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آخر المستجدات–أسواق األسهم 

لالستخدام الخاص فقط

مزيج من توقعات األسهم ال تزال متقلبة، وقد تنطوي األوضاع الرئيسية على المزيد من التحسن في أرقام التضخم بينما تأتي عوامل عكسية ك

.ضعف األرباح، وتشدد السياسة النقدية، إلخ

زال قائمةأغلقت األسهم الرئيسية الشهر بمكاسب ولكن المخاطر السلبية ال ت
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ظلت األسهم الخليجية مختلطة، وكانت السعودية هي األسوأ أداء  

.Iجميعجلتسظبي،وأبوالكويتباستثناءالخليجي،التعاونمجلسدولبينمن

.شهريأساسعلىخسائراألخرىالمؤشرات

.IIعندأغلقحيثالرابحين،أكبرالكويتفياألولالسوقمؤشروكان

مؤشرتالهشهري،أساسعلى%3.67نسبتهابمكاسبأينقطة،8,491.90

.%1.35بمكاسبأبوظبي

.IIIالسعودي"تداول"مؤشرجاء ً مؤشرالأغلقحيثالخام،النفطأسعارمعمتوائما

بنسبةانخفضفقدبرنتخامأما.الشهرخالل%6.61بنسبةانخفاضعلى

.الفترةنفسخالل9.91%

.شهًرا12التقييمات على أساس . 2022نوفمبر30إقفال المؤشر في * ريفينيتيف: المصدر

P/Ex
الحد األقصى للسوق 

(مليار دوالر أمريكي)

النسبة من بداية

العام وحتى 

)%(تاريخه  

النسبة 

)%(الشهرية  

إقفال

المؤشر
أسواق األسهم العالمية

25.34 14,378.42 (26.29) 100مؤشر ناسداك  12,030.06 5.48

100مؤشر فوتسي  7,573.05 6.74 2.55 2,062.02 11.07

12.28 12,130.88 (9.79) 600ستوكس أوروبا  440.04 6.75

13.48 1,496.74 (9.37) مؤشر داكس األلماني 14,397.04 8.63

10.81 22,270.79 (20.52) مؤشر هانغ سنغ                                         18,597.23 26.62

14.75 893.63 (2.59) (3.89) 146.05 
المركب لدول مجلس التعاون   S&Pمؤشر

الخليجي

مؤشر السوق األول-الكويت  8,491.90 3.67 11.16 128.21 22.78

12.74 2,687.86 (3.41) (6.61) المملكة العربية السعودية 10,896.91

أبو ظبي       10,552.37 1.35 24.32 692.30 29.69

7.56 117.08 4.01 (0.23) دبي 3,323.96

12.92 166.73 2.58 (3.93) دولة قطر      11,925.98

ولكنرشهرنوفمبخاللالخضراءالمنطقةفيالرئيسيةالعالميةاألسواقأغلقت

.المرتفعالتضخمأرقاممنبمزيجتتأثرتزالالاألسهم

لىعأثرالذياألمرالديون،خدمةتكلفةارتفاعجراءالشركاتربحيةتأثرت

.االقتصاديالنشاطتباطؤبسببالطلب



الرسم البياني اليومي-مؤشر تداول لجميع األسهم  

لالستخدام الخاص فقط 4

تيفريفيني: الرسم البياني

11,667.80:االفتتاح

11,681.08:ارتفاع

10,577.76:انخفاض

10,896.91:اإلغالق

حرك على الرسم البياني اليومي، يتم تداول المتوسط المت

ـ يوًما أدنى من المتوسط المتحرك األسي ل50األسي لمدة 

يوم للمؤشر، مما يعتبر مؤشراً آخر على مخاطر 200

الهبوط المحتمل
نقطة أو 770.89نقطة،  بانخفاض 10,896.91أغلق مؤشر تداول السعودي عند 

نقطة11,667.80، مقارنة بإغالق الشهر السابق عند 6.61%

.اآلنكمقاومةيعملوالذينقطة10,600البالغالقويالدعممستوىدونالمؤشرأغلقاليومي،البيانيالرسمعلى

حالياً المؤشرريختبالتقرير،هذاكتابةأثناء.الهبوطمخاطرمنالمزيدإلىالرئيسيالدعممستوىتحتاإلغالقويشير

.نقطة10,200فيبلغالسلبيللجانبالفوريالدعمأما.نقطة10,400البالغالدعممستوى

فيالسوقأنإلىيشيرمما،30منبأقلتداولهيتمللمؤشرالنسبيةالقوةمؤشرفإنذلك،ومع

.المؤشرلصالحفييكونقدالذياألمرالبيع،ذروة



لمحة عامة–السلع 

لالستخدام الخاص فقط

انتعاش السلع مع تحسن توقعات الطلب من الصين وتراجع الدوالر

T مقارنة بمتوسط سعر % 2.93دوالر أمريكي بانخفاض نسبته 90.85بلغ متوسط السعر الشهري لبرنت خالل شهر نوفمبر

.دوالر أمريكي  للبرميل93.59الشهر السابق البالغ 

منذ بداية السنة% 6.49دوالر أمريكي لألوقية، بارتفاع نسبته 1.764شهد الذهب انتعاش ا، حيث أغلق عند 
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دوالر1,729.31عندنوفمبرلشهرسعربمتوسطانتعاًشاالذهبشهد▪

