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:2015 عامالربع األول من  إحصائيات  
 الربع%. وكان أعلى مستوى سجله المؤشر خالل 5.3نقطة، أي بنسبة  446نقطة، بارتفاع قدره  8,779على مستوى  2015الربع األول من عام في نھاية أغلق المؤشر العام  •

 .2015مارس  12نقطة، بتاريخ  9,691ھو 

ً مليار دوالر)،  506.3مليار لایر (  1,898.8 ة للسوق في نھاية الربع األول بلغت القيمة السوقي •  % مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق. 1.4بنسبة  منخفضا

ً مليار دوالر)،  152.3مليار لایر (  571.2 األول بلغت قيمة األسھم المتداولة خالل الربع •  % مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق. 22بنسبة  مرتفعا

   األھلي و الصناعات الكھربائية.البنك تم احتساب شركتين خالل الربع األول من ضمن المؤشر العام:  •

 .2015مارس  12تاريخ ببإلغاء تسجيل وإدراج الشركة السعودية المتكاملة لالتصاالت  ھيئة سوق المال قرارهإدارة  أصدر مجلس •

 التحليل والنظرة العامة
ً أعلى من 5.3نقطة أي بنسبة  446و ارتفع بمقدار  2015عوض المؤشر العام بعضاً من خسائره خالل الربع األول من عام  %. خالل الربع سجل المؤشر العام قاعا

 334 التداول اليومي ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ متوسط 2015احجام التداول اليومية (عدد األسھم المتداولة) للربع األول من العام الجاري سجلت الربع السابق.  قاعه في
 )% مقارنه بالفترة المماثلة من العام السابق32% مقارنه بالربع السابق، و ارتفاع قدره 54قدره  بارتفاعمليون سھم ( 

% 17نقطة ( بنمو قدره  9,745، بدأت أسعار النفط العالمية بإظھار بعض الثبات. ھذا ما أعطى دفعة للمؤشر ليرتد و يسجل أعلى قمه عند مستوى األول خالل الربع
 تسجيل أي ارتفاعات جديدة للسوق.  لتحد مناألحداث السياسة في نھاية الربع ألقت بظاللھا على المؤشر  أن. إال 2015-12مقارنة بالربع السابق) في مارس 

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

 2015, مارس 31 8,333 9,745 7,770 8,779 5.3% 334,589,674
 لربع بناء على ا األرقام المبينة أعاله
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صفحة 2 5 من  

 
 األداء الربع سنوي للمؤشر السعودي و القطاعات

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-20.0% -4,565 27.9% 43,515,017         4Q2014 -32.6% -3,545 -11.0% 217,091,613       4Q2014

6.0% 1,101 13.9% 49,545,395         1Q2015 5.3% 446 54.1% 334,589,674       1Q2015

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-18.8% -1,591 9.5% 7,912,612           4Q2014 -33.7% -2,978 -17.4% 34,595,918         4Q2014
-1.6% -109 -4.0% 7,592,818           1Q2015 -2.6% -154 33.8% 46,276,056         1Q2015

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-12.1% -775 -34.8% 2,564,504           4Q2014 -12.1% -2,145 -22.9% 4,567,675           4Q2014
13.4% 755 74.3% 4,469,881           1Q2015 7.9% 1,223 -0.1% 4,561,712           1Q2015

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-36.5% -1,117 -1.7% 28,042,962         4Q2014 -8.6% -1,094 -38.7% 8,541,385           4Q2014
-8.8% -172 19.0% 33,369,222         1Q2015 -2.9% -338 53.4% 13,101,836         1Q2015

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-28.7% -1,479 10.9% 8,384,776           4Q2014 -23.3% -388 44.5% 39,228,618         4Q2014
12.0% 443 18.4% 9,928,031           1Q2015 18.1% 231 -9.5% 35,485,545         1Q2015

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-31.2% -1,497 14.8% 17,583,923         4Q2014 -26.6% -2,392 -13.8% 14,004,604         4Q2014

6.3% 209 22.6% 21,558,368         1Q2015 20.7% 1,367 59.2% 22,295,965         1Q2015

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-20.0% -1,815 33.4% 4,905,404           4Q2014 -15.9% -1,123 -4.5% 32,944,012         4Q2014
17.0% 1,231 19.4% 5,856,321           1Q2015 29.2% 1,725 145.0% 80,702,268         1Q2015

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-20.9% -5,235 19.5% 1,845,004           4Q2014 -18.1% -486 -31.3% 817,328              4Q2014
13.6% 2,687 9.9% 2,027,548           1Q2015 -1.1% -25 5.9% 865,480              1Q2015

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

االتصاالت وتقنية المعلومات الزراعة والصناعات الغذائية

شركات األستثمار المتعدد التأمين

المصارف والخدمات المالية مؤشر السوق الرئيسي 

االسمنت الصناعات البتروكيماوية 

الطاقة والمرافق الخدميةالتجزئة 

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة األسھم المتداول

النقلالتطوير العقاري

الفنادق والسياحةاالعالم والنشر

التشييد والبناءاألستثمار الصناعي
اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول
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صفحة 3 5 من  

  

للسوق % األسھم المتداولة (مليون) للسوق % الصفقات للسوق % قيمة األسھم المتداولة (مليون) القطاع

