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آخر المستجدات–أسواق األسهم 

لالستخدام الخاص فقط

م ويؤدي الى مخاطر االفاق المستقبلية غير الواضحة وارتفاع اسعار الفائدة واستمرار النزاع، مما يؤثر على االسهالسواق تغلق في المنطقة السلبية بسببا

الهبوط المحتمل

سة تختبر المؤشرات الرئيسية مستويات الدعم األساسية مع رياح معاك

دةفورية تتمثل في قيام بنك االحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائ
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يث المجموعة النظيرة لدول مجلس التعاون الخليجي تلي األسهم العالمية، ح

%10دبي هو الخاسر األكبر بانخفاض نسبته سوق كان

.I500بيآندإسمؤشرظلS&P علىنقطة4132.15عندثابتًا500

4,000عنداألساسيةالدعممستوياتالمؤشريختبرحيثشهري،أساس

.نقطة3,810عندلهشهريمستوىأدنىالمؤشروسجل.نقطة

.IIناسداكمؤشرسجلNASDAQ عندليغلق%1.65بنسبةانخفاًضا100

خاللنقطة11,492.3عندمستوىأدنىسجلحيثنقطة،12,642.10

سفليةوعلويةظاللمعضيقاً،الشهريالبيانيالرسممحتوىوجاء.مايوشهر

.المستثمرينبيناالرتباكإلىيشيرمماطويلة،

.I18.18اليًاحالخليجيةالتقييماتتبلغاألسهم،فياألخيراالنخفاضأعقابفي

 ً .شهًراعشراثنيأساسعلىاألرباحإلىالسعرنسبةحيثمنضعفا

.IIضعفاً،19.08عندهامشيبارتفاعالسعودي«تداول»مؤشرأسهميتداوليتم

ً 13.21عندالكويتفياألولالسوقيتداولحينفي .ضعفا

.IIIلحكوميااإلنفاقزيادةفياإلقليميةلألسهماألساسيةالنمومحركاتتتمثلقد.

بمكاسالدولميزانياتتشهدأنالمتوقعمنالخام،النفطأسعارارتفاعومع

.2022عاممنالثانيالنصففيمتوقعةغير

.شهًرا12التقييمات على أساس . 2022مايو 31إقفال المؤشر في * ريفينيتيف: المصدر

24.21     14,353.54       -22.54 -1.65 مؤشر ناسداك 100  12,642.10

19.99     35,238.06       -13.30 0.01 مؤشر إس آند بي 500   4,132.15

13.23     2,102.90         3.02 0.84 مؤشر فوتسي 100   7,607.66

13.40     12,267.96       -9.11 -1.56 ستوكس أوروبا 600      443.35

13.22     1,516.83         -9.42 2.06 مؤشر داكس األلماني  14,388.35

10.49     23,448.04       -8.47 1.54 مؤشر هانغ سنغ                                          21,415.20

14.75     893.63            10.69 -6.99 165.96      
مؤشرS&P  المركب لدول مجلس 

التعاون الخليجي

13.53     126.56            13.57 -6.79 الكويت - مؤشر السوق األول   8,675.96

19.27     3,322.76         14.54 -5.91 المملكة العربية السعودية  12,921.74

24.93     512.53            18.45 -0.26  أبو ظبي        10,054.87

9.21      122.27            4.74 -10.01 دبي   3,347.24

15.32     180.03            11.13 -4.94 دولة قطر       12,919.43

أسواق األسهم العالمية
إقفال

المؤشر

النسبة 

الشهرية  )%(

النسبة من بداية 

العام وحتى تاريخه  

)%(

الحد األقصى للسوق 

)مليار دوالر أمريكي(
P/Ex



الرسم البياني اليومي-مؤشر تداول لجميع األسهم  
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%  5.91نقطة، بانخفاض 12,921أغلق مؤشر تداول السعودي عند 

