ملخص أداء بورصة الكويت األسبوعي  26 -سبتمبر 2019
ملخص أداء السوق خالل األسبوع
أنهــت بورصــة الكويــت تعامالتهــا لألســبوع املنتهــي فــي الســادس والعشــرون مــن شــهر ســبتمبر علــى ارتفــاع جماعــي فــي أداء كافــة مؤشــراتها  ،حيــث ارتفــع
مؤشــر الســوق العــام بنســبة  ،2.9%ومؤشــر الســوق األول بنســبة  ،3.5%ومؤشــر الســوق الرئيســي بنســبة  .1.1%وفــي املقابــل انخفــض املعــدل اليومــي
لقيمــة األســهم املتداولــة بنســبة  23.2%إلــى  40مليــون د.ك خــال األســبوع باملقارنــة مــع 52.2مليــون د.ك لألســبوع املاضــي ،كمــا انخفــض املعــدل اليومــي
لكميــة األســهم املتداولــة بنســبة  12.4%إلــى  148مليــون ســهم باملقارنــة مــع 168.5مليــون ســهم لألســبوع املاضــي.
شــهدت مؤشــرات البورصــة حتســنا ملحوظــا فــي أدائهــا خــال جلســات هــذا األســبوع ،وذلــك عقــب تراجــع حــاد دام ملــدة أســبوعني متتاليــن ،حيــث تعافــت
مؤشــرات البورصــة قليــا مــع عــودة الزخــم الشــرائي مــرة أخــرى ،والــذي طــال العديــد مــن األســهم ســواء بالســوق األول أو الســوق الرئيســي ،األمــر الــذي
دفــع كافــة مؤشــرات البورصــة إلــى الصعــود مــن أدنــى مســتوياتها والتــي كانــت ســجلتها خــال جلســات األســبوع املاضــي ،محققــة بذلــك مكاســب ســوقية
متفاوتــة .اجلديــر بالذكــر أن ســهم بيــت التمويــل الكويتــي شــهد خــال جلســات هــذا األســبوع نشــاطا ايجابيــا غيــر مســبوقا ،حيــث شــهد زخــم شــرائي حــاد
مــن قبــل املتعاملــن ،األمــر الــذي عــزز مــن صعــوده مــن أدنــى مســتوى لــه خــال األســبوع املاضــي الواقــع عنــد مســتوى 601فلــس وصــوال إلــى مســتوى 696
فلــس محققــا بذلــك مكاســب ســوقية بنحــو  16%تقريبــا ،وذلــك قبــل أن يُقلــص هــذه املكاســب ويغلــق عنــد مســتوى  680فلــس.
أمــا علــى اجلانــب اإلقتصــادي ،فقــد شــهد ســعر خــام برنــت تراجعــا خــال األســبوع بنحــو  13%تقريبــا إلــى مســتوى  62.50دوالر أمريكــي ،ويُعــزى هــذا
التراجــع بعــد تــوارد أنبــاء عــن اســتعادة اململكــة العربيــة الســعودية مســتوى انتــاج النفــط الــذي مت فقــده جــراء الهجمــات التــي تعرضــت لهــا منشــآتها
النفطيــة فــي الرابــع عشــر مــن الشــهر اجلــاري ،والــذي كان الدافــع األساســي إلــى ارتفــاع ســعر خــام برنــت إلــى مســتويات قياســية آنــذاك هــذا مــن جانــب،
ومــن جانــب آخــر فــإن احتمــاالت حتســن األوضــاع التجاريــة العامليــة وهــدوء التوتــرات بــن الواليــات املتحــدة والصــن ســاهم أيضــا فــي تراجــع أســعار
النفــط
نشاط بورصة الكويت
أنهــت بورصــة الكويــت تعامالتهــا جللســة نهايــة األســبوع علــى تراجــع فــي أداء مؤشــراتها ،حيــث تراجــع مؤشــر الســوق العــام بنســبة  ،0.5%مؤشــر الســوق
األول بنســبة  ،0.7%ومؤشــر الســوق الرئيســي بنســبة  .0.03%أمــا بالنســبة لنشــاط الســوق فقــد بلــغ إجمالــي القيمــة املتداولــة  25.7مليــون د.ك مــن
خــال تــداول  116مليــون ســهم.
شهدت مؤشرات البورصة أدا ًء سلبيا طفيفا وسط استمرار تراجع هامشي في قيم وأحجام التداول بنسبة  1.6%مقارنة مع اجللسة السابقة.

ثـقــ ــة | الـتــ ــزام | أداء
أنهــى مؤشــر الســوق األول جلســة تــداول األمــس علــى تراجــع طفيــف وســط ارتفــاع نســبي فــي قيــم تــداول املؤشــر بنســبة  ،6%حيــث ال تــزال حالــة الهــدوء
علــى أغلــب أســهم املؤشــر هــي ســيدة املوقــف  .يُذكــر أن أغلــب أســهم املؤشــر قــد أقفلــت علــى تراجعــات متفاوتــة.
