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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 2019 يناير 10

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

  المؤشر العام ينهي األسبوع على إرتفاع لكن حالة الحذر ال تزال المسيطرة

 من لعدد اإليجابية اإلعالنات رغم وذلك المنصرم األسبوع خالل رصدها تم التي المشاهدات بعض هي المستثمرين، على تسيطر الحذر من حالة و اإلجمال في متواضعة تداوالت

 .  الحكومية التحركات و 2018 لعام السنوية الشركات نتائج

 كل تراجع حين في% 1.97 بنسبة مرتفعا الوحيد الرابح المالي المؤشر وكان. نقطة 4,310.56 مستوى عند% 0.82 نسبته إرتفاع على األسبوع تداوالت العام المؤشر إختتم

 .  أسبوعي أساس على% 0.18 بنسبة الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر وإرتفع. التوالي على% 0.18 و% 0.48 بنسبة الصناعة ومؤشر الخدمات مؤشر من

 قدره إجمالي بمبلغ وذلك السلطنة في مناطق عدة في بالشركة الخاص الهاتف مقاسم بمباني تتعلق مناقصة عليها أرست قد عمانتل شركة بأن والمقاوالت للهندسة جلفار شركة أعلنت

 .ع.ر مليون 456 األعمال طلبيات دفتر بلغ ،2018 عام من األولى التسعة لألشهر جلفار شركة إدارة مجلس لتقرير وطبقا. ع.ر مليون 2.87

 األسماك وتعليب لتغليف مصنع لتشييد إنتفاع حق إتفاقية بالدقم الخاصة اإلقتصادية المنطقة هيئة مع وقعت بأنها. ع.ع.م.ش الغذائية و السمكية للصناعات ظفار شركة أعلنت كذلك

 .  ع.ر مليون 10 بـ تقدر إستثمارية بتكلفة السمك زيت وإنتاج

 أساس على% 58.6 بنسبة 2018 لعام أرباحها صافي في تراجعا سجلت)  السيراميك لبالط األنوار شركة منها نذكر 2018 لعام األولية نتائجها عن باإلعالن شركات عدة بدأت

 صاللة ميناء شركة و.( ع.ر مليون 2.4 الى سنوي أساس على% 29.9 بنسبة 2018 لعام أرباحها صافي في نموا سجلت) للطاقة الكامل شركة و. ( ع.ر ألف 0.747 الى سنوي

 .(.ع.ر مليون 5 الى سنوي أساس على% 3 بنسبة 2018 لعام أرباحها صافي في تراجعا سجلت)

 ما بالفعل وهو االول الدعم مستوى وهو نقطة 4,280 مستوى المالية لالوراق مسقط لسوق العام المؤشر بلوغ من السابقة توصيتنا في جاء لما طبقا   األسبوعي، الفني التحليل وفي

 ان ممكن لضغوط المؤشر سيتعرض حاليا نقطة 4,320 لمالمسة ارتفع حيث أخرى مرة للصعود المستويات هذه عند مراكز ببناء سيقوم حاليا   المؤشر بأن أيضا   وذكرنا. حدث

 .نقطة 30 تفقده

 شركة 13 بلغ( %50)  بالمائة الخمسين نسبة"  الُعمانيين غير" ملكية فيها تتجاوز التي المدرجة الشركات عدد أن. م.ع.م.ش واإليداع للمقاصة مسقط شركة لبيانات تحليل يظهر

 الخمسين نسبة" األجانب" ملكية فيها تتجاوز التي الشركات عدد أن حين في.  باور ان ام اس و للطاقة العنقاء و مجان كلية و عمان وأريدو للتحلية مسقط مدينة شركة يتصدرها

 . الُعمانية الكابالت صناعة و عمان سي بي اس اتش بنك و للطاقة العنقاء و للتحلية مسقط مدينة شركة هي شركات 4 بلغ بالمائة

 أهمها من. ع.ر مليون 92 تجاوز إجمالي بمبلغ المشاريع من عـدد إسناد على المناقصات مجلس وافق حيث الحالي العام خالل المناقصات من باقة أول إسناد المنصرم األسبوع شهد

 على يؤكد الذي األمر. ع.ر مليون 81.3 بمبلغ واالتصاالت النقل لوزارة( السابعة الحزمة) السريع الباطنة طريق مشـروع ضمن وجسـور وتقاطعات وصالت إنشاء مشروع إسناد

