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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 2018نوفمبر  1

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

  التداوالت  في التحسن رغم إنخفاض على األسبوع ينهي المؤشر

 إضافة الشهر نهاية بإغالقات المرتبطة األنشطة وأيضا منتقاة أسهم على حصلت عدة صفقات بسبب المنصرم األسبوع خالل التداول أنشطة في تحسنا المحلي المالي السوق سجل

 . وأجنبي محلي مؤسسي تواجد الى

%( 1.81في ظل تراجع لجميع المؤشرات الفرعية على رأسها مؤشر الخدمات )إنخفض بنسبة  %0.69 أغلق على تراجع أسبوعي نسبته المالية لألوراق مسقط سوق إال أن مؤشر

 الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر % على أساس أسبوعي. وتراجع0.01( و أخيرا مؤشر القطاع المالي الذي تراجع بشكل طفيف نسبته %0.66-تاله مؤشر الصناعة )

 .أسبوعي أساس على% 0.4 بنسبة

 المالية الخدمات شركة قبل من المقدم العرض قبول بعدم( م.ع.م.ش) المال ألسواق بادر الخليجية شركة من خطابا تلقت بأنها المالية الخدمات شركة أفصحت الشركات، أخبار وفي

 . الشركتين بين شراكة خلق إمكانية بشأن

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

 حاليا  . الحالي االسبوع خالل المستوى هذا قطع من يعزز الذي االمر نقطة 20 بفارق الدعم مستوى مالمسة من الماضي االسبوع خالل للسوق العام المؤشر اقترب حيث. نقطة

 .  نقطة 4,400 مستوى دون باغالقه مرهون نقطة 4,370 مستوى نحو المؤشر اتجاه. يوما   50 لفترة المتحرك المتوسط لالسفل العام المؤشر كسر

% 18.5 بنسبة الشركات هذه إيرادات إجمالي نمو النفطية المنتجات تسويق لشركات التفصيلية النتائج أظهرت

 قطاع من رئيسي بدعم. ع.ر مليار 1.23 عند الحالي العام من األولى التسعة األشهر خالل سنوي أساس على

 المحلية الوقود أسعار إرتفاع فإن اإلدارة مجالس تقارير وبحسب. الطيران أعمال وقطاع التجزئة أعمال

 مطار إفتتاح أن حين في التجزئة أعمال قطاع دعمت قد الوقود تعبئة محطات وزيادة الترويجية والحمالت

 قد بالوقود تتزود التي والطائرات الطيران حركة وبالتالي الدولية الطيران خطوط وزيادة الجديد الدولي مسقط

 أرباح تراجع ضغط بسبب% 1.3 بنسبة فقط نموا شهدت فقد التشغيلية األرباح أما.  الطيران أعمال قطاع دعم

 توريد لموقع الربح هامش هيكلة إعادة الى اإلنخفاض أرجعت والتي. ع.ع.م.ش للتسويق العمانية شل شركة

 عند% 0.2 بنسبة طفيفا تراجعا شهد فقد القطاع أرباح صافي بإجمالي يتعلق وفيما.  الجفنين في الجديد الوقود

 شركة من كل فيه حققت الذي الوقت في. ع.ع.م.ش للتسويق العمانية شل شركة من بضغط. ع.ر مليون 21.6

% 17.1 بنسبة جيدا نموا. ع.ع.م.ش النفطية المنتجات لتسويق المها شركة و. ع.ع.م.ش للتسويق العمانية النفط

 . الحالي العام من األولى التسعة األشهر خالل التوالي على سنوي أساس على% 15.2 و

 

مليون ر.ع. وذلك رغم حالة الحذر  0.4، سجل اإلستثمار المؤسسي األجنبي صافي شراء على اساس شهري خالل شهر أكتوبر بمبلغ 2017ألول مرة منذ شهر مايو من عام 

 مليون ر.ع. 3.7الجيوسياسية السائدة في المنطقة. كذلك شهد الشهر تواجدا واضحا لإلستثمار المؤسسي المحلي الذي سجل صافي شراء بمبلغ 

 

 

 

اإلستثمار المؤسسي األجنبي صافي شراء )بيع( ، مليون ر.ع. 

