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اإلغالقالقطاع
التغير

%اليومي

منذ بداية %

العام

%6.32%5276.280.36البنوك والخدمات املالية
%5.94%2565.000.03التأمين

%6.17%8723.921.12الخدمات والسلع

%3.06%1793.370.30العقار

%11.73%4495.191.00الصناعة
%26.50%4500.220.21النقل

%21.65%1286.660.64االتصاالت

في املؤشراملؤثرةالشركات 

راملؤشاملضافة الى النقاط نسبة التغير  الشركة 

26.00 1.38% صناعات

15.75 0.81% QNBK

7.09 0.37% املصرف

6.21 1.01% وقود

4.60 0.81% ناقالت
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أبرز الرابحين

%التغيرس االغالقالشركة

%0.8766.31اإلجارة

%1.2743.41لشا

%17.952.51زاد

%0.8272.23مزايا

%3.4972.22التحويلية

أبرز المتراجعين

%التغيرس االغالقالشركة

%3.1701.55التكافلي

%4.0121.21الريان

%1.2221.13إزدان

%9.9000.73املالحة

%2.3010.52مسيعيد

قيم التداوالت باملليون ريال

571.00

794.50

684.60

248.46

429.06

27-Sep 28-Sep 29-Sep 2-Oct 3-Oct

(مليون لاير)االنشط بالقيمة 
قيمة التداول

إجمالي /النسبة 

التداول الشركة

QNBK83.7519.52%

%40.379.41الريان

%35.638.30املصرف

%25.155.86التجاري 

%24.235.65قامكو

(مليون لاير)قيم التداوالت 

429.06قيمة التداول اليومي 

248.46قيمة التداول بالجلسة السابقة 

%72.69نسبة التغير في قيمة التداول 

11املنخفضة/ عدد الشركات املرتفعة  / 33

716.14(  منذ بداية العام)معدل قيمة التداول اليومي 

700.77(مليار ريال)القيمة السوقية للبورصة 

معلومات المؤشر

12,595.69إغالق املؤشر

%0.38التغير اليومي

%0.78-التغير منذ بداية الشهر

%0.78-التغير منذ بداية الربع

%8.34التغير منذ بداية العام

14,494.4أسبوع52أعلى قيمة للمؤشر في 

11,386.3أسبوع52أدنى قيمة للمؤشر في 

%13.10-(إغالق)نسبة التغير من أعلى قيمة 

%10.62نسبة التغير من أدنىى قيمة

12500

12575

12650

13.0012.3012.0011.3011.0010.3010.009.30

أداء املؤشر خالل الجلسة



6.32%8.34%

األداء املقارن منذ بداية العامالسوق أداء 

يرتدثمنقطة،12700مستوياتمنبالقرباملقاومةمناطقاملؤشريختبرالتواليعلىالثانيلليوم•
 املؤشرأغلقحيث،لألسفل

 
مراحلمعظمخاللمكاسبهوصلتأنبعد،%0.38بنسبةمرتفعا

أنهاإالريال،مليون 430حواليبلغتوالتيالتداول قيمفينسبيتحسنوسط،%1قرابةالىالجلسة
أنُيؤملكانحيثريال،مليون 717عندالعامبدايةمنذالتداول قيممتوسطمنبكثيرأقلتبقى

اليومجلسة.السوق صانعنشاطبمظلةاملشمولةاألسهمقاعدةتوسيعمعالتداول قيمتتحسن
وصناعات،املصرفسهميبفضل%1.3بقرابةمكاسباملؤشروسجلالبدايةمنذإيجابيةجاءت

 .مكاسبهمنويقلصاإلغالقعنداملؤشرينكفئأنقبلQNBلباالضافة
 
اعاتالقطجميعقطاعيا

الصناعةقطاعكذلكزاد،ووقودسهميصعودمع%1.1منبأكثرالخدماتأفضلها،مكاسبسجلت
الربعائجنتإنطالقاملتداولون يترقب.وماءكهرباءصناعات،السهمإيجابيةإغالقاتمع%1بنحوإرتفع
.القادمةالفترةخاللللمؤشردفعهتعطيقدوالتيالثالث

الثانيالربعفيةالثابتباألسعارالدولةفياإلجمالياملحليالناتجنموعنواإلحصاءالتخطيطجهازأعلن•
وكشف.النفطيوغيرالنفطياالقتصادتحسنوسطسنوي،أساسعلى%6.3بنسبةالحاليالعاممن

الثاني،الربعفيريالمليار171.97إلىارتفعقطرفياملحليالناتجحجمأنالربعيتقريرهفيالجهاز،
املضافةاإلجماليةالقيمةوارتفعت.2021العاممناملماثلالربعفيريالمليار161.71بـمقارنة

