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تحليل نشاط بورصة
الكويت

نشاط بورصة الكويت
مؤشرات بورصة الكويت
مؤشر السوق العام ع س

4,890

-2.2%

مؤشر السوق األول ع س

4,905

-1.9%

مؤشر السوق الرئيسي ع س

4,864

-2.7%

u u u

نسبة التغير

28-Jun-18

)نقطة(

أن ت بورصة الكويدت تعامالت دا للنصدف األول مد العدا الجداري
علدش انخعدداا جمداعي فددي أدا كافدة م شددرات ا و لد مقارنددة مددع
سعر التأسيس الد ي تد العمدل بد مدع مطلدع شد ر أبريدل الماضدي،
حيددث انخعضددت م شددرات السددوق العددا  ،السددوق األول ،السددوق
الرئيسي بنسب بلغت  ،%1 9 ،%2 2و  %2 7علش التدوالي
كمددا بلددم المعدددل اليددومي لقيمددة ا سدد المتداولددة خددالل النصددف
األول م د العددا الجدداري مددا يقددارب  12مليددو د و ل د خددالل
 123جلسة تداول بالمقارنة مدع  29 6مليدو د للنصدف األول
لعا 2017

*مالحرة :نسبة التغير ع تاريخ تأسيس الم شر في  1إبريل  * 2018ع س  :عائد سعري

متغيرات السوق العام
نسبة التغير

28-Jun-18
القيمة السوقية للشركات المدرجة د ك

27,061,156,352

n/a

المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة سهم/يوم

57,450,519

n/a

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة د ك /يوم

11,090,890

n/a

*مالحرة :نطاق متغيرات التداول للم شر العا استحدثت في تاريخ  1إبريل 2018
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تددداو ت بورصددة الكويددت خددالل السددتة ش د ور م د عددا ،2018
ش دت العديد م المتغيرات التدي أثدرت علدش نشداط السدوق بشدكل
عا  ،ولعل أبرزهدا كدا تدشدي المرحلدة الثانيدة مد عمليدة تطدوير
بورصة الكويت األول مد إبريدل  2018المتمثلدة بعددة تغيدرات
في البيئة التشغيلية للسوق ،أبرزها كاندت عمليدة تقسدي السدوق إلدش
ثددالث أسددواق ،إلددش جانددب إطددالق م شددرات وزنيددة جديدددة للسددوق
من ا م شر للسدوق األول وم شدر للسدوق الرئيسدي وم شدرا عامدا
يض ا ثني معا عالوة علدش تععيدل يليدة فواصدل التدداول المسدتمر
لم شدددرات السدددوق حيدددث تشدددكل هددد ا الخطدددوة القاعددددة ا ساسدددية
لتج يددددز البنيددددة التحتيددددة للبورصددددة اضددددافة العديددددد مدددد األدوات
ا ستثمارية التي تست دف زيادة السيولة بشكل كبير ،والعمدل علدش
تكوي قاعدة متينة لالستثمار اآلم وامكانيدة اسدتقطاب الم سسدات
ا سددتثمارية ااقليميددة والعالميدددة نحددو البورصدددة الكويتيددة وعليددد
يمكننا وصف نشاط السوق م خالل تقسدي ااطدار الزمندي للعتدرة
إلش الربع األول والربع الثاني م العا الحالي
حركددة الم شددرات الوزنيددة والسددعرية خددالل الربددع األول ،نجحددت
فدددي تحقيدددق مكاسدددب سدددوقية ،و لددد بدددالتزام مدددع ارتعددداع شددد ية
المتددداولي وزيددادة جرعددة التعددا ل تجدداا النتددائ السددنوية للشددركات
المدرجددة وتوزيعات ددا ،ممددا سدداعد علددش اسددتحوا األس د القيادي دة
والتشغيلية علش النصديب األكبدر مد اجمدالي التدداو ت مدع وجدود
بعددا النشدداط المضدداربي علددش بقيددة األس د سددوا المتوسددطة أو
الصغيرة ،كمدا أ توجد أنردار المسدتثمري فدي الثلدث األخيدر مد
العتددرة نحددو األس د القياديددة بشددكل خدداص قددد تددزام مددع انطددالق
قطار اجتمداع الجمعيدات العموميدة للشدركات واقرارهدا للتوزيعدات
المقترحة حيدث شدكلت مجمدوع قدي تدداول أسد الشدركات لم شدر
كويددت  15مددا يقددارب  %66م د إجمددالي تددداو ت السددوق خددالل
ش ر مارس ولعل العامل اآلخر ال ي سداه فدي تركيدز التدداو ت
نحو ه ا الشريحة م األس هو إعال شركة فوتسدي راسدل عد
خطوات ومراحل دخول بورصة الكويت ضم م شرها لألسدواق
الناشئة الثانوية والتي سوف يت العمل ب ا رسميا في شد ر سدبتمبر
القاد

