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آخر المستجدات–أسواق األسهم 

لالستخدام الخاص فقط

.منذ بداية السنة% 18.62األسهم الخليجية تواصل االرتفاع، ومؤشر سوق الكويت األول هو األفضل أداء في المنطقة، محققاً مكاسب بنسبة 

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

على انتعشت األسهم العالمية الرئيسية في مارس ولكن التوقعات ال تزال

جانب الهبوط
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صعود المجموعة المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي مع استمرار 

دوالر أمريكي للبرميل100تداول النفط الخام فوق مستوى حاجز 

.Iاالنخفاضمخاطرحدةظلفيالرئيسيةالعالميةلألسهمالشهرإغالقمع

الفائدةارأسعارتفاعالرئيسيةالمخاطرتشمل.الخضراءالمنطقةفيالمحتمل

.وأوكرانياروسيابينالحرببشأناليقينوعدمالتضخم،وارتفاع

.IIعوائدأي)سنوات2-10لمدةالعائدمنحنىانعكاسمعذلك،علىعالوة

منالمزيديمارسأنالمرجحمن(سنوات10فوقتداولهايتمسنتين

هوسنوات2-10لمدةالعائدمنحنىأنيذكر.األسهمعلىالسلبيالضغط

.المتوسطالمدىعلىاالقتصاديالنشاطالنخفاضرئيسيمؤشر

.Iلاألفضالمؤشرهوالماليةلألوراقالكويتلسوقاألولالسوقمؤشركان

عندالشهرالمؤشرأغلقفقد.الخليجيالتعاونمجلسدولفيأداءً 

.شهريأساسعلى(نقطة741.14)%8.91بارتفاعنقطة،9,061.41

.(نقطة1,422.3)%18.62السنةبدايةمنذالمؤشرارتفعبينما

.IIفيتصادياالقالنشاطنمويتسارعأنالمرجحمنفيتش،وكالةلتقاريروفًقا

وسيكون.2022عامفيمتوقعة%5إلى2021عامفي%1منالكويت

.للنموالرئيسيالمحركالخامالنفطأسعارفيالحاداالنتعاش

P/Ex
الحد األقصى للسوق 

(مليار دوالر أمريكي)

ام النسبة من بداية الع

)%(وحتى تاريخه  

ة  النسبة الشهري

)%(

إقفال

المؤشر
أسواق األسهم العالمية

29.25 18,617.25 -8.94 4.38 100مؤشر ناسداك  14,861.21

22.84 40,505.88 -4.62 3.93 500مؤشر إس آند بي  4,545.86

14.30 2,115.14 2.08 1.07 100مؤشر فوتسي  7,537.90

14.53 12,710.44 -6.04 1.15 600ستوكس أوروبا  458.34

14.56 1,533.14 -9.06 -0.10 مؤشر داكس األلماني 14,446.48

10.63 23,937.62 -5.80 -2.97 مؤشر هانغ سنغ                                         22,039.55

14.75 893.63 15.74 4.82 173.54 
المركب لدول مجلس التعاون   S&Pمؤشر

الخليجي

13.87 124.19 18.62 8.91 مؤشر السوق األول-الكويت  9,061.41

21.47 3,114.43 16.03 3.97 المملكة العربية السعودية 13,090.40

24.66 486.48 17.20 6.75 أبو ظبي       9,948.78

10.49 97.76 10.35 5.13 دبي 3,526.60

17.13 187.08 16.41 4.51 دولة قطر      13,533.16



الرسم البياني اليومي-مؤشر تداول لجميع األسهم  
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Chart: Refinitiv

، 2022مارس 31نقطة كما في 13,090.40أغلق مؤشر تداول لجميع األسهم  عند 
مقارنة بإغالق الشهر السابق البالغ  ( نقطة500.14% )3.97وهو ارتفاع بنسبة 

