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 أداء بورصة الكويت:
 

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

المتداولة بلغ إجمالي القيمة . و2017أكتوبر بشهر ك مقارنة وذل، %6.1 15مؤشر كويت و، %5الوزني المؤشر و ،4.9%

وتصدر  .منفذة صفقة 71,735سهم وذلك من خالل  1,681,022,579بلغت د.ك بكمية  327,648,138نوفمبر شهر خالل 

دبي المالي تصدر سوق ، بينما %1بنسبة  السوق السعودييليه  %1.9بنسبة ارتفاعا كثر قائمة أسواق الخليج األ سوق مسقط 

 .%4.9، وثالثا سوق الكويت بانخفاض %5.5قطر بانخفاض يليه سوق  %5.9قائمة األكثر انخفاضا بنسبة 

 األداء 2017نوفمبر  2017أكتوبر  السوق/المؤشر

 -%5 398.8 419.9 الوزني -الكويت 

 -%4.9 6,196.5 6,513.83 السعري –الكويت 

 -%6.1 908.54 967.81 15كويت  -الكويت 

 -%5.9 3,420.20 3,635.90 سوق دبي المالي

 -%4.4 4,283.10 4,479.60 سوق أبوظبي

 %1.9 5,106.50 5,010.70 سوق مسقط

 %0.5 1,283.71 1,276.69 بورصة البحرين

 %1.0 7,004.00 6,934.40 السوق السعودي

 -%5.5 7,714.30 8,165.10 سوق قطر

 

إجمالي عدد الصفقات بنسبة بينما انخفض ، %32الكمية المتداولة بنسبة انخفضت و كما ، %30سيولة السوق بنسبة  انخفضت

 ضعف التداول بسبب عزوف المستثمرين و المضاربين عن التداول. و ذلك مقارنة بالشهر السابق مما يعكس % 17

 التغير 2017نوفمبر  2017أكتوبر  

 -%30 327,648,138 465,832,620 القيمة المتداولة

 -%32 1,681,022,579 2,478,474,940 الكمية المتداولة

 -%17 71,735 86,439 عدد الصفقات

 

، %2.7 15مؤشر كويت و، %4.9والمؤشر الوزني ،  %7.8 المؤشر السعري ارتفاعبلغ أما بالنسبة لألداء منذ بداية العام فقد 

و بلغت القيمة  .حيث من المالحظ أن المؤشرات الثالث فقدت الكثير مما اكتسبته خالل السنة 2017نوفمبرنهاية شهر و ذلك في 

  .31/10/2017عن  %5بانخفاض مليار دينار  27,027.4 30/11/2017في لسوق الكويت لألوراق المالية السوقية 
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  التحليل الفني:
 

في الشهر السابق.  6540اتسم شهر نوفمبر بالكثير من السلبية في تحركات المؤشر و ذلك بعد كسر مستوى الدعم الرئيسي 

دفع المؤشر لمزيد من  6540العودة فوق مستوى في الفشل لكن ، و6530عند مستوى نوفمبر شهر افتتح المؤشر السعري 

خالل نفس الجلسة حيث بلغ أدنى  %2.8حيث انخفض المؤشر بنسبة  نوفمبر 7االنخفاض ليبلغ أدنى نزول له في تاريخ 

 .6143ؤشر قبل االقفال ليغلق عند ، ولكن ارتد الم2017وهو اقل مستوى منذ يناير  6,027مستوى له عند مستوى 

ل التداول معدعن % 50استمر مسلسل الهبوط والتقلب خالل الشهر وانخفضت كميات التداول بشكل كبير حيث بلغت اقل من 

عليه العشوائية في الحركة متأثرا بالظروف الجيوسياسة المحيطة بالمنطقة و  م يتقيد المؤشر بالدعومات حيث طغتاليومي. ل

 %4.9على تراجع  6,196في المملكة العربية السعودية. أقفل المؤشر السعري في نهاية شهر نوفمبر عند مستوى خصوصا 

 % منذ نهاية يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر.12فقد المؤشر مايقارب  ة السنة.وهو أسوء أداء شهري منذ بداي
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 :أداء القطاعات
 

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

 %.0كان قطاع الرعاية األفضل بأداء بلغ . في حين %11.97بانخفاض التكنولوجيا ، يليه قطاع 15.7%

 التغير مكرر القيمة الدفترية التغير مكرر الربحية التغير 30/11/2017 الوزني(القطاع )

