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تحليل نشاط بورصة
الكويت

نشاط بورصة الكويت
المؤشرات
نسبة التغير منذ
بداية العام
29-Mar-18
3.5%
6,633
3.6%
416
6.1%
971
4.8%
5,240

tttt

نقطة
المؤشر السعري
المؤشر الوزني
مؤشر الكويت 15
مؤشر NIC 50
*مالحظة :نسبة التغير عع ن اية عا 2017

أعلى و أدنى مستوى للمؤشرات
منذ بداية عام 2018
أعلى مستوى أدنى مستوى
6,313
6,808
400
420
913
972

نقطة
السوق السعري
السوق الوزني
مؤشر الكويت 15

uuu

المتغيرات العامة
نسبة التغير
29-Mar-18
-8.2% 26,191,399,526
القيمة السوقية للشركات المدرجة (د.ك).
-82.4%
المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة (سهم/يوم) 83,376,958
-71.1%
المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة (د.ك/.يوم) 12,418,114
*مالحظة :نسبة التغير عع أداء الربأل األول لعا 2017
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NIC 50

-

قيمة األس المتداولة

مالحظة :تمت مراجعتة مؤشتر  NIC50متع قبتل مكتتب  KPMGصتافي المطتوع وشتركاي حيتث تت احتستاب بنتاء
عل أكبرخمسيع شركة متداولة مع حيث القيمة ختالل عتا كامتل ويمكتع ا طتالع علت المؤشتر وبياناتت متع ختالل
 REUTERSتحت رمن “NIC50

