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نشاط بورصة الكويت 

اختتمـت بورصـة الكويـت تعامالتهـا لشـهر ينايـر علـى ارتفـاع جماعـي فـي أداء كافـة مؤشـراتها وذلـك باملقارنـة مـع 
إقفالها لشـهر ديسـمبر املاضي، حيث ارتفعت مؤشـرات السـوق العام، السـوق األول والسـوق الرئيسـي بنسـب بلغت 
%2.5 و%3.1 و%1.3 علـى التوالـي. كمـا ارتفـع املعـدل اليومـي لقيمـة األسـهم املتداولـة بنسـبة %6.3 إلـى 27.7 
مليـون د.ك خـالل شـهر ينايـر باملقارنـة مـع 26.1 مليـون د.ك لشـهر ديسـمبر املاضـي، كذلـك ارتفـع املعـدل اليومـي 

لكميـة األسـهم املتداولـة بنسـبة 59.9%.

ارتفـاع شـهية املتداولـني وزيـادة جرعـة التفـاؤل لديهـم كانـت هـي السـمة األبـرز فـي تعامالتهـم خـالل أغلب جلسـات 
شـهر يناير، وهو ما انعكس بشـكل مباشـر على أداء كافة مؤشـرات البورصة الثالثة، وارتفاع أحجام وقيم التداول، 
يذكر أن هذا االنتعاش جاء بعد انتهاء مرحلة التصحيح وجني األرباح التي شـهدتها البورصة خالل شـهر ديسـمبر 
املاضـي، ومـن املالحـظ خـالل تـداوالت الشـهر اسـتحواذ األسـهم القياديـة على نحـو %75 من إجمالي قيـم التداول، 
كمـا يجـب أن ال نغفـل الزخـم الشـرائي الواضـح الـذي طـال أيضـا شـريحة واسـعة مـن أسـهم السـوق الرئيسـي، وهـو 
مـا انعكـس بشـكل مباشـر علـى ارتفـاع أحجـام التـداول خـالل الشـهر بشـكل الفـت بلـغ نحـو %60 فـي هـذا السـوق. 
وخالصـة القـول أن املنـاخ اإليجابـي للبورصـة خـالل شـهر ينايـر عـزز مـن وصـول كافـة مؤشـرات البورصـة الثالثـة 
وكذلـك شـريحة مـن أسـهم الشـركات املدرجـة سـواء بالسـوق األول أو السـوق الرئيسـي إلـى قمـم سـعرية جديـدة لـم 
يشـهدها السـوق منـذ فتـرات طويلـة، وفـي املقابـل سـجلت بعـض األسـهم قيعـان سـعرية تاريخيـة. أبـرز العوامـل التي 
عملـت علـى هـذا النشـاط طـوال الفتـرة تتخلـص فـي األمـور التاليـة، أوال النتائـج املالية السـنوية اإليجابية للشـركات 
املُدرجـة وتوصيـات مجالـس إدارة الشـركات املدرجـة للتوزيعـات املقترحـة سـواء النقدي منهـا أو املنحة، حيث أفصح 
كل مـن بنـك الكويـت الوطنـي وبنـك بوبيـان وبنـك وربـة وكذلـك بنـك الكويـت الدولـي عـن بياناتهم املاليـة للعام 2018، 

والتـي أظهـرت فـي مجملهـا منـوا واضحـا في األربـاح، وتوزيعـات مجزية. 

