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30-Nov-21 (نقطة)

t

22.4%

u

-4.5% مؤشر السوق العام )ع.س(             6,790

t

21.4%

u

-4.5% مؤشر السوق األول )ع.س(             7,345

t

25.6%

u

-4.3% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(             5,719

t

27.6%

u

-4.5% 8,196            NIC 50 مؤشر

مؤشرات بورصة الكويت 
منذ بداية السنة نسبة التغير

بورصة الكويتنشاط 

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر

عائد سعري      : س .ع* 2021ديسمبر نسبة التغير عن اقفال شهر : مالحظة*

بناء على أكبرخمسين شركة متداولة منن حينث القيمنة خنالل عنال كامنل ويمكنن اىطنالع علنى  NIC50تمت مراجعة مؤشر: مالحظة

“NIC50.تحت رمز  REUTERSالمؤشر وبياناته من خالل 

20225يناير 31يناير المنتهي بتاريخ أداء بورصة الكويت لشهر 

مةة  % 4.4بورصةةة الكويةةت تحقةةب مكاسةةب سةةو ية بنحةةو 

2022نهاية شهر يناير 

أداء بورصة الكويت 

فنناع أنهننت بورصننة الكويننت تعامالتهننا لشننهر يننناير علننى ارت

بر جماعي في أداء مؤشنراتها بالمقارننة منق اقفنال شنهر ديسنم

ح %4.4الماضننيح حيننث ارتفننق مؤشننر السننوس العننال بنسننبة 

ح وكننكلم مؤشننر السننوس %4.9ومؤشننر السننوس ابول بنسننبة 

ح كمنننا ارتفنننق المعننندل الينننومي لقيمنننة %2.8الرئيسننني بنسنننبة 

م .مليننننون د61.4إلننننى % 15.4ابسننننهل المتداولننننة بنسننننبة 

م للشهر الماضنيح .مليون د53.2خالل الفترة بالمقارنة مق 

% 9.7وككلم المعدل الينومي لكمينة ابسنهل المتداولنة بنسنبة 

.مليون سهل292إلى 

أثنتنا جاء أداء جلسات تنداول ذنكا الشنهر متباينناح حينث أقفلنت

ق عشنننر جلسنننة علنننى مكاسنننب متبايننننةح فننني حنننين أ لقنننت تسننن

ة اسننتمرت حالننة الهنندوء وضننع  وتيننر. جلسننات علننى تراجننق

الل التداوالت مق انخفاض ملحوظ في قيل وأحجنال التنداول خن

الجلسننات ابولننى مننن الشننهرح وكلننم اسننتمرارا لننكات الحالننة 

هد التنني عاشننتها البورصننة أواخننر العننال الماضننيح لكننن المشنن

ثالننثح تغيننر بشننكل واضننذ بعنند كلننم وحتننى مطلننق ابسننبوع ال

حيننننث شننننهدت تننننداوالت تلننننم الفتننننرة زخمننننا شننننرائيا حنننناداح 

رائية بالمقارنننة مننق الجلسننات التنني سننبقتهاح وسننط عمليننات شنن

ح انتقائينننة طالنننت العديننند منننن أسنننهل السنننوس ابول بشنننكل عنننال

وأسننهل قطنناع البنننوم بشننكل خننااح وذننو مننا انعكننس علننى 

علنى ارتفاع متوسط قيل التداول خالل ذنك  الجلسنات مسنجال أ

متوسننط تننداول أسننبوعي منننك مطلننق شننهر ديسننمبر الماضنني

مح كما نجحنت ذنك  ابسنهل فني .مليون د80.8والبالغ آنكام 

ؤشنر تحقيق مكاسب سوقية متباينةح وذو ما عزز  من قدرة م

اع السننوس العننالح وكننكلم السننوس ابول علننى مواصننلة اىرتفنن

وتسننننننننننجيلهما مسننننننننننتويات سننننننننننعرية تاريخيننننننننننة جدينننننننننندة 

نقطننة علننى التننواليح متجنناوزا بننكلم8,135ح 7,450بلغننت 

بر تلننم القمننل السننعرية ابخيننرة والمسننجلة خننالل شننهر نننوفم

الماضيح وذو ما يؤكد على مدى حالنة النزخل الشنرائي النكي

طننال ذننك  ابسننهل علننى وجننه الخصننواح الناجمننة مننن حالننة 

متنداولين التفاؤل وايجابية المزاج التي سيطرت على سنلوم ال

بنننننة آننننننكامح والمعنننننززة بالنتنننننائب السننننننوية اىيجابينننننة المرتق

ا للشركات المدرجة وما يتبعها من توزيعنات مجزينةح وذنو من

زذل دفنننق المتعننناملين بمختلننن  فئننناتهل إلنننى إعنننادة بنننناء مراكننن

ريحة كما أن ذكا الشراء اىنتقنائي طنال أيضنا شن. اىستثمارية

منننن أسنننهل شنننركات السنننوس الرئيسننني محققنننة ذننني ابخنننرى 

ة علننى مكاسننب سننوقية الفتننةح لكننن اسننتمرار الضننغوط البيعينن

.  شريحة أخرىح قلا من مكاسب ذكا المؤشر

31-Jan-22 (نقطة)

t

4.4% مؤشر السوق العام )ع.س(                  7,350

t

4.9% مؤشر السوق األول )ع.س(                  8,013

t

2.8% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(                  6,048

t

2.8% 8,912                 NIC 50 مؤشر

مؤشرات بورصة الكويت 
منذ بداية السنة

31-Jan-22

المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة )سهم/يوم(      291,598,305

