ملخص أداء بورصة الكويت األسبوعي  5 -سبتمبر 2019
ملخص أداء السوق خالل األسبوع
أنهــت بورصــة الكويــت تعامالتهــا لألســبوع املنتهــي فــي اخلامــس مــن شــهر ســبتمبر علــى ارتفــاع جماعــي فــي أداء كافــة مؤشــراتها ،حيــث ارتفــع مؤشــر
الســوق العام بنســبة  ،0.2%ومؤشــر الســوق األول بنســبة  ،0.3%ومؤشــر الســوق الرئيســي بنســبة  .0.1%في حني انخفض املعدل اليومي لقيمة األســهم
املتداولــة بنســبة  23%إلــى  20.2مليــون د.ك خــال األســبوع باملقارنــة مــع  26.3مليــون د.ك لألســبوع املاضــي ،كمــا انخفــض املعــدل اليومــي لكميــة األســهم
املتداولــة بنســبة  2%إلــى  125مليــون ســهم باملقارنــة مــع  127مليــون ســهم لألســبوع املاضــي.
حققــت مؤشــرات البورصــة مكاســب هامشــية خــال األســبوع ،حيــث تراجعــت وتيــرة الزخــم الشــرائي علــى أغلــب أســهم مؤشــر الســوق األول ،كمــا تعرضــت
إلــى ضغــوط بيعيــة واضحــة وعمليــات جنــي أربــاح مــن قبــل املتداولــن ،وفــي املقابــل شــهدت بعــض أســهم الســوق الرئيســي نشــاطا ايجابيــا واضحــا ،كمــا
اســتمرت الضغــوط البيعيــة أيضــا علــى شــريحة أخــرى.
إن غيــاب أو انحســار احملفــزات اإليجابيــة فــي الوقــت الراهــن وضبابيــة املشــهد اإلقتصــادي العاملــي ال تــزال تلقــي بظاللهــا علــى أداء األســواق املاليــة
بشــكل عــام ،وهــو مــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى شــهية املســتثمرين ،األمــر الــذي دفــع إلــى تراجــع متوســط قيــم التــداول األســبوعي إلــى  25مليــون د.ك
وهــو أدنــى مســتوى لــه منــذ أوائــل شــهر مايــو املاضــي.
لكــن املشــهد تغيــر نســبيا مــع جلســة نهايــة األســبوع علــى أغلــب أســواق املــال اإلقليميــة والعامليــة ،وذلــك علــى خلفيــة صــدور أخبــار ايجابيــة مــن الصــن
تشــير إلــى عودتهــا إلــى طاولــة املفاوضــات مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة فــي شــهر أكتوبــر القــادم إلســتكمال املفاوضــات التجاريــة بينهمــا ،وهــو مــا عــزز
مــن مكاســب أغلــب مؤشــرات األســهم العامليــة ،وهــو مــا ســاعد علــى اإلســتقرار اإليجابــي ملؤشــرات البورصــة خــال هــذه اجللســة.
وفــي مــا يتعلــق بأخبــار الشــركات ،فقــد وافــق مســاهمو شــركة اإلثمــار القابضــة علــى اإلنســحاب الطوعــي مــن بورصــة الكويــت ،مــع اســتمرار تــداول
أســهمها فــي بورصــة البحريــن وســوق دبــي املالــي.
أمــا علــى اجلانــب اإلقتصــادي ،فقــد شــهد ســعر خــام برنــت حتســنا نســبيا مــع نهايــة األســبوع وجنــح فــي الصعــود فــوق مســتوى  60دوالر أمريكــي مــرة
أخــرى ،وذلــك بعــد تراجعــه إلــى مســتوى  57.25دوالر مطلــع األســبوع ،يأتــي هــذا الصعــود مدعومــا بأنبــاء ايجابيــة مــن الصــن وســط تفــاؤل بشــأن
املفاوضــات التجاريــة بــن واشــنطن وبكــن.
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نشاط بورصة الكويت
أنهــت بورصــة الكويــت تعامالتهــا جللســة نهايــة األســبوع علــى ارتفــاع جماعــي فــي أداء مؤشــراتها ،حيــث ارتفــع مؤشــر الســوق العــام بنســبة  ،0.1%مؤشــر
الســوق األول بنســبة  ،0.02%ومؤشــر الســوق الرئيســي بنســبة  .0.3%أمــا بالنســبة لنشــاط الســوق فقــد بلــغ إجمالــي القيمــة املتداولــة  22.8مليــون د.ك
مــن خــال تــداول  147مليــون ســهم.
شهدت مؤشرات البورصة صعودا هامشيا مع ارتفاع نسبي في قيم تداول السوق بلغ  16.2%مقارنة مع اجللسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على ارتفاع هامشي مع تراجع وتيرة الشهية اإلستثمارية بشكل عام.
