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حتليل نشاط بورصة الكويت
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نشاط بورصة الكويت
اختتمــت بورصــة الكويــت تعامالتهــا لعــام  2018علــى تبايــن فــي أداء مؤشــراتها وذلــك مقارنــة مــع ســعر التأســيس
الــذي مت العمــل بــه مــع مطلــع شــهر أبريــل املاضــي ،حيــث ارتفعــت مؤشــرات الســوق العــام والســوق األول بنســب
بلغــت  1.6%و 5.3%علــى التوالــي ،فــي حــن تراجــع مؤشــر الســوق الرئيســي مبعــدل  .5.2%تراجــع املعــدل اليومــي
لقيمــة األســهم املتداولــة خــال عــام  2018بنســبة  26.9%إلــى  16.8مليــون د.ك باملقارنــة مــع  22.9مليــون د.ك
خــال عــام  .2017كمــا تراجــع املعــدل اليومــي لكميــة األســهم املتداولــة بنســبة .56.8%
العديــد مــن املتغيــرات والتطــورات فــي البيئــة التشــغيلية لبورصــة الكويــت وأمــور فنيــة أخــرى حدثــت خــال هــذا
العــام ،هــذه التغيــرات أفرزتهــا احلاجــة العمليــة لكــي يصبــح الســوق الكويتــي فــي مصــاف األســواق الناشــئة ،وهــو
أمــر قــد مت حتقيقــه ومالمســته مــن خــال جنــاح بورصــة الكويــت فــي عــام  2018مــن الدخــول واالنضمــام رســميا
إلــى مؤشــر فوتســي راســل لألســواق الناشــئة الثانويــة مــن خــال مرحلتــن ،باإلضافــة إلــى إعــان شــركة مورغــان
ســتانلي ( )MSCIعــن ضــم بورصــة الكويــت إلــى قائمــة املراجعــة الســنوية لتصنيــف الســوق لعــام  ،2019وإعــان
مؤسســة ســتاندرد آنــد بــورز داو جونــز ملؤشــرات األســواق عــن ترقيــة الســوق الكويتــي كســوق ناشــئ اعتبــارا مــن
ســبتمبر  ،2019إشــارة منهــا وتأكيــدا علــى جــدارة بورصــة الكويــت .لــذا نســتطيع أن نطلــق مجــازا تعبيــر ســنة
احلصــاد لبورصــة الكويــت فــي عــام .2018

تراجع املعدل اليومي لقيمة
األسهم املتداولة خالل عام 2018
بنسبة 26.9%

شــهدت بورصــة الكويــت خــال الشــهور األولــى مــن عــام  2018مجموعــة مــن العوامــل واحملفــزات اإليجابيــة التــي
انعكســت بشــكل مباشــر علــى أداء البورصــة ،فقــد جنحــت املؤشــرات الوزنيــة والســعرية  -املعمــول بهــا ســابقا  -فــي
حتقيــق مكاســب ســوقية خــال شــهري ينايــر وفبرايــر علــى التوالــي ،وذلــك بالتزامــن مــع ارتفــاع شــهية املتداولــن
وزيــادة جرعــة التفــاؤل جتــاه النتائــج الســنوية للشــركات املدرجــة وتوزيعاتهــا ،ممــا ســاعد علــى اســتحواذ األســهم
القياديــة علــى النصيــب األكبــر مــن إجمالــي التــداوالت مــع وجــود بعــض النشــاط املضاربــي علــى بقيــة األســهم ســواء
املتوســطة أو الصغيــرة .لكــن املشــهد تغيــر قليــا فــي شــهر مــارس ،حيــث حافظــت املؤشــرات الوزنيــة علــى مكاســبها،
فــي حــن تراجــع بشــكل فــردي املؤشــر الســعري ،وذلــك بعــد توجــه أنظــار املســتثمرين نحــو األســهم القياديــة
والتشــغيلية دون غيرهــا تزامنــا مــع انطــاق قطــار اجتمــاع اجلمعيــات العموميــة للشــركات وإقرارهــا للتوزيعــات
املقترحــة ،إلــى جانــب إعــان شــركة فوتســي راســل علــى خطــوات ومراحــل دخــول بورصــة الكويــت ضمــن مؤشــرها
لألســواق الناشــئة الثانويــة والتــي مت العمــل بهــا رســميا فــي شــهري ســبتمبر وديســمبر مــن عــام .2018
مؤشرات بورصة الكويت
(نقطة)

منذ التأسيس

31-Dec-18

مؤشر السوق العام (ع .س)

5,080

1.6%

p

مؤشر السوق األول (ع .س)

5,267

5.3%

p

مؤشر السوق الرئيسي (ع .س)

4,739

-5.2%

q

* ع .س  :عائد سعري

*مالحظة :نسبة التغير عن تاريخ تأسيس املؤشر في  1أبريل 2018

متغيرات السوق العام
نسبة التغير

31-Dec-18
املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم/يوم)

87,073,838

-56.8%

q

املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة (د.ك/.يوم)

16,763,496

-26.9%

q

* مالحظة :نطاق متغيرات التداول للمؤشر العام استحدثت في تاريخ  1أبريل 2018

املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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مالحظة :متت مراجعة مؤشر NIC50بناء على أكبر خمسني شركة متداولة من حيث القيمة خالل عام كامل وميكن اإلطالع على املؤشر وبياناته من خالل
 REUTERSحتت رمز .NIC50

ومـع بدايـة الربـع الثانـي بـدأت بورصـة الكويـت بالعمـل بنظـام تقسـيم السـوق للشـركات املدرجـة بـه إلـى األسـواق
الثالثـة وذلـك وفـق معاييـر معينـة (أبرزهـا القيمـة السـوقية ومعـدل السـيولة) لتلبـي احتياجـات السـوق الكويتـي من
تطويـر وتدفـع بـه نحـو االرتقـاء .شـهد السـوق مرحلـة تراجـع ملحوظـة نسـبيا خلال شـهري أبريـل ومايـو ليخسـر
مؤشـر السـوق العـام مـا يقـارب  269نقطـة مـن مسـتوى تأسيسـه ( 5,000نقطـة) ويصـل إلى مسـتوى  4,731.4نقطة
بتاريخ  24مايو  ،2018أي أن السـوق تراجع بنسـبة  ،5.4%مع انخفاض نشـاط تداوالت السـوق ،حيث وصل املعدل
اليومـي للقيمـة املتداولـة خلال شـهري أبريـل ومايـو مـا يقـارب  10مليـون د.ك.
برأينـا أن العديـد مـن العوامـل قـد اجتمعـت فـي ذات التوقيـت لتعكـس أثرهـا علـى طبيعـة التـداوالت خلال هـذه
الفتـرة ،حيـث أبـدى اجتـاه املتداولين فـي البورصـة الكويتيـة نحـو املزيـد مـن الترقـب والعـزوف النسـبي عـن التـداول
بدليـل تراجـع مسـتويات السـيولة وأحجـام التـداول ،ويأتـي هـذا األمر كرد فعل طبيعي لسـببني رئيسـيني أوالً كحركة
تصحيحيـة للسـوق بعـد املكاسـب التـي حققهـا خلال الربـع األول ،والعامـل الثانـي هـو حداثـة منظومـة التـداول
اجلديـدة والتـي لـم تسـتوعب بشـكل تـام مـن قبـل املتداولين فـي بدايـة تطبيقهـا .كمـا ميكننـا أن نشـير إلـى أن دخول
مواسـم اإلجـازة الصيفيـة وشـهر رمضـان املبـارك عامـل آخـر سـاهم فـي تراجـع نشـاط السـوق بشـكل عـام.

