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املؤشراملؤثرة  في الشركات 

راملؤشاملضافة الى النقاط نسبة التغير  الشركة 

83.66 4.68% QNBK

67.00 4.28% املصرف

66.29 9.88% التجاري 

25.10 2.81% الريان

15.83 1.05% صناعات

اإلغالقالقطاع
التغير

%اليومي

بداية منذ %

العام

%7.16%4700.414.31البنوك والخدمات املالية

%0.53%2198.092.24التأمين

%0.94%7989.730.18الخدمات والسلع

%1.98%1590.900.70العقار

%2.84%3888.570.98الصناعة

%1.31%4392.191.94النقل

%0.29%1322.371.07االتصاالت

أبرز الرابحين

%التغيرس االغالقالشركة

%5.3409.88التجاري 

QLMI4.5007.14%

QNBK19.004.68%

%20.704.28املصرف

%1.1994.26داللة

أبرز المتراجعين

%التغيرس االغالقالشركة

%1.5005.12العامة ت

%18.140.77وقود

%1.6040.68فودافون 

%1.5310.46بلدنا

%16.200.31امليرة

معلومات المؤشر

11,145.31إغالق املؤشر
%2.77التغير اليومي

%4.31التغير منذ بداية الشهر
%4.31التغير منذ بداية الربع
%4.31التغير منذ بداية العام
14,494.4أسبوع52أعلى قيمة للمؤشر في 
10,681.1أسبوع52أدنى قيمة للمؤشر في 

%23.11-(إغالق)نسبة التغير من أعلى قيمة 
%4.35نسبة التغير من أدنىى قيمة

(مليون لاير)قيم التداوالت 

557.20قيمة التداول اليومي 
351.72قيمة التداول بالجلسة السابقة 

%58.42نسبة التغير في قيمة التداول 
30 / 18املنخفضة/ عدد الشركات املرتفعة 

392.33(  منذ بداية العام)معدل قيمة التداول اليومي 
631.93(مليار ريال)القيمة السوقية للبورصة 

(مليون لاير)االنشط بالقيمة 
قيمة التداول

النسبة من قيمة 

التداول الشركة

QNBK107.5019.29%

%78.6114.11الريان

%73.1813.13صناعات

%72.2912.97املصرف

%22.324.01وقود

قيم التداوالت باملليون ريال

331.34
261.90

398.48
351.72

557.20
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13.0012.3012.0011.3011.0010.3010.009.30

أداء املؤشر خالل الجلسة
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شهر األداء املقارن منذ السوق أداء 

علىسبوعاأل جلساتآخراملؤشرأنهىاملاضىي،أكتوبرمطلعمنذإرتفاعوتيرةبأعلى•
 ،%2.77بمكاسب

 
كأفضل،نقطة11,145مستوى عندوليغلقنقطة300رابحا

همأسمنرئيسىيبدعمجاءتاليومإرتفاعات.املاضىيديسمبر13منذلهيوميإغالق
أكثرمنذلهايوميأداءأفضلوالتجاري املصرف،QNBأسهمسجلتحيثالبنوك،

عضهاوباإلداراتمجالسالعضاءاإلنتخاباتموسموقععلىبعضهاأشهر،ستةمن
 للشراءجاذبةسعريةملستوياتوصلت

 
.املتوقعةاتهاوتوزيعالسنويةألرباحهاإستنادا

املصرفكذلكاملؤشر،أداءفينقطة84بحواليساهمو%4.7بQNBسهمفقز
ماأ.القصوى بالحدودإرتفعفقدالتجاري سهمأمانقطة،67أضافو%4.3بصعد
نسبةأنإالبالدفاعية،تصنيفهايمكنأسهممعظمهافكانتاليوماملتراجعةاألسهم