المتداولة مليو د

مالحرة :تمدت مراجعدة م شدر  NIC50مد قبدل مكتدب  KPMGصدافي المطدوع وشدركاا حيدث تد احتسداب بندا علدش أكبرخمسدي
شركة متداولة م حيث القيمة خالل عا كامل ويمك ااطالع علش الم شر وبيانات م خالل  REUTERSتحت رمز “NIC50
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نشاط بورصة الكويت
ومددع هد ا المعطيددات أ لقددت بورصددة الكويددت تعامالت ددا للربددع األول مد العددا الجدداري علددش ارتعدداع فددي أدا كافددة م ش درات ا
الوزنية والسعرية و ل بالمقارنة مع ن اية  ،2017حيث ارتععت الم شدرات السدعري  -الدوزني – م شدر كويدت  15بنسدب
بلغددت  %3 5و %3 6و %6 1علددش التددوالي ،ولك د وسددط مسددتويات قددي تددداول متواضددعة بلددم المعدددل اليددومي لقيمددة ا س د
المتداولة  12 4مليو د ل تتجاوز افضل جلست ا مستوى  25مليو د وهو أمدر يعكدس معضدلة تددني السديولة التدي يعداني
من ا السوق الكويتي خالل السنوات السابقة
مع بدايدة الربدع الثداني بددأت بورصدة الكويدت بالعمدل بنردا تقسدي السدوق للشدركات المدرجدة بد إلدش األسدواق الثالثدة و لد وفدق
معددايير معينددة أبرزهددا القيمددة السددوقية ومعدددل السدديولة لتلبددي احتياجددات السددوق الكددويتي م د تطددوير وتدددفع ب د نحددو ا رتقددا
ش د السوق مرحلة تراجع ملحورة نسبيا خالل ش ري إبريل ومايو ليخسر م شر السوق العا ما يقارب  269نقطدة مد مسدتوى
تأسيس  5,000نقطة ويصل إلش مستوى  4,731 4نقطة بتاريخ  24مايو  ، 2018أي أ السدوق تراجدع بنسدبة  ،%5 4مدع
انخعددداا نشددداط تدددداو ت السدددوق ،حيدددث وصدددل المعددددل اليدددومي للقيمدددة المتداولدددة خدددالل شددد ري إبريدددل ومدددايو مدددا يقدددارب
 10مليو د
برأيندا أ العديدد مد العوامدل قددد اجتمعدت فدي ات التوقيدت لددتعكس أثرهدا علدش طبيعدة التدداو ت خددالل العتدرة ،حيدث أبددى اتجدداا
المتداولي في البورصة الكويتيدة نحدو المزيدد مد الترقدب والعدزوف النسدبي عد التدداول بددليل تراجدع مسدتويات السديولة وأحجدا
التداول ،ويأتي ه ا األمر كرد فعل طبيعي لسببي رئيسديي أو كحركدة تصدحيحية للسدوق بعدد المكاسدب التدي حقق دا خدالل الربدع
األول ،والعامددل الثدداني هددو حداثددة منرومددة التددداول الجديدددة والتددي لد تسددتوعب بشددكل تددا م د قبددل المتددداولي فددي بداي دة تطبيق ددا
كما يمكننا أ نشير إلش أ دخول مواس ااجازة الصيعية وش ر رمضا المبار عامل يخر ساه في تراجع نشاط السدوق بشدكل
عا لك هد ا المشد د قدد تغيدر بشدكل كبيدر خدالل جلسدات األسدبوع األخيدر مد شد ر يونيدو ،حيدث شد دت التدداو ت نشداطا يدر
مسبوقا من تطبيق منرومة التداول الجديدة ،حيث ارتععت قي وكميات التداول بشكل فت و ل مد خدالل عمليدات شدرا انتقائيدة
واسعة طالت أ لب شركات السوق األول وهو ما دفدع م شدر السدوق العدا للصدعود نحدو مسدتويات  4,900نقطدة وتقلديص فجدوة
تراجع  ،ولعل أه المحعزات ل ا ا نتعاش هو القرب الزمني لعتدرة الددخول الععلدي لم شدر فوتسدي راسديل للسدوق خدالل شد ري
سدبتمبر وديسددمبر مد هد ا العدا  ،وهددو مدا قددد يزيدد مد حجد التدددفقات النقديدة للسددوق الكدويتي بنحددو  800مليدو دو ر أمريكددي،
بااضددافة إلددش أعددال مور ددا سددتانلي  MSCIعد ضد بورصددة الكويددت إلددش قائمددة المراجعددة السددنوية لتصددنيف السددوق لعددا
 ،2019ال ي علش إثرا قد يت ترقية تصنيف الكويت م األسواق الحدودية إلدش األسدواق الناشدئة ،وهدو أمدر يشدكل تتويجدا لج دود
جميع األطراف المعنية بتطويرالسوق