63.15إلىالعاممنالثانيالربعفي%1.2بنسبةالثابتةباألسعاراملحاجرواستغاللالتعدينألنشطة
108.09إلىالثانيالربعفيسنوي أساسعلى%9.7بنسبةالتعدينيةغيراألنشطةونمت.ريالمليار
 التحويليةالصناعةقطاعسجلكماريال،مليار

 
.سنوي أساسعلى%6.2بنسبةنموا
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مؤشر بورصة قطر مؤشر الريان السعري



هأداء أسهم قطاع الخدمات منذ منتصف العام حتى تاريخ
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18.85%

6.11%

2.18%

2.05%

-1.46%

-3.06%

-3.94%

-5.87%

-12.49%

-12.97%

الطبية

وقود

امليرة

زاد

الرعاية

بلدنا

السالم

ودام

السينما

املناعي



مؤشرات التداول 
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الشركة
Last 
Price

%1D%1M%3M%YTD
Mov Avg

50D
Mov Avg

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%6.810.8790.8960.70124.96-0.8766.310.111.23اإلجارة

%18.751.2601.4261.00726.51-4.783.38-1.2743.41األول

%0.282.3312.8617.81017.12414.81021.20-17.9502.51زاد

%10.110.8650.8880.72014.86-5.812.37-0.8272.22مزايا

%2.2613.913.5153.2922.90220.50-3.4972.222.25التحويلية

%4.061.100.8880.9260.71515.80-6.97-0.8281.72السالم

%8.314.9355.2314.5652.43-9.78-5.34-4.6761.65اإلسمنت

%10.608.6758.582.1311.9401.17066.58-1.9491.46إستثمار

%40.721.8622.2861.35039.63-7.6017.91-1.8851.45الطبية

%7.751.1411.1310.9307.53-9.12-13.04-1.0001.42أعمال

%5.554.648.7217.49017.42714.35017.35-16.8401.38صناعات

%3.944.5194.4373.95710.16-6.547.51-4.3591.16مخازن

%18.837.2557.4306.5006.12-2.14-7.40-6.8981.05الرعاية

%17.842.0162.2231.7762.70-11.23-8.80-1.8241.05المستثمرين

%18.9401.010.745.273.6118.63718.37116.77012.94وقود

%6.491.5121.5291.3258.68-6.193.09-1.4400.98المتحدة

%6.570.176.1418.76717.94716.3507.77-17.6200.97كهرباء وماء

Ooredoo9.0000.950.0015.5628.218.9637.7536.61036.16%

%2.8313.911.6771.5951.37319.88-1.14-1.6460.86بلدنا

QNBK19.8000.81-1.00-2.25-1.9320.69321.25018.4007.61%

%3.9720.810.056.2820.363.9763.6813.09428.38ناقالت

%22.762.9133.1522.7032.70-6.07-10.71-2.7760.58ودام

%0.246.252.1742.0181.83611.11-9.93-2.0400.49الدوحة ت

Last Price%1D%1M%3M%YTDالشركة
Mov Avg

50D
Mov Avg

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%2.0110.2933.1225.68122.90417.20041.86-24.4000.37المصرف

