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حتليل نشاط بورصة الكويت
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نشاط بورصة الكويت
اختتمـت بورصـة الكويـت تعامالتهـا للربـع األول علـى ارتفـاع جماعـي كبيـر فـي أداء كافـة مؤشـراتها وذلـك باملقارنـة
مـع إقفالهـا لشـهر ديسـمبر املاضـي ،حيـث ارتفـع مؤشـر السـوق العـام بنسـبة  10.6%محققـا مكاسـب سـوقية بلغـت
 538نقطة ،وارتفع مؤشـر السـوق األول بنسـبة  13.7%محققا مكاسـب سـوقية بلغت  720نقطة ،كما ارتفع مؤشـر
السـوق الرئيسـي بنسـبة  3.8%محققـا مكاسـب سـوقية بلغـت  179نقطـة .كمـا ارتفـع املعـدل اليومـي لقيمـة األسـهم
املتداولـة خلال الفتـرة بنسـبة  150%إلـى  31مليـون د.ك مقارنـة مـع  12.4مليـون د.ك للربـع املماثـل .كذلـك ارتفـع
املعـدل اليومـي لكميـة التـداول بنسـبة  102%إلـى  169مليـون سـهم.
جنحـت كافـة مؤشـرات السـوق الثالثـة فـي حتقيـق مكاسـب سـوقية متباينـة خلال شـهر ينايـر ،حيـث منـا مؤشـر
السـوق العـام بنسـبة  ،2.5%كمـا منـا مؤشـر السـوق األول بنسـبة  ،3.1%فـي حين سـجل السـوق الرئيسـي منـوا
متواضعـا بلـغ نحـو  ،1.3%وبالنظـر إلـى هـذه النسـب جنـد أن مؤشـر السـوق األول كان صاحـب النصيـب األكبـر فـي
هـذا الصعـود ،وذلـك مـع انحيـاز املسـتثمرين وتوجههـم نحـو األسـهم ذات القيمـة السـوقية املرتفعـة كأحـد خياراتهـم
املفضلـة .وجـاءت تـداوالت شـهر فبرايـر أيضـا إيجابيـة ،وذلـك اسـتكماال حلركـة الشـهر السـابق ،حيـث حقـق مؤشـر
السـوق العام منوا بنسـبة  ،0.5%ومؤشـر السـوق األول منوا بلغ  ،1%بينما جاء أداء مؤشـر السـوق الرئيسـي سـلبيا
بنسـبة  .0.5%أمـا أداء املؤشـرات خلال شـهر مـارس فقـد كان األفضـل ،حيـث ارتفعـت كافـة مؤشـرات البورصـة
بشـكل كبيـر بلغـت ملؤشـر السـوق العـام  7.4%والسـوق األول  9.2%والسـوق الرئيسـي .3%