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، أوبار كابيتال
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توزيع صافي األرباح لشركات التسويق النفطي لألشهر التسعة األولى من العام الحالي 

المصدر: القوائم المالية للشركات
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 المياه وتحلية الكهرباء توليد ومحطات الكهرباء توليد محطات بين التنافس تحسين بهدف الطاقة قطاع في تعمل شركات عشرة رخصة تعديل الكهرباء تنظيم هيئة إقترحت محليا،

 خيارا السوق هذه توفر أن المفترض من الفورية، بالسوق المتعلقة للمعلومات وطبقا. الصلة ذات التنظيمية وااللتزامات الفورية السوق بقواعد لهم المرخص التزام خالل من وذلك

 والحصول الفورية السوق نظام في المشاركة المؤهلين المنتجين بإمكان سيكون األمد طويلة اتفاقيات إبرام عن فبدال والمياه، الطاقة لشراء عمانيةال للشركة الطاقة لبيع للمنتجين آخر

 شركات وكانت. القائمة القانونية اللتزاماتها وفقا الوحيد المشتري والمياه الطاقة لشراء العمانية الشركة وستظل للسوق المحددة للقواعد وفقا يومي أساس على محددة أسعار على

 رئيسي بدعم% 39.7 نسبته سنوي بإرتفاع. ع.ر مليون 76 حوالي األرباح صافي بلغ حيث الحالي العام من األولى التسعة لألشهر جيدة نتائج حققت قد السوق في المدرجة الطاقة

 . المؤجلة الضريبة مصروفات على الضريبية التعديالت تأثير غياب من

 ـ ياباني اتحاد إلى ميجاوات، 100 بطاقة الكهروضوئية الشمسية بالطاقة الكهرباء إلنتاج محطة لبناء عقدا   أسندت بأنها ُعمان نفط تنمية شركة أعلنت حيث الطاقة قطاع مع نبقى

 يكون العالم في الشمسية للطاقة مشروع أول سيكون كما. البالد في البدلية الطاقة مصادر إلستخدام وبداية الشمسية بالطاقة الكهرباء إلنتاج مشروع أول بذلك ليكون مشترك عماني

 . وغاز نفط شركة هو إلنتاجه الحصري المشتري فيه

 أن العام مع% 3.3 نسبته سنوي بإرتفاع( ساعة /جيجاوات) 25,549.3 الحالي العام من األولى الثماني لألشهر الكهرباء من السلطنة إنتاج صافي بلغ صلة، ذو موضوع وفي

 .  الفترة ذات خالل لإلنتاج% 6.2 مع مقارنة% 6.6 بلغ( 2017 – 2013) السنوات خالل الكهرباء إلستهالك المركب السنوي النمو معدل

 

 %.0.69األكثر إنخفاضا بنسبة مسقط لألوراق المالية % على اساس اسبوعي في حين كانت سوق 2.51األسواق الرابحة في المنطقة مرتفعا  بنسبة دبي المالي تصدر سوق 

 والمنشآت الدولة في المالية الحرة المناطق على يسري ال أنه إال المالية، واألنشطة المنشآت وتنظيم المركزي بالمصرف يتعلق إتحاديا قانونا السابق األسبوع خالل اإلمارات أصدرت

 . المناطق تلك في الرقابية للسلطات الخاضعة المالية

 منح( 3 و المدفوع المال رأس أضعاف 4 إلى يصل عام احتياطي بتكوين السماح( 2 و درهم، مليار 20 لـ المركزي المصرف مال رأس رفع(  1: نذكر القانون بنود أهم من

 أحكام تحديد( 4 و النقدية القاعدة لتغطية األجنبية بالعملة األصول من كافية وباحتياطيات األوقات جميع في بها لالحتفاظ األجنبية االحتياطيات إدارة صالحيات المركزي المصرف

