
 

  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

على المعلومات المنشورة والمتوفرة وأية مصادر أخرى والتي من  تقوم شركة بيان لالستثمار بإعداد التقارير بناءً 
ً أو توصيةً لشراء أو بيع أي ة الممكن االعتماد على مصداقيتها وذلك ألهداف النشر فقط وال يعتبر هذا التقرير عرضا

وبالرغم من بذل الرعاية القصوى لضمان صحة البيانات الواردة في التقرير أعاله إال أن أيا من شركة . ترد فيه أسهم
.بيان لالستثمار أو أي من موظفيها ال يتحمل أدنى مسؤولية عن عدم دقة أو كفاية المعلومات الواردة

 
  الشهري لبورصة الكويتتقرير ال

  2017مايو 
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ها الباهت واستمرت فoي أداءواصلت إذ ، تابعت بورصة الكويت تراجعها الذي تشهده خالل هذه الفترة

في ظل انخفاض واضح لنشاط تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراتها الثالثة للشهر الثاني على التوالي، 

باإلضooافة إلooى تزايooد ووسooط اسooتمرار الضooغوط البيعيooة فooي السooيطرة علooى مجريooات التooداول، التooداول 

عمليات المضاربة وجني األرباح على العديد من األسoهم المدرجoة وخاصoة األسoهم الصoغيرة، السoيما 

مسoجالً  الشoهروأنهoى المؤشoر السoعري تoداوالت . تلك التي يتم تداولها دون قيمتها االسمية أو الدفترية

في حين أنهoى مؤشoر % 0.94والي ، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني ح%0.84خسارة نسبتها 

  %. 0.39تداوالت الشهر مسجالً خسارة نسبتها  15كويت 

  

هooذا وكooان لغيooاب المحفooزات الداعمooة للشooراء واتجooاه بعooض المسooتثمرين إلooى عمليooات المضooاربة، 

باإلضافة إلى عزوف الكثير من المتداولين عن التعامل في السoوق وتoرقبهم لنتoائج الشoركات المدرجoة 

الدور األبرز في تراجع مؤشرات البورصة وانخفoاض معoدالت  2017رة الربع األول من العام عن فت

التداول بهذا الشكل، إذ شهد عدد األسهم المتداولة تراجعاً كبيراً في الجلسoة مoا قبoل األخيoرة مoن الشoهر 

فيمoا مليoون سoهم فقoط،  23.67، حيoث بلoغ 2003والتي شهدت وصوله إلى أدنى مسoتوى لoه منoذ عoام 

مليون دينار كويتي فقط، وهو أدنى مستوى لها منoذ  5.10بلغت السيولة النقدية في ذات الجلسة حوالي 

وجooاء ذلooك قبooل أن يعooوض السooوق جooزء كبيooر مooن هooذه الخسooائر فooي الجلسooة . شooهر نooوفمبر الماضooي

oي شoاألخيرة من الشهر والتoيولة النقديoا السoا فيهoوق بمoرات السoع مؤشoح لجميoو واضoدد هدت نمoة وع

  .األسهم المتداولة اللذان شهدا ارتفاعاً كبيراً بنهاية الجلسة
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  نتائج الشركات

شهد شهر مايو انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في السوق لكي تفصح عن بياناتها 

كات المدرجة المالية الفصلية لفترة الربع األول من العام الجاري، ومع نهاية الشهر وصل عدد الشر

 152حتى نهاية األسبوع الماضي إلى حوالي  2016في البورصة التي أعلنت عن بياناتها المالية لعام 

مليون  538.19شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقارب  165شركة، وذلك من أصل 

ً صافية بارتفاع نسبته . ك.د اثلة من العام عن نتائج هذه الشركات في الفترة المم% 16.34أرباحا

ً . ك.مليون د 462.62والتي بلغت  2016 هذا وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية . تقريبا

وبلغ عدد الشركات الرابحة  شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، 46شركة، في حين سجلت  99أسهمها 