علش الجانب ا قتصادي ،تحسنت أسعار أسواق النعط العالمية إلش مستويات جديدة لد نشد دها مند ندوفمبر  ،2014حيدث وصدلت
أسعار النعط إلش مستوى  80دو ر أمريكي للبرميل و ل بععل المخاوف م أ تتراجع الصدادرات اايرانيدة بعدد قدرار الدرئيس
األميركي با نسحاب مد ا تعداق الندووي مدع إيدرا وفدرا عقوبدات علي دا مدرة أخدرى ليدتقلص المعدروا النعطدي فدي السدوق
إلش جانب توقعات المنرمات الدولية لحج الطلب العالمش علش النعط  ،ال ى يأتش مدعوما م النمدو ا قتصدادى الكبيدر فدش الصدي
وال نددد والو يددات المتحدددة وا تحدداد األوروبددش ومددع هد ا التعددافي سددعار الددنعط وصددل معدددل سددعر الددنعط الكددويتي خددالل النصددف
األول م عا  2018إلش مستوى  67دو ر أمريكي ،وهو أمر بطبيعة الحال يساعد الموازندة العامدة للدولدة علدش تقلديص العجدز
بنسبة جيدة ،ولكن في المقابل يعندي التبداط فدي اسدتكمال مسديرة ااصدالص ا قتصدادي  -التدي تبنت دا الدولدة مند عدا – 2016
و ل ب دف تحقيق اقتصاد وطني متواز عبر تنويع مصدادر الددخل وضدبط المصدروفات العامدة كمدا تجدرااشدارة بندا إلدش قيدا
البن ااحتياطي العيدرالي األمريكي خالل النصدف األول مد العدا الجداري برفدع معددل العائددة مدرتي لتصدل إلدش مسدتوى ،%2
وفي المقابل قا البن المركزي الكويتي برفع سعر الخص مرة واحدة فقط بمقدار ربدع نقطدة مئويدة ليصدب  ،%3و لد لترسديخ
األجوا المعززة لدعامات تعافي معد ت النمو في قطاعات ا قتصاد المحلي ،حيث أ ارتعاع سعر العائدة يد ثر سدلبا فدي إجمدالي
النات المحلي ير النعطي
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مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
• تبداي أدا م شدرات قطاعددات السدوق خددالل
النصددف األول لعددا  2018و لد بالمقارنددة
مدددع مسدددتويات تأسددديس الم شدددرات بتددداريخ
 1إبريدددددل  ،2018حيدددددث تصددددددر قطددددداع
الخددددددمات ا سدددددت الكية قائمدددددة القطاعدددددات
المرتععة بنسبة  %7 3ثد جدا قطداع الدنعط
والغدددداز مرتععددددا بنسددددبة  %6 1ثدددد قطدددداع
المدددواد األساسدددية بنسدددبة  ،%3 3فدددي حدددي
تراجدددع كدددل مددد قطددداع ا تصدددا ت بنسدددبة
 %12 1وقطدداع السددلع ا سددت الكية بنس دبة
 %11 0وقطددددداع التدددددأمي بنسدددددبة %7 6
وقطددداع الكنولوجيدددا بنسدددبة  %5 4وقطددداع
العقار تراجع بنسبة %4 5

القطاع
28-Jun-18
1,061
النفط و الغاز
1,033
المواد األساسية
971
الصناعية
890
السلع االستهالكية
999
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية 1,073
880
االتصاالت
998
البنوك
924
التأمين
955
العقار
995
الخدمات المالية
946
التكنولوجيا

ttuuutuuuuuu

مؤشرات قطاعات السوق
المؤشر
نسبة التغير
6.1%
3.3%
-2.9%
-11.0%
-0.1%
7.3%
-12.1%
-0.2%
-7.6%
-4.5%
-0.5%
-5.4%

