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  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات
 

  الحذر تزايد مع المؤشر على صعب أسبوع

 عدة أسباب.  الحالي العام خالل مكاسبه بذلك ليفقد نقطة 5,668.33 مستوى الى% 2.13 بنسبة تراجعه الى أدت المالية لألوراق مسقط لسوق العام المؤشر على ضغوطات المنصرم األسبوع شهد

 الى يعود برأينا الذي األمر مرتفعة أجنبية ملكية نسب لديها التي تلك خاصة القيادية الشركات من عدد أسهم على والضغوطات النفط أسعار في التراجع المثال سبيل على منها األداء هذا الى أدت

 خالل الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر وسجل. متفاوتة لضغوط المنطقة في المالية األسواق وتعرض اإلقليمية التأثيرات الى إضافة سابقا له أشرنا ما وهو النقدية التوزيعات على الضرائب

 .نقطة 845.39 مستوى عند% 1.26 بنسبة تراجعا األسبوع

 ومن. ع.ر مليون 43.4 نقدية توزيعات بمجموع( نقدية توزيعات فيها تم التي تلك فقط) عمومية جمعية 18 اللحظة حتى الحالي الشهر شهد كابيتال، وأوبار المالي السوق لبيانات طبقا آخر، سياق وفي

 . ُعمان وأريد مسقط لبنك يعود% 59.4 منها. ع.ر مليون 151 مقترحة نقدية توزيعات بإجمالي جمعية18 الحالي األسبوع يشهد أن المتوقع

  نقطة 7,883.60 مستوى الى% 2.16 بنسبة تراجعا الصناعة مؤشر كذلك وسجل نقطة 8,005.12 مستوى عند أسبوعي أساس على% 2.18 بنسبة إنخفاضا المالي المؤشر وسجل

 أساس على% 12.6 بنسبة اإليرادات إجمالي في إنخفاضا المالي مسقط سوق تصنيف حسب مدرجة شركات لثالثة المتضمن الفرعي والميكانيكية الكهربائية الصناعات لقطاع اإلجمالية النتائج أظهرت

.  النحاس مثل رئيسية أولية مواد أسعار بإنخفاض تأثرت والتي% 19.3 بنسبة العمانية الكابالت صناعة شركة نتائج تراجع الى يعود رئيسي بسبب 2016 عام خالل. ع.ر مليون 298.9 الى سنوي

 هامش صافي تحسن حين في 2015 لعام% 9 مع مقارنة% 8.7 عند مستقرا طفيفا تراجعا شهد التشغيلي الربح هامش أن إال سنوي سأسا على% 15 بنسبة تراجعا للقطاع التشغيلية األرباح وشهدت

 عامة مساهمة شركة من الشركة تحويل على وافقت قد ع ع م ش البصرية لأللياف العمانية بالشركة للمساهمين العادية غير العامة الجمعية أن ذكره الجدير.  2016 لعام% 7.1 الى% 6.9 من الربح

 . مقفلة مساهمة شركة إلى

 .  نقطة  2,988.68 مستوى عند% 0.84 بنسبة منخفضا الخدمات مؤشر وأغلق

 لعام سنوي أساس على% 4.1 بنسبة( المالي السوق لبيانات طبقا) اإليرادات إجمالي تراجع أظهرت( مسقط سوق تصنيف حسب مدرجة شركات 9 يشمل) الفرعي السياحة لقطاع اإلجمالية النتائج

 الشركات جميع سجلت فقد للقطاع التشغيلية باألرباح يتعلق وفيما. الفنادق إلدارة العالمية الشركة و( عمان) الخليج فنادق من كل أداء تراجع الى يعود رئيسي بسبب وذلك. ع.ر مليون 48.3 الى 2016

. 2015 لعام% 25.2 مع مقارنة 2016 لعام% 22.3 للقطاع التشغيلي الهامش وبلغ. المستوى ذات عند التكاليف وبقاء اإليردات إرتفاع بسبب واضحا إرتفاعا سجل الذي البريمي فندق عدا ما تراجعا

 العمليات بيع من ربحا شهدت التي السياحة و للفنادق عمان لشركة القوية النتائج بسبب سنوي أساس على% 26 نسبته واضح بإرتفاع 2016 لعام. ع.ر مليون 12.88 اإلجمالي الربح صافي وبلغ

 صافي أفضل البريمي فندق وسجل.  سنوي اساس على% 13 بنسبة متراجعا أي. ع.ر مليون 8.9 للقطاع اإلجمالي الربح صافي يصبح البند، هذا بإستثناء. ع.ر مليون 3.9 بمبلغ الضريبة بعد المتوقفة

 (السياحة و للفنادق عمان لشركة اإلستثنائي البند إستثنينا حال في طبعا% )61.4 عند ربح هامش

 التحليلية وبالنظرة. نقطة 5,720 ومستوى نقطة 5,660 مستوى بين األسبوع خالل سيتذبذب المالية لألوراق مسقط لسوق العام المؤشر أن الى الفنية المؤشرات تشير األسبوعي، الفني التحليل وفي