شهد عام  2018إدراج وحيد فقط،
متثل في إدراج شركة املتكاملة
القابضة ضمن شركات السوق
األول بتاريخ  15يوليو 2018

ولعل هنا يجب أن نسلط بعض الضوء على عملية تقسيم بورصة الكويت وطرح تساؤل هل عملية التقسيم شكلت
حلا شـامال ملعضلـة تراجـع السـيولة التـي عانـى منهـا السـوق فـي السـنوات السـابقة؟ برأينـا أن البورصـة الكويتيـة
بكيانهـا اجلديـد وهيئـة أسـواق املـال واألطـراف ذات الصلـة اسـتطاعوا أن ينفـذوا سلسـلة مـن اإلصالحـات لتطويـر
السـوق ،والتـي كان مـن ضمنهـا تقسـيم السـوق ،إال أن مثـل هـذا اإلجـراء يعـد كخطـوة ثانويـة تضمن تعزيز مسـتويات
السـيولة إلـى حـد مـا – فمـازال السـوق يعانـي مـن مؤشـرات متركـز سـيولة السـوق فـي عـدد قليـل مـن الشـركات -
عشـرة شـركات شـكلت سـيولتها مـا يقـارب  69%مـن إجمالـي السـيولة فـي عـام  2018وعـدم حتسـن عمـق السـوق
بشـكل ملحـوظ فـي نفـس الوقـت  -بينمـا يكمـن احلـل األساسـي فـي شـقني ،األول يتمثـل فـي طـرح أدوات ومنتجـات
اسـتثمارية جديـدة ومهمـة خاصـة لالسـتثمار املؤسسـي احمللـي واألجنبـي ،مثـل البيع على املكشـوف ،وصناع السـوق،
والعقـود املسـتقبلية وأدوات أخـرى ،حيـث أن تنويـع األدوات ميكـن املسـتثمرين مـن تنويـع إسـتراتيجياتهم ،وزيـادة
نشـاط التـداول فـي السـوق .أمـا الشـق اآلخـر فهـو مرتبـط بالتنمية االقتصادية وتنشـيط بيئة األعمـال وزيادة حصة
القطـاع اخلـاص مـن املشـاركة فـي األنشـطة االقتصاديـة والعمـل علـى إدراج هـذه الشـركات ضمـن السـوق احمللـي،
حيـث شـهد عـام  2018إدراج وحيـد فقـط ،متثـل فـي إدراج شـركة املتكاملـة القابضـة ضمـن شـركات السـوق األول
بتاريـخ  15يوليـو  ،2018ويعتبـر هـذا اإلدراج باكـورة أدراج الشـركات العائليـة فـي البورصـة الكويتيـة ،وأول إدراج فـي
البورصـة منـذ شـهر يونيـو .2015
املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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أهـم األحـداث املرتقبـة خلال عـام  2019والتـي تعمـل فـي نفـس هـذا االجتـاه مـن تطويـر كفـاءة السـوق ،حدثين
رئيسـيني ،احلـدث األول مرتبـط بعمليـة تنفيـذ بورصـة الكويـت للمرحلـة الثالثـة مـن مشـروع تطويـر السـوق املنتظـر
تدشـينه فـي مـارس املقبـل ،تتضمـن الكثيـر مـن املتغيـرات التـي ينتظـر أن يكـون لها أثـر إيجابي على منظومة السـوق
بشـكل عـام خصوصـا سـيولة السـوق .أمـا احلـدث الثانـي فهو مرتبـط بعملية خصخصة البورصـة حيث قامت هيئة
أسـواق املـال باعتمـاد اإلجـراءات التـي سـتتبعها فـي تلقـي املظاريـف املغلقـة اخلاصـة باملزايـدة علـى حصـة املشـغل
العاملـي للبورصـة سـوا ًء كان منفـرداً أو بالتحالـف مـع شـركات محليـة فـي ظـل برنامـج اخلصخصـة ومـا شـهده مـن
متديـد للجـدول الزمنـي لغايـة فبرايـر  ،2019وهـو األمـر الـذي يعمـل علـى دخـول مشـغل عاملـي للبورصـة يزيـد مـن
كفـاءة البيئـة التشـغيلية للسـوق احمللـي.
نعتقـد أن مثـل هـذه التغيـرات التـي نأمـل فـي حتقيقهـا خلال عـام  ،2019تكـون بورصـة الكويـت قـد اسـتوفت معظم
املتطلبـات املباشـرة املرتبطـة بأسـواق املـال أمـام وكاالت التصنيـف العامليـة .ال سـيما وأن وزارة التجـارة والصناعـة
فـي دولـة الكويـت قـد أعلنـت فـي منتصـف شـهر ديسـمبر  2018عـن موافقتهـا بالسـماح للمسـتثمرين غيـر الكويتيني
بزيـادة نسـب التملـك فـي البنـوك الكويتيـة دون حتديـد سـقف لهـذه امللكيـة ،كمـا أعلنـت أن هـذه املوافقـة مشـروطة
مبوافقـة بنـك الكويـت املركـزي ،فـي حـال جتـاوزت ملكيـة املسـتثمر األجنبـي  5%مـن رأسـمال البنـك .برأينـا هـذه
املوافقة تشـكل خطوة إيجابية سـوف تعزز من جاذبية بورصة الكويت لالسـتثمارات األجنبية ،خصوصا بعد إعالن
شـركة مورغان سـتانلي ( )MSCIعن ضم بورصة الكويت إلى قائمة املراجعة السـنوية لتصنيف السـوق لعام ،2019
والتـي أفـادت بأنهـا كانـت أهـم وآخـر املالحظـات املرصـودة ،ممـا يعنـي أن البورصـة الكويتيـة باتـت علـى مشـارف
الترقيـة واالنضمـام ملؤشـر ( )MSCIبـوزن جيـد يتيـح املجـال أمـام سـيولة خارجيـة جديـدة تقـدر بنحـو مليـاري دوالر
أمريكي.
وبالرجـوع إلـى أداء السـوق خلال الربـع الثالـث ،تغيـر املشـهد كليـا ،حيث شـهدت البورصة نشـاطا إيجابيـا كبيرا ،كنا
قـد فقدنـاه منـذ النصـف الثانـي مـن العـام  ،2017وميكننـا القـول أن السـوق شـهد زخمـاً شـرائيا وشـهية اسـتثمارية
طالت كافة أسـهم السـوق األول ،وشـريحة من األسـهم املتوسـطة والصغيرة أيضا ،لينجح املؤشـر في التعافي بشـكل
كبيـر ويدخـل مرحلـة جديـدة مـن الصعـود على كافة املسـتويات سـواء على مسـتوى معدل قيم وأحجـام التداوالت ،أو
بالنسـبة للمؤشـر نفسـه ،حيـث سـجل املؤشـر العـام خلال تـداوالت شـهر يونيـو وحتـى أوائـل شـهر أغسـطس سلسـلة
صعـود مسـتمرة ،دفعـت باملؤشـر إلـى حتقيـق مكاسـب سـوقية بلغـت  ،11.7%أي مبقـدار  556نقطـة ،حيـث جنـح
املؤشـر العـام  -حتديـدا فـي تاريـخ  8مـن شـهر أغسـطس  - 2018مـن تسـجيل أعلـى مسـتوى لـه عنـد  5,287نقطـة،
كما جنح مؤشـر السـوق األول في ذات التاريخ من تسـجيل أعلى مسـتوى له عند  5,466نقطة .ولعل تواجد العديد
مـن احملفـزات والعوامـل اإليجابيـة فـي ذات التوقيـت كان لهـا أثرهـا وانعكاسـها على طبيعة ونشـاط التداوالت خالل
الفتـرة ،يأتـي فـي مقدمـة هـذه احملفـزات والـذي عـزز مـن انتعـاش البورصـة ،هـو االقتـراب الزمنـي ملوعـد االنضمـام
الرسـمي لبورصـة الكويـت ضمـن مؤشـر فوتسـي راسـل لألسـواق الناشـئة ،وهـو مـا سـيصاحبه املزيـد مـن التدفقـات
النقديـة للبورصـة بنحـو يفـوق  500مليـون دوالر أمريكـي خلال املرحلـة األولـى ،و إعلان شـركة مورغـان سـتانلي
( )MSCIعـن ضـم بورصـة الكويـت إلـى قائمـة املراجعـة السـنوية لتصنيـف السـوق لعـام  ،2019إلـى جانـب النتائـج
املالية النصف السـنوية املشـجعة للعديد من الشـركات املدرجة خصوصا من قطاع البنوك .ومن الطبيعي أن يعقُب
هـذا الصعـود الكبيـر عمليـات جنـي أربـاح ،وهـو مـا تعـرض لـه املؤشـر منـذ منتصـف شـهر أغسـطس وحتـى نهايـة
الربـع الثالـث ،حيـث دخـل املؤشـر العـام فـي موجـة تصحيـح دفعت باملؤشـر إلى الهبوط من مسـتوى  5,287نقطة إلى
مسـتوى  5,128نقطـة ،فاقـدا بذلـك نحـو  159نقطـة ،أي تراجـع بنسـبة  3%مـع إقفـال نهايـة شـهر سـبتمبر.

باتت البورصة الكويتية على
مشارف الترقية واالنضمام ملؤشر
( )MSCIبوزن جيد يتيح املجال
أمام سيولة خارجية جديدة تقدر
بنحو ملياري دوالر أمريكي

خالل الربع الثالث ،شهد السوق
زخما ً شرائيا وشهية استثمارية
طالت كافة أسهم السوق األول،
وشريحة من األسهم املتوسطة
والصغيرة

وفـي بدايـة الربـع الرابـع اسـتمرت عمليـات التصحيـح وجنـي األربـاح مـن قِ بـل املتداولين ،كمـا أن انحسـار احملفـزات
فـي تلـك الفتـرة عـزز مـن مواصلـة املؤشـر رحلـة الهبـوط بشـكل واضـح مسـجال أدنـى مسـتوى لـه خلال الفتـرة عنـد
 4,980نقطـة فـي تاريـخ  22مـن شـهر أكتوبـر  ،2018متراجعـا بذلـك دون مسـتوى التأسـيس عنـد  5,000نقطـة،
خاسـرا كافة املكاسـب التي حققها منذ نهاية شـهر مايو املاضي ،ومع أن هذا الهبوط كان مؤملا بعض الشـيء ،لكنه
كان مسـتحقا ،حيـث أن رحلـة صعـود املؤشـر مـن مسـتوى  4,731نقطـة تقريبـا فـي أواخـر شـهر مايـو املاضـي وحتـى
مسـتوى  5,287نقطـة املسـجلة فـي أوائـل شـهر أغسـطس ،لـم يتخللهـا أي عمليـات تصحيـح واضحـة ،ناهيـك عـن
التوتـرات اجليوسياسـية سـواء اإلقليميـة أوالعامليـة التـي ألقـت بظاللهـا علـى املنـاخ االسـتثماري العـام فـي السـوق،
ومع كل ذلك لم ي ُدم الهبوط طوي ً
ال ،حيث جنح املؤشـر العام بعد ذلك في التماسـك واسـتعادة الزخم الشـرائي مرة
أخـرى ،وهـو مـا دفـع باملؤشـر إلـى تسـجيل سلسـلة جديـدة مـن املكاسـب ،ثـم جـاءت مرحلـة التصحيـح وجنـي األربـاح
مـرة أخـرى عقـب هـذا الصعـود فـي منتصف شـهر ديسـمبر.
املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية

التقرير السنوي لعام  | 2018أداء بورصة الكويت خالل السنة املنتهية بتاريخ  31ديسمبر 7 | 2018

ثـقــ ــة | الـتــ ــزام | أداء
ولعـل إلقـاء الضـوء علـى أهـم األحـداث والتغيرات االقتصادية يشـكل أمرا هاما فـي قراءة الوضع االقتصادي احمللي
وأثـره علـى أداء بورصـة الكويـت ،بدايـ ًة النظـر يكـون علـى حركـة أسـعار أسـواق النفـط اخلـام وآثارهـا االقتصاديـة،
حيث أن االقتصاد الكويتي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط (تشكل ما يقارب  90%من إيرادات الدولة).
وهنـا ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أمريـن ،األول هـو أن اتفـاق الـدول األعضـاء مبنظمـة الـدول املصـدرة للنفـط «أوبـك»،
ومنتجـو النفـط غيـر األعضـاء باملنظمـة ،علـى متديـد تخفيضـات إنتـاج النفـط حتـى نهايـة  ،2018خلال اجتماعهـم
الـذي عقـد نهايـة شـهر نوفمبـر ،2017فـي محاولـة منهـم للتخلـص مـن إزالـة تخمـة املعـروض العاملـي من اخلـام ،وقد
مت جتديـد هـذا االتفـاق فـي اجتماعهـم األخيـر الـذي ُعقـد فـي السـادس مـن شـهر ديسـمبر  2018بتخفيـض اإلنتـاج
مبقـدار  1.2مليـون برميـل يوميـا اعتبـارا مـن بدايـة العـام القـادم ،علـى أن يتـم مراجعـة هـذا التخفيـض فـي شـهر
مـارس املقبـل وهـو أمـر يؤثـر فـي مسـتويات قـوى العـرض للنفـط اخلـام ،والتـي تعمـل علـى اسـتقراره علـى املـدى
القصير واملتوسـط  ،واألمر اآلخر إن الصراعات اجليوسياسـية في العالم واحلروب التجارية بني الواليات املتحدة
والصين باتـت عوامـل تؤثـر علـى قـوى الطلـب والعـرض فـي نفـس التوقيـت تعمـل علـى عدم تـوازن أسـعار النفط بني
الفتـرة واألخـرى .فقـد تراجـع سـعر النفـط الكويتـي إلـى مسـتويات دون  53دوالر أمريكـي فـي نهايـة شـهر ديسـمبر
 2018وذلـك بعـد أن وصـل إلـى مسـتويات قياسـية جتـاوزت  80دوالر أمريكـي فـي بداية شـهر أكتوبـر  ،2018ومبعنى
آخـر فـإن األداء السـلبي للنفـط الكويتـي خلال نهايـة العـام ،قـد محـى كافـة مكاسـبه التـي حققهـا منـذ بدايـة العـام.
بنـاء علـى املعطيـات السـابقة بلـغ معـدل سـعر البرميـل  54.2دوالر أمريكـي للسـنة املاليـة السـابقة 2018/2017
وتسـجيل املوازنـة العامـة عجـزا فعليـا بلـغ  3.2مليـار د.ك قبل اسـتقطاع نسـبة احتياطي األجيـال القادمة بانخفاض
 29.5%عـن السـنة املاليـة  ،2017/2016و 50%عـن املوازنـة التقديريـة .بينمـا يتوقـع أن يكـون هنـاك حتسـن أكبـر
فـي بنـد اإليـرادات النفطيـة للسـنة املاليـة  2019/2018خصوصـا مـع ارتفـاع معـدل أسـعار النفـط الكويتـي (معـدل
سـعر البرميـل للنفـط الكويتـي بلـغ  71دوالر أمريكـي خلال  9شـهور) ليتوقـع أن حتقـق املوازنـة العامـة فائـض مـا
بين (  )1.5 –0.5مليـار د.ك ،ولكـن هنـاك احتمـال أن يتحـول الفائـض إلـى عجـز فـي حـال تراجـع أسـعار النفط إلى
مسـتوى دون  50دوالر أمريكـي خلال الثالثـة الشـهور املتبقيـة مـن السـنة املاليـة  ،2019/2018خصوصـا فـي ظـل
عـدم اسـتقرار أسـواق النفـط العامليـة.
وفـي نقطـة أخـرى خاصـه بالسياسـة النقديـة ،قـام البنـك االحتياطـي الفيدرالـي األمريكـي خلال عـام  2018برفـع
معـدل الفائـدة أربـع مـرات لتصـل إلـى مسـتوى  ،2.50%وفـي املقابـل قـام البنـك الكويـت املركزي برفع سـعر اخلصم
مـرة واحـدة فقـط مبقـدار ربـع نقطـة مئويـة ليصبـح  ،3%وهو أمر يحسـب للبنك في سياسـاته النقديـة املرنة وكيفية
تعاطيهـا مـع تغيـرات أسـواق العملات العامليـة ،بشـكل يضمـن احملافظة على اسـتقرار مسـتوى املعيشـة فـي البلد من
خلال احملافظـة علـى القـوة الشـرائية للدينـار الكويتـي ،واحلـد مـن التضخـم املسـتورد وإبقـاء معدالتـه ضمـن حـدود
آمنـة ،والتحـرك عندمـا تقتضـي احلاجـة باسـتخدام األدوات املتاحـة لديـه للمحافظـة علـى جاذبيـة وتنافسـية العملة
الوطنيـة ،وزيـادة املدخـرات احملليـة باعتبارهـا املصـدر األساسـي لالئتمـان املصرفـي الـذي ميكن مـن تعزيز دعامات
النمـو االقتصـادي على أسـس مسـتدامة.

قام البنك اإلحتياطي الفيدرالي
األمريكي خالل عام  2018برفع
معدل الفائدة أربع مرات لتصل
إلى مستوى 2.50%