. للعمالء واالئتمانية المصرفية المعلومات وحماية سرية لتنظم شامل تحديد( 6 و العمالء بحماية خاصة أحكاما  ( 5 الى إضافة اإلمارات لدولة المالية التحتية البنية تنظم واضحة

 المركزي المصرف الحتياطيات فاعلية أكثر وإدارة الوطنية العملة استقرار على المحافظة و الدولة في المالي النظام استقرار حماية الى واضعيه نظر وجهة من القانون ويهدف

 . األجنبية

 على% 19.3 نسبته بإرتفاع أداءا األفضل هي الكويتية البنوك بأن الحالي العام من األولى التسعة لألشهر نتائجها عن أعلنت التي المدرجة الخليجية البنوك بيانات تحليل يظهر

% 9.9 بنسبة السعودية البنوك و% 10 بنسبة اإلماراتية البنوك ثم% 11.6 بنسبة البحرينية البنوك ثم ومن% 13 بنسبة العمانية البنوك تالها أرباحها صافي في سنوي أساس

 على أما% 10.5 نسبته سنوي بإرتفاع أمريكي دوالر مليار 26.73 الفترة لذات المعلنة األرباح صافي مجمل بلغ وقد.  سنوي اساس على% 8.1 بنسبة القطرية البنوك وأخيرا

 اساس على% 11 و سنوي ربع اساس على% 2 بنسبة مرتفعا) أمريكي دوالر مليار 8.45 الحالي العام من الثالث للربع المعلنة األرباح صافي مجمل فبلغ سنوي ربع اساس

% 8.7 بنسبة والكويتية% 17.6 بنسبة القطرية ثم% 30.2 بنسبة اإلماراتية البنوك تالها الربح صافي إجمالي من% 37.6 نسبة السعودية البنوك أرباح شكلت وقد(. سنوي

 %.2.8 بنسبة العمانية وأخيرا% 3 بنسبة والبحرينية

 

إنتاج الكهرباء )جيجاوات/ ساعة(

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي
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الحصة من األرباح التغير السنوي 9M'18 9M'17 عدد البنوك* الدولة

37.6% 9.9% 10,059.4      9,157.3      12 السعودية

30.2% 10.0% 8,085.3        7,347.3      15 اإلمارات

17.6% 8.1% 4,712.3        4,357.6      8 قطر

8.7% 19.3% 2,337.8        1,959.2      10 الكويت

3.0% 11.6% 802.3            718.8          3 البحرين

2.8% 13.0% 737.0            652.3          8 سلطنة عمان

10.5% 26,734         24,193       56 القطاع البنكي الخليجي

األرقام بالدوالر )مليون(

*البنوك التي أعلنت عن نتائجها لألشهر التسعة األولى من العام الحالي: ألغراض المقارنة فقط

المصدر: بلومبيرغ
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تحسنا  السعودية العربية والمملكة والبحرين المتحدة العربية اإلمارات ترتيب شهد ، التقرير وحسب. الماضي األسبوع األعمال أنشطة ممارسة سهولة عن تقريره الدولي البنك أصدر

 البحرين تليها األولى المرتبة اإلمارات الخليح، إحتلت دول ضمنالسلطنة تراجعا. ومن حيث الترتيب و الكويت وسجل ترتيب كل من تغيير دون ظل قطر دولةترتيب  أن حين في

 .السلطنةو

 

% لألرباع الثالث التي سبقته ومقارنة مع 6.7% وذلك بعد تسجيله نموا بنسبة 6.5عالميا، سجل اإلقتصاد الصيني نموا بوتيرة أبطأ من المتوقع للربع الثالث من العام الحالي عند 

 المتحدة الواليات مع حاد جمركي نزاع وسط جاء والذي 2009 عام من األول الربع في العالمية المالية األزمة منذ األبطأ النمو هذا ويعتبر%.  6.6توقعات السوق عند نسبة 

مع األخذ بعين اإلعتبار أن اإلقتصاد الصيني قد سجل نسبة نمو  ٪6.5 عند نمونسبة  ، 2018 لعام الصينية الحكومة تستهدفهذا و .المحلية الحكومات جانب من مرتفعة وقروض

 %. 6.5 يبلغ كان الذي الحكومة هدف متجاوزا 2017% في عام 6.9

 

 :التوصيات

 وصدور تقارير مجالس اإلدارة التي تحتوي على معلومات وخطط ذات صلة بمستقبل الشركات. شهد السوق تحسنا في التداوالت مع إزدياد الوضوح فيما يتعلق بأداء الشركات 

ساعات بهدف دعم نشاط السوق. نتوقع إستمرار التحسن في  3ساعات بدال من  4 إلى المالية لألوراق مسقط بسوق التداول ساعات تمديدكذلك بدء خالل األسبوع المنصرم  

 لقطاع المالي والخدمي. التداوالت ونرى بأن العديد من أسهم الشركات تتداول عند مستويات جاذبة وعليه نوصي المستثمرين ببناء مراكز إستثمارية فيها خاصة في ا

 ج إيجابية. عي دول المنطقة لتحسين األنظمة والقوانين المتعلقة بالنظام المصرفي وإستقطاب اإلستثمارات األجنبية ستؤدي في نهاية المطاف الى نتائخليجيا، إن مسا

 

 

 

 

 

التصنيف حسب سهولة ممارسة أنشطة االعمال

2019 2018 2017

97 الكويت           102             96

83 قطر             83             83

62 البحرين             63             66

92 السعودية             94             94

11 اإلمارات             26             21

78 سلطنة عمان              66             71

المصدر: تقرير ممارسة األعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي

   نمو اإلقتصاد الصيني خالل األرباع المالية(على أساس سنوي)

Trading Economics :المصدر
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-6.48% -1.18% -0.20% (1.87)             913.00 911.13 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

15.68% -2.06% 1.81% 23.60            1,300.50 1,324.10 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

6.27% -3.08% -0.10% (1.10)             1,058.60 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,057.50200

-15.74% -0.33% -0.40% (2.39)             603.71 601.32 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-13.28% -0.02% -0.69% (30.74)           4,452.91 4,422.17 مؤشر سوق مسقط 30 

57.83% 24,353.52     42,111.30 66,464.82 األسهم المتداولة )باأللف( 

11.62% 1,202.49       10,352.76 11,555.24 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

50,000 عدد السندات المتداولة 2,101 عدد الصفقات
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

6,231.9عمانيون 

4,766.5خليجيون 

166.6عرب

390.2أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

10,151.9عمانيون 

636.5خليجيون 

175.4عرب

591.5أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(

 

 

 

 

 القيمة ألف 

لاير عماني

 
 القيمة ألف 

لاير عماني

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
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عمانيون
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عرب
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3.71
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6.29
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0.58

2.47
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0.34
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نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

57.50% 0.069 0.189 الوطنية للدواء

3.19% 0.003 0.097 المدينة تكافل

2.56% 0.004 0.160 بنك ظفار

0.90% 0.008 0.900 المها لتسويق المنتجات النفطية 

0.81% 0.001 0.124 صحار للطاقة 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-8.57% -0.024 0.256 ظفارالدولية للتنمية واالستثمار

-8.57% -0.018 0.192 سيمبكورب صاللة 

-5.57% -0.016 0.271 فولتامب للطاقة

-4.17% -0.005 0.115 الباطنة للطاقة

-3.85% -0.005 0.125 مدينة مسقط للتحلية

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

19.9% 2,302.3 0.160 بنك ظفار

18.2% 2,105.4 0.424 بنك مسقط

5.8% 674.4 0.804 عمانتل

5.8% 666.3 0.097 المدينة تكافل

5.5% 629.8 0.101 جلفار للهندسة والمقاوالت

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

21.6% 14,389.4 0.160 بنك ظفار

10.4% 6,923.9 0.097 المدينة تكافل

9.4% 6,249.2 0.101 جلفار للهندسة والمقاوالت

7.5% 5,008.7 0.424 بنك مسقط

7.0% 4,664.5 0.086 بنك نزوى

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

3.94 10.16

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

7 23 29  
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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

% % %

0.78 10.45 -13.28% -0.02% -0.69% -30.74 4,452.91 4,422.17 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.76 16.28 9.00% -0.39% 0.52% 40.81 7,835.55 7,876.36 السوق المالية السعودية 

1.26 14.64 NA 0.54% 0.59% 29.80 5,039.56 5,069.36 سوق الكويت لألوراق المالية*

1.54 15.20 20.62% -0.19% 1.26% 127.60 10,153.36 10,280.96 بورصة قطر   

0.82 8.89 -1.39% -0.11% -0.18% -2.31 1,315.53 1,313.23 بورصة البحرين    

1.03 7.44 -16.76% 0.74% 2.51% 68.82 2,736.40 2,805.22 سوق دبي المالي 

1.43 13.08 11.87% 0.38% 0.79% 38.40 4,882.26 4,920.67 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

17.72% -4.02% -3.12 74.54 خام برنت اآلجل للبرميل -7.04% 2.98% 206.9 7,146.48 فايننشال تايمزانجلترا

11.93% -3.83% -2.59 65.00 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل -10.8% 2.9% 320.6 11,521.18 المانيا داكس

14.57% -4.81% -3.70 73.30 خام عمان اآلجل للبرميل -4.0% 2.7% 131.8 5,099.19 فرنسا كاك 40 

-5.82% -0.53% -6.57 1,226.96 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

-14.66% -1.59% -0.23 14.46 الفضة لألوقية 1.6% 1.7% 427.4 25,115.76 الواليات المتحدة داو جونز

-8.54% 2.22% 18.52 851.02 بالتينيوم لألوقية 1.4% 2.0% 53.1 2,711.74 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-17.32% -2.73% -168.00 5,992.00 النحاس طن متري 5.8% 1.9% 138.7 7,305.90 الواليات المتحدة ناسداك

-13.87% -2.23% -44.50 1,953.50 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-22.65% -3.70% -74.00 1,924.00 الرصاص طن متري -4.7% 2.4% 503.1 21,687.65 نيكاي 225اليابان

-24.89% -5.96% -158.00 2,493.00 الزنك طن متري -15.1% 2.8% 698.4 25,416.00 هونج كونج هانج سينج

-9.87% -3.36% -400.00 11,500.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 18.1% 0.8% 59.8 7,416.70 بورصة تونستونس

-12.0% 1.5% 196.8 13,220.55 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية -7.5% -0.2% -3.1 1,966.31 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -8.2% 0.1% 0.5 527.19 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.877 1.140  EUR 14.4- اليورو% 0.2% 2.1 983.48 بورصة بيروت لبنان

0.774 1.292  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

112.890 0.009  JPY 0.0 الين الياباني% 0.2% 0.2 76.53 البحرين

6.942 0.144  CNH 10.5 اليوان الرينمنبي الصيني% 0.3% 1.7 559.88 الكويت

73.454 0.014  INR 8.3- الروبية الهندية% -1.0% -5.2 519.97 إم اس سي آي عمان

65.654 0.015  RUB 23.5 الروبل الروسي% 2.8% 23.4 869.09 قطر

1.310 0.763  CAD 7.1- الدوالر الكندي% 1.6% 5.6 355.78 االمارات

1.394 0.717  AUD 7.9 الدوالر األسترالي% 1.7% 8.2 479.23 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% (553) -0.1% (4) -0.01% (1) 6,922.00 6,921.02 BKINV القطاع المالي

-22.1% (1511) -0.3% (16) -0.66% (35) 5,357.35 5,321.90 INDSI قطاع الصناعة

-9.2% (244) 0.4% 9 -1.81% (44) 2,443.66 2,399.40 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