 االتجاه في ويتوافق درجة 30 مستوى فوق يقف حاليا   النسبية القوة مؤشر زال وما يوم، 14 متوسط ايجابي بشكل قطع المؤشر أن نجد األسية المتحركة المتوسطات وباستخدام السوق لمؤشر الفنية

 .جيدة فنية إشارة وهي السوق مؤشر مع الصاعد

 .  ع.ر مليون 7.49 بمبلغ شراء صافي مسجال األجنبي المؤسسي اإلستثمار خاصة األخرى الفئات من الضغوط يمتص واضح وبشكل المحلي المؤسسي اإلستثمار يزال ال

 السلطنة وأن الخارجية الدفعات بسبب الضغوط من المزيد تحمل على وقادرة عام بشكل جيد وضع في البنوك هذه بأن االئتماني للتصنيف موديز وكالة أشارت الخليجية، البنوك األخيرعن تقريرها في

 أعلى 2016 عام في السلطنة سجلت الوكالة، لذات طبقا. الجاري الحساب في والعجز األجنبي النقد احتياطيات مستوى إلنخفاض رئيسي بشكل يعود الذي األمر الضغوط لهذه غيرها من تعرضا أكثر

 .اإلجمالي المحلي الناتج من% 21.29 نسبة عند موديز وكالة توقعته والذي الخليجية الدول بين الجاري الحساب في عجز مستوى

 

  %.1.48 بنسبة المالية لألوراق الكويت سوق تالها% 1.56 نسبته أسبوعي بإرتفاع المكاسب أفضل البحرين بورصة سجلت خليجيا ،

المصدر: صندوق النقد الدولي 
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 جذبت وقد. الموازنة في العجز سد في للمساعدة األجانب للمستثمرين اللجوء في األوسط الشرق حكومات بين األحدث يجعلها مما دوالر، مليارات 8 البالغة و الدولية سنداتها إصدار عن الكويت أعلنت

 الذي السعودية إصدار بعد  الخليج منطقة في إصدار أكبر ثالث اإلصدار يعتبر. عنه المعلن المبدئي االسترشادي السعر بتغيير الكويتية للحكومة يسمح مما ، دوالر مليار 29 بحوالي طلبات السندات

% 2.75 فائدة وبسعر 2022 عام تستحق دوالر مليارات 3.5 بقيمة سنوات خمس األولى: شريحتين هيئة على الكويت إصدار جاء.  الماضي العام خالل دوالر مليارات 9 وقطر دوالر مليار 17.5  بلغ

 السندات تصنيف أن بالذكر، الجدير من%. 3.63 وعائد% 3.63 فائدة وبسعر 2027 عام تستحق دوالر مليارات 4.5 بقيمة سنوات عشر الثانية الشريحة أما% 2.89 وبعائد دوالر 99.366 بيع وسعر

 .اليالتو على% 3.184 و% 2.235 عند سنوات 10 و 5 لفترات السندات على منخفضة عوائد بنسب 2016 عام من أبريل في صدرت التي و أبوظبي سندات لتصنيف مماثال جاء الكويتية

 الفائدة أسعار رفع األمريكي الفيدرالي قرار من ساعات بعد وذلك – األمريكي الدوالر مع عمالتها ربط بسبب - الفائدة أسعار برفع( ستة أصل من) خليجية مركزية بنوك أربع قامت حيث خليجيا نبقى

 اإلمارات ومصرف( المركزي البنك) السعودي العربي النقد مؤسسة أعلنت وقد. الربط بهذا إلتزامهم على عام بشكل الخليجية الدول بقاء الى يشير مما  السابق األسبوع خالل أساس نقطة 25 بـ

 المركزي الكويت نكب محافظ وتصريحات مختلفة إعالم لوسائل طبقا التفصيل، وفي. أساس نقطة 25 بواقع األساسي الفائدة سعر رفع المركزي البحرين مصرف و المركزي الكويت بنك و المركزي

 العربي النقد مؤسسة رفعت السعودية، وفي. للمدخرات جذابة كعملة الكويتي الدينار على الحفاظ أجل من%  2.75 الى% 2.5 من مئوية نقطة ربع بواقع الخصم سعر برفع المركزي الكويت بنك قام ،

 إعادة اتفاقيات معدل الرفع وشمل. االقتصاد تباطؤ الى يؤدي قد مما المحلي، المصرفي النظام في السيولة تشديد من المزيد تجنب مع األموال رؤوس هروب من للحد محاولة في الفائدة أسعار السعودي

 بسبب بالفعل عالية هي يرأينا التي أساس نقطة 200 عند( الريبو) الشراء إعادة اتفاقيات معدل على المؤسسة أبقت حين في أساس نقطة 100 إلى أساس نقطة 75 من( العكسي الريبو) المعاكس الشراء

( الريبو) الشراء إعادة اتفاقيات سعر يمثل بينما ، السعودي العربي النقد مؤسسة لدى أموالها إيداع عند البنوك عليها تحصل التي الفائدة سعر هو( العكسي الريبو) أن الى اإلشارة تجدر. السيولة ظروف

