
 

  
  
  
  
  
  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

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

  2017يوليو 
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رات بورصة الكويت الثالثة من تحويل من الخسائر الجماعية، تمكنت مؤش متتالية بعد ثالثة أشهر

مسارها نحو الصعود واستطاعت أن تحقق مكاسب جيدة بنهاية الشهر الماضي، إذ جاء ذلك بدعم من 

العديد من األسهم المدرجة  شملت أغلب فترات الشهر والتي فيموجة الشراء التي شهدتها البورصة 

رة مكنت من تحقيق نتائج فصلية إيجابية عن فتفي السوق وعلى رأسها أسهم الشركات القيادية التي ت

إلى عمليات المضاربة السريعة التي شملت بعض األسهم  إضافة، النصف األول من العام الجاري

وقد جاء . الصغيرة والخاملة، خاصة تلك التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية واالسمية

ضي وسط نمو واضح لنشاط التداول سواء على صعيد التحسن الذي شهده السوق خالل الشهر الما

السيولة النقدية أو عدد األسهم التي تم تداولها، إذ زاد إجمالي قيمة التداول خالل يوليو بنسبة كبيرة 

عدد األسهم المتداولة خالل  ارتفعدينار كويتي، فيما  مليون 300.53ليصل إلى % 99.28بلغت 

ومع . مقارنة مع تداوالت شهر يونيو% 148.03ارتفاع نسبته سهم ب مليار 1.82إلى ليصل الشهر 

، فيما وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني %1.31نهاية الشهر بلغت مكاسب المؤشر السعري حوالي 

 %.3.63ارتفاعاً نسبته  15، في حين حقق مؤشر كويت %3.50إلى 

 

 15كويت مؤشر  المؤشر الوزني المؤشر السعري 

 943.17 413.29 6,851.62 يوليو

 910.10 399.33 6,762.82 يونيو

 %3.63 %3.50 %1.31 التغير

  

وعلى الرغم من البداية السلبية التي استهلت بها البورصة الكويتية تعامالت شهر يوليو، حيث شهد 

أول أسابيع الشهر تزايد الضغوط البيعية وعمليات التسييل على العديد من األسهم، ما أدى إلى تفاقم 

ر المؤشرات الثالثة، إال أن سرعان ما تمكن السوق من تغيير اتجاهه نحو الصعود تدريجياً في خسائ

داول مرة أخرى وسط األسابيع التالية بدعم من عودة القوى الشرائية في السيطرة على مجريات الت

ئج إيجابية عن ن على األسهم القيادية والتشغيلية التي من المتوقع أن تحقق نتايالمتداول تركيز اهتمام

والسيما المؤشرين الوزني  كافة، فترة النصف األول، األمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق

  . اللذان كانا األكثر ارتفاعاً بنهاية الشهر بالمقارنة مع المؤشر السعري 15وكويت 
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  القيمة الرأسمالية

بأكثر من خالل الشهر الماضي  اليةلقيمتها الرأسم جيدة تمكنت بورصة الكويت من  تحقيق مكاسب

) السوق الرسمي(دينار كويتي، إذ وصل إجمالي قيمة األسهم المدرجة في البورصة  مليون 800

، أي يونيومليار دينار كويتي في نهاية  26.48مليار دينار كويتي، مقابل  27.31إلى  يوليوبنهاية 

لت مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة إلى أما على الصعيد السنوي، فقد وص؛ %3.11 نسبتهبارتفاع 

، 2016بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام % 7.47مليار دينار كويتي، أي ما نسبته  2ما يقرب من 

يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق : مالحظة(. ك.مليار د 25.41بلغت وقتها  والتي

  ).م القائمة بحسب آخر بيانات مالية متوفرةالرسمي على أساس متوسط عدد األسه

  

  شهر يوليوأهم األخبار االقتصادية التي شهدها 

ً تحدث فيه عن ميزانيات الدول الخليجية، ) أوف أميريكا ميريل لينش(أصدر بنك  تقريراً اقتصاديا

معتمدة  حيث أكد فيه أنه على الرغم من امتالك الكويت أقوى ميزانية عمومية بين دول الخليج وهي

في ذلك على أصول أجنبية ضخمة تديرها الهيئة العامة لالستثمار، إال أن عجز الموازنة الحكومية 

يعتبر األكبر خليجياً نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، مشيراً إلى ضرورة اإلصالحات المالية في ظل 

ية، وذلك بهدف تقليص جلخارالسياسات التي تتبعها الحكومة بعدم االعتماد على عائد االستثمارت ا

  . العجز والحد من االختالالت الهيكلية

  

وافق مجلس الوزراء في وقت الحق من الشهر الماضي على اعتماد الحساب الختامي لإلدارة  هذا وقد

