
16.69 88.03 (WTI Crude)نفط خام 

20.04 93.79 (ICE Brent)خام برنت 

-16.28 1.133  (GBP)جنيه إسترليني 

-13.07 0.988 (EURO)يورو 

25.68 144.63 (JPY)الين الياباني 

2.45 0.310 (KWD)دينار كويتي 

-10.56  KWf 49.1 م.ك.م.شركة التجارة واالستثمار العقاري ش 14.81  AED 5.04 ع.م.شركة اإلمارات للمرطبات ش 13.68 2.64 (الكويت)مؤشر السوق األول        8,128.81          9,437.37    7,343.90                         120,227.24

-9.86  AED 5.03 شركة أبوظبي الوطنية للتكافل 8.82  KWf 555 الشركة األهلية للتأمين 19.04 2.90 2,916,392.27                      10,599.73   13,949.13        11,770.32     
مؤشر السوق الرئيسي 

(السعودية)تاسي 

-9.84  AED 1.65 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 8.82  KWf 55.5 شركة المنار للتمويل واإلجارة 9.45 3.22 (DFMGI)سوق دبي العام        3,353.40          3,747.94    2,751.50                         130,282.68

-9.45  AED 1.15  ع.م.شركة حياة للتأمين ش 8.77  AED 2.48 
المؤسسة الوطنية للسياحة 

والفنادق
20.48 2.06 (ADI)سوق أبوظبي العام        9,896.84        10,308.71    7,643.64                         586,267.80

-9.07  AED 0.752  (ش م ع)تكافل اإلمارات 8.51  AED 0.51 شركة الخليج لألسمنت 14.40 3.51 بورصة قطر     13,002.99        14,931.08   11,386.31                         180,924.12

Note: KWf=فلس كويتي Note: KWf=فلس كويتي

          98,295,092.2 KWf 850 بيت التمويل الكويتي       68,102,159 KWf 305 ب.م.البنك األهلي المتحد ش

         88,225,485.36 AED 359.5 الشركة الدولية القابضة ش م ع       53,421,038 QAR 1.76
م . شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش

ق.

         85,044,024.44 SAR 84.8 مصرف الراجحي       51,659,404 AED 0.49 .ع.م.إشراق لالستثمار ش

         67,972,857.42 SAR 72.6 شركة التعدين العربية السعودية       42,401,428 AED 2.6
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

.ع.م.ش

         67,408,791.61 SAR 17.4 شركة دار األركان للتطوير العقاري       35,410,738 KWf 850 بيت التمويل الكويتي

Note: KWf=فلس كويتي Note: KWf=فلس كويتي
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يوم التداول السابق: الحجم والقيمة *يوم التداول السابق: الحجم والقيمة *

الشركة

*الكمية/ من حيث الحجم - سوق التداول 

قيمة / االكثر نشاطا بواسطة القيمة المتداولة 

الشركة الشركة

(مقابل دوالر أمريكي)مصادر الطاقة و أسعار العمالت  ( %YTD)األداء منذ بداية العام  (Daily)% التغير - و اليومي  (MTD)% التغير - األداء منذ شهر حتى اآلن  - (GCC)مؤشرات األسواق مجلس التعاون الخليجي 

البيانات المقدمة من طومسون رويترز

ملخص السوق/ إجماليات المؤشر 

القيمة       

بالدوالر )

(األمريكي

السعر

*قيمة/ القيمة المتداولة - سوق التداول 

القيمة           

بالدوالر )

(األمريكي

قيمة / األقل نشاطا بواسطة القيمة المتداولة الكمية/ األقل نشاطا بواسطة حيث الحجم 

السعر

الكمية/ االكثر نشاطا بواسطة حيث الحجم 

السعرالكمية الكميةالشركة السعر

بداية السنة 

(YTD% )
السعر النوع/ االسم 

مضاعف 

الربحية 

(P/E)

العائد النقدي 

(Div Yield)

مليون )القيمة السوقية 

(دوالر أمريكي

 52ارتفاع  

أسبوع
آخر قيمة	

(Top Gainers)ارتفاعا  - (GCC)مجلس التعاون الخليجي 

٦ October ٢٠٢٢

نسبة التغير 

( %Chg)
السعر الشركة

نسبة التغير     

( %Chg)

