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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 25 2018 أكتوبر  

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

 المؤشر العام يختتم تداوالت األسبوع على ارتفاع طفيف

   
أن ينهي األسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف. وقد تركز ثلثي تداوالت السوق على االسهم  بالرغم بقاء السوق المالي المحلي أسيرا للعوامل الجيوسياسية الخارجية، إال أنه تمكن من

 القيادية خاصة على الشركات التي تقدم عوائد جيدة مما دعم من أسعار أسهمها خالل ذات األسبوع. 

  
. وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية على انخفاض باستثناء مؤشر قطاع % على أساس أسبوعي0.19هذا وأغلق مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية على ارتفاع طفيف بنسبة 

% على التوالي. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق 0.02% و0.75% في الوقت الذي تراجع فيه مؤشرا قطاع الصناعة والقطاع المالي بنسبة 0.27الخدمات الذي ارتفع بنسبة 

 % على أساس أسبوعي.0.15مع الشريعة بنسبة 

  

عى مليار دوالر أمريكي من الصكوك خالل األسبوع الماضي. إن هذا اإلصدار هو ثاني إصدار للدين العام للسلطنة هذا العام في الوقت الذي تس 1.5مت السلطنة ببيع ما قيمته قا

مليار دوالر أمريكي في شهر يناير، وهو اإلصدار األكبر  6.5لغ فيه السلطنة لإلقتراض الخارجي بهدف تمويل عجز في الموازنة. ويأتي ذلك في أعقاب إصدار سندات تقليدية بمب

نقطة أساس  300أولي لإلصدار نحو للدين العام أكبر في تاريخ البالد. وكانت السلطنة قد بدأت خالل األسبوع المنصرم تسويق صكوك دوالرية ألجل سبع سنوات بسعر استرشادي 

نقطة  280مليار دوالر أمريكي وبلغ الهامش النهائي  3.5لمتغيرة. وكانت نتيجة التسويق قوية حيث تلقى اإلصدار طلبات تزيد قيمتها عن فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة وا

 2ك الحالية للسلطنة البالغة نقطة أساس أعلى من الصكو 50%. تجدر اإلشارة الى أن هذا اإلصدار يقدم 5.932أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة أي عند 

 .2024مليار دوالر والصادرة في العام الماضي والمستحقة في يونيو 

  

 61بالمائة من حصتها في حقل غاز خزان الواقع في منطقة االمتياز  10عن موافقتها بيع  -شركة تابعة لشركة النفط العمانية  -أعلنت شركة النفط العمانية لالستكشاف واإلنتاج 

وتمتلك شركة النفط العمانية لالستكشاف واإلنتاج عبر الشركة التابعة لها وهي  .شركة بي سي عمان فنتشرز المحدودة، وهي شركة مملوكة من الشركة الماليزية )بتروناس( إلى

ويخضع استكمال الصفقة إلى موافقة حكومة السلطنة %. هذا 60، بينما تمتلك بي بي عمان المشغل للحقل 61% من منطقة االمتياز 40مكارم جاز ديفيلوبمنت حصة بنسبة 

٪ أن يرفع االستثمار األجنبي المباشر في السلطنة وأن ينتج عنه مبالغ جيدة ستدعم اإلستثمارات المستقبلية لشركة 10من شأن بيع حصة  .باإلضافة إلى إتمام عدد من بنود االتفاق

 النفط الُعمانية.

  

مليون ر.ع. وتتعلق هذه المطالبة بمبالغ لم  2.25الشركة العمانية الوطنية للهندسة واالستثمار األسبوع الماضي أن المحكمة اإلدارية أصدرت حكماً لصالح الشركة بمبلغ أعلنت 

. ويخضع الحكم لالستئناف. كما أعلنت الشركة األسبوع 2017بل عام ( مقابل أعمال الصيانة التي نفذتها الشركة في مختلف العقود قPAEWتدفعها الهيئة العامة للكهرباء والمياه )

 .2020مليون ر.ع. ومن المتوقع اكتمال المشروع في مايو  7.12الماضي أنها ُمنحت عقداً من شركة النماء للدواجن لبناء منازل دجاج التسمين والمرافق المرتبطة به بمبلغ 

  
 4,500نقطة ومستوى المقاومة االول عند  4,400توصيتنا السابقة خالل االسبوع سيتحرك مؤشر السوق ما بين مستوى الدعم االول عند وفي التحليل الفني األسبوعي، نبقى عند 

