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ملخص التداول خالل الشهر 

( منذ بداية الشهر، وبلغ  2.26نقطة منخفضا بنسبة )% 5,649.2أقفل املؤشر العام عند * 

منذ بداية الشهر، كما بلغ املؤشر   (%1.92) نقطة منخفضا بنسبة 4,650.5املؤشر الرئيس ي 

 ( منذ بداية الشهر. 2.38نقطة منخفضا بنسبة )% 6,157.5األول 

منخفضة بنسبة  مليار د.ك   33.05* بلغت القيمة السوقية للشركات املدرجة في نهاية الشهر 

( منذ بداية الشهر.2.22)%

الشهر   نع (%0.06)بنسبة   منخفضة مليار سهم  6.05* بلغت الكمية املتداولة للشهر 

 السابق. 

عن الشهر   (1.20%بنسبة(  د.ك منخفضة مليون   834.75* بلغت القيمة املتداولة للشهر 

 السابق. 

عن الشهر السابق.4.40) بنسبة )% صفقة منخفضة  206,689* بلغ عدد الصفقات للشهر  

فيما شهد   37.68منذ بداية الشهر بنسبة بلغت % ارتفاعا أعلى) األعمال* حقق سهم )م 

 ( منذ بداية الشهر. 29.93بنسبة بلغت )% انخفاضاسهم )االعادة( أعلى 

 5.08% * حقق مؤشر السوق السعودي اعلى ارتفاعا بين االسواق الخليجية بنسبة بلغت 

 منذ)3.86منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق دبي اعلى انخفاضا بنسبة بلغت )%

 بداية الشهر. 

األداء 

منذ بداية السنة شهري  Dec-2020 31-Jan-202128-Feb-2021-31البيان 

 %1.86 (%2.26) 5,546.05,780.05,649.2 المؤشر العام )ع.س( 

 %2.15 (%1.92) 4,552.44,741.44,650.5)ع.س( المؤشر الرئيسي 

 %1.76 (%2.38) 6,051.16,307.96,157.5المؤشر األول )ع.س( 

 50المؤشر الرئيسي 

 %3.98 (%1.18) 4,636.44,878.34,820.8 )ع.س( 

S&P  *)2.13 (%2.14) 123.3128.7125.9التقليدي )ع.س% 

S&P  25االسالمي 

 %3.50 (%1.60) 123.3129.7127.6 )ع.س(* 

 %1.98 (%2.22) 32.4133.8033.05القيمة السوقية )مليار د.ك(
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 نبذه عن أداء السوق خالل الشهر 

  - أهمها: أسبابك لعدة وذل 2021 نخفضت كافة مؤشرات السوق خالل شهر فبرايرا

 السابقة  الفترةخالل  املستمرةرتفاعات بعد اال  األرباحعمليات جني  -1

    األنشطة إليقاف  العودة ب الوضوح والتهديددم االخبار الضبابية وع -2

 الداخلية.اسية التجاذبات السي -3

 التحديات خالل الفترة املقبلة  

   منها:تبقى هناك عدة تحديات ال يمكن اغفالها ستشكل توجه السوق خالل املرحلة املقبلة و 

 العوامل السياسية الداخلية / الجيوسياسية باملنطقة والعالم   -1

كورونا وطريقة التعامل معها وعودة الحياة الطبيعية وعدم   لجائحةار الفعلي مدى االنحس  -2

 االقتصادية.توقف األنشطة 

 تحسن أسعار النفط   -3

 والتوزيعات   2020إعالنات األرباح للشركات املدرجة بالسوق الكويتي عن عام  -4

 طرح منتجات جديدة بالسوق الكويتي  -5

 

 


