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 :2016إحصائيات عام 

 إغالق  مستوى أعلى بذلك يكونل%، على أسا  سنوي. 4.3نقطة، أي بنسبة  299نقطة مرتفعاً بمقدار  7,210عند مستوى  2016عام  العام المؤشر نهىأ

 نقطة. 7,257عند مستوى  2016ديسمبر  27للمؤشر بتاريخ 

 على أسا  سنوي.6.5مليار دوالر(، وذلك بارتفاع نسبته  448.5مليار لاير ) 1,682عام بلغت القيمة السوقية لألسهم المصدرة بنهاية ال % 

  على أسا  سنوي.30.3مليار دوالر(، بانخفاض نسبته  308.5مليار لاير ) 1,157بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة % 

 :2016من عام االكتتابات خالل 

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

29-مارس-2016 3-مارس-2016 شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية                                              27,612                           64.00

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

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

 التحليل والنظرة العامة

يناير، ليواكب بذلك تراجع أسعار خام برنت إلى أدنى  20نقطة بتاريخ  5,460سجل أدنى مستوياته منذ عدة أعوام عند مستوى ليبشكل ضعيف  2016فتتح المؤشر عام ا
م ليعود بعد ذلك إلى مستويات بداية العام، ومن دوالر للبرميل. اتبع المؤشر العام بعدها اتجاهاً صاعداً بشكل تدريجي حتى منتصف العا 27.88مستوياتها لعدة أعوام عند 

نقطة كمستوى دعم رئيسي للمؤشر  5,400أكتوبر. أدى ذلك إلى تكوين مستوى  3نقطة بتاريخ  5,416ثم اتخذ اتجاهاً هابطاً تدريجياً ليسجل مستوًى متدنياً من جديد عند 
 .% خالل الربع الرابع28.2% على أسا  سنوي، حيث ارتفع بنسبة 4.3العام، ليرتفع بعدها بشكٍل حاد ويغلق العام على ارتفاع بنسبة 

( دفع الحكومة مستحقات المقاولين بعد أن تم تأجيلها لفترة 2مليار دوالر،  17.5( نجاح المملكة في إصدار سندات عالمية بقيمة 1كان التعافي األخير للمؤشر العام بفعل: 
 ا أدى إلى ارتفاع األسعار.( اتحاد جهود المنتجين من منظمة أوبك وخارجها في تخفيض اإلنتاج لتقليل تخمة المعروض العالمي مم3طويلة، 

 

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

2016ديسمبر  29 5,623 7,279 5,327 7,210 28.2% 269,430,673  

   التغيير 1,694 258- 1,625    

 األرقام المبينة أعاله بناًء على الربع. أعلى وأدنى نقطة وصلها المؤشر مبنية على أسا  التداول ولي  اإلغالق. 

 

برنتخام   

 العاممؤشر ال
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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

-12.9% -1,831 -15.0% 49,086,012         3Q16 -13.5% -877 -34.4% 166,477,934       3Q16

28.4% 3,516 -17.4% 40,523,449         4Q16 28.2% 1,587 61.8% 269,430,673       4Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول

-19.8% -864 -50.9% 3,080,121           3Q16 -1.3% -59 -36.3% 27,378,981         3Q16

23.2% 812 82.7% 5,628,603           4Q16 23.7% 1,025 38.5% 37,907,610         4Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول

-12.8% -889 -50.4% 1,717,539           3Q16 -21.9% -2,261 -53.8% 2,705,916           3Q16

33.2% 2,010 50.5% 2,584,483           4Q16 26.6% 2,147 229.2% 8,908,367           4Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول

-19.5% -300 -54.6% 4,955,096           3Q16 -11.3% -861 -45.3% 5,668,741           3Q16

28.7% 355 80.4% 8,937,108           4Q16 26.2% 1,762 94.7% 11,034,696         4Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول

-15.3% -399 -34.0% 2,392,015           3Q16 -18.8% -236 -52.5% 20,296,695         3Q16

25.1% 554 153.9% 6,074,087           4Q16 33.0% 337 61.1% 32,705,942         4Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول

-24.8% -513 -41.8% 8,364,750           3Q16 -20.3% -1,293 -45.0% 5,984,134           3Q16

31.4% 490 91.1% 15,988,490         4Q16 26.2% 1,325 208.1% 18,438,589         4Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول

-19.9% -1,349 -40.1% 2,927,688           3Q16 -15.2% -969 -13.9% 32,909,298         3Q16

46.5% 2,527 112.8% 6,229,752           4Q16 34.1% 1,842 127.4% 74,851,686         4Q16

التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول التغيير % التغيير الربعي التغيير % متوسط حجم التداول

