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%التغير اليومياإلغالقاألداء القطاعي
منذ بداية %

العام

%11.60%4740.740.36البنوك والخدمات املالية
%9.32%2619.120.04التأمين

%1.01%8227.410.00الخدمات والسلع
%6.89%1795.810.01العقار

%17.17%3629.950.00الصناعة
%3.31%3406.220.12النقل

%2.83%1039.220.53االتصاالت

الشركات املؤشرة في أداء املؤشر

النقاط املضافة للمؤشر نسبة التغير  الشركة 

4.18 1.21% تقطر

1.42 0.71% قامكو

0.20 0.19% إزدان

0.00 0.00% بلدنا

0.00 0.00% كهرباء وماء

أبرز الرابحين

%التغيرس االغالقالشركة

%1.5602.16الخليج د

%1.5582.10داللة

%1.3591.72إستثمار

%2.5001.21قطر ت

%4.2691.04ودام

أبرز الخاسرين

%التغيرس االغالقالشركة

%2.0665.23العامة ت

%1.8311.82األول ب

%5.9901.07التجاري 

%2.9300.98التحويلية

%1.9000.89الدوحة ت

معلومات المؤشر

11,078.64إغالق املؤشر

%0.20-التغير اليومي

%0.13-التغير منذ بداية الشهر

%6.16من بداية العام

%3.24التغير منذ بداية الربع

11,166.0أسبوع52أعلى قيمة للمؤشر في 

9,586.79أسبوع52أدنى قيمة للمؤشر في 

%0.78-نسبة التغير من أعلى قيمة

%15.56نسبة التغير من أدنىى قيمة

(مليون لاير)قيم التداوالت 

281.16قيمة التداول اليومي 

590.23قيمة التداول بالجلسة السابقة 

%52.36-نسبة التغير في قيمة التداول 

29املنخفضة/ عدد الشركات املرتفعة  / 11

447.30(  منذ بداية العام)معدل قيمة التداول اليومي 

(مليون لاير)االنشط بالقيمة 
قيمة التداول

إجمالي /النسبة 

التداول الشركة

%60.8621.65إستثمار

%34.3412.21قامكو

%25.929.22الخليج د

%17.476.21السالم

%13.934.95الريان

قيم التداوالت باملليون ريال

276.11
315.52 323.31

590.23

281.16

6-Sep 7-Sep 8-Sep 9-Sep 12-Sep

11025

11050

11075

13.0012.3012.0011.3011.0010.3010.009.30

أداء املؤشر خالل الجلسة
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5.30 %6.16 %

األداء املقارن منذ بداية العامأداء السوق 

والذياملاليالقطاعمنبضغطوذلكنقطة،11,079مستوياتعندوأغلق%0.20بنسبةاملؤشرإنخفض•
الصناعةقطاعفيإستقرارمعQNBوالتجاري مثلاملؤشرفيثقلذاتأسهمأسعارإنخفاضبفعلتراجع
 ةالجلسشهدت.املاضىياألسبوعخاللاملاليالقطاعمعواإلنخفاضاإلرتفاعأدواريتبادلكانوالذي

 
علىنشاطا

 املؤشرعينةخارجاملضاربيةاألسهمبعض
 
تفاعلتسهماأل هذهالدولية،والخليجالسالمإستثمار،مثلحاليا

 للمؤشرضمهاخبرمع
 
منذضيقبذبتذنطاقفيتنحصراملؤشرحركةمازالت.القادمأكتوبربدايةمنإعتبارا

صعيدعلى.دمالقاالخميسجلسةنهايةفوتسىيمؤشرمراجعةإستحقاقتطبيقبإنتظاراألسبوعين،يقاربما
دعنوصلتوالتياملاضىياألحدجلسةقيممنأفضلوهيريالمليون 281حواليالتداول قيمبلغتالسيولة

.شركة29تراجعمقابلشركة11املرتفعةالشركاتعددبلغ.ريالمليون 218

32.2بقيمةالدوحةفورسيزونزلفندقخدماتتقديمعطاءعلىحصولهاالقابضةمقداممجموعةأعلنت•
دم،القاالعاممنيونيوشهرفيمنهاإلنتهاءيتوقعبحيثأشهر10لنحواألعمالمدةتمتدحيثريال،مليون 

الحاليالعامبدايةمنذالشركةعلىترسيتهاتمالتيللعقوداإلجماليةالقيمةأنإلىإفصاحهافيالشركةوأشارت
.ريالمليون 475حواليالىوصلتقد

صندوق علىةالسيولتزويدنشاطبمباشرةستقوماملاليةللخدماتبيأنكيوشركةبأنقطـربورصـةأعلنت•
.2021سبتمبر15املــوافـقاألربعاءيــوممنإبتداء  (QATR)املتداول قطرالريان