وكان الشهر السابق قد أغلق عند    .خالل شهر مايو( نقطة643.47)
.نقطة13,733

امأيمعظمعلىالسوقانخفاضسيطرحيثله،مستوياتأدنىالمؤشرسجل

ماوهونقطة،12,178.51قدرهشهريمستوىأدنىالمؤشروسجل.الشهر

ممانقطة،13,949.13عندشهريمستوىأعلىمننقطة1500عنيزيد

.المؤشرفيالتقلبمستوىإلىيشير

ك األسي لمدة أثناء كتابتنا للتقرير، تمكن المؤشر من اإلغالق فوق المتوسط المتحر

-12,800نقطة، مع مقاومة فورية عند 12,722.31أيام بمقدار 9

.نقطة12,850

Immediate Support

تيفريفيني: الرسم البياني



لمحة عامة–السلع 

لالستخدام الخاص فقط

تعثر المعروض يحدث أثراً إيجابياً على أسعار النفط والغاز، حيث يتالشى الطلب على السلع األخرى

%57.93يرتفع أكثر، بمكاسب منذ بداية السنة بلغت نسبتها ( برنت)النفط الخام 

على أساس شهري% 6.03والفضة بنسبة % 3.49تراجعت أسعار الذهب بنسبة 
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2022مايو 31ريفينيتيف كما في : المصدر

عر المتوقع ال تزال آفاق النفط الخام تتميز بالقوة، حيث يقترب متوسط الس▪

ية وتأتي النظرة المستقبل. دوالر أمريكي للبرميل100من 2022لعام 

.أوكرانيااإليجابية مدفوعة بالعرض نظًرا الستمرار الصراع بين روسيا و

له من الناحية الفنية، أغلق خام برنت فوق مستوى المقاومة التاريخي▪

رجح ومن الم. دوالر أمريكي للبرميل والذي يمثل دعًما جديًدا120والبالغ 

دوالر أمريكي للبرميل125أن يختبر 

.2011-2010شوهدت مستويات األسعار الحالية آخر مرة خالل ▪

دوالر أمريكي لألونصة، 1,846.10بلغ متوسط سعر الذهب لشهر مايو ▪

مقارنة بمتوسط سعر الشهر السابق % 4.54وهو ما يمثل انخفاًضا بنسبة 

.دوالر أمريكي لألونصة1,933.93البالغ 

122.8

May-20 Sep-20 Jan-21 May-21 Sep-21 Jan-22 May-22

دوالر أمريكي للبرميل، بارتفاع بنسبة 111.98بلغ متوسط السعر الشهري لخام برنت 

.  دوالر أمريكي للبرميل106.92، مقارنةً بمتوسط السعر للشهر السابق البالغ 5.70%

May-21 Aug-21 Nov-21 Feb-22 May-22

 Gold  Silver
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الملخص الشهري-سوق الكويت 



حجم التداول–مؤشرات التداول في بورصة الكويت لألوراق المالية 

لالستخدام الخاص فقط

سهممليار–حجم سوق الكويت لألوراق المالية 
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مايو31ريفينيتيف كما في : المصدر

السوق األول     2,352.61      2,488.20      1,097.16           2,189.68           1,645.75           1,604.31           2,203.93           1,901.83           2,078.44           1,856.02           2,590.50           1,819.48           2,433.38   10,777.82                    108.87

السوق الرئيسي     6,763.52      5,784.07      3,251.04           4,628.45           4,197.25           7,705.05           8,453.93           3,945.75           4,045.12           3,329.85           3,040.37           2,645.62           2,718.45   15,779.41                    159.39

سائر األسهم     9,116.13      8,272.27      4,348.20           6,818.13           5,843.00           9,309.36         10,657.87           5,847.57           6,123.56           5,185.87           5,630.87           4,465.10           5,151.83   26,557.24                    268.25

31 يناير 2022
يومي منذ بداية  المتوسط ال

السنة وحتى تاريخه
2022 31 مايو 292022 أبريل 312022 مارس 282022 فبراير 2022 30 ديسمبر 302021 يونيو 312021 مايو 2021الحجم )مليون سهم( 30 نوفمبر 2021 31 أكتوبر 302021 سبتمبر 312021 أغسطس 312021 يوليو 2021

