض نسبة  مبادرات أهمها عدة وذلك عن طرٌق المالً وازنالت ـقوتحقٌ اقاالنف كفاءة

 ."السٌاحة الدٌنٌة" الحجاج والمعتمرٌنٌادة عدد زالبطالة، زٌادة االستثمارات المباشرة الخارجٌة بالمملكة و
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 السعودي األسهم سوق سجل حٌث األجل، طوٌل الى المتوسط اإلستثمار لذوي مناسب السعودي األسهم سوق أن الى االشارة تجدر

 مركب سنوي ارتفاع معدل السعودي األسهم سوق سجل. الزمان من عقدٌن ماٌقارب خالل اإلنخفاضات من اكثر العوائد فً ارتفاعات

 من الكثٌر دخلتحٌث . للشركات السنوٌة التوزٌعات عوائد الحسبان فً االخذ عدم مع الماضٌة سنة 66 ال خالل% 4262 ٌعادل بما

 الفترة فً أعلى بنسب المركبة العوائد على اٌجابا سٌنعكس مما األرباح توزٌع سٌاسة على التركٌز و المتكامل النمو مستوى فً الشركات

  .المقبلة

 :رويرتز ، تداولاملصدر  

املصدر: برنامج التحول الوطين 
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بأنها  ستانلً مورغانأعلنته مؤخرا شركة ومما قد ٌدعم السوق للحفاظ والتمسك بالمستوٌات الحالٌة لمؤشر سوق األسهم السعودي هو ما 

 ذلك ٌتم أن المتوقع ومن" MSCI" الناشئة األسواق مؤشرات إلى السوق لضم تمهٌدا وذلك( المراقبة تحت) السعودي السوق وضعت

، األمر الذي االستثمار صنادٌق كذلك و المحافظ مدراء ٌتطلبها لمعاٌٌر السعودي السوق إجتٌاز تم حال فً سنتٌن أو سنة خالل رسمٌا

حٌث أن مؤشر  .العالم مستوى على للمستثمرٌن المتابعة قائمة ضمن السعودٌة األسهم وٌضع بالسوق،والشفافٌة  السٌولة لزٌادة سٌؤدي

MSCI   ٌتم التً المؤشرات أكثر ضمن منمؤشر ال دولة على مستوى العالم وٌعتبر 62شركة تعمل فً  424لألسواق الناشئة ٌضم حالٌا 

 البنٌة و السٌولة حجم على تعتمد معاٌٌر ضمن إختٌارها ٌتم التً للشركات تقٌٌمها طرٌقة فً موثوقة جهة أنها إعتبار على إلٌها النظر

)صنادٌق المؤشرات  خصوصا التً تتبع أداء المؤشر بشكل أكبر األجنبٌة الصنادٌق استثمارات تدخل. وٌتوقع أن ذلك إلى ما و القانونٌة

ETF )رسمً بشكل  اإلنضمام عملٌة بعد. 

 ألرباح المحللٌن توقعات متوسط الى وبالنظر مره، 0420 ربحٌة مكرر عندبإستثناء الشركات الخاسرة  حالٌا السعودي السوق ٌتداول

أعلى بقلٌل من المدرجة. وهو  الشركات أرباح بزٌادة مدعومةمرة،  0420 عند متوقع ربحٌه مكرر على نحصل 6102 لعام الشركات

مره و مكرر مستقبلً بناء على توقعات األرباح  0229لألسواق الناشئة الذي ٌقف حالٌا عن مستوٌات  MSCIمع مؤشر  مكرر الربحٌة

 مرة.  0620المجمعه عند مستوٌات 

 
لعام مكرر الربحٌة 

6106 

مكرر الربٌحة 

 المستقبلً المتوقع

متوسط التوزٌعات 

 النقدٌة

مضاعف القٌمة 

 الدفترٌة

 022 %020 0420 0420 الخاسرة الشركات بإستثناءمؤشر السوق السعودي 

 MSCI 0222 0022 629% 620الشركات المتوقع إدراجها فً مؤشر 

 022 %622 0620 0229 لألسواق الناشئة MSCIمؤشر 

 

 ٌعتمد السوق أن نعتقد نحن عموما. التوقعات على كثٌرا   ٌعتمد السوق ألن نظرا   التارٌخٌة النتائج على كامل بشكل اإلعتماد نستطٌع ال

من متوسط السنوات السابقة والتً تشمل جمٌع الشركات المدرجة وهو قرٌب جدا مرة  02241عن مستوى  الحالٌة الربحٌة مكررات على

 ٌتراجع أن جدا   ونادر 0224مرة و  09تذبذبت بٌن مستوى  السوق ربحٌة لمكررات القراءة كانت الماضٌة السنوات فًو. مرة 02244

 .مرة 09 ٌتجاوز أو 0224 دون

 

 املصدر: رويرتز 
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 بمتوسط( الماضٌة سنوات الست خالل% )422 قدره مركب سنوي بمعدل السعوديللسهم بالسوق  الشركات المدرجة اٌرادات ارتفعت

 ،%20 إلى% 22 من الفترة نفس خالل بالسوق المساهمة الشركات فً الدٌن معدل انخفض كما%. 02.0 مقداره الربح صافً هامش

 الربح صافً هوامش ستواجهها التً للضغوط نظرا وذلك المقبلة الفترة فً ضئٌلة بنسب الربح صافً هوامش متوسط تراجع نتوقع نحن

ورفع الدعم عن اللقٌم اضافة الى  السلع أسعار متوسط وانخفاض الصٌنٌة الشركات مع المنافسة لشدة نظرا البتروكٌماوٌات قطاع فً

 انخفاض الطلب والمبٌعات على شركات االسمنت.