  .نقطة 4,470نقطة مرهون بإغالقه فوق مستوى  4,500يوماً. اتجاه المؤشر نحو مستوى  50نقطة. حالياً كسر المؤشر العام لألعلى المتوسط المتحرك لفترة 

  
ات التي قد تواجه المستثمرين خالل صرح مدير سوق مسقط لألوراق المالية خالل حلقة عمل حول المتغيرات االقتصادية بالمنطقة واألسواق العالمية خالل العام الجاري والتحدي

ق تعمل مع مجموعة فوتسي على الحصول على ترقية الى سوق ناشئ من العام المقبل والتي تم تنظيمها بالتنسيق بين مجموعة فوتسي راسل العالمية وسوق مسقط، صرح بأن السو

األخرى قد تم ترقيتها الى أسواق ناشئة  خالل التغلب على بعض الجوانب والتحديات التي تعيق السوق في الوقت الحالي. تجدر اإلشارة الى أن العديد من األسواق المالية الخليجية

  ستثمارات المباشرة وتحسين السيولة فيها.األمر الذي أسهم بجذب المزيد من اإل

% على اساس 36.6جع العجز العام بنسبة محليا، بينت أرقام الموازنة العامة للدولة لألشهر السبعة األولى من العام الحالي الصادرة عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ترا

مليار ر.ع. بدعم من أغلب الفئات  5.89% عند 25.3يار ر.ع. بسبب اإلرتفاع في إيرادات النفط والغاز. وكانت اإليرادات اإلجمالية قد سجلت إرتفاعا بنسبة مل 1.645سنوي الى 

مليون ر.ع.( على اساس سنوي على خلفية  962.1% )أو 37.5% من إجمالي اإليرادات مسجال نموا بنسبة 59.9المكونة لها خاصة صافي اإليرادات النفطية الذي أسهم بنسبة 

% 9دوالر للبرميل لذات الفترة من العام السابق. وأما بند اإلنفاق العام فقد شهد إرتفاعا بنسبة  51.6دوالر للبرميل مقارنة مع  65.4تحسن أسعار النفط والتي بلغت في المتوسط 

%. وإلحتواء العجز إستخدمت الحكومة وسائل تمويل شملت صافي اإلقتراض 41.6علية قيد التسوية إنخفاضا بنسبة مليار ر.ع. في الوقت الذي سجلت فيه المصروفات الف 7.1الى 

من إجمالي التمويل( ولم يتم السحب من اإلحتياطات. تجدر اإلشارة الى أن مجموع الفوائد على القروض  %15.2% من إجمالي التمويل( وصافي اإلقتراض المحلي )84.8)

  مليون ر.ع.( بسبب إرتفاع اإلقتراض الخارجي. 220% )أي 175.7مليون ر.ع. بإرتفاع سنوي  345.2يد الدراسة بلغ للفترة ق
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وذلك بسبب  2017% مقارنة مع نهاية عام 4.3مليون مشترك بتراجع نسبته  6.64ام الحالي طبقا ألحدث البيانات، بلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة كما في شهر سبتمبر من الع 

على ذات األساس(. وطبقا لتقارير مجالس إدارة المشغلين الرئيسيين، فإن أحد األسباب الرئيسية لهذا اإلنخفاض  %5.6-في مشتركي الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا ) اإلنخفاض

ومن ناحية أخرى، تراجع عدد اإلشتراكات النشطة لإلنترنت ذو النطاق   عروض حزمة الترحيب من قبل المشغلين بناء على توجيهات هيئة تنظيم اإلتصاالت. توحيد يعود الى

ألف منتفع أي بنسبة  51.9شهد زيادة بـ  النمو الجيد ظهر في إجمالي منتفعي اإلنترنت الذي  مليون إشتراك. 4.22% خالل ذات الفترة الى 3العريض بالهاتف المتنقل بنسبة 

 .2017% كما في شهر سبتمبر من العام الحالي مقارنة مع نهاية عام 14.8

 

 

 

% على اساس اسبوعي في حين كانت سوق ابوظبي لالوراق المالية األكثر إنخفاضا بنسبة 2.45مرتفعاً بنسبة  سوق االسهم السعودية األسواق الرابحة في المنطقة تصدرت
2.13.% 

 

، وهو ما يفوق بكثير األرقام المعلنة 2018مليار دوالر( خالل النصف األول من عام  10.6مليار درهم إماراتي ) 39بلغ إجمالي إيرادات الوزارات االتحادية في دولة اإلمارات 
٪ من إجمالي الموازنة 75.9مثلت  2018وكشف تقرير األداء المالي الصادر عن وزارة المالية اإلماراتية أن إيرادات النصف األول من عام في الموازنة، وفقاً لألرقام الرسمية. 

