
تقرير السوق الشهريبيتك كابيتال

تقرير سوق األسهم الشهري

2022فبراير 

لالستخدام الخاص فقط



إشعار هام

هذه المعلومات مخصصة للعميل فقط وال ينبغي نقلها إلى أي شخص آخر

تقديمهايتمولن.السريةغايةفيأنهاعلىمعهاوالتعاملاعتبارهاسيتمفيهالواردةالمعلوماتبأنالصريحالفهمأساسوعلىفقطللمعلوميةالعرضهذاورد

لالستثمارتالكابيبيتكشركةمنمسبقةخطيةموافقةدونوموظفيه،إليه،تقديمهايتمالذيالكيانغيرآخرشخصأليمحتوياتهاعناإلفصاحيتموال

."(كابيتالبيتك)".م.ك.م.ش

العرض،هذافيالموضحةالخدماتأوالصفقةأوالتمويلفيالنظربخالفغرضأليجزئيًا،أوكليًااستخدامها،أوإنتاجهاإعادةيجوزالذلك،علىعالوة

.تجاريااتصاالليمثالعرضوهذا.للتغييرخاضعةوهيكاملةأنهايُزعمالالعرضهذافيالواردةالمعلوماتإن.كابيتالبيتكمنمسبقةخطيةموافقةبدون

.ماليضمانأواستثمارأوخدمةأومنتجأيشراءأوبيعلعرضطلبًاأوعرًضايشكلوالشخصيةتوصيةعلىالعرضيشتملوال

يتعلقفيمالتزاماأومسؤوليةأيةيتحملوالضمانأوتعهدأيكابيتالبيتكفيعضوأييقدمالالوثيقة،هذهإعدادفيالالزمةالعنايةكلتوخيتمأنهورغم

نشرهابعديقةالوثهذهفيالواردةوالتقديراتواآلراءالنظروجهاتكافةتتغيرأنويجوز.الوثيقةهذهفيالواردةالمعلوماتتضمينسرعةأواكتمالأوبدقة

المحاسبةأوالضريبيةاالستشاراتومسؤولياتناواجباتناتشملالالشك،ولتجنب.المستقبليةالنتائجعلىمؤشراليسالسابقواألداء.إشعاردونوقتأيفي

األمورجميعفيياتوالتحربكالخاصالمستقلالتقييمعلىتعتمدأنويجب.الفنيةأوالمتخصصةالخدماتأواالستشاراتمنغيرهاأوالرقابيةأوالقانونية

عرًضايمثلالالعرضهذاأنمالحظةيرجى.أعالهالواردةبالقيودااللتزامعلىتوافقفإنكالعرض،هذاوبقبول.العرضهذافيالمتضمنةواألشياء

.المطلوبةوالخارجيةالداخليةالموافقاتعلىكابيتالبيتكلحصولتخضعالعرضهذابموجبمنحهايتمتسهيالتأيإنحيثللتمويل

ً ليسالعرضوهذا نشاطأواستثماروأي.فردعميلهوشخصأيقبلمنعليهاالعتمادأوبموجبهالتعاملعدمويجباألفرادالعمالءالستخداممخصصا

منكابيتالبيتكوتطلب.بموجبهالتعاملاألشخاصلهؤالءفقطويجوزاألفرادالعمالءغيرمنلألشخاصإاليتوفرالالعرضهذابهيتعلقاستثماري

.بهاوااللتزامالقيودتلكعلىالتعرفحوزتهمفيالعرضهذايقعالذيناأِلشخاص

.وظةجميع الحقوق محف. م.ك.م.شكابيتالبيتك © 

لالستخدام الخاص فقط 1



جدول المحتويات

آخر المستجدات–أسواق األسهم 1

عامةلمحة–السلع 2

الملخص الشهري-سوق الكويت 3

لالستخدام الخاص فقط 2



آخر المستجدات–أسواق األسهم 

لالستخدام الخاص فقط

إال أن ارتفاع . القغاإلأدت حالة عدم الوضوح الجيوسياسي ، مقرونةً بوجهات النظر العالمية للبنوك المركزية، إلى انخفاض أسواق األسهم العالمية الرئيسية عند