2.4 2.5 1.1 2.2 1.6 1.6 2.2 1.9 2.1 1.9 2.6 1.8 2.4

6.8
5.8

3.3

4.6

4.2

7.7

8.5

3.9 4.0
3.3

3.0

2.7

2.7

May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22

Main Market Premier Market

بزيادةسهممليار5.15المتداولةاألسهمحجمبلغ▪

المحركوتمثل.2022مايوشهرخالل15.38%

األسهمفي%33.74بنسبةزيادةفيللنمواألساسي

.األولالسوقفيالمتداولة

سهممليار2.43تداولاألولالسوقمؤشرشهد▪

تداولأحجامعنبارتفاعأي،2022مايوخالل

.سهممليار1.82البالغةالسابقالشهر



القيمة المتداولة-مؤشرات التداول في بورصة الكويت لألوراق المالية 

لالستخدام الخاص فقط

مليون دينار كويتي-القيمة السوقية لبورصة الكويت لألوراق المالية 
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2022مايو 31ريفينيتيف كما في : المصدر

السوق األول        835.38         824.09         413.68              788.10              553.88              568.87              903.61              754.95              773.99              816.43           1,171.48              933.38           1,238.86     4,934.14                      49.84

السوق الرئيسي        541.62         597.23         337.95              484.56              436.97              680.96              805.09              415.82              515.26              482.10              387.51              411.08              363.03     2,158.98                      16.60

سائر األسهم     1,377.00      1,421.32         751.63           1,272.66              990.85           1,249.83           1,708.71           1,170.77           1,289.25           1,298.53           1,558.98           1,344.46           1,601.89     7,093.11                      71.65

312022 يناير 2022
يومي منذ بداية  المتوسط ال

السنة وحتى تاريخه
31 مايو 292022 أبريل 312022 مارس 282022 فبراير 2022 ) ي

30 ديسمبر 302021 يونيو 312021 مايو 2021القيمة )مليون دينار كويت  30 نوفمبر 2021 31 أكتوبر 302021 سبتمبر 312021 أغسطس 312021 يوليو 2021

835 824

414

788

554 569

904
755 774 816

1,171

933

1,239

447.4
541.6

597.2

338.0

484.6 437.0

681.0

805.1

415.9

515.3

482.1

387.5

411.1

May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22

Main Market Premier Market

،.ك.دمليار1.60المتداولةالقيمةإجماليبلغ▪

مليار1.34بمقدارمقارنة%19.15نسبتهابزيادة

.السابقللشهر.ك.د

%77بنسبةيساهمالذياألول،السوقمؤشرشهد▪

ً البورصةفيالمتداولةالقيمةمن سبةبنارتفاعا

أساسعلى.ك.دمليون1.24إلى32.73%

.شهري

363.03الرئيسيللسوقالمتداولةالقيمةبلغتبينما▪

مقارنة%11.69نسبتهبانخفاض،.ك.دمليون

.السابقبالشهر



الرسم البياني اليومي–سوق الكويت األول  
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نقطة،8,675.96عندالماليةلألوراقالكويتلسوقاألولالسوقمؤشرأغلق
...2022مايوشهرخالل(نقطة632.07)%6.79بنسبةمنخفًضا

ركالمتحالمتوسطدونالتداولفياألسواقتستمر

المتوسطدوناإلغالقويعتبر.أيام9و20لـاألسي

.انخفاضحدوثاحتمالإلىإشارةاألسيالمتحرك

يثحالشهر،خاللالتداولأياممعظمعلىالبيععمليات/السوقانخفاضسيطر

بأكثرانخفاضوهونقطة،8,234.74عندلهشهريمستوىأدنىالمؤشرسجل

.نقطة9,351.40البالغالشهرياالفتتاحعننقطة1,000من
لفوريادعمهمنبأدنىالمؤشرأغلقللتقرير،كتابتناأثناء

رللمؤشالفوريالدعممستوياتوتبلغنقطة،8,500عند

.نقطة8,400-8,450

تيفريفيني: الرسم البياني



لالتصال

سري

إدارة البحوث–قسم الخدمات المصرفية االستثمارية 

، الكويت13040، الصفاة  3946. ب.ص

+(965)70002298: الهاتف

www.kfhcapital.com.kw: الشركة

 ird@kfhcapital.com.kw: بريد اإللكتروني

.م.ك.م.شلالستثمار كابيتالشركة بيتك 
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