خطة المطلوبة وتمكنت % من ال64.6مليار درهم في األشهر الستة األولى من العام مع تسجيل الوزارات نسبة  33.2مليار درهم. وبلغت المصروفات  51.4الفعلية البالغة 
 مليار درهم إماراتي. 5.8الوزارات في ذات الوقت من تحقيق فائضاً في الميزانية قدره 
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أكتوبر كما أظهرت بيانات السوق  18سوق األسهم السعودية في األسبوع المنتهي في  مليار دوالر( في 1.07مليار ر.س. ) 4.01وفي سياق آخر، سجل األجانب صافي بيع بمبلغ 
. يوضح الجدول التالي الملكية األجنبية الفعلية والمسموح بها في أكبر 2015مما يجعلها إحدى أكبر عمليات البيع منذ السماح لألجانب لعمليات الشراء المباشرة في منتصف عام 

 .2018أكتوبر  24يمة السوقية في المملكة العربية السعودية كما في شركات من حيث الق 10
 

 

قامكو لالكتتاب العام األولي بمبلغ  -قريبا حيث سيتم طرح شركة قطر لصناعة األلمنيوم 2018نبقى في الشأن الخليجي حيث من المتوقع أن تشهد قطر أول طرح عام أولي في عام 
وتعد شركة قطر للبترول هي المؤسس الوحيد لشركة قطر لأللمنيوم. وسوف تطرح  ٪. 49توبر وأن تكون نسبة الطرح للمواطنين هي أك 30مليار لاير قطري وذلك في  2.73

في بورصة  نوفمبر. ومن المتوقع أن يتم تداول األسهم 12لاير قطري. سيستمر الطرح حتى يوم  10.1مليون سهم في شركة قطر لصناعة األلمنيوم بسعر  273.43قطر للبترول 
% من الشركة المذكورة 51نسبة  قطر بحلول منتصف ديسمبر وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المتبقية. وبعد االنتهاء من الطرح العام، ستملك قطر للبترول

 مليون سهم لمؤسسات مختارة. 27.9٪ المتبقية أو 5فراد ومليون سهم من الطرح العام سيتم تخصيصه لأل 245.53% أو 44والبقية للعامة. ومن المقرر أن ما نسبته 
 

معربة عن قلقها من ازدياد عجز الموازنة وأعباء الدين العام وأعطت  Baa2 من Baa3خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني الديون السيادية اإليطالية درجة واحدة الى 
موازنة للسنوات القادمة"، فضاًل ية مستقرة، وفقا لبيان الوكالة. وأشار القرار إلى "الضعف الجوهري في القوة المالية إليطاليا، حيث تستهدف الحكومة عجزاً أكبر في النظرة مستقبل

٪ من الناتج 2.4ونان. يتوقع أن يبلغ العجز حاليا في إيطاليا نسبة % من الناتج المحلي اإلجمالي الحالي، وهي ثاني أعلى نسبة في أوروبا بعد الي130عن بقاء الديون قرب مستوى 
 ٪ والذي قدمته حكومة يمين الوسط السابقة.0.8المحلي اإلجمالي، وهو أعلى بكثير من المقدر عند 

 

 

 :التوصيات

عتقد بأن المستثمرين أصبحوا يملكون قدرة أفضل على اتخاذ القرارات مع بدء الشركات اإلعالن عن القوائم المالية التفصيلية ألداء األشهر التسعة األولى من العام الحالي، فإننا ن
باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين معرفة خطط الشركات المستقبلية من خالل اإلفصاحات اإلستثمارية بشأن األسهم واضعين عين األعتبار ما إحتوته هذه القوائم من معلومات. 

 في تقارير مجالس اإلدارة.  المالية المفصلة وخاصًة المذكورة
  

ب، إال أن اإلستثمار المؤسسي المحلي وهنا يجب األخذ بعين اإلعتبار أن الضغوط الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة جعلت المستثمرين أكثر حذراً، وال سيما المستثمرين األجان
 الت شهدت األسواق تعافياً كليا في األداء كما هو الحال في السوق المالية السعودية )تداول(.تمكن حتى اللحظة من تقليل التقلبات في حركة السوق بل وحتى في بعض الحا
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-6.29% -0.98% 0.73% 6.65              906.35 913.00 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

13.61% -3.81% 0.48% 6.17              1,294.33 1,300.50 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

29.18% 17.81% 23.58% 245.32          1,040.18 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,285.50200