السعر إلى الربحية
13.7
15.0
14.3
23.6
119.3
27.2
11.6
14.7
10.6
20.9
12.5
7.7

العائد
السعر إلى
القيمة الدفترية الجاري
3.9%
1.0
0.0%
1.1
1.2%
1.1
2.8%
1.7
0.0%
5.3
3.0%
1.3
7.5%
1.2
1.5%
1.4
0.4%
0.9
0.3%
0.7
1.3%
0.7
0.0%
0.7

العائد على
حقوق الملكية
7.0%
7.6%
8.0%
7.3%
4.4%
4.7%
10.2%
9.4%
8.4%
3.4%
5.2%
9.7%
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•

احتلدددددددت قطاعدددددددات البندددددددو والصدددددددناعية
وا تصددا ت المراتددب األولددش مدد إجمددالي
قيمددة األسد المتداولددة خددالل النصددف األول
لعدددددددددددا  2018بنسدددددددددددب  %50و %12
و  %11علش التوالي

•

احتلددت قطاعددات الخدددمات الماليددة والبنددو
والعقددار المراتددب األولددش م د إجمددالي كميددة
األس د المتداولددة خددالل النصددف األول لعددا
 2018بنسدددددددب  %33و  %24و %18
علش التوالي

نشاط قطاعات السوق
القيمة
28-Jun-18
2,646,293
النفط و الغاز
32,519,823
المواد األساسية
82,518,341
الصناعية
12,449,439
السلع االستهالكية
101,531
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية 26,133,388
73,021,160
االتصاالت
334,498,552
البنوك
3,784,969
التأمين
35,542,450
العقار
66,653,708
الخدمات المالية
179,259
التكنولوجيا

نسبة التغير
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

الكمية
نسبة التغير
28-Jun-18
n/a
56,726,643
n/a
56,317,133
n/a
261,293,986
n/a
43,378,166
n/a
196,642
n/a
178,498,653
n/a
208,514,714
n/a
914,903,132
n/a
11,659,647
n/a
678,484,920
n/a
1,071,413,584
n/a
1,516,221

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

قيمة األسهم المتداولة

ا تصا ت
% 11

الصناعية أخرى
% 12 % 12

كمية األسهم المتداولة

الخدمات المالي ة
% 10
العقار
%5

البنو
% 50

6

الخدمات الصناعية
ا ست الكية % 7
%5
ا تصا ت
%6

أخرى
%7

الخدمات المالي ة
% 33

البنو
% 24
العقار
% 18

المصدر :تومسو رويترز وتحليل شركة ا ستثمارات الوطنية

نشاط السوق األول
مؤشرات السوق األول
مؤشر السوق األول ع س

4,905

مؤشر السوق األول ع ك

5,489

*مالحرة :نسبة التغير ع ن اية ش ر أبريل  * 2018ع س  :عائد سعري

-1.9%
9.8%
*ع

u t

نسبة التغير

28-Jun-18

)نقطة(

 تصدددددر سدددد بندددد الكويددددت الددددوطني قائمددددة
الشركات األعلش تداو م حيث قيمة األسد
المتداولدددة خدددالل العتدددرة بقيمدددة تدددداول بلغدددت
 223 2مليدددو د  ،لين دددي بددد ل تدددداو ت
النصدددف األول مددد  2018مغلقدددا عندددد سدددعر
 750فلس ،محققا ارتعاع بنسبة %8 2

 :عائد كلي

متغيرات السوق األول

 جا س بيت التمويل الكويتي بالمركز الثداني
بقيمدددددة تدددددداول بلغدددددت  203 3مليدددددو د ،
لين ددددي بدددد ل تددددداو ت النصددددف األول مدددد
 2018مغلقدددا عندددد سدددعر  539فلدددس ،محققدددا
ارتعاع بنسبة %2 9

نسبة التغير

28-Jun-18
المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة سهم/يوم

20,292,756

n/a

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة د ك /يوم

8,134,553

n/a

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

أداء شركات السوق األول
الشركة

سعر اإلقفال
(فلس)

نسبة التغير القيمة (د.ك).