 . التحتية البنية بتطوير اإلسراع في اإلستمرار الحكومة عزم

 الشركة مظلتها تحت ستجمع المجموعة. للدولة العام االحتياطي الصندوق تتبع التي المعلومات وتقنية لالتصاالت الُعمانية المجموعة تأسيس عن واالتصاالت النقل وزارة أعلنت 

 مجال في الحكومة تنشئها جديدة أخرى شركات وأية الفضائية االتصاالت تقنيات وشركة( الكتل سلسلة) بلوكتشين وشركة لألبراج العمانية والشركة العريض للنطاق العمانية

 تشرف التي القطاعات لمنظومة تنفيذية كأذرع مجموعات ثالث تأسيس أنهت قد واالتصاالت النقل وزارة تكون وبذلك. الخاص القطاع مع بالشراكة المعلومات وتقنية االتصاالت

 (. المعلومات وتقنية لالتصاالت الُعمانية المجموعة( 3و للطيران الُعمانية المجموعة( 2و( أسياد) للوجستيات العالمية الُعمانية المجموعة( 1: وهي الوزارة عليها

. الماضي يونيو في الصادر تقريره في% 2.5 مع مقارنة" العالمي االقتصاد آفاق"  عن األخير تقريره في% 3.4 الى 2019 لعام السلطنة إقتصاد لنمو توقعاته الدولي البنك رفع

 للنفط المصدرة للبلدان اإلجمالي المحلي الناتج معدل أن إلى التقديرات تشير للتقرير ووفقا. 2021 و 2020 عامي خالل% 2.8 بنسبة السلطنة إقتصاد نمو الدولي البنك وتوقع

 . 2018 عام% 2 من% 2.6 الى العام هذا سيرتفع

 

 

 

 النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي

2021f 2020f 2019f 2018e 2017 2016 (%)

2.8 2.8 3.4 1.9 -0.9 5.0 سلطنة عمان

2.7 2.7 2.6 2.0 -0.3 2.4 دول الخليج العربي

2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 2.4 عالميا

المصدر: البنك الدولي
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مليار ر.ع. مقارنة مع  3.87بمبلغ  2018خالل األشهر الثمانية األولى من عام  فائضا التجاري الميزان بيانات صادرة عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات تسجيل أظهرت

المسجلة.  السلعية % للواردات4% مقارنة مع 30السلعية بنسبة  إرتفاع الصادرات%.  النمو القوي جاء بسبب 126، أي بإرتفاع نسبته 2017مليار ر.ع. لذات الفترة من عام  1.7

 %. 2% على التوالي في حين تراجع إعادة التصدير بنسبة 25.7% و 39.8وإرتفعت كل من صادرات النفط والغاز و الصادرات غير النفطية بنسبة 

 

التصدير  % ومن ثم إعادة25تالها الصادرات غير النفطية بنسبة  2018الل األشهر الثمانية األولى من عام خ% من إجمالي الصادرات 64شكلت صادرات النفط والغاز نسبة 

 %.11بنسبة 

 

  %.4.83السعودية التي أغلقت على إرتفاع أسبوعي نسبته  المالية خليجيا جميع األسواق الخليجية أغلقت على إرتفاع بقيادة السوق

 باالستثمار القطريين غير للمستثمرين يسمح والذي االقتصادي النشاط في القطري غير المال رأس تنظيم قانون إصدار تم قطر، في اإلقتصادية األنشطة دعم شأنه من هام تطور في

 .قطر بورصة في المدرجة القطرية المساهمة الشركات مال رأس من% 49 على تزيد ال نسبة تملك لهم ويجوز المال، رأس من% 100 حتى االقتصادية القطاعات جميع في

 مدرجة، إسمنت شركة 17 أصل ومن. عام بشكل الطلب إنحسار بسبب طن مليون 40.9 الى% 13 بنسبة سنويا تراجعا 2018 لعام السعودية في المحلية اإلسمنت مبيعات شهدت

 صادرات وشهدت(. 3.5)+ الجنوبية المنطقة إسمنت شركة و( %7.1)+ تبوك إسمنت و( %53.7)+ حائل إسمنت هي المحلية مبيعاتها في إرتفاعا فقط شركات ثالث سجلت

 و الجوف واسمنت نجران وإسمنت الشرقية واسمنت ينبع إسمنت و السعودية إسمنت مثل صادراتها في نموا شركات عدة سجلت حيث التصدير بإعادة السماح بعد تحسنا اإلسمنت

 يعود% 36 منها( المباعة اإلسمنت كمية من أعلى)  طن مليون 42.3 عند% 18.8 بنسبة نموا شهدت حيث إرتفاعا بتسجيل إستمرت الكلنكر مخزونات أن إال. الصفوة اسمنت