(Top Losers)انخفاضا  -(GCC)مجلس التعاون الخليجي

تحديث سوق األسهم اليومي- شركة بيتك كابيتال لالستثمار 

(GCC Markets)مؤشرات األسواق مجلس التعاون الخليجي 

منخفض 

 أسبوع52
السعر الشركةاسم المؤشرات
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(الكويت)مؤشر السوق األول  مؤشر السوق الرئيسي تاسي 
(السعودية)

DFMGI-سوق دبي العام  ADI-سوق أبوظبي العام  بورصة قطر

1D %CHG MTD %CHG6.41%

4.33%

4.93%

16.59%

11.85%
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(الكويت)مؤشر السوق األول 

مؤشر السوق الرئيسي تاسي 
(السعودية)

DFMGI-سوق دبي العام 

ADI-سوق أبوظبي العام 

بورصة قطر



1,430.26     1,675.71          0.69 2.85 1.55 1,543.91 مؤشر التأمين

      1,552.26 1,992.18          10.20 2.59 1.55 1,788.36 مؤشر البنوك

.
         846.02 1,233.32          -13.95 -2.17 0.32 881.85 مؤشر المواد األساسية

      1,155.77 1,437.95          -8.42 1.04 0.14 1,214.68 مؤشر العقار 

نسبة التغير       

   ( %Chg)

فلس )السعر 

(كويتي
الشركة

نسبة التغير          

( %Chg)

فلس )السعر 

(كويتي
الشركة          500.00 650.00             -15.35 -1.03 0.00 507.89 مؤشر المنافع

-10.56 49.10 م.ك.م.شركة التجارة واالستثمار العقاري ش 8.82 555.00 الشركة األهلية للتأمين          539.08 843.90             -15.96 -2.47 (2.35) 574.72 مؤشر التكنولوجيا

-8.19 37.00 ك مقفلة.م.شركة وثاق للتأمين التكافلي ش 8.82 55.50 شركة المنار للتمويل واإلجارة       1,190.43 1,678.27          -12.74 -0.93 (1.50) 1,242.05 مؤشر الخدمات المالية

-6.53 27.20 ك قابضة.م.شركة منازل القابضة ش 7.55 34.20 35.04-             792.73 449.83          مقفلة.ك.م.الشركة العربية العقارية ش 1.62 (0.57) 474.91 مؤشر الخدمات االستهالكية

-5.63 2831.00 المجموعة التعليمية القابضة 6.52 49.00
شركة دبي األولى للتطوير العقاري 

م.ك.م.ش
         976.33 1,443.64          -8.83 2.38 (0.15) 1,040.73 مؤشر الصناعة 

-5.22 109.00 6.21 (ك م.م.ش)شركة أعيان لالجارة واالستثمار  77.00 شركة العقارات المتحدة       1,055.89 1,514.71          9.35 2.39 (0.04) 1,191.23 مؤشر االتصاالت

بيت التمويل الكويتي 850.00           30,424,296,938.0     الشركة الكويتية السورية القابضة ش م ك ق 36.80          37.00                              1.00               520.00 
شركة التقدم التكنولوجي 

ك مقفلة.م.ش
ب.م.البنك األهلي المتحد ش 305.00           68,102,159.0     

               112.00         112.00 
 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 

م.ك.م.ش
شركة أجيليتي للمخازن العمومية 697.00           8,714,894,748.0       البنك التجاري الكويتي 491.00               1.00             بيت التمويل الكويتي 850.00           35,410,738.0     

بنك الكويت الوطني 1,033.00        5,264,559,317.0       شركة عمار للتمويل واالجارة 63.60          191.00                            1.00                36.80 
الشركة الكويتية السورية 

القابضة ش م ك ق
الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 111.00           31,515,446.0     

ك.م. الشركة الكويتية العقارية القابضة ش 36.70          367.00                 569.00               1.00             (القابضة)مجموعة الصناعات الوطنية  227.00           5,080,631,832.0      
شركة عيادة الميدان لخدمات 

(ع .ك.م.ش)طب الفم واالسنان 
 (القابضة)مجموعة الصناعات الوطنية  227.00           21,894,470.0     

الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 111.00           3,600,432,159.0       شركة العقارات المتحدة 77.00          385.00                            1.00               112.00 
شركة مركز سلطان للمواد 

م.ك.م.الغذائية ش
     16,994,537.0             78.60 

مجموعة جي إف إتش المالية 

.ب.م.ش

يوم التداول السابق: الحجم والقيمة *

2صفحة  شركة بيتك كابيتال لالستثمار  © قسم البحوث: ألي استفسارات يرجى االتصال

IRD@KFHCAPITAL.COM.KW: البريد اإللكتروني 

22987000: رقم التلفون 

يوم التداول السابق: الحجم والقيمة *

تحديث الكويت

(ك.د )القيمة  الشركة (ك.د )القيمة 

(Top Losers)انخفاضا  - (KSE) بورصة الكويت  (Top Gainers)ارتفاعا  - (KSE) بورصة الكويت 

