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التقرير اليومي لبورصة قطر 

2023/01/23
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املؤشراملؤثرة  في الشركات 

راملؤشاملضافة  الى النقاط نسبة التغير  الشركة 

59.06 3.33% QNBK

28.38 1.87% املصرف

15.44 2.85% الدولي

12.29 1.76% التجاري 

4.32 0.77% ناقالت

اإلغالقالقطاع
التغير

%اليومي

منذ بداية %

العام

%3.79%4552.382.21البنوك والخدمات املالية

%1.47%2154.240.40التأمين

%0.10%7922.990.22الخدمات والسلع

%0.51%1551.980.54العقار

%6.04%4009.640.08الصناعة

%3.11%4470.300.75النقل

%1.27%1335.210.92االتصاالت

أبرز المتراجعين

%التغيرس االغالقالشركة

%1.7013.63ودام

%2.2322.96التكافلي

%3.0312.04التحويلية

%0.9911.10إزدان

%14.401.10زاد

(مليون لاير)االنشط بالقيمة 
قيمة التداول

النسبة من قيمة 

التداول الشركة

%81.0317.05الريان
QNBK69.0614.53%

%49.6410.45صناعات
%35.647.50قامكو

%33.607.07املصرف

(مليون لاير)قيم التداوالت 

475.14قيمة التداول اليومي 
476.61قيمة التداول بالجلسة السابقة 

%0.31-نسبة التغير في قيمة التداول 
21املنخفضة/ عدد الشركات املرتفعة  / 27

497.83(  منذ بداية العام)معدل قيمة التداول اليومي 
628.10(مليار ريال)القيمة السوقية للبورصة 

قيم التداوالت باملليون ريال

670.32

489.69

651.45

476.61 475.14

17-Jan 18-Jan 19-Jan 22-Jan 23-Jan

معلومات المؤشر

11,025.14إغالق املؤشر

%1.10التغير اليومي

%3.22التغير منذ بداية الشهر

%3.22التغير منذ بداية الربع

%3.22التغير منذ بداية العام

14,494.4أسبوع52أعلى قيمة للمؤشر في 

10,586.3أسبوع52أدنى قيمة للمؤشر في 

%23.93-(إغالق)نسبة التغير من أعلى قيمة 

%4.15نسبة التغير من أدنىى قيمة

10850

10925

11000

11075

13.0012.3012.0011.3011.0010.3010.009.30

أداء املؤشر خالل الجلسة
أبرز الرابحين

%التغيرس االغالقالشركة

%1.3054.23الطبية

QNBK18.603.33%

%10.812.85الدولي

%3.9752.74مخازن 

%1.9512.15الدوحة ت
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بداية العاماألداء املقارن منذ السوق أداء 

نقطة120وماليوأضافالتواليعلىالثالثةللجلسةاإليجابيةحركتهفياملؤشرإستمر•
جلسات،سبعفيلهمستوى أعلىوهو،نقطة11,025عندليغلق%1.10صعودوبنسبة
السابقةتراجعاتهمنجزءويعوض،%4منأكثرالىجلسات3اخرفيمكاسبهولتصل
 املؤشرتلقىحيث.متتاليةجلسات7في%8إلىوصلتوالتي

 
،وذلكالبنوكأسهممندعما

إلفصاحاوإستباقاإلدارةمجلسلعضويةالترشحبابإغالقمنبعضهاإقترابوقععلى
املميزألداءلباالضافةوالتجاري،للدوليبالنسبةالحالهوكماوالتوزيعات،النتائجعن

ليسجلالتوالي،على%1.9و%3.3منبأكثرصعداواللذانواملصرفQNBلسهمي
 النقلقطاعحققكما،%2.2بنحومكاسباملاليالقطاعمؤشر

 
ليأتي%0.75بإرتفاعا

راجعتعلىاليومأغلقوالذيالصناعةبعدالعامبدايةمنأداءالقطاعاتأفضلكثاني
.ريالمليون 476عنداألمسمعمقارنةإستقرارهانالحظالسيولةمستوى على.هامشىي

دوالرمليار5.1بنحوتمويالاألميركية،فيلبسوشيفرونللطاقةقطرشركتاجمعت•
جمعتهالذيمويلالتأنإلىويشاراملكسيك،خليجفيللبتروكيماوياتاملشتركملشروعهما
ىإلباإلضافةالتجارية،البنوكمندوالرمليار3.8بنحوتجاري قرضعلىيتوزعالشركتان

كتان،الشر وكانتللبتروكيماويات،شيفرونمندوالرمليار1.3بنحومشتركإقراضخط
قطر"لـ%49و،"للكيماوياتفيليبسشيفرون"لـ%51بواقعاملشروع،لهذاشراكةأسستا
في"ةللطاققطر"لـاستثمارأكبرتكساس،فيبناؤهاملقرر املرفق،ويعد."للطاقة

