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 أداء بورصة الكويت:
 

العائد الكلي للسوق مؤشر ، حيث اغلق هتراجع في جميع مؤشراتعلى  2018إبريل شهر أغلق سوق الكويت لألوراق المالية 

انخفاض العائد الكلي العام بمؤشر و، -1.8%انخفاض بلغ شر العائد الكلي للسوق الرئيسي بو مؤ ،-2.7%انخفاض بلغ األول ب

. نقطة لجميع مؤشرات األسواق بعد التقسيم الجديد 5000عند  ذي تم تحديدهالالمستوى الجديد مع ك مقارنة وذل، -2.4%بلغ 

سهم وذلك من خالل  1,348,415,901د.ك بكمية بلغت  240,816,390إبريل شهر خالل المتداولة بلغ إجمالي القيمة و

تصدر سوق قطر قائمة أكثر أسواق الخليج ارتفاعا حيث أغلق على ارتفاع بلغ و .جلسة 21خالل  منفذة صفقة 60,960

ه ، يلي-4%كان سوق البحرين األكثر انخفاضا حيث أغلق على انخفاض بلغ ، بينما 4.1%بـ  السعوديسوق ال، يليه %6.9

 . -2.4%سوق الكويت بـ 

 الشهري األداء 2018إبريل  السوق/المؤشر

 - 2.4% 4,881.06 العام الكلي –الكويت 

 - 2.7% 4,865.98 األول الكلي –الكويت 

 - 1.8% 4,907.73 الرئيسي الكلي –الكويت 

 6.9% 9,140.19 سوق قطر

 4.1% 8,224.94 السوق السعودي

 3.0% 4,685.44 سوق أبوظبي

 - 0.8% 4,734.42 سوق مسقط

 - 1.4% 3,048.46 سوق دبي المالي

 - 4.0% 1,262.78 بورصة البحرين

 

 .10%إجمالي عدد الصفقات بنسبة وارتفع ، 16.6% الكمية المتداولة بنسبةو، 5.9% سيولة السوق بنسبةارتفعت 

 التغير 2018إبريل  2018مارس  

 5.9% 240,816,390 227,325,848 القيمة المتداولة

 16.6% 1,348,415,901 1,156,360,064 الكمية المتداولة

 10% 60,960 55,373 عدد الصفقات

 

الشهر عن  - 4.8%بانخفاض مليار دينار  26,812إبريل نهاية شهر في لسوق الكويت لألوراق المالية و بلغت القيمة السوقية 

 .السابق
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  التحليل الفني:
 

بعد توزيعات ولكن ذلك نتيجة ارتفاع ضغط البيع وذلك مقارنة بشهر مارس ة المتداولة خالل شهر إبريل ارتفعت الكمية والقيم

األرباح واستحقاقها، باإلضافة إلى التاثير السلبي لتقسيم السوق الجديد. بدأت مؤشرات السوق األول والسوق الرئيسي والمؤشر 

في اليوم  -1.1%ؤشرات للتقسيم حيث تكبد السوق األول خسارة بلغت نقطة، ولكن تراجعت جميع الم 5000العام عند مستوى 

في اليوم الثاني، وهذه اقصى خسارة تكبداها خالل الشهر، وكان للمؤشر العام  -2%السوق الرئيسي ، بينما بلغت خسارة األول

مر التراجع والتذبذب خالل في اليوم الثاني وهي أقصى خسارة حققها خالل الشهر. است -1.4%نصيب من الخسارة حيث خسر 

عن  -4.8%شهر إبريل لتغلق المؤشرات الثالث على انخفاض. انخفاض القيمة السوقية لسوق الكويت لألوراق المالية بمقدار 

 شر الوزنيؤ)أداء الم 1.2%أما األداء منذ بداية العام فقد بلغ  الشهر السابق مؤشر على ارتفاع ضغط البيع مقابل الشراء.

 (.الحالي والمؤشر العام الكلي السابق

 

 

افتتحت مؤشرات السوق 

األول والرئيسي والمؤشر 

ر العام على تراجع واستم

هذا التراجع خالل الشهر 

مع ارتفاع في الكميات 

المتداولة نتيجة ارتفاع 

ضغط البيع مقابل الشراء. 

ال تزال المؤشرات في 

مسار هابط قد يستمر خالل 

الصيف و حتى منتصف 

شهر اغسطس قبل الترقية 

الفعلية لسوق ناشىء 

ودخول السيولة األجنبية 

     المرتقبة.
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 :أداء القطاعات
 

 بلغانخفاضا بانخفاض القطاعات األكثر االتصاالت قطاع حيث تصدر في نهاية شهر إبريل السوق قطاعات ت معظم تراجع

الخدمات االستهالكية األكثر ارتفاعا قطاع كان . في حين -10.35%بلغ بانخفاض  السلع االستهالكية، يليه قطاع -%17.9

 .5.44% فاع بلغبارت المواد األساسية، يليه قطاع 5.87%بارتفاع بلغ 

 التغير مكرر الربحية التغير 2018/04/30 (عائد سعريالقطاع )
مكرر القيمة 

 الدفترية
 التغير

 %2.8- 0.70  17 %1.87- 981.29 النفط والغاز

 %2.4 1.29 %1.8 16.6 %5.44 1054.42 مواد اساسية

 %4.2- 1.14 %1.3- 15 %1.06- 989.44 صناعية

 %61.0- 1.47 %119.3 30.7 %10.35- 896.55 سلع استهالكية

 %68.4 5.27 - - %0.37- 996.33 رعاية صحية

 %2.4- 1.22 %39.3- 24.6 %5.87 1058.65 خدمات استهالكية

 %18.5- 1.10 %16.9- 10.8 %17.90- 821.02 اتصاالت

 %5.3- 1.44 %4.7- 14.3 %2.73- 972.71 بنوك

 %7.7- 0.84 %5.6- 10.2 %6.92- 930.76 تأمين

 %1.4- 0.72 %20.9 19.1 %3.58- 964.18 عقار

 0.0% 0.62 %48.9 14 %2.59- 974.11 خدمات مالية

 %8- 0.85 %80.9- 10.8 %1.27 1012.66 تكنولوجيا

 