  . شركة لخسائر 26فيما تكبدت  شركة، 126حوالي 
  

 بحسب القطاعاتصافي األرباح المعلنة 

 القطاع
الربع األول 
2017 

الربع األول 
2016 

 %التغير 
الترتيب إلى 

 السوق

عدد الشركات 
 المعلنة

 6 11 %77.61- 7,927,885 1,775,385 النفط والغاز

 1 9 %821.50 592,402 5,459,000 مواد اساسية

 30 3 %22.20 53,466,867 65,334,632 صناعية

 4 6 %0.33- 23,305,128 23,228,368 سلع استهالكية

 3 10 %20.88 3,187,226 3,852,570 رعاية صحية

 11 8 %20.19- 11,279,611 9,002,068 خدمات استهالكية

 4 4 %5.78 57,441,703 60,763,221 اتصاالت

 12 1 %6.01 230,901,041 244,786,912 بنوك

 6 7 %4.54 11,745,853 12,279,625 تأمين

 32 5 %16.46 34,281,446 39,925,122 عقار

 41 2 %203.57 23,349,243 70,880,693 خدمات مالية

 2 12 %82.39- 5,141,363 905,504 تكنولوجيا

 %16.34 462,619,768 538,193,100 إجمالي السوق
 

152 

  

شركة من السوق الرسمي إلى السوق  11هذا وقد أعلنت بورصة الكويت عن نقل إدراج أسهم 

الموازي خالل الشهر الماضي نتيجة عدم حصول هذه الشركات على موافقة هيئة أسواق المال لرفع 

) 41(بشأن التزام الشركات المدرجة بالبند  2017لسنة ) 69(رأسمالها، وذلك تطبيقاً لقرار الهيئة رقم 
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بشأن إصدار الالئحة التنفيذية  2015لسنة ) 72(من األحكام االنتقالية للقرار رقم ) 3(من الملحق رقم 

  . 2010لسنة  7لقانون هيئة أسواق المال رقم 

  

  القيمة الرأسمالية

تقريبا، بتراجع نسبته . ك.مليار د 26.85إلى  مايووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية شهر 

تقريبا؛ أما على . ك.مليار د 27.08، حيث بلغت آنذاك ابريلمقارنة مع مستواها في شهر % 0.85

عن % 5.68 إلىالقيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق  وصلت نسبة ارتفاعالصعيد السنوي، فقد 

ار هيئة أسواق المال رقم ساهم قر: مالحظة( .تقريبا .ك.مليار د 25.41، حيث بلغت وقتها 2016قيمتها في نهاية عام 

في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي  شهر مايومن السوق الرسمي إلى السوق الموازي خالل ) شركة 11(بشأن نقل إدراج  2017لسنة ) 69(

للمسالخ باالنسحاب االختياري من السوق خالل ؛ كما ساهم قرار الشركة الكويتية )مليون دينار كويتي وهو إجمالي القيمة السوقية لتلك الشركات 82.06

  ).مليون دينار كويتي وهو إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركة 5.5الشهر الماضي في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة أيضاً بحوالي 

  

تقريراً أكد فيه على ضرورة  شهر مايوخالل ) صندوق النقد الدولي(نشر على الصعيد االقتصادي، 

فيذ إصالحات اقتصادية جوهرية تساهم في تحسين البيئة االقتصادية في دولة الكويت ومعالجة تن

العجز المالي الذي تشهده الميزانية العامة في السنوات األخيرة، حيث نصح الصندوق الكويت عبر 

لعامة بضرورة مواصلة تصحيح األوضاع المالية ا) آفاق االقتصاد االقليمي(تقريره الذي حمل عنوان 

ً خالل السنوات المقبلة، مؤكداً على أن نموذج التنمية  ً حيويا في البالد على اعتبار أنها ستظل مطلبا

الحالي القائم على إعادة توزيع الثروة من خالل الوظائف الحكومية وإعانات الدعم السخي لم يعد قابالً 

  .لالستمرار

  

علoى  اجتمعoت مؤشoرات البورصoة الثالثoة قoد ف ،مoايوشoهر  خoاللبورصoة الكويoت  أداء وبالعودة إلoى

اإلغالق مع نهاية الشهر في المنطقة الحمراء، إذ جoاء ذلoك علoى إثoر الضoغوط البيعيoة وعمليoات جنoي 

األرباح التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الشoهر، والتoي تركoزت بشoكل واضoح علoى 

وقد وقع السوق خoالل . اوتة في األسبوع قبل السابقاألسهم الصغيرة التي كانت قد حققت ارتفاعات متف

الشهر الماضي تحت تأثير بعض العوامل السلبية التي دفعته إلى تسجيل هذه الخسائر، على رأسها عزوف 

العديد من المتداولين عن التعامل في ظل استمرار غيoاب محفoزات إيجابيoة تسoاهم فoي تنشoيط حركoة البيoع 

