
التغير منذ التغير منذالقيمة السوقية

بداية السنة بداية الشھرمليون د.ك

▲28,271.00.33% (2.57%)
▼339.7 (0.32%) (9.13%)

▼584.0 (1.09%) (6.75%)

▲2,468.50.70%3.67%

▼734.1 (2.53%)2.71%

▼145.2 (22.52%) (14.80%)

▼719.2 (0.73%) (18.02%)

▲4,341.70.06% (10.06%)

▲13,515.80.21% (2.74%)
▼313.3 (9.72%) (15.00%)
▲2,270.53.18%30.17%
▲2,782.23.01% (6.38%)
▲56.91.09% (11.24%)

العائد علىمضاعف السعرالقيمة السوقية
حقوق المساھمبنللربحية (X)مليون د.ك.

%15.1112.0          4,179بنك الكويت الوطني1

%11.2017.8          3,210زيــن2

%29.426.0          2,265بيت التمويل الكويتي3

%43.535.7          1,093بنك الخليج4

%12.519.6          1,089 الوطنية لإلتصاالت المتنقلة5

NM3.5%          1,084بنك بوبيان6

%30.5411.8          1,006بنك األھلي المتحد - الكويت7

%21.788.8             938البنك األھلي الكويتي8

NMNM             840البنك التجاري الكويتي9

%14.2312.2             803بنك برقان10

%18.4810.4        16,507االجمالي

التغيرالتغيراإلقفال
التغيرالسنويالتغيرالشھريالتغيراليومي(%)(د.ك)(د.ك)

(%) (%)(%) (نقطة)اإلقفالأداء السوق0.0630.0058.62%
0.1300.0108.33%2,602.40       (8.41) (0.32%) (0.004%)0.66%

0.0720.0045.88%5,769.24       (31.26) (0.54%)0.04% (0.77%)

0.0740.0034.23%407.61          (1.89) (0.46%)0.18%0.49%

0.2600.0104.00%992.03          (4.65) (0.47%)1.28% (0.80%)
28,271          (69.98) (0.25%)0.33% (2.57%)

التغيرالتغيراإلقفالالشركات األكثر انخفاضا (%)
(%)(د.ك)(د.ك)

منذ بداية عاممنذ بداية عامالتغيراليوميالتغيراليوميالقيمة(%9.09) (0.005)0.050شركة أموال الدولية لالستثمار
20122011(%)مؤشرات التداول(%8.20) (0.003)0.028شركة الدار الوطنية للعقارات

326.35156.51(%56.37) (255.7)197.94(%7.32) (0.012)0.152بنك الخليج المتحد 

28.2025.09(%53.49) (15.7)13.66(%7.14) (0.003)0.033شركة منازل القابضة

4,6512,573(%33.92) (2046.0)3,985(%7.04) (0.003)0.033شركة مينا العقارية

الكمية المتداولةالتغيراإلقفال
تذبذب السوق(سھم)(د.ك)(د.ك)

201120102009االنحراف المعياري للعائد اليومي محتسب على أساس سنوي28,205,983(0.003)0.033
0.028(0.001)18,869,415
%12.19%8.78%7.97مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي16,913,346(0.002)0.043
%10.98%8.78%8.46مؤشر السوق السعري14,716,393(0.002)0.044
%16.35%12.03%11.09مؤشر السوق الوزني0.0600.00214,612,321

المصدر: إدارة بحوث االستثمار- كامكو

نسبة التذبذب منذ يناير

المصدر: إدارة بحوث االستثمار- كامكو

بنك اإلثمار
شركة منشات للمشاريع العقارية 

شركة منازل القابضة
شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية

شركة بيت االستثمار الخليجي

 ً الشركات األكثر نشاطا

عدد الصفقات

مؤشر السوق السعري

بيانات تداول السوق ونسب التذبذب

مؤشر كامكو الوزني 

مؤشر السوق الوزني

القيمة ( مليون د.ك)

القيمة الرأسمالية (مليون د.ك)
شركة الكويت للتأمين

شركة مشرف للتجارة والمقاوالت
مؤشر الكويت 15

الكمية (مليون سھم)

صناعية

إتصاالت

الشركات األكثر صعودا (%)

تكنولوجيا

بنوك

شركة صكوك القابضة
شركة إعادة التأمين الكويتية 
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القيمة السوقية لقطاعات السوق والعائد منذ بداية الشھر والسنة

سوق الكويت لألوراق المالية
النفط والغاز

توزيع القيمة السوقية على القطاعات

حركة االسھم  ً الشركات األكثر صعوداً وإنخفاضاً واألكثر نشاطا

تأمين
عقار

خدمات ماالية

2559115

بـحـوث كـامـكـو

سلع إستھالكية
رعاية صحية

خدمات إستھالكية

التقرير اليومي لسوق الكويت لألوراق المالية

المعدل اليومي

تم احتساب العائد على حقوق المساھمين على اساس ربحية فترة االثنى عشر شھر المنتھية في 30 يونيو 2012 وحقوق المساھمين كما في 30 يونيو 2012

اداء اكبر عشر شركات كويتية مدرجة في السوق

الشركة الدولية للتمويل

مواد أساسية
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أسبوع 52مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي مقابل الكمية المتداولة لفترة 

