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آخر المستجدات–أسواق األسهم 

لالستخدام الخاص فقط

ضاع وتنطوي المؤثرات األساسية على تباطؤ النشاط االقتصادي وحدة األو. األسهم ال تزال تحت وطأة الضغوط، مع مخاطر احتمال الهبوط

المالية، وسط إجراءات رفع أسعار الفائدة والتحديات التي تعتلي النظرة المستقبلية لألرباح

يتوقع نمواً "  500إس آند بي "شركة 500آند بورز ألكبر مؤشر ستاندارد

2022، منخفضاً عن النمو المتوقع لسنة %4.7بأكملها بواقع 2023لسنة 

%5.7البالغة نسبته 
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، إال أن 2022األسهم الخليجية متقلبة، مع قوة النصف األول من عام ظلت

النصف الثاني من العام يشهد أرباحاً محققةً 

ظبيأبومؤشرسجلحيثاألداء،حيثمناإلماراتأسواقتصدرت▪

حاالتعدةاألسواقعززت2022عاموخالل.%20.30بنسبةمكاسب

.اإلماراتفيللدولةالمملوكةالشركاتفيالعاماألوليلالكتتابطرح

،2022عامخالل%7.12بنسبةخسارةً السعوديتداولمؤشروسجل▪

ً سجلحيثتقلب،حالةفيالمؤشروظل نقطة13,900بمقدارارتفاعا

النخفاضالمؤشرتسجيلذلكوتال،2022عاممناألولالنصفخالل

.ديسمبرشهرخاللنقطة9,950منأقلإلىسنوي

ً الكويت–األولالسوقمؤشرسجلوبالمثل،▪ ً ارتفاعا منربأكثسنويا

شهرخاللنقطة7,600مقدارإلىانخفاضذلكوتالنقطة،9,400

.2022أكتوبر

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

إس"لشركاتبالنسبة2022الماليةالسنةمنالرابعالربعيسجلأنالمتوقعمن

ً "500بيآند يكونقدأنهيشيرمماسنوي،أساسعلى%1.1بنسبةانخفاضا

تقريرعلىبناءً وذلك،2020منذاألرباحفيسنويربعانخفاضأول

.ريفينيتيف

لنفسوفقا2023عامفيبحدةاألوروبيةالشركاتأرباحتتباطأأنالمتوقعمن

.التقرير

P/Ex
الحد األقصى للسوق 

(مليار دوالر أمريكي)

النسبة من بداية

العام وحتى 

)%(تاريخه  

النسبة 

)%(الشهرية  

إقفال

المؤشر
أسواق األسهم العالمية

23.72 13,268.90 (32.97) (9.06) 100مؤشر ناسداك  10,939.76

11.11 2,048.76 0.91 (1.60) 100مؤشر فوتسي  7,451.74

11.97 11,782.47 (12.90) (3.44) 600ستوكس أوروبا  424.89

13.05 1,483.21 (12.35) (3.29) مؤشر داكس األلماني 13,923.59

11.00 22,683.48 (15.46) مؤشر هانغ سنغ                                         19,781.41 6.37

14.75 893.63 (7.16) (4.69) 139.20 
المركب لدول مجلس التعاون   S&Pمؤشر

الخليجي

22.41 123.89 6.24 (4.43) مؤشر السوق األول-الكويت  8,115.68

12.89 2,623.98 (7.12) (3.84) المملكة العربية السعودية 10,478.46

28.91 676.08 20.30 (3.23) أبو ظبي       10,211.09

دبي 3,336.07 0.36 4.39 122.00 7.61

12.02 150.74 (8.13) (10.44) دولة قطر      10,681.07



الرسم البياني األسبوعي-مؤشر تداول السعودي 

لالستخدام الخاص فقط 4

تيفريفيني: الرسم البياني

نقطة، بانخفاض قدره 10,478.46أغلق مؤشر تداول السعودي السنة عند 

.  نقطة11,281.71، مقارنةً بإغالق السنة الماضية عند %7.12نقطة أو 803.25

ك لمدة على الرسم البياني األسبوعي تمكن المؤشر من اإلغالق فوق متوسطه األسي المتحر

ً نقطة أثناء كتابة هذا التقرير، وهو ما يعتبر دعماً أساسي10,162.18يوم والبالغ 200 على . ا

