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  مؤشر تداول العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

  
 
 

 :2016إحصاءات النصف األول من عام 

مقارنة بالفترة المماثلة  2016في نھاية النصف األول من عام  ،%28.5أي بنسبة  ،نقطة 2,587نقطة منخفضاً بمقدار  6,500أغلق المؤشر العام عند مستوى  •
 6,952%. أعلى إغالق للمؤشر العام خالل الفترة كان عند مستوى 6أي بنسبة  ،نقطة 412ق. منذ مطلع ھذا العام انخفض المؤشر العام بمقدار من العام الساب

 . 2016يناير  3نقطة في تاريخ 

مليار دوالر)، بانخفاض نسبته  401.2عودي (مليار لایر س 1,504  ما قيمته  2016بلغ مجموع القيمة السوقية لألسھم المدرجة في نھاية النصف األول من عام  •
 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.25.3

% مقارنة 34.1مليار دوالر)، بانخفاض نسبته  183.5مليار لایر سعودي ( 688.2بلغت القيمة اإلجمالية لألسھم المتداولة خالل النصف األول من العام الحالي  •
 .السابقبالفترة المماثلة من العام 

 :2016االكتتابات خالل الربع األول من عام 

تاريخ نھاية االكتتاب تاريخ بدء االكتتاب عدد األسھم المطروحة لالكتتاب (000‘ سھم) (.ر.س)سعر الطرح  االسم

22-مايو-2016 27-أبريل-2016 شركة اليمامة للصناعات الحديدية                                              15,245                           36.00

29-يونيو-2016 5-يونيو-2016 شركة الزوردي للمجوھرات                                              12,900                           37.00

  التحليل والنظرة العامة
نقطة. باإلضافة إلى ذلك، فقد سجل  6,500% ليصل إلى 4.5أي بنسبة  ،نقطة 277قدار فترات ھذا الربع، إال أنه تمكن من أن يغلق مرتفعاً بممعظم لتراجع المؤشر العام 

ً في ھذا الربع بعد ثالث إغالقات ربعية سلبية متوالية. تراجع متوسط أحجام التداول (بشكل يومي) للربع   254ليصل إلى  2016الثاني من عام المؤشر العام إغالقاً إيجابيا
كان ھنالك تباين  .2016رمضان في آخر شھر من الربع الثاني من عام  مليون سھم، وذلك بسبب دخول شھر 282تسجيله خالل الربع السابق عند مليون سھم مقارنة بما تم 

 واضح بين أسعار خام برنت والمؤشر العام، مما أدى إلى فارق ملحوظ وذلك بسبب شھر رمضان.

 

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

2016-ويوني- 30 6,223 6,876 6,066 6,500 4.3% 253,933,753  

   التغيير 653 157- 277    
 
  األرقام المبينة أعاله بناًء على الربع. أعلى وأدنى نقطة وصلھا المؤشر مبنية على أساس التداول وليس اإلغالق. 
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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
-10.0% -1,524 13.6% 72,526,180         1Q16 -9.9% -689 26.8% 282,226,755       1Q16

1.0% 139 -20.4% 57,718,292         2Q16 4.3% 277 -10.0% 253,933,753       2Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-3.9% -189 137.5% 10,048,005         1Q16 -5.8% -266 63.6% 44,504,024         1Q16
0.4% 19 -37.6% 6,274,248           2Q16 9.1% 369 -3.4% 42,981,911         2Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-0.4% -20 85.5% 3,424,244           1Q16 -23.6% -2,917 72.5% 7,299,236           1Q16
21.4% 1,245 1.1% 3,461,046           2Q16 7.3% 712 -19.8% 5,852,381           2Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-2.4% -38 16.9% 12,306,662         1Q16 -15.8% -1,456 45.2% 12,309,694         1Q16
-3.1% -47 -11.3% 10,911,061         2Q16 -1.1% -84 -15.8% 10,362,266         2Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-16.2% -539 -3.5% 4,346,326           1Q16 -8.3% -96 97.6% 42,639,131         1Q16
-5.5% -153 -16.6% 3,623,178           2Q16 9.7% 110 0.1% 42,697,835         2Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-16.2% -374 40.6% 15,060,302         1Q16 -15.0% -993 38.5% 15,102,747         1Q16

7.6% 148 -4.6% 14,371,177         2Q16 16.9% 923 -27.9% 10,884,195         2Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-12.2% -1,009 -7.5% 6,056,396           1Q16 -2.8% -166 -8.5% 39,187,077         1Q16

0.1% 10 -19.3% 4,884,893           2Q16 10.2% 576 -2.5% 38,224,960         2Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول
-45.9% -7,473 151.0% 5,559,105           1Q16 -20.5% -705 -4.0% 7,858,180           1Q16
-0.1% -13 -39.8% 3,345,529           2Q16 -2.7% -78 -46.2% 4,228,537           2Q16