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )د.ك./يوم(        61,393,062

متغيرات السوق العام  
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يعيننة وجننني أمننا جلسننات تننداول بقيننة ابسننبوع الثالننث والرابننق فقنند شننهدت نوعننا مننن التراجننق والتصننحيذح وكلننم علننى إثننر وجننود بعننض الضننغوط الب

ؤ تثمارية وتبناطابرباح التي تمت من قبل المتعاملين على العديد منن أسنهل السنوس ابول والسنوس الرئيسنيح  ناذينم عنن تراجنق وتينرة الشنهية اىسن

لبنة بنهاينة جعنل لهنا الغعمليات الشراء اىنتقائي آنكام بالمقارنة مق الفترة الماضيةح مما أفسذ المجال لسيطرة القوى البيعية علنى القنوى الشنرائيةح و

شنهر ابمرح مما أدى إلنى تراجنق كافنة مؤشنرات البورصنة علنى مندار ذنكين ابسنبوعيينح مسنجلة بنكلم أول أداء أسنبوعي سنلبي لهنا مننك منتصن 

ثناني فني تحقينق أكبنرديسمبر الماضيح ومتخلية بكلم عن مستوياتها السعرية التاريخيةح يُككر أن بورصة الكويت نجحت خالل تداوالت ابسنبوع ال

ي ح وسط حالة من الزخل الشرائي  ير العناديح ابمنر النكي قند يبنرر حالنة التصنحيذ وجنني ابربناح التن2020مكاسب أسبوعية لها منك شهر مايو 

.تمت مؤخرا

البورصنة اسني لتنداوالتذكا وال تزال أنظار ابوساط اىقتصادية تترقب البيانات المالية السنوية للشركات المدرجةح والتي تعتبر بمثابة الوقنود ابس

.باحخالل الفترة الحاليةح يككر أن بنم الكويت الوطني وبنم بوبيان قد استهال قطار اىفصاحات والتي أظهرت نموا كبيرا في ابر

الفترةأهم افصاحات الشركات خالل 

 ح وكلنم بالمقارننة منق 2021ديسمبر 31م للسنة المالية المنتهية في .مليون د362.2إلى % 47.1أرباح بنم الكويت الوطني بنسبة ارتفعت

فلنس للسنهل الواحند 30م للفترة المقابلة من العال الماضيح وقد أوصى مجلس إدارة البنم بتوزينق أربناح نقدينة بمقندار .مليون د246.3أرباح 

.للمساذمين% 5وككلم أسهل منحة بنسبة 

 34.4ح وكلم بالمقارننة منق أربناح 2021ديسمبر 31م للسنة المالية المنتهية في .مليون د48.5إلى % 41أرباح بنم بوبيان بنسبة ارتفعت

فلنس للسنهل الواحند وكنكلم أسنهل 5م للفتنرة المقابلنة منن العنال الماضنيح وقند أوصنى مجلنس إدارة البننم بتوزينق أربناح نقدينة بمقندار .مليون د

%.5منحة بنسبة 

 ح والتنني علننى أساسننها سننو  يننتل انتقننال شننركة طيننران 2022بورصننة الكويننت عننن إتمننال المراجعننة السنننوية للشننركات المدرجننة لعننال أعلنننت

وشنركة القنرين الجزيرة من السوس الرئيسي إلى السوس ابولح كما  أظهرت النتائب أن كل من شركة الخليب للكابالت والصنناعات الكهربائينةح

بقينا وضناعهماح علنى أن يلصناعة الكيماويات البترولية قد أخلتا باىلتزامات المستمرة في السوس ابولح وعليه فقد تل منحهما فترة سنة لتوفينق أ

.2022-02-13الموافق يُككر أن ذك  المراجعة سو  تدخل حيز التنفيك إعتبارا من يول ابحد . خالل ذك  الفترة في السوس ابول

 149.9منن % 35وافق مجلنس إدارة شنركة مجموعنة الصنناعات الوطنينة القابضنة علنى زينادة رأس منال الشنركة المصندر والمندفوع بنسنبة

100فلنس وعنالوة إصندار بقيمنة 100ملينون سنهل جديند بقيمنة أسنمية 524.7مح عن طريق إصندار عندد .مليون د202.4م إلى .مليون د

.فلس

أفنادت شننركة أالفكنو لتمويننل شنراء وتننئجير الطنائرات بئنهننا قامننت بتوقينق مننق شنركةITALIA TRANSPORTO AEREO  المملوكننة للحكومننة

ح ذنكا وتبلنغ قيمنة 2022طائرات من طراز  إيربااح حيث سيتل تسليل الطائرات خالل الربق الثاني والثالنث منن عنال 4اىيطالية عقود تئجير 

ايرلننداح عقندين لتنئجير طنائرتين مننن Ultra Airملينون دوالر أمريكنيح وفني كات السنياس وقعنت الشنركة أيضنا منق شنركة 1.3الصنفقة نحنو 

.مليون دوالر أمريكي50ح وتبلغ القيمة اىجمالية للطائرتين مبلغ A320 -200طراز أيرباا 

 ملينار 3.4طنائرة جديندة بقيمنة إجمالينة تبلنغ 28وافق مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة علنى توقينق إتفاقينة منق شنركة أيربناا لشنراء عندد

