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حتليل نشاط بورصة الكويت
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نشاط بورصة الكويت
أنهـت بورصـة الكويـت تعامالتهـا للنصـف األول مـن العـام اجلـاري علـى ارتفـاع جماعـي فـي أداء مؤشـراتها وذلـك
باملقارنة مع إقفالها لشـهر ديسـمبر املاضي ،حيث ارتفع مؤشـر السـوق العام بنسـبة  %14.8محققا مكاسـب سـوقية
بلغـت  752نقطـة ،وارتفـع مؤشـر السـوق األول بنسـبة  %21.1محققـا مكاسـب سـوقية بلغـت  1,110نقطـة ،ومؤشـر
السـوق الرئيسـي بنسـبة  %0.6محققـا مكاسـب سـوقية بلغـت  28نقطـة .كمـا بلـغ املعـدل اليومـي لقيمـة األسـهم
املتداولـة خلال الفتـرة  31.8مليـون د.ك ،أمـا متوسـط أحجـام التـداول فقـد سـجلت مسـتوى  154مليـون سـهم.
جنـح مؤشـر السـوق العـام وكذلـك مؤشـر السـوق األول خلال تـداوالت النصـف األول فـي حتقيـق أطـول سلسـلة
مكاسـب سـوقية شـهرية منـذ الربـع األول  ،2017حيـث سـجل مؤشـر السـوق العـام قمتـه السـعرية خلال الفتـرة عنـد
مسـتوى  5,924نقطة بتاريخ الثاني عشـر من شـهر يونيو ،كما سـجل مؤشـر السـوق األول قمته عند مسـتوى 6,502
بـذات التاريـخ ،وبطبيعـة احلـال لـم يخـ ُل هـذا الصعـود مـن بعـض الضغـوط البيعيـة وجنـي األربـاح من قبـل املتعاملني
بين احلين واآلخـر ،والتـي دفعـت املؤشـرات إلـى التراجـع فـي بعـض اجللسـات ،كمـا أن تصاعـد وتيـرة التوتـرات
اجليوسياسـة اإلقليميـة والتـي ظهـرت علـى السـاحة مؤخـرا خلال شـهر مايو ،قـد ألقت أيضا بظاللها السـلبية ،مما
أفـرز حالـة مـن احلـذر والترقـب سـيطرت علـى سـلوك املتعاملين ،وهـو مـا عـزز مـن حـدة تراجـع مؤشـرات البورصـة
خالل هذه الفترة ،أما أداء مؤشـر السـوق الرئيسـي فقد كان متباينا خالل النصف األول ما بني الصعود والهبوط.

ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة
 %14.8محققا مكاسب سوقية
بلغت  752نقطة خالل النصف
األول من العام 2019