4

أن ت بورصة الكويتت تعامالت تا للربتأل األول متع العتا الجتارا علت ارتفتاع
في أداء كافة مؤشترات ا الوننيتة والستعرية و لتل بالمقارنتة متأل إقفال تا لجلستة
 28ديسمبر  ،2017حيث ارتفعت المؤشرات ( السعرا  -التونني – مؤشتر
كويتت  )NIC50 – 15بنستب بلغتت  %3.5و %3.6و %6.1و %0.4.8
عل ت التتتوالي ،بينمتتا انخف ت المعتتدل اليتتومي لقيمتتة ا س ت المتداولتتة بنستتبة
 %71.1إلتت  12.4مليتتوع د.ل ختتالل الربتتأل الحتتالي بالمقارنتتة متتأل 42.9
مليتتوع د.ل للربتتأل األول لعتتا  ،2017كتت لل تراجتتأل المعتتدل اليتتومي لكميتتة
األست المتداولتتة بنستتبة  .%82.4وترجتتأل حالتتة التبتتايع بتتيع األداء األيجتتابي
للمؤشرات وتراجأل قتي وأحجتا التتداول ،إلت اختتالع طبيعتة وكيفيتة التتداول
ختتالل التتربعيع محتتل المقارنتتة ،حيتتث يخفت علت أحتتد متتد حالتتة ا نتعتاش
التتتي شت دت ا بورصتتة الكويتتت ختتالل الربتتأل األول  2017والت ا كتتاع أفضتتل
أداءا ربأل سنوا من العا .2015
ش دت بورصتة الكويتت ختالل الربتأل األول متع العتا الجتارا مجموعتة متع
العوامتتتتل والمحفتتتتنات ا يجابيتتتتة التتتتتي انعكستتتتت بشتتتتكل مباشتتتتر علتتتت أداء
البورصة ،بجانب بع الفعاليات ا قتصادية التي تعنن متع المكانتة الستوقية
للبورصة مع ج ة وتساه في ج ب المنيد مع ا ستثمارات مع ج ة أختر .
بالنظر إل حركة المؤشرات الوننية والستعرية ختالل الربتأل األول ،نجتد أن تا
نجحت في تحقيق مكاستب ستوقية ختالل شت را ينتاير وفبرايتر علت التتوالي،
و لل بالتنامع مأل ارتفاع ش ية المتداوليع ونيادة جرعة التفتاؤل تجتاي النتتائ
الستتنوية للشتتركات المدرجتتة وتونيعات تتا ،ممتتا ستتاعد عل ت استتتحوا األس ت
القيادية عل النصيب األكبتر متع اجمتالي التتداو ت متأل وجتود بعت النشتاط
المضاربي عل بقية األس سواء المتوسطة أو الصغيرة.
لكتتع المشت د تغيتتر قلتتيال فتتي شت ر متتارس ،حيتتث حافظتتت المؤشتترات الوننيتتة
عل ت مكاستتب ا للشتت ر الثالتتث علتت التتتوالي ،فتتي حتتيع تراجتتأل بشتتكل فتتردا
المؤشتتر الستتعرا ،و لتتل متتأل توج ت أنظتتار المستتتثمريع نحتتو األس ت القياديتتة
والتشغيلية دوع غيرها تنامنتا متأل انطتالق قطتار اجتمتاع الجمعيتات العموميتة
للشركات واقرارها للتونيعات المقترحة .ويأتي في مقدمة المحفتنات المتعلقتة
بالبورصة اعالع شركة فوتسي راسل عل خطوات ومراحل دختول بورصتة
الكويت ضمع مؤشرها لألسواق الناشئة الثانوية والتتي متع المتوقتأل العمتل بت
رستتميا فتتي شت ر ستتبتمبر القتتاد  ،وهتتو متتا قتتد ينيتتد متتع حجت التتتدفقات النقديتتة
للسوق الكويتي بنحو  800مليوع دو ر.
ومتتأل ن ايتتة الربتتأل األول للعتتا الجتتارا ،يرستتدل الستتتار عل ت نظتتا البورصتتة
الحتتتالي بمؤشتتترات الثالثتتتة " الستتتعرا ،التتتونني وكويتتتت  "15ويبتتتدأ العمتتتل
بالتقسي الجديد ،حيث ت تقسي السوق والشركات المدرجة بالستوق إلت ثتالث
أسواق (السوق ا ول والسوق الرئيسي وسوق المنادات) سعيا متع البورصتة
إل توفير أدوات استثمارية جديدة وفق معايير عالمية تلبتي احتياجتات الستوق
وتدفأل ب نحو ا رتقاء.
أمتتا متتع ناحيتتة الفعاليتتات ا قتصتتادية ،وتحتتت رعايتتة حضتترة صتتاحب الس تمو
ورعتتاي ش ت دت
أميتتر التتبالد الشتتي صتتباا األحمتتد الجتتابر الصتتباا حفظت
الكويتتتت ملتقتتت "الكويتتتت لالستتتتثمار  "2018ب تتتدع تستتتليط الضتتتوء علتتت
الفتترص ا ستتتثمارية المتاحتتة الكويتتت والتتتي يصتتل حجم تتا إل ت  100مليتتار
دو ر ،كمتتا قتتا الملتق ت بتستتليط الضتتوء عل ت التتنخ ا يجتتابي القتتوا ال ت ا
حققت دولة الكويت عل المستتو العتالمي بعتد إطتالق رؤيتة الكويتت 2035
الرامية إل ا رتقاء بالمش د ا قتصادا ودفأل البالد قدما ً لتصبح مركتناً ماليتا ً
وتجاريا ً عالميا.وفي خطوة متنامنة متأل قترار البنتل الفيتدرالي األمريكتي ،قتا
بنتتل الكويتتت المركتتنا برفتتأل ستتعر الخصت بمقتتدار ربتتأل نقطتتة مئويتتة ليصتتبح
 ،% 3مما سوع يعنن مع هوامش الربحية لقطاع البنول.
المصدر :تومسوع رويترن وتحليل شركة ا ستثمارات الوطنية .

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
مؤشرات قطاعات السوق
utttuuttutut

القطاع
29-Mar-18
919
النفط و الغاز
1,352
المواد األساسية
1,889
الصناعية
867
السلع االستهالكية
1,432
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية 845
592
االتصاالت
928
البنوك
1,000
التأمين
1,124
العقار
596
الخدمات المالية
485
التكنولوجيا

المؤشر
نسبة التغير
-4.7%
7.8%
2.7%
5.4%
-5.2%
-6.2%
6.0%
1.6%
-9.6%
20.5%
-3.7%
1.4%