الكمية (سهم)

بنك الكويت الوطني

750.0

8.2%

223,172,965

305,265,028

بيت التمويل الكويتي

539.0

2.9%

203,274,038

383,039,593

شركة االتصاالت المتنقلة

435.0

0.2%

136,765,475

315,706,287

شركة أجيليتي للمخازن العمومية

788.0

13.0%

64,665,693

87,073,900

بنك الخليج

237.0

-0.4%

54,807,900

220,595,729

البنك األهلي المتحد ش م ب

182.0

-7.2%

54,406,507

285,077,484

بنك بوبيان

500.0

20.4%

44,982,116

94,854,139

شركة بوبيان للبتروكيماويات

839.0

25.2%

36,388,700

46,854,981

بنك الكويت الدولي

225.0

-1.3%

31,459,775

139,391,641

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

158.0

5.3%

27,420,814

173,580,706

بنك وربة

216.0

-6.1%

22,741,389

97,879,000

شركة المباني

628.0

-6.5%

19,281,121

29,177,756

شركة ميزان القابضة

714.0

-7.9%

18,610,737

24,978,624

بنك برقان

265.0

-9.4%

16,511,892

61,462,483

شركة مشاريع الكويت القابضة

249.0

-22.0%

11,163,290

43,517,395

مجموعة جي اف اتش المالية ش م ب

107.0

-10.8%

11,136,262

101,892,426

 ثدددد جددددا سدددد شددددركة ا تصددددا ت المتنقلددددة
بددالمركز الثالددث بقيمددة تددداول  136 8مليددو
د  ،لين ي بد ل تدداو ت النصدف األول مد
 2018مغلقدددا عندددد سدددعر  435فلدددس ،محققدددا
ارتعاع بنسبة %0 2

*مالحرة :نسبة التغير ع ن اية سنة 2017
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نشاط السوق الرئيسي
مؤشرات السوق الرئيسي
)نقطة(
مؤشر السوق الرئيسي ع س
مؤشر السوق الرئيسي ع ك

5,313

*مالحرة :نسبة التغير ع ن اية ش ر أبريل  * 2018ع س  :عائد سعري

-2.7%
6.3%
*ع

u t

نسبة التغير

28-Jun-18
4,864

 فدددي السدددوق الرئيسدددي تصددددر سددد شدددركة
المدددار للتمويددل وا سددتثمار قائمددة الشددركات
األكثدددر ارتعاعدددا خدددالل النصدددف األول لعدددا
 2018محققددددددا مكاسددددددب بلغددددددت نسددددددبت ا
 %225 4مقارنددددة مددددع إقعددددال ن ايددددة عددددا
 2017لين ي بد ل تدداو ت النصدف األول
مغلقددا عنددد سددعر  80 7فلددس ،وتبعدد سدد
شددركة إدارة األمددال العقاريددة – ري د حيددث
ارتعدددع خدددالل النصدددف األول لعدددا 2018
محققددددا مكاسددددب بلغددددت نسددددبت ا %216 9
مقارنددة مددع إقعددال ن ايددة عددا  2017لين ددي
بددد ل تدددداو ت النصدددف األول مغلقدددا عندددد
سعر  1,572فلس

 :عائد كلي

متغيرات السوق الرئيسي
28-Jun-18

نسبة التغير

المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة سهم/يوم

37,157,763

n/a

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة د ك /يوم

2,956,337

n/a

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

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم
الشركة
شركة المدار للتمويل واالستثمار
شركة ادارة االمالك العقارية  -ريم
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
شركة أموال الدولية لالستثمار

سعر اإلقفال (فلس) نسبة التغير القيمة (د.ك).
2,329,068 225.4%
80.7
332 216.9%
1,572.0
17,604,534
74.3%
114.0
13,098,682
65.2%
342.0
2,665,001
54.3%
52.0

الكمية (سهم)
41,936,056
378
158,554,414
50,217,652
51,461,761

*مالحرة :نسبة التغير ع ن اية ش ر أبريل 2018

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم
الشركة
شركة دانة الصفاة الغذائية
شركة ايفا للفنادق والمنتجعات
شركة مراكز التجارة العقارية
شركة وثاق للتأمين التكافلي
الشركة األولي للتأمين التكافلي

سعر اإلقفال (فلس) نسبة التغير القيمة (د.ك).
2,455,952
-64.7%
47.0
94,554
-43.3%
102.0
134,434
-40.0%
19.5
21,694
-38.0%
27.9
35,852
-36.8%
41.0

الكمية (سهم)
36,543,941
729,109
5,216,921
687,004
702,038

*مالحرة :نسبة التغير ع ن اية ش ر أبريل 2018

أعلى  5شركات تداوال من حيث القيمة
الشركة
شركة هيومن سوفت القابضة
بنك اإلثمار ش م ب
شركة مجموعة االمتياز االستثمارية
شركة جياد القابضة
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل
*مالحرة :نسبة التغير ع ن اية ش ر أبريل 2018
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سعر اإلقفال (فلس) نسبة التغير القيمة (د.ك).
51,024,961
-6.3%
3502.0
33,627,082
-25.4%
31.5
30,253,494
-12.7%
138.0
23,260,594
8.6%
94.5
17,604,534
74.3%
114.0