 من حيث األمريكي، بالدوالر الخليجية العمالت إرتباط إستمرار حالة في وذلك القادمين العامين مدى على زيادة ستشهد الخليج منطقة في الفائدة أسعار بأن نعتقد. للبنوك المؤسسة من اإلقراض سعر

 األسبوع خالل تقريرها في أشارت قد موديز وكالة وكانت. مختلفة إخبارية مصادر إلى إستنادا وذلك ،2018 عام في أخرى مرات وثالث العام، هذا أكثر أو مرة األميريكة الفائدة سعر رفع المتوقع

 تعرضت وأن سبق والتي -  والُعمانية القطرية البنوك تستفيد أن المتوقع ومن. الخليج منطقة في التمويلية الضغوط تخفف سوف الدولية الديون وإصدارات العالمية النفط أسعار استقرار أن الى السابق

 . الفائدة أسعار إرتفاع من - غيرها من أكثر السيولة على لضغوطات

 جعل الذي األمر أسهمها قيمة في التراجع و التباطؤ بسبب معاناة الخليج منطقة في التأمين األسواق أكبر أحد يعد الذي السعودي التأمين سوق في الصغيرة الشركات من عدد شهد مختلف، سياق وفي

 ذلك، سبق. الشركتين بين المحتمل االندماج إمكانية دراسة على التعاوني للتأمين المتحدة المجموعة و للتأمين  مالذ شركة اتفقت األخيرة، اآلونة وفي. اإلندماج إمكانية يدرس الشركات هذه من العديد

 مجال في فقط ليس اإلعالنات هذه من المزيد ستشهد القادمة الفترة بأن نرى. محتمل إلندماج أولية محادثات في بدءال بقرارهما المتعلق" التعاونية األهلية" و" التعاوني للتأمين العامة الخليجية" تصريح

 . أيضا األخرى قطاعات في ولكن التأمين

 أسعار رفع تم وقد. اإليجابية األمريكية االقتصادية المؤشرات إلى إستنادا الماضي األسبوع في وتوقعاتنا يتماشى بشكل القياسية الفائدة أسعار األمريكي الفيدرالي اإلحتياطي رفع سابقا، ذكرنا كما عالميا،

  جيدا يعمل اإلقتصاد أن ببساطة يعني ذلك أن يلين جانيت المركزي البنك رئيسة قالت صحفية لتصريحات وطبقا. أشهر ثالثة في الثانية الزيادة وهي% 1و% 0.75 بين لتتراوح نقطة بربع الفائدة

 

 
 التوصيات

 
برفع أسعار الفائدة تبعه عدة بنوك مركزية في المنطقة، فإن ذلك من شأنه دعم أداء األسواق خاصة في القطاعات المالية وضعا بعين  درالي األمريكيياإلحتياطي الفمع الوضع بعين اإلعتبار قيام 

سيشهد األسبوع الحالي كما ذكرنا سابقا العديد من الجمعيات العمومية التي ستشمل عددا من الشركات الهامة مثل بنك مسقط وأريد ما  اإلعتبار بأن العام الحالي قد يشهد المزيد من رفع أسعار الفائدة.

المزيد من  كذلك فإنالتوزيعات القادمة.  فيه خاصة في ضوءالقطاع المالي وإغتنام الفرص التي قد تتوفر  بمراقبةننصح المستثمرين  يعني حدوث تحركات ونشاط على أسهم الشركات ذات الصلة. 

 تأثيرات الضرائب على التوزيعات للشركات من شأنه أن يساعد المستثمرين على إتخاذ قرارات أكثر وضوحا.الوضوح فيما يتعلق ب

ا حتياطي الفيدرالي األمريكي: حرك  أسعار الفائدة تاريخيا 

المصدر: بلومبيرغ
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-4.63% -2.88% -2.72% (28.19)           1,035.33 1,007.14 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

-3.29% -2.17% -1.54% (17.87)           1,160.23 1,142.36 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

-1.34% -1.86% -0.70% (7.08)             1,018.65 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,011.57200

-2.72% -1.00% -1.26% (10.80)           856.19 845.39 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-1.98% -1.93% -2.13% (123.41)         5,791.74 5,668.33 مؤشر سوق مسقط 30 

22.00% 16,733.98     76,059.01 92,792.99 األسهم المتداولة )باأللف( 

69.78% 12,225.06     17,520.16 29,745.22 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

748,630 عدد السندات المتداولة 4,495 عدد الصفقات
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

20,041.9عمانيون 

2,725.1خليجيون 

131.3عرب

6,846.9أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

26,013.8عمانيون 

2,093.3خليجيون 

228.1عرب

1,409.9أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(
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نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

3.31% 0.018 0.562 فولتامب للطاقة

1.51% 0.030 2.020 عمـانية للتسـويـق  شل اـل

0.89% 0.002 0.226 عمان لإلستثمارات والتمويل

0.69% 0.004 0.586 مسقط للغازات

0.61% 0.010 1.640 صناعة الكابالت العمانية 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-48.98% -0.048 0.050   الوطنية لألوراق المالية      

-9.89% -0.072 0.656 الصفاء لألغذية 

-9.26% -0.015 0.147 الوطنية العمانية للهندسة 

-9.05% -0.076 0.764 نسيج عمان القابضة

-7.27% -0.034 0.434 بنك مسقط

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

18.4% 5,467.4 0.578 أريد

15.5% 4,606.5 0.434 بنك مسقط

13.1% 3,899.4 1.350 عمانتل

8.0% 2,371.3 2.020 عمـانية للتسـويـق  شل اـل

5.7% 1,707.8 0.136 عمان واإلمارات لالستثمار القابضة

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

11.4% 10,566.3 0.434 بنك مسقط

10.2% 9,459.1 0.578 أريد

6.9% 6,357.5 0.201 شركة األنوار القابضة

5.7% 5,319.2 0.090 بنك نزوى

5.3% 4,874.6 0.180 االسماك العمانية 

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

5.44 14.04

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

9 49 7  
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مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 

منذ بداية العام النقاط منذ بداية الشهر النقاط التغير األسبوعي النقاط المؤشر السابق  المؤشر الحالي  الرمز  القطاعات 

% للعام % للشهر  % لليوم بلومبيرغ 

4.3% 333 -2.0% (160) -2.18% (179) 8,183.77 8,005.12 BKINV القطاع المالي

6.4% 476 -0.3% (24) -2.16% (174) 8,058.05 7,883.60 INDSI قطاع الصناعة

-2.3% (70) -0.6% (19) -0.84% (25) 3,013.92 2,988.68 SINSI قطاع الخدمات

السعر الى القيمة االسبوع -52 مضاعف أرباح  االسبوع -52 معامل بيتا المؤشرات الرئيسية - القطاعات 

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

1.13 0.05 5,283.14 6,020.39 مؤشر سوق مسقط 30 

0.94 0.04 6,484.69 8,274.98 0.62 القطاع المالي

1.68 0.04 6,510.85 8,245.93 0.43 قطاع الصناعة

1.31 0.07 2,981.73 3,355.71 0.47 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

تاريخ االدراج سعر الفائدة قيمة االصدار )لاير عماني( تاريخ االسترداد االصدار

5 يناير 2012 3.25% 150,000,000 20 ديسمبر 2016 39

24 يونيو 2012 5.50% 100,000,000 19 يونيو 2022 40

28يناير 2013 3.25% 100,000,000 05 ديسمبر2017 41

20مايو 2013 4.25% 80,000,000 13 مايو 2020 42

03أكتوبر 2013 2.75% 100,000,000 05 سبتمبر 2017 43

11 ديسمبر 2013 3.00% 100,000,000 25 نوفمبر 2018 44

24 ديسمبر 2014 3.00% 200,000,000 15 ديسمبر 2019 45

04 مارس 2015 4.50% 200,000,000 23 فبراير 2025 46

11 أغسطس 2015 3.00% 300,000,000 9 أغسطس 2020 47

24 فبراير 2016 3.50% 100,000,000 22 فبراير 2021 48

04 مايو 2016 1.00% 100,000,000 25 أبريل 2023 49

13 أكتوبر 2016 5.00% 100,000,000 3 أكتوبر 2022 50

1 يناير 2017 5.50% 150,000,000 27 ديسمبر 2026 51

10 نوفمبر 2015 3.50% 250,000,000 3 نوفمبر 2020 الصكوك السيادية رقم 1

قيمة االصدار )دوالر أمريكي( سندات عالمية 

29 يونيو 2016 3.50% 500,000,000 14 يوليو 2022 OMAN 3 ½ 07/14/22 

8 يونيو 2016 3.63% 1,500,000,000 15 يونيو 2021 OMAN 3 ⅝ 06/15/21

8 يونيو 2016 4.75% 2,500,000,000 15 يونيو 2026 OMAN 4 ¾ 06/15/26

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ
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مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير األسبوعي التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

% % %

1.13 10.99 -1.98% -1.93% -2.13% -123.41 5,791.74 5,668.33 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.58 17.06 -4.30% -1.03% -0.24% -16.39 6,916.84 6,900.45 السوق المالية السعودية 

1.26 22.65 18.49% 0.41% 1.48% 99.55 6,711.16 6,810.71 سوق الكويت لألوراق المالية

1.53 15.31 -0.73% -3.19% -1.01% -106.20 10,467.23 10,361.03 بورصة قطر   

0.81 9.00 12.63% 1.85% 1.56% 21.06 1,353.56 1,374.63 بورصة البحرين    

1.24 15.05 -0.27% -3.00% 0.03% 1.16 3,520.17 3,521.33 سوق دبي المالي 

1.38 12.63 -2.67% -2.79% -0.73% -32.37 4,457.30 4,424.93 سوق أبوظبي لألوراق المالية

المصدر: بلومبيرغ، أوبار كابيتال 

السنة/اليوم اليوم / األسبوع التغير السعر أسعار السلع السنة/اليوم اليوم / األسبوع التغير القيمة األسواق العالمية