وفـي مـا يتعلـق بأخبـار الشـركات املدرجـة، فقـد تصدرهـا خبـر موافقـة مجلـس إدارة كل مـن بيـت التمويـل الكويتـي 
والبنـك األهلـي املتحـد )البحريـن(  علـى نتائـج الدراسـات والتوصيات املُعدة من قبل املستشـارين العامليني املسـتقلني 
بغـرض عمليـة اإلندمـاج بـني البنكـني، وموافقـة مجلـس إدارة البنكـني مبدئيـا على متوسـط معدل التبـادل األولي بني 
سـهمي »بيتـك« و»األهلـي املتحـد« والبالـغ )2.325581( سـهم مـن أسـهم البنـك األهلـي املتحـد لـكل سـهم مـن أسـهم 
بيـت التمويـل الكويتـي. وهـو يشـكل عامـل مؤثـر سـاهم في زيادة السـيولة خالل الفترة. أما علـى اجلانب االقتصادي 
فقـد أظهـر البيـان اخلتامـي لبعثـة خبـراء صنـدوق النقـد الدولـي إلى الكويـت أن معدل منو الناجت احمللـي للقطاعات 
غيـر النفطيـة قـد منـت إلـى %2.5 خـالل عـام 2018، وهـو مـا يؤكـد علـى جنـاح مسـيرة اإلصـالح االقتصـادي التـي 
تبنتهـا الدولـة منـذ عـام 2016، وذلـك بهـدف حتقيـق اقتصـاد وطنـي متـوازن عبـر تنويـع مصـادر الدخـل وضبـط 
املصروفـات العامـة.  ومـن جانـب آخـر، جنـح خـام برنـت مـن التعافـي نسـبيا خـالل تـداوالت شـهر ينايـر، وذلـك بعـد 
تعرضـه إلـى أسـوء سلسـلة هبـوط منـذ عـام 2016، حيـث تراجـع مـع بدايـات شـهر أكتوبـر املاضي وحتى أواخر شـهر 
ديسـمبر، خاسـرا نحـو %43 مـن أعلـى مسـتوى لـه مت تسـجيله عنـد 86.75 دوالر أمريكـي وحتـى مسـتوى 50 دوالر 
أمريكـي تقريبـا، وذلـك علـى أثـر ارتفـاع املخـاوف مـن زيـادة املعـروض فـي األسـواق، وكذلـك التوتـرات االقتصاديـة 
القائمـة بـني الواليـات املتحـدة األمريكـة والصـني، باإلضافـة إلـى ارتفـاع املخزونـات األمريكيـة بـني احلـني واآلخـر.    

مؤشرات بورصة الكويت
منذ بداية السنة نسبة التغير 31 يناير 2019 )نقطة(

p 2.5% p 2.5% مؤشر السوق العام )ع.س(  5,206 

p 3.1% p 3.1% مؤشر السوق األول )ع.س(  5,430 

p 1.3% p 1.3% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(  4,798 

* ع. س : عائد سعري * مالحظة: نسبة التغير عن نهاية  شهر ديسمبر 2018

ارتفع املعدل اليومي لقيمة 
األسهم املتداولة بنسبة 6.3% 
إلى 27.7 مليون د.ك خالل شهر 
يناير

ارتفع منو الناجت احمللي للقطاعات 
غير النفطية إلى %2.5 خالل عام 
2018
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متغيرات السوق العام 
نسبة التغير 31 يناير 2019

p 59.3% املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة )سهم/يوم( 179,955,520 

p 6.3% املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة )د.ك./يوم( 27,747,377 

* مالحظة: نسبة التغير عن أداء  شهر ديسمبر 2018  
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NIC 50  قيمة األسهم املتداولة  

  REUTERS بناء على أكبر خمسـن شـركة متداولة من حيث القيمة خالل عام كامل وميكن اإلطالع على املؤشـر وبياناته من خالل NIC50 مالحظة: متت مراجعة مؤشـر
.NIC50 حتت رمز
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مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

أغلقت مؤشـرات قطاعات السـوق على تباين خالل شـهر يناير مقارنة مع مسـتويات شـهر ديسـمبر، حيث كان قطاع 
اخلدمـات املاليـة أكثـر القطاعـات ارتفاعـا بنسـبة %5.6 ثـم جـاء قطـاع البنـوك بنسـبة %4.1، ثـم قطـاع االتصـاالت 
بنسـبة %2.6، أما القطاعات املنخفضة، فقد تصدرها قطاع السـلع االسـتهالكية منخفضا بنسـبة %7.2 ثم قطاع 

اخلدمـات االسـتهالكية الـذي انخفـض بنسـبة %5.2، ثـم قطاع الصناعية منخفضا بنسـبة 3.5%.