السعر إلى الربحية
12.7
15.8
15.6
13.5
)(132.8
17.5
13.1
14.7
10.8
20.3
16.8
10.6

العائد
السعر إلى
القيمة الدفترية الجاري
0.0%
0.8
3.6%
1.2
0.3%
1.2
1.1%
1.9
0.0%
3.0
1.9%
1.2
0.5%
1.3
0.9%
1.4
0.4%
0.9
0.5%
0.7
1.4%
0.7
0.0%
0.9

العائد على
حقوق الملكية
6.0%
7.7%
7.4%
14.3%
-2.3%
6.6%
10.2%
9.5%
8.4%
3.6%
3.9%
8.1%

•

تبايع أداء مؤشرات قطاعتات الستوق ختالل
الربتتتأل األول لعتتتا  2018و لتتتل بالمقارنتتتة
متتأل ن ايتتة عتتا  ،2017حيتتث كتتاع القطتتاع
العقتتتارا األكثتتتر ارتفاعتتتا بنستتتبة ،%20.5
في حيع حل قطاع المواد األساسية ثانيا مع
حيتتتث ا رتفتتتاع بنستتتبة  ،%7.8فتتتي حتتتيع
تراجتتتتأل قطتتتتاع التتتتتأميع بنستتتتبة  %9.6ثتتتت
تراجتتأل قطتتاع الختتدمات ا ستتت الكية بنس تبة
.%6.2

•

أما عل صعيد القيمة المتداولة خالل الربتأل
األول لعتتتتا  2018و لتتتتل بالمقارنتتتتة متتتتأل
الربأل األول لعا  ،2017فقد شت دت جميتأل
القطاعتتتات تراجعتتتا ملحوظتتتا (بستتتبب األداء
ا ستتتتتتثنائي فتتتتتي الربتتتتتأل األول متتتتتع عتتتتتا
 )2017وكتتتاع أبتتترن القطاعتتتات انخفاضتتتا
قطتتتاع االتتتنفط والغتتتان التتت ا تراجتتتأل بنستتتبة
 ،%92.2ثتتتتتت تراجتتتتتتأل قطتتتتتتاع الرعايتتتتتتة
الصتتحية بنستتبة  ،%92.1ث ت قطتتاع العقتتار
ال ا تراجأل بنسبة .%88.2

•

احتلتتتتتتت قطاعتتتتتتات البنتتتتتتول والصتتتتتتتناعية
والختتتتدمات الماليتتتتة المراتتتتتب األولتتتت متتتتع
إجمتالي قيمتة األست المتداولتة ختالل الربتأل
األول لعتتتتتا  2018بنستتتتتب بلغتتتتتت %48
و %14و %13عل التوالي.

•

احتتتتل قطتتتاعي البنتتتول والختتتدمات الماليتتتة
ختتالل الربتتأل األول لعتتا  2018المراتتتب
األول ت متتع حيتتث كميتتة ا س ت المتداولتتة
بحصتتة بلغتتت نستتبت ا  %27و %26عل ت
التوالي.

*مالحظة :نسبة التغير عع ن اية عا 2017
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29-Mar-18
4,411,399
النفط و الغاز
21,590,974
المواد األساسية
105,345,893
الصناعية
8,859,404
السلع االستهالكية
105,558
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية 20,762,202
69,232,100
االتصاالت
360,202,742
البنوك
399,712
التأمين
67,490,695
العقار
98,077,206
الخدمات المالية
1,027,040
التكنولوجيا

نسبة التغير
-92.2%
-56.7%
-66.3%
-87.3%
-92.1%
-53.9%
-71.4%
-42.5%
-87.8%
-88.2%
-86.4%
-87.6%

uuuuuuuuuuuu

نشاط قطاعات السوق
القيمة

الكمية
نسبة التغير
29-Mar-18
-90.8%
92,097,292
-66.9%
44,796,578
-71.1%
582,452,116
-93.1%
26,400,107
-83.4%
785,278
-63.9%
187,753,050
-80.5%
221,669,267
-55.4%
1,370,119,707
-95.4%
2,514,215
-88.2%
1,242,072,657
-88.0%
1,304,538,846
-83.9%
10,795,355

*مالحظة :نسبة التغير عع أداء الربأل األول لعا 2017

قيمة األسهم المتداولة

ا تصا ت
%9

أخر
الصناعية
%7
% 14

كمية األسهم المتداولة
الخدمات المالي ة
% 13

العقار
%9
البنول
% 48

5

الصناعية أخر
% 12 % 11
البنول
% 27

الخدمات المالي ة
% 26

العقار
% 24
المصدر :تومسوع رويترن وتحليل شركة ا ستثمارات الوطنية .