ً بالعجز الفعلي بلغ 2016/2017المالية للدولة للسنة المالية  مليار دينار  5.9، حيث أظهر انخفاضا

وقال الوكيل . مليار دينار كويتي 9.7 غعما كان مقدر بالميزانية والبال% 60.8سبته كويتي أي ما ن

بلغت  2016/2017المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية أن اإليرادات المحققة في ميزانية 

دينار، مليار  10.25مليار دينار كويتي، فيما بلغت اإليرادات المقدرة في الميزانية نحو  13.09نحو 

مليار دينار كويتي، فيما  17.7قد بلغت نحو  2016/2017مضيفاً أن المصروفات الفعلية في ميزانية 

 .مليار دينار 18.8بلغ إجمالي اعتمادات المصروفات نحو 
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  2017نتائج الشركات المدرجة لفترة النصف األول 

إلى  2017نتهية من العام لفترة النصف األول المعن نتائجها  التي أعلنت نسبة الشركات وصلت

فمع نهاية . شركة 161الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ عددها من إجمالي % 43.48

أرباحاً . ك.مليون د 676.63شركة محققةً ما يقارب  70 المعلنةعدد الشركات  الشهر الماضي، بلغ

والتي بلغت  ،2016ذات الفترة من العام عن نتائج هذه الشركات ل% 11.85نسبته  بارتفاعصافية، 

شركة، فيما  43 وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها. ك.د مليون 604.94حينها 

  .2017فترة النصف األول شركة لخسائر عن  13شركة مع تكبد  27تراجعت ربحية أسهم 

  

ء تعامالت تمكنت مؤشراتها الثالثة من إنهافقد ، يوليو في شهروبالعودة إلى أداء بورصة الكويت 

بها خالل  تالشهر مسجلة مكاسب جيدة استطاعت من خاللها تعويض جزء من خسائرها التي مني

جاء ذلك نتيجة القوى الشرائية التي شملت العديد من األسهم المدرجة في معظم  األشهر السابقة، إذ

قطاعات السوق، السيما األسهم القيادية والثقيلة في قطاعات التكنولوجيا والنفط والغاز والبنوك، األمر 

، واللذان تمكنا من تحقيق مكاسب 15الذي ظهر جلياً وبشكل واضح على المؤشرين الوزني وكويت 

ً بنهاية الشهرم وقد شهد السوق هذا األداء نتيجة حضور بعض العوامل اإليجابية التي . رتفعة نسبيا

ً ما، والتي كان اشتداد  شهدها الشهر الماضي، والتي يأتي على رأسها هدوء األحداث السياسية نوعا

  .حدتها هو العامل الرئيسي وراء الخسائر التي سجلها السوق خالل شهر يونيو الماضي

  

على السريعة التي تركزت عمليات المضاربة نسبي لكما وشهد السوق خالل الشهر الماضي نشاط 

األسهم الصغيرة التي يتم تداولها دون قيمتها الدفترية أو االسمية، وهو األمر الذي ساهم في تذبذب 

ح التي لم يسلم السوق من عمليات جني األربا فيما. مؤشر السوق السعري بشكل خاص خالل الشهر

قلصت بعضاً من مكاسبه الشهرية، إال أن تلك العمليات تعتبر طبيعية في ظل االرتفاعات الجيدة التي 

  .الجلسات اليومية من الشهرحققها السوق في أغلب 

  

التي ساهمت في بعض العوامل حضور الزال السوق يشهد حالة عامة من الترقب والحذر نتيجة لوهذا 

ر العديد من المتداولين ما ستسفر عنه األوضاع السياسية التي تمر بها ، إذ ينتظظهور هذه الحالة

باإلضافة إلى المنطقة هذه الفترة، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يخص األزمة القطرية؛ 
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النصف األول من العام  نتائجترقب المتعاملين في البورصة إلفصاحات الشركات المدرجة عن 

لم تتمكن من اإلفصاح أسهم بعض الشركات عن التداول إذا  إيقافن احتمال الجاري، وسط مخاوف م

  .عن نتائجها قبل انتهاء مهلة اإلفصاح منتصف الشهر الجاري
  

نسبته  نمواً نقطة، مسجالً  6,851.62ومع نهاية الشهر الماضي أقفل المؤشر السعري عند مستوى 

ً ؤشر الوزني ، فيما سجل الميونيوعن مستوى إغالقه في % 1.31 بعد أن أغلق % 3.50نسبته  ارتفاعا

نسبته  بنمونقطة،  943.17عند مستوى  15نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت  413.29عند مستوى 

 نمومع  يوليوالذي شهدته مؤشرات السوق الثالثة خالل شهر  األداءهذا وقد ترافق  %.3.63

مقارنة . ك.مليون د 13.66التداول خالل الشهر  ، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمةفيهمستويات التداول 

