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ملخص أداء السوق خالل األسبوع
ثاني أسوء أداء أسبوعي للبورصة على اإلطالق منذ بدء العمل باملؤشرات اجلديدة
أنهــت بورصــة الكويــت تعامالتهــا لألســبوع املنتهــي فــي التاســع عشــر مــن شــهر ســبتمبر علــى انخفــاض جماعــي حــاد فــي أداء كافــة مؤشــراتها لألســبوع
الثانــي علــى التوالــي ،حيــث انخفــض مؤشــر الســوق العــام بنســبة  ،3.4%ومؤشــر الســوق األول بنســبة  ،3.9%ومؤشــر الســوق الرئيســي بنســبة  .2%وفــي
املقابــل ارتفــع املعــدل اليومــي لقيمــة األســهم املتداولــة بنســبة  69.4%إلــى  52.2مليــون د.ك خــال األســبوع باملقارنــة مــع  30.8مليــون د.ك لألســبوع
املاضــي ،كمــا ارتفــع املعــدل اليومــي لكميــة األســهم املتداولــة بنســبة  16.2%إلــى  168.5مليــون ســهم باملقارنــة مــع  145مليــون ســهم لألســبوع املاضــي.
شــهدت مؤشــرات البورصــة نزيفــا حــادا لألســبوع الثانــي علــى التوالــي هــي األســوء منــذ بــدء تقســيم البورصــة مطلــع أبريــل  ،2018حيــث اســتمرت
الضغــوط البيعيــة بشــكل مكثــف علــى كافــة أســهم الســوق األول لألســبوع الثانــي علــى التوالــي خــال كافــة جلســات األســبوع اخلمــس ،كمــا امتــدت هــذه
الضغــوط البيعــة إلــى شــريحة واســعة مــن أســهم الســوق الرئيســي.
لكــن جلســة نهايــة األســبوع كانــت جلســة دراماتيكيــة بــكل املقاييــس ،حيــث واصــل املتداولــون عملياتهــم البيعيــة بشــكل كبيــر خــال التعامــات الصباحيــة،
دافعــن بذلــك أســعار األســهم إلــى مســتويات قياســية ،وهــو مــا جعــل مؤشــر الســوق العــام يتراجــع بنســبة  2%إلــى مســتوى  5393نقطــة كأدنــى مســتوى
لــه منــذ منتصــف شــهر مــارس املاضــي ،خاســرا بذلــك نحــو  110نقطــة ،لكــن املشــهد تغيــر بعــد منتصــف اجللســة بشــكل كامــل ،حيــث ظهــرت عمليــات
شــرائية قويــة علــى أغلــب أســهم الســوق األول ،األمــر الــذي انعكــس علــى أداء هــذه األســهم وكذلــك أداء املؤشــر ،حيــث جنحــت شــريحة واســعة مــن
األســهم مــن محــو كافــة خســائرها الصباحيــة وحتقيــق مكاســب ســوقية حــادة ،دافعــة بذلــك مؤشــر الســوق األول إلــى الصعــود فــوق مســتوى ال 6000
نقطــة مــرة أخــرى.
اجلديــر بالذكــر أن بورصــة الكويــت ســوف تنضــم رســميا إلــى مؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز داو جونــز لألســواق الناشــئ رســميا يــوم األثنــن القــادم ،وذلــك
تبعــا إلقفــاالت جلســة نهايــة األســبوع محــل الذكــر ،حيــث مــن املتوقــع أن ينضــم نحــو  24شــركة مدرجــة ضمــن هــذا املؤشــر ،بــوزن  0.42%تقريبــا ،وهــو
مــا يفســر ارتفــاع قيــم وأحجــام تــداول البورصــة خــال اجللســة إلــى مســتويات قياســية.