احتلـت القطاعـات التاليـة: البنـوك واخلدمـات املاليـة والصناعيـة خالل شـهر يناير املراتب األولـى من حيث إجمالي 
القيمة املتداولة بنسـبة %65، %10 و %8 على التوالي.

احتلـت القطاعـات التاليـة: البنـوك واخلدمـات املاليـة والعقـار خـالل شـهر ينايـر املراتـب األولـى مـن حيـث إجمالـي 
كميـة األســهم املتداولـة بحصـة بلغـت نسـبتها %30، %27 و%26 علـى التوالـي.

مؤشرات قطاعات السوق
العائد 

على حقوق 
امللكية

العائد 
اجلاري

السعر إلى 
القيمة 
الدفترية

السعر إلى 
الربحية

املؤشر
القطاع

نسبة التغير 31 يناير 2019

7.0% 3.5%  1.1  15.2 p 1.2% النفط و الغاز 1,156 

7.6% 3.6%  1.3  16.6 p 0.9% املواد األساسية 1,169 

8.1% 2.3%  1.1  14.0 q -3.5% الصناعية 930 

7.7% 4.9%  1.1  14.1 q -7.2% السلع االستهالكية 609 

4.4% 0.9%  4.9  112.1 q -0.9% الرعاية الصحية 939 

4.6% 3.5%  1.0  22.3 q -5.2% اخلدمات االستهالكية 935 

10.2% 7.3%  1.2  11.9 p 2.6% االتصاالت 911 

10.0% 1.6%  1.6  16.0 p 4.1% البنوك 1,137 

8.4% 3.5%  0.9  11.1 q -2.1% التأمني 972 

3.6% 0.6%  0.7  18.3 p 1.5% العقار 882 

5.0% 2.8%  0.7  13.0 p 5.6% اخلدمات املالية 986 

9.7% 0.0%  0.8  8.0  0.0% التكنولوجيا 786 
* مالحظة: نسبة التغير عن نهاية  شهر ديسمبر 2018

نشاط قطاعات السوق
الكمية القيمة

القطاع
نسبة التغير 31 يناير 2019 نسبة التغير 31 يناير 2019

p 66.9%  272,239,702 p 73.1% النفط و الغاز 8,630,745 

q -5.8%  22,493,941 q -43.0% املواد األساسية 11,239,244 

p 60.3%  188,603,379 q -23.2% الصناعية 50,263,890 

p 29.2%  16,679,444 p 76.4% السلع االستهالكية 6,332,372 

q -87.7%  29,810 q -98.8% الرعاية الصحية 2,873 

p 122.4%  85,822,131 p 65.9% اخلدمات االستهالكية 6,736,958 

q -36.2%  88,684,190 q -58.1% االتصاالت 25,785,555 

p 40.2%  1,184,721,703 p 15.5% البنوك 393,457,418 

p 972.4%  9,433,416 p 169.5% التأمني 726,750 

p 126.5%  1,012,748,900 p 77.6% العقار 44,084,908 

p 54.8%  1,077,421,155 p 28.4% اخلدمات املالية 63,166,226 

p 181.4%  143,668 p 171.4% التكنولوجيا 15,362 
* مالحظة: نسبة التغير عن أداء  شهر ديسمبر 2018

أغلقت مؤشرات قطاعات 
السوق على تباين خالل شهر 
يناير مقارنة مع مستويات شهر 
ديسمبر
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كمية األسهم املتداولةقيمة األسهم املتداولة

الصناعية

8% 

البنوك

65% 

العقار

7% 

اخلدمات املالية

10% 

أخرى

10% 
النفط و الغاز

7% 

البنوك

30% 

العقار

26% 

اخلدمات املالية

27% 

أخرى

10% 

نشاط السوق األول

في السـوق األول تصدر سـهم بنك اخلليج األسـهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسـهم املتداولة خالل شـهر يناير 
بقيمـة تـداول بلغـت 90.1 مليـون د.ك )%287.8 أعلـى مـن معـدل قيـم التـداول الشـهرية آلخـر اثنـا عشـر شـهراً(، 

لينهـي بذلـك تـداوالت الشـهر مغلقـا عنـد سـعر 280 فلـس ليسـجل ارتفاعـا بلـغ 12.3%.