-15.40% -1.83% -0.15% (0.89)             604.60 603.71 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-12.68% -2.00% 0.19% 8.57              4,444.34 4,452.91 مؤشر سوق مسقط 30 

7.38% 2,895.05       39,216.25 42,111.30 األسهم المتداولة )باأللف( 

44.06% 3,166.48       7,186.28 10,352.76 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

67,999 عدد السندات المتداولة 2,163 عدد الصفقات
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
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8,744.4عمانيون 

875.6خليجيون 

168.8عرب

564.0أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية
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نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

7.83% 0.009 0.124 لشركة العمانية القطرية للتأمين

4.35% 0.005 0.120 الباطنة للطاقة

2.63% 0.100 3.900 الوطنية لصناعة البسكويت 

2.50% 0.003 0.123 صحار للطاقة 

2.43% 0.010 0.422 بنك مسقط

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-9.77% -0.013 0.120 التأمين العربية فالكون

-6.40% -0.016 0.234 مسقط للغازات

-5.33% -0.018 0.320 الوطنية للتأمين الحياة والعام

-4.89% -0.009 0.175 الوطنية العمانية للهندسة 

-3.23% -0.005 0.150 البنك األهلي 

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

46.7% 4,833.1 0.422 بنك مسقط

16.2% 1,673.7 0.552 أريد

8.1% 836.0 0.396 النهضة للخدمات   

3.1% 319.5 0.094 المدينة تكافل

2.4% 249.8 0.102 جلفار للهندسة والمقاوالت

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

27.2% 11,472.6 0.422 بنك مسقط

8.0% 3,373.9 0.094 المدينة تكافل

7.2% 3,041.6 0.552 أريد

6.3% 2,639.6 0.077 االسماك العمانية 

5.8% 2,449.0 0.102 جلفار للهندسة والمقاوالت

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

3.99 10.29

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

19 20 22  
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
 

مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير األسبوعي التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

% % %

0.80 10.20 -12.68% -2.00% 0.19% 8.57 4,444.34 4,452.91 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.76 16.19 8.43% -2.05% 2.45% 187.39 7,648.15 7,835.54 السوق المالية السعودية 

1.26 14.62 NA -1.73% 0.71% 35.56 5,004.00 5,039.56 سوق الكويت لألوراق المالية*

1.53 15.04 19.12% 3.47% -0.39% -39.65 10,193.01 10,153.36 بورصة قطر   

0.83 8.82 -1.22% -1.72% -0.60% -7.92 1,323.46 1,315.53 بورصة البحرين    

1.01 7.31 -18.80% -3.48% -0.77% -21.33 2,757.73 2,736.40 سوق دبي المالي 

1.42 12.97 11.00% -1.08% -2.13% -106.48 4,988.74 4,882.26 سوق أبوظبي لألوراق المالية

المصدر: بلومبيرغ، أوبار كابيتال 

 * ال تتوفر بيانات ألداء السوق منذ بداية العام بسبب إعادة هيكلة المؤشر العام خالل شهر أبريل

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

% % دوالر دوالر % % أوروبا

20.43% -3.94% -3.14 76.64 خام برنت اآلجل للبرميل -9.52% -1.33% -94.1 6,955.73 فايننشال تايمزانجلترا

15.48% -3.20% -2.22 67.06 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل -13.1% -2.9% -334.1 11,219.72 المانيا داكس

18.57% -3.97% -3.14 75.86 خام عمان اآلجل للبرميل -5.7% -1.5% -75.8 5,008.90 فرنسا كاك 40 

-5.50% 0.38% 4.71 1,231.20 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

-13.06% 1.03% 0.15 14.73 الفضة لألوقية -0.5% -3.4% -860.9 24,583.42 الواليات المتحدة داو جونز

-10.98% -0.28% -2.37 828.29 بالتينيوم لألوقية -0.7% -4.0% -111.7 2,656.10 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-14.74% -0.66% -41.00 6,179.00 النحاس طن متري 3.0% -4.6% -340.6 7,108.40 الواليات المتحدة ناسداك

-11.95% -0.30% -6.00 1,997.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-19.40% 0.65% 13.00 2,005.00 الرصاص طن متري -6.6% -5.6% -1263.3 21,268.73 نيكاي 225اليابان

-19.76% 1.41% 37.00 2,663.00 الزنك طن متري -16.5% -2.2% -566.9 24,994.46 هونج كونج هانج سينج

-4.19% -1.81% -225.00 12,225.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 16.0% -2.9% -217.8 7,288.43 بورصة تونستونس

-13.4% -4.7% -634.7 13,009.50 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية -7.4% 0.4% 8.1 1,969.43 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -8.3% -0.2% -1.1 526.67 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.876 1.141  EUR 14.6- اليورو% -0.3% -3.4 981.11 بورصة بيروت لبنان

0.775 1.290  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

112.390 0.009  JPY 0.0 الين الياباني% 1.3% 1.0 76.50 البحرين

6.949 0.144  CNH 9.7 اليوان الرينمنبي الصيني% 0.6% 3.2 556.05 الكويت

73.274 0.014  INR 7.3- الروبية الهندية% 2.0% 10.3 525.53 إم اس سي آي عمان

65.637 0.015  RUB 20.1 الروبل الروسي% 0.6% 5.0 844.69 قطر

1.305 0.766  CAD 8.4- الدوالر الكندي% -0.9% -3.0 351.00 االمارات

1.410 0.709  AUD 6.0 الدوالر األسترالي% 0.2% 0.9 470.89 األسواق الخليجية

المصدر: بلومبيرغ   المصدر: بلومبيرغ ، الساعة الثالثة بتوقيت مسقط )مالحظة: األسواق العالمية مغلقة يومي السبت واألحد(
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 

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

% للعام % للشهر  % لألسبوع بلومبيرغ 

-7.4% (552) -1.6% (111) -0.02% (1) 6,923.28 6,922.00 BKINV القطاع المالي

-21.6% (1476) -3.2% (178) -0.75% (41) 5,397.99 5,357.35 INDSI قطاع الصناعة

-7.6% (200) -0.9% (22) 0.27% 7 2,437.02 2,443.66 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

0.80 0.06 4,316.12 5,123.80 مؤشر سوق مسقط 30 

0.44 0.06 6,688.17 7,616.88 0.38 القطاع المالي

0.81 0.06 5,357.35 6,901.87 0.31 قطاع الصناعة

1.11 0.07 2,366.49 2,924.11 0.35 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

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

20مايو 2013 4.25% 80 13 مايو 2020 42

11 ديسمبر 2013 3.00% 100 25 نوفمبر 2018 44

24 ديسمبر 2014 3.00% 200 15 ديسمبر 2019 45

04 مارس 2015 4.50% 200 23 فبراير 2025 46

11 أغسطس 2015 3.00% 300 9 أغسطس 2020 47

24 فبراير 2016 3.50% 100 22 فبراير 2021 48

04 مايو 2016 1.00% 100 25 أبريل 2023 49

13 أكتوبر 2016 5.00% 100 3 أكتوبر 2022 50

1 يناير 2017 5.50% 150 27 ديسمبر 2026 51

26 فبراير 2017 5.00% 150 20 فبراير 2024 52

21 مايو 2017 5.25% 150 15 مايو 2023 53

25 سبتمبر 2017 5.75% 150 20 سبتمبر 2027 54

24 ديسمبر 2017 5.25% 150 19 ديسمبر 2024 55

25 مارس 2018 6.00% 150 1 مارس 2028 56

قيمة االصدار )دوالر أمريكي( سندات عالمية 

17 يناير 2018 4.13% 1,250 17 يناير 2013 سندات حكومية - أجل 5 سنوات

17 يناير 2018 5.63% 2,500 17 يناير 2028 سندات حكومية - أجل 10 سنوات

17 يناير 2018 6.75% 2,750 17 يناير 2048 سندات حكومية - أجل 30 سنوات

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

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
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
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)
القطاع المالي

6.8% 0.7                   6.3                   3,342                    12.5% 0.0% 2.4% 0.0% بنك مسقط                                1,244                                0.422                                0.428                                0.354

7.1% 0.8                   9.8                   29                          -24.1% -4.9% 0.6% 0.0% بنك ظفار                                     380                                0.156                                0.211                                0.153

3.6% 0.9                   9.0                   149                       -8.8% -1.6% -0.8% 0.0% بنك صحار                                     250                                0.126                                0.154                                0.121

7.9% 0.7                   7.6                   36                          -5.5% -2.2% -1.6% -1.1% البنك الوطني العماني                                    293                                0.180                                0.211                                0.168

4.8% 0.7                   7.5                   20                          -7.8% 0.9% -0.8% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    236                                0.118                                0.128                                0.100

6.3% 0.9                   10.1                 5                            -9.0% -3.8% -3.2% -1.3% البنك األهلي                                    224                                0.150                                0.167                                0.150

- 1.0                   20.6                 1,044                    -2.2% 2.3% 2.3% 0.0% بنك نزوى                                    132                                0.088                                0.093                                0.083

- 1.1                   63.1                 40                          34.8% 4.7% 0.0% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      89                                0.089                                0.093                                0.062

