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 :2016إحصاءات الربع األول من عام 

%، مقارنة بإغالق الفترة 29.1، أي بنسبة 2,556وذلك بانخفاض قدره  2016ألول من عام نقطة بنھاية الربع ا 6,223أغلق المؤشر العام (تداول) عند مستوى  •
 نقطة. 6,952عند مستوى  2016/01/03وقد كانت أعلى نقطة إغالق للمؤشر خالل الربع في يوم المماثلة من العام الماضي. 

 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.24.3بانخفاض نسبته مليار دوالر)،  383.4( مليار لایر سعودي 1,438بلغ مجموع القيمة السوقية لألسھم المدرجة  •

% مقارنة 35.5بانخفاض نسبته مليار دوالر)،  98.2( سعودي مليار لایر 368.3بلغت القيمة اإلجمالية لألسھم المتداولة خالل الربع األول من العام الحالي  •
  بالفترة المماثلة من العام السابق.

  

 2016االكتتابات خالل الربع األول من عام 
تاريخ نھاية االكتتاب تاريخ بدء االكتتاب اب (000‘ سھم) (.ر.س)سعر الطرح  عدد األسھم المطروحة لالكتت االسم

9-مارس-2016 3-مارس-2016 شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية                                             21,612                         64.00

  التحليل والنظرة العامة
يناير، و جاء ذلك  20نقطة بتاريخ  5,460استمر المؤشر العام في تعرضه للضغط الذي شھده خالل الربع السابق حيث سجل أدنى مستوى له منذ عدة سنوات عند 

دوالر. وكانت ھذه نقطة التحول لكل من خام برنت والمؤشر العام، حيث اتبعا  27.88ت ألدنى مستوياتھا منذ عدة سنوات عند بالتزامن مع ھبوط أسعار عقود خام برن
مستوى  % مقارنة بالربع السابق فيما أغلق خام برنت الربع عند9.8نقطة منخفضاً بنسبة  6,223اتجاھاً صاعداً ليغلق المؤشر العام في نھاية الربع األول عند مستوى 

مليون سھم مقارنة بما تم تسجيله خالل الربع السابق عند  282ليصل إلى  2016دوالر. تحسن متوسط أحجام التداول (بشكل يومي) للربع األول من عام  39.60
 مليون سھم. 223

 

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

2016- مارس- 31 6,912 6,976 5,349 6,223 9.8%- 282,226,755  

   التغيير 64 1,563- 689-    
 
 األرقام المبينة أعاله بناًء على الربع. أعلى وأدنى نقطة وصلھا المؤشر مبنية على أساس التداول وليس اإلغالق. 
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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
-7.3% -1,222 69.6% 63,863,843         4Q15 -6.7% -492 24.8% 222,622,739       4Q15
-9.8% -1,524 13.6% 72,526,180         1Q16 -9.8% -689 26.8% 282,226,755       1Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-14.9% -793 -15.1% 4,231,332           4Q15 -11.8% -572 7.7% 27,199,451         4Q15
-4.2% -189 137.5% 10,048,005         1Q16 -6.2% -266 63.6% 44,504,024         1Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-4.1% -247 -9.7% 1,845,725           4Q15 -6.3% -846 -8.3% 4,232,534           4Q15
-0.3% -20 -24.7% 1,389,704           1Q16 -23.2% -2,917 72.5% 7,299,236           1Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
6.1% 93 -21.9% 10,525,260         4Q15 -9.0% -907 49.9% 8,480,108           4Q15

-2.3% -38 16.9% 12,306,662         1Q16 -16.0% -1,456 45.2% 12,309,694         1Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-3.9% -134 23.3% 4,503,399           4Q15 -4.6% -60 9.7% 21,574,657         4Q15

-16.3% -539 -3.5% 4,346,326           1Q16 -7.7% -96 62.3% 35,010,685         1Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-10.8% -279 18.2% 10,714,010         4Q15 1.7% 105 -12.4% 10,902,172         4Q15
-16.3% -374 40.6% 15,060,302         1Q16 -15.4% -993 38.5% 15,102,747         1Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
4.2% 312 60.6% 6,550,409           4Q15 -4.5% -282 8.5% 42,818,436         4Q15

-13.0% -1,009 10.3% 7,227,900           1Q16 -2.8% -166 -8.5% 39,187,077         1Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-4.4% -770 148.0% 2,214,544           4Q15 160.9% 2,135 697.3% 8,189,134           4Q15

-44.5% -7,473 151.0% 5,559,105           1Q16 -20.4% -705 -4.0% 7,858,180           1Q16

النقاط ة األسھم المتداول النقاط ة األسھم المتداول

التشييد والبناءاألستثمار الصناعي
النقاط ة األسھم المتداول النقاط 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 

النقاط ة األسھم المتداول النقاط ة األسھم المتداول

النقاط ة األسھم المتداول النقاط ة األسھم المتداول

النقاط ة األسھم المتداول النقاط ة األسھم المتداول

النقاط ة األسھم المتداول النقاط ة األسھم المتداول

النقاط ة األسھم المتداول النقاط ة األسھم المتداول

النقاط ة األسھم المتداول النقاط ة األسھم المتداول

النقلالتطوير العقاري

الفنادق والسياحةاالعالم والنشر
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صفحة 3 5 من  