أداء املؤشرات خالل شهر مارس
كان األفضل ،حيث ارتفعت كافة
مؤشرات البورصة بشكل كبير

ولعـل هـذه السلسـلة مـن االرتفاعـات املتواصلـة ،تشـير إلـى ارتفـاع ثقـة املسـتثمر مبختلـف أنواعـه ،سـواء احمللـي أو
العاملـي بالبيئـة االسـتثمارية فـي البورصـة بشـكل عـام ،وذلك بسـبب العديد مـن املتغيرات والتطـورات اإليجابية التي
شـهدناها خلال الفتـرة املاضيـة ،أبرزهـا كان تطويـر البيئـة التشـغيلية لبورصـة الكويـت ،وذلـك سـعيا منهـا ملزيـد مـن
الرقـي والتطـور والوصـول إلـى مصـاف األسـواق العامليـة ،وبلا شـك فـإن بورصـة الكويـت منـذ أواخـر العـام املاضـي
وحتـى تاريخـه ال تـزال جتنـي ثمـرة هـذه اجلهـود ،فقـد أفـرزت هـذه اجلهـود دخـول تدفقـات نقديـة جديـدة إلـى
البورصـة بنحـو  500مليـون دوالر أمريكـي وذلـك خلال جلسـة الرابـع عشـر من شـهر مارس (وذلك مـن ضمن ترقية
بورصـة الكويـت إلـى مؤشـر فوتسـي راسـل لألسـواق الناشـئة) معظمهـا اجتهـت إلـى قطـاع البنـوك ،خصوصـا فـي
ظـل سـماح وزارة التجـارة لغيـر الكويتين بتملـك وتـداول أسـهم البنـوك الكويتيـة بنسـبة تفـوق  ،5%وهـو األمـر الـذي
عـزز مـن قـدرة قطـاع البنـوك علـى حتقيق مكاسـب سـوقية قياسـية خلال هذه الفتـرة .وبذلك تكـون بورصة الكويت
قـد اسـتقبلت نحـو  1.5مليـار دوالر أمريكـي مـن خلال الصناديـق األجنبيـة التابعـة ملؤشـر فوتسـي راسـل لألسـواق
الناشـئة منـذ سـبتمبر .2018
ومـن العوامـل اإليجابيـة األخـرى التـي عـززت مـن املكاسـب السـوقية لبورصـة الكويـت وكانـت مبثابـة وقـودا آخـر
لصعود السـوق ،متثلت في إفصاحات الشـركات املُدرجة لبياناتها السـنوية وكذلك التوزيعات السـخية سـواء النقدي
منهـا أو أسـهم املنحـة املوصـي بهـا مـن قِ بـل مجالـس إداراتهـا .ولعـل قطـاع البنـوك كان هـو األبـرز مـن هـذا اجلانـب،
حيـث منـت أربـاح قطـاع البنـوك بنسـبة مـا يقـارب  19%وبتوزيعـات مجزيـة ،األمـر الـذي جعلتـه قبلـة األوسـاط
االسـتثمارية بكافـة مسـتوياتها ،ناهيـك عـن اسـتحواذه علـى النصيـب األكبر مـن التدفقات األجنبيـة التي دخلت على
البورصـة مؤخـرا ،وهـو مـا دفـع أغلـب األوسـاط االسـتثمارية إلـى االحتفاظ مبراكزهم االسـتثمارية في هذه األسـهم
علـى وجـه اخلصـوص ،واجلديـر بالذكـر أن البيانـات املاليـة لقطـاع البنـوك ال تـزال تؤكـد علـى متانـة وضعهـا املالـي،
وتعكـس مـدى قدرتهـا وكفاءتهـا علـى مواصلـة حتقيـق األربـاح ،وهـو مـا أشـارت عليـه مؤخـرا وكالـة موديـز للتصنيـف
االئتمانـي ،حيـث أكـدت أن مسـتقبل النظـام املصرفـي الكويتـي خلال الــ  12إلـى  18شـهرا املقبلـة ال يـزال مسـتقرا،
مدفوعـا ذلـك باسـتمرار اإلنفـاق احلكومـي بشـكل كبيـر فـي دعـم النمـو االقتصـادي املطـرد ،مـع توقـع ارتفـاع معـدل
االئتمـان إلـى .0.5%

