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  مؤشر تداول العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 :2017إحصاءات عام 

 على أساس سنوي.0.2نقطة، أي بنسبة  16مرتفعاً بمقدار  ،نقطة 7,226ترة مستوى بلغ المؤشر العام بنهاية الف % 

  على أساس سنوي.0.5مليار دوالر(، مرتفعاً بمقدار  451مليار لاير ) 1,690بلغ مجموع القيمة السوقية لألسهم بنهاية الفترة مستوى % 

  على أساس سنوي.27.7مليار دوالر(، متراجعًة بمقدار  223مليار لاير ) 836مستوى  الل الفترةخالقيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة بلغت % 
 

 :2017االكتتابات خالل عام 

تاريخ اإلدراج تاريخ بدء االكتتاب سعر الطرح )ر.س.( عدد األسهم المطروحة لالكتتاب )000‘ سهم( االسم

15-فبراير-2017 22-يناير-2017 10.00 11,800 صندوق الجزيرة موطن ريت

30-أبريل-2017 3-أبريل-2017 10.00 66,000 صندوق جدوى ريت الحرمين

30-مايو-2017 10-مايو-2017 10.00 8,550 صندوق تعليم ريت

22-أغسطس-2017 2-يوليو-2017 10.00 184,110 صندوق المعذر ريت

01-أكتوبر-2017 25-يوليو-2017 10.00 35,210 صندوق مشاركة ريت

17-سبتمبر-2017 13-أغسطس-2017 51.00 4,500 شركة زهرة الواحة للتجارة

5-نوفمبر-2017 11-سبتمبر-2017 10.00 19,850 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت

- 6-ديسمبر-2017 10.00 41,250 صندوق األهلي ريت 1

- 27-ديسمبر-2017 10.00 36,174 صندوق دراية ريت

 التحليل والنظرة العامة

لق على انخفاض طفيف مقارنة بالربع السابق. سجل المؤشر العام أدنى مستوياته للعام خالل منتصف شهر نوفمبر ليتبع بعد ذلك اتجاهاً صاعداً لينهي العام على ارتفاع طفيف، ولكنه أغ
  م.مليون سه 162أساس ربعي ليصل إلى % على 41.8بنسبة  جم التداول اليوميحتحسن متوسط 

التوسعية وآمال تحقيق نتائج أفضل في نهاية  شكلت التوترات الجيوسياسية ضغطاً على معنويات السوق خالل النصف األول من الربع، ولكن بنهاية الربع عزز كل من اإلعالن عن الميزانية 

 .من معنويات السوق المحلي ،أسعار النفط العالميةتعافي ار ستقرباإلضافة ال ،العام

 

 الربع المنتهي في االفتتاح األعلى األدنى اإلغالق التغيير % حجم التداول اليوميمتوسط 

2017-ديسمبر-31 7,283 7,296 6,753 7,226 0.8%- 161,526,139  

   التغيير 13 530- 57-    

 األرقام المبينة أعاله بناًء على الربع. أعلى وأدنى نقطة وصلها المؤشر مبنية على أساس التداول وليس اإلغالق. 

 

 مؤشر العامال برنتخام عقود 
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  صفحة 2 4 من  
 

 

النسبة من السوق  القيمة المتداولة )مليون ر.س( النسبة من السوق  الكمية المتداولة )مليون( النسبة من السوق  عدد الصفقات )000'( القطاع

%1.8 4,030                              %1.7 209                          %2.3 140 الطاقة

%25.7 58,971                            %21.4 2,569                       %21.8 1,322 المواد األساسية

%2.6 5,882                              %4.1 497                          %6.0 362 السلع الرأسمالية

%1.1 2,436                              %0.6 75                            %1.5 92 الخدمات التجارية والمهنية

%1.3 3,080                              %1.3 155                          %1.9 116 النقل

%0.5 1,065                              %0.8 90                            %1.3 79 السلع طويلة األجل

%2.7 6,186                              %1.9 231                          %3.3 197 الخدمات االستهالكية

%1.1 2,407                              %0.4 48                            %2.0 123 اإلعالم

%1.3 2,941                              %0.8 92                            %2.1 128 تجزئة السلع الكمالية