 قطاعات في 4ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في ختام تعامالت يوم األربعاء؛ بدعم صعود 

.مقدمتها البنوك والتأمين

، وارتفع مؤشر السوق %0.34" الرئيسي"وصعد % 0.87، وزاد العام بـ %1ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 

.عن مستوى أمس الثالثاء% 0.64 بنحو 50الرئيسي 

 مليون سهم، بتنفيذ 257.12 مليون دينار، وزعت على 75.94بلغت قيمة تداوالت البورصة الكويتية بتعامالت اليوم 

. ألف صفقة15.28

قطاعات 7لكل منهما، فيما انخفض % 1.55 قطاعات على رأسها البنوك والتأمين  بنحو 4ودعم أداء الجلسة ارتفاع 

.، واستقر قطاعان آخران% 3.16يقدمها الطاقة بـ 

%.10.56التراجعات بـ" تجارة"، بينما تقدم %8.82القائمة الخضراء بـ " أهلية للتأمين"وعلى مستوى األسهم، تصدر 

 مليون سهم، 35.41على رأس أحجام التداول والسيولة بـ % 2.04المرتفع " بيتك"وبشأن األنشط، فقد جاء سهم 

.مليون دينار30.42وبقيمة 

أهم األخبار مؤشرات بورصة الكويت

مؤشر القطاعات- مؤشرات بورصة الكويت أداء 

الكمية/ االكثر نشاطا بواسطة حيث الحجم 

الكمية
فلس )السعر 

(كويتي

*قيمة/ القيمة المتداولة - سوق التداول 

الشركة

*الكمية/ من حيث الحجم - سوق التداول 

الشركة

السعر

البيانات المقدمة من طومسون رويترز

%  التغير 

(MTD)
مؤشر القطاعات

منخفض 

 أسبوع52

 52ارتفاع 

أسبوع
( %YTD)بداية السنة 

قيمة / االكثر نشاطا بواسطة القيمة المتداولة 

فلس )السعر 

(كويتي

-     ليومي 

%التغير 

الكمية
فلس )السعر 

(كويتي
الشركة

السعر 

فلس )

(كويتي

قيمة / األقل نشاطا بواسطة القيمة المتداولة الكمية/ األقل نشاطا بواسطة حيث الحجم 
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Disclaimer

اخالء مسؤلية

وتبعا لذلك، فإن أي من شركة بيتك كابيتال لإلستثمار أوممثليها أو موظفيها أو مسؤوليها ال يضمنون أو يدعون . لم يتم التحقق بصفة مستقلة من قبل شركة بيتك كابيتال لإلستثمار عن أي من المعلومات الواردة في هذا التقرير.إن المعلومات الواردة في هذا التقرير مستمدة من مصادر يعتقد أنها دقيقة وموثوقة 

وال ينبغى لهذه المعلومات أن تفسر بأنها عرض، أو دعوة أو ترويج أو التماس لإلكتتاب أوالشراء أو البيع أو االحتفاظ ألي من المنتجات المالية المذكورة فى هذا التقرير، كما أنها ال تشكل اطالقاً المشورة أو التوصية للدخول في أي استثمارات أو صفقة من شأنها أن . موثوقية أو اكتمال أو دقة هذه المعلومات

.تشكل أساس ألي عقد أو إلتزام

البحوث المنشورة في التقرير يمكن أن تأخذ بها . اآلراء في هذا التقرير قد تم أعدادها من قبل شركة بيتك كابيتال لإلستثمار لعمالئها بناء على معلومات قد تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنه يمكن االعتماد عليها ولكن هذا االعتقاد ال يضمن صحة المعلومات التى تم االعتماد عليها العداد هذا التقرير

حيث تقوم شركة بيتك كابيتال لإلستثمار بأجراء بحث تحليلي لنخبة مختارة من الشركات لتحدد الفرص القصيرة األجل التي تتوافق أو تتعارض مع إستراتيجية شركة بيتك كابيتال لإلستثمار بالشراء أو البيع على . شركة بيتك كابيتال لإلستثمارعندما تقرر شراء أو بيع ملكية في األسهم المذكورة في هذا التقرير