.مليون دوالر أمريكي وكلم لدعل عمليات الشركة32.2محرم بقيمة 2دوالر أمريكيح بإلضافة إلى عدد 

ر قيمتهنا بنئكثر أفادت مجموعة جي إ  إتش الماليةح بئنها قامت بإطالس إنفراكورب ىدارة محفظنة أصنول للبنينة التحتينة وأراضني للتطنوير ت ند

% 17مليارات دوالر أمريكيح كما تخارجنت المجموعنة منن منن محفظنة مسنتودعات أمنازون السنت ماينل اللوجيسنتيةح بعائند ربنذ بلنغ 3من 

حواك علينه بلغنت تقريبا من قيمة اىستثمارح وفي كات السياس أفادت المجموعة بئن ملكية المجموعة فني المصنر  الخليجني التجناري بعند اىسنت

.مليون سهل تقريبا724.1ح بما يعادل 81.17%

 لننى خطنناب البحننرينح قنند حصننلت ع–أفننادت شننركة إنوفسننت بننئن شننركتها التابعننة والمملوكننة لهننا بالكامننلح وبالشننراكة مننق شننركة الغننانل الدوليننة

.م.مليون د23.37وحدة سكنية بقيمة إجمالية وقدرذا 520الترسية لمناقصتين لتشييد عدد 
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النفط

2021خام برنت يسجل أفضل أداء شهري منذ شهر  فبراير 

2014خام برنت عند أعلى مستوياته منذ شهر ستمبر 

 دوالر أمريكنيح بالمقارننة منق إقفنال العنال الماضنيح 91.20إلنى مسنتوى %  17.3ارتفق سنعر خنال برننت خنالل تنداوالت شنهر ينناير بنسنبة

ادة ويئتي ذنكا الصنعود مندعوما بعندة عوامنلح أولهنا اتفناس مجموعنة أوبنم بلنس خنالل اجتمناعهل ابول للعنال الجناري علنى اىلتنزال بسياسنة زين

وض ألنن  برميننل يومينناح وكلننم بدايننة مننن شننهر فبرايننر الُمقبننلح وكننكلم بعننض المخنناو  مننن تننداعيات النننقا فنني المعننر400اىنتنناج بمقنندار 

ة بينهمنا فني حنال العالميح ناذيم عن التوترات الجيوسياسية التي ظهرت مؤخرا  بين روسيا وأوكرانياح منق احتمالينة نشنوب اشنتباكات عسنكري

ين واآلخنر سناذل فشلت الطرس الدبلوماسية والتي كانت بمثابة الحافز اببرز لهنكا الصنعودح كمنا أن تراجنق مخزوننات الننفط ابمريكينة بنين الحن

.أيضا في ذك  المكاسب السوقية بسعار النفط



نسبة التغير 30-Nov-21

4.1% 0.0% 1.2         28.8                   

u

-4.9% الطاقة                   1,387

4.0% 5.0% 1.1         28.0                   

u

-10.4% المواد األساسية                      986

-0.1% 1.6% 1.3         (1,418.9)             

u

-7.0% الصناعية                   1,119

5.2% 0.0% 1.5         29.4                   

u

-3.8% السلع االستهالكية                   1,216

10.9% 0.6% 3.7         33.9                   

t

1.8% الرعاية الصحية                      809

-4.6% 0.0% 1.6         (34.0)                  

u

-5.6% الخدمات االستهالكية                      733

10.4% 1.2% 1.5         14.7                   

u

-4.3% االتصاالت                   1,056

5.1% 0.6% 2.0         39.2                   

u

-3.8% البنوك                   1,558

8.9% 3.6% 1.4         15.7                   

t

7.6% التأمين                   1,590

-3.8% 0.0% 1.1         (28.2)                  

u

-5.6% العقار                   1,293

-0.5% 0.9% 1.2         (257.5)                

u

-6.2% الخدمات المالية                   1,350

-4.9% 0.0% 0.9         (18.9)                  

u

-3.8% التكنولوجيا                      742

-4.6% 0.0% 1.0         (21.1)                  0.0% المنافع                       611

مؤشرات قطاعات السوق

القطاع
العائد على 

حقوق الملكية

المؤشر

السعر إلى الربحية

السعر إلى 

القيمة الدفترية

العائد 

الجاري

نسبة التغير 31-Oct-21 نسبة التغير 31-Oct-21

t

47.6% 300,244,740      

t

80.9% الطاقة          12,147,449

t

111.1% 27,726,037        

t

76.4% المواد األساسية          14,725,948

t

52.6% 573,454,305      

t

27.6% الصناعية        134,488,945

t

37.7% 242,563,461      

t

102.0% السلع االستهالكية          42,694,342

الرعاية الصحية                      -                     -

t

3.5% 10,686,572        

u

-0.7% الخدمات االستهالكية            5,996,200

t

406.2% 764,647,675      

t

25.1% االتصاالت          45,503,865

t

1.2% 817,217,960      

t

2.3% البنوك        334,002,109

t

387.2% 140,901,546      

t

34.2% التأمين          10,728,111

t

70.7% 2,817,466,649   

t

61.6% العقار        240,399,326

t

47.7% 3,542,342,775   

t

24.6% الخدمات المالية        394,620,385

t

108.4% 1,760,413          

t

118.9% التكنولوجيا               184,310

o

0.0% 24,106,874        

o

0.0% المنافع            5,667,490

نشاط قطاعات السوق
الكمية القيمة

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر

2021ديسمبر نسبة التغير عن نهاية شهر : مالحظة*

2021ديسمبر نسبة التغير عن أداء شهر : مالحظة*

طنناعقكننان يننث ححمقارنننة مننق مسننتويات شننهر ديسننمبريننناير شننهر خننالل علننى ارتفنناع فنني معظننل مؤشننراتها قطاعننات السننوسأ لقنت مؤشننرات•