ملخص الشركات األكثر ارتفاعا و انخفاضا
الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم
سعر اإلقفال (فلس) نسبة التغير القيمة (د.ك).
الشركة
332 216.9%
1,572
شركة ادارة االمالك العقارية  -ريم
14,128,331
54.3%
101
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل
2,378,327
52.8%
52
شركة أموال الدولية لالستثمار
1,679,919
28.6%
1,190
شركة أسمنت بورتالند كويت
90,336
24.6%
86
شركة حيات لإلتصاالت
222,963
23.4%
1,372
الشركة الكويتية لألغذية
2,517,714
23.2%
33
الشركة الكويتية السورية القابضة
6,380,311
21.9%
139
الشركة الكويتية لالستثمار
201,206
20.7%
706
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
1,886,095
19.5%
الشركة القابضة المصرية الكويتية (ش.م.مصرية) 294

أداء معدل قيم التداول الكمية (سهم)
378
0.0%
127,227,450
825.4%
45,967,032
231.8%
1,538,375
117.9%
1,141,712
9.1%
213,199
1.8%
78,973,392
85.8%
47,044,424
501.2%
311,996
96.0%
6,651,047
268.2%

*مالحظة :نسبة التغير عع ن اية عا 2017

•

تصتتدر س ت شتتركة إدارة أمتتالل العقاريتتة قائمتتة
الشركات األكثر ارتفاعا خالل الربتأل األول لعتا
 2018محققتا مكاستب بلغتت نستتبت ا %216.9
مقارنة مأل إقفال ن اية عا  ،2017لين ي بت لل
تتتتداو ت الربتتتأل األول لعتتتا  2018مغلقتتتا عنتتتد
ستتتعر  1572فلستتتا تبعتتت ستتت شتتتركة رابطتتتة
الكويتتت والخلتتي للنقتتل مرتفعتتا بنستتبة %54.3
خالل الربأل األول لعتا  2018مغلقتا عنتد ستعر
 101فلسا.

•

احتل س شركة اسمنت ال تالل قائمتة الشتركات
األكثر انخفاضا ختالل الربتأل األول لعتا 2018
مسجال تراجعا بلغت نسبت  %59.6مقارنة متأل
إقفتتال ن ايتتة عتتا  ،2018لين تتي ب ت لل تتتداو ت
الربتتأل األول لعتتا  2018مغلقتتا عنتتد ستتعر 63
فلستتا ،تبعتت ستت شتتتركة مركتتن ستتلطاع للمتتتواد
الغ ائية بنسبة  %56.9ختالل الربتأل األول لعتا
 2018مغلقـا عنـد سعر  28.9فلسا.

•

تصدر س بنل الكويت الوطني قائمة الشتركات
األعلت تتتداو متتع حيتتث قيمتتة األس ت المتداول تة
ختتتالل الربتتتأل األول لعتتتا  2018بقيمتتتة تتتتداول
بلغتت 113.2مليتتوع د.ل ،لين تي بت لل تتتداو ت
الربتتأل األول لعتتا  2018مغلقتتا عنتتد ستتعر750
فلسا .وجاء ست بيتت التمويتل الكتويتي بتالمركن
الثتتاني بقيمتتة تتتداول بلغتتت  103.3مليتتوع د.ل
لين تتي ب ت لل تتتداو ت الربتتأل األول لعتتا 2018
عنتتتد ستتتعر  593فلستتتا .ثتتت جتتتاء ستتت شتتتركة
ا تصا ت المتنقلة بتالمركن الثالتث بقيمتة تتداول
بلغتتت  64.6مليتتوع د.ل لين تتي بتت لل تتتداو ت
الربأل األول لعتا  2018مغلقتا عنتد ستعر 480
فلسا.