0.78 0.06 4,316.12 5,123.80 مؤشر سوق مسقط 30 

0.43 0.06 6,688.17 7,616.88 0.37 القطاع المالي

0.80 0.06 5,321.90 6,901.87 0.31 قطاع الصناعة

1.07 0.06 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

6.7% 0.7                   6.8                   545                       13.0% 1.0% 0.5% 1.0% بنك مسقط                                1,250                                0.424                                0.428                                0.354

6.9% 0.8                   12.1                 -                        -22.2% 0.0% 2.6% 0.0% بنك ظفار                                     390                                0.160                                0.211                                0.153

3.6% 0.9                   9.0                   21                          -8.8% 0.8% 0.0% 0.0% بنك صحار                                     250                                0.126                                0.154                                0.121

7.9% 0.7                   7.5                   -                        -5.5% 0.0% 0.0% 0.0% البنك الوطني العماني                                    293                                0.180                                0.211                                0.168

4.8% 0.7                   7.5                   310                       -7.8% -0.8% 0.0% -0.8% بنك اتش اس بي سي عمان                                    236                                0.118                                0.128                                0.100

6.3% 0.9                   10.1                 -                        -9.0% 0.0% 0.0% 0.0% البنك األهلي                                    224                                0.150                                0.167                                0.150

- 1.0                   21.6                 290                       -4.4% 0.0% -2.3% -1.1% بنك نزوى                                    129                                0.086                                0.093                                0.083

- 1.1                   61.2                 26                          34.8% 0.0% 0.0% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      89                                0.089                                0.093                                0.062

6.1% المتوسط            17.0              0.8 قطاع البنوك                       2,861

9.7% 1.1                   9.5                   -                        -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% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للتأمين                                       17                                0.160                                0.178                                0.065

4.1% 0.7                   19.9                 972                       -2.0% 1.0% 3.2% 0.0% المدينة تكافل                                       17                                0.097                                0.115                                0.088

10.0% 1.0                   - -                        -5.4% 0.0% 0.0% 0.0% الرؤية للتأمين                                      14                                0.140                                0.159                                0.139

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

6.5% 0.8                   5.2                   3                            -16.2% 0.0% 0.0% 0.0% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      12                                0.124                                0.154                                0.110

5.0% 1.7                   10.0                 -                        3.2% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتأمين الحياة والعام                                      85                                0.320                                0.342                                0.306

7.0% المتوسط            11.3              0.9 قطاع التأمين                          221

- 0.7                   4.4                   -                        -1.1% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      68                                0.135                                0.137                                0.120

9.0% 0.6                   4.0                   834                       -18.9% 0.0% -1.2% 0.0% مسقط للتمويل                                      25                                0.085                                0.112                                0.083

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

6.8% 1.1                   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

7.0% المتوسط              8.1              0.8 قطاع التأجير التمويلي                          229

- 2.7                   - 0                            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

3.8% 1.7                   9.8                   12                          -14.5% 0.0% -0.5% 0.0% أومنفست                                    278                                0.362                                0.435                                0.336

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

- 0.7                   21.1                 227                       7.8% 1.2% -2.4% 0.0% الخليجية لخدمات االستثمار                                      14                                0.083                                0.115                                0.071

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

5.9% 0.7                   - 1,348                    -19.5% 1.6% -8.6% 1.6% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       63                                0.256                                0.318                                0.252

- 0.7                   5.6                   124                       3.6% 0.0% -3.3% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.087                                0.105                                0.080

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

12.3% 0.6                   4.3                   217                       -29.7% 1.0% -1.9% 1.0% األنوار القابضة                                      20                                0.102                                0.170                                0.100

- 0.7                   13.1                 -                        51.2% 0.0% 0.0% 0.0% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      15                                0.124                                0.134                                0.075

- 0.3                   - 32                          -42.4% 0.0% 0.0% 2.6% المدينة لإلستثمار                                         8                                0.039                                0.074                                0.036

5.3% 0.6                   19.0                 242                       -14.5% 2.2% 0.0% 0.0% الشرقية لالستثمار القابضة                                          8                                0.094                                0.136                                0.090

8.8% المتوسط            12.1              0.6 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          446

7.2% المتوسط         12.1            0.8 إجمالي القطاع المالي                    3,757  
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% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.900                                3.900                                3.740

3.6% 0.9                   - 0                            -59.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          4                                0.550                                1.210                                0.548

4.3% 1.6                   8.2                   17                          -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% 0.0% 0.0% 0.0% المطاحن العمانية                                     112                                0.712                                0.936                                0.672

6.5% 1.3                   12.6                 1                            -42.3% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       37                                0.768                                1.250                                0.724

- - - -                        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               821                       -47.6% 1.3% 0.0% 0.0% األسماك العمانية                                      10                                0.077                                0.160                                0.074

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

- - - -                        #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.206                                0.206                                #N/A N/A #VALUE! دواجن صحار 

- 2.0                   80.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.4% 1.7                   15.8                 -                        3.8% 0.0% 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

4.8% المتوسط            68.9              1.2 #VALUE! قطاع األغذية و المشروبات

9.5% 0.7                   12.8                 16                          -22.9% 0.0% 0.0% 0.0% إسمنت عمان                                    105                                0.316                                0.412                                0.314

7.5% 0.5                   75.9                 1,308                    -50.3% -3.0% 0.0% -3.0% ريسوت لإلسمنت                                      78                                0.388                                0.872                                0.378

8.5% 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                   1,603.2           515                       34.7% 0.0% -1.0% 0.0% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      79                                0.101                                0.119                                0.071

المتوسط       1,603.2              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                   - -                        16.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          2                                0.029                                0.034                                0.022

- 1.5                   5.5                   -                        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

7.7% 0.6                   25.5                 664                       -36.6% 0.0% -2.5% 0.0% األنوار لبالط السيراميك                                      23                                0.078                                0.141                                0.077

8.6% 0.8                   7.3                   -                        -0.4% 0.0% 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

13.7% 1.2                   5.0                   -                        -32.5% 0.0% -1.5% 0.0% المها للسيراميك                                      11                                0.197                                0.310                                0.186

10.0% المتوسط            10.8              0.9 قطاع مواد البناء ومستلزماته                            85

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

- 1.3                   - -                        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

5.2% 0.8                   15.7                 -                        -34.1% 0.0% -3.3% 0.0% عمان كلورين                                       20                                0.290                                0.440                                0.290

6.4% 0.9                   11.9                 244                       7.4% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      12                                0.700                                0.712                                0.636

6.3% المتوسط            16.0              1.1 قطاع الكيماويات                            36

2.6% 1.3                   7.9                   4                            71.8% 0.0% 57.5% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                      19                                0.189                                0.189                                0.106

2.6% المتوسط              7.9              1.3 قطاع الصناعات الدوائية                            19

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

4.9% 1.0                   22.9                 -                        -44.7% 0.0% -5.6% 0.0% فولتامب للطاقة                                      22                                0.271                                0.490                                0.225

4.4% 1.0                   17.3                 -                        -9.7% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                       92                                1.025                                1.250                                0.880

4.6% المتوسط            20.1              1.0
114                          

قطاع الصناعات الكهربائية 

والميكانيكية

5.8% المتوسط       183.2            1.1 #VALUE! إجمالي قطاع الصناعة   
 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

6.2% 1.2                   8.2                   29                          -33.3% -0.5% -2.9% 0.5% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    603                                0.804                                1.305                                0.660

7.7% 1.5                   10.3                 111                       3.8% 0.0% -1.1% 0.0% اريد                                    355                                0.546                                0.558                                0.450

7.0% المتوسط              9.2              1.3 قطاع اإلتصاالت                          958

