ملخص أداء بورصة الكويت األسبوعي  12 -سبتمبر 2019
ملخص أداء السوق خالل األسبوع
أنهــت بورصــة الكويــت تعامالتهــا لألســبوع املنتهــي فــي الثانــي عشــر مــن شــهر ســبتمبر علــى انخفــاض جماعــي كبيــر فــي أداء كافــة مؤشــراتها ،حيــث
انخفــض مؤشــر الســوق العــام بنســبة  ،3.5%ومؤشــر الســوق األول بنســبة  ،4.5%ومؤشــر الســوق الرئيســي بنســبة  .0.7%وفــي املقابــل ارتفــع املعــدل
اليومــي لقيمــة األســهم املتداولــة بنســبة  52%إلــى  30.8مليــون د.ك خــال األســبوع باملقارنــة مــع  20.2مليــون د.ك لألســبوع املاضــي ،كمــا ارتفــع املعــدل
اليومــي لكميــة األســهم املتداولــة بنســبة  16%إلــى  145مليــون ســهم باملقارنــة مــع  125مليــون ســهم لألســبوع املاضــي.
ُمنيــت مؤشــرات البورصــة بخســائر حــادة خــال هــذا األســبوع هــي األســوء منــذ بــدء تقســيم البورصــة مطلــع أبريــل  ،2018حيــث ارتفعــت وتيــرة الضغــوط
البيعيــة علــى أغلــب أســهم الســوق األول ،كمــا امتــدت هــذه الضغــوط البيعــة إلــى شــريحة واســعة مــن أســهم الســوق الرئيســي.
إن غيــاب احملفــزات اإليجابيــة وارتفــاع وتيــرة اخلــوف واحلــذر أثــرت بشــكل كبيــر فــي ســلوك وتعامــات املتداولــن ،األمــر الــذي دفــع العديــد مــن املتداولــن
إلــى التخلــص مــن بعــض مراكزهــم االســتثمارية ،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 جلســة يــوم األربعــاء إلــى أدنــى مســتوياتهما منــذ مطلــع شــهر يونيــو
املاضي.
وفــي مــا يتعلــق بأهــم أخبــار الشــركات ،فقــد أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي عــن اجتمــاع مجلــس إدارة البنــك يــوم اخلميــس املوافــق الثانــي عشــر ســبتمبر
اجلــاري ملناقشــة تقاريــر املستشــارون العامليــون واخلــاص بإلســتحواذ احملتمــل علــى البنــك األهلــي املتحــد ،اضافــة إلــى مناقشــة معــدل ســعر تبــادل األســهم
النهائــي ،وفــي ذات الســياق مت تأجيــل نظــر طلــب التســوية النهائيــة ملديونيــة شــركة أعيــان لإلجــارة واإلســتثمار إلــى جلســة يــوم الثالــث والعشــرون مــن
شــهر أكتوبــر القــادم.
أمــا علــى اجلانــب اإلقتصــادي ،فقــد شــهد ســعر خــام برنــت حتســنا نســبيا خــال األســبوع وجنــح فــي الصعــود إلــى عتبــة ال  64دوالر أمريكــي علــى أثــر
هــدوء التوتــرات واملخــاوف بشــأن احلــرب التجاريــة بــن واشــنطن وبكــن ،وذلــك بعــد تأجيــل زيــادة الرســوم اجلمركيــة علــى الســلع الصينيــة قبــل عــودة
الطرفــن إلــى طاولــة املفاوضــات مــرة أخــرى ،لكنــه عــاد الهبــوط مــرة أخــرى نحــو مســتوى ال  60دوالر ،بعــد تقاريــر تُفيــد بــأن الرئيــس األمريكــي يــدرس
تخفيــف العقوبــات علــى إيــران ،وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة املعــروض العاملــي مــن النفــط اخلــام .يُذكــر أن اللجنــة الوزاريــة املشــتركة ملراقبــة اتفــاق
خفــض اإلنتــاج بــن منظمــة «أوبــك» و»أوبــك »+قــد اتفقــا علــى متديــد خفــض اإلنتــاج إلــى نهايــة العــام خــال اجتماعهــم املنعقــد بالســعودية نهايــة األســبوع.
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نشاط بورصة الكويت
أنهــت بورصــة الكويــت تعامالتهــا جللســة نهايــة األســبوع علــى تبايــن فــي أداء مؤشــراتها ،حيــث انخفــض مؤشــر الســوق العــام بنســبة  ،0.04%مؤشــر الســوق
األول بنســبة  ،0.2%فــي حــن ارتفــع مؤشــر الســوق الرئيســي بنســبة  .0.3%أمــا بالنســبة لنشــاط الســوق فقــد بلــغ إجمالــي القيمــة املتداولــة  31.5مليــون
د.ك مــن خــال تــداول  124مليــون ســهم.
