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  2019 يونيو                          

 

 الى األسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي مليار دوالر أمريكي تدفق سيولة متوقع عقب ترقية بورصة الكويت 2

انترناشيونال "اس ام سي أي" بترقية السوق في تطور طال انتظاره، قامت  أحد أكبر المؤسسات العالمية  مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 

الكويتي من األسواق الثانوية إلى وضع األسواق الناشئة مع مراعاة بعض تطورات البنية التحتية التي يتعين على سوق الكويت تنفيذها 

وتقابل األرقام واتاحتها . حيث صرحت " ام.اس.سي.اي" بأنه يتعين على الكويت تطبيق هياكل الحسابات المجمعة 2019بحلول نوفمبر 

حتى تحصل على الترقية من خالل المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو  2019للمستثمرين من المؤسسات الدولية قبل نهاية نوفمبر 

 .. عالوة على ذلك، بخالف المملكة العربية السعودية، سيتم تنفيذ ترقية الكويت في شريحة واحدة في وقت المراجعة2020

 

الترقية نتيجة لإلصالحات المتسقة التي نفذتها هيئة أسواق المال في الكويت في أقل من ثالث سنوات مستهدفة كل جانب من جوانب  جاءت

العملية وتنفيذ اإلصالحات في الوقت المناسب. تضمنت هذه اإلصالحات تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية األجنبية وزيادة 

في البورصة. ومن المتوقع ان  يعطي هذا دفعة كبيرة لثقة المستثمرين في األسواق المالية الكويتية التي سيتم إدراجها  المنتجات المتداولة

 .اآلن في رابطة دول األسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند وروسيا

.اي          األسهم الكويتية المتوقع دخولها اىل مؤشر ام.اس.سي

كة  القطاع االشر
اخر سعر 
)دينار 
) ي
 كويت 

التغيير 
منذ 
بداية 
 السنة

القيمة 
السوقية 
)مليون 

) ي
 دينار كويت 

مضاعف 
السعر 
 (Xللربحية )

مضاعف 
السعر للقيمة 

ية )  (Xالدفي 
 العائد الربحي 

متوسط 
القيمة 
اليومية 
المتداولة 

)مليون  2019
) ي
 دينار كويت 

ي 
 4.9 %3.4 2.1 16.6 6,373.9 %21.5 0.977 بنوك بنك الكويت الوطت 

ي 
 4.5 %2.6 2.7 20.9 4,904.5 %26.7 0.703 بنوك بيت التمويل الكويت 

 2.0 %5.6 2.0 11.5 2,332.3 %18.0 0.539 إتصاالت زين

 0.7 %1.1 4.1 28.8 1,675.7 %14.8 0.581 بنوك بنك بوبيان 

ي ) المخازن 
اجيليت 

 صناعية العمومية(
0.766 9.7% 1,350.4 16.4 1.3 1.6% 1.1 

 3.9 %3.1 1.5 16.3 938.8 %21.4 0.308 بنوك بنك الخليج

 0.9 %3.3 1.3 11.3 916.1 %32.2 0.349 بنوك بنك برقان

ي 
كة المبان   0.5 %1.6 1.7 13.9 753.8 %24.2 0.723 عقار شر

كة بوبيان  شر
وكيماويات   مواد أساسية للبي 

0.899 -8.0% 480.8 45.6 1.7 5.4% 0.2 

 18.7       19,726.3       اإلجماىلي 

 المصدر: بلومبيرج، بورصة الكويت، ام.اس.سي.اي.، وبحوث كامكو

في المائة والذي يبلغ  0.5ومن المرجح ان تحظى الكويت بمؤشر وزني  على مؤشر ام.اس.سي.اي لألسواق الناشئة بما يقرب من نسبة 

تريليون دوالر أمريكي من األصول الخاملة التي تتبع المؤشر. ومن شأن الترقية أن تجعل الكويت جزًءا من عالم أكبر بكثير،  1.8حوالي 
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تريليون دوالر أمريكي، لمؤشرات ام.اس.سي.اي لألسواق الناشئة مقارنة باألسواق الثانوية األصغر  14ومبيرج يبلغ حوالي والذي وفقًا لبل