 )سهم( الكمية )دينار كويتي(  القيمة القطاع

 التغير 2018إبريل  30 التغير 2018إبريل  30 

 %135.4 28,019,569 %11.7 855,281 النفط والغاز

 %4.1 20,343,186 %26.7 12,367,236 مواد اساسية

 %40.1- 85,039,857 %8.9- 34,750,229 صناعية

 %241.5 25,254,361 %90.6 6,330,778 سلع استهالكية

 %3637.7 114,000 %23353.4 90,788 رعاية صحية

 %28.9 106,497,462 %51.2 12,604,384 خدمات استهالكية

 %8.2 65,080,091 %1.4 21,821,082 اتصاالت

 %9.4 296,516,380 %4.8 115,157,879 بنوك

 %100.3 1,383,878 %88.2 205,778 تأمين

 %21.3 300,442,109 %10.4- 14,222,738 عقار

 %34.5 419,487,765 %15.3 22,377,431 خدمات مالية

 %84.7- 237,243 %80.9- 32,787 تكنولوجيا

 17%  1,348,415,901   5.9%  240,816,390   اإلجمالي

 

السلع يليه قطاع  23353%بارتفاع بلغ إبريل شهر في قيمة التداول عن ارتفاعا أكثر القطاعات  الرعاية الصحيةتصدر قطاع 

يليه ، -80%في قيمة التداول بانخفاض بلغ انخفاضا القطاعات أكثر  التكنولوجياقطاع  ، بينما تصدر90%بارتفاع االستهالكية 

شهر كمية التداول عن  في حجمارتفاعا أكثر القطاعات  الرعاية الصحيةكما تصدر قطاع  .-10.4%بانخفاض العقار قطاع 

انخفاضا القطاعات أكثر  التكنولوجياقطاع كان ، بينما 241% بارتفاع السلع االستهالكيةيليه قطاع  3637%بارتفاع بلغ إبريل 

 .-40%بلغ  بانخفاضالصناعة يليه قطاع  -84% بانخفاض بلغفي حجم التداول 



  

 

 أداء الشركات:
 

سهم أداءا بانخفاض بلغ قائمة أسوء األ اإلثمار، بينما تصدر سهم %87األسهم أداءا بارتفاع بلغ فضل أقائمة  ريمتصدر سهم 

 .2018 يناير مقارنة بشهر فبرايرفي نهاية نهاية شهر % 38

 

  م أداءاأسه 10أسوء   أسهم أداءا 10أفضل 

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

 المزادات %39.0- 30 امتيازات  الرئيسي %123.9 64.7 م سلطان

 الرئيسي %31.7- 48.8 دانة  الرئيسي %110.4 48.6 مينا

 الرئيسي %25- 711 فيفا  المزادات %86.0 21.2 ك تلفزيوني

ئيسيالر %52.5 308 سفن  الرئيسي %21.5- 64.4 قيوين ا  

 الرئيسي %20- 39 عمار  الرئيسي %29.6 17.5 الخليجي

 الرئيسي %18.9- 438 اهلية ت  الرئيسي %27.2 31.8 بوبيان د ق

 األول %18.8- 390 زين  الرئيسي %22.3 28.5 التعمير

 الرئيسي %17.9- 19.2 المال  الرئيسي %20 35.9 منازل

 األول %17.2- 173 اهلي متحد  الرئيسي %18.6 83 المساكن

 الرئيسي %16.9- 21.7 مراكز  الرئيسي %17.3 78 وربة ت

  أهم أخبار السوق:
 

  2018-04-23انسحاب شركة ) اغذية( من السوق اعتبارا من. 

  ( من السوق اعتبارا من الجبسانسحاب شركة )2018-07-5. 

 في مستشفى سينسيناتي لألطفال في الواليات المتحدة األمريكية بقيمة ية كامكو تستحوذ على مبنى المكاتب اإلدار

 مليون دوالر أمريكي. 81.6إجمالية 

  مليون دينار كويتي. 10.5الشركة الوطنية العقارية تبيع أصل عقاري )مجمع بوبيان( في منطقة الضجيج بقيمة 

 مليون دينار كويتي. 60بقيمة إجمالية  شركة العقارات المتحدة تنتهي من إصدار سندات دين غير مضمونة 

  مليون  120شركة مينا هومز العقارية )تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة( توقع عقد تسهيالت ائتمانية بقيمة

 دينار كويتي مع بيت التمويل الكويتي.

  ي.مليون دينار كويت 1.5مجموعة أسس القابضة تبيع حق انتفاع قسيمة أمالك الدولة بقيمة 

  مليون  10.2الشركة الوطنية العقارية تبيع أصول عقارية )برج مشعل وبرج الوطنية( في مدينة الكويت بقيمة إجمالية

 دينار كويتي.

  مجموعة المطار علياء الدولي.تبيع حصتها في شركة مجموعة الصناعات الوطنية 

 بقيمة شركة بوبيان للبتروكيماويات الكوت للمشاريع الصناعية لصالح أسهم شركة % من 21.7بيع رسو مزاد علني ل

 مليون دينار كويتي. 16.7