% % دوالر دوالر % % أوروبا

-10.10% 1.58% 0.81 52.18 خام برنت اآلجل للبرميل 4.13% 1.29% 94.9 7,438.02 فايننشال تايمزانجلترا

-11.24% 1.46% 0.71 49.20 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل 5.6% 1.4% 166.2 12,129.36 المانيا داكس

-6.19% 1.29% 0.65 50.88 خام عمان اآلجل للبرميل 3.4% 0.7% 34.3 5,027.63 فرنسا كاك 40 

6.24% 1.61% 19.41 1,224.14 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

9.40% 2.18% 0.37 17.41 الفضة لألوقية 6.0% 0.2% 47.1 20,950.10 الواليات المتحدة داو جونز

6.35% 1.94% 18.26 960.85 بالتينيوم لألوقية 6.5% 0.5% 12.7 2,385.26 أس آند بي 500الواليات المتحدة

5.93% 2.30% 132.00 5,864.00 النحاس طن متري 9.6% 0.7% 38.3 5,900.05 الواليات المتحدة ناسداك

11.46% 0.37% 7.00 1,887.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

11.53% -0.60% -13.50 2,249.00 الرصاص طن متري 2.5% -0.1% -14.5 19,590.14 نيكاي 225اليابان

9.01% 3.81% 103.00 2,808.00 الزنك طن متري 10.4% 3.1% 719.6 24,288.28 هونج كونج هانج سينج

1.85% 3.13% 310.00 10,205.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 1.4% -0.1% -6.4 5,563.19 بورصة تونستونس

4.6% 0.5% 64.9 12,918.21 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية 3.1% 1.5% 33.4 2,237.26 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز 0.7% -0.3% -1.6 533.79 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.932 1.073  EUR 1.5 اليورو% 0.1% 1.2 1,229.35 بورصة بيروت لبنان

0.816 1.225  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

113.490 0.009  JPY 22.4 الين الياباني% 2.4% 2.1 89.51 البحرين

6.872 0.146  CNH 9.1 اليوان الرينمنبي الصيني% -2.1% -10.7 490.01 الكويت

65.466 0.015  INR 7.8- الروبية الهندية% -4.0% -25.5 614.47 إم اس سي آي عمان

58.015 0.017  RUB 1.5- الروبل الروسي% -1.7% -14.5 814.49 قطر

1.330 0.752  CAD 1.2- الدوالر الكندي% -1.7% -6.8 383.27 االمارات

1.302 0.768  AUD 1.1 الدوالر األسترالي% -1.8% -8.4 467.09 األسواق الخليجية

المصدر: بلومبيرغ   المصدر: بلومبيرغ ، الساعة الثالثة بتوقيت مسقط )مالحظة: األسواق العالمية مغلقة يومي السبت واألحد(
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مكرر الربحية ونسبة التوزيعات عائد الملكية ومكرر القيمة الدفترية

العائد على األصول و عائد التوزيعات  العائد على التدفق النقدي الحر ومكرر السعر الى المبيعات

صافي الدين ومكرر السعر على األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلستهالك واإلطفاءعائد السهم ومكرر السعر للتدفق النقدي

المصدر: بلومبيرغ

مؤشرات رئيسية - األسواق الخليجية

السعودية
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مكرر السعر الى المبيعات

السعودية

الكويت

قطر

دبي

أبو ظبي
عمان

4.0%

4.8%

5.6%
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مكرر السعر للتد ق النقد 
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 ا

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
القطاع المالي

5.5% 0.7                   6.4                   2,048                    -8.1% -9.2% -7.3% 0.9% بنك مسقط                                1,083                                0.434                                0.488                                0.366

5.4% 1.1                   9.2                   112                       7.0% -3.1% -2.0% 0.4% بنك ظفار                                     467                                0.246                                0.270                                0.205

3.4% 0.9                   12.3                 182                       -8.1% -5.2% -5.2% -0.7% بنك صحار                                     236                                0.147                                0.192                                0.137

6.3% 0.9                   4.3                   51                          3.8% 0.0% -1.6% 0.0% البنك الوطني العماني                                    363                                0.246                                0.272                                0.218

3.0% 0.8                   8.2                   506                       7.5% -0.8% -1.5% -0.8% بنك اتش اس بي سي عمان                                    258                                0.129                                0.133                                0.095

5.0% 1.2                   9.6                   -                        2.0% -1.0% -1.0% 0.0% البنك األهلي                                    285                                0.200                                0.206                                0.168

- 1.1                   207.9               309                       8.4% 1.1% -1.1% 1.1% بنك نزوى                                    135                                0.090                                0.094                                0.067

- 0.9                   - 110                       -2.8% 1.4% -1.4% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      70                                0.070                                0.076                                0.055

4.8% المتوسط            36.8              0.9 قطاع البنوك                       2,897

5.9% 1.4                   10.3                 352                       27.3% 2.5% 0.5% 1.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      41                                0.410                                0.410                                0.230