وبالنظـر إلـى مكاسـب البورصـة خلال الفتـرة ،جنـد أنهـا تعـود إلـى تزامـن العديـد مـن العوامـل اإليجابيـة ،يأتـي في
صـدارة هـذه العوامـل جهـود كافـة األطـراف ذات الصلـة بالبورصة وسـعيهم فـي تطويرها على كافة املسـتويات ،وهو
مـا عـزز مـن ارتفـاع ثقـة األوسـاط اإلسـتثمارية فـي البورصـة الكويتيـة مبختلـف فئاتهـم ،األمـر الـذي عـزز مـن ترقية
بورصة الكويت إلى سـوق ناشـئ ضمن مؤشـر شـركة  MSCIاعتبارا من مايو  ،2020وهوما يعني دخول تدفقات
نقديـة تُقـدر بنحـو  2.8مليـار دوالرأمريكـي ،يذكـر أن هـذه الترقية تُعد الثالثة (بعد ترقية مؤشـر ،S&P Dow Jones
ومؤشـر  ،)FTSE Russellكمـا عـززت أيضـا افصاحـات الشـركات املُدرجـة لبياناتهـا السـنوية لعـام  2018والتوزيعات
املجزيـة مـن املكاسـب السـوقية لبورصـة الكويـت ،كمـا سـاهمت بيانـات الربـع األول مـن العـام اجلـاري فـي اسـتمرار
احلالـة اإليجابيـة لـدى املتداولين ،وكان قطـاع البنـوك هـو القطـاع األبـرز فـي هـذا اجلانـب ،األمـر الـذي ترتـب عليـه
اسـتحواذه علـى نحـو  %65مـن إجمالـي قيـم تـداول السـوق ،كمـا أنـه تصـدر القطاعـات الصاعـدة بنسـبة  %24منـذ
بدايـة العام.
كمـا مت تدشين اجلـزء األول مـن املرحلـة الثالثـة مـن خطـة تطويـر البورصـة ،والتـي اشـتملت علـى عـدة منتجـات
جديـدة مثـل الصناديـق العقاريـة املـدرة للدخـل ( ،)REITSوصفقـات املبادلـة وعـرض الشـراء ،وجلسـة التـداول علـى
سـعر اإلغالق ،باإلضافة إلى حتسـينات على آلية مزاد اإلغالق ،كما شـهدت البورصة خالل شـهر مارس تدفقات
نقديـة أجنبيـة بلغـت نحـو  500مليـون دوالر أمريكـي وذلـك علـى آثـر ترقيـة بعـض األسـهم اجلديـدة وانضمامهـا
إلـى مؤشـر فوتسـي راسـيل ،كذلـك مت زيـادة أوزان بعـض الشـركات املوجـودة داخـل املؤشـر ضمـن املراجعـة النصـف
السـنوية للمؤشـر.

شهدت البورصة خالل شهر مارس
تدفقات نقدية أجنبية بلغت نحو
 500مليون دوالر أمريكي

وفـي حـدث تاريخـي لبورصـة الكويـت وحتديـدا فـي منتصـف شـهر فبراير املاضي ،مت اإلنتهاء مـن املرحلة األولى من
عمليـة خصخصـة البورصـة ،والتـي فـاز بهـا حتالـف شـركة اإلسـتثمارات الوطنيـة ،األمـر الـذي َمكنـه مـن متلـك نحـو
 %44مـن إجمالـي أسـهم البورصـة ،بينمـا يتـم طـرح  %50لإلكتتـاب العـام و %6للحكومـة .تأتـي هـذ اخلطـوة إميانـا
مـن احلكومـة ودعمهـا لـدور القطـاع اخلـاص فـي قدرته على النهوض باإلقتصـاد الوطني وحتقيق رؤية كويت .2035
وعلـى اجلانـب االقتصـادي ،فقـد حقـق خـام برنـت مكاسـب سـوقية خلال الفتـرة بنحـو  ،%24حيـث ارتفـع سـعر
خـام برنـت مـن مسـتوى  54إلـى مسـتوى  66.5دوالر أمريكـي للبرميـل أمريكـي ،وهـو أمـر بطبيعـة احلـال يسـاعد
املوازنـة العامـة للدولـة علـى تقليـص العجـز بشـكل ملحوظ ،كما جتدراإلشـارة إلـى قيام البنك اإلحتياطـي الفيدرالي
األمريكـي خلال النصـف األول باحلفـاظ علـى سـعر الفائـدة عنـد نطـاق  ،%2.50 – 2.25كمـا أشـار فـي اجتماعـه
األخيـر إلـى احتمـال خفـض أسـعار الفائـدة فـي املسـتقبل.
املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية

4

| التقرير النصف سنوي لعام  | 2019أداء بورصة الكويت خالل النصف األول املنتهي بتاريخ  30يونيو 2019

ثـقــ ــة | الـتــ ــزام | أداء

مؤشرات بورصة الكويت
(نقطة)

 30يونيو 2019

نسبة التغير

مؤشر السوق العام (ع.س)

5,832

14.8%

p

مؤشر السوق األول (ع.س)

6,377

21.1%

p

مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)

