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  مؤشر تداول العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

:2014 عام إحصائيات  
ً  8,333أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى   2014في نھاية عام  • %). وقد حقق المؤشر أعلى نقطة 2.4بنسبة ( أينقطة  202نقطة منخفضا

 .نقطة 11,150 سبتمبر حيث أغلق عند مستوى 9إغالق خالل العام في يوم 
% مقارنة مع 3.4بلغت نسـبته  بارتفاعمليار دوالر أمريكي وذلك  483.4مليار لایر أي ما يعادل  1,812.9نـحو  م 2014بلغت القيمة السوقية لألسھم المصدرة في نھاية عام  •

 .نھاية العام السابق
 365.25مليار لایر ( 1,369.67مليار دوالر أمريكي)، مقابل  1572.4مليار لایر أي ما يعادل ( 2,146.5م نـحو  2014بلغت القيمة اإلجمالية لألسھم المتداولة خالل عام  •

 ..%56.7بلغت نسبته  بارتفاعمليار دوالر أمريكي) للعام السابق 

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

 البنك األھلي التجاري لایر) 10لایر ( القيمة األسمية للسھم  مليار 20 %)25مليون سھم ( 500 لایر للسھم  45 02- 11- 2014حتى  09-10-2014

 ربائيةشركة الصناعات الكھ لایر) 10مليون لایر ( القيمة األسمية للسھم  450 %)50مليون سھم ( 13.5 لایر للسھم  54 11-17- 2014حتى  11-11-2014

 التحليل والنظرة العامة
على أساس نقطة خالل الشھور أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر.  292نقطة،  1,410نقطة،  820بقي المؤشر يتداول تحت الضغط خالل الربع الرابع، لينخفض بمقدار 

  % مقارنًة بالربع الثالث. 23طة أو نق 2,521انخفض المؤشر بمقدار ربعي 

% مقارنة بالربع السابق، و ارتفاع قدره 2مليون سھم ( بارتفاع قدره  245عدد األسھم المتداولة) للربع الرابع لتصل إلى متوسط أحجام التداول اليومي (ارتفع 
لعامل المحرك الرئيسي للسوق خالل الربع الرابع، حيث تراجعت أسعار خام كان انخفاض أسعار البترول ھو او% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق). 45

. و كان خام 2014-12- 31دوالر للبرميل في  57.33لتبلغ  2014-7-19كان قد سجلھا في و التي دوالًر للبرميل  115.71% من مستوى 50برنت بقرابة 
  % مقارنة بالربع السابق.39.5دوالر للبرميل، مما يعني أنه انخفض بنسبة  94.77 أسعار عند مستوى 2014برنت قد افتتح الربع الرابع من عام 

 برنت خاممقارنة أداء المؤشر العام مع أسعار 

 

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

2014ديسمبر,  31 10,855 10,869 7,226 8,333 23.2%- 245,430,904  
لربع بناء على ا األرقام المبينة أعاله  
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 األداء الربع سنوي للمؤشر السعودي و القطاعات

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
17.5% 3,405 9.9% 34,015,649         3Q2104 14.1% 1,342 -20.8% 241,060,354       3Q2104

-20.0% -4,565 27.9% 43,515,017         4Q2014 -23.2% -2,521 1.8% 245,430,904       4Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
6.2% 492 -29.7% 7,226,721           3Q2104 14.1% 1,094 -13.4% 41,891,688         3Q2104

-18.8% -1,591 9.5% 7,912,612           4Q2014 -33.7% -2,978 -17.4% 34,595,918         4Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
10.6% 614 -14.8% 3,934,776           3Q2104 13.3% 2,078 -33.9% 5,925,325           3Q2104

-12.1% -775 -34.8% 2,564,504           4Q2014 -12.1% -2,145 -22.9% 4,567,675           4Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
9.8% 274 -18.7% 28,527,904         3Q2104 16.2% 1,775 -45.7% 13,935,497         3Q2104

-36.5% -1,117 -1.7% 28,042,962         4Q2014 -8.6% -1,094 -38.7% 8,541,385           4Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
6.5% 316 -44.3% 7,559,268           3Q2104 25.3% 336 -21.8% 27,154,414         3Q2104

-28.7% -1,479 10.9% 8,384,776           4Q2014 -23.3% -388 44.5% 39,228,618         4Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
13.0% 550 -18.5% 15,319,414         3Q2104 12.7% 1,016 -16.4% 16,255,069         3Q2104

-31.2% -1,497 14.8% 17,583,923         4Q2014 -26.6% -2,392 -13.8% 14,004,604         4Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
12.8% 1,030 -41.9% 3,678,575           3Q2104 12.9% 805 -23.3% 34,486,809         3Q2104

-20.0% -1,815 33.4% 4,905,404           4Q2014 -15.9% -1,123 -4.5% 32,944,012         4Q2014

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
17.8% 3,775 -43.4% 1,543,735           3Q2104 2.2% 58 -49.1% 1,188,950           3Q2104

-20.9% -5,235 19.5% 1,845,004           4Q2014 -18.1% -486 -31.3% 817,328              4Q2014

االتصاالت وتقنية المعلومات الزراعة والصناعات الغذائية

شركات األستثمار المتعدد التأمين

المصارف والخدمات المالية مؤشر السوق الرئيسي 

االسمنت الصناعات البتروكيماوية 

الطاقة والمرافق الخدميةالتجزئة 

النقلالتطوير العقاري

الفنادق والسياحةاالعالم والنشر

التشييد والبناءاألستثمار الصناعي
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 األداء الربع سنوي للذھب  برنتاألداء الربع سنوي لخام 

 
 خام برنت

  متوسط السعر  يرالتغنسبة 

-5.7% 103.5 3Q2014

-25.5%  77.1 4Q2014
 

 ذھب
  متوسط السعر  يرالتغنسبة 

0.0%  1,289.9 3Q2014 

-0.6%  1,282.1 4Q2014 

 
 



 
  
  

 
  

 

 
 
 

 

 

 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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