النفط والغاز
1% 

مواد أساسية
2% 

صناعية
9% 

سلع إستھالكية
3% 

رعاية صحية
0% 

خدمات إستھالكية
3% 

إتصاالت
15% 

بنوك
48% 

تأمين
1% 

عقار
8%  خدمات ماالية

10% 

تكنولوجيا
0.2% 



القيمة الكميةادنى اقفالاعلى اقفالالقيمةمضاعفمضاعف
عددالمتداولةالمتداولةالتغير منذخالل 52خالل 52الرأسماليةالتغييرسعر االقفالمعامل المخاظرةالعائد الجاري السعر للقيمة السعررمز رويترزالشركة

(x) للربحية(x) الدفترية  (%)(Beta)(د.ك.)الصفقات(.د.ك)(سھم)بداية العامأسبوعأسبوع(.مليون د.ك)اليومي
MARI.KW22.170.820.00%0.590.1700.00035.30.2280.114(23.4%)000شركة المقاوالت و الخدمات البحرية═
IKAR.KW15.340.884.98%0.950.160(0.002)120.00.2140.152(1.2%)28,8304,60510شركة ايكاروس للصناعات النفطية ▼
IPGK.KWNM0.710.00%0.680.3450.00052.50.3650.2850.0%000شركة المجموعة البترولية المستقلة═
NAPS.KW13.481.715.92%0.380.3850.00022.20.3950.32026.3%000الشركة الوطنية للخدمات البترولية═
AREF.KWNM0.940.00%0.740.0790.00059.30.1340.075(25.5%)000شركة عارف للطاقة القابضة═
GPIK.KW17.410.520.00%1.090.055(0.001)12.60.0790.03077.7%948,14352,17740الخليجية لالستثمار البترولي▼
ABAR.KW21.570.720.00%0.610.1800.00037.70.2850.128(15.1%)000شركة برقان لحفر اآلبار و التجارة و الصيانة═

NM0.842.14%339.7976,97356,78350
PIPE.KWNM1.370.00%1.840.114(0.004)25.70.1460.097(12.3%)707,51882,37920الشركة الكويتية لصناعات األنابيب - نفطية▼
KFDC.KWNM0.950.00%0.490.310(0.010)45.40.4950.260(25.9%)11,3003,4526شركة السكب الكويتية ▼
BPCC.KW10.991.067.12%1.380.5600.000271.70.6300.5307.1%101,70955,9414شركة بوبيان للبتروكيماويات ═
ALKK.KW10.361.887.53%0.040.4650.00041.00.4650.34051.5%000شركة الكوت للمشاريع الصناعية═
ALQK.KW6.060.858.21%1.160.1820.000200.20.2240.170(8.0%)102,10018,58210شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية═

12.101.016.65%584.0922,627160,35440
KCEM.KW17.691.803.63%1.130.400(0.005)255.10.5200.360(9.8%)2971191شركة أسمنت الكويت▼
REFR.KWNM1.300.00%0.660.2400.00021.50.2400.12251.9%000شركة صناعات التبريد والتخزين═
CABL.KW16.831.536.64%0.911.100(0.020)230.91.5001.000(17.4%)66,18372,8016شركة الخليج للكابالت و الصناعات الكھربائية▼
SHIP.KW18.300.915.75%0.960.1740.00628.40.3500.164(48.8%)50,0508,6587شركة الصناعات الھندسية الثقيلة وبناء السفن▲
PCEM.KW14.141.446.77%1.170.9600.01087.31.0000.64044.4%61,25158,18810شركة أسمنت بورتالند كويت▲
PAPE.KW9.720.750.00%0.450.1860.00011.40.2160.1368.6%106,30019,55914شركة الشعيبة الصناعية═
MRCK.KWNM0.490.00%1.120.1120.0009.20.1440.102(3.4%)000شركة المعادن والصناعات التحويلية═
ACIC.KW21.250.742.03%0.940.2340.00058.20.2700.19011.9%000شركة أسيكو للصناعات═
GGMC.KW10.101.985.80%0.330.6900.02027.81.5000.510(40.2%)5113495شركة الخليج لصناعة الزجاج ▲
HCCK.KW15.250.699.74%0.130.1540.00010.80.2280.146(21.8%)000شركة اسمنت الھالل   ═
KPAK.KW4.800.880.00%0.240.2460.00010.40.3250.236(18.0%)000الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف═
KBMM.KW20.791.342.23%0.100.174(0.006)6.50.2550.174(20.8%)1,0001872الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء▼
NIBM.KW18.861.143.76%0.480.265(0.020)91.70.3750.244(1.8%)40,00010,7257شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء▼
EQUI.KWNM1.000.00%1.200.118(0.002)16.10.1980.049122.6%200,00023,60510شركة المعدات القابضة▼
NCCI.KWNM1.290.00%0.350.1020.0009.20.1020.0839.7%000الشركة الوطنية للصناعات االستھالكية═
GYPK.KW14.480.855.37%0.020.1300.0003.90.2000.0867.0%000الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس═
SALB.KW12.380.670.00%0.620.063(0.003)6.60.0720.031(34.2%)310,10019,81620شركة الصلبوخ التجارية▼
AGLT.KW20.610.615.52%1.910.520(0.010)544.40.5500.33546.6%71,85537,3639شركة المخازن العمومية▼
EDUK.KWNM0.740.00%0.650.0880.00021.60.1300.085(20.0%)000شركة المجموعة التعليمية القابضة═
CLEA.KW11.580.851.75%1.080.1320.00028.50.1720.10428.3%49,0406,48310الشركة الوطنية للتنظيف ═
TTGC.KWNM2.670.00%0.370.5400.00061.00.6300.4301.9%000شركة سيتي جروب ═
KGLK.KWNM0.420.00%1.570.087(0.001)23.00.1400.083(14.7%)75,3346,55414شركة رابطة الكويت والخليج للنقل▼
KCPC.KW11.091.222.98%0.390.3100.00020.50.3850.25010.1%000الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت═
HUMN.KW9.371.360.00%0.120.2700.00030.80.2900.230(3.6%)000ھيومن سوفت القابضة═
NAFA.KW21.080.710.00%0.170.0820.00034.50.1140.075(18.0%)000شركة نفائس القابضة═
SAFW.KW13.512.864.48%0.150.5900.00029.50.7100.51012.1%000شركة صفوان للتجارة والمقاوالت═
GFCI.KW3.590.830.00%0.780.0840.0002.70.0370.01523.7%000شركة االمتيازات الخليجية القابضة═

