التقرير االسبوعي لقيمة الملكية والقيمة
المتداولة لسوق األسهم

تقارير السوق
االسبوع المنتهي في  2فبراير 2017

المصطلحات

التقرير االسبوعي للسوق المالية السعودية
المصطلحات

الجنسية

نوع المستثمر

الوصف

األفراد

تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وف ًق ا لآلتي:

املستثمرون ألافراد

الفرد السعودي باستثناء كبار المستثمرين األفراد والمستثمرين األفراد المتخصصين

كبار املستثمرين ألافراد

الفرد السعودي الذي يمتلك محفظة متوسط حجمها مليون لاير سعودي فأكثر خالل االثني عشر شهرً ا األخيرة ،ويستثنى من ذلك المستثمرون األفراد المتخصصون

املستثمرون ألافراد املتخصصون

الفرد السعودي الذي يبلغ متوسط حجم محفظته  50مليون لاير فأكثر خالل االثني عشر شهرً ا األخيرة ومعدل تدوير محفظته االستثمارية ال يتجاوز  4مرات سنويًا

املحافظ املدارة

محافظ استثمارية ألفراد سعوديين يديرها شخص مرخص له (مدير المحفظة) ويتصرف فيها بحسب تقديره وف ًقا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين

المؤسسات

تم تصنيف المؤسسات السعودية ألربع فئات وف ًق ا لآلتي:

الشركات

شركات سعودية لديها سجل تجاري ويسمح لها بالتداول في السوق المالية السعودية.

الصناديق الاستثمارية

صناديق استثمارية مرخص لها من هيئة السوق المالية.

الجهات الحكومية

الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

املحافظ املدارة

محافظ استثمارية لمؤسسات سعودية يديرها شخص مرخص له (مدير المحفظة) ويتصرف فيها بحسب تقديره وف ًقا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين.

األفراد

الشخص الطبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المؤسسات

الشخص االعتباري المملوكة غالبية رأس ماله لمواطنين من دول مجلس التعاون أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.

المحافظ المدارة

محافظ استثمارية ألفراد ومؤسسات خليجية يديرها شخص مرخص له (مدير المحفظة) ويتصرف فيها بحسب تقديره وف ًق ا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين.

اتفاقيات المبادلة

شخص مرخص له لديه تصريح بالدخول في اتفاقيات مبادلة لتحويل المنفعة االقتصادية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لعمالئه.

المستثمرون المقيمون

مستثمر أجنبي لديه رخصة إق امة في المملكة سارية المفعول.

المستثمرون المؤهلون

مستثمرون أجانب مؤهلون لالستثمار في السوق المالية السعودية وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة.

المحافظ المدارة

محافظ استثمارية ألفراد ومؤسسات أجنبية يديرها شخص مرخص له (مدير المحفظة) ويتصرف فيها بحسب تقديره وف ًق ا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين.

الشركاء االستراتيجيون

مستثمر أجنبي يملك حصة استراتيجية في شركة مدرجة وال يندرج ضمن التصنيفات األخرى.

سعودي

خليجي

أجنبي
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ملخص

التقرير االسبوعي للسوق المالية السعودية
ملخص

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة



بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خالل هذه الفترة  19.77مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته

لألسبوع المنتهي في  2فبراير

 %94.51من إجمالي عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  20.07مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته

 2017بلغت  20.92مليار لاير

 %95.95من إجمالي عمليات البيع .أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد ش ّكلت ما نسبته  %93.60من

سعودي ،بانخفاض نسبته %15.78

إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في  2فبراير  ،2017بارتفاع نسبته  %0.02مقارنة باألسبوع الماضي.

مقارنة باألسبوع الماضي ،فيما بلغ



مجموع القيمة السوقية لألسهم

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خالل الفترة المذكورة  0.443مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته
 %2.12من إجمالي عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.230مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته

المدرجة  1,656.40مليار لاير

 %1.10من إجمالي عمليات البيع .أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد ش ّكلت ما نسبته  %2.31من

بنهاية هذه الفترة ،بانخفاض نسبته

إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في  2فبراير  ،2017بارتفاع نسبته  %0.01مقارنة باألسبوع الماضي.

 %0.78مقارنة باألسبوع الماضي.


بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر األجنبي" خالل الفترة المذكورة  0.706مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته
 %3.38من إجمالي عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.616مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته
 %2.95من إجمالي عمليات البيع .أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر األجنبي" فقد ش ّكلت ما نسبته  %4.09من
إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في  2فبراير  ،2017بانخفاض نسبته  %0.04مقارنة باألسبوع الماضي.
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تفاصيل القيمة المتداولة

التقرير االسبوعي للسوق المالية السعودية

القيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر)

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر
الشراء
الجنسية

صافي القيمة المتداولة

البيع

نوع المستثمر
 %من مجموع البيع

لاير
)الشراء  -البيع(

المستثمرون األفراد

10,149,410,286

48.53%

10,979,490,767

52.49%

-830,080,481

-3.97%

كبار المستثمرين األفراد

6,536,758,071

31.25%

6,768,586,513

32.36%

-231,828,442

-1.11%

المستثمرون األفراد المتخصصون

565,132,311

2.70%

794,162,332

3.80%

-229,030,021

-1.10%

محافظ األفراد المدارة

153,025,702

0.73%

144,522,932

0.69%

8,502,770

0.04%

17,404,326,370

83.21%

18,686,762,543

89.34%

-1,282,436,173

-6.13%

لاير

لاير

 %من مجموع الشراء

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

األفراد:

مجموع األفراد

سعودي

المؤسسات:
الشركات

1,366,338,950

6.53%

619,389,121

2.96%

746,949,829

3.57%

الصناديق االستثمارية

680,373,146

3.25%

410,456,728

1.96%

269,916,418

1.29%

الجهات الحكومية

0

0.00%

9,565,062

0.05%

-9,565,062

-0.05%

محافظ المؤسسات المدارة

315,845,415

1.51%

343,175,046

1.64%

-27,329,631

-0.13%

مجموع المؤسسات

2,362,557,510

11.30%

1,382,585,956

6.61%

979,971,554

4.69%

مجموع المستثمر السعودي
األفراد

خليجي

78,520,591

0.38%

65,201,016

0.31%

13,319,576

0.06%

المؤسسات

359,754,950

1.72%

157,782,025

0.75%

201,972,925

0.97%

المحافظ المدارة

4,248,824

0.02%

7,506,130

0.04%

-3,257,306

-0.02%

442,524,365

2.12%

230,489,171

1.10%

212,035,195

1.01%

اتفاقيات المبادلة

192,025,923

0.92%

312,513,284

1.49%

-120,487,361

-0.58%

المستثمرون المقيمون

285,735,508

1.37%

282,178,567

1.35%

3,556,941

0.02%

المستثمرون المؤهلون

146,102,924

0.70%

11,848,572

0.06%

134,254,351

0.64%

المحافظ المدارة

82,558,038

0.39%

9,452,545

0.05%

73,105,493

0.35%

الشركاء االستراتيجيون

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

706,422,392

3.38%

615,992,967

2.95%

90,429,424

0.43%

20,915,830,637

100.00%

20,915,830,637

100.00%

مجموع المستثمر الخليجي

أجنبي

19,766,883,880

94.51%

20,069,348,499

95.95%

-302,464,619

-1.45%

مجموع المستثمر األجنبي

المجموع الكلي
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التقرير االسبوعي للسوق المالية السعودية

القيمة المتداولة (حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري)

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري
الشراء

صافي القيمة المتداولة

البيع

تصنيف المستثمر
 %من مجموع البيع

لاير
)الشراء  -البيع(

3,865,406,181

18.48%

2,820,373,775

13.48%

1,045,032,405

5.00%

17,050,424,457

81.52%

18,095,456,862

86.52%

-1,045,032,405

-5.00%

20,915,830,637

100.00%

20,915,830,637

100.00%

لاير
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

 %من مجموع الشراء

لاير

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

املصطلحات
مؤسس ي:
يقصد به فئة املستثمرين ذوي السلوك الاستثماري املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين ألافراد املتخصصين والشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية واملحافظ املدارة للسعوديين وغير
السعوديين واملؤسسات الخليجيه واتفاقيات املبادلة والشركاء إلاستراتيجيين واملستثمرين املؤهلين.
غير مؤسس ي:
ي
ي
يقصد به فئة املستثمرين ذو السلوك الاستثمار غير املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين ألافراد وكبار املستثمرين ألافراد والخليجيين ألافراد وألاجانب املقيمين.
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تفاصيل قيمة الملكية