أسعار النفط عزز أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

.شهًرا12التقييمات على أساس . 2022فبراير28إقفال المؤشر في * ريفينيتيف: المصدر

راء ج( باللون األحمر)العالمية الرئيسية تغلق منخفضةً أسواق األسهم

األحداث السياسية األخيرة، وارتفاع أسعار الفائدة

3

ط تجاوز سعر النفتحسن المجموعة المماثلة لألسواق الخليجية مع

دوالر أمريكي100الخام لحاجز 

.Iألكثرااأللمانيداكسمؤشركانالرئيسية،العالميةاألسهممؤشراتبينمن

انخفضبينما،%6.53بواقعشهريأساسعلىانخفاضاً سجلحيثتأثراً،

.الفترةنفسخالل%4.64بواقعاألمريكي100ناسداكمؤشر

.IIآندإسمؤشرذلكعلىومثالالمخاوف،تسودهاللسوقالمستقبليةالنظرة

فياالرتفاعوهذا.30.15بارتفاعالشهرأغلقالذيللتقلبات،500بي

ً يعتبرالتقلباتمؤشر .الوضوحعدمحالةلتفاقممقياسا

.Iبعدتاستحيثالخضراء،المنطقةفيالرئيسيةاإلقليميةاألسواقأغلقت

.الخامالنفطأسعارفيالحاداالرتفاعمنالمتوقعةغيرالمكاسبالمؤشرات

.IIالخامونالمشتريتجنبحيثالخام،النفطعلىالطلبفيمحتملةزيادةهناك

.الروسيةوالغازالنفطصادراتعلىمحتملةلقيودتحسباالروسي

.III،معامالتللمعتشغيليةإعاقةفيالحاليةالماليةالعقوباتتتسببأيًضا

.الروسيةالكيانات

P/Ex
الحد األقصى للسوق 

(مليار دوالر أمريكي)

ام النسبة من بداية الع

)%(وحتى تاريخه  

ة  النسبة الشهري

)%(

إقفال

المؤشر
أسواق األسهم العالمية

28.08 17,766.88 -12.76 -4.64 100مؤشر ناسداك  14,237.81

21.96 38,973.74 -8.23 -3.14 500مؤشر إس آند بي  4,373.94

11.03 2,054.88 1.00 -0.08 100مؤشر فوتسي  7,458.25

13.64 12,236.89 -7.11 -3.36 600ستوكس أوروبا  453.11

13.48 1,484.52 -8.96 -6.53 مؤشر داكس األلماني 14,461.02

11.08 24,365.40 -2.93 -4.58 مؤشر هانغ سنغ                                         22,713.02

14.75 893.63 10.42 3.23 165.57 
المركب لدول مجلس التعاون   S&Pمؤشر

الخليجي

13.87 114.18 8.92 3.84 مؤشر السوق األول-الكويت  8,320.27

23.66 3,058.31 11.60 2.59 المملكة العربية السعودية 12,590.26

19.16 459.68 9.79 7.07 أبو ظبي       9,319.40

10.01 97.76 4.97 4.73 دبي 3,354.64

16.84 178.86 11.38 3.60 دولة قطر      12,948.75



الرسم البياني اليومي-مؤشر تداول لجميع األسهم  

لالستخدام الخاص فقط 4

٪ 2.59، بزيادة 2022نقطة خالل شهر فبراير 12590.26عند  (TASI)أغلق مؤشر تداول العام 
.نقطة12271.84عن إغالق الشهر السابق البالغ ( نقطة318.42)

Chart: Refinitiv

.  نقطة11910.47نقطة، سجل المؤشر أدنى مستوى شهري عند 12300بعد االفتتاح عند مستويات 

مستوى وعند هذه المستويات، جاء المضاربون على االرتفاع لدعم المؤشر حيث استمر في تسجيل أعلى

.نقطة12640شهري عند 

لفترة يتم التداول في المؤشر حالياً عند مستويات شوهدن آلخر مرة خالل ا

2006-2007.

Open:   12,310.14

High:    12,640.81

Low:     11,910.47

Close:   12,590.26



لمحة عامة–السلع 

لالستخدام الخاص فقط

وضة على روسيااستمرار اتساع ارتفاع السلع نتيجةً للمخاوف الناجمة عن اضطراب التجارة ومشكالت سلسلة التوريد جراء العقوبات المفر

أمريكي  بأي بمكاسب منذ بداية السنة دوالر 100حاجز الـ متجاوزاً ( برنت)أقفل النفط الخام  

%.29.84نسبتها 

.أداء المعادن الثمينة ضعيف حيث سجلت المعادن والبتشيم مكاسب ملحوظة
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2022فبراير 28ريفينيتيف كما في : المصدر

قريب،الالمدىعلىصعوًداالتحركفيتستمروسوفالسلعارتفاعاستمر▪

ازنالتوعدممنحالةخلقإلىالخامالموادتدفقاتفياالضطرابيؤديحيث

.والطلبالعرضبين

مقدارالروسيالخامالنفطمنتجصادراتالمست،2021ديسمبرفيوكما▪

كما.العالمفيللنفطمنتجأكبرثالثروسياجعلممايومياً،برميلمليون7.8

.روسيامنتأتيالغازمنأوروباوارداتمن%30أن

ً برنتخامتداوليتم▪ للبرميلأمريكيدوالر118مستوىإلىبارتفاعحاليا

-2012الفترةخاللمرةآلخرشوهدمستوىوهوالتقرير،هذاكتابةأثناء

2013.

