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آخر المستجدات–أسواق األسهم 

لالستخدام الخاص فقط

ال تزال آفاق األسهم العالمية ضعيفة مع وجود مخاطر هبوط كبيرة إلى جانب زيادة التقلبات على المدى القصير

ال تزال األسهم العالمية ترزح تحت وطأة الضغوط وسط تشديد األوضاع

المالية
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اع المجموعة النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من ارتف

أسعار الطاقة

P/Ex
الحد األقصى للسوق 

(مليار دوالر أمريكي)

ام النسبة من بداية الع

)%(وحتى تاريخه  

ة  النسبة الشهري

)%(

إقفال

المؤشر
أسواق األسهم العالمية

24.80 15,796.75 -21.23 -13.37 100مؤشر ناسداك  12,854.80

20.15 36,620.32 -13.31 -8.80 500مؤشر إس آند بي  4,131.93

12.26 2,016.89 2.17 0.38 100مؤشر فوتسي  7,544.55

12.74 11,503.60 -7.67 -1.20 600ستوكس أوروبا  450.39

12.56 1,394.39 -11.25 -2.20 مؤشر داكس األلماني 14,097.88

9.56 21,851.70 -9.87 -4.13 مؤشر هانغ سنغ                                         21,089.39

14.75 893.63 19.00 2.81 178.43 
المركب لدول مجلس التعاون   S&Pمؤشر

الخليجي

15.05 126.54 21.85 2.72 مؤشر السوق األول-الكويت  9,308.03

22.22 3,324.70 21.74 4.92 المملكة العربية السعودية 13,733.87

24.13 508.46 18.77 1.33 أبو ظبي       10,081.35

10.26 95.10 16.39 5.47 دبي 3,719.63

15.90 187.90 16.90 0.43 دولة قطر      13,590.81

.Iآندإسمؤشرعلىشركة500أكبرتشملالتياألمريكيةاألسهمانخفضت

S&Pبي NASDAQناسداكمؤشرضمنشركة100وأكبر500

.شهريأساسعلىالتواليعلى%13.37و%8.8بنسبة100

.IIالبيانيمالرسويشيرضعيفة،لألسهمالفنيةالمستقبليةالنظرةتزالال

المتحركالمتوسطدونالمؤشرتداولإلى500S&Pلمؤشراألسبوعي

يختبرأنالمرجحومن.نقطة4,342.31البالغأسبوًعا50لمدةاألسي

.نقطة4070الدعممستوىعندأسبوع100لمدةاألسيالمتحركالمتوسط

.IIIالعامعن33.31إلىللمخاوفمقياًسايعتبرالذيالتقلبمؤشرارتفع

.17.1سجلالذيالسابق

.Iحيثىاألولالمرتبةدبياحتلتالخليجي،التعاونمجلسدولأسواقبينمن

العامالسوقمؤشرتالها،شهريأساسعلى%5.47بنسبةمكاسبحققت

.الفترةنفسخالل%4.92نسبتهابلغتبمكاسب"تداول"السعودي

.II،ًأساسعلى%2.72بنسبةمكاسباألولالكويتسوقمؤشرسجلمحليا

هوإبريلشهريكونأنالمرجحومن.نقطة9,308.03عندليغلقشهري

.راءالخضالمنطقةفيالمؤشرفيهيغلقالذيالتواليعلىالخامسالشهر

.شهًرا12التقييمات على أساس . 2022ابريل 29إقفال المؤشر في * ريفينيتيف: المصدر



الرسم البياني اليومي-مؤشر تداول لجميع األسهم  

لالستخدام الخاص فقط 4

Chart: Refinitiv

عن إغالق ( نقطة643.47% )4.92، بزيادة 2022أبريل 30نقطة كما في 13,733.87عند " تداول" أغلق مؤشر األسهم العام 
.نقطة13,090.40الشهر السابق البالغ 

أيام 9ـ يتم تداول المؤشر فوق المتوسط المتحرك األسي ل

.نقطة والذي يعتبر بمثابة دعم فوري13,650البالغ 

اني، مما يعتبر شهدت فترات التداول القليلة األولى خالل شهر مايو تحركات ضئيلةً في الرسم البي

مؤشًرا على التردد بين المستثمرين

.  توياتمن المرجح أن يكون شهر أبريل هو الشهر الخامس على التوالي الذي يغلق فيه المؤشر بمكاسب مسجلة أعلى المس

.2006-2005نقطة، وهي المستويات التي شوهدت آلخر مرة في 13,000ويستمر التداول فوق المقاومة التاريخية عند 

نقطة، بينما 13,057.10وعلى أساس الحركة السعرية الشهرية، سجل المؤشر أدنى مستوى شهري قدره 

.نقطة13,783.56كان أعلى مستوى للمؤشر خالل نفس الفترة عند 



لمحة عامة–السلع 

لالستخدام الخاص فقط

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

%.40.58دوالر أمريكي،  بمكاسب منذ بداية السنة نسبتها 100تداوله فوق مستوى حاجز الـ ( برنت)يواصل النفط الخام 

على أساس شهري% 0.86دوالر أمريكي بانخفاض نسبته 1,933.93بلغ متوسط سعر الذهب خالل شهر أبريل 
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109.3

Apr-20 Aug-20 Dec-20 Apr-21 Aug-21 Dec-21 Apr-22

Apr-21 Jul-21 Oct-21 Jan-22 Apr-22

 Gold  Silver

USD 1,909.30

USD 23.04

مقارنًة % 8.28، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة %2.05انخفض سعر الذهب بنسبة 