جـاء سـهم بيـت التمويـل الكويتـي باملركـز الثانـي بقيمـة تـداول بلغـت 86.4 مليـون د.ك )%51.5 أعلـى مـن معـدل 
قيـم التـداول الشـهرية آلخـر اثنـا عشـر شـهراً( لينهـي بذلـك تـداوالت الشـهر مغلقـا عنـد سـعر 608 فلـس ليسـجل 

انخفاضـاً بلـغ 0.5%.

جـاء سـهم بنـك الكويـت الوطنـي باملركـز الثالـث بقيمـة تـداول بلغـت 81.4 مليـون د.ك )%43.6 أعلـى مـن معـدل قيم 
التـداول الشـهرية آلخـر اثنـا عشـر شـهراً( لينهـي بذلـك تـداوالت الشـهر مغلقـا عنـد سـعر 868 ليسـجل ارتفاعـاً بلـغ 

.4.2%

مؤشرات السوق األول
منذ بداية السنة نسبة التغير 31 يناير 2019 )نقطة(

p 3.1% p 3.1% مؤشر السوق األول )ع.س(  5,430 

p 3.1% p 3.1% مؤشر السوق األول )ع.ك(  6,077 

* ع. ك : عائد كلي * ع. س : عائد سعري * مالحظة: نسبة التغير عن نهاية  شهر ديسمبر 2018

متغيرات السوق األول 
نسبة التغير 31 يناير 2019

p 21.7% املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة )سهم/يوم( 60,782,017 

q -2.6% املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة )د.ك./يوم( 21,066,586 

* مالحظة: نسبة التغير عن أداء  شهر ديسمبر 2018

تصدر سهم بنك اخلليج األسهم 
األعلى تداوال من حيث قيمة 
األسهم املتداولة خالل شهر يناير



ثـقـــــة  |  الـتـــــزام  |  أداء

املصدر: تومسون رويترز وحتليل شركة االستثمارات الوطنية

التقرير الشهري  |  أداء بورصة الكويت لشهر يناير املنتهي بتاريخ 31 يناير 2019  |  8

أداء شركات السوق األول 

الكمية )سهم(
أداء معدل 
قيم التداول القيمة )د.ك.( نسبة التغير

سعر اإلقفال 
)فلس( الشركة

 341,204,988 287.8%  90,167,127 12.3% 280 بنك اخلليج

 141,708,762 51.5%  86,461,303 -0.5% 608 بيت التمويل الكويتي

 96,600,793 43.6%  81,464,314 4.2% 868 بنك الكويت الوطني

 336,737,976 209.6%  74,321,514 15.2% 232 البنك األهلي املتحد )ش.م.ب(

 53,283,238 -25.2%  23,566,037 1.8% 460 شركة االتصاالت املتنقلة

 79,435,104 69.3%  21,473,093 8.3% 290 بنك الكويت الدولي

 19,957,072 -16.5%  14,968,013 -2.7% 774 شركة أجيليتي للمخازن العمومية

 65,245,523 120.5%  14,103,932 4.8% 220 بنك وربة

 71,106,952 59.3%  11,553,268 5.1% 167 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة( 

 39,781,698 50.9%  11,321,568 5.0% 292 بنك برقان

 7,277,933 -21.9%  6,696,882 -6.7% 937 شركة بوبيان للبتروكيماويات

 11,244,533 -36.0%  6,093,785 4.3% 579 بنك بوبيان

 13,075,704 85.0%  6,061,656 -10.4% 452 شركة ميزان القابضة

 7,248,674 -37.3%  5,726,991 -10.7% 750 الشركة املتكاملة القابضة 

 66,452,823 99.2%  4,759,279 2.9% 79.4 مجموعة جي اف اتش املالية )ش.م.ب(

 4,786,002 -27.2%  2,732,731 1.7% 622 شركة املباني

 9,840,824 -22.5%  1,993,392 0.5% 202 شركة مشاريع الكويت القابضة
مالحظة: نسبة التغير عن نهاية  شهر ديسمبر 2018  *