وباإلضافة إلى ذلك، فقد تقوم شركة بيتك كابيتال لالستثمار بالتداول أو االتجار لحسابها الخاص، نتيجة اقتراحات المحللين على المدى القصير ويمكن لها أيضا الدخول في معامالت األوراق المالية على نحو يتعارض مع هذا التقرير، كما أن البيع والشراء من  وإلى العمالء يتم  بناء على المعايير . المدى الطويل

.االساسية التي تضعها شركة بيتك كابيتال لالستثمار 

وعالوة على ذلك، ليس على شركة بيتك كابيتال لإلستثمار أي التزام لتحديث أو . وهي ال تعبر بالضرورة عن آراء شركة بيتك كابيتال لإلستثمار وقابلة للتغيير دون سابق إنذار. وتشكل اآلراء والتوقعات والتقديرات الواردة في هذا التقرير النتيجة الحالية التي توصل إليها معد التقرير اعتبارا من تاريخ هذا التقرير

إن المواضيع المالية التي نوقشت والنتائج التي تم استخالصها في هذا التقرير قد ال تكون مناسبة لجميع المستثمرين، . تعديل أو تغيير هذا التقرير أو إبالغ القارئ عن أي تغيير في التقرير، أو أي تغيير أو ثبوت عدم صحة فى وقت الحق الى من اآلراء أو التقديرات أو التوقعات أو التقييمات المبينة في هذا التقرير

األداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية والمعلومات التاريخية في هذا التقرير عن الشركات واألسواق . ويجب على المستثمرين اتخاذ القرارات االستثمارية بأنفسهم و باستخدام مستشاريهم المستقلين التخاذ قرارات استثمارية تناسب أوضاعهم المالية الخاصة وأهدافهم االستثمارية

.واألدوات المالية ال تضمن أدائها المستقبلي، وينصح المستثمرين باتخاذ مشورة الخبراء القانونيين والماليين قبل الدخول في أي صفقة مماثلة أو مستوحاة من مضمون هذا المنشور

إن استخدام أي معلومات وردت في هذا التقرير واتخاذ أي قرارات إستثمارية عليها تعتبر من مسؤولية القاريء و من ضمن مخاطرته و لن تكون شركة بيتك كابيتال لالستثمار أو ممثليها أو موظفيها أو مسئوليها مسؤولين عن أى قرارات إستثمارية أو أضرار أو فرص فائتة أو خسائر ناتجة عن أو متعلقة بإستخدام 

. المعلومات أو البيانات أو التحليالت أو االراء الواردة فى هذا التقرير سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

.ويرجى ذكر المصدر في حالة نقل أي معلومة مقتطفة من التقرير. هذا التقرير ال يسمح بإستنساخه أو توزيعه ونشره من قبل أي شخص وألي غرض دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة بيتك كابيتال لإلستثمار

.وال يجوز لكم استخدام اسم شركتنا او نسخ شعار الشركة بأى شكل أو اسلوب أو وسيلة بدون موافقة خطية مسبقة من شركتنا. سنحتفظ بملكية حقوق الطبع وكل حقوق الملكية الفكرية االخرى

.ضمن قائمة البحوث والدراسات اإلستشارية (www.kfhcapital.com.kw)وهذه المعلومات متاحة للجميع على موقع الشركة بشبكة اإلنترنت 

وال تتحمل شركة بيتك . وتُقّدم كافة النزاعات الناشئة عن أو المتصّلة بهذا التنصل والمحتويات المتعلقة باآلراء و المعلومات المندرجة فى هذا الموقع االلكترونى  إلى القضاء الحصري التابع لمحاكم دولة الكويت بما ال يتعارض وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء. يخضع هذا التنصل القانوني لقوانين دولة الكويت

.كابيتال لالستثمار أي مسؤولية في حالة إستخدام محتويات هذا الموقع في بلدان أخرى تخضع لقوانينها الخاصة

Disclaimer

The information contained in this document has been derived from sources believed to be accurate and reliable. KFH Capital Investment Company (KFH Capital) has not independently verified any information contained in this document. Therefore, neither KFH Capital nor any of

its employees, representatives or officials gives any representation or warranty of reliability, completeness or accuracy of such information. This information should not be construed as an offer, invitation, promotion or solicitation to subscribe, purchase, maintain or sell any of the

financial products mentioned here, nor does it constitute investment advice or a recommendation to enter into any transaction that would form whatsoever the basis of any contract or commitment.
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