التقرير االسبوعي للسوق المالية السعودية
قيمة الملكية (حسب الجنسية ونوع المستثمر)

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر
كما في  26يناير 2017
نوع المستثمر

الجنسية

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

كما في  2فبراير 2017
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي
∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

األفراد:
المستثمرون األفراد
كبار المستثمرين األفراد

133,720,272,416

8.01%

133,539,931,514

8.06%

-180,340,902

0.05%

المستثمرون األفراد المتخصصون

258,708,195,692

15.50%

256,719,250,610

15.50%

-1,988,945,082

0.00%

محافظ األفراد المدارة

4,521,825,743

0.27%

5,337,659,010

0.32%

815,833,267

0.05%

475,169,533,653

28.46%

471,925,833,837

28.49%

-3,243,699,815

0.03%

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

المؤسسات:
الشركات

286,978,679,674

17.19%

286,369,116,321

17.29%

-609,563,353

0.10%

الصناديق االستثمارية

90,051,393,110

5.39%

90,300,256,407

5.45%

248,863,298

0.06%

الجهات الحكومية

664,635,197,731

39.81%

655,055,070,917

39.55%

-9,580,126,814

-0.27%

محافظ المؤسسات المدارة

45,209,769,978

2.71%

46,660,648,255

2.82%

1,450,878,277

0.11%

مجموع المؤسسات

1,086,875,040,492

مجموع المستثمر السعودي

1,562,044,574,145

65.11%

1,078,385,091,901

65.10%

-8,489,948,591

0.00%

93.57%

1,550,310,925,738

األفراد

2,974,989,930

0.18%

2,971,814,920

0.18%

المؤسسات

34,681,621,471

2.08%

34,791,487,666

2.10%

المحافظ المدارة

726,500,065

0.04%

551,635,470

0.03%

-174,864,595

38,383,111,466

2.30%

38,314,938,057

2.31%

-68,173,410

0.01%

اتفاقيات المبادلة

15,442,834,909

0.93%

13,435,723,194

0.81%

-2,007,111,715

-0.11%

المستثمرون المقيمون

4,467,275,520

0.27%

4,459,333,444

0.27%

-7,942,075

0.00%

المستثمرون المؤهلون

1,848,725,791

0.11%

1,966,821,461

0.12%

118,095,670

0.01%

المحافظ المدارة

6,609,823

0.00%

1,835,235,847

0.11%

1,828,626,025

0.11%

الشركاء االستراتيجيون

47,174,256,206

2.83%

46,076,844,284

2.78%

-1,097,411,921

-0.04%

مجموع المستثمر األجنبي

68,939,702,248

4.13%

67,773,958,231

4.09%

-1,165,744,017

-0.04%

1,669,367,387,859

100.00%

1,656,399,822,025

100.00%

-12,967,565,833

مجموع المستثمر الخليجي

أجنبي

78,219,239,802

4.69%

76,328,992,703

4.61%

-1,890,247,099

-0.08%

المجموع الكلي

0.02%

93.60%

-11,733,648,407
-3,175,010

0.00%

109,866,195

0.02%
-0.01%
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التقرير االسبوعي للسوق المالية السعودية

قيمة الملكية (حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري)

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري
كما في  26يناير 2017
تصنيف المستثمر

مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

كما في  2فبراير 2017
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي
∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

1,449,985,610,191

86.86%

1,439,099,749,443

86.88%

-10,885,860,748

0.02%

219,381,777,668

13.14%

217,300,072,582

13.12%

-2,081,705,085

-0.02%

1,669,367,387,859

100.00%

1,656,399,822,025

100.00%

-12,967,565,833

املصطلحات
مؤسس ي:
يقصد به فئة املستثمرين ذوي السلوك الاستثماري املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين ألافراد املتخصصين والشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية واملحافظ املدارة للسعوديين وغير
السعوديين واملؤسسات الخليجيه واتفاقيات املبادلة والشركاء إلاستراتيجيين واملستثمرين املؤهلين.
غير مؤسس ي:
ي
ي
يقصد به فئة املستثمرين ذو السلوك الاستثمار غير املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين ألافراد وكبار املستثمرين ألافراد والخليجيين ألافراد وألاجانب املقيمين.
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شكراً لكم

