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آخر المستجدات–أسواق األسهم 

لالستخدام الخاص فقط

2022لمالية ال تزال األسهم تحت وطأة الضغوط، وسط الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة وإعالنات أرباح الشركات للربع الثالث من السنة ا

تضرر األسهم العالمية بشدة وسط صعوبة األوضاع المالية
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خفاض تأثر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعمليات البيع العالمية وان

أسعار النفط الخام

.Iإلىتشدًدا،راألكثالمتوقعةالبياناتمعجنبإلىجنبًاالفائدة،أسعارارتفاعأدى

.الرئيسيةالدعممستوياتاألسهمتختبرحيثكبيرة،انخفاضات

.IIهرللشالخارجةاألموالتدفقزيادةإلىالشهريةاألموالتدفقاتتشيركما

ةالعالميلألسهمالخارجةالتدفقاتوبلغت.2022يونيومنذالتواليعلىالرابع

يمثلماوهوأمريكي،دوالرمليار53.13نحو2022سبتمبرشهرخالل

 ً .أمريكيدوالرمليار50.72البالغةأغسطسشهربتدفقاتمقارنةارتفاعا

.Iعجميأغلقتحيثاستثناًء،الخليجيالتعاونمجلسدولأسواقتكنلم

–األولالسوقمؤشرخسارةً أكثرهاوكانالحمراء،المنطقةفيالمؤشرات

.شهريأساسعلى%7.50نسبتهبانخفاضالكويت،

.IIاألرباحىإلالسعرنسبةعنداإلقليميةاألسواقتتداولالتقييمات،جانبوعلى

جميعولتدايتمأبوظبي،وباستثناء.الشهرياالنخفاضبعدضعفاً،15-16

.اإلقليميةالتقييماتعلىبخصماألخرىالمؤشرات

.IIIنسبةبارتفعتوالتيالطرقلخدماتسالكشركةإدراجالماليدبيسوقشهد

.إماراتيدرهم2البالغإدراجهاسعرفوق20%

شهًرا12التقييمات على أساس . 2022سبتمبر30إقفال المؤشر في * ريفينيتيف: المصدر

P/Ex
الحد األقصى للسوق 

(مليار دوالر أمريكي)

النسبة من بداية 

ه  العام وحتى تاريخ

)%(

ية  النسبة الشهر

)%(

إقفال

المؤشر
أسواق األسهم العالمية

21.99 13,576.00 (32.77) (10.60) 100مؤشر ناسداك  10,971.22

17.46 31,817.37 (24.77) (9.34) 500مؤشر إس آند بي  3,585.62

9.71 1,895.50 (6.65) (5.36) 100مؤشر فوتسي  6,893.81

10.90 10,743.17 (20.49) (6.57) 600ستوكس أوروبا  387.85

12.00 1,270.73 (23.74) (5.61) مؤشر داكس األلماني 12,114.36

8.43 19,715.16 (26.39) (13.69) مؤشر هانغ سنغ                                         17,222.83

14.75 893.63 (0.94) (6.96) 148.53 
المركب لدول مجلس التعاون   S&Pمؤشر

الخليجي

13.00 125.19 4.07 (7.50) مؤشر السوق األول-الكويت  7,949.86

14.74 2,883.30 1.10 (7.15) المملكة العربية السعودية 11,405.32

27.52 574.20 14.87 (1.25) أبو ظبي       9,750.82

8.25 119.86 4.48 (3.02) دبي 3,339.15

13.78 176.31 9.20 (5.44) دولة قطر      12,695.27



الرسم البياني اليومي-مؤشر تداول لجميع األسهم  

لالستخدام الخاص فقط 4

تيفريفيني: الرسم البياني

مقارنة بإغالق الشهر ( نقطة878.01% )7.15نقطة، بانخفاض  نسبته 11,405.32أغلق مؤشر تداول السعودي عند 
نقطة12,283.33السابق عند 

علىيوًما200لمدةاألسيالمتحركالمتوسطدونيوًما50لمدةأسيمتحركمتوسطتقاطعالمؤشرشهد

بوطهإلىالمدىطويلالمتوسطدونماإلىاألقصراألسيالمتحركالمتوسطتقاطعيشيرو.الطويلالمدى
محتمل

المستوىعلىالمؤشرحافظفإذا.جديددعممستوىيعتبرماوهونقطة،11,700منبأعلىحاليًاالمؤشرتداوليتم

يجدأنعنهسينتجنقطة11,700منأدنىعنداإلغالقأنإال.نقطة12,000عندالفوريةالمقاومةتكونالحالي،

.نقطة11,400عندالدعمالمؤشر

التعافيمنتمكنفقدذلكومعنقطة،10,909.18عندمستوىألدنىالمؤشرتسجيلالشهريةالسعرحركةشهدت

.سبتمبرشهرنهايةقربمستوياتهأدنىمن



لمحة عامة–السلع 

لالستخدام الخاص فقط

السلع تسجل انخفاًضا مزدوًجا في خانة العشرات جراء ضعف األساسيات مع احتمال حدوث هبوط

على التوالي على أساس ربع سنوي% 27.59و% 24.34انخفاض كل من برنت ونايمكس بنسبة 

على أساس ربع سنوي% 8.34على أساس شهري، وبنسبة % 4.27أسعار الذهب بنسبة انخفاض
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2022سبتمبر 30ريفينيتيف كما في : المصدر

87.96

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

Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22

 Gold  Silver

%4.27بانخفاضأمريكي،دوالر1,662.40عندالشهرالذهبأغلق▪

سبةبناألسعارانخفضتالسابق،بالربعومقارنةً .شهريأساسعلى

دونةالثمينالمعادنتداوليتمالحالية،األسعارمستوياتوعند.8.34%

تالوقفيكمقاومةيعتبرالذيأمريكي،دوالر1,700البالغالدعممستوى

.الراهن

للبرميل،أمريكيدوالر90.57برنتلخامالشهريالسعرمتوسطبلغ▪

97.74البالغالسابقالشهرسعربمتوسطمقارنة%7.34بانخفاض

.للبرميلأمريكيدوالر

فعند.المحتملالهبوطمخاطرعلىالخامللنفطالفنيةالتوقعاتتنطوي▪

تداوليتمللبرميل،أمريكيدوالر90.25البالغةالحاليةاألسعارمستويات

.األجلطويلةاألسعارمتوسطاتدونبرنتخام

دوالر97.43برنتلخاميوم200لمدةاألسيالمتحركالمتوسطيبلغ▪

دوالر94.74يوًما50لمدةاألسيالمتحركالمتوسطيبلغبينماأمريكي،

.للبرميلأمريكي

يؤديأنالمفترضومنأمريكي،دوالر90عندبمقاومةبرنتخاميتمتع▪

دوالر95مقاومةلمستوىالنفطاختبارإلىذلكمنبأعلىاإلغالق

.أمريكيدوالر85الدعممستوىويبلغ.للبرميلأمريكي



لالستخدام الخاص فقط 6

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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2022سبتمبر 30ريفينيتيف كما في : المصدر

1.6 1.6 2.2 1.9 2.1 1.9 2.6 1.8 2.4 2.0 1.6 1.8 1.3

4.2

7.7

8.5

3.9 4.0

3.3

3.0

2.7

2.7
2.5

1.9

4.4

2.3

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

Main Market Premier Market

السوق األول           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           2,005.09           1,591.34           1,767.39       1,287.27   17,428.91                      96.83

السوق الرئيسي           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           2,512.18           1,854.03           4,445.49       2,331.28   26,922.40                    149.57

سائر األسهم           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           4,517.27           3,445.37           6,212.88           3,618.55   44,351.31                    246.40

30 سبتمبر 2022 30 ديسمبر 2021 30 نوفمبر 2021 31 أكتوبر 302021 سبتمبر 2021 الحجم )مليون سهم(
يومي منذ بداية  المتوسط ال

السنة وحتى تاريخه
2022 31 أغسطس 312022 يوليو 2022 30 يونيو 282022 فبراير 312022 يناير 2022 31 مايو 292022 أبريل 312022 مارس 2022

شهرخاللالمتداولةاألسهمعددإجماليبلغ▪

%41.76بانخفاضسهم،مليار3.61سبتمبر

مليار6.21البالغالسابقالشهربحجممقارنة

.سهم

63.17المتوسطفياألولالسوققطاعوسجل▪

أظهرحيثسبتمبر،شهرخاللسهممليون

بالغالالشهريالتداولبمتوسطمقارنةً انخفاض

.أغسطسشهرخاللسهممليون76.84



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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2022سبتمبر 30ريفينيتيف كما في : المصدر

554 569

904
755 774 816

1,171

933

1,239

995

713

886

710

437

681

805

416
515 482

388

411

363

310

215

359

209

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

Main Market Premier Market

السوق األول              553.88              568.87              903.61              754.95              773.99              816.43           1,171.48              933.38           1,238.86              995.17              713.06              885.67         710.33     8,238.37                      45.77

السوق الرئيسي              436.97              680.96              805.09              415.82              515.26              482.10              387.51              411.08              363.03              310.32              215.06              358.59         209.44     3,252.39                      18.07

سائر األسهم              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           1,305.49              928.11           1,244.27              919.77   11,490.75                      63.84

30 سبتمبر 2022 30 ديسمبر 2021 30 نوفمبر 2021 31 أكتوبر 302021 سبتمبر 2021 ) ي
2022القيمة )مليون دينار كويت 

يومي منذ بداية  المتوسط ال

السنة وحتى تاريخه
31 أغسطس 312022 يوليو 2022 30 يونيو 282022 فبراير 312022 يناير 2022 31 مايو 292022 أبريل 312022 مارس 2022

دينارمليون919.77المتداولةالقيمةإجماليبلغ▪

بانخفاض،2022سبتمبرلشهركويتي

.السابقبالشهرمقارنة26.08%

من%70منبأكثريساهمالذياألول،السوقبلغ▪

دينارمليون885.67المتداولة،السوقيةالقيمة

السوقفيالمتداولةالقيمةبلغتحينفي.كويتي

.كويتيدينارمليون358.59الرئيسي



الرسم البياني اليومي–سوق الكويت األول  

لالستخدام الخاص فقط 9

تيفريفيني: الرسم البياني

توياتهمسأدنىالمؤشرسجلالتقرير،هذابكتابةقيامناأثناء

عامخاللمرةآخرلوحظمستوىوهونقطة،7,600عند

2021.

نقطة 8,364.76يوم عند 200و 50عند المستويات الحالية، يتداول المؤشر دون المتوسط المتحرك األسي لمدة 

.  ويشير التداول بأدنى من المتوسطات طويلة األجل إلى مخاطر الهبوط المحتمل. نقطة8,272.51و

ومع.ىالمدقصيرةالصعوديةالحركةحيثمنراحةفترةنشهدقدوبالتالي،.البيعذروةمنطقةفيوهونقطة،39.53عندحاليًاالنسبيةالقوةمؤشريقع

.مؤكدةغيرالخطوةهذهاستدامةفإنذلك،

مقارنة(نقطة644.74)%7.50بانخفاضنقطة،7,949.86عندالماليةلألوراقالكويتسوقمؤشرأغلق
.نقطة8,594.60عندالسابقالشهربإغالق

الدعمبمثابةفسيكوننقطة،8000مستوىفوقليغلقوتيرتهعلىالمؤشراستمرإذاالحالية،المستوياتعند

المؤشريجدأنذلكمنبأدنىاإلغالقعنينتجأنالمفترضومن.نقطة8,100عندفوريةمقاومةمعالجديد

.نقطة7,800-7,900مستوياتعنددعًما

ً 27أصلمن:واالنخفاضاتاالرتفاعات 24سجلالمؤشر،فيسهما

 ً ً سهما ً سهمانسجلبينمااألسعار،فيانخفاضا السعرغيريتولمارتفاعا

.التواليعلىواحد،لسهمبالنسبة



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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