نقطة 11,471يوماً، بمقدار 50أن يواصل التداول بأقل من متوسطه األسي المتحرك لمدة 

.على أساس أسبوعي

11,280.35:االفتتاح

13,949.13:ارتفاع

9,950.17:انخفاض

10,478.46:اإلغالق

نقطة، مما يمثل دعماً حالياً 10,500أثناء كتابة التقرير تمكن المؤشر من اإلغالق فوق مستوى مقاومة 

.نقطة11,000–10,800ومستويات المقاومة الفورية عند 

نقطة، مما 38إال أن مؤشر القوة النسبية للمؤشر يتم تداوله عند 

.شريشير إلى كثافة البيع، األمر الذي يعتبر لصالح المؤ



لمحة عامة–السلع 

لالستخدام الخاص فقط

2023طلب قوي من البر الرئيسي للصين وضعف الدوالر لدعم األسعار في 

، مقارنةً %39.56، محققاً مكاسب سعرية بنسبة 2022دوالر أمريكي للبرميل خالل عام 98.98متوسط سعر خام برنت بلغ

دوالر أمريكي للبرميل70.92البالغ 2021بمستوى سعر 

، 2022دوالر أمريكي لألونصة لعام 1,801.27، فقد بلغ متوسط اسعر 2022ظلت أسعار الذهب مستقرةً خالل عام 

.لألونصة1,798.19البالغ 2021مقارنةً بمتوسط سعر ،%0.17بارتفاع 
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مناعتباراً %5بنسبةنمواً الصينياالقتصاديشهدأنالمتوقعمن▪

وتشمل.2022توقعاتعن%3.3بنسبةبارتفاعأي،2023

.حكوميالاإلنفاقوزيادةاالقتصادانفتاحذلكفيالرئيسيةالمؤثرات

مؤشرأغلقفقدالسلع،علىالطلبدعمإلىالدوالرضعفيؤدي▪

ستمنسلةمقابلاألمريكيالدوالرقوةإلىيشيرالذيالدوالر،

مستواهمن%9.3بانخفاضأينقطة،103.5عندمؤثر،عمالت

.نقطة114.1والبالغمؤخراً المرتفع

2022ديسمبر 31ريفينيتيف كما في : المصدر

127.98

85.91

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

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

 Gold  Silver
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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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عامخاللالمتداولةاألسهمعددإجماليكان▪

بانخفاضسهم،مليار55.81حدودفي2022

لسنةالتداولبمستوىمقارنةً %34.0نسبته

.سهممليار84.56والبالغ2021

%47.1بنسبةاالنخفاضجراءاالنخفاضوجاء▪

السوقشهدفقد.الرئيسيالسوقأحجامفي

عامخاللسهممليار33.24تداولالرئيسي

2022.

%4.0بنسبةاألولالسوققطاعأحجاموارتفعت▪

.الفترةنفسخاللسهممليار22.56بتداول

2022ديسمبر 31ريفينيتيف كما في : المصدر

1.9 2.1 1.9 2.6 1.8 2.4 2.0 1.6 1.8 1.3 2.0 1.9 1.2

3.9
4.0

3.3

3.0

2.7

2.7

2.5

1.9

4.4

2.3

1.8

2.8

1.7
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Main Market Premier Market

المتوسط اليومي

منذ بداية السنة

Change 

(%)
2021 2022

ديسمبر 30

2022

نوفمبر 30

2022

أكتوبر 31

2022

سبتمبر 30

2022

أغسطس 31

2022

يوليو 31

2022

يونيو 30

2022

مايو 31

2022

أبريل 29

2022

مارس 31

2022

فبراير 28

2022

يناير 31

2022

مليون )الحجم 

(  سهم

92.50 4.0% السوق األول  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 1,217.54 22,569.31 21,699.91