قطاع النفط والغاز

قطاع المواد االساسية

بـحـوث كـامـكـو
18 نوفمبر 2012

مؤشرات التداول اليومية

التقرير اليومي لسوق الكويت لألوراق المالية
السعر (د.ك.) مؤشرات التقييم



القيمة الكميةادنى اقفالاعلى اقفالالقيمةمضاعفمضاعف
عددالمتداولةالمتداولةالتغير منذخالل 52خالل 52الرأسماليةالتغييرسعر االقفالمعامل المخاظرةالعائد الجاري السعر للقيمة السعررمز رويترزالشركة

(x) للربحية(x) الدفترية  (%)(Beta)(د.ك.)الصفقات(.د.ك)(سھم)بداية العامأسبوعأسبوع(.مليون د.ك)اليومي

بـحـوث كـامـكـو
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مؤشرات التداول اليومية

التقرير اليومي لسوق الكويت لألوراق المالية
السعر (د.ك.) مؤشرات التقييم

MAYA.KWNM0.540.00%1.410.0160.00015.50.0260.01210.7%000الشركة الوطنية للميادين═
CGCK.KW15.894.154.30%0.761.4800.000157.31.7601.0607.6%000شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت═
MTCC.KW8.060.530.00%0.520.0740.00314.80.1120.069(27.5%)132,6969,7179شركة مشرف للتجارة والمقاوالت▲
UPAC.KW8.401.425.12%0.400.5600.00046.20.6400.26596.5%000شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية═
ALAF.KW6.411.653.08%1.280.325(0.005)253.40.3550.2653.2%469,925154,25218شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات▼
MBRD.KWNM0.430.00%1.210.049(0.001)10.60.0720.041(15.5%)317,54015,54423شركة مبرد للنقل▼
LOGK.KW8.651.656.33%1.290.275(0.005)87.00.3100.20834.0%399,090111,88524شركة كي جي إل لوجيستيك ▼
SCEM.KWNM0.380.00%0.660.067(0.001)37.00.0970.04459.1%70,1694,7415شركة الشارقة لألسمنت و التنمية الصناعية▼
GCEM.KWNM0.700.00%0.940.0790.00064.90.1120.05327.4%229,32517,88712شركة أسمنت الخليج═
QCEM.KW19.990.569.14%0.800.0580.00021.10.0740.04347.2%190,00011,0206شركة صناعات أسمنت أم القيوين═
FCEM.KWNM0.480.00%0.840.0950.00133.80.1300.046102.1%1,488,600141,06243شركة صناعات أسمنت الفجيرة▲
RKWC.KW13.490.867.84%1.110.097(0.003)45.30.1280.097(21.8%)400391شركة رأس الخيمة لصناعة األسمنت▼

19.690.984.06%2,468.54,329,666730,556256
KSHK.KW30.062.107.38%0.070.2360.0007.30.2550.236(2.5%)000الشركة الكويتية للمسالخ═
NSHK.KW7.401.110.00%0.040.1460.0004.20.2850.126(5.2%)000الشركة الوطنية للمسالخ═
PAPK.KW11.830.709.08%0.370.1100.0005.80.1400.08139.5%000شركة النخيل لإلنتاج الزراعي═
CATT.KWNM0.890.00%0.660.168(0.006)36.40.2550.168(24.3%)2,5004201شركة نقل و تجارة المواشي▼
DANK.KWNM0.450.00%1.510.0650.00018.80.1160.060(32.3%)321,69720,58910شركة دانة الصفاة الغذائية═
POUL.KW7.661.253.03%0.590.1600.00018.50.1600.11631.0%000الشركة الكويتية المتحدة للدواجن═
FOOD.KW14.722.263.95%0.811.6000.020643.21.6401.22012.5%167,498268,38710الشركة الكويتية لألغذية▲

17.551.853.68%734.10.0%491,695289,39621
MHCK.KW65.760.840.00%0.050.1600.00015.50.2480.16030.8%000شركة المواساة للرعاية الصحية═
ATCK.KW18.501.883.53%NA0.425(0.025)63.80.9500.425(31.3%)1041شركة التقدم التكنلوجي▼
YIAC.KW11.662.153.75%0.940.4000.00066.00.4600.3457.8%000شركة ياكو الطبية ═