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

3
1

-D
ec

1
2

-J
an

2
4

-J
an

5
-F

e
b

1
7

-F
e

b

1
-M

ar

1
3

-M
ar

2
5

-M
ar

6
-A

p
r

1
8

-A
p

r

3
0

-A
p

r

1
2

-M
ay

2
4

-M
ay

5
-J

u
n

1
7

-J
u

n

2
9

-J
u

n

1
1

-J
u

l

2
3

-J
u

l

4
-A

u
g

1
6

-A
u

g

2
8

-A
u

g

9
-S

e
p

مؤشر بورصة قطر مؤشر الريان السعري



 
ً
 منذ بداية سبتمر/ الشركات األكثر إرتفاعا

ً
إنخفاضا

 
ً
األكثر إرتفاعا  األكثر 

ً
إنخفاضا

9.60%

5.56%
5.15%

4.84%

2.46%

1.87% 1.70%
1.45%

1.22%
0.94%

إستثمار ودام قامكو الخليج د التكافلي صناعات التحويلية فودافون األول الدولي

-1.63% -1.69%
-1.79% -1.83% -1.88%

-2.08%
-2.17% -2.22%

-2.79%

-4.54%



املؤشرأبرز مؤشرات شركات 

 في عينة املؤشر
 
أكثر الشركات إنخفاضا

الوزن في المؤشرالشركة
Market Cap 

(QAR M)
عائد التوزيع

القيمة السوقية 

مة للشركة الى القي

السوقية لشركات

المؤشر

القيمة / السعر 

الدفترية

العائد على حقوق 

المساهمين

نذ التغير السعري م

بداية العام

%17.26-%0.961.50%0.22%0.331,2102.87مزايا

%11.99-%1.280.03%7.39%0.9641,4590.00إزدان
%9.78-%1.391.77%0.55%0.923,0703.28بلدنا

%9.00-%0.593.87%2.15%2.4712,0404.04بروة العقارية
%8.07-%0.492.22%0.96%2.075,4033.28املتحدة

Ooredoo2.9322,2623.60%3.97%0.981.71%-7.58%

%6.44-%1.8811.90%3.27%3.9718,3703.77كهرباء وماء
%4.09-%2.3816.64%3.01%4.0516,8983.61ناقالت

%3.76-%1.598.67%4.42%3.2624,7872.03مسيعيد
%3.69-%2.1211.90%3.19%5.6517,8872.56وقود

%1.19-%2.3315.69%5.98%9.9233,5703.80الريان ب

%5.57%0.634.04%1.52%2.998,5044.01مالحة
%5.93%1.005.81%1.45%3.128,1650.00قطر ت

%6.39%2.588.70%0.23%0.391,2820.00األول ب
QNBK15.21175,4922.37%31.27%2.3114.76%6.56%

%6.78%2.3615.94%7.69%13.6343,1722.19املصرف
%7.07%2.3515.94%2.61%4.6614,6713.35الدولي

%20.42%2.3514.34%14.11%14.0279,1942.52صناعات

%36.14%1.3311.11%4.32%7.7124,2431.67التجاري ب
%76.70%1.666.95%1.70%1.749,5642.04قامكو