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم
الشركة
شركة اسمنت الهالل
شركة مركز سلطان للمواد الغذائية
الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية
شركة ايفا للفنادق والمنتجعات
شركة مينا العقارية
شركة بيت االستثمار الخليجي
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
شركة بيان لإلستثمار
شركة وثاق للتأمين التكافلي
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة

سعر اإلقفال (فلس) نسبة التغير القيمة (د.ك).
12,821 -59.6%
63
693,811 -56.9%
28.9
819 -45.3%
86.4
93,626 -41.1%
106
1,495,364 -40.9%
23.1
348,676 -40.0%
13.5
4,555 -40.0%
11.4
520,894 -35.6%
30.9
10,722 -35.6%
29
207,319 -32.2%
25

الكمية (سهم)
130,603
18,184,608
10,208
719,753
33,407,448
19,667,882
204,145
12,767,658
285,690
6,284,048

*مالحظة :نسبة التغير عع ن اية عا 2017

أعلى  10شركات تداوال من حيث القيمة
أداء معدل قيم التداول الكمية (سهم)
سعر اإلقفال (فلس) نسبة التغير القيمة (د.ك).
الشركة
155,763,954
132.8% 113,189,051
8.2%
750
بنك الكويت الوطني
174,150,290
113.1% 103,283,743
3.0%
593
بيت التمويل الكويتي
137,407,495
73.3% 64,635,901
10.6%
480
شركة االتصاالت المتنقلة
38,075,912
69.3% 32,344,109
7.9%
865
شركة أجيليتي للمخازن العمومية
151,726,374
139.1% 32,014,301
1.5%
209
البنك األهلي المتحد (ش.م.ب)
607,437,244
154.6% 30,685,108 -19.7%
33.9
بنك اإلثمار (ش.م.ب)
7,706,644
236.3% 29,314,300
4.3%
3901
شركة هيومن سوفت القابضة
106,456,225
195.4% 26,466,444
7.6%
256
بنك الخليج
171,280,640
69.2% 25,904,370 -12.0%
شركة مجموعة االمتياز االستثمارية 139
36,686,771
93.7% 17,385,065
10.8%
483
بنك بوبيان
*مالحظة :نسبة التغير عع ن اية عا 2017
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التحليل التقني لبورصة
الكويت

التحليل التقني للمؤشر الوزني لبورصة الكويت
أداء المؤشر الوزني خالل الفترة
خالل الربع االول
التغير ()%
التغير (نقطة)

خالل شهر مارس
التغير ()%
التغير (نقطة)

14.36

0.43%

1.80

مستويات المقاومة

مستويات الدعم
األول
الثالث

الثاني

3.6%

األول

420

410
405

الثاني

430

395

الثالث

440

المؤشر الوزني يصعد بمعدل %3.6
أن المؤشر الونني لبورصة الكويت تداو ت للربأل األول  2018عل ارتفاع
بلغ  14.4نقطة بمعدل  ،%3.6و لل بالمقارنة مأل إقفال للعا الماضي
وب لل يكوع األداء السنوا للمؤشر الونني بن اية ش ر مارس قد نما إل %3.6
بالمقارنة مأل  % 3.1بن اية ش ر فبراير.

موجز تقرير شهر فبراير
أغلق المؤشر الونني بن اية ش ر فبراير عند مستو  414نقطة ،وكنا قد أشرنا في تقريرنا الصادر آنت ال أع المؤشترات الفنيتة المستتخدمة تشتير إلت امكانيتة صتعود
المؤشر الونني ختبار مستو  417نقطة ،كما أشرنا إلت أع اختتراق المؤشتر لمستتو  417نقطتة والبقتاء فوقت  ،ستوع يفتتح لت المجتال لمنيتد متع الصتعود نحتو
مستو  421نقطة ك دع أولي ومع ث  425ك دع ثاني.
وبوج عا فإع المؤشر الونني قد يش د حركة ايجابية خالل الفترة القادمة ،وتظل ه ي الرؤية قائمة ما ل يت كسر مستو  405نقطة والبقاء دون .