4,767

0.6%

p

* مالحظة :نسبة التغير مقارنة مع إقفال عام 2018

* ع .س  :عائد سعري

متغيرات السوق العام
 30يونيو 2019
املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم/يوم)

154,007,455

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

31,784,764

مالحظة :متت مراجعة مؤشـر  NIC50بناء على أكبر خمسين شـركة متداولة من حيث القيمة خالل عام كامل وميكن اإلطالع على املؤشـر وبياناته من خالل REUTERS
حتت رمز .NIC50

املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
تباين أداء مؤشـرات قطاعات السـوق خالل النصف األول لعام  2019وذلك باملقارنة مع إقفال  31ديسـمبر ،2018
حيـث تصـدر قطـاع البنـوك قائمـة القطاعـات املرتفعـة بنسـبة  %23.9ثـم جـاء قطـاع السـلع األسـتهالكية مرتفعـا
بنسـبة  %18.9ثـم قطـاع االتصـاالت بنسـبة  ،%11.7فـي حين تراجـع كل مـن قطـاع التكنولوجيـا بنسـبة %20.8
وقطـاع الصناعـة بنسـبة  %6.3وقطـاع التأمين بنسـبة  %6.2وقطـاع املـواد األساسـية بنسـبة  ،%4.6كمـا تراجـع
قطـاع اخلدمـات االسـتهالكية بنسـبة .%3.4
احتلـت قطاعـات البنـوك واخلدمـات املاليـة والصناعـة املراتـب األولـى مـن إجمالـي قيمـة األسـهم املتداولـة خلال
النصـف األول لعـام  2019بنسـب بلغـت  %11 ،%65و %8علـى التوالـي.
احتلـت قطاعـات البنـوك واخلدمـات املاليـة والعقـار املراتـب األولـى مـن إجمالـي كميـة األسـهم املتداولـة خلال
النصـف األول لعـام  2019بنسـب  %29 ،%34و %22علـى التوالـي.
مؤشرات قطاعات السوق
القطاع

 30يونيو 2019

املؤشر
نسبة التغير

النفط والغاز
املواد األساسية
الصناعية
السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
اخلدمات االستهالكية
االتصاالت

1,151
1,106
903
780
942
952
992

0.7%
-4.6%
-6.3%
18.9%
-0.5%
-3.4%
11.7%

البنوك
التأمني
العقار
اخلدمات املالية
التكنولوجيا

1,354
932
934
1,037
622

23.9%
-6.2%
7.4%
11.0%
-20.8%

* مالحظة :نسبة التغير مقارنة مع إقفال عام 2018

نشاط قطاعات السوق
القطاع
النفط و الغاز
املواد األساسية
الصناعية
السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
اخلدمات االستهالكية
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقار
اخلدمات املالية
التكنولوجيا

السعر إلى
الربحية

p

11.6
12.6
13.2
38.7
96.1
NA
11.0

p

16.9
8.8
29.4
12.4
9.9

q
q
p
q
q
p

q
p
p
q

القيمة
 30يونيو 2019
27,857,146
66,444,279
345,692,905
23,681,339
376,499
37,803,928
282,965,549
2,888,963,905
4,467,665
267,435,006
486,539,920
54,344

السعر إلى
القيمة
الدفترية
1.1
1.1
1.1
1.6
5.0
1.0
1.5

0.0%
1.9%
0.9%
0.0%
0.0%
1.4%
5.8%

1.8
0.8
0.7
0.8
0.7

2.6%
3.7%
0.8%
0.6%
0.0%

العائد
اجلاري

العائد
على حقوق
امللكية
9.5%
8.8%
8.2%
4.2%
5.2%
-1.7%
13.4%

تصدر قطاع البنوك قائمة
القطاعات املرتفعة بنسبة %23.9
خالل النصف األول لعام 2019

10.7%
9.4%
2.4%
6.1%
7.4%

الكمية
 30يونيو 2019
822,795,023
127,810,511
1,077,992,280
86,973,305
374,537
398,249,739
764,095,150
7,588,345,952
37,820,980
5,069,738,891
6,463,139,473
562,902
املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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كمية األسهم املتداولة

قيمة األسهم املتداولة

نشاط السوق األول
تصـدر سـهم بنـك الكويـت الوطنـي قائمـة الشـركات األعلـى تـداوال مـن حيـث قيمـة األسـهم املتداولـة خلال الفتـرة
بقيمـة تـداول بلغـت  590.7مليـون د.ك ،لينهـي بذلـك تـداوالت النصـف األول مـن عـام  2019مغلقـا عنـد سـعر 978
فلـس ،محققـا ارتفاعـا بنسـبة .%23.1
جـاء سـهم بيـت التمويـل الكويتـي باملركـز الثانـي بقيمـة تـداول بلغـت  554.7مليـون د.ك ،لينهـي بذلـك تـداوالت
النصـف األول مـن عـام  2019مغلقـا عنـد سـعر  714فلـس ،محققـا ارتفاعـا بنسـبة .%28.5
ثـم جـاء سـهم بنـك اخلليـج باملركـز الثالـث بقيمـة تـداول  464مليـون د.ك ،لينهـي بذلـك تـداوالت النصـف األول مـن
عـام  2019مغلقـا عنـد سـعر  303فلـس ،محققـا ارتفاعـا بنسـبة .%20.2
مؤشرات السوق األول
(نقطة)

 30يونيو 2019

منذ بداية السنة

مؤشر السوق األول (ع.س)

6,377

21.1%

p

مؤشر السوق األول (ع.ك)

7,400

25.5%

p

* مالحظة :نسبة التغير مقارنة مع إقفال عام 2018

* ع .س  :عائد سعري

* ع .ك  :عائد كلي

في السوق األول تصدر سهم بنك
الكويت الوطني قائمة الشركات
األعلى تداوال من حيث قيمة
األسهم املتداولة خالل النصف
األول من العام  2019بقيمة تداول
بلغت  590.7مليون د.ك

متغيرات السوق األول
 30يونيو 2019
املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم/يوم)

66,884,638

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

26,582,624
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أداء شركات السوق األول
سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

القيمة (د.ك).

أداء معدل قيم التداول

الكمية (سهم)

الشركة
بنك الكويت الوطني

978

23.1%

590,669,010

280.0%

662,791,763

بيت التمويل الكويتي

714

28.5%

554,690,780

239.4%

874,397,285

بنك اخلليج

303

20.2%

463,965,558

1027.4%

1,598,280,610

البنك األهلي املتحد (ش.م.ب)

263

41.8%

424,474,109

800.7%

1,446,115,312

شركة االتصاالت املتنقلة

529

0.0%

249,258,831

149.4%

508,327,443

مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)

227

50.9%

155,519,109

351.2%

779,787,864

بنك الكويت الدولي

274

7.9%

136,285,102

403.0%

481,257,117

شركة أجيليتي للمخازن العمومية

768

10.1%

133,455,466

117.4%

181,923,490

بنك برقان

350

32.2%

112,776,055

229.2%

357,342,455

بنك وربة

248

0.0%

102,445,696

212.8%

435,891,939

بنك بوبيان

578

15.0%

79,074,945

197.7%

143,576,636

شركة هيومن سوفت القابضة

3051

-7.0%

57,969,130

261.7%

18,176,485

شركة املباني

709

24.0%

56,956,456

150.8%

89,765,455

شركة بوبيان للبتروكيماويات

889

-8.8%

30,056,748

130.6%

32,394,291

الشركة املتكاملة القابضة

618

-26.4%

21,557,419

249.0%

30,034,448

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

348

-3.3%

20,324,192

151.0%

53,818,014

شركة مشاريع الكويت القابضة

220

6.7%

16,076,162

34.7%

77,133,167

* مالحظة :نسبة التغير مقارنة مع إقفال عام 2018
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نشاط السوق الرئيسي
فـي السـوق الرئيسـي تصـدر سـهم شـركة سـنام العقاريـة قائمـة الشـركات األكثـر ارتفاعـا خلال النصـف األول لعـام
 2019محققـا مكاسـب بلغـت نسـبتها  %42.7مقارنـة مـع إقفـال نهايـة عـام  2018لينهـي بذلـك تـداوالت النصـف
األول مغلقـا عنـد سـعر  50فلـس ،وتبعـه سـهم الشـركة القابضـة املصريـة الكويتيـة حيـث ارتفـع خلال النصـف األول
لعـام  2019محققـا مكاسـب بلغـت نسـبتها  %40مقارنـة مـع إقفـال نهايـة عـام  2018لينهـي بذلـك تـداوالت النصـف
األول مغلقـا عنـد سـعر  455فلـس.
فـي السـوق الرئيسـي تصـدر سـهم شـركة ايفـا للفنـادق واملنتجعـات قائمـة الشـركات األكثـر تراجعـا خلال النصـف
األول لعـام  2019متراجعـا بنسـبة  %49.4مقارنـة مـع إقفـال نهايـة عـام  2018لينهـي بذلـك تـداوالت النصـف األول
مغلقـا عنـد سـعر  45فلـس ،وتبعـه سـهم شـركة املجموعـة املشـتركة للمقـاوالت حيث تراجع خلال النصف األول لعام
 2019متراجعـا بنسـبة  %41.3مقارنـة مـع إقفـال نهايـة عـام  2018لينهـي بذلـك تـداوالت النصـف األول مغلقـا عنـد
سـعر  188فلـس.
فـي السـوق الرئيسـي تصـدر سـهم شـركة أعيـان لالجـارة واالسـتثمار األسـهم األعلـى تـداوال مـن حيث قيمة األسـهم
املتداولـة خلال النصـف األول لعـام  2019بقيمـة تـداول بلغـت  57مليـون د.ك ،لينهـي بذلـك تـداوالت النصـف األول
مغلقا عند سـعر  45.5فلس ،مرتفعاً بنسـبة  %21.7مقارنة مع إقفال نهاية عام  ،2018وتبعه سـهم شـركة عقارات
الكويـت بقيمـة تـداول بلغـت  34.2مليـون د.ك ،لينهـي بذلـك تـداوالت النصـف األول مغلقـا عنـد سـعر  75فلـس،
متراجعـا بنسـبة  %38.4مقارنـة مـع إقفـال نهايـة عـام .2018

في السوق الرئيسي تصدر سهم
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار
األسهم األعلى تداوال من حيث
قيمة األسهم املتداولة خالل
النصف األول من العام 2019

مؤشرات السوق الرئيسي
 30يونيو 2019

(نقطة)

منذ بداية السنة

مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)

4,767

0.6%

p

مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك)

5,418

4.5%

p

* ع .س  :عائد سعري

* مالحظة :نسبة التغير مقارنة مع إقفال عام 2018

* ع .ك  :عائد كلي

متغيرات السوق الرئيسي
 30يونيو 2019
املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم/يوم)

87,122,817

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

5,202,140

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

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم
سعر اإلقفال
(فلس)

نسبة التغير

القيمة
(د.ك).

أداء معدل
قيم التداول

الكمية
(سهم)

شركة سنام العقارية

50

42.7%

116,930

2.0%

3,442,574

الشركة القابضة املصرية الكويتية (ش.م.مصرية)

455

40.0%

728,746

54.4%

1,917,501

شركة السكب الكويتية

267

39.8%

4,987,416

201.5%

20,888,137

شركة عقارات الكويت

75

38.4%

34,231,147

116.1%

523,413,446

شركة االستثمارات الوطنية

110

33.3%

18,109,834

84.3%

160,711,674

الشركة

* مالحظة :نسبة التغير مقارنة مع إقفال عام 2018
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الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم
سعر اإلقفال
(فلس)

نسبة التغير

القيمة (د.ك).

الكمية (سهم)

شركة ايفا للفنادق واملنتجعات

45

-49.4%

127,236

1,073,026

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

188

-41.3%

4,957,685

18,341,459

شركة بيت الطاقة القابضة

22.3

-38.6%

675,915

18,131,599

شركة ياكو الطبية

66.5

-37.9%

6,094

40,242

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

10.9

-37.4%

2,463,336

128,462,894

الشركة

* مالحظة :نسبة التغير مقارنة مع إقفال عام 2018

أعلى  5شركات تداوال من حيث القيمة
سعر اإلقفال
(فلس)

نسبة التغير

القيمة
(د.ك).

أداء معدل
قيم التداول

الكمية
(سهم)

45.4

21.7%

57,122,201

246.6%

850,453,969

شركة عقارات الكويت

75

38.4%

34,231,147

116.1%

447,287,552

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

138

3.0%

32,789,389

70.0%

235,903,266

البنك االهلي املتحد

316

11.7%

25,681,662

260.9%

67,807,199

الشركة األولى لالستثمار

36.7

-7.3%

21,305,585

208.4%

533,928,522

الشركة
شركة أعيان لالجارة واالستثمار

* مالحظة :نسبة التغير مقارنة مع إقفال عام 2018
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التحليل التقني لبورصة الكويت
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التحليل التقني لبورصة الكويت
مؤشر السوق العام يرتفع مبعدل  %14.8خالل النصف األول
أداء مؤشر السوق العام خالل النصف األول
إقفال
5,832.13

شهر يونيو
التغير (نقطة)
100.46

التغير ()%
1.75

التغير (نقطة)
752.57

منذ بداية العام
األعلى
التغير ()%
5,856.70
14.82

األدنى
5,515.2

أنهـى مؤشـر السـوق األول لبورصـة الكويـت تداوالتـه للنصـف األول مـن العـام اجلـاري علـى صعـود كبيـر بلـغ 752
نقطـة باملقارنـة مـع اقفـال شـهر ديسـمبر  ،2018وبذلـك يكـون أداء املؤشـر منـذ بدايـة العـام قـد سـجل منـوا ايجابيـا
بنسـبة .%14.8
مؤشر السوق األول يرتفع مبعدل  %21.1خالل النصف األول
أداء مؤشر السوق األول خالل النصف األول
إقفال
6,377.02

شهر يونيو
التغير (نقطة)
134.78

التغير ()%
2.16

التغير (نقطة)
1,109.66

منذ بداية العام
األعلى
التغير ()%
6,373.40
21.07

األدنى
5,916.5

أنهـى مؤشـر السـوق األول لبورصـة الكويـت تداوالتـه للنصـف األول مـن العـام اجلـاري علـى صعـود حـاد بلـغ 1,110
نقطـة باملقارنـة مـع اقفـال شـهر ديسـمبر  ،2018وبذلـك يكـون أداء املؤشـر منـذ بدايـة العـام قـد سـجل منـوا ايجابيـا
بنسـبة .%21.1
مؤشر السوق الرئيسي يرتفع مبعدل  %0.6خالل النصف األول
أداء مؤشر السوق الرئيسي خالل النصف األول
إقفال
4,766.53