%8.161.8132.0191.46013.29-2.94-12.30-1.6540.18قامكو

%28.002.4692.6802.2980.26-11.41-8.75-2.3040.17الدوحة ب

%15.110.7480.8100.6417.80-4.83-8.60-0.6910.14قطر وعمان

%14.402.3422.4542.2942.62-2.3540.130.640.83قطر ت

%4.833.8844.996.0535.4353.52062.50-5.7200.09إنماء

QLMI5.1530.04-4.57-7.022.045.4345.3584.7907.58%

%4.953.3820.9611.80510.9409.21020.96-11.1400.00الدولي

%9.773.4653.5933.2000.09-12.49-7.24-3.2030.00السينما

%7.001.9311.9731.8003.33-6.95-1.06-1.8600.00العامة

%0.568.758.7228.5247.56015.08-2.36-8.7000.00اإلسالمية ت

%11.9053.759.9428.3123.90087.18-41.55-7.3000.00المناعي

%0.128.823.5653.4523.0608.82-8.01-3.3300.00بروة

%9.0818.06218.76316.7106.64-1.712.92-0.06-17.820الميرة

%3.862.103.707.3147.1296.06015.50-0.30-6.999التجاري

%11.347.462.0191.9191.56517.83-11.30-0.32-1.844الخليج د

%7.921.6421.6521.5002.33-3.96-6.86-0.32-1.535فودافون

%1.982.3420.341.5441.5101.19823.96-0.34-1.485داللة

%6.3910.102.5742.5932.08010.63-10.08-0.52-2.301مسيعيد

%7.9120.1229.6211.0199.0367.40133.77-0.73-9.900المالحة

%8.871.2631.3100.95128.50-6.0014.70-1.13-1.222إزدان

%13.534.4154.7883.8205.03-1.69-9.84-1.21-4.012الريان

%11.943.3233.5872.9995.70-0.40-3.94-1.55-3.170التكافلي



 
ً
 منذ بداية العام/ الشركات األكثر إرتفاعا

ً
إنخفاضا

 
ً
األكثر إرتفاعا  األكثر 

ً
إنخفاضا
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58.6%

53.8%

45.0%

33.1%

29.6%
28.2%

21.0% 20.4% 20.3%

14.3%

إستثمار المناعي إنماء المصرف المالحة Ooredoo الدولي ناقالت داللة األهلي

-11.9%
-13.5%

-14.4% -15.1%

-17.8%
-18.8% -18.8%

-22.8%

-28.0%

-40.7%



املؤشرأبرز مؤشرات شركات 

أداء األسهم القيادية من بداية العام
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رالوزن في المؤشالشركة
Market Cap 

(QAR M)

القيمة السوقية 

ة للشركة الى القيم

السوقية لشركات 

المؤشر

ةالقيمة الدفتري
القيمة / السعر 

الدفترية

ق العائد على حقو

المساهمين

ة سعر السهم بداي

العام

التغير السعري

منذ بداية العام

%18.33033.12%8.992.7117.21%15.0057,6579.23املصرف
QNBK15.00182,88129.27%8.832.2415.78%20.190-1.93%

%15.4908.72%6.532.5820.50%15.00101,88216.31صناعات
%13.53-4.640%2.571.568.60%8.8637,3125.97الريان ب

%6.7493.70%4.581.5312.62%7.7428,3274.53التجاري ب
%18.2803.61%8.892.1310.77%4.9318,8313.01وقود
%9.21020.96%4.312.5815.15%4.6516,8662.70الدولي
%3.30020.36%1.812.1915.40%4.4922,0063.52ناقالت

%16.6006.14%12.131.4512.62%3.5819,3823.10كهرباء وماء
%7.63829.62%13.740.725.11%3.3911,2481.80املالحة

Ooredoo3.1928,8294.61%7.441.210.00%7.02028.21%
%2.09010.10%1.331.7310.90%3.1828,9084.63مسيعيد
%0.8191.10%1.390.601.35%2.549460.15قطر ت
%3.0608.82%5.240.646.08%2.2712,9582.07بروة 

%28.00-3.200%3.200.725.10%1.887,1431.14الدوحة ب
%8.16-1.801%1.171.4113.10%1.489,2301.48قامكو

%1.7167.46%1.851.001.72%0.943,4270.55الخليج د
%1.44513.91%1.181.394.55%0.783,1290.50بلدنا
%8.87-1.341%1.240.991.15%0.5932,4145.19إزدان

%1.22958.58%1.271.532.33%0.501,3640.22إستثمار

33.1%

-1.9%

8.7%

-13.5%

3.7%

التجاري بالريان بصناعاتQNBKالمصرف



املؤشر
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جاءونقطة،12640املقاومهمستوى املاضىياإلسبوعخاللاملؤشرإختبر

حركةتنحسرو.نقطة47بمقدارإرتفاععلىاليومتداول جلسةإغالق

 املؤشر
 
.نقطة12640–12300املقاومهوالدعممستوياتبينحاليا

تخطيفيهاإليجابيتمثلحيثالتاليه،الجلساتخاللاملؤشرحركةنتابع

.أخرى مرةنقطة12900املقاومهمستوى 

2دعم  1دعم  إغالق 1مقاومه  2مقاومه 

11750 12300 12596 12650 13000



اإلجارة
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إتجاهفي2021يونيوشهرمنذالسهمتحرك-اليوميالزمنيالفاصللنايوضح

سعرأعلىيمثلالذيوق.ر1.390مستوى إلىوصولهبعدذلكوهابط،عام

دادإرتاملاضىييوليوشهرمنتصفمنذالسهمحقق.2017أغسطسمنذللسهم

 السهميواجه.الحاليقاعهمن%25بحوالي
 
نمابيهامهمقاومةمنطقةحاليا

ثليمو.العاممدارعلىمرةمنأكثرالسهمإختبرهاالتيوق.ر0.950–0.900
 املستوياتتلكمنأعلىالصمودفيالسهمنجاح

 
عاماهإتجلبدايةإحتماال

.للسهمجديدصاعد

 ،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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ةدائرة املشورة بشأن األوراق املالي: إعداد

+974 44498880

ramzi.qasmieh@Wasata.qa
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