
  

 

 

 

 وراق المالية أداء سوق الكويت لألملخص 

 2018 مايو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد:

 إدارة األصول

 

 



  

 

 أداء بورصة الكويت:
 

العائد مؤشر غلق وأ،  -0.7%على تراجع بلغ  2018شهر إبريل لسوق الكويت لألوراق المالية لمؤشر العائد الكلي العام أغلق 

الوحيد المرتفع حيث أغلق على مؤشر العائد الكلي للسوق الرئيسي  بينما كان ،-1.6%غ بلعلى تراجع الكلي للسوق األول 

د.ك  204,747,598مايو شهر خالل المتداولة بلغ إجمالي القيمة . وشهر إبريل السابقمع ك مقارنة ، وذل0.9%بلغ ارتفاع 

أغلقت جميع أسواق الخليج على  .جلسة 23خالل  منفذة صفقة 57,330سهم وذلك من خالل  1,196,919,963بكمية بلغت 

وثالثا سوق أبوظبي ، -2.9%بـ سوق مسقط ، يليه -4.6%بلغ دبي المالي قائمة المتراجعين بانخفاض تصدر سوق تراجع حيث 

 .-2.7%بـ 

 الشهري األداء 2018مايو  السوق/المؤشر

 - 0.7% 4,845.83 العام الكلي –الكويت 

 - 1.6% 4,787.21 األول الكلي –الكويت 

 0.9% 4,951.48 الرئيسي الكلي –الكويت 

 - 2.5% 8,915.82 سوق قطر

 - 2.6% 8,009.55 السوق السعودي

 - 2.7% 4,557.03 سوق أبوظبي

 - 2.9% 4,596.91 سوق مسقط

 - 4.6% 2,909.28 سوق دبي المالي

 - 0.2% 1,260.75 بورصة البحرين

 

 .-6%إجمالي عدد الصفقات بنسبة و، -11.2% كمية المتداولة بنسبةالو، -15% سيولة السوق بنسبة انخفضت

 التغير 2018مايو  2018إبريل  

 - 15% 204,747,598 240,816,390 القيمة المتداولة

 - 11.2% 1,196,919,963 1,348,415,901 الكمية المتداولة

 - 6% 57,330 60,960 عدد الصفقات

 

الشهر عن  - 0.8%بانخفاض مليار دينار  26,607.2 مايونهاية شهر في يت لألوراق المالية لسوق الكوو بلغت القيمة السوقية 
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  التحليل الفني:
 

وذلك بعد تراجع ضغط البيع الذي كان مرتفعا  إبريلوذلك مقارنة بشهر مايو الكمية والقيمة المتداولة خالل شهر انخفضت 

% بينما تراجعت سيولة السوق الرئيسي بمقدر 15.8عت سيولة السوق األول بمقدر حيث تراج نسبيا خالل شهر إبريل السابق

بالشهر السابق فان حدة التراجع قد انخفضت حيث انحصرت التراجعات على مستويات أقل من التي بلغها  ومقارنة. 12.9%

سوق األول على انخفاض بينما كان مايو ليغلق المؤشر العام ومؤشر الاستمر التراجع والتذبذب خالل شهر  في شهر إبريل.

عن الشهر السابق  -0.8%. انخفاض القيمة السوقية لسوق الكويت لألوراق المالية بمقدار مؤشر السوق الرئيسي الوحيد المرتفع

أداء المؤشر مجموع ) 0.5%أما األداء منذ بداية العام فقد بلغ  .انخفاض الضغط على األسهم خصوصا القياديةمؤشر على 

 (.الحالي والمؤشر العام الكلي السابق زنيالو

 

 

كانت بداية الفترة 

متذبذبة حيث لوحظ 

انخفاض الكميات 

المتداولة مقارنة 

بالشهر السابق ومع 

مع اقتراب شهر 

رمضان زاد 

االنخفاض ليصل أقل 

 .من المعدل اليومي

استمر انخفاض مؤشر 

السوق وبلوغه 

مستويات أقل حتى 

شهر عندما نهاية ال

بمقدار  تد وارتفعار

ارتفاع  نتيجة طفيف 

الشراء على األسهم 

 القيادية. 