شهر يونيو
التغير (نقطة)
29.95

التغير ()%
0.63

التغير (نقطة)
27.97

منذ بداية العام
األعلى
التغير ()%
4,890.58
0.59

األدنى
4,688.8

أنهى مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت تداوالته للنصف األول من العام اجلاري على صعود طفيف بلغ 28
نقطة باملقارنة مع أقفال شهر ديسمبر  ،2018وبذلك يكون أداء املؤشر منذ بداية العام قد سجل منوا متواضعا
بنسبة .%0.6
تداوالت النصف األول
شهد مؤشر السوق العام ومؤشر السوق األول على وجه اخلصوص أدا ًء ايجابيا كبيرا خالل تداوالت النصف األول
من العام اجلاري ،ونظرا لكون حركة كال املؤشرين متماثلة إلى حد كببر فإننا سوف نكتفي بعرض تداوالت مؤشر
السوق العام.
شهد مؤشر السوق العام نشاطا ايجابيا كبيرا خالل تدوالته منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو ،حيث جنح
املؤشر خالل الفترة من تسجيل سلسلة طويلة من املكاسب ضمن التحرك في اجتاه صعودي واضح ،حيث جنح
املؤشر في الصعود من مستوى  5080نقطة منذ بداية العام إلى مستوى  5924نقطة في منتصف شهر يونيو تقريبا،
محققا بذلك مكاسب سوقية بلغت نحو  844نقطة تقريبا مبعدل  ،%17لكن هذه املكاسب تقلصت قليال إلى نحو
 %15مع نهاية الشهر ،وبطبيعة احلال تخلل هذه الصعود بعض عمليات التصحيح وجني األرباح ،حيث جاءت
حركة التصحيح األولى خالل تداوالت اجللسات األخيرة من شهر أبريل دفعت املؤشر إلى التراجع من مستوى

شهد مؤشر السوق العام نشاطا
ايجابيا كبيرا خالل تدوالته منذ
بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو.

املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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 5823نقطة إلى مستوى  5607نقطة تقريبا ،كما تراجع املؤشر مرة أخرى خالل شهر مايو من مستوى  5857نقطة
إلى مستوى  5515نقطة خالل جلسة العشرون من شهر مايو ،ثم جنح املؤشر في الصعود مرة أخرى بشكل كبير
مسجال أعلى مستوى له على اإلطالق عند  5924نقطة ،وذلك قبل أن يتراجع مرة ثالثة إلى مستوى  5760نقطة
قرب آواخر الفترة.
وبالنظر إلى عملية التراجع والتصحيح الثانية التي شهدتها بورصة الكويت خالل منتصف شهر مايو ،جند أنها تعود
لعدة أسباب اجتمعت في آن واحد ،منها وصول مؤشرات البورصة إلى مستويات سعرية جديدة بدون أي عمليات
تصحيح تتناسب وحركة الصعود الكبيرة التي سبقتها ،كذلك انحسار احملفزات اإليجابية خالل تلك الفترة ،ناهيك
عن تصاعد التوترات اجليوسياسية اإلقليمية والتي زادت من حدة التراجع نتيجة حالة اخلوف واحلذر الشديد
الذي سيطر على سلوك كافة فئات املتعاملني.

طبقا للمؤشرات الفنية املستخدمة
فإن املؤشر العام للبورصة يسير
حاليا في اجتاه صاعد على املدى
القصير واملدى املتوسط

وطبقا للمؤشرات الفنية املستخدمة فإن املؤشر العام للبورصة يسير حاليا في اجتاه صاعد على املدى القصير
واملدى املتوسط ،ومن خالل هذا اإلجتاه فإن املؤشر يستهدف بعض املستويات السعرية والتي متثل مستويات
مقاومة رئيسية ،حيث يقع مستوى املقاومة األول عند  5900نقطة ،والثاني عند مستوى  6000نقطة ،أما مستويات
الدعم فيأتي األول عند مستوى  5,700نقطة تقريبا والثاني عند  5,600نقطة .أما على املدى املتوسط فإن اإلجتاه
العام للمؤشر ال يزال صاعدا ما لم يتم كسر مستوى  5,500نقطة والبقاء دونه – وهو سيناريو مستبعد في حال
عدم حدوث أي تطورات جيوسياسية -ومن خالل هذا اإلجتاه الصاعد فإن املؤشر يستهدف مستوى  6,300نقطة،
لكنه قد يواجه عمليات تصحيحية وجني أرباح من وقت آلخر.
وبوجه عام فإن الصورة العامة للبورصة ال تزال ايجابية ما لم يتم كسر مستوى  5,600نقطة والبقاء دونه على املدى
القصير  ،وكسر مستوى  5,500نقطة والبقاء دونه على املدى املتوسط.