 
 

 ثبات افتراض مع االثنى عشر شهر القادمةخالل  نقطة 2211 إلى 2111 حدود ضمن السعودي األسهم سوق ٌتداول أن نتوقع نحن

 على اٌجابا   أو سلبا   ٌؤثر قد مما كبٌر بشكل البتروكٌماوٌه المواد بأسعار النفط أسعار ترتبط حٌث المتوقعه المستوٌات عند النفط أسعار

قطاع وذلك بعد عودة البدالت لموظفً ال . كما ٌتوقع أن ٌعود قطاع التجزئة للنمو مرة اخرىالسعودي السوق فً البتروكٌماوٌات شركات

الحكومً. من جهة أخرى ٌتوقع ان تستمر معاناة شركات قطاع االسمنت لمواجهة ضعف الطلب وزٌادة المعروض رغم القرارات التً 

 الفرص من العدٌد 6161 - 6102ستخلق األعوام بٌن  سبق ما الى إضافة%. 41رسوم التصدٌر بنسبة  بتخفٌضصدرت مؤخرا 

 MSCI الناشئة األسواق مؤشرات ضمن السعودي األسهم سوقل االدراج الرسمً قرب من واالستفادة األجل طوٌل لالستثمار لجذابةا

 تستثمر التً العالمٌة االستثمار وصنادٌق األجانب المستثمرٌن من العدٌد ستجذب بدورها والتً( 6109 عامبداٌة  فً ٌكون أن والمتواقع)

 فً هام دور لعب فً سٌسهم مما السوق فً الفعاله السٌولة وزٌادة المؤسساتً واالستثمار السوق عمق من سٌزٌد مما الناشئة األسواق فً

 ألنظمةوبناء على ا السعودي للسوق األجانب دخول إن .صعودا   نقطة 4111ال مستوى للقرب من السعودي األسهم سوق مؤشر دعم

 الكمٌة لٌست و النوعٌة اإلضافة عبر وذلك السوق كفاءة لرفع رؤٌتنا بحسب تسمح سوف المالٌة السوق هٌئةمن قبل  المطروحة

 المحلً المستثمر ٌساعد سوف ما وهذا والربعٌة السنوٌة المالٌة التقارٌر من االفصاح مستوٌات رفع طرٌق عن وذلك األجنبً لالستثمار

 االستثمارٌة المؤسسات من كبٌر عدد دخول عبر العادلة للقٌم األسعار مستوى تقارب و الفردٌٌن المضاربٌن دور تقلٌص من والمواطنٌن

 .النقدي االحتٌاطً على خطر ٌشكل ال تملك وحجم إٌجابً تنوع لخلق محدودة تملك نسبب األجنبٌة
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 السهم تصنٌف

 المسؤولٌة إخالء
 

 العربٌة المملكة فً الرٌاض، مدٌنة فً( كابٌتال االستثمار)  والوساطة المالٌة لألوراق اإلستثمار شركة قبل من أعدت الوثٌقة هذه
 جزئٌا نشرها، أو إرسالها إعادة أو توزٌعها إعادة ٌجوز وال كابٌتال االستثمار شركة لعمالء العام لالستخدام معده وه2ً السعودٌة

 2 كابٌتال االستثمار شركة من صرٌحة خطٌة موافقة دون طرٌقة، أو شكل بأي بالكامل، أو
 

 المحتوٌات عن لألخرٌن اإلفصاح أو إرسال إعادة أو توزٌع إعادة عدم على موافقتك تشكل هذه البحث وثٌقة ومراجعة استالم
 االستثمار شركة قبل من المعلومات هذه مثل عن العلنً الكشف قبل الوثٌقة هذه فً الواردة المعلومات أو واألستنتاجات واألراء،
 2 كابٌتال

 
 منتجات أو مالٌة أوراق أٌة بٌع أو لشراء مقدمه تعتبردعوة وال عرضا   تشكل ال الوثٌقة هذه فً الوارده واألراء المعلومات أن كما

 2 االستثمارات أو المالٌة األوراق بتلك متعلقة أخرى استثمارٌة
 

 أو صرٌحة) ضمانات أي نقدم وال بها موثوق مصادر من جمعها تم التً والمعلومات البٌانات باستخدام الوثٌقة هذه أعدت
 ال كابٌتال االستثمار شركة أن كما2 المقدمة المعلومات تلك اكتمال أو دقة عن تبعات أو مسؤولٌة أي نتحمل وال وعود أو( ضمنٌة