4,750.00

4,800.00

4,850.00

4,900.00

4,950.00

5,000.00

5,050.00
 السوق الرئيسي السوق األول المؤشر العام



  

 

 :أداء القطاعات
 

 بلغانخفاضا بانخفاض القطاعات األكثر التكنولوجيا قطاع حيث تصدر  مايوفي نهاية شهر السوق قطاعات تراجعت معظم 

، 5.79%األكثر ارتفاعا بارتفاع بلغ ط والغاز النفقطاع كان . في حين -4.29%بلغ بانخفاض الصناعية ، يليه قطاع -%13.79

 .0.87% بارتفاع بلغالخدمات المالية يليه قطاع 

 التغير مكرر الربحية التغير 2018/05/31 (عائد سعريالقطاع )
مكرر القيمة 

 الدفترية
 التغير

 %5.7 0.74 %5.3 17.9 %5.79 1038 النفط والغاز

 %2.3- 1.26 %2.4- 16.2 %2.18- 1031 مواد اساسية

 %4.4- 1.09 %4.0- 14.4 %4.29- 947 صناعية

 %2.7- 1.43 %2.9- 29.8 %2.92- 870 سلع استهالكية

 %0.4 5.29 - - %0.33 1000 رعاية صحية

 %0.0 1.22 %0.8 24.8 %0.55 1064 خدمات استهالكية

 %3.6- 1.06 %3.7- 10.4 %3.66- 791 اتصاالت

 %0.0 1.44 %0.7- 14.2 %0.72- 966 بنوك

 %0.0 0.84 %0.0 10.2 %0.42- 927 تأمين

 %1.4- 0.71 %1.0- 18.9 %1.43- 950 عقار

 %1.6 0.63 %0.7 14.1 %0.87 983 خدمات مالية

 %11- 0.76 %10.2- 9.7 %13.79- 873 تكنولوجيا

 

 )سهم( الكمية )دينار كويتي(  القيمة القطاع

 التغير 2018مايو  31 التغير 2018مايو  31 

 %36.0- 17,944,040 %53.5 1,313,172 النفط والغاز

 %5.0- 19,318,927 %10.3- 11,092,346 مواد اساسية

 %30.0 110,588,653 %21.3- 27,340,846 صناعية

 %62.0- 9,599,840 %43.0- 3,609,126 سلع استهالكية

 %32.0- 77,542 %88.9- 10,094 رعاية صحية

 %59.3- 43,321,584 %51.6- 6,099,647 خدمات استهالكية

 %16.1- 54,577,444 %22.8- 16,855,850 اتصاالت

 %1.3- 292,765,539 %13.0- 100,237,815 بنوك

 %10.7 1,532,030 %55.9 320,734 تأمين

 %31.0- 207,367,481 %25.9- 10,535,001 عقار

 %4.8 439,756,166 %21.7 27,227,937 خدمات مالية

 %396.7 1,178,428 %308.8 134,042 تكنولوجيا

 - 11%  1,198,027,674   - 15%  204,776,611   اإلجمالي

 

التأمين يليه قطاع  308.8%بارتفاع بلغ إبريل شهر في قيمة التداول عن ارتفاعا أكثر القطاعات التكنولوجيا تصدر قطاع 

يليه ، -88.9%في قيمة التداول بانخفاض بلغ خفاضا انالقطاعات أكثر الرعاية الصحية قطاع  ، بينما تصدر55.9%بارتفاع 

كمية التداول  في حجمارتفاعا أكثر القطاعات التكنولوجيا كما تصدر قطاع  .-51.6%بانخفاض الخدمات اإلستهالكية قطاع 

القطاعات ر أكثالسلع اإلستهالكية قطاع كان ، بينما 30% بارتفاعالصناعية يليه قطاع  396.7%بارتفاع بلغ إبريل شهر عن 

 .-59.3%بلغ  بانخفاضالخدمات اإلستهالكية يليه قطاع  -62% بانخفاض بلغفي حجم التداول انخفاضا 



  

 

 أداء الشركات:
 