ال تــزال أســهم مؤشــر الســوق الرئيســي تشــهد نشــاطا ملحوظــا ،وســط ارتفــاع طفيــف فــي أحجــام تــداول املؤشــر بنســبة  3.4%مقارنــة مــع اجللســة
الســابقة .حيــث اســتمرت وتيــرة الشــراء اإلنتقائــي علــى شــريحة واســعة مــن األســهم محققــة بذلــك مكاســب ســوقية ملحوظــة ،كمــا ال تــزال شــريحة أخــرى
مــن األســهم تعانــي مــن الضغــوط البيعيــة .يُذكــر أن ســهم شــركة مينــا العقاريــة شــهد زخمــا شــرائيا ملحوظــا منهيــا اجللســة علــى مكاســب ســوقية بلغــت
 1.8%عنــد ســعر  38.8فلــس ،وفــي ذات الســياق شــهد ســهم شــركة أعيــان لإلجــارة واإلســتثمار نشــاطا ايجابيــا أيضــا محققــا مكاســب بلغــت 1.8%
ومقفــا عنــد مســتوى  56.7فلــس ،وفــي املقابــل تراجــع ســهم أســمنت بورتالنــد كويــت بشــكل حــاد بلــغ  9.2%منهيــا اجللســة عنــد مســتوى  1,080فلــس.
مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقــت أغلــب مؤشــرات قطاعــات الســوق علــى تراجــع فــي أداء مؤشــراتها خــال تــداوالت األمــس مقارنــة مــع اجللســة املاضية،عــدا قطاعــي النفــط والغــاز
واخلدمــات املاليــة اللــذان ارتفعــا بنســب  1.6% ،3.5%علــى التوالــي ،بينمــا تصــدر قطــاع الصناعــة القطاعــات اخلاســرة بنســبة  ،1.2%تــاه قطــاع الســلع
اإلســتهالكية بنســبة  ،1.2%ثــم قطــاع املــواد األساســية بنســبة .0.8%
خــال جلســة تــداول األمــس احتــل قطــاع البنــوك وقطــاع الصناعــة وقطــاع اخلدمــات املاليــة املراتــب األولــى مــن حيــث إجمالــي القيمــة املتداولــة بنســبة
 15.1% ،54.6%و 12.3%علــى التوالــي.
خــال جلســة تــداول األمــس احتــل قطــاع اخلدمــات املاليــة وقطــاع العقــار وقطــاع البنــوك املراتــب األولــى مــن حيــث إجمالــي الكميــة املتداولــة بنســبة
 24.3% ،28.5% ،30.4%علــى التوالــي.
نشاط السوق األول
فــي الســوق األول تصــدر ســهم بنــك الكويــت الوطنــي قائمــة األســهم األعلــى تــداوال مــن حيــث قيمــة األســهم املتداولــة خــال جلســة األمــس بقيمــة تــداول
بلغــت  5.4مليــون د.ك ،لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  958فلــس متراجعــا بنســبة  ،0.7%وجــاء ســهم بيــت التمويــل الكويتــي باملركــز
الثانــي بقيمــة تــداول بلغــت  3.8مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  680فلــس متراجعــا بنســبة  ،0.6%ثــم جــاء ســهم البنــك
األهلــي املتحــد البحرينــي باملركــز الثالــث بقيمــة تــداول بلغــت  2.2مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  272فلــس متراجعــا بنســبة
.0.7%
فــي الســوق األول احتــل بنــك الكويــت الوطنــي املرتبــة األولــى مــن حيــث القيمــة الرأســمالية بقيمــة  6,250مليــون د.ك ثــم حــل بيــت التمويــل الكويتــي
باملرتبــة الثانيــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  4,744مليــون د.ك ثــم البنــك األهلــي املتحــد البحرينــي باملرتبــة الثالثــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  2,369مليــون د.ك.
نشاط السوق الرئيسي
فــي الســوق الرئيســي تصــدر ســهم شــركة أســمنت بورتالنــد كويــت قائمــة األســهم األعلــى تــداوال مــن حيــث القيمــة خــال جلســة األمــس بقيمــة تــداول
بلغــت  1.3مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  1,080فلــس متراجعــا بنســبة  ،9.2%وجــاء ســهم شــركة اخلليــج للكابــات
والصناعــات الكهربائيــة باملركــز الثانــي بقيمــة تــداول بلغــت  801الــف د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  475فلــس مرتفعــا بنســبة
 ،1.1%ثــم جــاء ســهم شــركة التســهيالت التجاريــة باملركــز الثالــث بقيمــة تــداول بلغــت  745الــف د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر
 203فلــس متراجعــا بنســبة .1.5%
فــي الســوق الرئيســي احتــل البنــك التجــاري الكويتــي املرتبــة األولــى مــن حيــث القيمــة الرأســمالية بقيمــة  998مليــون د.ك ثــم البنــك األهلــي املتحــد
الكويتــي باملرتبــة الثانيــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  656مليــون د.ك ثــم البنــك األهلــي الكويتــي باملرتبــة الثالثــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  486مليــون د.ك.