  

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

19.7% 72,621                           23.4% 4,816                       7.9% 694,972 المصارف والخدمات المالية

17.7% 63,963                           15.9% 3,096                       9.7% 852,979 الصناعات البتروكيماوية

3.6% 12,501                           3.7% 725                          3.8% 336,747 االسمنت

5.8% 20,323                           2.8% 568                          7.0% 612,941 التجزئة

1.0% 1,491                             1.4% 96                            0.4% 32,037 الطاقة والمرافق الخدمية

4.9% 21,133                           3.5% 934                          7.9% 696,212 الزراعة والصناعات الغذائية

4.4% 10,322                           6.5% 889                          2.7% 239,831 االتصاالت وتقنية المعلومات

12.7% 44,909                           12.1% 2,709                       20.4% 1,798,691 التأمين

2.3% 4,215                             3.0% 283                          1.9% 170,056 شركات األستثمار المتعدد

9.3% 21,512                           5.9% 982                          8.1% 715,872 األستثمار الصناعي

4.9% 13,899                           5.0% 981                          6.2% 544,546 التشييد والبناء

11.3% 34,962                           20.5% 3,100                       10.0% 880,456 التطوير العقاري

4.2% 14,341                           2.8% 505                          3.5% 312,158 النقل

0.3% 18,063                           0.3% 574                          6.8% 598,130 االعالم والنشر

1.5% 14,082                           0.6% 364                          3.8% 338,810 الفنادق والسياحة

100% 368,335                         100% 20,622                     100% 8,824,438 اإلجمالي

ملخص القطاعات

  
  

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

221,952 -51.5% الطيار           35.05 71,237 22.2% بروج للتأمين           21.90

63,449 -46.0% العالمية           32.01 49,553 20.3% ينساب           38.99

33,082 -41.1% الحكير           41.63 269,480 19.3% تھامه           35.57

88,854 -40.0% العبداللطيف           17.96 545,467 16.7% األندلس           21.01

132,818 -38.2% تكوين           22.99 168,205 13.5% وفا للتأمين           15.40

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

51,606 -13.2% اإلنماء           12.82 3,898 -13.2% اإلنماء           12.82

41,821 -2.2% سابك           74.84 1,504 -15.3% دار األركان             5.25

11,446 16.7% األندلس           21.01 1,222 -25.3% كيان السعودية             5.06

9,550 19.3% تھامه           35.57 593 -2.2% سابك           74.84

8,914 -51.5% الطيار           35.05 545 16.7% األندلس           21.01

األكثر خسارةاألكثر ربحية

األكثر نشاًط حسب القيمةاألكثر نشاًط حسب الكمية
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 صفحة 4 5 من  
  

 

 

 األداء الربع سنوي للذھب  برنتسنوي لخام األداء الربع 

 
 خام برنت

)$ / برميل(متوسط السعر  تغيير ربع سنوي

-12.9% 44.69 4Q15 

-21.2% 35.21 1Q16 
 

 ذھب

  )$ / أونصة(متوسط السعر  تغيير ربع سنوي
-1.9% 1,103.65 4Q15 

7.1%  1,182.44 1Q16 

 
 



2016 الربع األول –الربعي  التقرير   
2016أبريل  18

   

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 research@riyadcapital.comملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل  إلبداء أي

 
 

 بيان إخالء المسؤولية
 

العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في ھذا التقرير ھي دقيقة وأن  تم جمع المعلومات الواردة في ھذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بھا. في حين اتخذت كل
ت المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعھد التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في ھذه الوثيقة ھي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلوما

م عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، لومات الواردة في ھذا التقرير ھي كاملة أو خالية من أي خطأ. ھذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو تقديأن المع
قرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتھا وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليھا ھذا الت

مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات ھذا لھذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و موظفين 
  .ألصول األخرى المشار إليھا في ھذا التقريرالتقرير. الرياض المالية أو موظفيھا أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئھا قد يكون لھم استثمارات في األوراق المالية أو ا

ة كما في تاريخ ھذا التقرير فقط وبالتالي فھي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس ھنالك أي ضمان بأن اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في ھذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالي
التنبؤات والتوقعات ثل نتيجة محتملة فقط. كما أن ھذه اآلراء، والنتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في ھذا التقرير، و ما ورد في التقرير يم

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

لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للمستثمرين القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليھا في ھذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس با
  .أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

جال االستثمار وال يأخذ بعين مات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأھداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بھذا التقرير تقديم مشورة في مھذا التقرير يقدم معلو
أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األھداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ 

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

  .والنشرلتقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع ال يحق نسخ أو توزيع ھذا ا

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
، ومقرھا في  37-07070، والمرخص لھا بموجب نظام ھيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   1010239234الرياض المالية ھي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -رع التخصصي، عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة شا  www.riyadcapital.com 