2.9% 0.5                   6.4                   2                            -3.9% -3.1% -2.8% -2.8% مسقط الوطنية القابضة                                         9                                1.720                                1.860                                1.640

- 1.5                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للتأمين                                       41                                0.206                                0.208                                0.197

- 0.7                   9.9                   976                       33.8% -5.0% -2.1% 2.2% المدينة تكافل                                       17                                0.095                                0.103                                0.068

4.4% المتوسط              8.9              1.0 قطاع التأمين                          107

7.5% 0.9                   6.5                   -                        19.1% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      42                                0.156                                0.156                                0.128

7.2% 0.9                   4.0                   39                          4.8% -5.1% -3.7% -3.7% مسقط للتمويل                                      35                                0.131                                0.141                                0.110

6.3% 1.1                   10.5                 46                          -4.5% -3.2% -3.2% 0.0% المتحدة للتأمين                                       49                                0.150                                0.162                                0.128

6.4% 0.9                   6.3                   -                        8.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان اوريكـس للتأجير                                      34                                0.135                                0.135                                0.112

5.8% 1.2                   14.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      72                                0.286                                0.289                                0.270

7.5% 0.9                   4.2                   7                            3.3% -6.0% -6.7% 0.8% تأجير للتمويل                                      32                                0.126                                0.140                                0.108

6.5% المتوسط              8.8              1.0 قطاع التأجير التمويلي                          264

- 2.5                   - -                        65.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.165                                0.165                                0.100

3.0% 1.0                   39.0                 -                        -2.3% -0.6% -0.6% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      33                                0.167                                0.205                                0.124

1.6% 1.4                   23.9                 -                        3.9% 0.0% 0.0% 0.0% أومنفست                                    338                                0.532                                0.570                                0.417

- -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لألوراق المالية                                     -                                     -                                     -                                     -

- 0.9                   35.9                 1,236                    -1.8% -5.1% -5.1% 0.9% الخليجية لخدمات االستثمار                                      16                                0.112                                0.138                                0.092

- 0.8                   - -                        -10.0% -10.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         6                                0.090                                0.102                                0.090

4.2% 0.7                   11.7                 -                        -2.7% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       89                                0.360                                0.422                                0.350

9.3% 0.7                   6.8                   303                       -13.1% -12.2% -4.4% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.086                                0.109                                0.073

- 1.8                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشروق لخدمات االستثمار                                          5                                1.035                                     -                                     -

4.3% 1.0                   5.8                   2,139                    7.5% 4.7% -2.9% 1.0% األنوار القابضة                                      35                                0.201                                0.215                                0.144

- 0.8                   5.9                   9                            2.3% -7.5% -2.2% -1.4% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      17                                0.136                                0.168                                0.091

- 0.5                   16.2                 577                       14.0% -8.5% -4.4% 0.0% المدينة لإلستثمار                                      13                                0.065                                0.075                                0.052

- 0.7                   10.2                 136                       -10.1% -3.9% -1.6% -1.6% الشرقية لالستثمار القابضة                                       11                                0.124                                0.170                                0.100

4.3% المتوسط              9.5              0.8 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          578

5.0% المتوسط         16.0            0.9 إجمالي القطاع المالي                    3,847  
 لمصدر: بلومبيرغ
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الصناعة

4.0% 0.8                   5.8                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.750                                3.750                                3.750

3.7% 2.0                   18.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          9                                1.340                                1.340                                1.210

5.8% 1.1                   40.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A ظفار للمرطبات والمواد الغذائية                                         5                                0.260

4.6% 2.4                   10.5                 0                            0.2% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                    108                                2.160                                2.250                                2.100

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          1                                0.050                                0.061                                0.050

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها                                      -                                     -                                     -                                     -

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الُعمانية الغذائية الدولية                                     -                                     -                                     -                                     -

5.3% 2.1                   8.7                   -                        21.7% 3.9% -0.5% 0.0% المطاحن العمانية                                     134                                0.852                                0.860                                0.478

4.7% - 16.5                 -                        -5.4% -5.4% -5.4% 0.0% مطاحن صاللة                                       67                                1.395                                1.500                                1.340

- 11.9                 - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية االروروبية للصناعات الغذائية                                          2                                1.000                                1.000                                1.000

2.2% 0.4                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      17                                0.216                                0.226                                0.200

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A العمانية للتنمية الزراعية                                     -                                     -

- 1.7                   54.4                 983                       195.1% 11.1% -3.7% 4.7% األسماك العمانية                                      23                                0.180                                0.191                                0.055

- 4.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  ظفار للصناعات السمكية والغذائية                                          3                                1.280                                1.280                                1.280

- 0.2                   1.4                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن صحار                                          1                                0.206                                0.206                                0.206

- 2.1                   19.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

2.7% 2.0                   17.2                 -                        -18.0% -18.0% -9.9% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      79                                0.656                                0.856                                0.656

- 1.9                   38.5                 0                            0.2% 0.2% 0.2% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.282

4.1% المتوسط            21.1              2.5 قطاع األغذية و المشروبات                          472