15.551.753.25%145.20.0%1041
KCIN.KW17.362.004.61%0.220.9000.00091.01.1200.800(4.8%)000شركة السينما الكويتية الوطنية═
KHOT.KWNM1.590.00%0.140.1600.0009.20.2800.132(39.9%)000شركة الفنادق الكويتية═
SCFK.KWNM1.520.00%1.900.1040.00060.20.1380.097(13.3%)395,44740,88618شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ═
KWTV.KWNM0.550.00%0.510.027(0.001)0.80.0680.023(61.0%)10,0102502الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني▼
EYAS.KW8.571.214.17%0.120.2400.00026.40.2600.240(7.7%)000شركة إياس للتعليم األكاديمي والتقني═
IFAH.KWNM3.420.00%0.560.345(0.005)156.60.5100.248(27.4%)32,45710,5599شركة ايفا للفنادق والمنتجعات▼
OULA.KW21.851.930.00%0.460.246(0.004)85.20.3700.242(13.9%)10,3952,5407الشركة األولى للتسويق المحلي للوقود▼
MUNK.KWNM0.530.00%0.510.0460.0018.60.0620.038(1.1%)43,0001,9624الشركة الكويتية للمنتزھات▲
JAZK.KW8.913.360.00%0.800.4550.000100.10.4850.3252.2%179,00081,69513شركة طيران الجزيرة ═
SOOR.KW16.371.610.00%0.600.2100.00073.40.2700.208(14.4%)73,61015,50016شركة السور لتسويق الوقود═
KIDK.KW15.420.684.12%0.110.1200.00013.90.1280.0989.6%5,0006001شركة طفل المستقبل الترفيھية العقارية═
ALNA.KW9.731.044.89%NA0.1240.00015.80.1280.07071.4%000شركة النوادي القابضة═
ALRA.KW15.310.940.00%NA0.1120.00026.10.1640.082(9.7%)236,72825,71523شركة مجموعة الراي االعالمية═
ZIMAH.KWNM0.470.00%NA0.0530.0005.30.1100.049(51.8%)000شركة زيما القابضة═
UFIG.KW25.831.472.14%0.020.2320.0007.70.4150.192(30.3%)000شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية═
KOUT.KW9.661.365.66%0.140.5300.00038.80.6300.4757.7%000مجموعة كوت الغذائية═

NM1.781.25%719.2985,647179,70793

قطاع الصناعة

قطاع السلع االستھالكية

قطاع الرعاية الصحية

قطاع الخدمات االستھالكية
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ZAIN.KW11.201.997.86%1.590.7500.0003,210.40.9300.650(9.4%)375,784284,33824زين═
NMTC.KW12.511.202.30%1.212.1600.0001,088.72.6001.88013.9%2,5675,5453الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة═
HITS.KWNM0.440.00%0.890.0590.00142.50.1360.0449.3%702,56440,85938شركة ھيتس تيليكوم القابضة▲

11.631.666.39%4,341.71,080,915330,74265
NBKK.KW15.111.823.76%1.490.9600.0004,179.41.2200.930(2.0%)732,961704,14430بنك الكويت الوطني═
GBKK.KW43.532.480.00%0.880.415(0.005)1,092.70.5300.385(14.5%)287,500119,33014بنك الخليج▼
CBKK.KWNM1.560.00%0.820.6600.000839.50.8500.630(16.5%)000البنك التجاري الكويتي═
ABKK.KW21.781.912.28%0.720.6200.000938.20.6800.5400.9%000البنك األھلي الكويتي═
BKME.KW30.543.611.51%1.030.850(0.010)1,005.70.9400.79015.4%155,843132,4587البنك األھلي المتحد - الكويت▼
KIBK.KW26.951.471.53%1.460.2950.000306.00.2950.23417.6%1,125,000331,12024بنك الكويت الدولي═
BURG.KW14.231.731.75%1.340.520(0.010)803.40.5300.40517.1%821,047426,94514بنك برقان▼
KFIN.KW29.421.761.75%1.480.7800.0002,265.30.9200.670(4.7%)848,620653,76241بيت التمويل الكويتي═
BOUK.KWNM4.340.00%1.490.620(0.010)1,084.00.6300.5305.1%83,64051,87019بنك بوبيان ▼
UGBK.KWNM0.770.00%0.680.152(0.012)124.70.2320.114(22.4%)12,0001,4444بنك الخليج المتحد ▼
AUBK.KW8.390.895.65%0.590.156(0.002)738.10.2000.150(8.2%)274,30042,7917البنك األھلي المتحد - البحرين▼
ITHMR.KWNM0.860.00%1.190.044(0.002)138.70.0730.018128.9%14,716,393647,835225بنك اإلثمار▼