منت أرباح قطاع البنوك بنسبة ما
يقارب  19%وبتوزيعات مجزية

وفيمـا يتعلـق بأهـم أخبـار الشـركات ،فقـد تصدرتهـا أخبـار اإلندماج بين بيت التمويل الكويتـي والبنك األهلي املتحد
البحرينـي ،حيـث اجتهـت أنظـار كافـة األوسـاط االسـتثمارية إلـى هذيـن البنكين بشـكل خـاص ،وذلـك بعـد املوافقـة
املبدئيـة لبيـت التمويـل الكويتـي علـى متوسـط سـعر تبـادل األسـهم بين البنكين بواقـع  2.33سـهم «املتحـد» مقابـل
سـهم واحـد مـن «بيتـك» ،األمـر الـذي عـزز مـن جـذب تدفقـات نقديـة لكليهمـا وهـو مـا دفـع البنكين إلـى حتقيـق
مكاسـب سـوقية كبيـرة .يذكـر أن هـذا اإلندمـاج يعتبـر باكـورة اإلندماجات ضمن قطاع البنـوك املدرجة في البورصة
احمللية .وفي ذات السـياق ،شـهد الربع األول انتقال شـركة القرين للبتروكيماويات وشـركة هيومن سـوفت القابضة
املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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إلـى السـوق األول ،وذلـك حتديـدا فـي العاشـر مـن شـهر فبرايـر ضمـن املراجعـة السـنوية لبورصة الكويت ،كما شـهد
أيضـا هـذا الربـع باكـورة إدراج الشـركات لهـذا العـام ،حيـث مت إدراج شـركة املنـار للتمويـل واالسـتثمار ضمـن السـوق
الرئيسـي فـي احلـادي عشـر مـن ذات الشـهر.
أمـا أداء خـام برنـت خلال الربـع األول مـن العـام اجلـاري ،فلـم يكـن بعيـدا عـن السـوق الكويتـي ،فقـد كان األفضـل
منـذ الربـع الثانـي لعـام  ،2016حيـث ارتفـع سـعر خـام برنـت مبعدل  27%مقارنة مع إقفـال العام املاضي ،ويأتي هذا
الصعـود عقـب أسـوء سلسـلة هبـوط منـذ عـام ُ 2016منيـت بهـا األسـعار خالل الربـع األخير من العـام املاضي ،حيث
جنـح خـام برنـت مـن الصعـود مـن مسـتوى  50دوالر أمريكـي تقريبـا إلـى  68.4دوالر أمريكـي ،وتُعـزى هـذه املكاسـب
بشـكل عـام إلـى اجلهـود احلثيثـة املبذولـة مـن قِ بـل منظمـة أوبـك وحلفائهـا محاولـة منهم علـى إعادة التوازن ألسـعار
النفـط العامليـة مـن خلال متديـد اتفاقيـة أوبـك وحلفائهـا خلفـض اإلنتـاج ودخولهـا حيـز التنفيـذ مطلـع شـهر ينايـر
املاضـي ،كمـا أن تراجـع مخزونـات النفـط األمريكيـة وانخفـاض عـدد منصـات احلفـر للنفـط الصخري سـاهم أيضا
فـي تعزيـز أسـعار النفـط بشـكل عـام (وهـو عامـل إيجابـي علـى املنـاخ االسـتثماري في بورصـة الكويت).

ارتفع سعر خام برنت مبعدل 27%
مقارنة مع إقفال العام املاضي،
حيث جنح من الصعود من مستوى
 50دوالر أمريكي تقريبا إلى 68.4
دوالر أمريكي

كافــة احملفــزات آنفــة الذكــر ،وغيرهــا كان لهــا دورا بــارزا فــي زيــادة نشــاط الســوق ،ممــا جعــل مؤشــر الســوق العــام
والســوق األول يســجالن أعلــى مســتوياتهما علــى اإلطــاق منــذ دخــول تقســيم الســوق حيــز التنفيــذ مطلــع شــهر
أبريــل .2018
مؤشرات بورصة الكويت
(نقطة)

 31مارس 2019

نسبة التغير

مؤشر السوق العام (ع.س)

5,618

10.6%

p

مؤشر السوق األول (ع.س)

5,987

13.7%

p

مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)

4,917

3.8%

p

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية عام 2018

* ع .س  :عائد سعري

متغيرات السوق العام
 31مارس 2019

نسبة التغير

املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم/يوم)

168,545,321

102.1%

p

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

31,100,896

150.4%

p

* مالحظة :نسبة التغير عن أداء الربع األول لعام 2018

املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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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

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
تبايـن أداء مؤشـرات قطاعـات السـوق خلال الربـع األول لعـام  2019وذلـك باملقارنـة مـع نهايـة عـام  ،2018حيـث
كان قطـاع البنـوك أكثـر القطاعـات ارتفاعـا بنسـبة  16.7%ثـم جـاء قطـاع اخلدمـات املاليـة بنسـبة  ،10.3%أمـا
القطاعـات املنخفضـة ،فقـد تصدرهـا قطـاع التكنولوجيـا منخفضـا بنسـبة  17.5%ثـم قطـاع اخلدمات االسـتهالكية
انخفـض بنسـبة .3.5%