ب بنسننبة القطاعننات التكنولوجيننا أكثننر  الخنندمات قطنناع كننال مننن ح فنني حننين تراجننق %8.5بة بنسننقطنناع المننواد ابساسننية ح ثننل%10.6ارتقاعننا

.  على التوالي% 0.3و % 1.0االستهالكية و قطاع التئمين بنسب 

بلغنتنسنبالقيمنة المتداولنة بإجمناليحينث اتنب ابولنى منن شنهر ينناير المرخنالل لخندمات المالينةح البننومح العقنار ا: التالينة ات قطاعنالحتلت ا•

.على التوالي% 10ح %36ح 37%

ولنة بنسنب المتداهلـكمينة االسنإجمناليمنن حينثابولنىينايرالمراتنب شنهر خنالل البننومالعقنارح الخندمات المالينةح : احتلت القطاعنات التالينة•

.على التوالي% 17ح %17ح%55بلغت 
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نسبة التغير 31-Jan-22

4.2% 0.0% 1.2         28.9                   

t

1.1% الطاقة                   1,444

4.0% 4.4% 1.3         32.0                   

t

8.5% المواد األساسية                   1,112

-0.5% 1.3% 1.4         (259.7)                

t

3.9% الصناعية                   1,186

5.2% 0.0% 1.5         29.0                   

t

7.3% السلع االستهالكية                   1,434

10.9% 0.6% 3.7         33.8                   

t

1.2% الرعاية الصحية                      807

-4.6% 0.0% 1.8         (38.6)                  

u

-1.0% الخدمات االستهالكية                      724

10.4% 1.1% 1.6         15.3                   

t

0.8% االتصاالت                   1,098

6.1% 0.6% 2.1         34.9                   

t

4.9% البنوك                   1,703

8.9% 3.7% 1.3         15.2                   

u

-0.3% التأمين                   1,528

-3.8% 0.2% 1.1         (29.4)                  

t

1.8% العقار                   1,350

-0.4% 0.8% 1.3         (361.9)                

t

6.7% الخدمات المالية                   1,518

-4.9% 0.0% 1.0         (19.7)                  

t

10.6% التكنولوجيا                      757

-4.6% 0.0% 1.0         (22.2)                  0.0% المنافع                       589

مؤشرات قطاعات السوق

القطاع
العائد على 

حقوق الملكية

المؤشر

السعر إلى الربحية

السعر إلى 

القيمة الدفترية

العائد 

الجاري

نسبة التغير 31-Jan-22 نسبة التغير 31-Jan-22

u

-34.9% 108,890,700      

t

4.3% الطاقة            7,462,316

t

85.7% 42,350,603        

t

88.2% المواد األساسية          21,586,021

t

32.2% 306,903,495      

t

33.5% الصناعية        120,793,920

u

-8.8% 75,465,780        

t

21.5% السلع االستهالكية          22,949,115

الرعاية الصحية                      -                     -

t

21.5% 10,839,987        

t

18.3% الخدمات االستهالكية            6,152,877

u

-57.0% 98,736,867        

u

-26.5% االتصاالت          37,235,930

u

-15.3% 1,043,762,513   

u

-13.2% البنوك        456,711,580

u

-16.2% 20,387,602        

t

30.8% التأمين            5,650,785

t

22.3% 1,026,256,801   

t

37.0% العقار        134,465,040

t

12.4% 3,360,156,616   

t

32.7% الخدمات المالية        469,863,018

t

646.6% 4,994,569          

t

643.7% التكنولوجيا               483,390

o

0.0% 24,494,299        

o

0.0% المنافع            5,515,678

نشاط قطاعات السوق
الكمية القيمة



الكمية )سهم(

أداء معدل قيم 

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

87,359,188      -45.9% 79,027,254   3.9% 990 بنك الكويت الوطني

102,228,091    -39.1% 77,847,774   1.2% 836 بيت التمويل الكويتي

184,730,509    -15.2% 42,796,446   3.4% 248 بنك الخليج

145,855,019    -45.2% 41,179,433   2.8% 292 البنك األهلي المتحد )ش.م.ب(

41,497,231      -33.1% 39,443,242   1.5% 988 شركة أجيليتي للمخازن العمومية

248,336,863    52.5% 37,678,202   18.4% 174 شركة عقارات الكويت

49,419,968      -54.0% 27,191,372   -0.5% 599 شركة االتصاالت المتنقلة

101,301,453    -16.2% 23,904,543   13.7% 274 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة( 

181,374,367    73.2% 22,965,042   -0.7% 134 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

75,425,087      45.6% 20,545,202   6.0% 286 بنك وربة

85,103,855      -12.2% 18,728,885   0.4% 223 بنك الكويت الدولي

50,415,931      1.0% 10,935,870   2.1% 235 اجير الطائرات شركة أالفكو لتمويل شراء وت