إلى الفتور الذي يصاحب التداوالت خالل شهر رمضان الكريم، األمر الذي  والشراء داخل السوق، إضافة
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وقد انخفض . ظهر جلياً من خالل السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي شهدت تراجعاً خالل الشهر الماضي

، فيمooا تراجooع عooدد األسooهم المتداولooة بمooا %41.90إجمooالي السooيولة النقديooة خooالل الشooهر بنسooبة بلغooت 

  %. 53.74نسبته 

 

  المؤشر السعريأداء 

 على الرغم من تراجع المؤشر السعري على المستوى الشهري، إال أنه تمكن من تسoجيل االرتفoاع فoي

الشoهر؛ وقoد اسoتهل المؤشoر تoداوالت الشoهر مسoجالً خسoائر يoوم تoداول شoهدها  23يوم من أصل  12

تحقيoق مكاسoب جيoدة فoي الجلسoة الالحقoة  مoن تمكنقبoل أن يo ،الجلستين األولتين من الشoهرفي  متتالية

لتتقلص بذلك نسبة خسoارته  ،وهو أعلى مستوى له خالل الشهرنقطة،  6,798.73 ليغلق عند مستوى 

فاقمoت الجلسoتين التoاليتين خسoائر كبيoرة  المؤشoر خoالل تكبدفيما  .%0.65منذ بداية الشهر لتصل إلى 

مايو التي أنهاهoا المؤشoر عنoد مسoتوى  7مع نهاية جلسة يوم % 4.07من خسائره الشهرية لتصل إلى 

هoذا وأكمoل . نقطة وهو أدنى مستوى إغالق يصل له مؤشر السوق خoالل الشoهر الماضoي 6,564.66

هر متخذاً مساراً صاعداً ليتمكن بذلك من تعويض جزء كبير من خسoائره المؤشر السعري تداوالت الش

  %.0.84مايو مسجالً خسارة شهرية نسبتها السابقة، لينهي تداوالت 

  

  المؤشر الوزني أداء 

يوم  23يوم من أصل  12، حيث سجل خسائر في شهد المؤشر الوزني خالل مايو تبايناً مائالً للتراجع

ً في جلستي بداية الشهر لينهيهما مسجالً خسائر وقد شهد المؤشر أداًء . تداول شهدها الشهر سلبيا

، وذلك قبل أن يتمكن في الجلسة التالية من تعويض جزء من هذه %1محدودة لم تتعدى نسبتها الـ

وهو وصل بها إلى أعلى مستوى إغالق له خالل الشهر  الخسائر عبر تحقيقه لمكاسب بسيطة

فيما عاد المؤشر في الجلستين التاليتين إلى أداءه السلبي مرة أخرى، مما دفعه إلى . نقطة 405.72

 نقطة وهو أدنى مستوى 392.56مايو عند  7نقطة نزوالً، ليغلق في جلسة يوم  400تخطي مستوى الـ

ا وشهد المؤشر هذ%. 3.86إغالق له خالل الشهر، ولتصل نسبة خسائره منذ بداية الشهر إلى حوالي 

ً بذلك  الوزني في الجلسات المتبقية من الشهر أداًء غلب عليه التذبذب المائل إلى االرتفاع، معوضا

  .، وذلك بالمقارنة مع إغالق شهر ابريل%0.94جزء كبير خسائره التي وصلت مع نهاية الشهر إلى 
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  15مؤشر كويت أداء 

أفضل بقليل من أداء نظيريه السعري والوزني، حيث تمكن من تحقيق  15كان أداء مؤشر كويت 

جلسة شهدها شهر مايو، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن  23جلسة تداول من أصل  13االرتفاع في 

 المؤشر من تحقيق االرتفاع على الصعيد الشهري، ولكنه كان األقل خسارة مع نهاية الشهر بالمقارنة

المؤشر تداوالت الشهر متخذاً مساراً متذبذباً مائالً إلى التراجع هذا وقد استهل . مع المؤشرين الباقيين

، حيث أقفل عند %2.5مايو التي تراجع فيها بنسبة كبيرة وصلت إلى  7حتى وصل إلى جلسة يوم 

اية الشهر إلى ، ولتصل نسبة خسارته منذ بدنقطة وهو أدنى مستوى له خالل الشهر 883.68مستوى 

مايو  17فيما تمكن المؤشر بعد ذلك من تعويض خسائره تدريجياً حتى وصل إلى جلسة يوم . 3.88%

 925.89أغلق عند مستوى  حيثالتي شهد فيها صعوده فوق مستوى إغالق شهر ابريل ألول مرة، 

قية من الشهر خالل الفترة المتب 15هذا وشهد مؤشر كويت  .نقطة وهو أعلى مستوى له خالل الشهر