أي،2022فبرايرلشهرللبرميلأمريكيدوالر94.10السعرمتوسطبلغ▪

دوالر85.57والبالغالسابق،للشهرالسعربمتوسطمقارنةً %10بنسبةأعلى

.للبرميلأمريكي

100.99

Feb-20 Jun-20 Oct-20 Feb-21 Jun-21 Oct-21 Feb-22

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

 Gold  Silver

USD 1,899.40

USD 24.36
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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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2022فبراير 28ريفينيتيف كما في : المصدر

مليار5.18فبرايرلشهرالتداولحجمبلغ▪

مقارنةً %15.13نسبتهبانخفاضأيسهم،

.السابقالشهرفيبالتداول

عددانخفاضإلىاالنخفاضفيالسببيعود▪

.فبرايرشهرخاللالتداولفترات

1.85األولللسوقالتداولأحجامبلغت▪

سوقللالتداولأحجامبلغتبينماسهم،مليار

فبرايرخاللسهممليار3.32الرئيسي

2022.

1.4 1.8 1.7 2.4 2.5 1.1 2.2 1.6 1.6 2.2 1.9 2.1 1.9

4.7
2.9

5.8

6.8
5.8

3.3

4.6

4.2

7.7

8.5

3.9
4.0

3.3

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

Main Market Premier Market

السوق األول      1,314.98       1,381.07        1,777.39      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   21,699.91                    100.88

السوق الرئيسي      4,735.99       4,665.99        2,945.44      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   62,864.69                    189.10

سائر األسهم      6,050.97       6,047.06        4,722.83      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   84,564.61                    289.99

30 ديسمبر 302021 يونيو 312021 مايو 2021 30 نوفمبر 2021 31 أكتوبر 302021 سبتمبر 312021 أغسطس 312021 يوليو 2021 30 أبريل 2021الحجم )مليون سهم( 30 مارس 2021 27 فبراير 2021 31 يناير 312022 يناير 2021
يومي منذ بداية  المتوسط ال

السنة وحتى تاريخه
2021 28 فبراير 2022



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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2022فبراير 28ريفينيتيف كما في : المصدر

مليار1.29المتداولةالقيمةإجماليبلغ▪

%0.72نسبتهاهامشيةبزيادة،.ك.د

يمةالقبلغتحينالسابق،بالشهرمقارنة

قصررغم.ك.دمليار1.28المتداولة

.فبرايرفيالتداولفترات

بواقعاألولالسوقمؤشرقيمةارتفعت▪

على.ك.دمليون816.43لتبلغ5.48%

.شهريأساس

رئيسيالللسوقالمتداولةالقيمةبلغتبينما▪

.ك.دمليون482.10
518

667 635

835 824

414

788

554 569

904
755 774 816

316.6

239.2
447.4

541.6 597.2

338.0

484.6

437.0

681.0

805.1

415.9
515.3 482.1

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

Main Market Premier Market

السوق األول         538.34          518.11           667.90         635.35        835.38         824.09         413.68              788.10              553.88              568.87              903.61              754.95              773.99              816.43     8,002.25                      40.78

السوق الرئيسي         306.57          316.64           239.22         447.37        541.62         597.23         337.95              484.56              436.97              680.96              805.09              415.82              515.26              482.10     5,610.00                      25.57

سائر األسهم         844.91          834.75           907.12      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   13,612.25                      66.35

30 ديسمبر 302021 يونيو 312021 مايو 2021 30 نوفمبر 2021 31 أكتوبر 302021 سبتمبر 312021 أغسطس 312021 يوليو 2021 ) ي
30 أبريل 2021القيمة )مليون دينار كويت  30 مارس 2021 27 فبراير 2021 312021 يناير 312022 يناير 2021

يومي منذ بداية  المتوسط ال

السنة وحتى تاريخه
28 فبراير 2022



الرسم البياني اليومي–سوق الكويت األول  
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Chart: Refinitiv

نقطة،8,320.27عندفبرايرشهرالكويتلبورصةاألولالسوقمؤشرأغلق
عندأغلقحينالسابقبالشهرمقارنةً ،(نقطة307.4)%3.84بارتفاع

.نقطة8,012.87

رتفاعاالفيواستمرارتفاعاً،المؤشرأظهرالوطني،العيدعطلةبعد

.التقريرهذاكتابةأثناءنقطة8,500منبأعلىتداولحيث

المقاومةمستوىمنالمؤشراختراقالشهرمنالثانيالنصفشهد،ذلكمع

.الشهرنهايةفينقطة8350.42عندشهريمستوىأعلىسجلحيث8100

ثحيالمؤشرتماسكالشهرمناألولالنصفشهد

.نقطة8100-8000نطاقفيالتداولفياستمر

أن الحالي مدفوع إلى حد كبير بالزخم والصعودينعتقد أن االتجاه 

.بعداستدامة المستويات الحالية لم يتم التحقق منها 



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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