27,117,630      9.2% 10,074,396   -0.5% 373 الشركة المتكاملة القابضة 

2,735,911        -53.6% 8,332,511     1.5% 3339 شركة هيومن سوفت القابضة

35,649,670      -27.1% 8,081,850     4.4% 239 بنك برقان

38,511,030      12.8% 7,469,585     11.1% 224 شركة االستثمارات الوطنية

3,935,756        -37.3% 7,225,425     8.9% 2129 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

19,504,338      32.8% 7,068,367     0.0% 379 ات البترولية شركة القرين لصناعة الكيماوي

8,922,930        -14.2% 6,731,681     2.2% 921 شركة بوبيان للبتروكيماويات

9,133,985        -58.0% 6,541,762     2.2% 788 شركة المباني

8,498,832        -73.6% 6,243,612     1.8% 785 بنك بوبيان

9,327,834        -4.0% 5,361,559     -1.3% 628 شركة ميزان القابضة

23,377,979      -56.7% 5,340,535     -0.8% 236 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه

27,874,690      -18.7% 3,948,782     -2.4% 146 شركة مشاريع الكويت القابضة

3,853,185        -41.9% 2,825,882     6.8% 936 شركة الخليج للكابالت و الصناعات الكهربائية

أداء شركات السوق األول 

الكمية )سهم(

أداء معدل قيم 

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

87,359,188      -45.9% 79,027,254   3.9% 990 بنك الكويت الوطني

102,228,091    -39.1% 77,847,774   1.2% 836 بيت التمويل الكويتي

184,730,509    -15.2% 42,796,446   3.4% 248 بنك الخليج

145,855,019    -45.2% 41,179,433   2.8% 292 البنك األهلي المتحد )ش.م.ب(

41,497,231      -33.1% 39,443,242   1.5% 988 شركة أجيليتي للمخازن العمومية

248,336,863    52.5% 37,678,202   18.4% 174 شركة عقارات الكويت

49,419,968      -54.0% 27,191,372   -0.5% 599 شركة االتصاالت المتنقلة

101,301,453    -16.2% 23,904,543   13.7% 274 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة( 

181,374,367    73.2% 22,965,042   -0.7% 134 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

75,425,087      45.6% 20,545,202   6.0% 286 بنك وربة

85,103,855      -12.2% 18,728,885   0.4% 223 بنك الكويت الدولي

50,415,931      1.0% 10,935,870   2.1% 235 اجير الطائرات شركة أالفكو لتمويل شراء وت

27,117,630      9.2% 10,074,396   -0.5% 373 الشركة المتكاملة القابضة 

2,735,911        -53.6% 8,332,511     1.5% 3339 شركة هيومن سوفت القابضة

35,649,670      -27.1% 8,081,850     4.4% 239 بنك برقان

38,511,030      12.8% 7,469,585     11.1% 224 شركة االستثمارات الوطنية

3,935,756        -37.3% 7,225,425     8.9% 2129 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

19,504,338      32.8% 7,068,367     0.0% 379 ات البترولية شركة القرين لصناعة الكيماوي

8,922,930        -14.2% 6,731,681     2.2% 921 شركة بوبيان للبتروكيماويات

9,133,985        -58.0% 6,541,762     2.2% 788 شركة المباني

8,498,832        -73.6% 6,243,612     1.8% 785 بنك بوبيان

9,327,834        -4.0% 5,361,559     -1.3% 628 شركة ميزان القابضة

23,377,979      -56.7% 5,340,535     -0.8% 236 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه

27,874,690      -18.7% 3,948,782     -2.4% 146 شركة مشاريع الكويت القابضة

3,853,185        -41.9% 2,825,882     6.8% 936 شركة الخليج للكابالت و الصناعات الكهربائية

أداء شركات السوق األول 

الصناعية
11%

البنوم
27%

العقار
19%

ةالخدمات المالي
32%

أخرى
11%

2021ديسمبر  نسبة التغير عن نهاية شهر : مالحظة* 

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدرمقارنة مجموع قيل التداول للشهر الحالي مق معدل قيل التداول الشهرية آلخر اثنا عشر شهرا** 

عائد كلي : م .ع*عائد سعري        : س .ع* 2021ديسمبر  نسبة التغير عن نهاية شهر : مالحظة*

كنويتي سهل بيت التمويل التصدرفي السوس ابول •

منننن حينننث قيمنننة ابسنننهل ابسنننهل ابعلنننى تنننداوالب 

ت بقيمنننة تنننداول بلغنننشنننهر ينننناير المتداولنننة خنننالل 

معننندل منننن اعلنننى% 32.9)م .ملينننون د140.9

لينهني ح(قيل التداول الشهرية آلخر اثنا عشر شهراب 

فلننس906مغلقننا عننند سننعر الشننهربننكلم تننداوالت 

ب بنسبة  %.8.9مرتفعا

ركز المبننالمتحنند البحرينني البنننم ابذلني جناء سنهل•

م.دمليننننون 113.9ت بلغننننالثنننناني بقيمننننة تننننداول 

معنندل قننيل التننداول الشننهرية مننن اعلننى% 34.9)