 ..بالشهر السابق

بانخفاضللبرميل،دوالر105.92برنتلخامالشهريالسعرمتوسطبلغ▪

.للبرميلدوالر112.46البالغالسابقالشهرسعربمتوسطمقارنة5.82%

إلىميليوالطلبالعرضرصيدأنإلىاألساسياتتشيرالخام،النفطحالةفي▪

.شهريأساسعلىالعرضزيادة

كانبينمايوميا،برميلمليون98.33الخامالنفطعلىالعالميالطلببلغ▪

يوميابرميلمليون0.77يمثلماوهويوميابرميلمليون99.10العرض

الخامالنفطسعرمتوسطانخفاضيفسرماوهوالطلب،عنالعرضفيزيادة

.2022أبريلشهرخالل

بقاءإلىيشيرمما2022مايوفيمماثلوضعإلىاألساسيةالتوقعاتتشير▪

.للبرميلأمريكيدوالر115-110بينالمدىضمنالخامالنفطأسعار

برميلمليون98.95إلىليصل%0.63الطلبنمويبلغأنالمتوقعومن▪

 ً 99.70غيبلمماثلنمومعدلأيًضاالعرضيسجلبينما.مايوشهرخالليوميا

ً برميلمليون نصفالنهايةاقترابمعالطلبيتحسنأنالمتوقعمن.يوميا

.2022عاممناألول

2022أبريل 29ريفينيتيف كما في : المصدر



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

Main Market Premier Market

السوق األول      1,742.99     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     8,344.44                    103.02

السوق الرئيسي      5,788.23     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   13,060.96                    161.25

سائر األسهم      7,531.22     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   21,405.41                    264.26

30 ديسمبر 302021 يونيو 312021 مايو 2021 30 نوفمبر 2021 31 أكتوبر 302021 سبتمبر 312021 أغسطس 312021 يوليو 2021 31 يناير 302022 أبريل 2021الحجم )مليون سهم(
يومي منذ بداية  المتوسط ال

السنة وحتى تاريخه
2022 29 أبريل 312022 مارس 282022 فبراير 2022

غبلحيثأبريل،شهرخاللثابتةً األحجامظلت▪

سهم،مليار4.52المتداولةاألسهمعددإجمالي

.السابقبالشهرمقارنة%20.70نسبتهبانخفاض

ولاألالسوقمؤشرانخفضالمؤشرات،صعيدوعلى▪

فيالتداولأحجاممن%40بنسبةيساهمالذي

.%29.76بنسبةالبورصة

مليار2.65عندالرئيسيالسوقأحجاماستقرتبينما▪

.%12.98نسبتهبانخفاضسهم،

2022أبريل 29ريفينيتيف كما في : المصدر



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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484.6

437.0
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515.3 482.1

387.5

411.1

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

Main Market Premier Market

السوق األول         635.35        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     3,695.28                      45.62

السوق الرئيسي         447.37        541.62         597.23         337.95              484.56              436.97              680.96              805.09              415.82              515.26              482.10              387.51              411.08     1,795.95                      22.17

سائر األسهم      1,082.72     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     5,491.23                      67.79

30 ديسمبر 302021 يونيو 312021 مايو 2021 30 نوفمبر 2021 31 أكتوبر 302021 سبتمبر 312021 أغسطس 312021 يوليو 2021 ) ي
312022 يناير 302022 أبريل 2021القيمة )مليون دينار كويت 

يومي منذ بداية  المتوسط ال

السنة وحتى تاريخه
29 أبريل 312022 مارس 282022 فبراير 2022

،.ك.دمليار1.34المتداولةالقيمةإجماليبلغ▪

السابقبالشهرمقارنة%13.76نسبتهبانخفاض

.ك.دمليار1.55سجلالذي

من%70بنسبةساهمالذياألولالسوقمؤشرشهد▪

ً البورصةفيالتداولقيمة %20.32بنسبةانخفاضا

أساسعلىكويتيدينارمليون933.38ليبلغ

.شهري

411.08الرئيسيللسوقالمتداولةالقيمةبلغتبينما▪

بالشهرمقارنة%6.08قدرهابزيادة،.ك.دمليون

.السابق

2022أبريل 29ريفينيتيف كما في : المصدر



الرسم البياني اليومي–سوق الكويت األول  

لالستخدام الخاص فقط 9

Chart: Refinitiv

حيثمستدامةالفجوةتكنلمذلك،ومع.نقطة9300مستوياتفوقليتداولنقاط10بمقداراالفتتاحفيفجوةالرئيسيالمؤشرسجلمايو،شهربدايةفي

.اإلغالقنحوالقوةإلىإشارةيعدمماالفجوة،لسدالحينذلكمنذانخفاًضاالمؤشرسجل

نقطة،9,308.03عندأبريلشهرفيالماليةلألوراقالكويتلسوقاألولالسوقمؤشرأغلق
.نقطة9,061.41البالغالسابقالشهربإغالقمقارنة(نقطة246.62)%2.72بزيادة

.أبريلشهربدايةفينقطة8,947.65عندلهشهريمستوىأدنىالمؤشرسجل

.نقطة9,437.04شهريسعرأعلىبلغبينما

9,300مستوىعندفوريبدعمالمؤشريتمتع

نقطة9,200مستوىيعتبرذلكاتباعوفي.نقطة

 ً ً دعما .جوهريا

سهماً ارتفاعاً في 16سهماً في مؤشر السوق األول، سجل 26ومن ناحية ارتفاعات وانخفاضات 

.أسهم انخفاضاً في األسعار10األسعار، بينما شهدت 



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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