كان قطاع البنوك أكثر القطاعات
ارتفاعا بنسبة  16.7%خالل الربع
األول لعام 2019

احتلـت القطاعـات التاليـة :البنـوك واخلدمـات املاليـة والصناعـة خلال الربـع األول لعـام  2019املراتـب األولـى مـن
حيـث إجمالـي القيمـة املتداولـة بنسـبة  9% ،69%و 7%علـى التوالـي.
احتلـت القطاعـات التاليـة :البنـوك واخلدمـات املاليـة والعقـار خلال الربع األول لعـام  2019املراتب األولى من حيث
إجمالي كمية األســهم املتداولة بحصة بلغت نسبتها  26% ،35%و 24%على التوالي.
مؤشرات قطاعات السوق
القطاع

املؤشر

 31مارس 2019

نسبة التغير

النفط و الغاز
املواد األساسية
الصناعية
السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
اخلدمات االستهالكية
االتصاالت

1,187
1,188
944
647
952
951
966

3.9%
2.4%
-2.1%
-1.4%
0.6%
-3.5%
8.9%

البنوك
التأمني
العقار
اخلدمات املالية

1,275
1,013
852
1,030

16.7%
2.0%
-2.1%
10.3%

السعر إلى
الربحية

p

11.5
17.9
13.5
66.2
80.1
)(249.8
11.0

p

15.8
9.5
17.1
13.3

p
q
q
p
q
p

p
q
p

السعر إلى
القيمة
الدفترية
1.1
1.3
1.1
1.2
5.5
1.1
1.4

0.0%
3.5%
0.6%
0.0%
0.9%
1.4%
0.7%

1.7
0.9
0.6
0.7

2.8%
2.1%
0.1%
1.0%

العائد
اجلاري

العائد
على حقوق
امللكية
9.7%
7.3%
8.3%
1.9%
6.8%
-0.4%
13.0%
10.7%
9.5%
3.7%
5.5%
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648

التكنولوجيا

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية عام 2018

-17.5%

7.4

q

0.0%

0.7

9.9%

نشاط قطاعات السوق
القيمة

القطاع

الكمية

 31مارس 2019

نسبة التغير

 31مارس 2019

نسبة التغير

النفط و الغاز

15,160,045

n/a

446,102,390

n/a

املواد األساسية

24,969,861

n/a

48,977,843

n/a

الصناعية

129,067,445

n/a

446,891,008

n/a

السلع االستهالكية

13,342,533

n/a

37,422,906

n/a

الرعاية الصحية

76,283

n/a

128,461

n/a

اخلدمات االستهالكية

20,115,519

n/a

229,174,933

n/a

االتصاالت

94,343,415

n/a

269,119,577

n/a

البنوك

1,280,554,451

n/a

3,568,279,790

n/a

التأمني

2,577,738

n/a

22,725,233

n/a

العقار

110,434,495

n/a

2,463,144,870

n/a

اخلدمات املالية

175,386,334

n/a

2,580,510,557

n/a

25,649

n/a

241,716

n/a

التكنولوجيا

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

قيمة األسهم املتداولة

كمية األسهم املتداولة

نشاط السوق األول
فـي السـوق األول تصـدر سـهم بنـك الكويـت الوطنـي األسـهم األعلـى تـداوال مـن حيـث قيمـة األسـهم املتداولـة خلال
الربـع األول لعـام  2019بقيمـة تـداول بلغـت  336مليـون د.ك ،لينهـي بذلـك تـداوالت الفتـرة مغلقـا عنـد سـعر 896
فلـس ليسـجل ارتفاعـا بلـغ .12.8%

في السوق األول تصدر سهم بنك
الكويت الوطني األسهم األعلى
تداوال من حيث قيمة األسهم
املتداولة خالل الربع األول لعام
 2019بقيمة تداول بلغت 336
مليون د.ك