%0.6 1,393                              %0.5 65                            %1.3 80 تجزئة األغذية

%3.1 7,007                              %2.0 246                          %4.8 289 إنتاج األغذية

%1.2 2,836                              %0.5 57                            %1.4 87 الرعاية الصحية

%0.1 261                                 %0.1 9                              %0.2 13 األدوية

%26.8 61,527                            %22.0 2,644                       %10.2 619 البنوك

%0.8 1,868                              %1.1 138                          %1.8 107 االستثمار والتمويل

%7.9 18,077                            %7.3 873                          %15.8 959 التأمين

%2.2 4,959                              %3.5 424                          %3.1 190 االتصاالت

%1.5 3,404                              %1.2 145                          %1.4 84 المرافق العامة

%1.5 3,455                              %2.5 299                          %3.0 181 الصناديق العقارية المتداولة

%16.3 37,436                            %26.3 3,163                       %14.8 900 إدارة وتطوير العقارات

%100.0 229,222                          %100.0 12,026                     %100.0 6,067 اإلجمالي

ملخص القطاعات

 

 

الكمية المتداولة (000') نسبة التغير للربع  سعر اإلغالق الشركة الكمية المتداولة (000') نسبة التغير للربع  سعر اإلغالق الشركة

5,020 %53.1- صادرات         149.62 2,867,110 %121.5 دار األركان           14.40

24,104 %29.5- الحكير           30.40 275,091 %41.1 كيمانول             9.96

51,785 %25.0- أمانة للتأمين           22.16 114,255 %40.6 إسمنت الجوف           10.07

13,858 %23.2- متاليف إيه أي جي العربي           15.31 63,465 %31.2 إسمنت تبوك           13.99

13,987 %22.2- مجموعة الحكير           24.68 102,325 %29.0 مالذ للتأمين           15.93

القيمة المتداولة )مليون ر.س( نسبة التغير للربع  سعر اإلغالق الشركة الكمية المتداولة )مليون( نسبة التغير للربع  سعر اإلغالق الشركة

34,685 %9.5 اإلنماء           19.13 2,867 %121.5 دار األركان           14.40

29,685 %121.5 دار األركان           14.40 1,937 %9.5 اإلنماء           19.13

26,656 %0.9- سابك         101.95 780 %18.3 كيان السعودية           10.68

17,676 %2.0- الراجحي           64.62 275 %41.1 كيمانول             9.96

7,674 %18.3 كيان السعودية           10.68 274 %2.0- الراجحي           64.62

األكثر خسارةاألكثر ربحية

األكثر نشاًط حسب القيمةاألكثر نشاًط حسب الكمية
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 صفحة 3 4 من  

  
 

 

 األداء الربع سنوي للذهب  برنتخام عقود لاألداء الربع سنوي 

  

 خام برنتعقود 

(/ برميلدوالر) خالل الربع متوسط السعر ربع سنويالير تغالنسبة    

+2.7% 2017 الثالثالربع  52.17   

+17.8% 2017الربع الرابع  61.46   
 

 ذهب

(/ أونصةدوالر) خالل الربع متوسط السعر نسبة التغير الربع سنوي  
 

+1.7% 2017 الثالثالربع  1,279.24   

-0.2% 2017الربع الرابع  1,276.82   
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 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

أنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد ب

لرياض المالية ال تتعهد ت المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، االتوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلوما

أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع 

لومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المع

حال من األحوال عن محتويات هذا مسؤولين في أي لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و موظفين 

 .ألصول األخرى المشار إليها في هذا التقريرالتقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية أو ا

اء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأن اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلر

تملة فقط. كما أن هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات ثل نتيجة محالنتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يم

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

/ أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للمستثمرين القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و 

 .أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

قرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة  االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة

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

 .عد ولوائح حقوق الطبع والنشرحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواال ي

 

 

 

 

 

 

 

، ترخيص رقم   ا بموجب نظام هيئة السوق المالية، والمرخص له1010239234التجاري رقم  ، وبموجب السجل مليون لاير سعودي 200مال مدفوع  برأس مساهمة مقفلةالرياض المالية هي شركه سعودية 
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