الشهرسعربمتوسطمقارنة%3.95نسبتهابزيادةلألونصة،أمريكي

متوسطارتفعبينما.لألونصةأمريكيدوالر1,663.65البالغالسابق

دوالر21.10إلىالفترةنفسخالل%9.49بنسبةأيًضاالفضةأسعار

.لألونصةأمريكي

طلبالتحسنمعاألسعارفيانتعاًشاأيًضاالصناعيةالمعادنوشهدت▪

ً وفرممااألمريكي،الدوالرانخفاض البيةغوشهدت.أيًضالألسعاردعما

قحقالذيالقصديروكان.الشهريةاألسعارفيمضاعفةزيادةالمعادن

بتهانسبلغتبمكاسبالنيكلتالهأداًء،األفضل%26.63بنسبةمكاسب

21.93%

برنتخاماولتديتمالتقرير،هذاكتابةأثناء.برنتخامبهبوطفنيةتوقعات▪

80دعممستوىعنيقلماوهوللبرميلأمريكيدوالر79عندحاليًا

.مقاومةبمثابةحاليًايعتبروالذيأمريكي،دوالر

يوجدلية،الحاالمستوياتعنداليوميةالبيانيةالرسومعلىذلك،علىعالوة▪

المتحركالمتوسطدونيوًما50لمدةاألسيالمتحركللمتوسطتقاطع

فيالمتوقعاالنخفاضمنالمزيدعلىمؤشروهويوم،200لمدةاألسي

.السعر

2022نوفمبر 30ريفينيتيف كما في : المصدر

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

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

 Gold  Silver



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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األسهمعددفي%26.31بنسبةارتفاعهناككان▪

.نوفمبرشهرخاللسهممليار4.76إلىالمتداولة

السوقبقطاعمدفوعةالتداولأحجامجاءت▪

في%58.74بنسبةارتفاًعاسجلحيثالرئيسي،

.الشهرخاللسهممليار2.83إلىلتصلاألحجام

%2.74بنسبةاألولالسوققطاعأحجاموانخفضت▪

.سهممليار1.93إلىلتصل

2022نوفمبر 30ريفينيتيف كما في : المصدر

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

8.5

3.9
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3.3
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2.7
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4.4

2.3
1.8

2.8

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

Main Market Premier Market

السوق األول           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           1,988.71           1,934.15   21,351.77                      95.75

السوق الرئيسي           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           1,782.19           2,829.03   31,533.62                    141.41

سائر األسهم         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           3,770.90           4,763.18   52,885.39                    237.15

30 نوفمبر 2022 30 ديسمبر 2021 30 نوفمبر 2021 الحجم )مليون سهم(
يومي منذ بداية  المتوسط ال

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

تهنسببانخفاضكويتي،دينارمليون1,175.9

.السابقبالشهرمقارنة8.95%

مليون304.5الرئيسيالسوققطاعقيمةبلغت▪

مقارنة%65.74نسبتهابزيادةكويتي،دينار

.السابقبالشهر

ً األولالسوققطاعشهد▪ %21.34بنسبةانخفاضا

.كويتيدينارمليون871.49إلى

2022نوفمبر 30ريفينيتيف كما في : المصدر
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Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22

Main Market Premier Market

السوق األول              903.61              754.95              773.99              816.43           1,171.48              933.38           1,238.86              995.17              713.06              885.67         710.33           1,107.91              871.49   10,217.77                      45.82

السوق الرئيسي              805.09              415.82              515.26              482.10              387.51              411.08              363.03              310.32              215.06              358.59         209.44              183.71              304.50     3,740.59                      16.77

سائر األسهم           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           1,291.62           1,175.99   13,958.36                      62.59

30 نوفمبر 2022 30 ديسمبر 2021 30 نوفمبر 2021 ) ي
2022القيمة )مليون دينار كويت 

يومي منذ بداية  المتوسط ال

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



الرسم البياني اليومي–سوق الكويت األول  
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تيفريفيني: الرسم البياني

عندالماليةلألوراقالكويتلسوقاألولالسوقمؤشرأغلق
مقارنة(نقطة300.96)%3.67بارتفاعنقطة،8,491.90

.نقطة8,190.94عندالسابقالشهربإغالق

نقطة والمتوسط 8,277يوم والبالغ 200يتداول السوق حاليًا بأدنى من المتوسط المتحرك األسي لمدة 

و يشير اإلغالق تحت متوسطاته طويلة األجل إلى . نقطة8,353يوًما البالغ 50المتحرك األسي لـ 

.مخاطر هبوط محتمل

.نقطة8,600المقاومةمستوىاختبارمنتمكنحيثأعلىارتفاعاتالمؤشرسجلنوفمبر،شهرمناألولالنصفخالل

.نقطة8,592.03عندللمؤشرالشهرخاللمستوىأعلىوكان

.نقطة8300-8500نطاقإلىالمؤشرعادحيثاالنخفاض،سيطرةالشهرمنالثانيالنصفشهدلكن،

واإلغالق.الدعممستوىتحتالمؤشرتداوليتمحيثلالختبار،يخضعنقطة8,300الدعممستوىكانالتقرير،هذاكتابةأثناء

.نقطة8,200لدعمالمؤشراختبارعنهسينتجالمستوىمنأدنىالمستمر



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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