جـاء سـهم بنـك اخلليـج باملركـز الثانـي بقيمـة تـداول بلغـت  293مليـون د.ك ،لينهـي بذلك تداوالت الفتـرة مغلقا عند
املصدر :تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية
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سـعر  312فلس ليسـجل ارتفاعا بلغ .23.8%
جـاء سـهم البنـك األهلـي املتحـد البحرينـي باملركـز الثالـث بقيمة تداول بلغت  243مليـون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت
الفترة مغلقا عند سـعر  248فلس ليسـجل ارتفاعاً بلغ .33.7%
مؤشرات السوق األول
 31مارس 2019

(نقطة)

منذ بداية السنة

مؤشر السوق األول (ع.س)

5,987

13.7%

p

مؤشر السوق األول (ع.ك)

6,808

15.5%

p

* ع .س  :عائد سعري

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية عام 2018

* ع .ك  :عائد كلي

متغيرات السوق األول
 31مارس 2019
املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم/يوم)

69,187,732

n/a

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

25,539,637

n/a

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

أداء شركات السوق األول
سعر اإلقفال
(فلس)

نسبة التغير

القيمة (د.ك).

الكمية (سهم)

بنك الكويت الوطني

896.0

12.8%

336,586,755

395,498,864

بنك اخلليج

312.0

23.8%

293,156,215

1,046,240,306

البنك األهلي املتحد (ش.م.ب)

248.0

33.7%

243,816,994

1,102,689,330

بيت التمويل الكويتي

704.0

15.2%

202,388,906

320,560,130

شركة االتصاالت املتنقلة

491.0

0.0%

88,898,481

194,005,634

بنك برقان

375.0

34.9%

62,641,942

202,713,819

بنك الكويت الدولي

317.0

20.1%

53,990,520

188,715,039

مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)

195.0

23.4%

48,977,171

274,294,313

شركة أجيليتي للمخازن العمومية

876.0

9.2%

46,368,279

58,501,053

بنك وربة

241.0

0.0%

45,598,760

204,581,570

شركة هيومن سوفت القابضة

3180.0

-3.0%

31,310,137

9,936,405

بنك بوبيان

606.0

8.2%

18,805,023

33,498,284

الشركة املتكاملة القابضة

727.0

-13.5%

14,976,833

19,587,643

شركة بوبيان للبتروكيماويات

940.0

-3.6%

13,789,253

14,894,087

شركة ميزان القابضة

490.0

-2.0%

12,778,127

28,328,728

شركة املباني

593.0

-2.1%

11,077,221

18,787,599

مجموعة جي اف اتش املالية (ش.م.ب)

74.0

-3.6%

9,859,683

131,444,522

الشركة

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية عام 2018
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نشاط السوق الرئيسي
فـي السـوق الرئيسـي تصـدر سـهم الشـركة الكويتيـة السـورية األسـهم األكثـر ارتفاعـا خلال الربـع األول لعـام 2019
محققـا مكاسـب بلغـت  50.0%مقارنـة مـع إقفـال نهايـة عـام  2018لينهـي بذلـك تداوالت الفترة مغلقا عند سـعر 60
فلـس ،تبعـه سـهم شـركة مراكـز التجـارة العقاريـة مرتفعـا بنسـبة  49.5%خلال الفتـرة مغلقـا عند سـعر  32.9فلس.
فـي السـوق الرئيسـي احتـل سـهم شـركة ياكـو الطبيـة الشـركات األكثـر تراجعـا مسـج ً
ال تراجعـا بلـغ  37.9%لينهـي
بذلـك تـداوالت الفتـرة مغلقـا عنـد سـعر  66.5فلـس ،تبعـه سـهم شـركة املشـاريع املتحـدة للخدمـات اجلويـة متراجعا
بنسـبة  29.5%خلال الفتـرة ليغلـق عنــد سـعر  440فلـس.