6.1% 1.0                   12.6                 5                            3.8% -0.8% 0.4% 0.0% إسمنت عمان                                    163                                0.492                                0.500                                0.426

4.7% 1.7                   13.3                 17                          -7.1% -4.5% -4.5% -1.8% ريسوت لإلسمنت                                    275                                1.375                                1.625                                0.936

5.4% المتوسط            13.0              1.4 قطاع االسمنت                          438

- - - 9                            -10.9% -10.9% -2.0% 0.0% الحسن الهندسية                                          4                                0.049                                0.103                                0.048

- 0.6                   - 859                       -9.6% -8.6% -4.5% 2.4% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      74                                0.085                                0.121                                0.060

المتوسط -               0.6 -  قطاع الهندسة والبناء                            78

3.3% 0.5                   - -                        146.5% 28.2% -9.0% 0.0% نسيج عمان القابضة                                         5                                0.764                                0.840                                0.300

2.7% 0.8                   20.8                 -                        -17.3% 0.3% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.092                                0.111                                0.083

3.0% المتوسط            20.8              0.7 قطاع األنسجة                              6

8.3% 1.0                   11.6                 -                        9.1% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.121                                0.100

4.1% 2.7                   21.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.600                                3.300

0.7% 1.4                   49.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

4.4% المتوسط            27.3              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   87.2                 -                        3.2% -5.9% -3.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.032                                0.039                                0.028

7.4% - - -                        -9.8% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                         6                                0.175                                0.255                                0.170

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة المواد الكاشطة                                          0                                0.050                                0.050                                0.050

12.7% 1.2                   25.4                 710                       -6.5% -3.1% -3.7% 1.9% األنوار لبالط السيراميك                                      47                                0.158                                0.302                                0.139

6.1% 0.7                   6.1                   1,114                    -6.5% -8.4% -6.1% -3.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      29                                0.230                                0.277                                0.132

- 0.7                   9.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.420                                0.448                                0.400

7.4% 2.5                   11.8                 64                          -6.0% -2.5% -2.1% -2.1% المها للسيراميك                                      25                                0.470                                0.500                                0.360

8.4% المتوسط            27.9              1.1 قطاع مواد البناء ومستلزماته                          110

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -                                     -                                     -                                      - 

6.7% 1.5                   4.4                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                       10                                0.300                                0.300                                0.295

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A الخليجية للصناعات البالستيكية                                      -                                     -

- 0.8                   7.9                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                0.522

3.8% 1.1                   20.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260                                0.250                                0.250

5.3% 1.0                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.190                                0.202                                0.174

5.3% المتوسط            11.0              1.1 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            27

12.0% 1.9                   10.5                 170                       2.4% 2.4% -1.3% 0.7% الخليج الدولية للكيماويات                                          6                                0.293                                0.328                                0.243

2.0% 1.4                   16.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       33                                0.488                                0.500                                0.470

7.1% 0.8                   10.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 7.6% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      12                                0.704                                0.740                                0.628

7.0% المتوسط            12.6              1.4 قطاع الكيماويات                            51

9.1% 0.8                   4.2                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                         6                                0.110                                0.110                                0.100

9.1% المتوسط              4.2              0.8 قطاع الصناعات الدوائية                              6

6.6% 1.7                   13.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لأللياف البصرية                                      33                                4.570                                4.570                                4.500

5.4% 1.6                   9.4                   2                            14.7% 8.1% 3.3% 0.0% فولتامب للطاقة                                      34                                0.562                                0.564                                0.410

5.5% 1.6                   9.6                   97                          4.1% 1.9% 0.6% 0.3% صناعة الكابالت العمانية                                     147                                1.640                                1.850                                1.450

5.8% المتوسط            10.7              1.6 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          214

5.8% المتوسط         16.5            1.3 إجمالي قطاع الصناعة                     1,453  
 المصدر: بلومبيرغ
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 

ل

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الخدمات

7.4% 1.7                   8.6                   461                       -10.9% -1.1% -2.2% 0.0% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                1,013                                1.350                                1.685                                1.345

6.9% 1.6                   8.1                   769                       -12.4% 3.2% -0.3% 0.7% اريد                                    376                                0.578                                0.772                                0.554

7.2% المتوسط              8.4              1.7 قطاع اإلتصاالت                       1,389

6.3% 1.3                   20.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      36                              10.495                              10.495                                9.500

6.2% 0.8                   28.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أوبار للفنادق والمنتجعات                                           6                                0.129                                0.129                                0.129

- 1.0                   298.3               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الباطنة                                          4                                1.125                                     -                                     -

- -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فندق البريمي                                      -                                     -                                     -                                     -

43.7% 1.0                   7.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                      28                                0.396                                0.532                                0.190

60.0% 0.3                   2.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 150.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

6.0% 0.8                   5.9                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ضيافة الصحراء                                      15                                2.500                                     -                                     -

- 0.3                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للسياحة                                       14                                0.490                                0.490                                0.490

8.0% 0.9                   17.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380                                1.380                                1.380