6.1% المتوسط            16.8              0.9 قطاع البنوك                       2,848

9.7% 1.1                   9.6                   -                        -18.9% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      31                                0.308                                0.380                                0.308

6.0% 0.5                   5.6                   -                        -1.9% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         8                                0.800                                0.815                                0.760

- 0.8                   17.6                 -                        -13.7% 11.9% 0.6% 0.0% ظفار للتأمين                                       17                                0.160                                0.178                                0.065

4.3% 0.7                   19.2                 202                       -5.1% 0.0% 1.1% -1.1% المدينة تكافل                                       16                                0.094                                0.115                                0.088

10.0% 1.0                   - 8                            -5.4% -5.4% -2.8% -1.4% الرؤية للتأمين                                      14                                0.140                                0.159                                0.139

7.5% - - 200                       9.1% 0.0% 0.0% 0.0% التأمين األهلية                                      36                                0.360                                0.370                                0.302

6.5% 0.8                   5.2                   20                          -16.2% 7.8% 7.8% 7.8% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      12                                0.124                                0.154                                0.110

5.0% 1.7                   10.0                 10                          3.2% -5.3% -5.3% 4.6% الوطنية للتأمين الحياة والعام                                      85                                0.320                                0.342                                0.306

7.0% المتوسط            11.2              0.9 قطاع التأمين                          220

- 0.7                   4.5                   -                        -1.1% 3.1% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      68                                0.135                                0.137                                0.120

8.9% 0.6                   4.0                   30                          -17.9% -2.3% -1.1% -1.1% مسقط للتمويل                                      26                                0.086                                0.112                                0.083

3.8% 0.7                   - -                        -37.2% -1.1% 0.0% 0.0% المتحدة للتمويل                                      32                                0.091                                0.154                                0.082

6.2% 1.2                   11.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      79                                0.276                                0.260                                0.249

10.2% 0.6                   4.3                   -                        -17.6% 0.0% 0.0% 0.0% تأجير للتمويل                                      25                                0.098                                0.129                                0.090

6.7% المتوسط              8.1              0.8 قطاع التأجير التمويلي                          229

- 2.7                   - -                        21.5% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.175                                0.175                                0.120

- 0.5                   42.9                 -                        -44.6% 0.0% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      17                                0.087                                0.140                                0.080

3.7% 1.7                   9.9                   -                        -14.1% -3.2% 0.0% 0.0% أومنفست                                    280                                0.364                                0.435                                0.336

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

- 0.7                   21.6                 139                       10.4% -8.6% -1.2% 0.0% الخليجية لخدمات االستثمار                                      15                                0.085                                0.115                                0.070

- 0.9                   1,633.3           -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.099                                0.098

5.4% 0.8                   - -                        -11.9% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       69                                0.280                                0.318                                0.252

- 0.8                   5.8                   -                        7.1% 0.0% 0.0% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.090                                0.105                                0.080

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشروق لخدمات االستثمار                                      -                                     -                                     -                                     -

12.0% 0.6                   4.3                   184                       -28.3% -11.1% 1.0% 0.0% األنوار القابضة                                      21                                0.104                                0.170                                0.102

- 0.7                   13.1                 44                          51.2% -0.8% -0.8% 0.0% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      15                                0.124                                0.134                                0.074

- 0.3                   - 154                       -42.4% -4.9% 0.0% -2.5% المدينة لإلستثمار                                         8                                0.039                                0.074                                0.036

5.3% 0.6                   19.0                 647                       -14.5% -5.1% 1.1% 2.2% الشرقية لالستثمار القابضة                                          8                                0.094                                0.136                                0.090

8.7% المتوسط            12.1              0.6 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          454

7.1% المتوسط         12.1            0.8 إجمالي القطاع المالي                    3,752  
لمصدر: بلومبيرغ ا  
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
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

3.8% 0.7                   3.4                   -                        4.0% 4.0% 2.6% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.900                                3.900                                3.740

3.6% 0.9                   - -                        -59.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          4                                0.550                                1.210                                0.550

4.3% 1.6                   8.2                   -                        -14.9% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                      87                                1.745                                2.050                                1.700

- 1.0                   0.8                   -                        100.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          3                                0.100                                0.101                                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                                     -                                     -                                     -                                     -

7.0% 1.4                   8.8                   -                        -23.9% -3.8% -0.6% 0.0% المطاحن العمانية                                     112                                0.712                                0.936                                0.672

6.5% 1.3                   12.6                 -                        -42.3% -0.5% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       37                                0.768                                1.250                                0.760