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

في السـوق الرئيسـي تصدر سـهم شـركة أعيان لإلجارة واالسـتثمار األعلى تداوال من حيث قيمة األسـهم املتداولة
خلال الفتـرة بقيمـة تـداول بلغـت  35.6مليـون د.ك ،لينهـي بذلـك تـداوالت الفترة مغلقا عند سـعر  51.5فلس ،وجاء
سـهم شـركة مشـاعر القابضـة باملركـز الثانـي بقيمـة تـداول بلغـت  14.9مليـون د.ك ،لينهـي بذلـك تـداوالت الفتـرة
مغلقـا عنـد سـعر  76.2فلس.
مؤشرات السوق الرئيسي
(نقطة)

منذ بداية السنة

 31مارس 2019

مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)

4,917

3.8%

p

مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك)

5,401

4.2%

p

* ع .س  :عائد سعري

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية عام 2018

* ع .ك  :عائد كلي

متغيرات السوق الرئيسي
 31مارس 2019
املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم/يوم)

99,357,589

n/a

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

5,561,260

n/a

* 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).

الكمية (سهم)

الشركة الكويتية السورية القابضة

60.0

50.0%

2,310,542

45,857,229

شركة مراكز التجارة العقارية

32.9

49.5%

749,507

26,226,378

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

47.0

46.9%

1,392,558

31,219,751

الشركة القابضة املصرية الكويتية (ش.م.مصرية)

475.0

46.2%

719,312

1,896,364

شركة أعيان لإلجارة واالستثمار

51.5

38.1%

35,596,010

801,078,063

الشركة

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية 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 ياكو الطبية

66.5

-37.9%

6,094

70,052

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية

440.0

-29.5%

148,696

287,648

شركة ايفا للفنادق واملنتجعات

63.0

-29.2%

82,540

1,404,096

شركة إعادة التأمني الكويتية

140.0

-28.2%

69,195

585,131

شركة العيد لالغذية

49.5

-25.0%

2,128

30,010

الشركة

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية عام 2018

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

نسبة التغير

القيمة (د.ك).

الكمية (سهم)

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

51.5

38.1%

35,596,010

801,078,063

شركة مشاعر القابضة

76.2

-9.0%

14,942,799

200,340,649

شركة عقارات الكويت

61

12.5%

13,780,816

238,103,457

اخلليجية لإلستثمار البترولي

26.3

-10.8%

13,178,398

438,366,979

البنك االهلي املتحد

340

14.5%

12,144,856

39,511,137

الشركة

* مالحظة :نسبة التغير عن نهاية عام 2018
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التحليل التقني لبورصة الكويت
مؤشر السوق العام يرتفع مبعدل  11%خالل الربع األول
أنهى مؤشر السوق العام لبورصة الكويت تداوالته للربع األول على ارتفاع كبير بلغ  538نقطة مبعدل ،10.6%
باملقارنة مع إقفال العام املاضي ،وبذلك يكون األداء اإليجابي للمؤشر منذ بداية العام قد بلغ إلى 10.6%
أداء مؤشر السوق العام خالل الربع األول
خالل شهر مارس
التغير ()%
التغير (نقطة)
7.38
386.16

التغير (نقطة)
538.26

منذ بداية العام
األعلى
التغير ()%
5,617.8
10.60

األدنى
5,075.7

مؤشر السوق األول يرتفع مبعدل  14%خالل الربع األول
أنهى مؤشر السوق األول لبورصة الكويت تداوالته للربع األول على صعود حاد بلغ  720نقطة مبعدل ،13.7%
باملقارنة مع إقفال العام املاضي ،وبذلك يكون األداء اإليجابي للمؤشر منذ بداية العام قد بلغ إلى .13.7%
أداء مؤشر السوق األول خالل الربع األول
خالل شهر مارس
التغير ()%
التغير (نقطة)
9.21
504.68

التغير (نقطة)
719.51

منذ بداية العام
األعلى
التغير ()%
5,986.9
13.66

األدنى
5,266.6

مؤشر السوق الرئيسي يرتفع مبعدل  4%خالل الربع األول
أنهى مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت تداوالته للربع األول على صعود نسبي بلغ  179نقطة مبعدل ،3.8%
باملقارنة مع أقفال العام املاضي ،وبذلك يكون األداء اإليجابي للمؤشر منذ بداية العام قد بلغ إلى .3.8%
أداء مؤشر السوق الرئيسي خالل الربع األول
خالل شهر مارس
التغير ()%
التغير (نقطة)
3.02
144.28