 2 معٌن غرض ألي مناسبة أو األخطاء من خالٌه أو مضللة غٌر الوثٌقة هذه تتضمنها التً المعلومات بأن تقر
 
 هذه من المتحقق الربح أن مالحظة المستثمرٌن على ٌجب2 المستقبل فً األداء على دلٌال   بالضرورة لٌس السابق األداء إن

 قد واالستثمارات المالٌة األوراق تلك قٌمة أو األسعار أن كما تتقلب، قد وجدت، إن االستثمارات، من غٌرها أو المالٌة األوراق
 وبناء2 معٌنة استثمارات من الناتج الربح أو الثمن، أو القٌمة على سلبٌة آثار لها الصرف أسعار فً التقلبات أن2 تنخفض أو ترتفع
 المرتبطة المخاطر من لعدد تخضع االستثمارات2 أصال المستثمر المبلغ من أقل عائد على ٌحصلوا أن للمستثمرٌن ٌمكن علٌه،

 2 وقت أي فً ترتفع أو تقل أن ٌمكن االستثمار قٌمة أن ٌدركوا أن المستثمرٌن وعلى المالٌة األسواق فً باالستثمار
 

 أو االستثمارٌة األهداف االعتبار فً تأخذ ال ألنها الشخصٌة االستثمارات مجال فً المشورة تقدٌم الوثٌقة هذه من المقصود لٌس
 المالٌة، المشورة أخذ المستثمرٌن على ٌجب2 الوثٌقة هذه ٌستلم قد معٌن شخص ألي المحددة االحتٌاجات أو المالً الوضع

 التً أخرى استثمارٌة أو مالٌة، أوراق فً االستثمار مالئمة مدى أو االستثمارٌة االستراتٌجٌات بشأن الضرٌبٌة أو والقانونٌة
 2 الوثٌقة هذه بها اوصت أو ناقشتها

 
 الصنادٌق وأحكام شروط إلى الرجوع ٌرجى فٌها، االستثمار فً ترغب التً الصنادٌق حول والتفاصٌل المعلومات من لمزٌد
 متاح  الصنادٌق لجمٌع واألحكام الشروط من نسخة2 المستهدف للصندوق المخاطر قسم ذلك فً بما بعناٌة، وتقرأها الصلة ذات
 2 كابٌتال االستثمار لشركة اإللكترونً الموقع على

 
 أو تبعٌة أو مباشرة خسائر أي عن مسؤولة لٌست وموظفٌها، لها التابعة الشركات مع جنب إلى جنبا كابٌتال االستثمار شركة إن

 والتوصٌات الوثٌقة هذه2 الوثٌقة هذه فً الواردة للمعلومات استخدام أي مباشرعن غٌر أو مباشر بشكل تنشأ قد التً األضرار
 2 مسبق إشعار دون للتغٌٌر قابلة غٌر بها الواردة

 
 أو موجهه لٌست الوثٌقة هذه إن2 الوثٌقة هذه فً الواردة المعلومات تحدٌث عن مسؤولٌة أٌة تتحمل ال كابٌتال االستثمار شركة
 والٌة أٌة أو بلد أو دولة، أو مكان، أي فً ٌقع مقٌم أو مواطن سواء  كٌان أو شخص أي قبل من الستخدامها أو للتوزٌع معدة

 من أي أو كابٌتال االستثمار شركة من ٌتطلب و للقانون مخالفا   االستخدام أو التوافر أو النشر أو التوزٌع هذا ٌكون أخرى، قضائٌة
 2القضائٌة السلطة أو البلد تلك ضمن الترخٌص شروط من شرط أي إستٌفاء أو بالتسجٌل القٌام فروعها

 

 
 
 
 
 

 خالد بن عبدالحفٌظ فــدا 
 األبحاث قسم مدٌر

  4434 تحوٌلة  254-7666 11 966+
kfeda@icap.com.sa 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقفلة سعودٌة شركة  –( كابٌتال االستثمار) والوساطة المالٌة لألوراق االستثمار شركة

 سعودي لاير ملٌون 651 مدفوع مال برأس
 (37-11156) رقم المالٌة السوق هٌئة وترخٌص 0101625005 رقم. ت.س

 00456 الرٌاض – 6666. ب.ص
 8282-124 800: هاتف

 2653-489 11 966+  :فاكس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 التصنٌف لون المتوقع العائد الشرح التوصٌة

 %61 من اعلى القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 61 من أعلى السهم عائد مجموع ٌكون أن شراء
 

 

 %61 الى% 01 القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 01 و% 61 بٌن ما السهم عائد مجموع ٌكون أن تجمٌع
 

 

 %01+ الى% 01- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 01 سالب و% 01 مابٌن السهم عائد مجموع ٌكون أن محاٌد
 

 

 تقلٌص
 شهر عشر اإلثنى خالل% 61 سالب و% 01 سالب بٌن ما سلبٌا السهم عائد مجموع ٌكون أن

 القادمة
 %01- الى% 61-

 

 

 %61- من اقل القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 61 دون سلبٌا السهم عائد مجموع ٌكون أن بٌع
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