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 :2015/ النصف األول  2015إحصائيات الربع الثاني 

%. أعلى إغالق للمؤشر خالل 9نقطة أو بنسبة  754المؤشر منذ بداية السنة بمقدار  نقطة. وارتفع 9,087، أغلق السوق على 2015في نھاية النصف األول من  •
 2015.ابريل 30 في  نقطة 9,834الفترة كان عند مستوى 

% 3.5مليار دوالر أمريكي)، مرتفعاً بنسبة  537مليار لایر (أي ما يعادل  2,013.5 من ھذا العامفي نھاية النصف األول    بلغت القيمة السوقية لألسھم المصدرة •
  مقرنًة بالنصف األول من العام السابق.

 مليار دوالر أمريكي). 126مليار لایر (أي ما يعادل  472.6 من ھذا العام 2015ني بلغت القيمة اإلجمالية لألسھم المتداولة خالل الربع الثا •

  

2015االكتتابات خالل الربع الثاني من   
تاريخ نھاية اإلكتتاب تاريخ بدء اإلكتتاب سعر الطرح (ر.س.) عدد األسھم المطروحة لإلكتتاب اسم الشركة

6/9/2015 6/3/2015 50 56,400,000 الشركة السعودية للخدمات األرضية

4/28/2015 4/22/2015 70 7,200,000 الشركة السعودية للعدد واألدوات

4/14/2015 4/8/2015 30 15,000,000 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 التحليل والنظرة العامة
 308ھابط ليغلق ھذا الربع على ارتفاع بمقدار  االتجاهنقطة وتاله  9,900الصاعد توقف عند مستوى  االتجاه، إال أن في بداية الربع الثانيأظھر المؤشر ارتداداً 

%. خالل الربع، تمكن المؤشر من تسجيل قمة وقاع أعلى من السابق. متوسط أحجام التداول اليومي (عدد األسھم التي تم تداولھا) للربع 3.5دل نقطة أو ما يعا
  ).لعام السابق% مقارنة بالربع المماثل من ا23.2% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 30.5مليون سھم ( انخفض بنسبة  234انخفض بمقدار  2015الثاني من عام 

على نحو أفضل من المتوقع. األمر الذي أدى إلى  2015خالل الربع، تحسنت أسعار النفط على مستوى العالم، باإلضافة إلى ذلك، أتت نتائج الربع األول من عام 
وسياسية في المنطقة. أبرز ما شھده ھذا الربع ھو فتح نوع من التعافي، إال أن المؤشر لم يتمكن من المحافظة على االرتفاعات نتيجًة لعدم استقرار األوضاع الجي

 السوق للمستثمر األجنبي المؤھل.

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

 2015-يونيو ،30 8,779 9,897 8,502 9,087 3.5% 233,831,166
 لربع بناء على ا األرقام المبينة أعاله
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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
6.0% 1,101 13.9% 49,545,395         1Q15 5.3% 446 36.3% 334,589,674       1Q15
2.4% 464 -27.0% 36,155,679         2Q15 3.5% 308 -30.1% 233,831,166       2Q15

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-1.6% -109 -1.8% 7,592,818           1Q15 -2.6% 297 33.8% 46,276,056         1Q15
0.6% 39 14.6% 8,704,876           2Q15 9.9% 562 -16.4% 38,698,819         2Q15

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
13.4% 755 74.3% 4,469,881           1Q15 7.9% 1,223 -0.5% 4,561,712           1Q15
-1.1% -72 -23.0% 3,440,384           2Q15 3.9% 648 33.3% 6,080,403           2Q15

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-8.8% -172 19.0% 33,369,222         1Q15 -2.9% -338 53.4% 13,101,836         1Q15
-0.5% -9 -52.7% 15,775,465         2Q15 1.8% 199 -36.8% 8,286,621           2Q15

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
12.0% 443 18.4% 9,928,031           1Q15 18.1% 231 -9.5% 35,485,545         1Q15
6.7% 276 -23.1% 7,638,111           2Q15 2.6% 40 -22.2% 27,605,968         2Q15

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
6.3% 209 22.6% 21,558,368         1Q15 20.7% 1,367 59.2% 22,295,965         1Q15
0.1% 5 -41.1% 12,697,545         2Q15 4.8% 381 -33.3% 14,861,570         2Q15

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
17.0% 1,231 19.4% 5,856,321           1Q15 29.2% 1,725 145.0% 80,702,268         1Q15
21.2% 1,794 11.1% 6,508,000           2Q15 -0.3% -25 -37.9% 50,092,055         2Q15