% 0.39أداًء نزولياً فقد على إثره كل مكاسبه السابقة، ولينهي تداوالت الشهر مسجالً خسارة نسبتها 

 .   مقارنة مع إغالق شهر ابريل
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 مؤشرات القطاعات

تراجعoت ، فيمoا الماضoي مoايوفoي مؤشoراتها بنهايoة شoهر  اً نمو بورصة الكويتقطاعات من  سبعةسجلت 

الصناعية قطاع صدرها ت فقد، اً نموعلى صعيد القطاعات التي سجلت الباقية؛ ف الخمسةمؤشرات القطاعات 

قطاع شغل فيما ، %4.79نسبته  رتفاعبانقطة،  1,874.49أنهى مؤشره تداوالت الشهر عند مستوى  الذي

، مغلقooاً عنooد مسooتوى %4.01مؤشooره بنسooبة  ارتفooعبعooد أن المرتبooة الثانيooة، وذلooك  الخooدمات االسooتهالكية

المرتبoة الثالثoة بعoدما أنهoى مؤشoره تoداوالت الشoهر  الرعاية الصحيةشغل قطاع  في حيننقطة،  957.41

ً رتفاعoنقطة، أما أقل القطاعoات  1,392.02، مقفالً عند مستوى %3.83 نسبته ربحمسجالً  ، فكoان قطoاع ا

   .نقطة 1,053.81، منهياً تداوالت الشهر عند مستوى %0.01مؤشره بنسبة بلغت  رتفعا إذ، لنفط والغازا

  

، حيoث أنهoى مؤشoره الخoدمات الماليoةفتصoدرها قطoاع  اً، فقدتراجعالقطاعات التي سجلت على صعيد أما 

فoي المرتبoة الثانيoة نقطoة، تبعoه  700.96مغلقاً عنoد مسoتوى % 5.53نسبته  نخفاضعلى اتداوالت الشهر 

 اً نسooبتهتراجعooنقطooة، مسooجالً  953.01الooذي أنهooى مؤشooره تooداوالت الشooهر عنooد مسooتوى  العقooارقطooاع 

مقفoالً عنoد % 3.50مؤشoره بنسoبة  نخفoضاالمرتبoة الثالثoة بعoد أن االتصoاالت ، فيما شoغل قطoاع 4.40%

  .نقطة 604.59مستوى 

  

  تداوالت القطاعات

المركز األول لجهoة حجoم التoداول خoالل الشoهر الماضoي، إذ بلoغ عoدد األسoهم  الخدمات الماليةشغل قطاع 

مoن إجمoالي تoداوالت السoوق، فيمoا شoغل % 36.50سoهم تقريبoاً شoكلت  ونمليo 955.13المتداولة للقطoاع 

مooن إجمooالي السooوق، إذ تooم تooداول % 34المرتبooة الثانيooة، حيooث بلغooت نسooبة حجooم تداوالتooه  العقooارقطooاع 

ً  سهمن وملي 889.60 ، حيoث بلoغ حجoم البنoوككانoت مoن نصoيب قطoاع فالمرتبoة الثالثoة أمoا للقطاع،  تقريبا

  .من إجمالي تداوالت السوق% 14.46 ما يعادل أيتقريباً سهم  مليون 378.43تداوالته 



 

  2017 التقرير الشهري لبورصة الكويت لشهر مايو
 

  إعداد إدارة الدراسات والبحوث
  )965( 22431435: فاكس)  965( 22431262/  1840000: هاتف  الكويت 35151الدسمة  104. ب.ص  ان لالستثمارشركة بي

   www.bayaninvest.com: موقع إلكتروني
8  

  

 المرتبoة األولoى، إذ بلغoت نسoبة قيمoة تداوالتoه إلoى السoوق البنoوكأما لجهة قيمoة التoداول، فقoد شoغل قطoاع 

في المرتبة الثانيoة، حيoث  لخدمات الماليةا، وجاء قطاع .ك.مليون د 92.96بقيمة إجمالية بلغت % 32.13

، العقارأما قطاع . ك.مليون د 65.83وبقيمة إجمالية بلغت % 22.75بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق 

مooن إجمooالي قيمooة % 16.62ته أي مooا نسooب. ك.مليooون د 48.09فقooد حooل ثالثooاً بعooد أن بلغooت قيمooة تداوالتooه 

  .تداوالت السوق
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