الكمية (سهم)
13,590,006
700,395,876
204,453,959
237,085,373
158,554,414

 في السوق الرئيسي تصدر سد شدركة داندة
الصعاة قائمة الشركات األكثر تراجعدا خدالل
النصف األول لعدا  2018متراجعدا بنسدبة
 %64 7مقارنددددة مدددددع إقعددددال ن ايدددددة عدددددا
 2017لين ي بد ل تدداو ت النصدف األول
مغلقا عند سعر  47فلس ،وتبع س شدركة
ايعا للعنادق والمنتجعدات حيدث تراجدع خدالل
النصف األول لعدا  2018متراجعدا بنسدبة
 %43 3مقارنددددة مدددددع إقعددددال ن ايدددددة عدددددا
 2017لين ي بد ل تدداو ت النصدف األول
مغلقا عند سعر  102فلس
•

فدددي السدددوق الرئيسدددي تصددددر سددد شدددركة
هيددددوم سددددوفت القابضددددة األسدددد األعلددددش
تداو م حيث قيمة األس المتداولة خدالل
النصدددف األول لعدددا  2018بقيمدددة تدددداول
بلغت  51مليو د  ،لين ي بد ل تدداو ت
النصددددف األول مغلقددددا عنددددد سددددعر 3,502
فلدددس ،متراجعدددا بنسدددبة  %6 3مقارندددة مدددع
إقعددال ن ايددة عددا  ،2017وتبع د س د بن د
ا ثمدددار بقيمدددة تدددداول بلغدددت  33 6مليدددو
د  ،لين دددي بددد ل تدددداو ت النصدددف األول
مغلقا عند سعر  31 5فلس ،متراجعا بنسدبة
 %25 4مقارنددددة مدددددع إقعددددال ن ايدددددة عدددددا
،2017

المصدر :تومسو رويترز وتحليل شركة ا ستثمارات الوطنية

التحليل التقني لبورصة
الكويت

التحليل التقني لبورصة الكويت للنصف األول 2018
أداء مؤشرات بورصة الكويت خالل الربع األول 2018
29/03/2018

28/12/2017

التغير نقطة

التغير %

المؤشر السعري

6633.44

6408.01

225.43

3.52

المؤشر االوزني

415.78

401.42

14.36

3.58

مؤشر كويت 15

971.07

914.87

56.2

6.14

أداء المؤشر العام لبورصة الكويت منذ التأسيس

أدا ايجابي للم شرات الثالثة خالل الربع األول
أن ت بورصة الكويت تعامالت ا للربع األول علش صعود جماعي لكافة
م شرات ا الوزنية والسعرية ،التي كا معمول ب ا حتش ن اية ش ر
مارس الماضي و ل طبقا للنسب الموضحة بالجدول

الم شر العا يتراجع بمعدل %2 2

من بداية شهر أبريل حتى نهاية شهر يونيو
اإلقفال

التغير نقطة

التغير %

األعلى

األدنى

4,890.44

-110

-2.2

5,030.60

4717.92

أداء مؤشر السوق األول لبورصة الكويت منذ التأسيس

جددا أدا الم شددر العدددا لبورصددة الكويددت بن ايدددة شدد ر يونيددو متراجعدددا
بمقدددار  110نقطددة تقريبددا بمعدددل  ،%2 2و ل د بالمقارنددة مددع مسددتوى
التأسيس

السوق األول يتراجع بمعدل %1 9

من بداية شهر أبريل حتى نهاية شهر يونيو
اإلقفال

التغير نقطة

التغير %

األعلى

األدنى

4,904.82

-95

-1.9

5,031.20

4670.2

أداء مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت منذ التأسيس

جا أدا م شر السوق األول لبورصة الكويت بن اية ش ر يونيدو متراجعدا
بمقددددار  95نقطدددة تقريبدددا بمعددددل  ،%1 9و لددد بالمقارندددة مدددع مسدددتوى
التأسيس

السوق الرئيسي يتراجع بمعدل %2 7

من بداية شهر أبريل حتى نهاية شهر يونيو
اإلقفال

التغير نقطة

التغير %

األعلى

األدنى

4,863.51

-136

-2.7

5,039.20

4764.2

جدددا أدا الم شدددر الرئيسدددي لبورصدددة الكويدددت بن ايدددة شددد ر يونيدددو علدددش
منخعضددا بمقدددار  136نقطددة تقريبددا بمعدددل  ،%2 7و ل د بالمقارنددة مددع
مستوى التأسيس