التغير (نقطة)
178.71

منذ بداية العام
األعلى
التغير ()%
4,917.3
3.77

األدنى
4,719.2

موجز تقرير شهر فبراير
ذكرنـا فـي تقريرنـا السـابق الصـادر فـي نهايـة شـهر فبرايـر املاضـي ،أن املؤشـر العـام للبورصـة مـا زال يتـداول فـي
اجتـاه صاعـد علـى املـدى القصيـر مـا لـم يتـم كسـر مسـتوى الدعـم الواقـع عنـد  5,180نقطـة تقريبـا والبقـاء دونـه،
ومـن خلال هـذا االجتـاه فـإن املؤشـر لديـه القـدرة علـى اختبـار مسـتوى  5,300نقطـة مـرة أخـرى ،كمـا أن املؤشـر ال
يـزال يتـداول فـي اجتـاه صعـودي أيضـا علـى املـدى املتوسـط ،وأن هـذا االجتـاه يظـل قائمـا مـا لـم يتـم كسـر مسـتوى
 5,050نقطـة والبقـاء دونـه ،مسـتهدفا مسـتوى  5,400نقطـة تقريبـا.

حقق كل من مؤشر السوق العام
ومؤشر السوق األول أداء ً إيجابيا
خالل تداوالت الشهور الثالثة األولى
من عام 2019

تداوالت الربع األول
حقق كل من مؤشر السوق العام ومؤشر السوق األول أدا ًء إيجابيا خالل تداوالت الشهور الثالثة األولى على التوالي
من العام اجلاري ،وذلك ألول مرة منذ نهاية شهر مارس  ،2018حيث جنح كال املؤشرين في اإلقفال عند أعلى
مستوياتهما على اإلطالق منذ بدء العمل باملؤشرات اجلديدة مطلع شهر أبريل  ،2018لكن أداء مؤشر السوق
الرئيسي جاء متباينا خالل ذات الفترة ،حيث سجل تراجعا خالل شهر فبراير فقط ،بينما جنح في حتقيق مكاسب
إيجابية خالل شهر يناير وكذلك شهر مارس.
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هذا األداء اإليجابي كان مدفوعا بالعديد من العوامل اإليجابية ،يأتي في مقدمتها إفصاحات الشركات املدرجة عن
النتائج السنوية لعام  2018والتي أظهرت منوا واضحا في األرباح ،كذلك عززت التوزيعات السخية بشقيها املنحة
والنقدي من استمرار حالة التفاؤل لدى املتعاملني وزيادة الشهية االستثمارية لديهم ،ناهيك عن التدفقات النقدية
األجنبية خالل الفترة السابقة التي قاربت نحو  1.5مليار دوالر أمريكي.
بالنظر إلى حركة تداوالت مؤشر السوق العام خالل شهر مارس على وجه اخلصوص ،جند أنها كانت إيجابية بشكل
كبير ،حيث تزامنت هذه الفترة مع العديد من احملفزات ،حيث أقفلت كافة جلسات تداول هذا الشهر والبالغ عددها
نحو  21جلسة تداول في املنطقة اإليجابية عدا جلستني فقط ،األمر الذي عزز من قدرة املؤشر العام على تسجيل
أطول سلسلة صعود يومية منذ شهر يوليو املاضي .اجلدير بالذكر أنه ومع نهاية شهر مارس تكون كافة مؤشرات
البورصة الثالثة قد حققت أدا ًء إيجابيا حادا منذ بداية العام ،حيث أقفل كل من مؤشر السوق العام ،ومؤشر السوق
األول عند أعلى مستوياتهما على اإلطالق منذ بدء العمل بهذه املؤشرات.