وبرأينا أن عام  2019هو اسـتمرار للتحديات التي فرضتها األوضاع السياسـية واالقتصادية املسـتجدة في العالم
بشـكل عـام واملنطقـة بشـكل خـاص ،حيـث أصبحـت العوامـل اجليوسياسـية فـي العالـم مؤثـرة علـى نحـو واسـع فـي
أسـواق النفـط ،وأن عمليـة الوصـول إلـى التـوازن بين العـرض والطلـب محفوفـا بجملـة مـن املخاطـر التـي قـد تعطـل
أثـر العامـل الرئيسـي إلـى هـذا التـوازن وهـو االتفـاق الـذي أبرمته منظمة أوبـك .وفي ظل هذه التحديـات والعراقيل
التي تفرضها املتغيرات السـريعة وعدم اسـتقرار أسـعار النفط ( الذي يرتبط مباشـرة بالهيكل املالي للدولة ومدى
قدرتهـا علـى تطبيـق خططهـا التنمويـة علـى املـدى الطويـل) ،ومـن منطلق مبدأ أن السياسـة تؤثر تأثيرا مباشـرا على
االقتصـاد واالقتصـاد يؤثـر علـى السياسـة فهمـا وجهـان لعملة واحـدة ،اجتهت القيادة السياسـية إلى عقد اتفاقيات
لتطويـر اجلـزر الكويتيـة اخلمـس وربطهـا لتكـون علـى مسـار طريـق احلريـر ،لتشـكل هـذه اجلـزر منطقـة اسـتثمارية
دوليـة وعامليـة وذلـك مـن خلال التعـاون مـع دولـة الصين ودول اجلـوار .مثـل هـذه اخلطـوة االسـتراتيجية اجلريئـة
التـي تبنتهـا احلكومـة الكويتيـة سـوف تعمـل علـى تنمية اإليـرادات غير النفطية وتنويع مصـادر الدخل البديلة ،وخلق
فـرص عمـل جديـدة ،وتنفيـذ املشـروعات العمالقـة التـي تتوافـق مـع رؤيـة « كويـت  ،»2035مـع تأكدينـا علـى أهميـة
مسـاهمة القطـاع اخلـاص فـي تنفيـذ هـذه الرؤيـة ،وحتـول الكويـت إلـى مركـز مالـي وجتـاري عاملـي عبـر تخفيـض
االعتمـاد علـى النفـط كمصـدر رئيسـي لإليـرادات وتقليـص أوجه اإلنفـاق احلكومي من خالل مبدأ الشـراكة الفعلية
بين القطاعين احلكومـي واخلاص.
املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
تبايــن أداء مؤشــرات قطاعــات الســوق خــال عــام  2018وذلــك باملقارنــة مــع مســتويات تأســيس املؤشــرات بتاريــخ
 1أبري ــل  ،2018حي ــث تص ــدر قط ــاع امل ــواد األساس ــية قائم ــة القطاع ــات املرتفع ــة بنس ــبة  14.8%ث ــم ج ــاء قط ــاع
النف ــط والغ ــاز مرتفع ــا بنس ــبة  14.4%ث ــم قط ــاع البن ــوك بنس ــبة  ،9.2%ف ــي ح ــن تراج ــع كل م ــن قط ــاع الس ــلع
االس ــتهالكية بنس ــبة  34.3%وتراج ــع قط ــاع التكنولوجي ــا بنس ــبة  21.4%وتراج ــع قط ــاع العق ــار بنس ــبة .12.4%
احتلــت قطاعــات البنــوك والصناعيــة واالتصــاالت املراتــب األولــى مــن إجمالــي قيمــة األســهم املتداولــة خــال الفتــرة
منــذ بدايــة شــهر أبريــل  2018إلــى نهايــة عــام  2018بنســب  14% ،55%و 10%علــى التوالــي.
احتلــت قطاعــات البنــوك واخلدمــات املاليــة والعقــار املراتــب األولــى مــن إجمالــي كميــة األســهم املتداولــة خــال
الفتــرة منــذ بدايــة شــهر أبريــل  2018إلــى نهايــة عــام  2018بنســب  29% ،31%و 20%علــى التوالــي.
مؤشرات قطاعات السوق
القطاع

املؤشر
31-Dec-18

النفط و الغاز

املواد األساسية
الصناعية

نسبة التغير

1,144

14.4%

954

-4.6%

14.8%

1,148

السلع االستهالكية

657

-34.3%

اخلدمات االستهالكية

945

-5.5%

الرعاية الصحية
االتصاالت
البنوك

التأمني
العقار

اخلدمات املالية
التكنولوجيا

957

-4.3%

p
p
q
q
q
q

السعر إلى
الربحية

السعر إلى
القيمة
الدفترية

العائد
اجلاري

العائد على
حقوق امللكية

15.3

1.1

3.5%

7.0%

16.3
14.4
15.4

114.2
23.3

885

-11.5%

q

11.7

1,092

9.2%

p

16.3

876

-12.4%

1,008
936

786

0.8%

-6.4%

-21.4%

p
q
q

11.3
20.2

12.0

q

8.0

1.2
1.2
1.2

5.0

1.1
1.2
1.5
1.0
0.7

0.6

0.8

7.6%

3.7%

8.0%

2.1%

7.7%

4.5%

4.4%

0.9%

4.6%

3.3%

7.4%

10.2%

2.8%

9.4%

3.5%

تصدر قطاع املواد األساسية
قائمة القطاعات املرتفعة بنسبة
14.8%

8.4%
3.3%

1.3%

5.0%

3.1%

9.7%

0.0%

* مالحظة :نسبة التغير عن تاريخ تأسيس املؤشر في  1إبريل 2018

نشاط قطاعات السوق
القطاع
النفط و الغاز

القيمة
31-Dec-18
14,949,390

الكمية
نسبة التغير
n/a

442,968,578

n/a

n/a

1,178,115,773

n/a

1,433,579

n/a

املواد األساسية

120,391,643

n/a

السلع االستهالكية

31,684,165

n/a

اخلدمات االستهالكية

59,977,544

الصناعية

الرعاية الصحية
االتصاالت
البنوك

التأمني
العقار

اخلدمات املالية
التكنولوجيا

472,027,022
1,475,517

329,190,986

n/a
n/a
n/a

1,827,789,232

n/a

172,827,086

n/a

275,062

n/a

6,343,523

310,651,332

31-Dec-18

نسبة التغير

n/a
n/a

* مالحظة :نطاق متغيرات التداول لقطاعات السوق استحدثت في تاريخ  1إبريل 2018

187,831,162
97,783,688

n/a
n/a

513,427,574

n/a

4,989,770,457

n/a

3,320,119,167

n/a

2,304,646

n/a

845,107,889
24,436,319

4,636,301,685

n/a
n/a
n/a
املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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قيمة األسهم املتداولة

اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
%14

أﺧﺮى
%7

كمية األسهم املتداولة
اﻻﺗﺼﺎﻻت
%5

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
%9

اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
%7
أﺧﺮى
%8

اﻟﻌﻘﺎر
%5

اﻻﺗﺼﺎﻻت
%10

اﻟﻌﻘﺎر
%20

اﻟﺒﻨﻮك
%31

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
%29

اﻟﺒﻨﻮك
%55

نشاط السوق األول
تصــدر ســهم بيــت التمويــل الكويتــي قائمــة الشــركات األعلــى تــداوال مــن حيــث قيمــة األســهم املتداولــة خــال عــام
 2018بقيمــة تــداول بلغــت  641.6مليــون د.ك ،لينهــي بذلــك تــداوالت عــام  2018مغلقــا عنــد ســعر  611فلــس،
محققــا ارتفــاع بنســبة .16.7%
وجــاء ســهم بنــك الكويــت الوطنــي باملركــز الثانــي مــن حيــث قيمــة األســهم املتداولــة خــال عــام  2018بقيمــة تــداول
بلغــت  632.9مليــون د.ك ،لينهــي بذلــك تــداوالت عــام  2018مغلقــا عنــد ســعر  834فلــس ،محققــا ارتفــاع بنســبة
.20.3%
وجــاء ســهم شــركة االتصــاالت املتنقلــة باملركــز الثالــث مــن حيــث قيمــة األســهم املتداولــة خــال عــام  2018بقيمــة
تــداول بلغــت  380.9مليــون د.ك ،لينهــي بذلــك تــداوالت عــام  2018مغلقــا عنــد ســعر  449فلــس ،محققــا ارتفــاع
بنســبة .3.5%
مؤشرات السوق األول

(نقطة)
مؤشر السوق األول (ع .س)
مؤشر السوق األول (ع .ك)

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية شهر أبريل 2018

متغيرات السوق األول

31-Dec-18
5,267
5,894
* ع .س  :عائد سعري

منذ التأسيس
5.3%
17.9%

p
p

* ع .ك  :عائد كلي

املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم/يوم)

31-Dec-18
34,468,312

نسبة التغير
n/a

املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة (د.ك/.يوم)

14,276,423

n/a

* مالحظة :نطاق متغيرات التداول لقطاعات السوق استحدثت في تاريخ  1أبريل 2018

املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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أداء شركات السوق األول
سعر اإلقفال
(فلس)

نسبة التغير

القيمة
(د.ك).