.نقطة12,590.26

شر بالقرب يتم تداول المؤشر بين خطوط القناة المنحدرة إلى أعلى، في بداية الشهر، تم تداول المؤ

.نقطة13,000من الطرف العلوي للقناة مع مقاومة عند 

مع ذلك ، خالل منتصف الشهر، سيطر االنخفاض، حيث سجل

المؤشر مزيدا من حاالت الهبوط القصوى ووجد دعًما عند 

.نقطة، وهو خط الدعم السفلي للقناة12,400مستويات 

. نقطة والذي يعمل بمثابة دعم فوري13,000أيام البالغ 9يتم تداول المؤشر فوق المتوسط المتحرك األسي لـ 

نقطة كدعم تالي12,800اإلغالق أدناه يجب أن يرى أن المؤشر يختبر مستويات 



لمحة عامة–السلع 

لالستخدام الخاص فقط

بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا أدت اضطرابات اإلمداد إلى زيادة ارتفاع أسعار السلع األساسية

%38.74دوالر، محققاً مكاسب منذ بداية السنة بنسبة 108فوق حاجز (  برنت)أغلق النفط الخام 

ضعف أداء المعادن الثمينة، حيث سجلت المعادن والبتروكيماويات مكاسب
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2022مارس 31ريفينيتيف كما في : المصدر

مارس،شهرفيللبرميلأمريكيدوالر112.46برنتخامسعرمتوسطبلغ▪

91.10البالغالسابقالشهرسعربمتوسطمقارنة%19.5بنسبةمرتفعًا

.للبرميلأمريكيدوالر

يوميًابرميلمليون99.71الخامالنفطعلىالطلببلغرفينيتيف،لبياناتوفقًا▪

ً الفترةنفسخاللالعرضكانبينما،2022مارسفيكما قدارممعمتماشيا

.اليومفيبرميلمليون99.60

اليومفيبرميلمليون100إلى2022يونيوفيالطلبيصلأنالمتوقعمن▪

مليون101.1إلىاليومفيبرميلمليون1منبأكثرالعرضيقدربينما

منالطلب،علىالعرضزيادةومع.الفترةنفسخاللاليومفيبرميل

لمدىاعلىالهبوطاتجاهفيالخامالنفطأسعارعلىذلكيؤثرأنالمفترض

.القريب

بالزيادةسنويربعأساسعلى٪1.49بنسبةالعرضفيالزيادةتفسيريمكن▪

أساسعلىاليومفيبرميلمليون0.4بمقدارر+أوبكإنتاجفيالمخططة

مليون1إلطالقالمتحدةالوالياتقبلمنإضافيإعالنهناكأنكما.شهري

.2022مايومناعتباًراأشهرستةلمدةإضافيةاليومفيبرميل

107.91

Mar-20 Jul-20 Nov-20 Mar-21 Jul-21 Nov-21 Mar-22

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

 Gold  Silver
USD 1,949,.20

USD 25.12



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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.  2022مارس 31ريفينيتيف كما في : المصدر

5.63فبرايرلشهرالمتداولةالكمياتبلغت▪

بتداوالتمقارنة%8.58بزيادةسهم،مليار

.السابقالشهر

شكلبمدفوًعاالمتداولةالكميةفيالنموجاء▪

%45.75بنسبةاألحجامبارتفاعأساسي

.األولالسوقفي

2.59األولالسوقالمتداولةالكميةوبلغت▪

السوقأحجاماستقرتبينماسهم،مليار

بانخفاضسهم،مليار3.04عندالرئيسي

.2022مارسخالل8.69%
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المتوسط اليومي منذ 

بداية السنة وحتى 

تاريخه 

2022 2022مارس 31 2022فبراير 28 2022يناير 31 2021ديسمبر 30 2021نوفمبر 30 2021أكتوبر 31 2021سبتمبر 30
أغسطس 31

2021

يوليو 31

2021

يونيو 30

2021

مايو 31

2021

أبريل 30

2021

مارس 30

2021
(  مليون سهم)الحجم 

106.97 6,524.97 2,590.50 1,856.02 2,078.44 1,901.83 2,203.93 1,604.31 1,645.75 2,189.68 1,097.16 2,488.20 2,352.61 1,742.99 1,777.39 
السوق األول 

170.74 10,415.34 3,040.37 3,329.85 4,045.12 3,945.75 8,453.93 7,705.05 4,197.25 4,628.45 3,251.04 5,784.07 6,763.52 5,788.23 2,945.44 
السوق الرئيسي 

277.71 16,940.31 5,630.87 5,185.87 6,123.56 5,847.57 10,657.87 9,309.36 5,843.00 6,818.13 4,348.20 8,272.27 9,116.13 7,531.22 4,722.83 
سائر األسهم 



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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.  2022مارس 31ريفينيتيف كما في : المصدر

.دمليار1.55المتداولةالقيمةإجماليبلغ▪

%20.06بنسبةزيادةيمثلماوهو.ك

يمةالقبلغتحيثالسابق،بالشهرمقارنة

السوقوكان.كويتيدينارمليار1.29

.للنموالرئيسيالمحركهواألول

بةبنساألولالسوقمؤشرقيمةوارتفعت▪

.ك.دمليار1.17إلىلتصل75.40%

.شهريأساسعلى

قالسوفيالمتداولةالقيمةبلغتبينما▪

بانخفاض،.ك.دمليون387.51الرئيسي

.السابقبالشهرمقارنة%19.62نسبته
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Main Market Premier Market

المتوسط اليومي منذ 

بداية السنة وحتى 

تاريخه 

2022 2022مارس 31 2022فبراير 28 2022يناير 31 2021ديسمبر 30 2021نوفمبر 30 2021أكتوبر 31 2021سبتمبر 30
أغسطس 31

2021

يوليو 31

2021

يونيو 30

2021

مايو 31

2021

أبريل 30

2021

مارس 30

2021
(  مليون دينار كويتي)القيمة 

45.28 2,761.90 1,171.48 816.43 773.99 754.95 903.61 568.87 553.88 788.10 413.68 824.09 835.38 635.35 667.90 
السوق األول 

22.70 1,384.87 387.51 482.10 515.26 415.82 805.09 680.96 436.97 484.56 337.95 597.23 541.62 447.37 239.22 
السوق الرئيسي 

67.98 4,146.77 1,558.98 1,298.53 1,289.25 1,170.77 1,708.71 1,249.83 990.85 1,272.66 751.63 1,421.32 1,377.00 1,082.72 907.12 
سائر األسهم 



الرسم البياني اليومي–سوق الكويت األول  
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Chart: Refinitiv

بارتفاعنقطة،9,061.41عندالشهراألولالماليةلألوراقالكويتلسوقاألولالسوقمؤشرأغلق
ةبنسبالسنةبدايةمنذالمؤشرارتفعبينماشهري،أساسعلى(نقطة741.14)%8.91نسبته

.(نقطة1,422.3)18.62%

دولفيأداءمؤشرأفضلهولألوراقالكويتلسوقاألولالسوقمؤشركان

فيفياإلقفالعندنقطة9,000الـحاجزفوقأغلقحيثالخليجيالتعاونمجلس

.2022مارس31

ياألسالمتحركالمتوسطفوقالمؤشرتداوليتم

ةبمثابيعملوالذينقطة8,963.9عندأيام9لمدة

األولالدعممستوى

تداولقيمةسجلحيثاألول،السوقمؤشرفيجيدتداولهناككان

.كويتيدينارمليار1.00مستوىمنأعلىإجمالية

سهماً ارتفاعاً في 19سهماً في مؤشر السوق األول، سجل 26على خلفية ارتفاعات وانخفاضات 

.سهماً انخفاضاً في األسعار7األسعار، بينما شهد 



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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