لشنهرالينهي بكلم تنداوالت ( آلخر اثنا عشر شهراب 

ب بنسبة فلس281سعرمغلقا عند  %.1.1مرتفعا

ثالثالنننبننالمركز بنننم الكويننت الننوطني جنناء سننهل •

% 9.8)م.مليننننون د85.5بقيمننننة تننننداول بلغننننت 

معنندل قننيل التننداول الشننهرية آلخننر اثنننا مننن ادنننى

عنند قا مغلالشهرلينهي بكلم تداوالت ( عشر شهراب 

ب بنسفلس1,036سعر  %.3.9ة بمرتفعا

األسهم المتداولةكمية األسهم المتداولةقيمة 
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الصناعية
9%

البنوم
36%

العقار
10%

ةالخدمات المالي
37%

أخرى
8%

31-Jan-22 (نقطة)

t

4.9% مؤشر السوق األول )ع.س(                  8,013

t

4.9% مؤشر السوق األول )ع.ك(                  9,956

مؤشرات السوق األول 
منذ بداية السنة

31-Jan-22

المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة )سهم/يوم(        98,973,367

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )د.ك./يوم(        36,856,748

متغيرات السوق األول 

الصناعية
5%

البنوم
17%

العقار
17%

ةالخدمات المالي
55%

أخرى
6%

الكمية )سهم(

أداء معدل 

قيم التداول القيمة )د.ك.( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( الشركة

158,999,327 32.9% 140,937,657 8.9% 906.0 بيت التمويل الكويتي

405,377,747 34.9% 113,958,496 1.1% 281.0 البنك األهلي المتحد )ش.م.ب(

82,837,283   -9.8% 85,595,238   3.9% 1036.0 بنك الكويت الوطني

207,488,288 200.2% 49,192,672   27.4% 279.0 شركة االستثمارات الوطنية

45,580,234   -22.6% 44,813,096   6.2% 1004.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية

244,025,250 353.6% 38,724,843   15.5% 164.0 شركة مشاريع الكويت القابضة

199,011,644 23.2% 36,499,946   1.7% 182.0 شركة عقارات الكويت

57,809,707   -10.0% 34,561,050   0.7% 599.0 شركة االتصاالت المتنقلة

104,518,900 -36.2% 30,915,759   6.5% 297.0 بنك الخليج

80,767,622   -24.9% 24,003,529   3.9% 294.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة( 

83,182,317   74.4% 21,960,727   7.6% 270.0 بنك برقان

6,180,634     10.2% 19,771,492   -3.4% 3115.0 شركة هيومن سوفت القابضة

84,473,336   -18.3% 18,799,611   1.8% 222.0 بنك الكويت الدولي

17,502,423   -9.3% 14,315,992   2.0% 806.0 بنك بوبيان

115,572,947 7.6% 14,258,483   5.9% 125.0 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

16,276,595   28.6% 13,211,913   4.0% 825.0 شركة المباني

46,955,043   -17.3% 13,126,982   2.9% 282.0 بنك وربة

29,880,518   102.9% 11,172,532   12.1% 389.0 ات البترولية شركة القرين لصناعة الكيماوي

11,117,834   14.7% 9,940,775     7.5% 916.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات

10,941,206   87.7% 9,837,593     9.5% 954.0 شركة الخليج للكابالت 

4,274,619     -24.6% 8,706,326     5.4% 2130.0 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

10,214,677   2.9% 6,043,644     0.0% 589.0 شركة ميزان القابضة

24,494,299   -35.4% 5,515,678     -1.8% 224.0 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه

22,179,906   -44.6% 4,845,104     -0.9% 216.0 اجير الطائرات شركة أالفكو لتمويل شراء وت

8,778,350     -64.7% 3,282,565     1.1% 374.0 الشركة المتكاملة القابضة 

أداء شركات السوق األول 



نشاط السوق الرئيسي 

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر

عائد كلي : م .ع*عائد سعري        : س .ع* 2021ديسمبر  نسبة التغير عن نهاية شهر : مالحظة*

2021ديسمبر نسبة التغير عن نهاية  شهر : مالحظة*

2021ديسمبر نسبة التغير عن نهاية شهر : مالحظة*
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31-Jan-22 (نقطة)

t

2.8% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(                  6,048

t

2.8% مؤشر السوق الرئيسي )ع.ك(                  7,269

مؤشرات السوق الرئيسي 
منذ بداية السنة

31-Jan-22

المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة )سهم/يوم(      192,624,938

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )د.ك./يوم(        24,536,314

متغيرات السوق الرئيسي

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

41,614,193   16,554,520 52.6% شركة مجموعة عربي القابضة             444.0

71,490,172   10,826,908 32.4% شركة أسيكو للصناعات             184.0

159,644,090 22,950,302 30.5% شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك             167.0

509,832        51,339        26.2% شركة االمتيازات الخليجية القابضة             121.0

9,387,786     3,124,054   24.0% شركة بيت االستثمار الخليجي             372.0

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم

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

4,736,180     165,012      -20.9% 31.8 شركة تصنيف وتحصيل األموال

49,700          3,039          -19.8% 54.7 شركة النخيل لالنتاج الزراعي

123,047        423,747      -18.7% 3254 المجموعة التعليمية القابضة

763,688        73,484        -17.1% 97 شركة األرجان العالمية العقارية

642,526        30,637        -14.2% 45.3 الشركة الكويتية العقارية القابضة

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم



مقارننة منق إقفنال % 52.6محققنا مكاسنب بلغنت الشنهرسهل ابكثنر ارتفاعنا خنالل مجموعة عربي القابضة ابتصدر سهل في السوس الرئيسي •