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
13.6% 2,687 9.9% 2,027,548           1Q15 -1.1% -25 5.9% 865,480              1Q15
1.7% 393 -26.0% 1,500,227           2Q15 5.0% 108 -33.3% 577,566              2Q15

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

النقلالتطوير العقاري

الفنادق والسياحةاالعالم والنشر

اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق 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 

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة األسھم المتداول

اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول

التشييد والبناءاألستثمار الصناعي
اط النق ة ھم المتداول األس اط النق ة األسھم المتداول
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صفحة 3 5 من  

  

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

16.0% 75,591                        16.0% 2,662                    8.4% 689,133 المصارف والخدمات المالية

17.7% 83,502                        15.9% 2,651                    11.7% 958,417 الصناعات البتروكيماوية

3.6% 16,871                        3.7% 611                       3.8% 311,054 االسمنت

5.8% 27,552                        2.8% 467                       7.9% 645,198 التجزئة

1.0% 4,544                          1.4% 230                       0.8% 67,318 الطاقة والمرافق الخدمية

4.9% 23,184                        3.5% 590                       6.1% 499,193 الزراعة والصناعات الغذائية

4.4% 20,951                        6.5% 1,087                    3.8% 313,466 االتصاالت وتقنية المعلومات

12.7% 60,109                        12.1% 2,022                    21.6% 1,768,898 التأمين

2.3% 10,757                        3.0% 499                       2.9% 239,075 شركات األستثمار المتعدد

9.3% 43,721                        5.9% 985                       10.5% 862,599 األستثمار الصناعي

4.9% 23,284                        5.0% 827                       6.8% 556,348 التشييد والبناء

11.3% 53,575                        20.5% 3,408                    8.8% 722,886 التطوير العقاري

4.2% 20,051                        2.8% 470                       4.4% 359,685 النقل

0.3% 1,611                          0.3% 43                         0.6% 52,657 االعالم والنشر

1.5% 7,256                          0.6% 104                       1.7% 135,386 الفنادق والسياحة

100% 472,560                      100% 16,658                  100% 8,181,313 الي اإلجم

ملخص القطاعات

  
  

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

100,917 -28.6% سوليدرتي تكافل           13.54 34,376 90.7% ساكو         133.48

51,079 -28.6% ميدغلف للتأمين           40.66 97,294 72.1% مبرد           71.43

48,428 -19.5% األسماك           21.54 26,272 46.0% الخدمات األرضية           73.00

14,278 -16.5% اسمنت الشرقية           46.05 134,719 36.8% مبكو           41.03

284,896 -15.6% التصنيع           19.64 56,973 35.1% المتقدمة           56.08

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

42,271 2.4% اإلنماء           22.58 2,105 6.0% دار األركان             9.08

36,105 18.9% سابك           95.09 1,790 2.4% اإلنماء           22.58

19,312 6.0% دار األركان             9.08 598 -0.4% كيان السعودية           10.76

15,598 4.5% معادن           39.64 598 12.9% إعمار           14.89

13,529 6.0% الراجحي           60.90 495 5.9% زين السعودية           11.40

األكثر خسارةاألكثر ربحية

األكثر نشاًط حسب القيمةاألكثر نشاًط حسب الكمية



2015الربع الثاني  – التقرير الربعي  
2015-يوليو-07   
   

 صفحة 4 5 من  
  

 

 

 األداء الربع سنوي للذھب  برنتاألداء الربع سنوي لخام 

 
 خام برنت

)$ / برميل(توسط السعر م تغيير ربع سنوي

-28.5%  55.13 1Q15

15.2%  63.50 2Q15
 

 ذھب

  )$ / أونصة(متوسط السعر  تغيير ربع سنوي
-0.1%  1,290.77 1Q15 

-0.7%  1,281.43 2Q15 

 
 



 
  
  

 
  

 

 
 
 

 

 
 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية
 

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 العناية المعقولة 
قدمة ، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعھد عات واآلراء والتنبؤات الواردة في ھذه الوثيقة ھي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المالتوق

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

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 
  .ئھا قد يكون لھم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليھا في ھذا التقريرالتقرير. الرياض المالية أو موظفيھا أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمال

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

  .حقق منھا والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كليتخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم الت

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 -خصصي، عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة شارع الت  www.riyadcapital.com 