21.7% المتوسط            54.2              0.8 قطاع السياحة والضيافة                          115

6.8% 0.9                   13.5                 257                       27.2% -3.5% -1.6% 1.4% مؤسسة خدمات الموانئ                                      28                                0.299                                0.324                                0.162

3.2% 2.1                   19.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     114                                0.632                                0.648                                0.616

5.0% المتوسط            16.6              1.5 قطاع الخدمات اللوجستية                          142

5.2% 4.6                   12.6                 615                       1.0% 1.0% 1.5% 0.5% شل العمانية للتسويق                                     197                                2.020                                2.025                                1.850

3.2% 1.9                   12.4                 -                        -0.5% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                     114                                1.850                                1.920                                1.850

6.4% 2.1                   13.3                 3                            -1.9% -0.3% -0.3% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                     108                                1.565                                1.700                                1.385

2.4% 1.7                   10.1                 15                          -10.1% -3.4% -1.9% 0.0% الغاز الوطنية                                       28                                0.514                                0.652                                0.280

6.5% 2.1                   21.6                 375                       -4.2% 0.7% 0.7% 0.7% مسقط للغازات                                       18                                0.586                                0.800                                0.530

4.8% المتوسط            14.0              2.5 قطاع تسويق النفط والغاز                          465

- 1.0                   10.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A جامعة ظفار                                      21                                1.485

5.9% 1.7                   7.6                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      15                                0.510                                0.520                                0.500

- - - #VALUE! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A المعهد الوطني للضيافة                                     -                                     -

7.5% 0.6                   8.3                   -                        -6.3% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                         9                                0.133                                0.190                                0.133

6.7% المتوسط              8.9              1.1 قطاع التعليم والتدريب                            45

5.4% 1.0                   8.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 3.3% الكامل للطاقة                                      30                                0.312                                0.312                                0.285

6.0% 2.4                   10.6                 -                        -6.5% -2.7% -2.7% 0.0% صحار للطاقة                                      48                                0.215                                0.350                                0.205

53.9% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للطاقة                                          4                                1.000                                1.000                                1.000

5.8% 2.0                   10.0                 275                       4.0% 2.2% 0.5% 0.0% أكوى باور بركا                                     118                                0.736                                0.736                                0.632

5.5% 1.4                   11.3                 226                       -2.7% -1.4% 0.0% 0.7% العنقاء للطاقة                                     209                                0.143                                0.163                                0.138

6.8% 0.6                   12.0                 -                        -9.8% -8.7% -9.3% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       15                                0.147                                0.204                                0.140

5.3% 6.9                   11.8                 -                        -2.2% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     139                                0.696                                0.740                                0.696

5.7% 2.6                   15.8                 25                          6.1% -0.4% -0.4% 0.8% سيمبكورب صاللة                                     233                                0.244                                0.276                                0.224

- 3.3                   71.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       44                                4.495                                4.850                                4.400

5.8% 1.8                   15.1                 -                        6.7% -1.5% -1.0% 0.0% السوادي للطاقة                                     137                                0.192                                0.227                                0.180

4.5% 1.8                   15.5                 -                        5.6% -2.6% -2.6% 0.0% الباطنة للطاقة                                     128                                0.190                                0.220                                0.179

10.5% المتوسط            18.2              2.4 قطاع الطاقة                       1,104

- 0.5                   - 66                          -3.3% -7.2% -6.5% -1.3% النهضة للخدمات                                      67                                0.232                                0.338                                0.163

13.0% 0.9                   12.9                 100                       -0.5% -1.0% -2.0% 0.5% الجزيرة للخدمات                                      40                                0.192                                0.300                                0.170

6.6% 1.3                   - 292                       13.0% 3.2% 0.9% 0.9% عمان لالستثمارات والتمويل                                       45                                0.226                                0.237                                0.171

9.8% المتوسط            12.9              0.9 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          152

9.4% المتوسط         19.0            1.5 إجمالي قطاع الخدمات                     3,413

6.7% 1.3 17.2 إجمالي السوق               5,444  
مصدر: بلومبيرغال    
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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع ا لكتروني: 
 1137صندوق البريد: 
سلطن  عما  ، 111الرمز البريد :   

+968 2475 4316ال اتف:   
+968 2412 5125الفاكس:   

 research@u-capital.netالبريد ا لكتروني: 
 

 
 

 في الواردة المعلومات تكون أن علىوعلى الرغم من الحرص الشديد  ( بناء على معلومات متاحة للجمهور.U Capital) ش.م.ع.م. أوبار كابيتال بواسطة هذا التقرير إعداد تم: المسؤولية إخالء
 هذا التقرير في الواردة المعلومات كفاية أو دقة عدم مسؤولية يتحملون ال اموظفيه أو/و إال أن أوبار كابيتال النشر وقت في مضللة غير أو صحيحة التقرير

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

للوحدة الواحدةصا ي قيم  األصول   
2017مارس   13 كما في  

 0.942 ر.ع. 
 

 

 صندوق عمان العربي لألسواق الخليجية

http://www.u-capital.net/