شــهدت شــريحة واســعة مــن أســهم مؤشــر الســوق الرئيســي عمليــات شــراء انتقائيــة واضحــة محققــة مكاســب ســوقية متفاوتــة ،وســط تراجــع طفيــف فــي
أحجــام تــداول أســهم املؤشــر بلــغ نحــو  11%مقارنــة مــع اجللســة الســابقة ،كمــا ال تــزال الضغــوط البيعيــة مســتمرة أيضــا علــى شــريحة أخــرى مــن األســهم.
يُذكــر أن ســهم شــركة اإلستشــارات املاليــة الدوليــة شــهد زخمــا شــرائيا واضحــا خــال اجللســة ،محققــا مكاســب ســوقية كبيــرة بلغــت نحــو  11.6%ومقفــا
عنــد مســتوى  49.1فلــس ،وفــي ذات الســياق شــهد ســهم شــركة املــال نشــاطا ايجابيــا منهيــا اجللســة علــى مكاســب ســوقية بلغــت  8.6%عنــد  13.9فلــس.
مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقــت مؤشــرات قطاعــات الســوق علــى تبايــن فــي أداء مؤشــراتها خــال تــداوالت األمــس مقارنــة مــع اجللســة املاضيــة ،حيــث كان اإلرتفــاع األكبــر مــن
نصيــب قطــاع البنــوك بنســبة  ،0.1%ثــم قطــاع اخلدمــات املاليــة بنســبة  ،0.2%فــي حــن تراجــع قطــاع التأمــن بنســبة  ،1%وقطــاع املــواد األساســية
بنســبة  .0.4%خــال جلســة تــداول األمــس احتــل قطــاع البنــوك وقطــاع اخلدمــات املاليــة وقطــاع العقــار املراتــب األولــى مــن حيــث إجمالــي القيمــة
املتداولــة بنســبة  11% ،63%و 6.2%علــى التوالــي .خــال جلســة تــداول األمــس احتــل قطــاع اخلدمــات املاليــة وقطــاع البنــوك وقطــاع العقــار املراتــب
األولــى مــن حيــث إجمالــي الكميــة املتداولــة بنســبة  20.5% ،21.1% ،36.8%علــى التوالــي.
نشاط السوق األول
فــي الســوق األول تصــدر ســهم بيــت التمويــل الكويتــي قائمــة األســهم األعلــى تــداوال مــن حيــث قيمــة األســهم املتداولــة خــال جلســة األمــس بقيمــة تــداول
بلغــت  4.4مليــون د.ك ،لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا علــى اســتقرارعند ســعر  745فلــس ،وجــاء ســهم بنــك الكويــت الوطنــي باملركــز الثانــي بقيمــة
تــداول بلغــت  3.5مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  986فلــس متراجعــا بنســبة  ،0.4%ثــم جــاء ســهم البنــك األهلــي املتحــد
البحرينــي باملركــز الثالــث بقيمــة تــداول بلغــت  3.3مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا ســعر  290فلــس مرتفعــا بنســبة .1.4%
فــي الســوق األول احتــل بنــك الكويــت الوطنــي املرتبــة األولــى مــن حيــث القيمــة الرأســمالية بقيمــة  6,451مليــون د.ك ثــم حــل بيــت التمويــل الكويتــي
باملرتبــة الثانيــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  5,191مليــون د.ك ثــم البنــك األهلــي املتحــد البحرينــي باملرتبــة الثالثــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  2,491مليــون د.ك.
نشاط السوق الرئيسي
فــي الســوق الرئيســي تصــدر ســهم شــركة اخلليــج للتأمــن قائمــة األســهم األعلــى تــداوال مــن حيــث قيمــة األســهم املتداولــة خــال جلســة األمــس بقيمــة
تــداول بلغــت  1.4مليــون د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا علــى اســتقرارعند ســعر  660فلــس ،وجــاء ســهم شــركة أعيــان لإلجــارة واإلســتثمار
باملركــز الثانــي بقيمــة تــداول بلغــت  461الــف د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  57.3فلــس مرتفعــا بنســبة  ،2.3%ثــم جــاء ســهم
شــركة أروان املاليــة للتمويــل واإلســتثمار باملركــز الثالــث بقيمــة تــداول بلغــت  387الــف د.ك لينهــي بذلــك تــداوالت اجللســة مغلقــا عنــد ســعر  27فلــس
مرتفعــا بنســبة .1.5%
فــي الســوق الرئيســي احتــل البنــك التجــاري الكويتــي املرتبــة األولــى مــن حيــث القيمــة الرأســمالية بقيمــة  997مليــون د.ك ثــم البنــك األهلــي املتحــد
الكويتــي باملرتبــة الثانيــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  678مليــون د.ك ثــم البنــك األهلــي الكويتــي باملرتبــة الثالثــة بقيمــة رأســمالية بلغــت  509مليــون د.ك.
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