األسھم المتداولة النقاط األسھم المتداولة

التشييد والبناءاألستثمار الصناعي
النقاط األسھم المتداولة النقاط األسھم المتداولة

االتصاالت وتقنية المعلومات الزراعة والصناعات الغذائية

شركات األستثمار المتعدد التأمين

المصارف والخدمات المالية مؤشر السوق الرئيسي 

االسمنت الصناعات البتروكيماوية 

الطاقة والمرافق الخدميةالتجزئة 

النقاط األسھم المتداولة النقاط األسھم المتداولة

النقاط األسھم المتداولة النقاط األسھم المتداولة

النقاط األسھم المتداولة النقاط األسھم المتداولة

األسھم المتداولة النقاط األسھم المتداولة

النقاط األسھم المتداولة النقاط األسھم المتداولة

النقاط األسھم المتداولة النقاط األسھم المتداولة

النقلالتطوير العقاري

الفنادق والسياحةاالعالم والنشر

النقاط

النقاط
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صفحة 3 5 من  

  

للسوق % القيمة المتداولة (مليون ر.س) للسوق % الكمية المتداولة (مليون) للسوق % عدد الصفقات (000') القطاع

18.4% 58,681                           21.3% 3,840                       8.0% 574 المصارف والخدمات المالية

19.8% 63,159                           16.4% 2,954                       10.9% 787 الصناعات البتروكيماوية

2.9% 9,269                             2.5% 452                          3.1% 225 االسمنت

5.8% 18,386                           2.7% 489                          7.3% 528 التجزئة

1.4% 4,465                             1.3% 236                          1.2% 85 الطاقة والمرافق الخدمية

5.0% 15,932                           4.3% 770                          6.9% 498 الزراعة والصناعات الغذائية

2.7% 8,464                             4.3% 781                          2.7% 192 االتصاالت وتقنية المعلومات

16.5% 52,688                           17.8% 3,214                       26.9% 1,939 التأمين

1.1% 3,624                             1.3% 236                          1.7% 123 شركات األستثمار المتعدد

5.5% 17,709                           3.9% 707                          7.2% 518 األستثمار الصناعي

5.1% 16,397                           5.7% 1,023                       8.3% 596 التشييد والبناء

7.1% 22,585                           13.8% 2,498                       6.3% 456 التطوير العقاري

3.3% 10,550                           1.9% 342                          2.9% 208 النقل

3.0% 9,474                             1.7% 307                          4.2% 306 االعالم والنشر

2.7% 8,473                             1.2% 217                          2.5% 183 الفنادق والسياحة

100% 319,857                         100% 18,065                     100% 7,217 اإلجمالي

ملخص القطاعات

  
  

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

20,443 -26.4% أليانز إس إف           32.11 19,085 60.8% بى سى آى           32.08

83,569 -23.5% بروج للتأمين           16.76 195,732 42.6% التصنيع           13.05

89,006 -18.5% متاليف إيه أي جي           21.71 39,040 36.3% بوان           23.32

22,349 -15.4% األھلي للتكافل           35.34 75,768 36.2% والء           13.81

16,983 -14.6% ايس           38.01 130,618 36.0% أنابيب           13.41

قيمة األسھم المتداولة (مليون) التغير للربع % سعر اإلغالق الشركة القيمة المتداولة (مليون ر.س) التغير للربع % سعر اإلغالق الشركة

43,424 1.9% اإلنماء           13.06 3,219 1.9% اإلنماء           13.06

39,249 8.4% سابك           81.16 1,972 23.4% دار األركان             6.48

11,602 23.4% دار األركان             6.48 1,232 28.1% كيان السعودية             6.48

7,836 28.1% كيان السعودية             6.48 484 8.4% سابك           81.16

7,212 12.6% الراجحي           58.44 360 -2.3% عذيب لالتصاالت             3.91

األكثر خسارةاألكثر ربحية

ة ةاألكثر نشاًط حسب الكمي األكثر نشاًط حسب القيم
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 صفحة 4 5 من  
  

 

 

 األداء الربع سنوي للذھب  برنتاألداء الربع سنوي لخام 

 
 خام برنت

)$ / برميل(متوسط السعر  تغيير ربع سنوي   

-21.2% 35.21 1Q16 

33.6% 47.03 2Q16 
 

 ذھب
)$ / أونصة(متوسط السعر  تغيير ربع سنوي  

7.1% 1,182.44 1Q16 

6.4% 1,258.47 2Q16 
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 research@riyadcapital.comنرجو التواصل من خالل  إلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا،

 
 

 بيان إخالء المسؤولية
 

لوقائع الواردة في ھذا التقرير ھي دقيقة وأن لضمان أن اتم جمع المعلومات الواردة في ھذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بھا. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 
ت المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعھد التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في ھذه الوثيقة ھي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلوما

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

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 
  .ھذا التقرير وظفيھا أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئھا قد يكون لھم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليھا فيالتقرير. الرياض المالية أو م

قط وبالتالي فھي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس ھنالك أي ضمان بأن اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في ھذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ ھذا التقرير ف
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

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

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   1010239234ض المالية ھي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  الريا

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -شارع التخصصي، عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 