-25.8% -2,408 -17.4% 2,762,338           3Q16 -40.1% -1,073 -72.4% 1,167,579           3Q16

36.1% 2,497 53.8% 4,247,763           4Q16 65.0% 1,044 187.5% 3,357,146           4Q16

نقاط ال ة األسهم المتداول نقاط ال ة األسهم المتداول

نقاط ال ة األسهم المتداول نقاط ال ة األسهم المتداول

نقاط ال ة األسهم المتداول نقاط ال ة األسهم المتداول

النقلالتطوير العقاري

الفنادق والسياحةاالعالم والنشر

نقاط ال

نقاط ال ة األسهم المتداول

نقاط ال ة األسهم المتداول نقاط ال ة األسهم المتداول

االتصاالت وتقنية المعلومات الزراعة والصناعات الغذائية

شركات األستثمار المتعدد التأمين

المصارف والخدمات المالية مؤشر السوق الرئيسي 

االسمنت الصناعات البتروكيماوية 

الطاقة والمرافق الخدميةالتجزئة 

نقاط ال ة األسهم المتداول نقاط ال ة األسهم المتداول

نقاط ال ة األسهم المتداول

ة األسهم المتداول نقاط ال ة األسهم المتداول

التشييد والبناءاألستثمار الصناعي

نقاط ال ة األسهم المتداول نقاط ال ة األسهم المتداول
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  صفحة 3 5 من  
 

 

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

15.9% 47,666                           14.4% 2,756                       7.8% 556 المصارف والخدمات المالية

16.1% 48,156                           13.5% 2,593                       9.5% 674 الصناعات البتروكيماوية

2.5% 7,505                             2.2% 413                          3.1% 224 االسمنت

6.1% 18,168                           3.4% 655                          8.2% 587 التجزئة

1.2% 3,626                             0.9% 176                          1.0% 74 الطاقة والمرافق الخدمية

7.3% 21,941                           4.8% 913                          7.5% 538 الزراعة والصناعات الغذائية

3.0% 8,986                             3.3% 628                          2.4% 169 االتصاالت وتقنية المعلومات

13.1% 39,148                           13.1% 2,513                       22.6% 1,611 التأمين

2.2% 6,595                             2.1% 395                          3.2% 230 شركات األستثمار المتعدد

6.9% 20,559                           6.3% 1,199                       9.7% 689 األستثمار الصناعي

4.7% 14,068                           5.4% 1,039                       7.9% 565 التشييد والبناء

12.4% 37,173                           25.4% 4,865                       6.8% 483 التطوير العقاري

4.0% 12,003                           2.3% 443                          3.4% 244 النقل

1.9% 5,597                             1.4% 271                          3.1% 217 االعالم والنشر

2.7% 7,985                             1.4% 276                          3.5% 251 الفنادق والسياحة

0.2% 446                                0.2% 37                            0% 19 الصناديق االستثمارية العقارية المتداولة

100% 299,624                         100% 19,172                     100% 7,132 اإلجمالي

ملخص القطاعات

 

 

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

53,715 -16.4% بى سى آى           25.94 28,333 115.9% الدرع العربي           40.43

138,688 -2.9% مالذ للتأمين             8.70 48,679 101.4% تكافل الراجحي           38.57

49,436 87.7% مبرد           59.80

82,656 78.0% االتحاد التجاري           17.03

184,958 71.7% طباعة وتغليف           20.11

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

25,254 29.7% دار األركان             6.16 4,479 29.7% دار األركان             6.16

24,297 32.4% اإلنماء           15.07 1,804 32.4% اإلنماء           15.07

23,051 13.3% سابك           91.49 1,116 62.8% كيان السعودية             8.84

10,006 22.3% الراجحي           63.09 352 23.2% زين السعودية             8.29

8,174 62.8% كيان السعودية             8.84 279 28.9% صناعة الورق           10.35

األكثر خسارةاألكثر ربحية

األكثر نشاًط حسب القيمةاألكثر نشاًط حسب الكمية
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 صفحة 4 5 من  

  
 

 

 األداء الربع سنوي للذهب  برنتم األداء الربع سنوي لخا

  

 خام برنت

($ / برميل)متوسط السعر  تغيير ربع سنوي   

-0.1% 46.99 3Q16 

8.7% 51.06 4Q16 
 

 ذهب

($ / أونصة)متوسط السعر  تغيير ربع سنوي  
 

6.1% 1,334.89 3Q16 

-8.9% 1,216.10 4Q16 
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 research@riyadcapital.comا، نرجو التواصل من خالل إلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرن

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

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

ة. وبناء عليه، ير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير لي ، ولي  المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض لشراء أية أوراق ماليأن المعلومات الواردة في هذا التقر

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

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 

 .ي هذا التقريرموظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها ف التقرير. الرياض المالية أو

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

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

 .عض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كليتخضع لب

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

 .أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

جال االستثمار وال يأخذ بعين مات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مهذا التقرير يقدم معلو

أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف 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 هذا النوع من االوراق ال

 .والنشرلتقرير البحثي، كليا أو ج ئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع ال يحق نسخ أو تو يع هذا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

، ومقرها في شارع  37-07070، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   1010239234الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -لرياض، المملكة التخصصي، عمارة البرستيج سنتر، ا  www.riyadcapital.com 

mailto:research@riyadcapital.com