.اآلنحتىالبتروكيماويات

%4.24بنسبة2022ديسمبرشهرنهايةالدولةفيالعاملةالتجاريةالبنوكأصول إرتفعت•
أصول نمتشهري،أساسوعلى.2022عامفيمستوى أعلىإلىلتصل،سنوي أساسعلى
شهرالفياملحليةاملوجوداتارتفاعاألصول لتلكالسنوي النموودعم،%3.27بنحو

اراتواالستثماملحلي،واالئتمانقطر،فيالبنوكلدىاألرصدة)%4.39بنسبةالسابق
.(الثابتةواملوجوداتاملحلية،

3.22% 2.63%
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أفضل األسهم أداء  منذ عام

36.08%

27.78%

22.77%

18.71%

9.92%

7.56%
6.19%

3.43%
2.68%2.23%

إنماءالدوحة تكهرباء وماءالدولياألهليناقالتاملناعياملالحةOoredooإستثمار
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 2022قيم التداوالت العقارية لعام 
 
(باملليار ريال)ربعيا

2021عن عام % 14إنخفضت 

4.85

6.10

4.06

6.40

4الربع 3الربع 2الربع 1الربع 
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مؤشرات التداول 

Last Price%1D%1M%3M%YTDالشركة
Mov Avg 

50D
Mov Avg 

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%29.623.821.3221.7401.2008.75-1.3054.230.38الطبية

QNBK18.6003.332.82-7.263.3318.62220.30616.67011.58%

%7.973.9410.90611.3489.55013.19-10.8102.851.31الدولي

%1.804.0214.2863.7625.66-9.03-1.58-3.9752.74مخازن

%1.412.0082.0551.8495.52-4.50-2.25-1.9512.15الدوحة ت

%1.575.171.6561.6331.50011.13-1.6672.083.09فودافون

%20.825.6021.82223.81918.2007.69-3.35-19.6001.87المصرف

%0.2916.711.6161.8361.46021.51-1.7741.8410.53قامكو

%26.843.185.5186.7234.8007.48-5.1591.764.69التجاري

%5.1101.178.829.405.584.7284.8874.20021.67اإلسمنت

%2.771.3581.4411.2124.29-12.03-5.32-1.2641.12المتحدة

%18.911.402.0182.2821.8604.84-3.18-1.9501.04قطر ت

%4.5919.331.6031.8701.44920.15-1.7410.8114.16الخليج د

%5.907.453.8493.8463.31518.70-3.9350.775.21ناقالت

%14.050.511.0141.0930.9305.38-2.10-0.9800.72أعمال

%6.934.842.2052.4762.0459.05-2.2300.682.29مسيعيد

%15.711.293.1103.3752.8113.52-3.29-2.9100.66بروة

%6.465.2616.64717.73315.5007.16-16.6100.544.14الميرة

Ooredoo9.2000.520.26-1.380.009.2588.5547.00131.41%

%1.7710.1099.7877.75528.56-0.91-3.86-9.9700.51المالحة

%15.335.820.5880.7160.52710.44-0.5820.343.74قطر وعمان

%0.780.5717.63517.99516.7606.21-17.8000.231.60كهرباء وماء

%1.470.6640.8420.5804.31-26.52-5.91-0.6050.17السالم

Last Price%1D%1M%3M%YTDالشركة
Mov Avg 

50D
Mov Avg 

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%6.790.591.6131.6531.37312.16-0.65-1.5400.13بلدنا

%7.703.1713.4312.8510.84-9.31-8.06-2.8750.00السينما

%1.231.6541.8661.30511.11-22.04-4.48-1.4500.00العامة

%3.376.4986.8985.6476.23-13.54-4.78-0.02-5.999الرعاية

%6.672.621.1981.2961.00716.68-0.090.26-1.175لشا

%5.560.2218.57418.45716.7707.27-1.15-0.17-17.990وقود

%3.232.0612.3911.8114.36-17.60-7.08-0.32-1.890الدوحة ب

%4.603.4124.2482.8974.42-26.16-7.91-0.33-3.025الريان

%4.943.381.7672.0181.6436.09-0.401.93-1.743نالمستثمري

%20.450.000.7550.8350.6822.05-3.47-0.57-0.696مزايا

%18.868.660.7760.8580.69110.71-0.655.81-0.765اإلجارة

%17.377.0314.16016.54212.7007.95-0.654.02-13.710صناعات

%40.236.481.2522.0201.1129.35-1.14-0.65-1.216داللة

%0.792.4615.915.438.1878.7016.30026.98-8.000المناعي

%3.108.6128.6377.9426.14-2.30-0.821.53-8.430اإلسالمية ت

%0.891.8632.0361.25841.81-7.07-5.16-0.89-1.784إستثمار

%4.214.6125.5513.52011.85-27.41-11.73-0.96-3.937إنماء

%1.001.0801.2060.9514.21-21.90-9.25-1.10-0.991إزدان

%1.3715.24617.20414.1102.06-17.04-4.82-1.10-14.400زاد

%5.583.2433.3582.9024.45-12.35-3.78-2.04-3.031التحويلية

QLMI4.000-2.44-12.05-19.61-16.654.6145.2283.9501.27%

%3.002.3473.1292.0409.41-22.82-4.04-2.96-2.232التكافلي

%16.292.1732.7401.6870.83-37.03-20.88-3.63-1.701ودام
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 الشركات األكثر 
 