سهم أداءا بانخفاض بلغ قائمة أسوء األمينا ، بينما تصدر سهم %184.2األسهم أداءا بارتفاع بلغ فضل أقائمة مدار سهم تصدر 

 .2018إبريل  مقارنة بشهريو مافي نهاية نهاية شهر  44.4%-

 

  أسهم أداءا 10أسوء   أسهم أداءا 10أفضل 

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

 الرئيسي %44.4- 27 مينا  الرئيسي %184.2 73.9 مدار

 المزادات %33.5- 11.1 تمكين  المزادات %41.5 30 ك تلفزيوني

 الرئيسي %24.3- 103 الراي  الرئيسي %31.5 48 المغاربية

 الرئيسي %23.2- 96 فيوتشر كيد  الرئيسي %28.4 86 الهالل

 المزادات %23.1- 50 معادن  الرئيسي %24.6 486 تجاري

 الرئيسي %22.7- 60.3 وربة ت  الرئيسي %22.0 183 وطنية م ب

 الرئيسي %21.3- 196 سكب ك  الرئيسي %21.9 39 بيان

 الرئيسي %20.5- 120 األنظمة  الرئيسي %19.1 31.8 لطاقةبيت ا

 المزادات %20.0- 24 امتيازات  الرئيسي %17.1 20.5 الخليجي

 الرئيسي %18.7- 109 كويتية  الرئيسي %16.7 63 الخصوصية

 

 

 تداوال من حيث القيمة، بينما كانت سهم بيتك أكثر األسهم تداوال من حيث الكمية.أكثر األسهم سهم الوطني قائمة  تصدر

 

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

 السوق كمية التداول السهم  السوق قيمة التداول السهم

 األول 60,278,776 بيتك  األول 31,556,327 الوطني

 الرئيسي 53,748,747 أعيان  األول 31,185,625 بيتك

 الرئيسي 52,844,646 المغاربية  األول 16,150,708 زين

 سيالرئي 49,314,018 االثمار  األول 8,263,267 بنك بوبيان

 المزادات 48,437,241 منازل  األول 8,153,261 أجيليتي

 األول 46,400,746 أهلي متحد  األول 8,082,476 أهلي متحد

 الرئيسي 44,757,079 المستثمرون  األول 7,696,687 بوبيان بتروكيماويات

 األول 42,890,021 الوطني  الرئيسي 7,631,341 هيومن سوفت

 األول 42,000,617 زين  األول 6,178,962 لخليجا بنك

 األول 37,118,337 جي اف اتش  األول 5,703,536 الصناعات

 



  

 

  أهم أخبار السوق:
 

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

 .)بوبيان للبتروكيماويات تتقدم بعرض استحواذ إالزامي على كافة أسهم راسمال شركة )الكوت 

  ذي إنترتينر".% من شركة "85تستحوذ على  "جي اف اتش"مجموعة 

  على عرض استحواذ اختياري غير نقدي على جميع  سواق المالأحصلت شركة عقارات الكويت على موافقة هيئة

 .أسهم الشركة الدولية للمنتجعات

  عند طويل المدى شركة كامكو على تصنيف إئتماني حصلتBBB و تصنيف إئتماني قصير المدى عند ،A3. 

  من رأسمال شركة بيت االستثمار العالمي.69.528قامت شركة كامكو بتوقيع عقد اتفاق ابتدائي لشراء % 

  دكمليون  8في مملكة البحرين بقيمة شركة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة إنوفست تفوز بمناقصة. 

 دكمليون  15.24بقيمة  % من راسمال شركة إياس للتعليم20.63 ءوكيماويات بشراقامت شركة بوبيان للبتر. 

  مليون دك. 4.78% من رأسمال بنك ميزان في باكستان بقيمة 2.49نور لالستثمار تبيع 

  مليون دك. 219.4سنوات بقيمة  9لمدة  طائرات من طراز بوينغ 6أالفكو تفوز بمزايدة بولندية لتأجير عدد 

  المتحدة على تصنيف حصلت شركة العقاراتBBB  2018إبريل  14التي قامت بإصدارها في تاريخ  للسندات. 