مليون سهم  40.81متوسط عدد األسهم المتداولة من  ارتفع، كما يونيوفي شهر . ك.مليون د 8.38بـ

  .شهر يونيومليون سهم بنهاية  82.81ليصل إلى 
  

ؤشر الماضي سجل الم الشهرصعيد األداء السنوي لمؤشرات السوق الثالثة، فمع نهاية  أما على

 ً ، بينما بلغت نسبة %19.20عن مستوى إغالقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت  السعري ارتفاعا

إلى  15، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت %8.73نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 

  .2016، مقارنة مع مستوى إغالقه في نهاية 6.57%
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 مؤشرات القطاعات

 تراجع�ت، فيم�ا الماض�ي يولي�وفي مؤشراتها بنهاي�ة ش�هر  اً نمو بورصة الكويتات قطاعمن  تسعةسجلت 

ال�نفط تص�درها قط�اع نم�واً، فق�د عل�ى ص�عيد القطاع�ات الت�ي س�جلت ف، الباقي�ة الثالث�ةمؤشرات القطاع�ات 

 1,082.17مغلق�اً عن�د مس�توى % 11.70نس�بته  عل�ى ارتف�اع، حيث أنهى مؤشره تداوالت الش�هر والغاز

 702.98الذي أنهى مؤشره ت�داوالت الش�هر عن�د مس�توى  التكنولوجيابعه في المرتبة الثانية قطاع نقطة، ت

مؤش�ره  ارتف�عالمرتبة الثالث�ة بع�د أن الرعاية الصحية ، فيما شغل قطاع %6.36 نمواً نسبتهنقطة، مسجالً 

، إذ االتص�االتقط�اع ، فك�ان نم�واً أما أق�ل القطاع�ات  .نقطة 1,683.91مقفالً عند مستوى % 4.91بنسبة 

عل�ى أم�ا  .نقط�ة 603.53، منهي�اً ت�داوالت الش�هر عن�د مس�توى %0.005بلغ�ت  بس�يطة مؤشره بنسبة نما

ً القطاعات التي سجلت صعيد  أنه�ى مؤش�ره ت�داوالت  الذي السلع االستهالكيةقطاع صدرها ت فقد، انخفاضا

المرتب�ة الثاني�ة،  الت�أمينقط�اع ش�غل فيما ، %5.74نسبته  بانخفاضنقطة،  1,021.99الشهر عند مستوى 

ش�غل قط�اع  ف�ي ح�يننقط�ة،  1,042.48، مغلق�اً عن�د مس�توى %2.68مؤش�ره بنس�بة  تراجعبعد أن وذلك 

، %1.90 انس�بته خس�ارةالمرتبة الثالثة بعدما أنهى مؤش�ره ت�داوالت الش�هر مس�جالً  االستهالكيةالخدمات 

   .نقطة 1,035.62مقفالً عند مستوى 
  

  لقطاعاتتداوالت ا

المركز األول لجه�ة حج�م الت�داول خ�الل الش�هر الماض�ي، إذ بل�غ ع�دد األس�هم  الخدمات الماليةشغل قطاع 

م�ن إجم�الي ت�داوالت الس�وق، فيم�ا ش�غل % 39.30س�هم تقريب�اً ش�كلت  ونملي� 715.86المتداولة للقط�اع 

م�الي الس�وق، إذ ت�م ت�داول م�ن إج% 27.54المرتبة الثانية، حي�ث بلغ�ت نس�بة حج�م تداوالت�ه  العقارقطاع 

ً  س��همون ملي�� 501.59 الثالث��ة ش��غلها قط��اع البن��وك، إذ بل��غ إجم��الي ع��دد األس��هم لمرتب��ة ا .للقط��اع تقريب��ا

  .إجمالي قيمة تداوالت السوق من% 18.31سهم تقريباً شكلت  333.60المتداولة للقطاع 
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ة األول�ى، إذ بلغ�ت نس�بة قيم�ة تداوالت�ه إل�ى الس�وق المرتب� البن�وكأما لجهة قيم�ة الت�داول، فق�د ش�غل قط�اع 

ف��ي المرتب��ة الثاني��ة،  الخ��دمات المالي��ة، وج��اء قط��اع .ك.ملي��ون د 121.92بقيم��ة إجمالي��ة بلغ��ت % 31.73

أم�ا قط�اع . ك.ملي�ون د 98.49وبقيمة إجمالي�ة بلغ�ت % 25.63نسبة قيمة تداوالته إلى السوق حيث بلغت 

م�ن إجم�الي % 17.31أي م�ا نس�بته . ك.ملي�ون د 66.54، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغ�ت قيم�ة تداوالت�ه العقار

  .قيمة تداوالت السوق

  
 

  www.bayaninvest.com: للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكتروني