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

- 0.4                   - -                        -8.4% 0.0% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      14                                0.174                                0.179                                0.169

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتنمية الزراعية                                     -                                     -                                     -                                     -

- 0.7                   461.1               502                       -47.6% -10.5% -2.5% -1.3% األسماك العمانية                                      10                                0.077                                0.160                                0.075

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

97.1% 0.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن صحار                                          1                                0.206                                0.206                                0.206

- 2.0                   80.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.3% 1.7                   15.8                 -                        3.8% -2.3% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      72                                0.598                                0.612                                0.540

- 1.8                   29.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.302

18.0% المتوسط            68.9              1.1 قطاع األغذية و المشروبات                          367

9.5% 0.7                   12.8                 54                          -22.9% -7.1% -3.1% -1.9% إسمنت عمان                                    105                                0.316                                0.412                                0.314

7.3% 0.5                   75.9                 -                        -50.3% -6.7% -2.5% 0.0% ريسوت لإلسمنت                                      78                                0.388                                0.872                                0.378

8.4% المتوسط            44.4              0.6 قطاع االسمنت                          182

- - - -                        -20.0% 0.0% 0.0% 0.0% الحسن الهندسية                                          2                                0.032                                0.050                                0.024

- 0.8                   1,619.0           252                       36.0% -1.0% 1.0% 0.0% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      79                                0.102                                0.119                                0.069

المتوسط       1,619.0              0.8 -  قطاع الهندسة والبناء                            81

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% نسيج عمان القابضة                                      -                                     -                                     -

6.0% 0.7                   13.1                 -                        -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.079                                0.090                                0.075

6.0% المتوسط            13.1              0.7 قطاع األنسجة                              1

- 1.1                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.120                                0.110

4.4% 2.7                   18.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.500

- 1.4                   23.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

4.4% المتوسط            20.9              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.4                   - 6                            16.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          2                                0.029                                0.034                                0.022

- 1.5                   6.0                   -                        128.7% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                      13                                0.382                                0.390                                0.151

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

7.5% 0.6                   26.2                 22                          -35.0% -10.1% -1.2% -1.2% األنوار لبالط السيراميك                                      24                                0.080                                0.141                                0.078

8.6% 0.8                   7.3                   2                            -0.4% -0.7% 0.0% 0.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      35                                0.279                                0.346                                0.252

- 0.8                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.418                                0.420                                0.418

13.5% 1.2                   5.1                   -                        -31.5% -5.7% -2.4% 0.0% المها للسيراميك                                      11                                0.200                                0.310                                0.186

9.9% المتوسط            11.1              0.9 قطاع مواد البناء ومستلزماته                            86

7.1% 1.4                   10.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                          9                                0.280                                0.280                                0.276

- 1.4                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                2.210

2.7% 1.1                   43.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260                                0.260                                0.260

- 1.2                   - 0                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.180                                0.180                                0.165

4.9% 1.3              27.1            
المتوسط

26                            

قطاع الورق والزجاج والتعبئة 

والتغليف

7.3% 1.5                   20.3                 -                        -18.1% 0.0% 0.0% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          4                                0.199                                0.256                                0.170

5.0% 0.9                   16.1                 10                          -31.8% -5.1% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       20                                0.300                                0.440                                0.298

6.4% 0.9                   11.9                 -                        7.4% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      12                                0.700                                0.712                                0.636

6.2% المتوسط            16.1              1.1 قطاع الكيماويات                            37

4.2% 0.9                   5.0                   -                        9.1% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                      12                                0.120                                0.120                                0.106

4.2% المتوسط              5.0              0.9 قطاع الصناعات الدوائية                            12

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لأللياف البصرية                                     -                                     -                                     -                                     -

4.8% 1.1                   24.2                 -                        -41.5% 0.0% 0.0% 0.0% فولتامب للطاقة                                      23                                0.287                                0.490                                0.225

4.4% 1.0                   17.3                 -                        -9.7% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                       92                                1.025                                1.300                                0.880

4.6% المتوسط            20.8              1.0
115                          

قطاع الصناعات الكهربائية 

والميكانيكية

7.4% المتوسط       184.6            1.0 إجمالي قطاع الصناعة                         959  
 المصدر: بلومبيرغ
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 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

8.5% 1.2                   8.4                   16                          -31.3% -3.3% 2.0% 0.0% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    621                                0.828                                1.305                                0.660

7.6% 1.5                   10.4                 5                            4.9% 1.1% 2.2% 0.0% اريد                                    359                                0.552                                0.558                                0.450