قيمبرتعتالسيولةصعيدعلى.وبلدنافودافون وقود،مثلمحودةكانتإنخفاضها
أربعةفيمتركزةأنهاإالجلسة،12فياألعلىريال،مليون 557عنداليومتداوالت
 .اليومتداوالتمن%60نحوشكلتأسهم،

 
–قطاعاتلستةجماعيصعودقطاعيا

بمكاسباملاليالقطاعأداء  أفضلها،-وبلدناوقودتراجعنتيجةالخدماتبإستثناء
ةبقرابإرتفعتقدالبورصةتكون األسبوعنهايةمع.%2.2بالتأمينيليه،4.3%
.ريالمليار23.71حوالياألسبوعلهذاالسوقيةلقيمتهاوأضافت4.3%

Citiقدر• groupبشراءوأوصتريال،7.15عندالتجاري البنكلسهمالعادلالسعر
قيمتهمنبأقلسهمهايتداول التيالبنوكأكثرمنكواحدالبنكتصنيفمعالسهم
علىالعائدةنسبتستمرأنتوقعإلىالتقييمهذاوإستند.املنطقةبنوكبينالعادلة
 اإلرتفاع،فياملساهمينحقوق 

 
Cost)املخاطرتكاليفبأنخفاضمدعوما of Risk).6.53% 6.38%
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الناتج املحلي اإلجمالي/ القيمة السوقية للبورصة 

76.80%

90.13%
88.14%

102.03%

81.08%

88.93%

91.02%

114.50%

102.12%

79.40%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

اعلى منها األسعار ,، أقل منها سوق جاذب للشراء %100تعبر هذه النسبة عن جاذبية السوق، بعض املحللين يعتبرون أن السوق يعكس القيمة العادلة عند نسبة •
.متضخمة

.مليار ريال765حوالي 2022يتوقع أن يبلغ الناتج املحلي اإلجمالي للدولة عن عام •



0.62%

األربعاء

2.77%

الخميس

1.44%

األثنين

0.73%

الثالثاء

(%4.32املحصلة )األداء اليومي للبورصة لهذا األسبوع 
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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/