 NA NA 0.72 -4.00% %4.93- 278 النفط والغاز

 %1.79- 1.10 %2.04- 14.4 %2.02- 725.48 مواد اساسية 

 - 1.14 %0.65- 15.4 %0.52- 721.18 صناعية 

 %15.63- 1.89 %15.63- 13.5 %15.68- 584.14 سلع استهالكية 

 - 2.52 - 63.1 - 622.77 رعاية صحية

 - 1.68 - - %0.34- 499.03 خدمات استهالكية 

 %3.97- 1.45 %4.00- 12 %4.12- 330.13 اتصاالت 

 %5.81- 1.46 %5.96- 14.2 %5.79- 473.55 بنوك 

 %8.33- 0.88 %8.85- 10.3 %8.28- 590.86 تأمين 

 %5.19- 0.73 %4.89- 17.5 %4.79- 523.59 عقار 

 %5.80- 0.65 %6.02- 12.5 %5.39- 406.45 خدمات مالية 

 %77.00- 0.23 - 31.9 %11.97- 250.95 تكنولوجيا 

 

 سهم() الكمية دينار كويتي()  القيمة القطاع

 التغير 2017نوفمبر  30 التغير 2017 نوفمبر 30 

 %73- 17,601,224 %74- 688,350 النفط والغاز

 %7- 13,338,978 %17- 6,610,565 مواد اساسية

 %41- 88,845,111 %14- 39,317,144 صناعية

 %41 11,411,655 %1- 2,960,644 سلع استهالكية

 - 0 - 0 رعاية صحية

 %246 57,258,211 %91 5,092,243 خدمات استهالكية

 %50- 123,151,821 %60- 46,150,360 اتصاالت

 %18- 403,513,451 %13- 147,989,618 بنوك

 %13 1,610,684 %1 180,756 تأمين

 %39- 327,208,401 %31- 21,112,413 عقار

 %33- 636,990,210 %36- 57,534,093 خدمات مالية

 %81- 92,833 %77- 11,953 تكنولوجيا

 %32.2- 1,681,022,579 %29.7- 327,648,138 اإلجمالي

 

يليه قطاع  %91بارتفاع بلغ أكتوبر شهر في قيمة التداول عن ارتفاعا أكثر القطاعات الخدمات اإلستهالكية تصدر قطاع 

يليه قطاع ، %77في قيمة التداول بانخفاض بلغ انخفاضا القطاعات أكثر  التكنولوجيا، بينما تصدر قطاع %1بارتفاع التأمين 

أكثر القطاعات الخدمات االستهالكية كما تصدر قطاع  .%60بانخفاض االتصاالت و ثالثا قطاع  %74بانخفاض النفط والغاز 

ثالثا قطاع و% 41 بارتفاعاإلستهالكية السلع يليه قطاع  %246بارتفاع بلغ أكتوبر شهر كمية التداول عن  في حجمارتفاعا 

يليه قطاع  %81في حجم التداول بانخفاض بلغ انخفاضا القطاعات التكنولوجيا أكثر ، بينما تصدر قطاع %13بارتفاع التأمين 

 .%73بانخفاض النفط والغاز 



  

 

 

 أداء الشركات:
 

سهم أداءا بانخفاض قائمة أسوء األأجوان ، بينما تصدر سهم %30.54األسهم أداءا بارتفاع بلغ فضل أقائمة جياد تصدر سهم 

 .السابقأكتوبر مقارنة بشهر نوفمبر في نهاية نهاية شهر % 40.7بلغ 

 

 أداءاأسهم  10أسوء   أداءا أسهم 10أفضل 

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

 %40.70- 33.8 اجوان  %30.54 65.4 جياد

 %35.90- 39.1 رمال  %19.70 158 أرجان

 %28.40- 17.9 تمكين  %18.97 207 وطنية م ب

 %27.60- 18.1 رماية  %17.81 75.4 امتيازات

 %27.01- 46.2 صلبوخ  %12.75 115 المركز

 %24.76- 24 ايفكت  %9.52 92 شارقة ا

 %22.46- 62.5 مشاعر  %8.70 150 المعامل

 %22.05- 70 حيات كوم  %6.78 488 اسمنت

 %21.54- 51 آبار  %6.00 265 ورقية

 %21.53- 21.5 كميفك  %3.72 53 األمان

 

 

 أهم أخبار السوق:
 

  المزاد العلني.فلس كويتي في  781سهم شركة "زين" بسعر أسهم( من  521,975,416% )12.063بيع 

  فلس كويتي في المزاد العلني. 440أسهم شركة "زين" بسعر  سهم( من 218,616,405% )5.052بيع 

  فلس كويتي في المزاد العلني. 43.2سهم( من اسهم شركة "المال" بسعر  24,819,673% )8بيع 

  وتوزيع الفائض على مساهمين الشركة.48.48تخفض راس المال بنسبة دانة % 