ب للصنناعات شنركة أسنيكو فلنسح تنال  سنهل 444سنعر عنند الشهر لينهي بكلم تداوالت ديسمبر شهر ب % 32.4بنسنبة مرتفعنا ر عنند سنعومغلقنا

.لسف184

عنند الشنهرلينهني بنكلم تنداوالت % 20.9مسجالب تراجعنا بلنغ بكثر تراجعاب شركة تصني  و تحصيل االموال ااحتل سهل في السوس الرئيسي •

ب النخيل لالنتاج الزراعي فلسح تبعه سهل شركة31.8ر سع .فلس54.7سعرليغلق عنـد الشهرخالل % 19.8بنسبة متراجعا

يمنة تنداول بقالشنهرابسهل ابعلى تداوال من حينث قيمنة ابسنهل المتداولنة خنالل مجموعة جي ا  اتش المالية تصدر سهل في السوس الرئيسي •

بنالمركز الثناني شنركة أعينان لالجنارة واالسنتثمار فلنسح وجناء سنهل 100.9عند سنعر الشهرلينهي بكلم تداوالت مح .دمليون 101.5بلغت 

.فلس174مغلقا عند سعرالشهربكلم تداوالت لينهي ح  م.دمليون 64.8بقيمة تداول بلغت 

نشاط السوق الرئيسي 

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر

2021ديسمبر نسبة التغير عن نهاية شهر : مالحظة*

202211يناير 31يناير المنتهي بتاريخ أداء بورصة الكويت لشهر 

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

965,996,844 101,513,874 1.1% 100.9 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(

373,893,735 64,849,714   8.7% 174.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار

120,612,299 27,388,828   1.8% 225.0 الشركة الوطنية العقارية

159,644,090 22,950,302   30.5% 167.0 شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك

140,806,454 21,383,005   19.5% 141.0 شركة إنوفست )ش.م.ب(

أعلى 5 شركات تداوال من حيث القيمة
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المؤشرات الخليجية
المؤشر

30-Nov-21

u

-4.5% بورصة الكويت )مؤشر السوق العام(        6,790

u

-4.5% بورصة الكويت )مؤشر السوق األول(        7,345

u

-4.3% بورصة الكويت )مؤشر السوق الرئيسي(        5,719

u

-9.0% السوق المالية السعودية      10,652

u

-3.2% بورصة قطر      11,386

u

-0.8% بورصة البحرين        1,730

u
-1.8% سوق مسقط لألوراق المالية        4,000

t
7.2% سوق دبي المالي        3,070

t

8.5% سوق أبو ظبي لألوراق المالية        8,533

نسبة التغير عن 

بداية الشهر

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر

أنهننى مؤشننر السننوس العننال تداوالتننه لشننهر•

307يننناير علننى ارتفنناع كبيننر بلننغ نحننو 

ح بالمقارنننة مننق إقفننال %4.4نقطننة بنسننبة 

شننننهر ديسننننمبر الماضننننيح وبننننكلم يكننننون 

ة المؤشنننر قننند حقنننق أداءب ايجابينننا مننننك بدايننن

%4.4العال بنسبة 

أنهنى مؤشنر السنوس ابول تداوالتنه لشنهر•

374ينننناير علنننى ارتفننناع حننناد بلنننغ نحنننو 

ح بالمقارنننة مننق إقفننال %4.9نقطننة بنسننبة 

شننننهر ديسننننمبر الماضننننيح وبننننكلم يكننننون 

ة المؤشنننر قننند حقنننق أداءب ايجابينننا مننننك بدايننن

%4.9العال بنسبة 

أنهنى مؤشنر السنوس ابول تداوالتنه لشنهر•

374ينننناير علنننى ارتفننناع حننناد بلنننغ نحنننو 

ح بالمقارنننة مننق إقفننال %4.9نقطننة بنسننبة 

شننننهر ديسننننمبر الماضننننيح وبننننكلم يكننننون 

ة المؤشنننر قننند حقنننق أداءب ايجابينننا مننننك بدايننن

%4.9العال بنسبة 

شهر ديسمبرموجز تقرير 

لعنال حالنة منن ككرنا في تقريرنا السنابق الصنادر فني نهاينة شنهر ديسنمبر الماضنيح فإننه منن المتوقنق علنى المندى القصنيرح أن يشنهد مؤشنر السنوس ا

نقطننةح أمننا علننى المنندى المتوسننطح فننإن 7,100نقطننة ومسننتوى المقاومننة الواقننق عننند 7,000التننداول العرضنني بننين مسننتوى النندعل الواقننق عننند 

نقطننة يعننزز مننن ذننك  النظننرة 7,000نقطننة مبنندئياح كمننا أن كسننر مسننتوى 7,150المؤشننرات الفنيننة تميننل إلننى السننلبية مننا لننل يننتل اختننراس مسننتوى 

. نقطة6,800-6,700اىيجابيةح وذو ما قد يدفق المؤشر إلى مزيد من الهبوط نحو مستوى 

تداوالت شهر يناير

ء وضنع  جاء أداء مؤشرات البورصة الثالثة ايجابيا خالل تداوالت شهر يننايرح حينث اتسنمت تنداوالت ابسنبوع ابول منن الشنهر بحالنة منن الهندو