 تصدرها الفترة ذات خالل لديها الكلنكر مخزون خفض من تمكنت شركات خمس أن أيضا البيانات تحليل وأظهر. ينبع واسمنت السعودية اسمنت و اليمامة اسمنت هي شركات لثالث

 %. 40.8 بنسبة لديها الكلنكر مخزون في إنخفاضا سجلت والتي الشمالية إسمنت شركة

 

الميزان التجاري- مليون ر.ع. 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
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معلال السبب في ذلك  2018لعام  %3مع  مقارنة 2019 في %2.9 إلى العالمي النمو يتباطأ العالمي"، أن االقتصاد آفاق في تقريره األخير عن "أيضا  الدولي توقع البنكعالميا، 

 تباطؤا   سينعكس مما الصين مع تخوضها التي التجارية الحربسلبا ب المّتحدة الواليات اقتصادوتوقع البنك الدولي تأثر  .العالمية التجارة حركة وضعف التجاري التوتر تصاعد إلى

 الالتينية جاءت لصالح أمريكافأما توقعات النمو األفضل .  2018% لعام 2.9% ومقارنة مع  2.6% مقارنة مع توقعات سابقة عند 2.5 العام هذا النموّ  معّدل سيبلغ إذ النموّ  في

 . 2018% لعام 0.6مقابل فقط  2019% لعام 1.7حيث توقع البنك الدولي نمو إقتصادتها بنسبة  والكاريبي

 

 :التو يات

. كذلك بدأنا نرى تحركات حكومية مشجعة في 2017والتي جاءت متفاوتة حتى اللحظة إال أنها في المجمل أفضل من أداء عام  2018موسم اإلعالن عن النتائج السنوية لعام  بدأ

 .”تنفيذ“ االقتصادي التنويع لتعزيز لوطنيا إتجاهات مختلفة مثل تأسيس شركات حكومية متخصصة والبدء بإسناد المشاريع في القطاعات المستهدفة في البرنامج

 منها التعديالت الضريبية ورفع أسعار الطاقة وبعض التحديات التشغيلية.  2017نتوقع أن تسجل العديد من الشركات نتائج أفضل بسبب العوامل "غير المتكررة" التي شهدتها في عام 

لمطلوب وذلك رغم العوامل المشجعة والمكررات الجاذبة، وهو ما يشير الى حالة من الحذر وعدم التواجد المؤسسي وبشكل عام، ال تزال قيم وأحجام التداوالت دون المستوى ا

 الفاعل. 

 نعتقد أن حركة التداول ستشهد تحسنا خالل الفترة القادمة مع تزايد وتيرة اإلفصاحات سواء المتعلقة بالنتائج أو التوزيعات.  

 

 

  

 النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي

2021f 2020f 2019f 2018e 2017 2016 (%)

2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 2.4 عالميا

6.8 6.0 6.0 6.3 6.6 6.3 غرب آسيا والباسيفيك

2.9 2.7 2.3 3.1 4.0 1.7 ا ووسط آسيا أوروب

2.5 2.4 1.7 0.6 0.8 -1.5 بي أمريكا الالتينية والكاري

2.7 2.7 1.9 1.7 1.2 5.1 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

7.1 7.1 7.1 6.9 6.2 7.5 جنوب آسيا

3.7 3.6 3.4 2.7 2.6 1.3 صحارى - أفريقيا

المصدر: البنك الدولي
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

0.39% 0.39% 0.16% 1.37              876.51 877.88 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

3.45% 3.45% 3.81% 49.79            1,305.81 1,355.60 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

2.78% 2.78% 3.26% 33.94            1,041.66 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,075.60200

-0.12% -0.12% 0.18% 1.04              590.17 591.21 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-0.30% -0.30% 0.82% 34.94            4,275.62 4,310.56 مؤشر سوق مسقط 30 

103.23% 31,513.72     30,528.61 62,042.33 األسهم المتداولة )باأللف( 

170.59% 7,814.13       4,580.74 12,394.88 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

15,000 عدد السندات المتداولة 1,951 عدد الصفقات
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

11,625.4عمانيون 

454.7خليجيون 

26.8عرب

288.1أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

11,761.0عمانيون 

353.4خليجيون 

52.6عرب

227.8أخرى

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

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

12.50% 0.003 0.027 الحسن الهندسـية 

11.69% 0.009 0.086 عمان لإلستثمارات والتمويل

9.09% 0.010 0.120 بنك صحار 

8.45% 0.006 0.077 االنوار لبـالط السـيراميك 

7.34% 0.008 0.117 الجزيرة للخدمات 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-9.62% -0.023 0.216 فولتامب للطاقة