22.461.822.17%13,515.8(9.1%)19,057,3043,111,699385
KINS.KW10.641.087.50%0.240.2600.01050.50.3250.250(14.0%)324,00083,2158شركة الكويت للتأمين▲
GINS.KW12.691.363.67%0.240.5100.00095.40.6100.490(0.6%)000شركة الخليج للتأمين═
AINS.KW12.761.194.66%0.220.5000.00094.80.5400.3805.9%000الشركة األھلية للتأمين═
WINS.KW18.090.454.38%0.310.114(0.004)19.70.1480.0990.9%133,46215,7482شركة وربة للتأمين▼
KWRE.KW11.780.620.00%0.020.1300.01023.50.1960.110(32.4%)5,0006501شركة إعادة التأمين الكويتية ▲
FTIK.KWNM0.640.00%0.200.0600.0006.00.1340.049(55.2%)000الشركة األولى للتأمين التكافلي═
WETH.KW24.370.340.00%0.040.0350.0003.90.0950.029(13.6%)000شركة وثاق للتأمين التكافلي═
BKIK.KW8.870.936.11%0.020.2750.00019.7NANA0.0%000الشركة البحرينية الكويتية للتأمين═

12.520.984.39%313.33.7%462,46299,61311
AINV.KWNM0.500.00%1.300.0130.00010.80.0190.0124.0%000الشركة األھلية القابضة═
SHCK.KWNM0.630.00%1.680.0720.00433.30.0720.01595.7%7,742,613545,185200شركة صكوك القابضة▲
KREK.KW13.060.410.00%1.330.050(0.001)44.90.0630.0463.1%1,123,00055,30125شركة عقارات الكويت▼
UREK.KW6.320.654.27%1.500.114(0.002)135.40.1200.09519.0%333,00037,9627شركة العقارات المتحدة▼
NREK.KWNM0.550.00%1.960.128(0.006)104.20.1580.1060.0%1,062,323138,76436الشركة الوطنية العقارية▼
SREK.KW21.531.384.37%0.430.3400.000170.20.3700.20070.7%000الشركة الصالحية العقارية═
PEAR.KWNM0.790.00%0.580.029(0.001)2.90.0410.026(24.0%)5,0001442شركة لؤلؤة الكويت العقارية▼
TAMK.KW19.310.870.00%0.880.2220.00082.80.2500.214(0.0%)000شركة التمدين العقارية═
AREC.KWNM0.200.00%0.450.1320.00023.30.1640.1141.5%000شركة أجيال العقارية الترفيھية ═
MREC.KW12.910.438.00%0.690.080(0.001)18.90.1340.073(2.4%)39,9063,1922شركة المصالح العقارية▼
ARAB.KWNM0.260.00%1.510.034(0.002)17.10.0530.0279.8%1,652,23156,02546الشركة العربية العقارية▼
UREC.KW14.190.706.47%0.330.1000.00020.10.1220.089(0.9%)000شركة االتحاد العقارية ═
ENMA.KW30.760.690.00%0.850.0830.00137.40.1120.080(13.5%)2,7782273شركة اإلنمــاء العقارية ▲
MABK.KW34.004.550.70%1.411.240(0.020)793.21.2800.83067.2%59,50074,30411شركة المباني ▼
INJA.KWNM0.430.00%1.230.066(0.001)22.80.0930.048(13.2%)726,16047,92930شركة إنجازات للتنمية العقارية  ▼

قطاع التأمين

قطاع البنوك

قطاع اإلتصاالت
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INVK.KWNM0.530.00%1.680.0170.00017.70.0260.01122.2%10,007,910165,491116شركة مجموعة المستثمرون القابضة═
IRCK.KWNM0.440.00%1.530.0360.0005.50.0690.029(6.6%)2,006,78071,71646الشركة الدولية للمنتجعات▲
TIJK.KWNM0.556.45%1.310.0730.000133.90.0970.0671.1%70,2065,1254الشركة التجارية العقارية═
SANK.KWNM0.660.00%0.390.0590.0007.20.0780.050(20.3%)000شركة سنام العقارية═
AYRE.KW9.270.420.00%1.170.077(0.001)30.50.0950.05240.0%2,928,050232,12462شركة أعيان العقارية▼
AQAR.KWNM0.850.00%0.550.0800.00018.70.1020.058(11.1%)000شركة عقار لالستثمارات العقارية═
ALAQ.KWNM0.360.00%1.020.0310.0004.40.0770.031(64.1%)000الشركة الكويتية العقارية القابضة═
MAZA.KWNM0.560.00%1.190.072(0.003)46.80.0930.05816.1%210,00015,12010شركة المزايا القابضة▼
ADNC.KWNM0.760.00%0.980.028(0.003)11.80.0440.01493.1%7,523,520216,591146شركة الدار الوطنية للعقارات▼
THMR.KW10.290.950.00%0.560.0880.00089.10.0950.0802.2%000شركة الثمار الدولية القابضة═
GRND.KW0.000.000.00%0.000.0000.0000.00.0000.0000.0%000شركة المشروعات الكبرى العقارية═
TIJA.KWNM0.450.00%0.470.039(0.001)14.80.0530.03124.2%590,00022,76013شركة التجارة واالستثمار العقاري▼
AMAR.KWNM0.550.00%0.320.0560.00013.40.0700.035(5.1%)000شركة التعمير لالستثمار العقاري═
ARKK.KW23.840.770.00%0.270.0870.00019.20.1080.06426.0%000شركة أركان الكويت العقارية═
ARGK.KWNM0.660.00%0.430.1660.00244.00.1900.10622.2%10,0001,6601شركة األرجان العالمية العقارية▲
ABYR.KWNM0.410.00%1.460.0390.00043.20.0530.02541.0%6,135,701239,10746شركة أبيار للتطوير العقاري═
MUNS.KWNM0.760.00%1.590.0600.00219.30.0670.022144.9%14,612,321869,158262شركة منشات للمشاريع العقارية ▲
FIRST.KWNM0.790.00%1.140.0360.00136.00.0460.02441.2%40,0011,4003شركة دبي األولى للتطوير العقاري▲
KBTK.KWNM0.340.00%0.680.028(0.001)22.00.0500.0160.0%18,869,415542,841278شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية▼
REAM.KW27.960.694.98%NA0.1000.00010.50.1340.100(21.6%)000شركة ادارة االمالك العقارية═
MENK.KWNM0.390.00%0.790.033(0.003)6.50.0430.0294.8%100,0003,3065شركة مينا العقارية▼
ALMUDON.KWNM1.500.00%0.140.2200.00022.00.2320.2200.0%000الشركة العالمية للمدن العقارية═
MARAKEZ.KW64.230.190.00%NA0.0340.0003.90.0700.031(44.2%)000شركة مراكز التجارة العقارية═
REMAL.KW13.461.920.00%NA0.3500.01088.60.4850.23049.1%1,118,603383,85782شركة رمال الكويت العقارية▲
MASK.KW7.811.015.20%1.050.2480.00044.50.3050.17043.4%000شركة مشاعر القابضة═