 من بداية العام/ إرتفاعا

 
إنخفاضا

19.33

16.71

8.66

7.457.03
6.48

5.825.60

المصرفقطر وعمانداللةصناعاتناقالتاإلجارةقامكوالخليج د

-3.00-3.10-3.23-3.37

-4.21
-4.60

-5.58

-7.70

-16.29
-16.65
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مؤشرات األداء لشركات املؤشر

أداء األسهم القيادية من بداية العام
الشركة

الوزن في 

المؤشر

Market Cap 
(QAR M)

القيمة السوقية 

مة للشركة الى القي

السوقية لشركات

المؤشر

ةالقيمة الدفتري
القيمة / السعر 

الدفترية

ق العائد على حقو

المساهمين

ة سعر السهم نهاي

العام

التغير السعري

منذ بداية العام

QNBK16.14171,79830.65%9.202.0215.78%18.0003.33%

%18.5602.96%9.462.0217.21%14.7045,1578.06املصرف

%12.8107.03%6.692.0520.50%13.4482,94514.80صناعات

%4.60-3.171%2.601.168.60%8.0828,1335.02الريان ب

%5.0003.18%4.631.1112.62%6.0920,8803.73التجاري ب

%17.9500.22%9.211.9510.77%5.5117,8873.19وقود

%10.4003.94%4.522.3915.15%5.0316,3662.92الدولي

%3.6627.45%1.812.1715.40%4.8921,8013.89ناقالت

%17.7000.56%12.131.4712.62%4.0619,5803.49كهرباء وماء

%1.77-10.150%14.090.715.11%3.9211,3282.02املالحة

Ooredoo3.7229,4695.26%7.441.240.00%9.2000.00%

%2.1274.84%1.371.6310.90%3.4328,0165.00مسيعيد

%1.9231.40%1.49-2.020.97%2.366,3691.14قطر ت

%2.8731.29%5.370.546.08%2.3011,3242.02بروة 

%3.23-1.953%3.290.575.10%1.855,8601.05الدوحة ب

%1.52016.71%1.201.4813.10%1.629,8991.77قامكو

%1.45919.33%1.900.921.72%0.883,2350.58الخليج د

%1.5310.59%1.191.294.55%0.832,9280.52بلدنا

%1.00-1.001%1.260.791.15%0.6326,2864.69إزدان

%0.89-1.800%1.301.372.33%0.551,2490.22إستثمار

3.3%
3.0%

7.0%

-4.6%

3.2%

QNBKالتجاري بالريان بصناعاتالمصرف
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املؤشر  العام

هيليناإليجابيةحركةإستكمالاليومتداول جلسةإغالقمعاملؤشريواصل

إغالقمعشهدناهالذياإلرتدادبعدذلكونقطة،120بمقدارإرتفاععلىالجلسة

ونقطة،10650الحاليالدعممستوى إستعادةواملاضىياإلسبوعجلساتأخر

لحفاظاحالةفياملستوياتتلكمنالصعودإستمرارإحتماليةإلىيشيرالذي

.نقطة11460ةالحاليةاملقاوممناطقإلىعليها

2دعم  1دعم  إغالق 1مقاومه  2مقاومه 

10000 10650 11025 11470 11850
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الطبية

عامدايةبمنذهابطعامإتجاهفيالسهمتحرك–اليوميالزمنيالفاصللنايوضح

 و،2022
 
بعدذلكوق.ر1.225دعمهمستوى منبالقربالسهميتحركمؤخرا

يظهرو.2022نوفمبرشهرمنذمرهمنأكثرمنهأعلىالتماسكأواإلرتدادوإختباره

معالدعممستوى منأعلىاليومتداول جلسةإغالقمعللسهمإيجابيإرتدادلنا

همالسإرتدادإستمرارمنيرجحقدمماالتداول،أحجامفيملحوظنسبيإرتفاع

مستوياتتمثلالتيوق،.ر1.460–1.360مناطققربةالقادمالجلساتخالل

ربقالزخممنمزيدنرى قدمنها،الخروجفينجاحهحالفيوللسهم،هامةمقاومة

.ق.ر1.700مستويات

 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. 

• Republishing material without indicating the source, is prohibited, and it is not allowed to make changes and modifications to the content when republishing it.

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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دائرة املشورة بشأن األوراق املالية: إعداد +974 44498880 ramzi.qasmieh@Wasata.qa
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