24.2% 5,292 9.8% 951,895 13.8% 78,594 المصارف والخدمات المالية

14.8% 3,248 8.6% 832,348 15.9% 91,001 الصناعات البتروكيماوية

13.9% 3,055 10.3% 1,000,422 13.4% 76,445 االسمنت

11.5% 2,520 24.4% 2,360,291 14.3% 81,791 التجزئة

8.2% 1,788 6.3% 607,137 7.2% 41,132 الطاقة والمرافق الخدمية

6.4% 1,405 7.7% 742,886 9.7% 55,182 الزراعة والصناعات الغذائية

6.2% 1,358 9.6% 930,678 6.5% 37,412 االتصاالت وتقنية المعلومات

4.1% 904 7.0% 675,780 5.1% 29,282 التأمين

2.9% 625 3.1% 301,835 2.3% 13,298 شركات األستثمار المتعدد

2.3% 514 3.1% 297,445 2.6% 14,866 األستثمار الصناعي

1.8% 389 2.6% 251,372 2.3% 13,390 التشييد والبناء

1.4% 308 4.1% 394,192 3.7% 21,156 التطوير العقاري

1.3% 290 0.7% 68,991 0.9% 5,206 النقل

0.7% 150 1.9% 186,861 1.8% 10,366 االعالم والنشر

0.3% 63 0.7% 67,074 0.4% 2,068 الفنادق والسياحة

100% 21,909 100% 9,669,207 100% 571,190 الي اإلجم

ملخص القطاعات

  
  

األسھم المتداولة التغير للربع % سعر اإلغالق الشركة األسھم المتداولة التغير للربع % سعر اإلغالق الشركة

449,013,376 -29.3% مسك           15.50 63,660,141 75.0% التعاونية           87.40

29,359,913 -17.4% ساب           32.14 42,795,856 59.0% أليانز إس إف           54.39

64,963,829 -16.6% جزيرة تكافل           54.08 36,866,517 56.9% البابطين           42.69

32,998,245 -13.1% صافوال           68.36 23,368,819 55.3% الوطنية           98.12

602,967,793 -13.1% إتحاد إتصاالت           38.13 45,379,076 51.6% األھلي للتكافل           62.71

قيمة األسھم المتداولة (مليون) التغير للربع % سعر اإلغالق الشركة األسھم المتداولة (مليون) التغير للربع % سعر اإلغالق الشركة

51,063 8.1% اإلنماء           22.05 3,966 5.4% دار األركان             8.57

37,854 5.4% دار األركان             8.57 2,300 8.1% اإلنماء           22.05

31,202 24.1% معادن           37.94 1,275 -1.6% كيان السعودية           10.80

26,433 -4.3% سابك           79.95 813 24.1% معادن           37.94

24,281 -13.1% إتحاد إتصاالت           38.13 804 -9.8% زين السعودية           10.77

األكثر خسارةاألكثر ربحية

األكثر نشاًط حسب القيمةاألكثر نشاًط حسب الكمية
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 صفحة 4 5 من  
  

 

 

 األداء الربع سنوي للذھب  برنتاألداء الربع سنوي لخام 

 
 خام برنت

يرالتغنسبة    متوسط السعر 

0.1%         1,291.3 4Q14

-0.8%         1,280.7 1Q15
 

 ذھب
  متوسط السعر  يرالتغنسبة 

-19.2% 78.5 4Q2014 

-29.7% 55.2 1Q2015 

 
 



 
  
  

 
  

 

 
 
 

 

 

 بيان إخالء المسؤولية
 

 

ق أي سوق ذات تم إعداد ھذا التقرير ومحتوياته لالطالع فقط، وال يمثل عرض، أو استقطاب لعرض، لشراء أو بيع ورقة مالية أو إبرام أي اتفاقية في نطا
حول دراسة الرسوم البيانية لحركة أسعار األسھم وأحجام التداول، بغض النظر عن  سلطة قضائية تعتبر مثل ھذا العرض غير قانوني. يتمحور التحليل الفني

لى التحليل المالي الجوھري ألي من النتائج التشغيلية أو المالية الفعلية أو المستقبلية المحتملة للشركة المعنية، وبالتالي فإنه قد ال يتماشى مع التقارير المستندة إ
بع، كما أن األداء السابق ال يعتبر بالضرورة  داللة لألداء المستقبلي. الشركات التي يغطيھا ھذا تم  التقرير. ال نضمن دقة التحليل الفني أو صالحيته كأسلوب ُمتَّ

ي في تاريخ كتابتھا، مع اعتبار أنھا عرضة للتغيير. على الرغم من حصولنا على المعلومات من عرض المعلومات واآلراء الواردة  في ھذا التقرير كما ھ
التابعة لھا وموظفيھم أي مصادر ُيعتقد أنھا موثوقة إال أننا ال ندعي بأنھا دقيقة أو كاملة، ولذا ال يجب االعتماد عليھا. ال تتحمل الرياض المالية والشركات 

بأي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ عن استخدام ھذا التقرير أو محتوياته. قد تتملك الرياض المالية أو تتداول، أو أي من  مسؤولية قانونية تتعلق
  .موظفيھا، أوراق مالية أو سندات تم اإلشارة إليھا في ھذا التقرير، كما قد تقدم خدمات لُمصدر تلك األوراق المالية أو السندات
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