إن غيــاب احملفــزات اإليجابيــة وارتفــاع وتيــرة اخلــوف واحلــذر نتيجــة تصاعــد التوتــرات اجليوسياســية اإلقليميــة أثــرت بشــكل كبيــر فــي ســلوك وتعامــات
املتداولــن ،األمــر الــذي دفــع العديــد منهــم إلــى اإلســتمرار فــي عمليــات البيــع وتخفيــف املراكــز اإلســتثمارية ،وهــو مــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى ارتفــاع
معــدل قيــم التــداول اليومــي ،وانخفــاض مؤشــرات البورصــة بشــكل حــاد .يُذكــر أن مؤشــر الســوق العــام ومؤشــر الســوق األول قــد تراجعــا خــال اجللســتني
األخيرتــن إلــى أدنــى مســتوياتهما منــذ منتصــف شــهر مــارس املاضــي.
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أمــا علــى اجلانــب اإلقتصــادي ،فقــد شــهد ســعر خــام برنــت ارتفاعــا كبيــرا خــال األســبوع وجنــح فــي الصعــود إلــى عتبــة ال  72دوالر أمريكــي مطلــع
هــذا األســبوع محققــا أكبــر مكاســب ســوقية يوميــة علــى اإلطــاق ،وذلــك قبــل أن يقلــص هــذه املكاســب ويســتقر بالقــرب مــن مســتوى  65دوالر ،ويُعــزى
هــذا الصعــود احلــاد فــي أســعار النفــط إلــى الهجــوم الــذي تعرضــت لــه بعــض املنشــآت النفطيــة فــي الســعودية.
نشاط بورصة الكويت
أنهــت بورصــة الكويــت تعامالتهــا جللســة نهايــة األســبوع علــى تبايــن فــي أداء مؤشــراتها ،حيــث ارتفــع مؤشــر الســوق العــام بنســبة  ،0.9%مؤشــر الســوق
األول بنســبة  ،1.3%فــي حــن أغلــق مؤشــر الســوق الرئيســي علــى اســتقرار ســلبي بنســبة  .0.04%أمــا بالنســبة لنشــاط الســوق فقــد بلــغ إجمالــي القيمــة
املتداولــة  89.1مليــون د.ك مــن خــال تــداول  262مليــون ســهم.
شــهدت مؤشــرات البورصــة أدا ًء متباينــا مــع ارتفــاع حــاد فــي قيــم وأحجــام التــداول بنســب بلغــت  80% ،90%علــى التوالــي ،مقارنــة مــع اجللســة الســابقة،
يُذكــر أن مؤشــر الســوق العــام والســوق األول ســجال خــال اجللســة مســتويات هــى األدنــى منــذ منتصــف مــارس املاضــي ،وذلــك قبــل تقليــص خســائرهما
عنــد اإلقفال.أنهــى مؤشــر الســوق األول جلســة تــداول األمــس علــى ارتفــاع ملحــوظ وســط ارتفــاع قيــم وأحجــام تــداول املؤشــر إلــى أعلــى مســتوياتهما منــذ
جلســة الرابــع عشــر مــن مــارس املاضــي بنســبة علــى التوالــي مقارنــة مــع اجللســة املاضيــة والتــي تزامنــت مــع دخــول ســيولة أجنبيــة جديــدة تابعــة ملؤشــر
فوتســي راســل .حيــث شــهدت كافــة أســهم املؤشــر زخمــا بيعيــا حــادا خــال التعامــات الصباحيــة ،مســجلة خســائر ســوقية واضحــة ،ثــم مــا لبثــت أن
ظهــرت عمليــات شــرائية حــادة دفعــت العديــد مــن األســهم إلــى تقليــص هــذه اخلســائر والبعــض األخــر إلــى حتقيــق مكاســب ســوقية .يُذكــر أن ســهم بيــت
التمويــل الكويتــي تصــدر قيــم وأحجــام التــداول خــال كافــة جلســات األســبوع اخلمــس منهيــا اجللســة علــى ارتفــاع بلــغ  1.3%ومقفــا عنــد مســتوى 637
فلس.شــهد مؤشــر الســوق الرئيســي اســتقرارا ســلبيا ،مــع اســتمرار عمليــات الشــراء اإلنتقائــي علــى شــريحة مــن األســهم مــن جهــة  ،والضغــوط البيعيــة
علــى شــريحة أخــرى وســط تراجــع قيــم وأحجــام تــداول املؤشرنســبيا مقارنــة مــع اجللســة الســابقة.
مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقــت كافــة مؤشــرات قطاعــات الســوق علــى ارتفــاع فــي أداء مؤشــراتها خــال تــداوالت األمــس مقارنــة مــع اجللســة املاضيــة ،عــدا قطاعــي الســلع
اإلســتهالكية واخلدمــات املاليــة ،حيــث تراجعــا بنســبة  0.9% ،2.1%علــى التوالــي ،وفــي املقابــل تصــدر قطــاع اإلتصــاالت القطاعــات الرابحــة بنســبة
 ،1.6%تــاه قطــاع الصناعــة بنســبة  ،1.5%ثــم قطــاع البنــوك بنســبة .1.3%
خــال جلســة تــداول األمــس احتــل قطــاع البنــوك وقطــاع اخلدمــات املاليــة وقطــاع الصناعــة املراتــب األولــى مــن حيــث إجمالــي القيمــة املتداولــة بنســبة
 9.3% ،75.7%و 6.8%علــى التوالــي.
خــال جلســة تــداول األمــس احتــل قطــاع البنــوك وقطــاع اخلدمــات املاليــة وقطــاع العقــار املراتــب األولــى مــن حيــث إجمالــي الكميــة املتداولــة بنســبة
 8.2% ،23.4% ،56.9%علــى التوالــي.
نشاط السوق األول
فــي الســوق األول تصــدر ســهم بيــت التمويــل الكويتــي قائمــة األســهم األعلــى تــداوال مــن حيــث قيمــة األســهم املتداولــة خــال جلســة األمــس بقيمــة تــداول
بلغــت  23.8مليــون د.ك ،لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  637فلــس مرتفعــا بنســبة  ،1.3%وجــاء ســهم بنــك الكويــت الوطنــي باملركــز
الثانــي بقيمــة تــداول بلغــت  17.7مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  930فلــس مرتفعــا بنســبة  ،2.5%ثــم جــاء ســهم بنــك برقــان
باملركــز الثالــث بقيمــة تــداول بلغــت  8.9مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  305فلــس متراجعــا بنســبة  .7%فــي الســوق األول
احتــل بنــك الكويــت الوطنــي املرتبــة األولــى مــن حيــث القيمــة الرأســمالية بقيمــة  6,067مليــون د.ك ثــم حــل بيــت التمويــل الكويتــي باملرتبــة الثانيــة بقيمــة
رأســمالية بلغــت  4,444مليــون د.ك ثــم شــركة اإلتصــاالت املتنقلــة باملرتبــة الثالثــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  2,311مليــون د.ك.
نشاط السوق الرئيسي
فــي الســوق الرئيســي تصــدر ســهم شــركة عقــارات الكويــت قائمــة األســهم األعلــى تــداوال مــن حيــث القيمــة خــال جلســة األمــس بقيمــة تــداول بلغــت 507
ألــف د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  79.7فلــس مرتفعــا بنســبة  ،0.9%وجــاء ســهم البنــك األهلــي املتحــد الكويتــي باملركــز الثانــي
بقيمــة تــداول بلغــت  458الــف د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  304فلــس متراجعــا بنســبة  ،1.9%ثــم جــاء ســهم شــركة املجموعــة
املشــتركة للمقــاوالت باملركــز الثالــث بقيمــة تــداول بلغــت  405الــف د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا علــى اســتقرار عنــد ســعر  119فلس.فــي
الســوق الرئيســي احتــل البنــك التجــاري الكويتــي املرتبــة األولــى مــن حيــث القيمــة الرأســمالية بقيمــة  996مليــون د.ك ثــم البنــك األهلــي املتحــد الكويتــي
باملرتبــة الثانيــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  627مليــون د.ك ثــم البنــك األهلــي الكويتــي باملرتبــة الثالثــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  479مليــون د.ك.