-5.41% -0.002 0.035 المدينة لالستثمار

-4.17% -0.003 0.069 الخليجية لخدمات اإلستثمار

-4.08% -0.032 0.752 عمانتل

-3.57% -0.003 0.081 الدولية لإلستثمارات المالية

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

26.1% 3,240.0 0.360 التأمين األهلية

10.7% 1,326.3 0.598 الصفاء لألغذية 

9.2% 1,135.5 0.408 بنك مسقط

6.7% 828.4 0.752 عمانتل

5.6% 690.9 0.090 بنك نزوى

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

14.5% 9,000.0 0.360 التأمين األهلية

12.4% 7,680.6 0.090 بنك نزوى

8.2% 5,067.3 0.120 بنك صحار 

6.5% 4,033.2 0.099 المدينة تكافل

5.2% 3,231.6 0.060 االسماك العمانية 

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

3.78 9.74

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

22 20 17  
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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

% % %

0.77 10.16 -0.30% -0.30% 0.82% 34.94 4,275.62 4,310.56 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.83 17.77 4.88% 4.88% 4.83% 377.86 7,830.47 8,208.33 السوق المالية السعودية 

1.26 15.55 2.74% 2.74% 1.55% 79.78 5,138.94 5,218.72 سوق الكويت لألوراق المالية

1.59 15.76 3.49% 3.49% 2.97% 307.87 10,350.35 10,658.22 بورصة قطر   

0.84 8.72 0.33% 0.33% 1.20% 15.96 1,325.76 1,341.72 بورصة البحرين    

0.94 7.72 0.63% 0.63% 0.78% 19.63 2,526.02 2,545.65 سوق دبي المالي 

1.43 13.33 0.96% 0.96% 1.31% 64.17 4,898.20 4,962.37 سوق أبوظبي لألوراق المالية

المصدر: بلومبيرغ، أوبار كابيتال 

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

% % دوالر دوالر % % أوروبا

13.22% 6.75% 3.85 60.91 خام برنت اآلجل للبرميل 2.55% 0.91% 62.2 6,899.61 فايننشال تايمزانجلترا

14.29% 8.22% 3.94 51.90 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل 2.8% 0.8% 88.0 10,855.65 المانيا داكس

12.20% 7.21% 4.04 60.04 خام عمان اآلجل للبرميل 1.0% 0.9% 41.2 4,778.28 فرنسا كاك 40 

0.79% 0.52% 6.63 1,292.68 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

1.37% 0.05% 0.01 15.71 الفضة لألوقية 2.4% 1.9% 446.0 23,879.12 الواليات المتحدة داو جونز

3.81% 0.42% 3.47 825.97 بالتينيوم لألوقية 3.1% 2.1% 53.0 2,584.96 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-0.12% 0.68% 40.00 5,958.00 النحاس طن متري 4.8% 3.2% 218.2 6,957.08 الواليات المتحدة ناسداك

0.35% -0.67% -12.50 1,852.50 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-2.47% 1.08% 21.00 1,971.00 الرصاص طن متري 0.7% 3.1% 601.8 20,163.80 نيكاي 225اليابان

1.01% 2.21% 54.00 2,492.00 الزنك طن متري 2.6% 3.5% 895.4 26,521.43 هونج كونج هانج سينج

5.24% 1.26% 140.00 11,250.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( -1.8% -0.6% -45.4 7,143.46 بورصة تونستونس

2.4% 0.7% 88.4 13,353.12 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية 0.7% -0.2% -4.3 1,921.65 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز 0.1% -0.2% -0.8 529.71 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.868 1.152  EUR 0.4- اليورو% -0.2% -2.4 972.98 بورصة بيروت لبنان

0.785 1.274  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

108.070 0.009  JPY 3.1 الين الياباني% 2.0% 1.5 74.51 البحرين

6.789 0.147  CNH 2.0 اليوان الرينمنبي الصيني% 0.7% 3.7 577.97 الكويت

70.411 0.014  INR 1.0- الروبية الهندية% 0.9% 4.4 511.22 إم اس سي آي عمان

67.049 0.015  RUB 2.2 الروبل الروسي% 2.1% 18.3 897.00 قطر

1.322 0.756  CAD 0.2 الدوالر الكندي% 0.6% 2.0 338.28 االمارات

1.392 0.719  AUD 1.6 الدوالر األسترالي% 1.3% 6.4 482.04 األسواق الخليجية

المصدر: بلومبيرغ   المصدر: بلومبيرغ ، الساعة الثالثة بتوقيت مسقط )مالحظة: األسواق العالمية مغلقة يومي السبت واألحد(
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مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 