136.24 -47.1% السوق الرئيسي 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 1,708.74 33,242.35 62,864.69

228.74 -34.0% سائر األسهم  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 2,926.28 55,811.67 84,564.61



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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.ك.دمليار14.72المتداولةالقيمةإجماليبلغ▪

مقارنةً %8.2نسبتهابزيادة،2022خالل

.ك.دمليار13.61البالغة2021بمستويات

.ك.دمليار10.75األولالسوقمؤشرسجل▪

عامخالل%34.4نسبتهابزيادةالمتداولة،للقيمة

2022.

سيالرئيالسوقفيالمتداولةالقيمةوانخفضت▪

نفسخالل.ك.دمليار3.96إلى%29.3بنسبة

.الفترة
755 774 816

1,171

933

1,239

995

713

886

710

1,108

871

538

416
515 482

388

411

363

310

215

359

209

184

304

227

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

Main Market Premier Market

2022ديسمبر 31ريفينيتيف كما في : المصدر

المتوسط اليومي

منذ بداية السنة

Change 

(%)
2021 2022

ديسمبر 30

2022

نوفمبر 30

2022

أكتوبر 31

2022

سبتمبر 30

2022

أغسطس 31

2022

يوليو 31

2022

يونيو 30

2022

مايو 31

2022

أبريل 29

2022

مارس 31

2022

فبراير 28

2022

يناير 31

2022

مليون )القيمة 

(  دينار كويتي

44.08 34.4% السوق األول  773.99 816.43 1,171.48 933.38 1,238.86 995.17 713.06 885.67 710.33 1,107.91 871.49 537.63 10,755.39 8,002.25

16.26 -29.3% السوق الرئيسي  515.26 482.10 387.51 411.08 363.03 310.32 215.06 358.59 209.44 183.71 304.50 226.73 3,967.32 5,610.00

60.34 8.2% سائر األسهم  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 1,175.99 764.35 14,722.71 13,612.25



الرسم البياني اليومي–سوق الكويت األول  
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تيفريفيني: الرسم البياني

إال أنه قرب نهاية اسنة، ارتد المؤشر من االنخفاض إلى مقدار 

وى نقطة لينخفض مرةً أخر، ولكنه حصل على دعم عند مست8,600

.نقطة8,000
، 2022، حيث ساد االرتفاع النصف األول من عام 2022على أساس سنوي، كان المؤشر متقلباً خالل عام 

شهد 2022غير أن النصف الثاني من عام . نقطة9,437.37بينما سجل المؤشر ارتفاعاً سنوياً إلى مقدار 

.  نقطة7,632.03انخفاضاً في السوق، مسجالً انخفاضاً سنوياً إلى مقدار 

بارتفاعنقطة،8,115.68عند2022عامالماليةلألوراقالكويتلسوقاألولالسوقمؤشرأغلق
.نقطة7,639.11البالغ2021بإغالقمقارنةً (نقطة476.57)%6.24نسبته

يوماً بمقدار 50و200األسي المتحرك لمدة متوسطهيتم تداول المؤشر حالياً باقل من 

نقطة على التوالي، مما يعتبر مؤشراً آخر على مخاطر 8,252.61نقطة و8,230.16

.احتمال الهبوط للمؤشر

نقطة، مما 32إال أن مؤشر القوة النسبية للمؤشر يتم تداوله عند 

يكون في يشير إلى أن السوق يشهد بيعاً كثيفاً، األمر الذي قد

لرئيسي أثناء كتابة هذا التقرير، سجل المؤشر إغالقاً بأقل من مستوى الدعم ا.  صالح المؤشر

.نقطة، مما يشير إلى احتمال هبوط المؤشر8,000البالغ 

:افتتاح 7,650.82

:ارتفاع 9,437.37

:انخفاض 7,632.03

:إغالق 8,115.68



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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