NM0.911.45%2,270.52.7%76,969,0183,729,2891436
KINV.KW20.580.530.00%1.080.1000.00055.10.1120.095(5.7%)20,0002,0002الشركة الكويتية لالستثمار═
FACI.KW10.211.120.00%0.890.3400.005182.50.3400.25039.2%56,51519,0883شركة التسھيالت التجارية▲
IFIN.KWNM0.260.00%1.390.0360.00025.90.0690.034(10.0%)000شركة االستشارات المالية الدولية═
NINV.KWNM0.620.00%1.470.1260.002110.40.2040.100(26.7%)2,794,621350,56584شركة االستثمارات الوطنية▲
KPRO.KW16.850.914.57%1.590.3850.000514.60.4000.28539.6%000شركة مشاريع الكويت (القابضة)═
COAS.KW3.210.480.00%1.370.0370.00022.80.0690.035(32.4%)1,006,45036,73825شركة الساحل للتنمية و االستثمار═
SECH.KW0.680.630.00%0.750.0500.00033.70.1000.050(61.9%)000شركة بيت األوراق المالية ═
IICK.KWNM0.560.00%1.010.0290.00012.80.0490.021(20.8%)000شركة االستثمارات الصناعية والمالية═
SGCK.KW8.950.540.00%0.790.1200.00030.60.2200.102(47.8%)000مجموعة األوراق المالية ═
IMCK.KWNM0.280.00%0.490.0630.00529.30.1240.054(38.2%)3,490,898217,224134الشركة الدولية للتمويل▲
MARKZ.KWNM0.750.00%1.650.1220.00064.80.1340.1025.2%360,00044,07044المركز المالي الكويتي═
KMEF.KWNM0.390.00%0.420.0330.0008.60.1020.031(35.0%)20072شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار═
AMAN.KWNM0.460.00%0.280.0470.0009.10.0690.022(34.1%)000شركة األمان لالستثمار ═
OLAK.KW9.450.810.00%1.150.1140.00274.20.1640.1021.8%174,60019,74514الشركة األولى لالستثمار▲
MALK.KWNM0.420.00%1.690.035(0.000)18.50.0650.034(31.4%)1,160,00040,92513شركة المال لالستثمار▼