أداء المؤشر الوزني خالل الربع األول
سجل المؤشر التونني أدا ًء ايجابيتا ختالل التثالث شت ور األولت للربتأل األول متع العتا الجتارا ،حيتث ارتفتأل المؤشتر ختالل شت ر ينتاير ،فبرايتر ومتارس بنستب بلغتت
 %2.6و %0.5و %0.4عل التوالي ،ويتبيع لنا أع نسبة األداء األكبر كانت خالل ش ر يناير وال ا كاع صتعود المؤشتر آنت ال استتكما منت لرحلتة صتعودي الت ا
بدأها خالل ش ر ديسمبر ، 2017و شل باع ه ا الصعود كاع يتخلل بع عمليات التراجأل وجني األرباا مع وقت آلخر.
ش دت تداو ت ش را فبراير ومارس نوعا مع التماسل النستبي ،حيتث تحترل المؤشتر فتي اتجتاي أفقتي ضتيق نوعتا متا ،األمتر الت ا لت يرمكتع المؤشتر متع تحقيتق أا
مستويات سعرية جديدة.
سجل المؤشر الونني أعل مستو ل ختالل الربتأل األول عنتد مستتو  420.8نقطتة ستجل ا ختالل شت ر ينتاير ،أمتا األدنت فكتاع عنتد  404نقطتة ستجل ختالل شت ر
فبراير ،في حيع كاع مستو ا قفال عند  415.8نقطة.

الرؤية العامة للمؤشر الونني مع الناحية الفنية
مع الرس البياني للمؤشر ،نجد أن اقفل عند مستو  415.7نقطة و لل للمرة األول من أواخر ش ر يناير الماضتي ،و لتل بعتد عتدة محتاو ت ستابقة ،كمتا أنت اقفتل
فوق مستو متوسط الحركة ل  200يو  ،للمرة األول من بداية ش ر مارس.
وعلي فإع فإع بقاء المؤشر الونني فوق مستو  413نقطة وبالتبعية يكوع فوق متوسط الحركة ل  200يو  ،سوع يعنن مع قدرت عل مواصتلة الصتعود ونيتادة
النخ وا يجابية.
أما في حال تراجع مرة أخر دوع مستو  413نقطة والبقاء دون فإع لل سوع يجعل يتحرل في اتجاي أفقي مائل إل التراجأل النسبي.
وبوج عا فإع المؤشر ينال محصورا بيع مستو الدع  405ومستو المقاومة  420نقطة عل المد القصير .
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الرسم البياني للمؤشر الوزني على الفاصل الزمني األسبوعي
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ملخص نشاط األسواق
الخليجية

مقارنة أسواق الخليج *
المؤشرات الخليجية
tuttuuuut

بورصة الكويت ( المؤشر الونني )
بورصة الكويت (المؤشر السعري)
بورصة الكويت (مؤشر كويت )15
السوق المالية السعودية
بورصة قطر
بورصة البحرين
سوق مسقط لألوراق المالية
سوق دبي المالي
سوق أبو ظبي لألوراق المالية

ttttttuut

المؤشر
نسبة التغير عن
 29-Mar-18األسبوع الماضي
0.6%
416
-5.6%
6,633
4.0%
971
12.4%
7,871
-17.5%
8,574
-2.8%
1,318
-14.0%
4,774
-10.7%
3,109
3.2%
4,585

نسبة التغير عن
بداية السنة
3.6%
3.5%
6.1%
8.9%
0.6%
-1.0%
-6.4%
-7.8%
4.3%

تبتتايع أداء أستتواق المتتال الخليجيتتة و لتتل مقارنتتة متتأل ن ايتتة عتتا
 ،2017حيتتث تصتتدر الستتوق الماليتتة الستتعودية قائمتتة األستتواق
الخليجيتتة المرتفعتتة إ أن تتت تتتداو ت الربتتأل األول لعتتا 2018
بارتفاع قدري  ،%8.9كما ارتفتأل ستوق أبتوظبي لتألوراق الماليتة
بنستتتتتتتبة  %4.3ثتتتتتتت ارتفتتتتتتتأل كتتتتتتتال متتتتتتتع بورصتتتتتتتة الكويتتتتتتتت
(المؤشتتر التتونني) وبورصتتة قطتتر بنستتبة  %3.6و %0.6علت
التوالي.
وعل نحو مغاير تراجأل كال مع سوق دبي المالي وستوق مستقط
لتتتتتتتتتألوراق الماليتتتتتتتتتة وبورصتتتتتتتتتة البحتتتتتتتتتريع بنستتتتتتتتتبة %7.8
و%6.4و %1.0عل التوالي.

*مالحظة :نسبة التغير عع ن اية ديسمبر 2017

أداء األسواق الخليجية
uuuttut

ututuuu

tutttut

نسبة التغير
7%
-2%
3%
9%
5%
-13%
2%

نسبة التغير
-83%
31%
10%
144%
66%
-11%
3%

uttttut

القيمة بالدوالر األمريكي
مجموع قيم التداول نسبة التغير
()000
-72%
2,525,218
بورصة الكويت
-5% 63,178,618
السوق المالية السعودية
-28%
4,695,323
بورصة قطر
98%
214,948
بورصة البحرين
24%
سوق مسقط لألوراق المالية 528,714
-10%
5,563,233
سوق دبي المالي
1%
سوق أبو ظبي لألوراق المالية 2,441,642

معدل القيمة اليومي نسبة التغير
-71%
41,397
4%
987,166
-42%
74,529
11%
3,359
-36%
8,261
-43%
88,305
-36%
38,756

معدل القيمة اليومي
خالل  3شهور
38,643
1,004,808
72,182
3,079
7,881
101,616
37,970

مجموع كمية
التداول
5,085,994
11,391,351
684,190
438,673
1,073,146
13,303,537
4,432,535

معدل الكمية
اليومي
83,377
177,990
10,860
6,854
16,768
211,167
70,358

*مالحظة :نسبة التغير عع أداء الربأل األول مع 2017

قيمة األسهم المتداولة
الكويت
%3

أبو ظبي
%3
دبي
%7

مسقط
%1

كمية األسهم المتداولة
الكويت
% 14

البحريع
قطر % 0

أبو ظبي
% 12

%6

السعودية
% 31

السعودية
% 80

قطر
%2

دبي
% 37

البحريع
%1

مسقط
%3

 واصل السوق السعودا استحوا ي عل الجنء األكبر مع نشاط التداول في أسواق األست الخليجيتة ،حيتث بلغتت حصتة إجمتالي القيمتة المتداولتة فتي الستوق نستبة
 %80مع إجمالي قيمة التداو ت في أستواق األست الخليجيتة أو متا يعتادل  63.2مليتار دو ر ،كمتا بلغتت حصتة أستواق األست ا ماراتيتة  %10متع إجمتالي
القيمة المتداولة في أسواق األس الخليجية أو متا يعتادل  8.0مليتار دو ر ،فيمتا شتكلت مجمتوع قتي التتداول لبورصتة الكويتت متا نستبت  %3متع إجمتالي القيمتة
المتداولة في أستواق األست الخليجيتة أو متا يعتادل  2.5مليتار دو ر وبلغتت بورصتة قطتر  %6متع إجمتالي القيمتة المتداولتة فتي أستواق األست الخليجيتة أو متا
يعادل  4.7مليار دو ر.
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يجتتب مالحظتتة أع ه ت ا التقريتتر يشتتكل توصتتيات استتتثمارية أو متتا إ ا كتتاع عل ت
المستثمريع ا ستمرار في استثمارات الخاصة .وقد ت إعداد التقرير فقط للغتر
المنصوص علي و ينبغي ا عتماد علي ا ألا غر آخر.
وأعد ه ا التقريتر للتتداول العتا وتت ارستال لتل كعميتل ،لغتر تقتدي المعلومتات
العامة فقط .وليس المقصود من عر أو تقدي المشورة فيما يتعلق بشتراء أو بيتأل
أا ورقة مالية.
عل الرغ مع أع المعلومات في ه ا التقرير ت جمع ا مع مصادر التي تعتقد
الشركة بأن ا موثوق ب ا ،نحع ل نق بالتحقق من ا بشكل مستقل سواء كانت دقيقة
أوغير كاملة .توجد مسؤولية عل الشركة بسبب أا خسائر ناتجة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،مع استخدا ه ي المعلومات.
شركة ا ستثمارات الوطنية ش. .ل.ع.

شركة االستثمارات الوطنية
شرق ،شارع المتنبي
مبنى الخليجية
ص .ب 25667 .الصفاة  13117الكويت

تلفون+965 2226 6666:
فاكس+965 2226 6793:

