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 أداء بورصة الكويت:
 

بنسبة السعري حيث بلغ انخفاض المؤشر  اتهمؤشرجميع في على انخفاض  شهر أكتوبرأغلق سوق الكويت لألوراق المالية 

بلغ إجمالي القيمة . و2017بشهر سبتمبر ك مقارنة وذل %(3) 15مؤشر كويت و، %(2.5)الوزني المؤشر و ،(2.48%)

 صفقة 209,670سهم وذلك من خالل  2,478,474,940د.ك بكمية أسهم بلغت  465,832,620شهر أكتوبر المتداولة خالل 

، %(2.48%( يليه السوق الكويتي بنسبة )4.79السعودي قائمة أسواق الخليج االكثر انخفاضا بنسبة )وتصدر السوق  .منفذة

 %.2.02بينما كان سوق دبي المالي الوحيد الذي أغلق مرتفعا وذلك بنسبة 

 األداء 2017 أكتوبر 2017 سبتمبر السوق/المؤشر

 %(2.50) 419.9 430.7 الوزني -الكويت  

 %(2.48) 6,513.83 6,679.73 السعري -الكويت 

 %(3.00( 967.81 997.37 15كويت  -الكويت 

 %2.02 3,635.87 3,563.99 سوق دبي المالي

 )%2.47( 5,010.66 5,137.35 سوق مسقط

 )%0.54( 1,276.48 1,283.46 بورصة البحرين

 )%4.79( 6,934.37 7,283.01 السوق السعودي

 )%1.77( 8,165.06 8,312.43 سوق قطر

 

%، كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19.5% و كما ارتفعات الكمية المتداولة بنسبة 9.3سيولة السوق بنسبة  تارتفع

 % و ذلك مقارنة بالشهر السابق مما يعكس ارتفاع ضغط البيع في السوق خالل شهر أكتوبر.20

 
 التغير 2017أكتوبر  2017سبتمبر 

 %9.30 465,832,620 426,243,036 القيمة المتداولة

 %19.50 2,478,474,940 2,074,519,258 الكمية المتداولة

 %20.20 86,439 71,907 عدد الصفقات

 

 15مؤشر كويت و، %10.5و المؤشر الوزني  %13.3 المؤشر السعري ارتفاعبلغ أما بالنسبة لألداء منذ بداية العام فقد 

 31/10/2017في لسوق الكويت لألوراق المالية و بلغت القيمة السوقية  .2017أكتوبر نهاية شهر و ذلك في ، 9.4%

 .30/9/2017عن  %3بانخفاض مليار دينار  28,493.10
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  التحليل الفني:
 

و تراجع ليقفل في نهاية اليوم  6740فشل في تخطي المقاومة عند لكن ، و6680عند مستوى شهر أكتوبرافتتح المؤشر السعري 

خالل  حاول المؤشر. ويبدأ عندها في اتخاذ منحنى منخفض 6704بعد كسر مستوى الدعم عند  6671منخفضا عند مستوى 

ليصل إلى مستوى  تولكن استمر مسلسل كسر الدعوما 6618و  6640و  6656الدعم عند مستويات ن يحافظ على أ الفترة

حيث استمر المؤشر بالبقاء فوق وهو مستوى دعم مهم  6540دف مستوى الدعم الرئيسي عند الذي كسره أيضا ليسته 6594

أسهم اآلجل  خصوصا زيادة ضغوطات البيع بسبب قرب انتهاء المهلة المحددة لعقودمطوال ستمرار يستطع اإلالدعم ولكن لم 

 .2017وهو أقل مستوى يصل له منذ يناير  6513و يقفل عند  6540مما دفع المؤشر لكسر مستوى الدعم 

 

 

المؤشر  تغير اتجاه

من  IXPالسعري 

الصعود إلى النزول 

و تحديدا من منتصف 

شهر سبتمبر وذلك 

يات بعد ارتفاع كم

سهم البيع على األ

القيادة مما غير 

اإلتجاه إلى منخفض 

الذي استمر حتى 

شهر أكتوبر  منتصف

حيث تماسك محافظا 

ا على مستوى هدعن

الدعم ولكن  التماسك 

لم يدم و استمر 

النزول ليكسر الدعم 

و يصل إلى  6540

قل أوهو  6513

مستوى للمؤشر 

يناير  19السعري منذ 

2017. 
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 :أداء القطاعات
 

السلع االستهالكية القطاعات األكثر انخفاضا بانخفاض بلغ قطاع القطاعات في نهاية الفترة حيث تصدر  ظممعانخفضت 

% يليه قطاع النفط 2.66الخدمات اإلستهالكية بنسبة قطاع ارتفع . في حين %7.85االتصاالت بانخفاض ، يليه قطاع 9.24%

 %.1.35والغاز بسبة 

 التغير مكرر القيمة الدفترية التغير مكرر الربحية التغير 2017/10/31 القطاع )الوزني(

 NA NA 0.75 0.00% %1.35 292.41 النفط والغاز

 %3.45- 1.12 %3.92- 14.7 %3.66- 740.43 مواد اساسية 

 %5.00- 1.14 %4.91- 15.5 %4.74- 724.98 صناعية 

 %9.31- 2.24 %9.09- 16.0 %9.24- 692.78 سلع استهالكية 

 %11.50 2.52 %0.00 63.1 %0.00 622.77 رعاية صحية

 NA NA 1.68 2.44% %2.66 500.74 خدمات استهالكية 

 %7.93- 1.51 %8.09- 12.5 %7.85- 344.30 اتصاالت 

 %0.64- 1.55 %0.66- 15.1 %0.70- 502.66 بنوك 

 %0.00 0.96 %0.89 11.3 %0.37 644.18 تأمين 

 %3.75- 0.77 %7.54- 18.4 %2.75- 549.91 عقار 

 %1.43- 0.69 %1.48- 13.3 %1.64- 429.59 خدمات مالية 

 NA NA 1.00 -7.41% %7.17- 285.07 تكنولوجيا 

 

 )سهم( الكمية )دينار كويتي(  القيمة القطاع

 التغير 2017أكتوبر  31 التغير 2017أكتوبر  31 

 %301.6  65,329,268         %233.6 2,610,571 النفط والغاز

 %6.0  14,311,897         %9.7 7,969,492 مواد اساسية

 %55.8  150,603,815      %9.0 45,645,912 صناعية

 %17.4  8,088,165           %49.7 2,990,447 سلع استهالكية

 %100.0- 0 %100.0- 0 رعاية صحية

 %67.5  16,572,059         %21.9 2,669,714 خدمات استهالكية

 %48.2  244,020,768      %65.0 114,387,180 اتصاالت

 %0.0  492,404,178      %8.7- 169,479,538 بنوك

 %1.2  1,426,080           %47.0- 179,776 تأمين

 %5.3  535,456,733      %26.7- 30,585,342 عقار

 %24.7  949,769,591      %19.3 89,261,760 خدمات مالية

 %77.7-  492,386               %78.8- 52,890 تكنولوجيا

 %19.5  2,478,474,940   %9.3 465,832,621   اإلجمالي

 

يليه قطاع االتصاالت  %233بارتفاع بلغ شهر سبتمبر أكثر القطاعات تغيرا في قيمة التداول عن النفط والغاز تصدر قطاع 

أقل القطاعات تغيرا في قيمة  الرعاية الصحية ، بينما تصدر قطاع %22بارتفاع السلع اإلستهالكية ثالثا قطاع و% 65بارتفاع 

بانخفاض التكنولوجيا يليه قطاع حيث لم يتم التداول على القطاع خالل شهر أكتوبر بأكمله،  %100التداول بانخفاض بلغ 

كمية التداول عن  النفط والغاز أكثر القطاعات تغيرا في حجمكما تصدر قطاع  .%47بانخفاض التأمين و ثالثا قطاع  79%

، بينما %48بارتفاع االتصاالت ثالثا قطاع و% 67 عبارتفاالخدمات اإلستهالكية يليه قطاع  %301بارتفاع بلغ شهر سبتمبر 

بانخفاض التكنولوجيا يليه قطاع  %100تصدر قطاع الرعاية الصحية أقل القطاعات تغيرا في حجم التداول بانخفاض بلغ 

77%. 



  

 

 

 أداء الشركات:
 

سهم أداءا قائمة أسوء األوربة للتأمين ، بينما تصدر سهم %32.4األسهم أداءا بارتفاع بلغ فضل أقائمة منشآت تصدر سهم 

 .في نهاية نهاية شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر السابق% 28.88بانخفاض بلغ 

 

 أداءا أسهم 10أسوء   أداءا أسهم 10أفضل 

 األداء السعر )فلس( السهم  األداء السعر )فلس( السهم

 %28.88- 68.2 وربة ت  %32.40 76 منشات

 %28.00- 180 فنادق  %23.16 234 قابضة م ك

 %26.67- 132 أرجان  %17.92 125 كويتية

 %25.93- 80 معادن  %16.56 176 اجيال

 %25.22- 17.2 المستثمرون  %14.53 26.8 مدار

 %20.73- 65 آبار  %13.79 39.6 المغاربية

 %19.21- 79.9 قيوين ا  %13.21 54 صكوك

 %18.04- 37.7 آسيا  %13.04 390 بترولية

 %17.76- 250 ريم  %12.12 37 مراكز

 %17.17- 82 متحدة  %11.27 79 المساكن

 

خالل شهر % من إجمالي تداول السوق 24حيث استحوذ تقريبا على تصدر سهم زين قائمة أكبر األسهم تداول من حيث القيمة 

قائمة أكبر األسهم تداول من حيث الكمية حيث أيضا سهم زين تصدر و، دينار كويتيمليون  112.5تقريبا  تبلغبقيمة أكتوبر 

 مليون سهم. 215بكمية بلغت تقريبا  خالل شهر أكتوبر% من إجمالي كمية السوق 8.7استحوذ تقريبا على 

  

 تداول من حيث الكميةأسهم  10أكبر   تداول من حيث القيمةأسهم  10أكبر 

 )سهم( الكمية السهم  القيمة )د.ك( السهم

  215,088,889    زين   112,499,042    زين

  132,225,396    صناعات   44,593,075      وطني

  122,837,461    المستثمرون   44,093,938      بيتك

  120,348,376    االمتياز   29,236,015      خليج ب

  115,478,184    خليج ب   21,192,254      صناعات

  102,250,913    استثمارات   20,808,514      اهلي متحد

  100,060,055    اهلي متحد   20,555,642      االمتياز

  94,844,552      البيت   14,379,003      أجيليتي

  88,661,907      أبيار   11,628,397      استثمارات

  74,499,240      أعيان   10,480,142      هيومن سوفت

  1,166,294,973    اإلجمالي   329,466,022    اإلجمالي

 



  

 

 

 أهم أخبار السوق:
 

 نفي الخبر المنشور عن الموافقة على توصية قبول عرض شراء حصة "بيتك" في مجموعة عارف.بيتك ي 

  دك. 2.3مليون دك، ومتبقي  13دانة تمم عملية التخارج من شركة أف أند بي فنتشر في لبنان و استالم 

 .شركة الذكير للتجارة العامة تقدم مستند عرض استحواذ الزامي على أسهم شركة المدارللتمويل واالستثمار 

 .مجموعة عارف إحدى الشركات التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي تنهي بيع أغلب أصولها في السودان 

  سوفت القابضة. % من أسهم شركة هيومن8.73إفصاح فهد إبراهيم العثمان )المسيطر( ببيع 

 .زين تعلن عن إستالم إشعار إلغاء المزايدة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان 

  فلس. 781الشركة العمانية لإلتصاالت بسعر مزاد علني لبيع حصة شركة الخير الوطنية في شركة زين لصالح 

 مليون دينار كويتي. 10.7لمتحدة األمريكية بمبلغ يعادل استحواذ بنك وربة على منشأة تجارية في في الواليات ا 