مقارنة مجموع قيم التداول للشهر احلالي مع معدل قيم التداول الشهرية آلخر اثنا عشر شهرا  **

نشاط السوق الرئيسي

فـي السـوق الرئيسـي تصـدر سـهم شـركة وثـاق للتأمـني التكافلـي األسـهم األكثـر ارتفاعـا خـالل الشـهر محققـا 
مكاسـب بلغـت %59.9 مقارنـة مـع إقفـال الشـهر املاضـي لينهـي بذلـك تـداوالت الشـهر مغلقا عند سـعر 42.5 فلس، 
تبعه سـهم شـركة الكويت والشـرق األوسـط لالسـتثمار املالي مرتفعا بنسـبة %43.1 خالل الشـهر مغلقا عند سـعر 

47 فلـس.

فـي السـوق الرئيسـي احتـل سـهم شـركة إعـادة التأمـني الكويتيـة الشـركات األكثـر تراجعـا مسـجاًل تراجعـا بلغ 41% 
لينهي بذلك تداوالت الشـهر مغلقا عند سـعر 121 فلس، تبعه سـهم شـركة إيفا للفنادق واملنتجعات متراجعا بنسـبة 

%37.1 خالل الشـهر ليغلق عنــد سـعر 56.2 فلس.

في السـوق الرئيسـي تصدر سـهم شـركة أعيان لإلجارة واالسـتثمار األعلى تداوال من حيث قيمة األسـهم املتداولة 
خـالل الشـهر بقيمـة تـداول بلغـت 16.7 مليـون د.ك )%260.6 أعلـى مـن معـدل قيـم التـداول الشـهرية آلخـر اثنـا 
عشـر شـهراً(، لينهي بذلك تداوالت الشـهر مغلقا عند سـعر 48.5 فلس، وجاء سـهم شـركة هيومن سـوفت القابضة 
باملركـز الثانـي بقيمـة تـداول بلغـت 14.8 مليـون د.ك  )%47.6 أعلـى مـن معـدل قيـم التـداول الشـهرية آلخـر اثنـا 

عشـر شـهراً( لينهـي بذلـك تـداوالت الشـهر مغلقـا عنـد سـعر 3200 فلـس.

في السوق الرئيسي احتل سهم 
شركة إعادة التأمن الكويتية 
الشركات األكثر تراجعا مسجالً 
تراجعا بلغ 41% 
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مؤشرات السوق الرئيسي 
منذ بداية السنة نسبة التغير 31 يناير 2019 )نقطة(

p 1.3% p 1.3% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(  4,798 

p 1.4% p 1.4% مؤشر السوق الرئيسي )ع.ك(  5,256 
* ع. ك : عائد كلي * ع. س : عائد سعري * مالحظة: نسبة التغير عن نهاية  شهر ديسمبر 2018

متغيرات السوق الرئيسي 
نسبة التغير 31 يناير 2019

p 89.2% املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة )سهم/يوم( 119,173,503 

p 49.2% املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة )د.ك./يوم( 6,680,792 
* مالحظة: نسبة التغير عن أداء  شهر ديسمبر 2018

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم

الكمية )سهم(
أداء معدل قيم 

التداول القيمة )د.ك.( نسبة التغير
سعر اإلقفال 

)فلس( الشركة

 7,065,078 781.3%  295,056 59.9% شركة وثاق للتأمني التكافلي 42.5 

 15,153,934 492.8%  660,482 43.1% شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي 47.0 

 15,532,171 759.7%  405,067 26.8% شركة مراكز التجارة العقارية 28.0 

 10,959,481 629.7%  2,508,946 25.7% شركة السكب الكويتية 240.0 

 395,569,660 260.6%  16,703,504 24.9% شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 48.5 
مالحظة: نسبة التغير عن نهاية  شهر ديسمبر 2018  *

مقارنة مجموع قيم التداول للشهر احلالي مع معدل قيم التداول الشهرية آلخر اثنا عشر شهرا  **

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم

الكمية )سهم( القيمة )د.ك.( نسبة التغير
سعر اإلقفال 

)فلس( الشركة

 377,051  42,230 -41.0% 121.0 شركة إعادة التأمني الكويتية

 1,201,151  71,667 -37.1% 56.2 شركة ايفا للفنادق واملنتجعات

 29,810  2,873 -20.6% 85.0 شركة ياكو الطبية

 82,355  7,396 -18.8% 91.0 شركة اسمنت الهالل

 41,220  7,026 -18.6% 153.0 شركة الشعيبة الصناعية
مالحظة: نسبة التغير عن نهاية  شهر ديسمبر 2018  *

مقارنة مجموع قيم التداول للشهر احلالي مع معدل قيم التداول الشهرية آلخر اثنا عشر شهرا  **

أعلى 5 شركات تداوال من حيث القيمة

الكمية )سهم(
أداء معدل قيم 

التداول القيمة )د.ك.( نسبة التغير
سعر اإلقفال 

)فلس( الشركة

 395,569,660 260.6%  16,703,504 24.9% 48.5 شركة أعيان لإلجارة واالستثمار

 4,702,035 47.6%  14,806,407 -3.0% 3200 شركة هيومن سوفت القابضة

 157,159,695 632.2%  11,733,646 -11.7% 73.5 شركة مشاعر القابضة 

 279,798,728 396.5%  8,257,835 6.4% 31.5 الشركة اخلليجية لالستثمار البترولي

 282,974,838 351.2%  5,505,597 21.7% 18.7 شركة أبيار للتطوير العقاري
مالحظة: نسبة التغير عن نهاية  شهر ديسمبر 2018  *

مقارنة مجموع قيم التداول للشهر احلالي مع معدل قيم التداول الشهرية آلخر اثنا عشر شهرا  **
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التحليل التقني لبورصة الكويت

مؤشر السوق العام يرتفع مبعدل %2.5 خالل شهر يناير

أنهى مؤشر السوق العام لبورصة الكويت تداوالته لشهر يناير على ارتفاع واضح بلغ 126 نقطة مبعدل %2.5، وذلك 
باملقارنة مع اقفال شهر ديسمبر املاضي، وبذلك يكون األداء اإليجابي للمؤشر منذ التأسيس قد منا إلى 4.1%.

أداء مؤشر السوق العام خالل شهر يناير
منذ التأسيس خالل شهر يناير

األدنى األعلى التغير )%( التغير )نقطة( التغير )%( التغير )نقطة(

5040.8 5,135.5 4.12 205.99 2.49 126.43

مؤشر السوق األول يرتفع مبعدل %3.1 خالل شهر يناير

أنهى مؤشر السوق األول لبورصة الكويت تداوالته لشهر يناير على صعود كبير بلغ 163 نقطة مبعدل %3.1، وذلك 
باملقارنة مع شهر ديسمبر املاضي، وبذلك يكون األداء اإليجابي للمؤشر منذ التأسيس قد منا إلى 8.6%.

أداء مؤشر السوق األول خالل شهر يناير
منذ التأسيس خالل شهر يناير

األدنى األعلى التغير )%( التغير )نقطة( التغير )%( التغير )نقطة(

5230.9 5,354.3 8.60 430.10 3.09 162.74

مؤشر السوق الرئيسي يرتفع مبعدل %1.3 خالل شهر يناير

أنهى مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت تداوالته لشهر يناير على صعود نسبي بلغ 60 نقطة مبعدل 1.3%، 
وذلك باملقارنة مع شهر ديسمبر املاضي، وبذلك يكون األداء السلبي للمؤشر منذ التأسيس قد تقلص إلى 4.04%.

أداء مؤشر السوق الرئيسي خالل شهر يناير
منذ التأسيس خالل شهر يناير

األدنى األعلى التغير )%( التغير )نقطة( التغير )%( التغير )نقطة(

4658 4,769 -4.04 -201.95 1.26 59.49

موجز تقرير شهر ديسمبر

ذكرنـا فـي تقريرنـا السـابق الصـادر فـي نهايـة شـهر ديسـمبر املاضـي، أن األداء املتوقـع للمؤشـر العـام مييـل إلـى 
اإليجابيـة علـى املـدى املتوسـط، حيـث أن املؤشـر ال يـزال لديـه القـدرة علـى الصعـود نحـو مسـتوى 5,300 نقطـة، 
كمـا أشـرنا إلـى أن  جنـاح املؤشـر فـي الصعـود والبقـاء فـوق مسـتوى 5,200 نقطـة سـوف يعـزز مـن هـذه األيجابيـة 
املتوقعـة، وفـي حالـة أي تراجـع للمؤشـر دون كسـر مسـتوى 5,000 نقطـة لـن يحمـل أي تغييـر جوهـري جتـاه هـذه 

الرؤيـة اإليجابيـة.

تداوالت شهر يناير

حققت مؤشرات بورصة الكويت الثالثة خالل شهر يناير للعام اجلاري أداًء ايجابيا وذلك للعام الثالث على التوالي، 
وذلك باملقارنة مع اقفالها لشهر ديسمبر املاضي، حيث اقفلت جميعها في املنطقة اخلضراء، كما ارتفع معدل قيم 
وأحجام التداول باملقارنة مع مثيالتها لشهر ديسمبر. يذكر أن كافة مؤشرات البورصة قد حققت منوا ايجابيا 

خالل شهر يناير لعامي 2018 و2017.
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وبالنظر إلى حركة التداوالت ملؤشرات السوق الثالثة )العام، األول والرئيسي( جند أنها شهدت صعودا واضحا 
خالل الثالثة األسابيع األولى من الشهر، حيث حققت جميع املؤشرات مكاسب سعرية متفاوتة، وبطبيعة احلال ال 
ميكن أن يستمر هذا الصعود بدون عمليات تصحيحية، ولذا فقد تغير املشهد نسبيا خالل جلسات تداول األسبوع 
املراكز  بعض  وتغيير  أرباح  جني  وعمليات  متفاوت  بشكل  بيعية  ضغوط  املؤشرات  بعض  شهدت  حيث  األخير، 
األستثمارية من قبل املتداولني، لكن هذا التراجع لم ميكث طويال، وهو ما عزز من أرتفاع املؤشرات مرة أخرى 
خالل جلسات التداول األخيرة. و اجلدير بالذكر أن جميع مؤشرات البورصة الثالثة قد سجلت قمم سعرية جديدة 

خالل هذا الشهر.

وطبقا للمؤشرات الفنية املستخدمة فإن املؤشر العام للبورصة ما زال يتداول في اجتاه صاعد على املدى القصير 
ما لم يتم كسر مستوى الدعم الواقع عند 5,150 نقطة تقريبا، ومن خالل هذا اإلجتاه فإن املؤشر يستهدف مستوى 
5,300 نقطة تقريبا، كما أن املؤشر يتداول في ذات اإلجتاه أيضا على املدى املتوسط، وأن هذا اإلجتاه يظل قائما 

ما لم يتم كسر مستوى 5,050 نقطة والبقاء دونه، مستهدفا مستوى 5,400 نقطة تقريبا.

وبوجه عام فإن الصورة ال تزال ايجابية على املدى القصير واملتوسط ما لم يتم كسر مستوى 5,000 نقطة والبقاء 
دونه مرة أخرى ) سيناريو غير مرجح حاليا(. كما أن مستوى 5,000 نقطة ال يزال ميثل الدعم األهم واألقوى على 

الفاصل الزمني اليومي – األسبوعي - الشهري.

شهدت مؤشرات األسواق الثالثة 
صعودا واضحا خالل الثالثة 
األسابيع األولى من الشهر

الرسم البياني ملؤشر السوق العام لبورصة الكويت على الفاصل الزمني اليومي
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مقارنة أسواق اخلليج *

تبايـن أداء مؤشـرات أسـواق اخلليـج خـالل شـهر ينايـر، تصـدر السـوق السـعودي قائمـة األسـواق الصاعـدة بنسـبة 
%10.0 ثـم بورصـة قطـر بنسـبة %4.2 ثـم بورصـة البحريـن بنسـبة %4.0 ثـم سـوق أبو ظبي املالي بنسـبة %2.7 ثم 

السـوق الكويتـي بنسـبة %2.5 ثـم سـوق دبـي املالـي بنسـبة %1.5. فـي حـني تراجـع السـوق العمانـي بنسـبة 3.6%.

املؤشرات اخلليجية
نسبة التغير نسبة التغير املؤشر

عن بداية السنة عن بداية الشهر 31 يناير 2019

p 2.5% p 2.5% بورصة الكويت )مؤشر السوق العام(  5,206 

p 3.1% p 3.1% بورصة الكويت )مؤشر السوق األول( 5,430 

p 1.3% p 1.3% بورصة الكويت )مؤشر السوق الرئيسي( 4,798 

p 10.0% p 10.0% السوق املالية السعودية 8,608 

p 4.2% p 4.2% بورصة قطر 10,728 

p 4.0% p 4.0% بورصة البحرين 1,391 

q -3.6% q -3.6% سوق مسقط لألوراق املالية 4,166 

q -23.8% p 1.5% سوق دبي املالي 2,568 

p 14.8% p 2.7% سوق أبو ظبي لألوراق املالية 5,048 

مالحظة: نسبة التغير عن نهاية  شهر ديسمبر 2018  *

أداء األسواق اخلليجية
معدل الكمية 

اليومي
نسبة التغير

مجموع كمية 
التداول

نسبة التغير
معدل القيمة 

اليومي
نسبة التغير

مجموع قيم 
التداول

القيمة بالدوالر األمريكي 
)000(

 179,956 p 59%  3,959,021 p 6%  91,386 p 6% بورصة الكويت 2,010,492 

 120,043 p 11%  2,760,994 p 8%  778,506 p 13% السوق املالية السعودية 17,905,645 

 9,495 q %-9  218,395 p 2%  71,260 p 6% بورصة قطر 1,638,986 

 6,571 q -21%  157,698 q -54%  4,196 q -49% بورصة البحرين 100,694 

 9,911 p 8%  227,948 p 56%  6,051 p 63% سوق مسقط لألوراق املالية 139,165 

 106,672 q -36%  2,453,446 q -36%  35,918 q -33% سوق دبي املالي 826,120 

 32,432 q -54%  745,943 q -60%  38,503 q -58% سوق أبو ظبي لألوراق املالية 885,576 

مالحظة: نسبة التغير عن أداء  شهر ديسمبر 2018  *
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كمية األسهم املتداولةقيمة األسهم املتداولة
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واصــل الســوق الســعودي اســتحواذه علــى اجلــزء األكبــر مــن نشــاط التــداول فــي أســواق األســهم اخلليجيــة، حيــث بلغــت حصــة إجمالــي القيمــة املتداولــة 
فــي الســوق نســبة %76 مــن إجمالــي قيمــة التــداوالت فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل 17.9 مليــار دوالر أمريكــي، فيمــا بلغــت حصــة بورصــة 
الكويــت %9 مــن إجمالــي القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل 2.0 مليــار دوالر أمريكــي ثــم بلغــت حصــة أســواق اإلمــارات 7.3% 
مــن إجمالــي القيمــة املتداولــة فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل 1.7 مليــار دوالر، كمــا بلغــت بورصــة قطــر %7 مــن إجمالــي القيمــة املتداولــة 

فــي أســواق األســهم اخلليجيــة أو مــا يعــادل 1.6 مليــار دوالر. 



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 
ــة. ال توجــد مســؤولية علــى الشــركة بســبب أي خســائر ناجتــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــن  مســتقل ســواء كانــت دقيقــة أو غيــر كامل

اســتخدام هــذه املعلومــات.

شركة االستثمارات الوطنية  ش.م.ك.ع.
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