أقفلت كافة جلسات تداول شهر
مارس والبالغ عددها نحو 21
جلسة تداول في املنطقة اإليجابية
عدا جلستني فقط

وطبقا للمؤشرات الفنية املستخدمة فإن املؤشر العام للبورصة ال يزال يسير في اجتاه صاعد على املدى القصير
وكذلك املدى املتوسط ،ومن خالل هذا االجتاه الصاعد فإن املؤشر يستهدف مستوى  5,900على املدى األخير ،لكنه
قد يواجه عمليات تصحيحية وجني أرباح من قبل املتعاملني ،ال سيما أن سلسلة الصعود آنفة الذكر ،لم تتخللها
أي عمليات تصحيح حتى اآلن ،كما أن العديد من املؤشرات الفنية تشير إلى وجود حالة من اإلفراط الشرائي
بشكل عام ،وهو ما يترتب عليه حتمية التصحيح وجني األرباح .هذا ولدى املؤشر العام مستويات دعم هامة تقع
عند مستوى  5,500نقطة 5,400 ،نقطة على املدى القصير ،أما مستوى الدعم األهم على املدى املتوسط ،فيقع
عند مستوى  5,200نقطة ،حيث أن االجتاه الصعودي على املدى املتوسط يظل قائما ،ما لم يتم كسر هذا الدعم
والبقاء دونه.
وبوجه عام فإن الصورة ال تزال إيجابية  -مع وجود أي تراجعات أو ضغوط بيعية محتملة  -على املدى القصير ما
لم يتم كسر مستوى  5,400نقطة والبقاء دونه ،ومستوى  5,200نقطة 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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مقارنة أسواق اخلليج *
تبايــن أداء أســواق املــال اخلليجيــة وذلــك مقارنــة مــع نهايــة عــام  ،2018حيــث تصــدر الســوق الســعودي قائمــة األســواق الصاعــدة بنســبة
 ،12.7%ثــم الســوق الكويتــي بنســبة  ،10.6%ثــم بورصــة البحريــن بنســبة  5.7%ثــم ســوق دبــي املالــي بنســبة  4.2%ثــم ســوق أبــو ظبــي
املالــي بنســبة  ،3.2%فــي حــن تراجــع كل مــن الســوق العمانــي والســوق القطــري بنســبة  7.9%و  1.9%علــى التوالــي.

املؤشرات اخلليجية

املؤشر
 31مارس 2019
5,618
5,987
4,917
8,819
10,107
1,413
3,984
2,635
5,075

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 عام 2018

أداء األسواق اخلليجية
القيمة بالدوالر األمريكي ()000
بورصة الكويت
السوق املالية السعودية
بورصة قطر
بورصة البحرين
سوق مسقط لألوراق املالية
سوق دبي املالي
سوق أبو ظبي لألوراق املالية
* مالحظة :نسبة التغير عن أداء الربع األول لعام 2018

مجموع قيم
التداول
6,129,987
45,987,902
5,084,662
243,834
391,063
3,125,259
3,233,387

معدل القيمة
اليومي
102,166
718,561
79,448
3,751
6,110
48,832
50,522

نسبة التغير
عن بداية السنة
10.6%
13.7%
3.8%
12.7%
-1.9%
5.7%
-7.9%
4.2%
3.2%

مجموع كمية
التداول
10,112,719
7,408,939
622,320
363,104
938,400
7,901,683
3,078,256

p
p
p
p
q
p
q
p
p

معدل الكمية
اليومي
168,545
115,765
9,724
5,586
14,663
123,464
48,098
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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 نســبة  72%مــن إجمالــي قيمــة التــداوالت فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل  45.9مليــار دوالر أمريكــي ،ثــم بلغــت حصــة أســواق
اإلمــارات  10%مــن إجمالــي القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل  6.4مليــار دوالر أمريكــي ،ثــم بلغــت حصــة بورصــة الكويــت 9.0%
مــن إجمالــي القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل  6.1مليــار دوالر أمريكــي ،ثــم بلغــت حصــة بورصــة قطــر  8.0%مــن إجمالــي
القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل  5.1مليــار 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.
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