%32.596.805.7006.8224.80011.25-8.87-5.3409.88التجاري

QLMI4.5007.14-0.73-22.08-6.234.7385.2784.03211.61%

QNBK19.0004.68-2.56-11.125.5618.95020.56617.5008.57%

%21.0711.5322.80224.02618.30013.11-13.39-20.7004.28المصرف

%49.214.991.3332.0831.1127.82-9.37-1.1994.26داللة

%0.108.6538.6597.88610.21-4.21-0.78-8.6914.05اإلسالمية ت

%26.885.222.4093.2082.04018.68-2.4213.464.08التكافلي

%10.003.773.9243.8383.29515.33-4.50-3.8002.98ناقالت

%7.096.505.838.0618.6994.67471.80-8.0302.94المناعي

%22.925.013.5444.3533.1286.46-7.24-3.3302.81الريان

%11.312.266.6236.9356.0185.48-6.50-6.3482.37الرعاية

%18.411.792.1142.4291.9203.54-7.10-1.9882.16الدوحة ب

%20.692.840.8090.8660.6914.78-10.06-0.7242.12اإلجارة

%5.0002.0412.363.033.314.6154.8944.20019.05اإلسمنت

%34.202.631.3621.8021.2007.50-8.83-1.2901.90الطبية

%1.272.2192.5152.0452.69-15.19-7.20-2.1001.89مسيعيد

%27.931.790.6930.8670.6004.17-10.97-0.6251.79السالم

Ooredoo9.2001.660.88-0.010.009.3888.4526.90533.24%

%12.782.571.6101.8831.4606.78-4.65-1.5591.56قامكو

%14.044.283.2103.4062.8116.58-6.38-2.9961.52بروة

%1.972.0352.0521.8365.66-6.27-7.62-1.9401.46الدوحة ت

%26.744.724.8615.6503.52022.27-12.02-4.3041.29إنماء

%18.821.722.0622.3091.8605.16-2.69-1.9561.24قطر ت

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

50D
Mov Avg 

200D
Px 52 W 

Lo
السعر الحالي 

أدنى سعر بعام/

%24.165.0014.64616.86112.7005.91-10.33-13.4501.05صناعات

%8.143.781.8502.0651.18158.17-7.06-1.8680.97إستثمار

%20.342.730.5940.7310.5277.21-4.56-0.5650.89قطر وعمان

%1.4810.1729.7077.71029.70-2.60-3.19-10.0000.76المالحة

%12.996.641.2031.3131.00721.25-1.13-1.2210.74لشا

%1.3715.77717.32214.1102.06-18.46-7.22-14.4000.63زاد

%11.501.361.7882.0611.6434.02-8.71-1.7090.53نالمستثمري

%1.314.0944.3063.7995.16-9.60-1.99-3.9950.50مخازن

%0.7711.22311.3709.3869.95-9.50-6.18-10.3200.29الدولي

%17.491.290.7820.8450.6852.92-10.53-0.7050.28مزايا

%2.361.851.0371.1060.9306.77-3.22-0.9930.20أعمال

%19.624.871.6371.8881.4495.59-5.44-1.5300.13الخليج د

%27.840.052.3272.8092.0111.09-8.71-2.0330.05ودام

%11.052.803.3123.3572.90213.71-3.3000.002.17التحويلية

%0.381.3921.4531.2632.53-10.81-6.70-1.2950.00المتحدة

%2.750.003.2443.4613.1150.00-7.70-3.1150.00السينما

%1.1317.80718.02916.6505.11-2.99-17.5000.003.43كهرباء وماء

%22.760.401.1211.2270.9515.68-12.99-0.30-1.005إزدان

%9.722.6616.76417.87515.5004.52-4.37-0.31-16.200الميرة

%7.570.001.6371.6491.37311.51-7.60-0.46-1.531بلدنا

%3.371.441.201.6671.6351.5006.93-0.68-1.604فودافون

%4.241.0618.75218.45216.7708.17-0.27-0.77-18.140وقود

%15.002.181.7141.8911.32213.46-16.57-5.12-1.500العامة
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 الشركات األكثر 
 
 / إرتفاعا

 
من بداية العامإنخفاضا

11.53

6.806.64

5.83
5.56

5.225.015.004.994.87

الخليج دداللةصناعاتالريانالتكافليQNBKاملناعيلشاالتجاري املصرف

-1.13
-1.27-1.31-1.37-1.48

-1.97

-6.23

QLMIالدوحة تاملالحةزادمخازن مسيعيدكهرباء وماء
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مؤشرات التداول 