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

% للعام % للشهر  % لألسبوع بلومبيرغ 

0.9% 62 0.9% 62 1.97% 133 6,755.96 6,889.30 BKINV القطاع المالي

-0.2% (11) -0.2% (11) -0.18% (9) 4,989.09 4,979.87 INDSI قطاع الصناعة

-1.0% (24) -1.0% (24) -0.48% (11) 2,277.16 2,266.31 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

0.77 0.06 4,275.62 5,105.73 مؤشر سوق مسقط 30 

0.63 0.05 6,688.17 7,604.58 0.40 القطاع المالي

0.75 0.07 4,961.43 6,862.11 0.32 قطاع الصناعة

0.99 0.06 2,265.13 2,660.90 0.36 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 فبراير 2017 5.00% 150,000,000 20 فبراير 2024 52

21 مايو 2017 5.25% 150,000,000 15 مايو 2023 53

25 سبتمبر 2017 5.75% 150,000,000 20 سبتمبر 2027 54

24 ديسمبر 2017 5.25% 150,000,000 19 ديسمبر 2024 55

25 مارس 2018 6.00% 150,000,000 21 مارس 2028 56

3 يوليو 2018 4.75% 100,000,000 28 يونيو 2023 57

26 سبتمبر 2018 5.75% 150,000,000 25 سبتمبر 2025 58

23 ديسمبر 2018 5.00% 100,000,000 18 ديسمبر 2023 59

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

قيمة االصدار )دوالر أمريكي( سندات عالمية 

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

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

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

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ
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  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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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

7.0% 0.7                   6.5                   35                          -0.5% -0.5% 2.0% -0.5% بنك مسقط                                1,203                                0.408                                0.458                                0.354

6.8% 0.8                   12.4                 550                       -2.4% -2.4% 0.6% 0.6% بنك ظفار                                     454                                0.162                                0.206                                0.152

3.8% 0.8                   8.6                   2,672                    8.1% 8.1% 9.1% 3.4% بنك صحار                                     238                                0.120                                0.154                                0.108

8.0% 0.7                   7.5                   0                            -2.2% -2.2% 1.7% 0.0% البنك الوطني العماني                                    289                                0.178                                0.211                                0.168

4.8% 0.7                   7.6                   111                       0.0% 0.0% 0.8% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    238                                0.119                                0.125                                0.100

6.6% 0.9                   9.8                   135                       -0.7% -0.7% -0.7% -0.7% البنك األهلي                                    217                                0.145                                0.164                                0.142

- 1.0                   22.6                 4,320                    -1.1% -1.1% 2.3% 0.0% بنك نزوى                                    135                                0.090                                0.093                                0.083

- 1.2                   63.3                 65                          2.2% 2.2% 2.2% 2.2% بنك العز اإلسالمي                                      92                                0.092                                0.093                                0.067

6.1% المتوسط            17.3              0.8 قطاع البنوك                       2,866

10.0% 1.1                   9.4                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      30                                0.304                                0.380                                0.275

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

- 0.7                   8.2                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للتأمين                                       21                                0.172                                0.179                                0.065

4.0% 0.7                   20.3                 2,931                    4.2% 4.2% 2.1% 3.1% المدينة تكافل                                       17                                0.099                                0.115                                0.088

10.1% 1.0                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الرؤية للتأمين                                      14                                0.138                                0.159                                0.130

2.8% - - -                        1.7% 1.7% 1.7% 0.0% التأمين األهلية                                      36                                0.360                                0.370                                0.324

6.8% 0.8                   4.9                   -                        0.9% 0.9% -1.7% 0.0% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      12                                0.118                                0.147                                0.110

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

6.4% المتوسط              9.7              0.9 قطاع التأمين                          223

4.1% 0.7                   4.4                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      68                                0.131                                0.133                                0.117

9.1% 0.6                   3.9                   40                          3.7% 3.7% 3.7% 1.2% مسقط للتمويل                                      25                                0.084                                0.112                                0.080

4.0% 0.7                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للتمويل                                      30                                0.087                                0.138                                0.082

8.5% 0.8                   8.7                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      57                                0.201                                0.260                                0.158