-17%

-12%

-10%
-9%

-8%

المتحدةبروة العقاريةبلدناإزدانمزايا



درجة
ُ
مؤشرات حركة األسهم امل

سعر اإلغالقالشركة
متوسط السعر ل 

يوم20

متوسط السعر ل 

يوم50

نسبة سعر 

اإلغالق عن  

يوم 20متوسط 

%

52أعلى سعر 

أسبوع

نسبة  السعر 

الحالي عن 

أعلى سعر في 

%أسبوع 52

ن تغير السعر م

% بداية العام 

YTD

نذ تغير السعر م

%عام 

QNBK19.00019.10018.51-0.5219.600-3.066.567.22

2.306.7814.19-18.27018.13117.580.7718.700المصرف

3.9936.1453.59-5.9905.9635.640.466.239التجاري

4.4119.1423.14-0.122.950-2.8202.8232.81الدوحة ب

9.7211.0415.76-3.8303.9383.854.844.320األهلي

0.517.0515.43-9.6909.6139.460.809.740الدولي

1.197.86-3.74-0.494.650-4.4764.4984.46الريان

4.3519.7037.50-1.272.300-2.2002.2282.21الخليجي

9.316.3930.69-1.8311.8191.840.662.019األول

1.05-16.49-25.32-1.861.390-1.0381.0581.10اإلجارة

17.39-13.20-33.87-1.5581.5461.560.792.356داللة

13.706.546.78-0.781.095-0.9450.9520.96قطر وُعمان

2.682.07-20.27-0.586.245-4.9795.0085.06إنماء

5.9516.5614.34-0.9016.800-15.80015.94315.75زاد

12.9432.3216.95-2.9602.8902.832.413.400الطبية

8.6246.5442.81-0.9540.9510.950.301.044السالم

12.70-9.78-28.54-1.6151.6141.570.062.260بلدنا

6.1713.09-22.26-2.7910.670-8.2958.5338.65الرعاية

3.24-0.40-18.82-3.9773.9433.860.854.899سينما

3.692.98-7.51-0.1519.450-17.99018.01717.89وقود

39.01-32.47-42.19-4.2694.1134.203.797.385ودام

9.0833.1741.57-3.9953.9433.871.314.394المناعي

0.15-3.91-9.42-0.1121.970-19.90019.92319.81الميرة

سعر اإلغالقالشركة
متوسط السعر ل

يوم20

متوسط السعر ل

يوم50

نسبة سعر 

اإلغالق عن  

يوم 20متوسط 

%

52أعلى سعر 

أسبوع

نسبة  السعر 

الحالي عن أعلى 

52سعر في 

%أسبوع 

تغير السعر من 

%  بداية العام 

YTD

تغير السعر منذ

%عام 

8.44-8.69-15.07-2.9302.9092.870.713.450التحويلية

11.1020.4126.83-4.9974.9895.000.165.621االسمنت

5.1420.4231.03-13.09013.08813.230.0213.800صناعات

9.8138.1620.58-2.652.774-2.5022.5702.50المستثمرين

1.24-6.44-12.11-0.7319.000-16.70016.82216.80كهرباء وماء

8.3815.096.49-0.631.074-0.9840.9900.98أعمال

2.13-9.04-12.85-1.5601.5181.502.761.790الخليج د

5.69-3.62-13.08-0.442.270-1.9731.9821.95مسيعيد

8.79126.88109.40-1.3591.2391.189.721.490إستثمار 

1.3877.2572.61-1.7141.6091.576.541.738قامكو

7.755.8420.08-2.5002.4722.471.152.710قطر ت

12.8436.4966.67-0.652.180-1.9001.9121.93الدوحة ت

6.13-22.33-23.48-2.362.700-2.0662.1162.09العامة ت

9.46136.99142.61-4.4984.4834.570.334.968التكافلي

7.0614.4924.02-7.9007.8938.010.088.500االسالمية

QLMI4.9004.9124.93-0.245.709-14.1755.56#N/A

7.7913.46-23.32-1.5261.5191.500.441.990المتحدة

12.35-9.03-15.19-3.0943.0923.090.073.648بروة

5.84-11.99-33.18-0.552.339-1.5631.5721.60إزدان

9.21-17.26-23.67-0.411.369-1.0451.0491.07مزايا

Ooredoo6.9506.9797.13-0.429.000-22.78-7.586.03

16.1520.2428.49-1.6101.5981.600.751.920فودافون

9.055.5326.01-0.158.230-7.4857.4967.47المالحة

0.753.27-5.95-0.445.380-5.0605.0825.13مخازن

4.0912.80-13.08-0.713.509-3.0503.0723.06ناقالت



املؤشر
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للمؤشرالعاماإلتجاهمازالنقطة،22بمقدارنخفاضإعلىاليومجلسةاملؤشرأغلق

 
 
مقاومةنقاطأصبحتنقطة11,165و11,100عنديواجههاكانالتياملستويات،صاعدا

أعلىالصمودشرطمع،نقطة11300مستوى يستهدفإختراقهاعندالقصير،املدىفي
.نقطة10,975عنالدعممنطقةمن

2دعم  1دعم  إغالق 1مقاومه  2مقاومه 

10820 10975 11079 11300 11675



الخليج الدولية 
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 جلساتثالثأخرخاللالسهمشهد-ياليوميالزمنالفاصلعلى
 
مستوى منإرتدادا

مستوى وأيوم200املتحركمتوسطهمنأعلىاليومجلسةمعليغلقق.ر1.480
،املتماثلثاملثلنموذجلديناالنسبية،ليتشكلالقوةمؤشرفيتحسنمع،ق.ر1.547
1.650تمستوياعندالثباتعلىالسهمقدرةحالفيإرتفاعيتبعهقدالنموذجهذا
.ق.ر

 نرى قد
 
يالذوأخرى مرةق.ر1.800مستوى الىالسهميدفعقدالزخممنمزيدا

.املك عاممدارعلىاألسعاربهاتنحسرالتىةالسعريةللقناي العلو الحديمثل

 ةتقديري:الخسائروقف
 
.املخاطرتحمللدرجةوفقا

.



DISCLAIMER:

The information contained was obtained from various public sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. Wasata Financial 
Securities makes no representations or warranties (express or implied) regarding the data and information provided and Wasata Financial Securities 
does not represent that the information content of this document is complete, or free from any error, not misleading, or fit for any particular purpose. 
This report document provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed constitutes an offer or an invitation to 
make an offer, to buy or sell any securities or other investment products related to such securities or investments.

This report document contained is subject to change without prior notice. Wasata assumes no responsibility to update the information in this report 
document. 

Definitions

- RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements. RSI oscillates between zero and 100. RSI is considered 
overbought when above 70 and oversold when below 30.

- MACD: Moving average convergence divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator, MACD triggers technical signals when it crosses 
above (to buy) or below (to sell) its signal line.

- The ADX, negative directional indicator (-DI), and positive directional indicator (+DI) are momentum indicators. The ADX helps investors determine 
trend strength, while -DI and +DI help determine trend direction.

- A simple moving average is formed by computing the average price of a security over a specific number of periods, Moving averages smooth the 
price data to form a trend following indicator. They do not predict price direction, but rather define the current direction.

- Support is the price level at which demand is thought to be strong enough to prevent the price from declining further.
-Resistance is the price level at which selling is thought to be strong enough to prevent the price from rising further.
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