قطاع العقار
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GIHK.KWNM1.010.00%1.020.043(0.002)19.00.0460.02095.5%16,913,346738,406288شركة بيت االستثمار الخليجي▼
AAYA.KW10.011.550.00%NA0.0950.00063.80.1000.09550.7%302,41828,73613شركة أعيان لإلجارة واالستثمار═
BAYK.KWNM0.450.00%1.860.0370.00014.60.0450.02815.9%000شركة بيان لالستثمار═
GLOB.KWNM29.980.00%1.300.0490.00063.7NANA0.0%000بيت االستثمار العالمي═
OSUL.KWNM0.740.00%1.080.075(0.003)14.20.0780.06010.3%40,0003,0202شركة أصول لالستثمار  ▼
KFSK.KWNMNM0.00%0.590.0730.00024.90.1600.060180.8%146,00010,75125الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار═
KAMC.KWNM0.700.00%0.520.106(0.004)27.90.3150.100(45.0%)3,3003427شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول▼
NIHK.KWNM0.290.00%0.200.0500.00010.60.0720.026(2.0%)000الشركة الوطنية الدولية القابضة═
ISKN.KWNM0.880.00%0.330.0390.00011.50.0390.0396.9%000شركة تمويل اإلسكان═
MADR.KW10.460.840.00%0.520.0420.00015.40.0480.031(23.6%)000شركة المدار للتمويل واالستثمار═
DEER.KWNM0.430.00%0.700.0300.00122.30.0490.0259.1%1,093,57732,27737شركة الديرة القابضة▲
SAFT.KWNM0.730.00%1.610.1000.00077.30.1100.06033.3%000شركة الصفاة لالستثمار═
ALSALAM.KW13.151.942.05%0.940.236(0.002)56.60.2850.062175.0%783,600185,24134شركة مجموعة السالم القابضة▼
EKTT.KW17.040.760.00%1.560.077(0.001)17.60.1360.01974.6%396,00030,40814شركة اكتتاب القابضة▼
QURK.KWNM0.370.00%1.340.025(0.001)7.30.0280.01828.9%805,81520,00733شركة القرين القابضة▼
MADI.KWNM0.340.00%1.370.0530.00021.60.1020.03239.5%3,476,670184,86475شركة المدينة للتمويل واالستثمار═
NOOR.KWNM0.770.00%1.850.066(0.001)24.80.0710.04811.6%154,95210,20210شركة نور لالستثمار المالي▼
TAMI.KW8.910.560.00%0.880.1580.00049.30.2040.1465.6%000شركة التمدين االستثمارية═
EXCH.KW5.870.7012.22%0.390.0900.0004.20.3100.090(60.4%)000الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية═
TAIBA.KW41.930.440.00%0.370.0470.0008.50.1140.040(58.8%)000شركة طيبة الكويتية القابضة═
KSHC.KWNM0.330.00%1.590.028(0.001)8.30.0360.0220.0%9,1312454الشركة الكويتية السورية القابضة▼
STRAT.KWNM1.040.00%0.960.0790.00013.90.0950.05716.2%000شركة استراتيجيا لالستثمار═
KCIC.KWNM0.530.00%1.520.0540.00143.20.0730.050(1.8%)92,9494,9396الشركة الكويتية الصينية االستثمارية▲
MANFAE.KWNM0.560.00%0.510.0580.00011.70.0730.049(3.3%)000شركة منافع لالستثمار═
GNAH.KWNM0.380.00%1.240.0400.0006.00.0620.031(14.0%)000الشركة الخليجية المغربية القابضة═
AMWA.KWNM0.490.00%NA0.050(0.005)9.00.1100.050(21.9%)2011شركة أموال الدولية لالستثمار▼
ALIMTIAZ.KW23.240.3413.52%NA0.0730.00082.80.1420.069(37.2%)000شركة االمتياز لالستثمار═
MANK.KWNM0.650.00%2.090.033(0.003)23.20.0440.015103.1%28,205,983948,601251شركة منازل القابضة▼
NIND.KWNM0.540.00%1.990.2160.000279.70.2750.180(16.9%)2,891,216625,66040مجموعة الصناعات الوطنية═
UICK.KW16.910.460.00%1.370.0950.00047.10.1040.079(6.9%)000شركة الصناعات المتحدة ═
BIIHC.KWNM0.380.00%1.360.051(0.001)15.30.0930.048(4.8%)445,07722,69621شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة═
SHOP.KWNM0.340.00%1.160.0520.00013.80.0670.0400.0%000شركة مجمعات األسواق═
SENE.KWNM0.630.00%1.310.0510.00030.80.0870.04413.3%6,646,500341,484134شركة الصفاة للطاقة القابضة═
AGHC.KW9.660.730.00%0.900.116(0.004)15.80.1660.08426.1%20,0002,3202شركة مجموعة عربي القابضة ▼
SAFK.KWNM0.980.00%1.760.0130.00016.90.0260.012(10.3%)000شركة مجموعة الصفوة(القابضة)═
KPPC.KWNM0.665.58%1.470.0890.00265.70.0900.05842.8%3,574,338317,33172الشركة الكويتية لمشاريع التخصيص القابضة▲
TAHS.KWNM0.330.00%0.180.0360.0005.90.1200.029(74.3%)000شركة تصنيف وتحصيل األموال═
JEER.KW8.590.400.00%0.480.0700.00010.00.1100.070(17.6%)000شركة جيران القابضة═
EKHK.KW9.811.454.09%0.800.3400.000285.40.3900.24841.6%000الشركة الكويتية المصرية القابضة═
GFHK.KW23.270.380.00%1.520.0350.00035.40.0770.031(13.6%)12,739,600445,411115بيت التمويل الخليجي═
INOV.KWNM0.280.00%1.040.050(0.002)14.30.0770.03626.6%4,172,101210,11471شركة إنوفست▼

NM0.681.86%2,782.291,975,8774,893,4161576 قطاع الخدمات ماالية



القيمة الكميةادنى اقفالاعلى اقفالالقيمةمضاعفمضاعف
عددالمتداولةالمتداولةالتغير منذخالل 52خالل 52الرأسماليةالتغييرسعر االقفالمعامل المخاظرةالعائد الجاري السعر للقيمة السعررمز رويترزالشركة

(x) للربحية(x) الدفترية  (%)(Beta)(د.ك.)الصفقات(.د.ك)(سھم)بداية العامأسبوعأسبوع(.مليون د.ك)اليومي

بـحـوث كـامـكـو
18 نوفمبر 2012

مؤشرات التداول اليومية

التقرير اليومي لسوق الكويت لألوراق المالية
السعر (د.ك.) مؤشرات التقييم

ASCK.KW4.871.645.38%0.400.4650.00518.60.5300.226113.0%31,00014,4955شركة األنظمة اآللية▲
SAFH.KWNM0.650.00%1.290.058(0.001)23.20.0810.0540.0%40,0002,3201شركة الصفاة تك القابضة▼
FUTK.KW10.830.5712.50%0.330.1000.0008.10.3000.094(62.5%)545,89055,57037شركة المستقبل العالمية لالتصاالت═
HAYK.KWNM0.750.00%0.470.077(0.005)6.90.1280.069(4.9%)74,1205,7308شركة حيات لإلتصاالت▼