الرسم البياني ملؤشر السوق العام لبورصة الكويت على الفاصل الزمني اليومي
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ملخص نشاط األسواق اخلليجية
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ثـقــ ــة | الـتــ ــزام | أداء

مقارنة أسواق اخلليج
جــاء أداء أغلــب أســواق اخلليــج ايجابيــا خــال النصــف األول مــن العــام  2019مقارنــة مــع نهايــة عــام  ،2018حيــث تصدرالســوق الكويتــي
قائمــة األســواق اخلليجيــة املرتفعــة إذ أنهــى تــداوالت النصــف األول بارتفــاع قــدره  ،%14.8ومــن ثــم الســوق املاليــة الســعودية بنســبة
 ،%12.8ثــم بورصــة البحريــن بنســبة  .%10.0فــي حــن تراجــع ســوق مســقط لــأوراق املاليــة بنســبة .%10.1

املؤشرات اخلليجية

نسبة التغير
عن بداية السنة
14.8%
21.1%
0.6%
12.7%
1.5%
10.0%
-10.1%
5.1%
1.3%

املؤشر
 30يونيو 2019
5,832
6,377
4,767
8,822
10,456
1,471
3,885
2,659
4,980

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

أداء األسواق اخلليجية
القيمة بالدوالر األمريكي ()000

مجموع قيم
التداول

معدل القيمة
اليومي

نسبة التغير

بورصة الكويت

12,667,811

459%

p

104,693

السوق املالية السعودية

108,920,623

-13%

q

871,365

بورصة قطر

9,958,309

-23%

q

87,354

بورصة البحرين

484,806

692%

p

3,817

سوق مسقط لألوراق املالية

718,313

120%

p

5,568

سوق دبي املالي

6,878,987

143%

p

53,325

سوق أبو ظبي لألوراق املالية

7,606,517

475%

p

58,965

* مالحظة :نسبة التغير عن أداء النصف األول لعام 2018
** نطاق متغيرات التداول للمؤشر العام (بورصة الكويت) استحدثت في تاريخ  1إبريل 2018

p
p
p
p
p
q
p
p

مجموع كمية
التداول

نسبة التغير

171%
-13%
-41%
87%
-52%
-32%
60%

p

p
q
q
p
q
q
p

18,634,902
15,941,503
1,418,591
710,333
1,706,438
17,571,843
7,566,237

معدل الكمية
اليومي

نسبة التغير

423%
118%
80%
492%
262%
141%
264%

p
p
p
p
p
p
p

154,007
127,532
12,444
5,593
13,228
136,216
58,653
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ثـقــ ــة | الـتــ ــزام | أداء

قيمة األسهم املتداولة

كمية األسهم املتداولة

واصــل الســوق الســعودي اســتحواذه علــى اجلــزء األكبــر مــن نشــاط التــداول فــي أســواق األســهم اخلليجيــة ،حيــث بلغــت حصــة إجمالــي القيمــة املتداولــة
فــي الســوق عنــد نســبة  %74مــن إجمالــي قيمــة التــداوالت فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل 108.9مليــار دوالر أمريكــي ،كمــا بلغــت حصــة
بورصــة الكويــت  %9.0مــن إجمالــي القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل 12.7مليــار دوالر أمريكــي ،فيمــا شــكلت مجمــوع قيــم
التــداول لبورصــة قطــر مــا نســبته  %7.0مــن إجمالــي القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل 10مليــار دوالر أمريكــي ،فيمــا شــكلت
مجمــوع قيــم التــداول ســوق دبــي املالــي مــا نســبته  %5مــن إجمالــي القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل  6.9مليــار دوالر أمريكــي.

املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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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 :