ش دت بورصة الكويت تغييرا ج ريا في منرومة التداول بكافة تعاصديل ا وكد ل م شدرات ا خدالل الربدع الثداني ،ولد ا فقدد قمندا عدرا مختصدر ألدا بورصدة الكويدت
خالل الربع األول طبقا لنرا الم شرات القدي  ،وك ل أدا البورصة خالل الربع الثاني وال ي تزام مع تدشي نرا البورصة الجديد وبد العمل ب
تداوالت النصف األول
جا أدا بورصة الكويت خالل الربع األول ايجابيا علش كافة الم شرات ،وكما هو معلو جدا هد ا األدا اسدتكما لنشداط البورصدة الد ي بددأ خدالل الربدع األخيدر مد
العا الماضي ،كما أ ه ا األدا كا وفقا للم شرات القديمة والتدي اسددل السدتار علي دا بن ايدة جلسدة  29مدارس مد العدا الجداري ،ومدع وبدايدة الربدع الثداني ومطلدع
ش ر أبريل بدأ العمل وفق منرومة التداول الجديدة وم شرات ا ،وقد بلم متوسط فيمة التداول اليومي خالل الربع األول  12 4مليو د
وم خالل الجدداول أعدالا وحركدة البورصدة خدالل الربدع الثداني نالحدر األدا السدلبي لكافدة الم شدرات الجديددة ،كمدا نالحدر أ هد ا الم شدرات الثالثدة سدجلت أعلدش
مستويات ا خالل جلسة التداول األولش ل ا فقط ،لكن ا ما لبثدت ا تتراجدع تددريجيا مسدجلة أدندش مسدتويات ا خدالل الثلدث األخيدر مد شد ر مدايو الماضدي ،و لد بطبيعدة
الحال مع اختالف نسبة التراجع لكل م شر
لك ه ا الم شرات الثالثة بدأت تتعافي تدريجيا مسجلة أعلش مستويات ا  -بعد هد ا اانخعداا -خدالل ااسدبوع األخيدر مد شد ر يونيدو ،وهدو مدا يعدزى إلدش عدد تدأقل
وانسجا المتعاملي بالبورصة مع ه ا النرا الجديد في بدايت  ،ومع مرور الوقت بدا استيعاب ه ا المنرومة تددريجيا ،هد ا بجاندب بعدا العوامدل والمحعدزات األخدرى
والتي ر رت م خرا
وقد بلم متوسط فيمة التداول اليومي خالل الربع الثاني 11 1مليو د أي بتراجع  ،%10 7وهو ما يعبر ع قدرة المتعاملي علش ف واستيعاب النرا الجديد
بشكل متنامي
وبوج عا نرى أ الم شر العا للبورصة لدي القدرة علش استكمال مسارا الصعودي خالل العترة القادمة ،وأ أي تراجع للم شر دو كسر مستوى  4830نقطة،
سوف يعزز م ه ا الر ية ،كما أ اختراق الم شر لمستوى  4930نقطة مرة أخرى والبقا فوق سوف يعت المجال ختبار مستوى التأسيس مرة أخرى الواقع
عند  5000نقطة
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الرسم البياني للمؤشر العام لبورصة الكويت
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ملخص نشاط األسواق
الخليجية

مقارنة أسواق الخليج *
المؤشرات الخليجية

بورصة الكويت مؤشر السوق األول
بورصة الكويت مؤشر السوق الرئيسي
السوق المالية السعودية
بورصة قطر
بورصة البحرين
سوق مسقط لألوراق المالية
سوق دبي المالي
سوق أبو ظبي لألوراق المالية

* مالحرة :نسبة التغير ع ن اية سنة 2017
* ت تأسيس م شرات بورصة الكويت في تاريخ  1أبريل 2018

uuuttuuut

بورصة الكويت مؤشر السوق العام

المؤشر
نسبة التغير عن
بداية السنة
28-Jun-18
-2.2%
4,890
-1.9%
4,905
-2.7%
4,864
14.7%
8,292
5.9%
9,024
-1.6%
1,311
-10.3%
4,572
-16.3%
2,821
3.7%
4,560