شــهدت مؤشــرات البورصــة أدا ًء متباينــا مــع انخفــاض مســتويات قيــم وأحجــام التــداول بنســب بلغــت  25% ،23%علــى التوالــي مقارنــة مــع اجللســة
الســابقة.
أنهــى مؤشــر الســوق األول جلســة تــداول األمــس علــى اســتقرار ســلبي وســط انخفــاض قيــم وأحجــام تــداول املؤشــر بنســب بلغــت  6.5% ،23%علــى
التوالــي مقارنــة مــع اجللســة املاضيــة ،وهــو مــا يشــير إلــى انحســار حالــة اخلــوف التــي ســيطرت علــى ســلوك املتعاملــن خــال اجللســة الســابقة ،وبالتبعيــة
تراجــع وتيــرة الضغــوط البيعيــة مــن قبــل املتعاملــن.
ارتفــع مؤشــر الســوق الرئيســي بشــكل طفيــف ،مــع اســتمرار عمليــات الشــراء اإلنتقائــي علــى شــريحة واســعة مــن األســهم ،كمــا اســتمرت أيضــا عمليــات
الضغــوط البيعيــة علــى شــريحة أخــرى مــن األســهم .يُذكــر أن ســهم شــركة أعيــان لإلجــارة واإلســتثمار أنهــى اجللســة علــى خســائر ســوقية بنحــو 7%
مقفــا عنــد مســتوى  52.4فلــس وســط زخــم بيعــي واضــح ،وذلــك علــى أثــر تأجيــل نظــر طلــب التســوية إلــى الشــهر القــادم
مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقــت مؤشــرات قطاعــات الســوق علــى تبايــن فــي أداء مؤشــراتها خــال تــداوالت األمــس مقارنــة مــع اجللســة املاضيــة ،حيــث كان االرتفــاع األكبــر
مــن نصيــب قطــاع اخلدمــات املاليــة بنســبة  ،0.5%ثــم قطــاع التأمــن بنســبة  ،0.3%بينمــا انخفــض قطــاع الســلع االســتهالكية بنســبة  ،4.3%وقطــاع
االتصــاالت بنســبة .1.5%
خــال جلســة تــداول األمــس احتــل قطــاع البنــوك وقطــاع اخلدمــات املاليــة وقطــاع اإلتصــاالت املراتــب األولــى مــن حيــث إجمالــي القيمــة املتداولــة بنســبة
 14.2% ،63.8%و 6.9%علــى التوالــي.
خــال جلســة تــداول األمــس احتــل قطــاع اخلدمــات املاليــة وقطــاع البنــوك وقطــاع العقــار املراتــب األولــى مــن حيــث إجمالــي الكميــة املتداولــة بنســبة
 9.5% ،35.2% ،38.9%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  6.6مليــون د.ك ،لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا علــى اســتقرار عنــد ســعر 707فلــس ،وجــاء ســهم بنــك الكويــت الوطنــي باملركــز الثانــي بقيمــة
تــداول بلغــت  4.9مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  936فلــس متراجعــا بنســبة  ،0.1%ثــم جــاء ســهم البنــك األهلــي املتحــد
البحرينــي باملركــز الثالــث بقيمــة تــداول بلغــت  4.6مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  283فلــس مرتفعــا بنســبة .2.2%
فــي الســوق األول احتــل بنــك الكويــت الوطنــي املرتبــة األولــى مــن حيــث القيمــة الرأســمالية بقيمــة  6,119مليــون د.ك ثــم حــل بيــت التمويــل الكويتــي
باملرتبــة الثانيــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  4,937مليــون د.ك ثــم البنــك األهلــي املتحــد البحرينــي باملرتبــة الثالثــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  2,486مليــون د.ك.
نشاط السوق الرئيسي
فــي الســوق الرئيســي تصــدر ســهم شــركة اخلليــج للتأمــن قائمــة األســهم األعلــى تــداوال مــن حيــث قيمــة األســهم املتداولــة خــال جلســة األمــس بقيمــة
تــداول بلغــت  1.4مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  680فلــس مرتفعــا بنســبة  ،1.5%وجــاء ســهم شــركة أعيــان لإلجــارة
واإلســتثمار باملركــز الثانــي بقيمــة تــداول بلغــت  743الــف د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  52.4فلــس متراجعــا بنســبة  ،6.9%ثــم
جــاء ســهم شــركة املجموعــة املشــتركة للمقــاوالت باملركــز الثالــث بقيمــة تــداول بلغــت  213الــف د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر 233
فلــس مرتفعــا بنســبة .0.4%فــي الســوق الرئيســي احتــل البنــك التجــاري الكويتــي املرتبــة األولــى مــن حيــث القيمــة الرأســمالية بقيمــة  997مليــون د.ك
ثــم البنــك األهلــي املتحــد الكويتــي باملرتبــة الثانيــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  671مليــون د.ك ثــم البنــك األهلــي الكويتــي باملرتبــة الثالثــة بقيمــة رأســمالية
بلغــت  491مليــون د.ك.