مليار دوالر أمريكي. ووفقًا لحسابات كامكو  وتقديرات جموع التوقعات، فإن الترقية قد تؤدي إلى تدفق  324حجًما والذي يبلغ حجمها 

والر أمريكي في األسواق الكويتية. من ناحية أخرى، بعد خروج الكويت، ستكون فيتنام أكبر عضو في مؤشر مليار د 2إضافي يزيد عن 

 .ام.اس.سي.اي لألسواق الثانوية

 

اعتباًرا ووفقا لإلعالن، ستشمل الترقية تسعة أسهم مدرجة في بورصة الكويت استناًدا إلى القائمة التأسيسية لمؤشر ام.اس.سي.اي الكويتي 

أبريل والحدود التي رسمتها ام.اس.سي.اي لمؤشر األسواق الناشئة. كل هذه األسهم التسعة هي مكون من مؤشر السوق األول  19من 

في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت كما هو  58.6مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نسبة  19.7برأسمال إجمالي قدره 

. وقد شهدت  هذه األسهم نمواً كبيرا في احجام التداول على مدار األشهر القليلة الماضية، وهو ما يبرر توقعات 2019يو يون 25في 

 .المستثمرين بحدوث ترقية محتملة في مؤشر ام.اس.سي.اي لألسواق الناشئة

 

وقت الكويت بشكل مستمر على نظرائها انعكست توقعات المستثمرين بوضوح في نشاط التداول األخير في بورصة الكويت. حيث تف

اإلقليميين منذ بداية العام. وشهدت المؤشرات الكويتية أكبر العائدات على صعيد مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك واحدة 

في المائة منذ بداية  21.1من األعلى على مستوى العالم هذا العام. وباألرقام فقد سجل مؤشر السوق األول لبورصة الكويت عائدات بنسبة 

في المائة، باإلضافة الى ذلك فقد  شهدت السيولة في  14.8، كما سجل مؤشر السوق العام نموا بنسبة 2019يونيو  25العام وحتى جلسة 

ان هذا األداء  .. جدير بالذكر،2008البورصة زيادة كبيرة هذا العام حيث بلغت قيمة التداول أعلى مستوياتها منذ األزمة المالية في عام 

يأتي في خضم الضغوط األخيرة التي تتعرض لها المنطقة سواء على صعيد  العوامل الجيوسياسية اإلقليمية وتراجع أسعار النفط الى حد 

  .ما

 

 2019قفزة هائلة في نشاط التداول خالل 

نمواً أعلى. وبلغت القيمة  2019االتجاهات حتى اآلن للعام وتظهر  2018شهد نشاط التداول في بورصة الكويت نمواً ملحوظاً في عام 

مليار سهم. هذا وبلغ إجمالي  21.7وبلغ حجم األسهم المتداولة  2018مليار دينار كويتي في عام  4.1اإلجمالية المتداولة في البورصة 

مليار سهم. الى ذلك، تجاوز نشاط  18.2التداول مليار دينار كويتي، بينما بلغ حجم  3.74 2019-يونيو-25القيمة المتداولة حتى جلسة 

التداول لألسهم التسعة المتوقع إدراجها في مؤشر ام.اس.سي.اي لألسواق الناشئة المستويات التي شهدتها خالل السنوات العشر الماضية. 