جا أدا أسواق الخلي متباينا خدالل النصدف األول مد العدا  2018مقارندة مدع ن ايدة عدا
 2017حيددث تصدرالسددوق السددعودي قائمددة األسددواق الخليجيددة المرتععددة إ أن ددت ت دداو ت
النصف األول بارتعاع قدرا  ،%14 7وم ث بورصدة قطدر بنسدبة  ،%5 9ومد ثد سدوق
أبو ربي لدألوراق الماليدة بنسدبة  %3 7فدي حدي تراجدع كدال مد سدوق دبدي المدالي بنسدبة
 ،%16 3ثدددد سددددوق مسددددقط لددددألوراق الماليددددة بنسددددبة  ،%10 3ثدددد بورصددددة الكويددددت
الم شر العا بنسبة  ،%2 2ث بورصة البحري بنسبة %1 6

نسبة التغير ع بداية السنة

أداء األسواق الخليجية
نسبة التغير
1%
-2%
-12%
1%
-14%
12%
1%
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معدل القيمة
القيمة بالدوالر األمريكي
مجموع قيم التداول اليومي
()000
36,628
2,270,915
بورصة الكويت
1,023,186 125,851,825
السوق المالية السعودية
101,635
12,907,697
بورصة قطر
2,725
346,091
بورصة البحرين
10,205
1,306,285
سوق مسقط لألوراق المالية
77,756
9,874,969
سوق دبي المالي
37,704
سوق أبو ظبي لألوراق المالية 4,788,468

معدل القيمة اليومي
خالل  3شهور
36,383
1,044,706
114,986
2,699
11,856
69,279
37,317

مجموع كمية
التداول
3,561,932
21,891,113
1,375,567
702,151
2,432,490
24,224,931
8,690,241

معدل الكمية
اليومي
57,451
177,977
10,831
5,529
19,004
190,747
68,427

*مالحرة :نسبة التغير ع أدا النصف األول لعا 2017
** نطاق متغيرات التداول للم شر العا بورصة الكويت استحدثت في تاريخ  1إبريل 2018

قيمة األسهم المتداولة
الكويت
%2

كمية األسهم المتداولة
الكويت
%6

أبو ربي
 % 3مسقط
%1
البحري
دبي
%0
%6
قطر
%8

أبو ربي
% 14
السعودية
% 35
دبي
% 38

السعودية
% 80

قطر
%2

البحري
%1

مسقط
%4

واصل السوق السعودي استحوا ا علش الجز األكبر م نشاط التداول في أسواق األس الخليجيدة ،حيدث بلغدت حصدة إجمدالي القيمدة المتداولدة فدي السدوق عندد نسدبة
 %80م إجمالي قيمة التداو ت في أسواق األس الخليجية أو ما يعادل  125 9مليار دو ر ،كما بلغت حصة أسواق األس ااماراتية  %9 0مد إجمدالي القيمدة
المتداولة في أسواق األس الخليجية أو ما يعادل  14 7مليار دو ر ،فيما شكلت مجموع قي التداول لبورصة قطر ما نسبت  %8 0مد إجمدالي القيمدة المتداولدة فدي
أسواق األس الخليجية أو ما يعادل  12 9مليدار دو ر فيمدا شدكلت مجمدوع قدي التدداول لبورصدة الكويدت مدا نسدبت  %2 0مد إجمدالي القيمدة المتداولدة فدي أسدواق
األس الخليجية أو ما يعادل  2 3مليار دو ر
13

المصدر :تومسو رويترز وتحليل شركة ا ستثمارات الوطنية

يجددب مالحرددة أ ه د ا التقريددر يشددكل توصدديات اسددتثمارية أو مددا إ ا كددا عل دش
المستثمري ا ستمرار في استثمارات الخاصة وقد ت إعداد التقرير فقط للغدرا
المنصوص علي و ينبغي ا عتماد علي ا ألي را يخر
وأعد ه ا التقريدر للتدداول العدا وتد ارسدال لد كعميدل ،لغدرا تقددي المعلومدات
العامة فقط وليس المقصود من عرا أو تقدي المشورة فيما يتعلق بشدرا أو بيدع
أي ورقة مالية
علش الر م أ المعلومات في ه ا التقرير ت جمع ا م مصادر التي تعتقد
الشركة بأن ا موثوق ب ا ،نح ل نق بالتحقق من ا بشكل مستقل سوا كانت دقيقة
توجد مس ولية علش الشركة بسبب أي خسائر ناتجة بصورة
أو ير كاملة
مباشرة أو ير مباشرة ،م استخدا ه ا المعلومات
شركة ا ستثمارات الوطنية ش

شركة االستثمارات الوطنية
شرق ,شارع المتنبي
مبنى الخليجية
ص .ب 25667 .الصفاة  13117الكويت

ع

تلفون+965 2226 6666:
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