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  مؤشر تداول العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 :2018الربع األول من عام إحصائيات 

  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بلغ المؤشر العام أعلى مستوياته في 12.4نقطة أي بنسبة  869نقطة بزيادة قدرها  7,871أغلق المؤشر العام في نهاية الربع األول عند مستوى %

 نقطة. 7943عند مستوى  2018م مارس من عا 27

  على أساس سنوي.14.1مليار دوالر(، بارتفاع نسبته  498.6مليار لاير ) 1,870بلغت القيمة السوقية لألسهم المصدرة بنهاية الربع األول مستوى % 

  على أساس سنوي.5.6خفاض نسبته مليار دوالر( بان 63.3مليار لاير ) 237.3بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة خالل الربع األول % 

 

 :2018االكتتابات خالل الربع األول من عام 

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

- 01-يناير-2018 10.00 42,670 صندوق الراجحي ريت

- 03-يناير-2018 10.00 47,400 صندوق جدوى ريت السعودية

- 24-يناير-2018 10.00 65,000 صندوق سدكو كابيتال ريت

- 19-مارس-2018 10.00 -  سويكورب وابل ريت

 التحليل والنظرة العامة

%(، شهد المؤشر 10.5نقطة، أي بنسبة  755نقطة )بارتفاع قدره  7,943عند مستوى  2018مارس من عام  27حافظ المؤشر العام على قوته خالل الربع مسجالً أعلى إغالق له في 
 .نقطة 7,871% عند مستوى 8.9نقطة أي بنسبة  640ليات جني األرباح من قبل المستثمرين مما أدى إلى إغالقه بارتفاع قدره العام  بعض عم

 ( اآلمال في االنضمام إلى مؤشر فوتسي راسل لألسواق الناشئة.3( الميزانية التوسعية، و 2( ارتفاع أسعار النفط ، 1كانت العوامل المشجعة لهذا الربع هي: 

 

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

2018-مارس-29 7,226 7,986 7,149 7,871 8.9% 154,417,327  

   التغيير 755 82- 640    

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

 

 برنتخام عقود 

 مؤشر العامال
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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

%3.2 7,480                              %2.8 311                          %3.9 246 الطاقة

%28.9 68,670                            %23.0 2,547                       %21.7 1,363 المواد األساسية

%2.4 5,720                              %2.9 324                          %5.2 329 السلع الرأسمالية

%0.9 2,151                              %0.7 75                            %1.4 85 الخدمات التجارية والمهنية

%1.3 3,151                              %1.3 142                          %1.8 114 النقل

%0.4 851                                 %0.6 69                            %1.0 60 السلع طويلة األجل

%2.4 5,715                              %1.9 209                          %3.2 202 الخدمات االستهالكية

%1.2 2,753                              %0.4 46                            %1.9 118 اإلعالم

%1.7 3,910                              %1.0 107                          %2.5 159 تجزئة السلع الكمالية

%0.9 2,080                              %0.6 65                            %1.6 100 تجزئة األغذية

%2.8 6,652                              %1.9 211                          %4.3 270 إنتاج األغذية

%1.6 3,802                              %0.6 71                            %1.9 121 الرعاية الصحية

%0.1 277                                 %0.1 9                              %0.2 13 األدوية

%23.7 56,305                            %19.1 2,110                       %10.6 669 البنوك

%0.6 1,305                              %0.9 98                            %1.3 79 االستثمار والتمويل

%8.0 18,967                            %6.8 749                          %15.4 970 التأمين

%2.5 5,990                              %3.9 428                          %3.5 220 االتصاالت

%0.8 1,949                              %0.8 92                            %1.0 60 المرافق العامة

%0.8 1,950                              %1.7 190                          %2.3 147 الصناديق العقارية المتداولة

%15.8 37,596                            %29.1 3,218                       %15.4 969 إدارة وتطوير العقارات

%100.0 237,278                          %100.0 11,072                     %100.0 6,292 اإلجمالي

ملخص القطاعات

 

 

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

39,870 %37.3- عذيب لالتصاالت             6.13 7,961 %80.4 صادرات         269.93

24,807 %23.1- متاليف إيه أي جي العربي           11.77 229,124 %51.0 بترو رابغ           24.83

13,766 %21.0- وفرة           16.29 22,255 %43.6 إكسترا           67.99

30,862 %20.4- التعاونية           75.13 19,678 %39.3 بدجت السعودية           37.90

17,306 %19.2- أنعام القابضة           12.14 20,273 %36.1 انابيب السعودية           21.90

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

31,749 %14.2 سابك         116.41 2,958 %12.9- دار األركان           12.54

31,347 %12.9- دار األركان           12.54 1,432 %7.6 اإلنماء           20.59

28,748 %7.6 اإلنماء           20.59 851 %28.1 كيان السعودية           13.68

18,313 %16.8 الراجحي           75.47 298 %14.2 سابك         116.41

10,315 %28.1 كيان السعودية           13.68 250 %16.8 الراجحي           75.47

األكثر خسارةاألكثر ربحية

األكثر نشاًط حسب القيمةاألكثر نشاًط حسب الكمية
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 صفحة 3 4 من  

  
 

 

 األداء الربع سنوي للذهب  برنتخام عقود األداء الربع سنوي ل

  

 خام برنتعقود 

(/ برميلدوالر) خالل الربع متوسط السعر ربع سنويالير تغنسبة ال   

+17.8% 2017الربع الرابع  61.46   

+9.4% 2018الربع األول  67.23   
 

 ذهب

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

-0.2% 2017الربع الرابع  1,276.82   

+4.1% 2018الربع األول  1,329.55   
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 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د تتقلب و / 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 ق

 .أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

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

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

  .قد اليكون مالئما لجميع االشخاص ي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذا النوع من االوراق الماليةمن ذو

 .ات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقع

 

 

 

 

 

 

 

، 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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