الكمية
(سهم)

بيت التمويل الكويتي

611

16.7%

641,613,086

1,113,700,759

بنك الكويت الوطني

834

20.3%

632,928,762

806,579,077

شركة االتصاالت املتنقلة

449

3.5%

380,937,494

838,555,512

البنك األهلي املتحد (ش.م.ب)

204

4.0%

225,113,003

1,113,653,466

شركة أجيليتي للمخازن العمومية

802

15.0%

211,933,116

264,566,954

بنك اخلليج

252

5.9%

198,127,214

777,605,762

بنك الكويت الدولي

264

15.8%

133,957,426

548,173,504

بنك بوبيان

560

34.9%

110,926,863

216,337,796

الشركة املتكاملة القابضة

840

0.0%

103,828,283

117,588,473

شركة بوبيان للبتروكيماويات

975

45.5%

99,804,240

110,110,826

مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)

158

5.3%

84,974,939

528,742,245

بنك برقان

278

-4.9%

81,327,795

301,650,863

بنك وربة

210

-1.3%

66,649,563

307,631,108

شركة املباني

606

-9.7%

46,109,263

71,232,488

شركة ميزان القابضة

500

-35.5%

36,235,375

53,083,559

شركة مشاريع الكويت القابضة

208

-34.8%

29,913,526

128,153,652

مجموعة جي اف اتش املالية (ش.م.ب)

76.8

-36.0%

25,562,676

257,532,952

الشركة

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية 2017

نشاط السوق الرئيسي
فــي الســوق الرئيســي تصــدر ســهم شــركة املــدار للتمويــل واالســتثمار قائمــة الشــركات األكثــر ارتفاعــا خــال عــام
 2018محققــا مكاســب بلغــت نســبتها  577.4%مقارنــة مــع إقفــال نهايــة عــام  2017لينهــي بذلــك تــداوالت عــام
 2018مغلقــا عنــد ســعر  167.0فلــس ،وتبعــه ســهم شــركة الصناعــات الهندســية الثقيلــة وبنــاء الســفن حيــث ارتفــع
خــال عــام  2018محققــا مكاســب بلغــت نســبتها  105.3%مقارنــة مــع إقفــال نهايــة عــام  2017لينهــي بذلــك
تــداوالت عــام  2018مغلقــا عنــد ســعر  432فلــس.
فــي الســوق الرئيســي تصــدر ســهم شــركة إدارة األمــاك العقاريــة  -رمي قائمــة الشــركات األكثــر تراجعــا خــال عــام
 2018متراجعــا بنســبة  63.7%مقارنــة مــع إقفــال نهايــة عــام  2017لينهــي بذلــك تــداوالت عــام  2018مغلقــا عنــد
ســعر  180فلــس ،وتبعــه ســهم شــركة دانــة الصفــاة الغذائيــة حيــث تراجــع خــال عــام  2018بنســبة  60.3%مقارنــة
مــع إقفــال نهايــة عــام  2017لينهــي بذلــك تــداوالت عــام  2018مغلقــا عنــد ســعر  38.1فلــس.

تصدر سهم شركة املدار للتمويل
واالستثمار قائمة الشركات األكثر
ارتفاعا خالل عام  2018محققا
مكاسب بلغت نسبتها 577.4%

فــي الســوق الرئيســي تصــدر ســهم شــركة هيومــن ســوفت القابضــة األســهم األعلــى تــداوال مــن حيــث قيمــة األســهم
املتداولــة خــال عــام  2018بقيمــة تــداول بلغــت  105.4مليــون د.ك ،لينهــي بذلــك تــداوالت الفتــرة مغلقــا عنــد
ســعر  3,280فلــس ،ومتراجعــا بنســبة  13.1%مقارنــة مــع إقفــال نهايــة عــام  ،2017وتبعــه ســهم شــركة الصناعــات
الهندســية الثقيلــة وبنــاء الســفن بقيمــة تــداول بلغــت  53.3مليــون د.ك ،لينهــي بذلــك تــداوالت الفتــرة مغلقــا عنــد
ســعر  432فلــس ،مرتفع ـاً بنســبة  105.3%مقارنــة مــع إقفــال نهايــة عــام .2017

املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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مؤشرات السوق الرئيسي

31-Dec-18
4,712
5,157

(نقطة)
مؤشر السوق الرئيسي (ع .س)
مؤشر السوق الرئيسي (ع .ك)

* ع .س  :عائد سعري

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية شهر أبريل 2018

متغيرات السوق الرئيسي

31-Dec-18

منذ التأسيس
-5.8%
3.1%

q
p

* ع .ك  :عائد كلي

نسبة التغير

املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم/يوم)

53,955,062

n/a

املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة (د.ك/.يوم)

3,927,661

n/a

* مالحظة :نطاق متغيرات التداول لقطاعات السوق استحدثت في تاريخ  1أبريل 2018

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم
الشركة
شركة املدار للتمويل واالستثمار
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
يونيكاب لالستثمار والتمويل
شركة أموال الدولية لالستثمار
الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

سعر اإلقفال
(فلس)
167.0
432.0
79.0
62.0
230.0

نسبة التغير
577.4%
105.3%
87.6%
84.0%
62.4%

القيمة
(د.ك).
21,938,696
53,281,423
4,453,803
3,726,601
5,362,888

الكمية
(سهم)
216,378,441
143,868,149
89,951,182
69,353,353
23,595,602

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية 2017

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم
الشركة
شركة إدارة األمالك العقارية  -رمي
شركة دانة الصفاة الغذائية
شركة ايفا للفنادق واملنتجعات
شركة مجموعة الراي اإلعالمية
شركة أجوان اخلليج العقارية (ش.م.ك.ع)

سعر اإلقفال
(فلس)
180.0
38.1
89.0
61.0
18.2

نسبة التغير
-63.7%
-60.3%
-58.3%
-48.3%
-43.0%

القيمة
(د.ك).
65,809
3,273,783
123,528
2,751,605
13,689,869

الكمية
(سهم)
310,245
53,658,536
1,088,569
29,573,060
592,693,502

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية 2017

أعلى  5شركات تداوال من حيث القيمة
الشركة
شركة هيومن سوفت القابضة
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
شركة مجموعة االمتياز االستثمارية
بنك اإلثمار (ش.م.ب)
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار

سعر اإلقفال
(فلس)
3280.0
432.0
134.0
25.0
37.3

نسبة التغير
-13.1%
105.3%
-15.2%
-41.7%
4.9%

القيمة
(د.ك).
105,400,916
53,281,423
49,313,251
44,700,075
39,119,183

الكمية
(سهم)
32,927,325
143,868,149
390,252,802
1,089,845,494
1,161,187,323

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية 2017

املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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التحليل التقني لبورصة الكويت
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التحليل التقني لبورصة الكويت
املؤشر العام يغلق على صعود مبعدل 1.6%
أنهـى مؤشـر السـوق العـام لبورصـة الكويـت تداوالتـه لعـام  2018علـى صعـود واضـح بلـغ  80نقطـة تقريبـا مبعـدل
 ،1.6%وذلـك باملقارنـة مـع سـعر التأسـيس البالـغ  5,000نقطـة.
أداء مؤشر السوق العام خالل 2018
التغير (نقطة)
79.56

التغير ()%
1.59

منذ التأسيس حتى نهاية 2018
التاريخ
األعلى
08/08/2018
5,292.00

األدنى
4,718.0

التاريخ
28/05/2018

مؤشر السوق األول يغلق على صعود مبعدل 5.4%
أنهـى مؤشـر السـوق األول لبورصـة الكويـت تداوالتـه لعـام  2018علـى صعـود كبيـر بلـغ  267نقطـة تقريبـا مبعـدل
 ،5.4%وذلـك باملقارنـة مـع سـعر التأسـيس البالـغ  5,000نقطـة.
أداء مؤشر السوق األول خالل 2018
التغير (نقطة)
267.36

التغير ()%
5.35

منذ التأسيس حتى نهاية 2018
التاريخ
األعلى
08/08/2018
5,472

األدنى
4,670.2

التاريخ
28/05/2018

مؤشر السوق الرئيسي يغلق على تراجع مبعدل 5.2%
أنهـى مؤشـر السـوق الرئيسـي لبورصـة الكويـت تداوالتـه لعـام  2018علـى تراجـع كبيـر بلـغ  261نقطـة تقريبا مبعدل
 ،5.2%وذلـك باملقارنـة مـع سـعر التأسـيس البالـغ  5,000نقطة.
أداء مؤشر السوق الرئيسي خالل 2018
التغير (نقطة)
-261.44

التغير ()%
-5.23

منذ التأسيس حتى نهاية 2018
التاريخ
األعلى
01/04/2018
5,039.2

األدنى
4,658.0

التاريخ
07/11/2018

تداوالت البورصة
جـاء أداء مؤشـرات بورصـة الكويـت متباينـا خلال عـام  2018كمـا يتضـح لنـا مـن اجلـداول أعلاه ،حيـث جنح كل من
املؤشـر العـام ومؤشـر السـوق األول فـي حتقيـق مكاسـب سـوقية متباينـة بلغـت نحـو  80و 267نقطـة مبعـدل 1.6%
و 5.4%علـى التوالـي ،وذلـك باملقارنـة مـع سـعر تأسـيس هـذه املؤشـرات البالـغ مسـتوى  5,000نقطـة ،فـي حين ظـل
أداء مؤشـر السـوق الرئيسـي منفـردا ضمـن نطـاق األداء السـلبي خاسـراً نحـو  261نقطـة مبعـدل .5.2%
ولعـل هـذا التبايـن الكبيـر بين أداء مؤشـر السـوق األول ومؤشـر السـوق الرئيسـي يعكـس مـدى توجـه املسـتثمرين
نحو هذه الشـريحة دون غيرها ،حيث أن أغلب شـركات هذا املؤشـر مدرجة ضمن مؤشـر فوتسـي راسـل لألسـواق
الناشـئة الثانويـة ،وهـو مـا جعـل أسـهم شـركات السـوق األول تسـتحوذ علـى نحـو  82%مـن إجمالـي قيـم تـداول
البورصـة منـذ بـدء العمـل باملؤشـرات اجلديـدة.
مـن الرسـم البيانـي للمؤشـر العـام علـى الفاصـل الزمنـي الشـهري ،جنـد أن تـداوالت املؤشـر العـام شـهدت ثلاث
موجـات مـن احلركـة خلال  ،2018حيـث تراجـع املؤشـر بشـكل واضـح إلـى  4,718نقطـة مبعـدل  5.6%مـا يقـارب
 282نقطـة وذلـك باملقارنـة مـع مسـتوى التأسـيس البالـغ  5,000نقطـة ،وذلـك بالتزامـن مـع دخـول هـذا املؤشـر حيـز
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التطبيـق مطلـع شـهر أبريـل وحتـى أواخـر شـهر مايـو املاضـي ،وبعـد هـذا التراجـع جنـح املؤشـر فـي عكـس االجتـاه
والدخـول فـي سلسـلة مـن الصعـود املتتالـي وصـوال إلـى مسـتوى  5,292نقطـة تقريبـا خلال شـهر يونيو وحتـى أوائل
شـهر أغسـطس املاضـي ،محققـا بذلـك مكاسـب سـوقية بلغـت  574نقطـة مبعـدل  12%تقريبـا ،ثـم جـاءت موجـة
التراجـع الثانيـة نتيجـة الضغـوط البيعيـة وعمليـات جنـي األربـاح التـي سـيطرت علـى سـلوك املتداولين ،وهـو ما دفع
باملؤشـر إلـى التراجـع نحـو مسـتوى  4,984نقطـة ،لكـن املؤشـر سـرعان مـا متاسـك مـرة أخـرى وجنـح فـي تقليـص
هـذه اخلسـائر مـع إغالقـه عنـد مسـتوى  5,080نقطـة تقريبـا ،وبهـذا اإلقفـال تكـون بورصـة الكويـت قـد ودعـت عـام
 2018بـكل مـا فيهـا مـن أحـداث.
وطبقـا للمؤشـرات الفنيـة املسـتخدمة فـإن مسـتوى  5,000نقطـة ال يـزال يعتبـر دعمـا رئيسـيا للمؤشـر سـواء علـى
الفاصـل الزمنـي اليومـي أو األسـبوعي ،وفـي املقابـل يواجـه املؤشـر مقاومـة هامـة عنـد مسـتوى 5,200 – 5,180
نقطـة ،لـذا فـإن أي صعـود حقيقـي للمؤشـر مرهـون باختـراق هذه املسـتويات ،كما أن اختراق املؤشـر ملسـتوى 5,100
نقطـة يعتبـر إشـارة أوليـة إيجابيـة علـى قدرتـه ملواصلـة الصعـود نحـو مسـتوى  5,200نقطـة .وعلى اجلانب العكسـي
فإن كسـر املؤشـر ملسـتوى الدعم  5,050نقطة والبقاء دونه قد يدفع املؤشـر ملزيد من التراجع نحو مسـتوى 5,000
نقطـة مـرة أخرى.