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

- 1.3                   - -                        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                   31.2                 -                        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            51.9              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% 3.2                   13.4                 -                        -16.6% 0.0% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     146                                1.485                                1.800                                1.340

5.3% 1.0                   7.3                   14                          -22.1% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       70                                1.130                                1.635                                1.050

7.2% 1.2                   11.0                 16                          -10.0% 0.9% 0.9% 0.9% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       62                                0.900                                1.050                                0.716

1.3% 1.2                   11.0                 3                            35.1% 0.0% 0.0% 0.0% الغاز الوطنية                                       23                                0.330                                0.382                                0.218

30.8% 1.0                   4.6                   0                            -58.1% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط للغازات                                          7                                0.234                                0.612                                0.230

10.1% المتوسط              9.5              1.5 قطاع تسويق النفط والغاز                          309

6.1% 1.2                   7.7                   2                            1.8% 0.0% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      13                                0.446                                0.490                                0.438

5.7% 0.8                   9.4                   -                        44.7% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      15                                0.220                                0.220                                0.142

5.9% المتوسط              8.6              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                   5.4                   62                          -17.3% -0.8% 0.8% 0.0% صحار للطاقة                                      27                                0.124                                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% 1.8                   16.4                 -                        -5.8% 0.0% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     115                                0.720                                0.780                                0.700

4.5% 0.9                   13.0                 44                          -18.8% 0.9% 0.0% 1.8% العنقاء للطاقة                                     164                                0.112                                0.145                                0.108

5.3% 0.8                   15.0                 -                        -6.5% 0.0% -2.9% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       19                                0.170                                0.191                                0.144

7.4% 3.8                   12.9                 0                            -18.2% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     108                                0.540                                0.660                                0.486

5.3% 1.7                   14.5                 -                        -16.5% 0.0% -8.6% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     183                                0.192                                0.240                                0.189

- 1.8                   41.1                 -                        -22.3% -0.8% -0.8% 0.0% الشرقية للتحلية                                       30                                3.075                                3.565                                2.500

6.1% 0.9                   9.8                   14                          -19.0% 0.9% -2.5% 0.9% السوادي للطاقة                                       82                                0.115                                0.148                                0.110

6.4% 0.9                   9.3                   8                            -17.3% 0.0% -4.2% 0.0% الباطنة للطاقة                                       78                                0.115                                0.145                                0.112

7.5% 1.1              - المتوسط قطاع الطاقة                            19

- 1.4                   - 5                            32.0% 0.0% -1.0% 0.0% النهضة للخدمات                                    144                                0.392                                0.462                                0.210

14.3% 0.6                   - 10                          -25.0% 0.0% 0.0% 0.0% الجزيرة للخدمات                                      34                                0.105                                0.196                                0.102

11.4% 0.5                   17.1                 23                          -35.8% 1.1% -3.3% 1.1% عمان لالستثمارات والتمويل                                       18                                0.088                                0.148                                0.086

12.8% المتوسط            17.1              0.8 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          196

12.0% المتوسط         42.4            1.3 إجمالي قطاع الخدمات                     2,530

8.3% 1.0 79.3 #VALUE!  إجمالي السوق
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع ا لكتروني: 
أومنفيست أعمال مرك   

 ، سل ن  عمانالم ار مرتفعات، 501 رقم  ريق، 95 رقم بناء
+968 2494 9000الهاتف:   
+968 2494 9009الفاكس:   

 capital.net-research@u البريد 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 الواحدةللوحدصافي قيم  األصول   
 2018 أكتوبر 25

 1.037 ر.ع. 
 

 

 لألسواق الخليجية أوبارصندوق 

http://www.u-capital.net/
http://www.u-capital.net/
mailto:research@u-capital.net
mailto:research@u-capital.net
https://www.facebook.com/Ubhar-Capital-149160368913333/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://twitter.com/ubharcapital
https://www.instagram.com/ubharcapitalsaoc/
https://www.linkedin.com/in/ubhar-capital-u-capital-a958b7136/