كويتي على مدى السنوات العشر الماضية  مليار دينار 2.9ووفقًا لبيانات التداول، بلغ متوسط قيمة األسهم المتداولة في األسهم التسعة 

 .مليار دينار كويتي 2.2( بينما بلغ إجمالي القيمة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 2009-2018)
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.اي      نشاط التداول لألسهم الكويتية المتوقع دخولها اىل مؤشر ام.اس.سي

كة  الشر
ي 
 
الوزن ف

 المؤشر )%(

قيمة 
ي 
 
التداول ف
2019 

)مليون دينار 
) ي
 كويت 

حجم 
ي 
 
التداول ف
2019 
 )مليون(

متوسط 
القيمة 
اليومية 
المتداولة 
2019 
)مليون 
دينار 
) ي
 كويت 

متوسط 
القيمة 
اليومية 
المتداولة 

ي 
 
 10ف

سنوات 
)مليون 
دينار 
) ي
 كويت 

التدفقات 
اإلضافية 
المتوقع 

)مليون دينار 
) ي
 كويت 

التدفقات/متوسط 
القيمة اليومية 
 المتداولة 

ي 
 45.4 221.5 2.4 4.9 626.6 576.0 %33.01 بنك الكويت الوطت 

ي 
 41.2 186.4 2.4 4.5 810.0 534.1 %27.25 بيت التمويل الكويت 

 36.5 73.0 3.0 2.0 481.2 236.3 %11.84 زين

 52.3 34.2 0.7 0.7 134.9 77.2 %7.38 بنك بوبيان 

ي ) المخازن 
اجيليت 

 العمومية(
5.14% 131.3 165.6 1.1 1.4 51.8 46.6 

 7.9 30.6 0.6 3.9 1,575.2 458.1 %4.98 بنك الخليج

 20.3 18.8 0.6 0.9 333.7 109.0 %3.93 بنك برقان

ي 
كة المبان   51.2 23.9 0.4 0.5 84.8 55.1 %3.84 شر

كة بوبيان  شر
وكيماويات   للبي 

2.63% 29.4 31.4 0.2 0.4 27.0 108.2 

Total   2,206.6 4,243.5     667.3   

 وبحوث كامكو المصدر: بلومبيرج، بورصة الكويت، ام.اس.سي.اي.،

 ...االستثمارات الخاملة وضرورة المحافظة على أسعار األسهم

تحليلنا استناًدا مليار دوالر أمريكي بعد الترقية. يوضح  2.4-2.0وفقًا لتقديرات اإلجماع، من المتوقع حدوث تدفقات خاملة إضافية فما بين 

مليار دوالر أمريكي من التدفقات، أن معظم الشركات في بورصة الكويت لديها تدفقات عالية مكررة )متوسط  2.2إلى متوسط إجماع قدره 

مضي القيمة اليومية المتداولة(. نعتقد أن هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على أسعار األسهم المميزة المدرجة في بورصة الكويت لل

 .قدًما، باستثناء األسباب األساسية

 

 سوق ايجابي على المدى القريب

تقد استناًدا إلى االتجاهات التي لوحظت بعد اإلعالن عن الترقية السابقة كما في حال المملكة العربية السعودية واإلمارات وقطر، فإننا نع

نتيجة لذلك، فإن االتجاه الفوري في السوق سوف يكون لمستثمري التجزئة أن ارتفاع السوق منذ بداية العام وحتى تاريخه قد تحقق بالفعل. 

بهدف جني األرباح على وقع أخبار الترقية. مع ذلك، وفي المدى الطويل نتوقع أن تبشر الترقية بالخير للسوق بشكل عام وأن يشهد 

أن تظل أسهم السوق األول هي المفضلة بالنسبة  عمليات شراء أعلى ال سيما على أسهم الشركات ذات الثقل الكبير. وتتوقع كامكو

للمستثمرين وذلك لكون الترقية ستسلط الضوء على األسهم الكويتية ذو القوة األساسية للمستثمرين من المؤسسات الدولية. عالوة على ذلك 

كويتية متوافقة مع نظيراتها العالمية ، فإن إدخال منتجات جديدة في األسواق مثل الخيارات والمشتقات يجب أن يجعل تقييمات السوق ال

ة وكذلك سيعطي دفعة إيجابية للقطاع المالي العام من خالل زيادة اهتمام المستثمرين في فئات األصول األخرى بما في ذلك السندات الكويتي

 والصكوك.