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

العائد على 

حقوق 

المساهمين

ة سعر السهم نهاي

العام

ي التغير السعر

منذ بداية العام

QNBK16.14175,49231.00%9.202.0715.78%18.0005.56%

%18.56011.53%9.462.1917.21%14.7048,9148.64املصرف

%12.8105.00%6.692.0120.50%13.4481,37214.37صناعات

%3.1715.01%2.601.288.60%8.0830,9695.47الريان ب

%5.0006.80%4.631.1512.62%6.0921,6123.82التجاري ب

%17.9501.06%9.211.9710.77%5.5118,0363.19وقود

%0.77-10.400%4.522.2815.15%5.0315,6242.76الدولي

%3.6623.77%1.812.1015.40%4.8921,0533.72ناقالت

%1.13-17.700%12.131.4412.62%4.0619,2503.40كهرباء وماء

%1.48-10.150%14.090.715.11%3.9211,3622.01املالحة

Ooredoo3.7229,4695.21%7.441.240.00%9.2000.00%

%1.27-2.127%1.371.5310.90%3.4326,3834.66مسيعيد

%1.9231.72%1.49-2.020.97%2.366,3881.13قطر ت

%2.8734.28%5.370.566.08%2.3011,6582.06بروة 

%1.9531.79%3.290.605.10%1.856,1641.09الدوحة ب

%1.5202.57%1.201.3013.10%1.628,6991.54قامكو

%1.4594.87%1.900.811.72%0.882,8430.50الخليج د

%1.5310.00%1.191.294.55%0.832,9100.51بلدنا

%1.0010.40%1.260.801.15%0.6326,6584.71إزدان

%1.8003.78%1.301.442.33%0.551,3080.23إستثمار

5.6%

11.5%

5.0%5.0%

6.8%

QNBKالتجاري بالريان بصناعاتالمصرف
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املؤشر  العام

علىوماليتداول جلسةأنهىوالحالي،اإلسبوعإغالقمعمكاسبهاملؤشرواصل

شهرمنتداول إسبوعينأخرخسائرجميعليمحينقطة،300بلغي قو صعود

تماسكهدبعذلكوالتداوالت،قيموأحجامفينسبيتحسنمعاملاضىي،ديسمبر

و.نقطة10650الحاليدعمهمستوى منأعلى2022لسنةتداول جلسةأخرفي

 اإلسبوعإنهاءاملؤشرإستطاع
 
 ةاملذكور ةاملقاوممستوى منأعلىمغلقا

 
سابقا

 نستهدفالزخم،إستمرارمعونقطة،11100
 
.نقطة11460منطقةحاليا

2دعم  1دعم  إغالق 1مقاومه  2مقاومه 

10000 10650 11145 11460 11850
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املصرف

،ق.ر19.00دعمهمستوى قربالسهموصول إلىالحالي،الشهربدايةفيأشرنا

Morningنموذجتكون مع Star Patternمحتملإنعكاسعلىيدلالذيوحينها

مؤشروالسهمبينإيجابيإنحرافوجودمعالهابط،العاملإلتجاهاملدىقصير

%bةافظاملحفيالسهمإستطاعو.أخرى مرةدعمهمستوى أعلىالسهمإرتدادو

ملحوظنسبيإرتفاعمعق،.ر18.56املاضىياإلسبوعخالللهوصلسعرأدنيعلى

فاتهمستهدإلىاليومتداول جلسةخاللالسهموصول لنرى التداول أحجامفي

 ةاملذكور 
 
 تمثلالتيوق،.ر21.00–20.50مستوياتيوهسابقا

 
مناطقحاليا

الصمودفيقدرتهمدىوالقادماإلسبوعخاللالسهمحركةنراقب.للسهممقاومه

ىلألعلتخطيهافينجاحهحالفيالتيوأخرى،مرةق.ر21.00املستوى منأعلى

.ق.ر22.00قربالتاليةاملقاومملستوى السهمإختبارنرى قد

 ةتقديري:الخسائروقف
 
.املخاطرتحمللدرجةوفقا
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ناقالت

قممهنمأعلىقمةتكوينعلىالسهمقدرةعدماملاضىيالشهرنهايةفيأوضحنا

العاممسارهخاللق.ر4.230مستوياتقربأعالهاتءجاالتيوةالسابق

ديسمبررشهمنتصفمنذالسهمتحركمعاإلتجاهفيتغيربعدهالنرى الصاعد،

ديسمبرشهرنهايةفيظهرتلكنو.يوم200املتحركمتوسطهمنأدنىاملاضىي

إلىالسهمإرتدادلنرى ق،.ر3.615الحاليالدعممستوى قربلإلنعكاسإشارات

رارإستمحالفيو،ةاملاضياألياممدارعلىدعمهمستوى من%5يقارببمااألعلى

للسهمةهامةمقاوممستوى ق.ر3.860منطقةفتمثل،ةالحاليةالسعريةالحرك

 منهاأعلىاإلستقرارفينجاحهمعو
 
مرةدالصاعاملسارإستمرارنرى قدمجددا

.أخرى 

 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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