8.0% المتوسط              9.4              1.3 قطاع اإلتصاالت                          980

3.2% 1.2                   40.2                 -                        -9.5% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      33                                9.495                              10.490                                9.495

3.1% 0.7                   180.7               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A أوبار للفنادق والمنتجعات                                           6                                0.129

- 1.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الباطنة                                          4                                1.125                                     -                                     -

80.0% 0.3                   1.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

6.0% 0.7                   6.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ضيافة الصحراء                                      15                                2.380                                     -                                     -

- 0.3                   31.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للسياحة                                       14                                0.490                                0.490                                0.490

- 1.0                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380                                1.380                                1.380

23.1% المتوسط            52.0              0.8 قطاع السياحة والضيافة                            84

2.5% 2.0                   185.8               -                        -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     108                                0.600                                0.656                                0.540

2.5% المتوسط          185.8              2.0 قطاع الخدمات اللوجستية                          108

5.7% 3.4                   12.8                 -                        -16.6% 0.0% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     146                                1.485                                1.800                                1.340

5.3% 1.0                   7.3                   1                            -22.1% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       70                                1.130                                1.645                                1.050

7.3% 1.3                   10.9                 8                            -10.8% 1.4% -2.2% -2.2% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       62                                0.892                                1.100                                0.716

1.3% 1.2                   11.0                 -                        35.1% 0.0% 0.0% 0.0% الغاز الوطنية                                       23                                0.330                                0.382                                0.206

30.8% 1.0                   4.7                   -                        -58.1% -14.9% -6.4% 0.0% مسقط للغازات                                          7                                0.234                                0.612                                0.230

10.1% المتوسط              9.3              1.6 قطاع تسويق النفط والغاز                          308

6.1% 1.3                   7.7                   3                            1.8% 0.0% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      13                                0.446                                0.490                                0.438

5.7% 0.8                   9.0                   -                        44.7% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      15                                0.220                                0.220                                0.142

5.9% المتوسط              8.3              1.0 قطاع التعليم والتدريب                            29

3.9% 1.2                   14.2                 -                        21.8% 0.0% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      37                                0.380                                0.386                                0.312

- 0.9                   5.3                   15                          -18.0% 8.8% 2.5% 0.0% صحار للطاقة                                      27                                0.123                                0.157                                0.110

162.5% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للطاقة                                          4                                1.000                                1.000                                1.000

3.1% 1.9                   16.3                 -                        -5.8% -7.7% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     115                                0.720                                0.780                                0.700

4.5% 0.9                   13.0                 41                          -18.8% -2.6% 0.9% -0.9% العنقاء للطاقة                                     164                                0.112                                0.145                                0.108

5.2% 0.8                   15.5                 -                        -3.8% -4.9% -4.9% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       19                                0.175                                0.191                                0.144

6.7% 3.8                   12.9                 -                        -18.2% -9.7% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     108                                0.540                                0.660                                0.540

4.9% 2.0                   15.9                 -                        -8.7% -2.3% 0.0% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     200                                0.210                                0.240                                0.210

- 1.8                   41.4                 -                        -21.7% 2.6% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       30                                3.100                                3.565                                2.500

5.9% 1.0                   10.1                 62                          -16.9% 2.6% 1.7% 0.0% السوادي للطاقة                                       84                                0.118                                0.148                                0.110

6.2% 1.0                   9.7                   5                            -13.7% 3.4% 4.3% 1.7% الباطنة للطاقة                                       81                                0.120                                0.145                                0.112

7.2% 1.1              - المتوسط قطاع الطاقة                            20

- 1.4                   - 235                       33.3% -2.5% -2.9% 0.5% النهضة للخدمات                                    145                                0.396                                0.462                                0.210

14.3% 0.6                   35.0                 -                        -25.0% -6.3% 1.9% 0.0% الجزيرة للخدمات                                      34                                0.105                                0.196                                0.103

11.0% 0.5                   17.6                 10                          -33.6% -9.0% 1.1% 0.0% عمان لالستثمارات والتمويل                                       18                                0.091                                0.148                                0.090

12.6% المتوسط            26.3              0.8 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          198

12.1% المتوسط         43.8            1.3 إجمالي قطاع الخدمات                     2,576

8.9% 1.0 80.2  إجمالي السوق               3,990

  

 

 
المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   
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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

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

 +968  9000 2494ال اتف:
 +968 9099 2494الفاكس:

 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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

ة الوا دةللو دصا ي قيم  األصول   
 2018 أكتوبر 17

 1.027 ر.ع. 
 

 

 لألسواق الخليجية أوبارصندوق 

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