NM0.813.54%56.9691,01078,11551

28.801.323.04%28,271197,943,20413,659,6743,985

أسعار صرف العمالتالتغيراإلقفال
(%)(د.ك)

جنيه أسترلينييورودوالرد.ك.%0.073180.77الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
1.00000.28210.34140.4373دينار كويتي%0.236175.00مجموعة السالم القابضة

3.54471.00001.21011.5502دوالر أميركي%0.060144.90شركة منشات للمشاريع العقارية 
277.3078.2394.67121.27ين ياباني%0.044128.95بنك اإلثمار

2.9290.8261.0001.281يورو%0.118122.64شركة المعدات القابضة
المصدر: إدارة الخزانة - كامكو / رويترز

نسبة الفائدة على العمالت التغير اإلقفال
(%) (د.ك)

سنة واحدةستة أشھرثالثة أشھرشھر واحد(%74.3)0.036شركة تصنيف وتحصيل األموال
(كايبور)(%64.1)0.031الشركة الكويتية العقارية القابضة %1.31%1.06%0.81%0.56دينار كويتي

%0.65%0.44%0.47%0.23لایر سعودي(%62.5)0.100شركة المستقبل العالمية لالتصاالت
%0.95%0.68%0.38%0.24درھم إماراتي(%61.9)0.050شركة بيت األوراق المالية 

%1.10%0.70%0.55%0.35دوالر أميركي(%61.0)0.027الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
%1.80%1.50%1.35%0.90يورو

%1.75%1.65%1.40%0.60جنيه أسترلينياإلقفال 

المصدر: بنك الكويت المركزي للدينار الكويتي / رويترز للعمالت األخرى(.د.ك)

مالحظة: نسب الفوائد على الودائع بين المصارف للعمالت األخرى0.035بيت التمويل الخليجي
0.016الشركة الوطنية للميادين

0.039شركة أبيار للتطوير العقاري
0.059شركة ھيتس تيليكوم القابضة

0.017شركة مجموعة المستثمرون القابضة
المصدر: إدارة بحوث االستثمار- كامكو

الشركات األكثر صعوداً (%)

الشركات األكثر صعوداً وإنخفاضاً واألكثر نشاطا منذ بداية العام

 ً الشركات األكثر نشاطا

اسعار صرف العمالت األجنبية ونسب الفوائد

18 نوفمبر 2012

18 نوفمبر 2012

الكمية المتداولة

للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بإدارة بحوث االستثمار عبر موقع الشركة على اإلنترنت  http://www.kamconline.com  أو عبر البريد االلكتروني  
kamco_research@kamconline.com   أو على 1805885 (965)، فاكس 22492395 (965) . شركة مشاريع الكويت اإلستثمارية إلدارة األصول ش.م.ك. (كامكو) ©  (مقفلة) ، 2012

قطاع التكنولوجيا

إجمالي السوق

6,840,541,591
(سھم)

3,055,523,021

4,649,750,260
4,521,251,459

2,987,418,643

الشركات األكثر إنخفاضا ً (%)

كما أن كامكو ترفع مسؤوليتھا فيما يخص الخسائر أو األضرار المترتبة أو الناتجة عن . وھى بالتالى ال تضمن دقتھا أو اكتمالھادة ، وھي حصلت على المعلومات المستعملة فيه من مصادر تعتبرھا موثوقة لكن كامكو لم تقم بأى تحقيق مستقل للتأكد من صحة المعلومات الوار)كامكو) (مقفلة. (ك.م.اتم تحضير ھذا المستند وإصداره من قبل شركة مشاريع الكويت اإلستثمارية إلدارة األصول ش
.إن اآلراء والتقديرات الواردة فى ھذا المستند ھى أراء وتقديرات الجھة المصدرة وھي قابلة للتغيير في أي وقت ومن دون إنذار مسبق. ھذا المستند ال يشكل عرضا لبيع أو شراء أية أوراق مالية. استعمال المعلومات فى ھذا التقرير

مضاعف السعر للربحية و مضاعف السعر على القيمة .واألسعار الحالية 2011العائد الجاري لألسھم محتسب على أساس توزيعات أرباح العام . واألسعار الحالية2012يونيو30مضاعف السعر للقيمة الدفترية محتسب على أساس حقوق المساھمين كما في.واألسعار الحالية2012يونيو 30شھرا المنتھية في12مضاعف السعر للربحية محتسب على أساس ربحية   الـ.غير متوفر NAغير قابل لالحتساب،  NM:مالحظات
.  لم يتم اضافت نتائج أكبر عشر شركات من حيث الخسارة عند احتساب  مضاعف السعر للربحية للقطاعات و اجمالي السوق.  دينار كويتي.: ك.د. محتسبة على أساس العوائد اليومية ألسعار األسھم مقابل مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي لفترة الخمس سنوات الماضية) Beta(معامل المخاطرة .2012مارس  31شھر المنتھية في  12الدفترية و العائد الجاري للشركات التي لم تعلن نتائجھا ال تزال تحتسب على اساس الـ

سعر الفائدة على الودائع بين البنوك في الكويت: كايبور. االشركات التي تختلف في سنواتھا المالية يتم التعامل معھا بشكل منفصل إلجراء أية تعديالت ضرورية بعد إعالن آخر نتائج مالية* 


