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  مؤشر تداول العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2014سبتمبر  30احصائيات للتسعة أشھر المنتھية في   
%. وبلغت القيمة السوقية االجمالية 27نقطة، أي بنسبة  2,319نقطة، مرتفعاً  10,855، أغلق المؤشر العام عند 2014سبتمبر  30في نھاية فترة التسعة أشھر المنتھية في  •

 % عن نفس الفترة من العام الماضي.39.58مليار دوالر )، مرتفعة بنسبة  590.27 ( مليار لایر 2,213

 

  الشركات الجديدة المدرجة: 
 االسم رأس المال لالكتتاب المطروحةاألسھم  سعر السھم االكتتابفترة 

 الشركة السعودية للتسويق لایر) 10ألسمية للسھم مليون لایر ( القيمة ا 250 %)30مليون سھم ( 7.5 لایر للسھم  36 28- 01- 2014حتى  22-01-2014

 أسمنت أم القرى  لایر) 10مليون لایر ( القيمة األسمية للسھم  550 %)50مليون سھم ( 27.5 لایر للسھم  10 05- 05- 2014حتى  29-04-2014

 مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية  لایر) 10مة األسمية للسھم مليون لایر ( القي 550 %)30مليون سھم ( 16.5 لایر للسھم  50 03- 06- 2014حتى  28-05-2014

 االستثمارشركة الحمادي للتنمية و  لایر) 10مليون لایر ( القيمة األسمية للسھم  750 %)30مليون سھم ( 22.5 لایر للسھم  28 17- 06- 2014حتى  11-06-2014

 التحليل والنظرة العامة

ً للمؤشر مع  897نقطة و  702بقي المؤشر العام يتداول على ارتفاع طيلة شھري يوليو واغسطس، وكسب  نقطة على التوالي. اما شھر سبتمبر فشھد تصحيحا
 %. 14نقطة، أي بنسبة  1,342مقارنة الربعية، ارتفع المؤشر نقطة. بال 258إغالق السوق على خسائر وقدرھا 

%. 21مليون، أي بنسبة  241إلى  304تراجعت كمية األسھم المتداولة عن الربع السابق بسبب شھر رمضان. وتراجع المتوسط اليومي لكمية األسھم المتداولة من 
ثمار األجنبي المباشر مما وفر دعما للمؤشر في فترة ما قبل عيد الفطر وطيلة شھر أغسطس. كان أبرز المحفزات للسوق ھو اإلعالن عن فتح سوق األسھم لالست

 واالنخفاض الحاد في أسعار النفط الخام. المنطقةلكن الشعور اإليجابي تراجع بعد تزايد االضطرابات في 

 

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

264,456,139 13.6% 2014سبتمبر,  30 9,513 11,160 9,508 10,765   
لربع بناء على ا األرقام المبينة أعاله  
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 تاألداء الربع سنوي للمؤشر السعودي و القطاعا

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-1.8% -355.3 -19.3% 30,941,282         2Q2014 0.4% 39.3 20.2% 304,498,875       2Q2014
17.5% 3405.5 9.9% 34,015,649         3Q2014 14.1% 1341.8 -20.8% 241,060,354       3Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
7.9% 582.8 48.7% 10,284,245         2Q2014 -1.3% -98.3 11.7% 48,391,983         2Q2014
6.2% 492.3 -29.7% 7,226,721           3Q2014 14.1% 1093.7 -13.4% 41,891,688         3Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
0.3% 15.9 11.8% 4,617,155           2Q2014 4.4% 656.9 43.5% 8,967,673           2Q2014

10.6% 613.9 -14.8% 3,934,776           3Q2014 13.3% 2077.5 -33.9% 5,925,325           3Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-7.3% -220.7 11.0% 35,099,621         2Q2014 6.6% 677.7 164.7% 25,679,627         2Q2014
9.8% 274.3 -18.7% 28,527,904         3Q2014 16.2% 1775.4 -45.7% 13,935,497         3Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
9.0% 401.0 67.9% 13,568,795         2Q2014 10.5% 126.2 52.0% 34,703,595         2Q2014
6.5% 316.4 -44.3% 7,559,268           3Q2014 25.3% 336.2 -21.8% 27,154,414         3Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
6.9% 275.3 42.9% 18,805,431         2Q2014 0.3% 26.0 81.4% 19,434,510         2Q2014

13.0% 550.3 -18.5% 15,319,414         3Q2014 12.7% 1015.8 -16.4% 16,255,069         3Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
4.4% 341.4 42.2% 6,336,896           2Q2014 0.5% 30.4 -18.9% 44,989,921         2Q2014

12.8% 1030.4 -41.9% 3,678,575           3Q2014 12.9% 805.2 -23.3% 34,486,809         3Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
4.5% 920.8 128.1% 2,726,922           2Q2014 -28.2% -1034.6 111.9% 2,334,388           2Q2014

17.8% 3774.8 -43.4% 1,543,735           3Q2014 2.2% 58.3 -49.1% 1,188,950           3Q2014

النقلالتطوير العقاري

الفنادق والسياحةاالعالم والنشر

التشييد والبناءاألستثمار الصناعي

االتصاالت وتقنية المعلومات الزراعة والصناعات الغذائية

شركات األستثمار المتعدد التأمين

المصارف والخدمات المالية مؤشر السوق الرئيسي 

االسمنت الصناعات البتروكيماوية 

الطاقة والمرافق الخدميةالتجزئة 
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 األداء الربع سنوي للذھب األداء الربع سنوي لخام غرب تكساس 

 
 خام غرب تكساس

  متوسط السعر  يرالتغنسبة 

4.4%            103.0 2Q2014

-5.5%              97.3 3Q2014
 

 ذھب
  متوسط السعر  يرالتغنسبة 

-0.2%         1,290.0 2Q2014 

-0.5%         1,283.3 3Q2014 

 
 



 
  
  

 
  

 

 
 
 

 

 

 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
راسة الرسوم البيانية لحركة أسعار األسھم وأحجام التداول، بغض النظر عن سلطة قضائية تعتبر مثل ھذا العرض غير قانوني. يتمحور التحليل الفني حول د

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. تم الشركات التي يغطيھا ھذا التقر ير. 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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