
 

  

 

 2020 فبراير 7  شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

  1 من 1 صفحة 

 

 

"50 يرئيس"مؤشر إطالق بالسوق  تقسيم عملية بورصة الكويت تعزز  

 من حيث قيمة التداول ورقة مالية في السوق الرئيسي 50 أكثرسيضم  المؤشر الجديد

  

يوم ال رحلتها لتطوير السوق، أعلنت بورصة الكويتآخر في  تشكل معلما  في خطوة : 2020 فبراير 7الكويت، 

لتكلفة رأس  المرجح المعدلإلى معيار  ا  استنادو .(BK Main 50 Index) "50 رئيسي"مؤشر  إطالقعن 

 .من حيث قيمة التداول ورقة مالية في السوق الرئيسي 50 أكثرالمؤشر الجديد  ضمللسوق، سي المال

 

لمنهجية المؤشر والتي نشرت في موقع بورصة  ا  وفق األوراق المالية الواردة في المؤشروسيتم تصنيف هذا 

 ليوميا حجم التداولمتوسط  بقيمة المؤشر مرهونا   في من عدمه الشركات إدراجسيبقى كما ، الكويت االلكتروني

(ADTV) ، المالية. معدل سيولة الورقةعلى  يدلاألمر الذي 

 

حجم ط متوسالمتعلقة ب بياناتال معدلعلى أساس  بشكل سنويالمؤشر  المدرجة في مكوناتالتم مراجعة يسهذا و

تائج سيتم اإلعالن عن ن. والسوق تقسيمنتائج  نشر الكشف عنها بالتزامن مع ، والتي سيتملها اليومي التداول

 أحد من شهريوم ثاني  ، على أن تصبح سارية المفعول اعتبارا  منمن شهر يناير يوم أحدثاني المراجعة في 

 الكويتي. يتم تداولها بالدينار نقطة 5000ي القيمة األساسية للمؤشر ه كونتسوفبراير. 

 

 رمؤش القيشكل إط: "نورة العبدالكريم، رئيس قطاع األسواق بالتكليف لبورصة الكويت قالت وتعليقا  على ذلك،

 في سبيل دؤوبال سعيينامن  ا  يشكل جزء وهو ما محورية ضمن إطار عملية تقسيم السوق، خطوة" 50 رئيسي"

 .يهف ، والتي تعود بالفائدة على مختلف األطراف المعنيةألسواق رأس المال في الكويت ةقوي منظومة دإرساء قواع

ات االستثمار استقطاب المزيد منتعزيز جاذبية سوق األسهم للمستثمرين األجانب و وعن طريق المساهمة في

 ".رائدة في المنطقة شركة كبورصةالمكانة ب هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في االرتقاءالمحلية، فإن 

 

من  "سوق ناشئ" "ما دون الناشئ إلى سوق من الكويت تصنيف ترقية بعديأتي إطالق المؤشر الجديد يذكر أن 

مؤشر فوتسي سبق ذلك تصنيف مماثل على كل من و .2019في ديسمبر  (MSCI)أم أس سيس آي  شركة قبل

 (S&P Dow Jonesوستاندرد آند بورز داو جونز لألسواق الناشئة ) ،2017في  (FTSE Russellراسل )

 .2018في 

 

 -انتهى-