الفنتح وكلنم منق وتيرة التداوالت بشكل عال مق انخفاض ملحوظ في قنيل وأحجنال التنداولح أمنا تنداوالت ابسنبوع الثناني فقند اختلفنت الصنورة بشنكل

بنكلم كل خنااح محققنةعودة الشهية اىستثمارية وارتفاع وتيرة الشراء اىنتقائي على العديد من ابسهل التشغيلية بشكل عال وأسهل قطاع البننوم بشن

ى ينة ابمنر علنمكاسب سوقية متباينةح كما امتدت ذك  اىيجابية والزخل المضاربي إلى شريحة واسعة من أسهل السوس الرئيسيح وذو منا انعكنس بنها

نقطةح كما نجذ مؤشر السنوس ابول منن الوصنول إلنى مسنتوى 7,450وتسجيله لقمة تاريخية جديدة بلغت % 3.7ارتفاع مؤشر السوس العال بنسبة 

المكاسنب نقطةح أما تداوالت ابسبوعين ابخيرين فقد  لب عليهما عمليات الضغوط البيعينة وجنني ابربناحح وكلنم عقنب8,135تاريخي جديد عند 

قنة سنعرية المحقالكبيرة التي حققتها مجموعة كبيرة من ابسهلح وذو ما دفق كافة مؤشرات السنوس إلنى التراجنق بشنكل متفناوتح وتخليهنا عنن القمنل ال

.خالل منتص  الشهر تقريبا

النظرة الفنية لمؤشر السوق العام

ل ين مسنتوى الندعوطبقا للمؤشرات الفنية المستخدمة فإنه من المتوقق على المدى القصيرح أن يشهد مؤشر السوس العنال حالنة منن التنداول العرضني بن

ينة نقطةح أمنا علنى المندى المتوسنطح فنإن المؤشنرات الفنينة ال تنزال تمينل إلنى اىيجاب7,400نقطة ومستوى المقاومة الواقق عند 7,330الواقق عند 

ة نقطةح حيث أنه منن المتوقنق أن يعناود المؤشنر الصنعود مختبنرا قمتنه السنعرية ابخينر7,200ما لل يتل كسر والبقاء دون مستوى الدعل الواقق عند 

.نقطة على التوالي7,600نقطةح 7,500نقطةح ثل مستوى 7,450عند مستوى 

202213يناير  31أداء بورصة الكويت لشهر يناير المنتهي بتاريخ 

األدنىاألعلىالتغير )%(التغير األدنىاألعلىالتغير )%(التغير إغالق 

7,350.37307.174.367,450.57,035.3307.174.367,450.57,035.3

أداء مؤشر السوق العام  

منذ بداية العامخالل شهر يناير

األدنىاألعلىالتغير )%(التغير األدنىاألعلىالتغير )%(التغير إغالق 

8,012.87373.774.898,135.47,632.0373.774.898,135.47,632.0

منذ بداية العامخالل شهر يناير

أداء مؤشر السوق األول 

األدنىاألعلىالتغير )%(التغير األدنىاألعلىالتغير )%(التغير إغالق 

6,048.31162.042.756,103.05,853.0162.042.756,103.05,853.0

أداء مؤشر السوق الرئيسي 

منذ بداية العامخالل شهر يناير



المؤشرات الخليجية
المؤشر

30-Nov-21

u

-4.5% بورصة الكويت )مؤشر السوق العام(        6,790

u

-4.5% بورصة الكويت )مؤشر السوق األول(        7,345

u

-4.3% بورصة الكويت )مؤشر السوق الرئيسي(        5,719

u

-9.0% السوق المالية السعودية      10,652

u

-3.2% بورصة قطر      11,386

u

-0.8% بورصة البحرين        1,730

u
-1.8% سوق مسقط لألوراق المالية        4,000

t
7.2% سوق دبي المالي        3,070

t

8.5% سوق أبو ظبي لألوراق المالية        8,533

نسبة التغير عن 

بداية الشهر
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. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر

اليومي الرسم البياني لمؤشر السوق العام على الفاصل الزمني 



إعداد التقرير فقط وقد تل. يجب مالحظة أن ذكا التقرير ال يشكل توصيات استثمارية أو ما إكا كان على المستثمرين االستمرار في استثماراتهل الخاصة
.للغرض المنصوا عليه و ال ينبغي االعتماد عليه بي  رض آخر

رة فيمنا يتعلنق ولنيس المقصنود مننه عنرض أو تقنديل المشنو. وأعد ذكا التقرير للتداول العال وتل ارساله لم كعميلح لغرض تقديل المعلومنات العامنة فقنط
.بشراء أو بيق أي ورقة مالية

سواءمستقلكلبشمنهابالتحققنقلللنحنبهاحموثوسبئنهاالشركةتعتقدالتيمصادرالمنجمعهاتلالتقريرذكافيالمعلوماتأنمنالر لعلى
.وماتالمعلذك استخدالمنمباشرةح يرأومباشرةبصورةناتجةخسائرأيبسببالشركةعلىمسؤوليةتوجدال.كاملةأو يردقيقةكانت

.ع.م.ل.شالوطنيةاالستثماراتشركة

شركة االستثمارات الوطنية

شارع المتنبي, شرق
مبنى الخليجية

الكويت 13017الصفاة 25667. ب. ص