األداء املتوقع للمؤشر العام
مييل إلى اإليجابية على املدى
املتوسط ،حيث أن املؤشر ال يزال
لديه القدرة على الصعود نحو
مستوى  5,300نقطة

وبوجـه عـام فـإن األداء املتوقـع للمؤشـر العـام مييـل إلـى اإليجابيـة على املدى املتوسـط ،حيث أن املؤشـر ال يزال لديه
القـدرة علـى الصعـود نحـو مسـتوى  5,300نقطـة ،كمـا أن جنـاح املؤشـر فـي الصعـود والبقـاء فـوق مسـتوى 5,200
نقطـة سـوف يعـزز مـن هـذه اإليجابيـة املتوقعـة ،وفـي حالـة أي تراجـع للمؤشـر دون كسـر مسـتوى  5,000نقطـة لـن
يحمـل أي تغييـر جوهـري جتـاه هـذه الرؤيـة اإليجابيـة.

الرسم البياني ملؤشر السوق العام لبورصة الكويت على الفاصل الزمني األسبوعي
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ملخص نشاط األسواق اخلليجية
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مقارنة أسواق اخلليج *
جــاء أداء أســواق اخلليــج متباين ـاً خــال عــام  2018مقارنــة مــع نهايــة عــام  ،2017حيــث تصــدر الســوق القطــري
قائمــة األســواق اخلليجيــة املرتفعــة إذ أنهــى تــداوالت  2018بارتفــاع قــدره  ،20.8%ومــن ثــم ســوق أبوظبــي لــأوراق
املاليــة بنســبة  ،11.7%ومــن ثــم الســوق الســعودي بنســبة  ،8.3%ثــم بورصــة الكويــت (املؤشــر العــام) بنســبة .1.6%
فــي حــن تراجــع كل مــن ســوق دبــي املالــي بنســبة  ،24.9%ثــم ســوق مســقط لــأوراق املاليــة بنســبة .15.2%
املؤشرات اخلليجية

املؤشر
31-Dec-18
5,080
5,267
4,739
7,827
10,299
1,337
4,324
2,530
4,915

بورصة الكويت (مؤشر السوق العام)
بورصة الكويت (مؤشر السوق األول)
بورصة الكويت (مؤشر السوق الرئيسي)
السوق املالية السعودية
بورصة قطر
بورصة البحرين
سوق مسقط لألوراق املالية
سوق دبي املالي
سوق أبو ظبي لألوراق املالية

نسبة التغير
عن بداية السنة
1.6%
5.3%
-5.2%
8.3%
20.8%
0.4%
-15.2%
-24.9%
11.7%

p
p
q
p
p
p
q
q
p

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية سنة 2017
** مت تأسيس مؤشرات بورصة الكويت في تاريخ  1أبريل ( 2018نسبة التغير عن بداية السنة)

أداء األسواق اخلليجية
مجموع قيم التداول

معدل القيمة
اليومي

بورصة الكويت

13,526,180

55,209

-27%

السوق املالية السعودية

230,728,699

926,621

%-6

q

بورصة قطر

20,719,662

79,999

25%

p

2,296,865

بورصة البحرين

888,259

3,430

49%

p

1,507,703

5,821

سوق مسقط لألوراق املالية

1,889,909

7,269

-23%

q

3,707,807

14,261

سوق دبي املالي

16,463,880

63,567

-52%

q

44,624,903

172,297

سوق أبو ظبي لألوراق املالية

11,593,711

44,763

26%

p

15,984,380

61,716

القيمة بالدوالر األمريكي ()000

*

مجموع كمية
التداول

معدل الكمية
اليومي

q

21,333,090

87,074

38,259,634

153,653
8,868

نسبة التغير

مالحظة :نسبة التغير عن أداء عام 2017
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قيمة األسهم املتداولة
أﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﻣﺴﻘﻂ

%4

اﻟﻜﻮﻳﺖ
%5

كمية األسهم املتداولة

%1

دﺑﻲ

%5

ﻣﺴﻘﻂ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

%3

%0

ﻗﻄﺮ

%1

%2

ﻗﻄﺮ
%7

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

دﺑﻲ

%30

%35

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
%78

أﺑﻮ ﻇﺒﻲ
%12

اﻟﻜﻮﻳﺖ
%17

خــال عــام  2018واصــل الســوق الســعودي اســتحواذه علــى اجلــزء األكبــر مــن نشــاط التــداول فــي أســواق األســهم اخلليجيــة ،حيــث بلغــت حصــة إجمالــي
القيمــة املتداولــة فــي الســوق نســبة  78%مــن إجمالــي قيمــة التــداوالت فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل  230مليــار دوالر أمريكــي ،فيمــا بلغــت
حصــة أســواق اإلمــارات  9%مــن إجمالــي القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل  28مليــار أمريكــي ،فيمــا بلغــت حصــة ســوق قطــر
 7%مــن إجمالــي القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل  20.7مليــار دوالر أمريكــي ،كمــا بلغــت حصــة بورصــة الكويــت  5%مــن
إجمالــي القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل  13.5مليــار دوالر أمريكــي.
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يجــب مالحظــة أن هــذا التقريــر ال يشــكل توصيــات اســتثمارية أو مــا إذا كان علــى املســتثمرين االســتمرار فــي اســتثماراتهم اخلاصــة .وقــد مت
إعــداد التقريــر فقــط للغــرض املنصــوص عليــه وال ينبغــي االعتمــاد عليــه ألي غــرض آخــر .وأعــد هــذا التقريــر للتــداول العــام ومت إرســاله لــك
كعميــل ،لغــرض تقــدمي املعلومــات العامــة فقــط .وليــس املقصــود منــه عــرض أو تقــدمي املشــورة فيمــا يتعلــق بشــراء أو بيــع أي ورقــة ماليــة .علــى
الرغــم مــن أن املعلومــات فــي هــذا التقريــر مت جمعهــا مــن املصــادر التــي تعتقــد الشــركة بأنهــا موثــوق بهــا ،نحــن لــم نقــم بالتحقــق منهــا بشــكل
مســتقل ســواء كانــت دقيقــة أو غيــر كاملــة .ال توجــد مســؤولية علــى الشــركة بســبب أي خســائر ناجتــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،مــن
اســتخدام هــذه املعلومــات.
شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

شركة االستثمارات الوطنية
شرق ،شارع املتنبي ،مبنى اخلليجية | ص .ب  – 25667الصفاة  – 13117الكويت
تلفون | +965 2226 6666 :فاكس+965 2226 6793 :

