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 ملخص التداول خالل الشهر 

منذ بداية الشهر، وبلغ  4.22% نقطة مرتفعا بنسبة  5,780.0أقفل املؤشر العام عند *

منذ بداية الشهر، كما بلغ املؤشر   %4.15 نقطة مرتفعا بنسبة 4,741.4املؤشر الرئيس ي 

 منذ بداية الشهر.  4.24نقطة مرتفعا بنسبة % 6,307.9األول 

مليار د.ك مرتفعة بنسبة   33.80* بلغت القيمة السوقية للشركات املدرجة في نهاية الشهر 

 منذ بداية الشهر.  %4.29

 عن الشهر السابق.%24.06بنسبة  مرتفعة  مليار سهم  6.05* بلغت الكمية املتداولة للشهر 

عن الشهر   (8.37)%بنسبة  د.ك منخفضة مليون   844.91* بلغت القيمة املتداولة للشهر 

 السابق. 

 عن الشهر السابق. 2.36 بنسبة % صفقة مرتفعة 216,199* بلغ عدد الصفقات للشهر  

فيما شهد سهم   166.99منذ بداية الشهر بنسبة بلغت % ارتفاعا  أعلى) االعادة * حقق سهم )

 ( منذ بداية الشهر. 19.88بنسبة بلغت )% انخفاضا )اموال( أعلى 

منذ   10.86%* حقق مؤشر سوق ابوظبي اعلى ارتفاعا بين االسواق الخليجية بنسبة بلغت 

  منذ)1.82)%بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق البحرين اعلى انخفاضا بنسبة بلغت  

 بداية الشهر. 

 

 

 

 

 

 

 

 األداء       

 منذ بداية السنة  شهري  DEC 2020 JAN 2021 البيان 

المؤشر العام 

 %4.22 %4.22 5,780.0 5,546.0 )ع.س( 

المؤشر الرئيسي 

 %4.15 %4.15 4,741.4 4,552.4 )ع.س( 

المؤشر األول 

 %4.24 %4.24 6,307.9 6,051.1 )ع.س( 

المؤشر الرئيسي 

 %5.22 %5.22 4,878.3 4,636.4 )ع.س(  50

S&P  التقليدي

 %4.36 %4.36 128.7 123.3 )ع.س(* 

S&P  االسالمي

 %5.18 %5.18 129.7 123.3 )ع.س(*  25

القيمة السوقية  

 %4.29 %4.29  33.80  32.41 )مليار د.ك( 
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 نبذه عن أداء السوق خالل الشهر 

ساهم في ذلك عدة  مميزا حيث ارتفعت كافة املؤشرات )الرئيس ي / األول(   2021شهر يناير أداء  كان 

 االرتفاع املطرد في أسعار النفط   – 1 منها:أسباب 

 ة  ووصول أسعار بعض األسهم ملستويات متدني 2020االنخفاض الشديد خالل عام  -2

 كورونا مع بوادر ظهور اللقاحات.  ة التفاؤل بانحسار جائح -3

   املستقرةذات التوزيعات   التشغيلية ترقب إعالنات الربع األول وال سيما األسهم  -4

 التحديات خالل الفترة املقبلة  

ـــــــــــــكن !!  تبقى هناك  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ عدة تحديات ال يمكن اغفالها ستشكل توجه السوق خالل املرحلة  ولــــــــــــــــ

   منها:املقبلة 

 العوامل السياسية الداخلية / الجيوسياسية باملنطقة والعالم   -1

كورونا وطريقة التعامل معها وعودة الحياة الطبيعية وعدم   لجائحةمدى االنحسار الفعلي  -2

 االقتصادية.توقف األنشطة 

 تحسن أسعار النفط   -3

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

 طرح منتجات جديدة بالسوق الكويتي  -5

 

 