10.5% 0.6                   4.2                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% تأجير للتمويل                                      24                                0.095                                0.129                                0.090

7.7% المتوسط              6.4              0.7 قطاع التأجير التمويلي                          205

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

- 0.5                   69.1                 -                        -3.6% -3.6% -3.6% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      16                                0.081                                0.140                                0.080

3.6% 1.6                   9.1                   49                          3.3% 3.3% 3.3% 1.1% أومنفست                                    289                                0.376                                0.420                                0.334

- -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مشاهير وطنية للخدمات المالية                                     -                                     -                                     -                                     -

- 0.6                   17.4                 634                       -4.2% -4.2% -4.2% -1.4% الخليجية لخدمات االستثمار                                      14                                0.069                                0.115                                0.068

- 0.9                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.099                                0.098

5.4% 0.9                   - 3                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       69                                0.280                                0.314                                0.252

- 0.7                   5.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.085                                0.105                                0.080

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

12.9% 0.6                   4.1                   49                          1.0% 1.0% -1.0% -1.0% األنوار القابضة                                      19                                0.097                                0.170                                0.090

- 0.6                   14.6                 -                        0.9% 0.9% 0.0% 0.0% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      14                                0.115                                0.134                                0.081

- 0.3                   - -                        0.0% 0.0% -5.4% 0.0% المدينة لإلستثمار                                         7                                0.035                                0.074                                0.035

5.7% 0.6                   17.7                 105                       2.3% 2.3% -2.2% -1.1% الشرقية لالستثمار القابضة                                          8                                0.088                                0.136                                0.085

9.3% المتوسط            12.1              0.5 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          457

7.4% المتوسط         11.4            0.7 إجمالي القطاع المالي                    3,751  
لمصدر: بلومبيرغ ا  
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   
 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الصناعة

3.8% 0.7                   3.4                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.920                                3.920                                3.740

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

4.4% 1.5                   8.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                      85                                1.700                                2.050                                1.700

- 1.0                   0.8                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          3                                0.100                                0.110                                0.055

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                                     -                                     -                                     -                                     -

7.5% 1.3                   8.2                   -                        -2.4% -2.4% -1.2% 0.0% المطاحن العمانية                                     105                                0.664                                0.880                                0.664

6.7% 1.2                   12.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       36                                0.748                                1.250                                0.724

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

- 0.5                   - -                        0.0% 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                                     -                                     -                                     -                                     -

- 0.5                   359.3               879                       1.7% 1.7% 0.0% 0.0% األسماك العمانية                                         8                                0.060                                0.154                                0.058

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

دواجن صحار                                      -                                     -

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

3.5% 1.7                   15.8                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      72                                0.598                                0.612                                0.560

- 1.8                   29.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.290                                0.290

4.9% المتوسط            57.5              1.2 قطاع األغذية و المشروبات                          353

10.0% 0.6                   12.1                 258                       0.0% 0.0% 0.0% 1.0% إسمنت عمان                                      99                                0.300                                0.410                                0.295

7.8% 0.5                   72.4                 10                          -2.6% -2.6% -2.6% -2.6% ريسوت لإلسمنت                                      74                                0.370                                0.800                                0.352

8.9% المتوسط            42.3              0.6 قطاع االسمنت                          173

- - - -                        12.5% 12.5% 12.5% 0.0% الحسن الهندسية                                          2                                0.027                                0.050                                0.020

- 0.6                   171.6               323                       1.3% 1.3% 2.5% 1.3% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      73                                0.081                                0.119                                0.071

المتوسط          171.6              0.6 -  قطاع الهندسة والبناء                            75

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

6.3% 0.7                   13.1                 1                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.079                                0.090                                0.072

6.3% 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

- 1.5                   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                   - -                        -3.4% -3.4% 0.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          2                                0.028                                0.034                                0.022

- 1.4                   5.0                   129                       1.2% 1.2% 1.2% 1.2% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                      12                                0.350                                0.390                                0.151

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

7.8% 0.6                   33.8                 1,485                    8.5% 8.5% 8.5% 5.5% األنوار لبالط السيراميك                                      23                                0.077                                0.141                                0.070

8.7% 0.8                   7.2                   1                            -0.7% -0.7% -0.7% 0.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      35                                0.277                                0.346                                0.270

12.9% 1.2                   5.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المها للسيراميك                                      12                                0.210                                0.310                                0.186

9.8% المتوسط            12.8              0.9 قطاع مواد البناء ومستلزماته                            84

7.4% 1.3                   10.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                          9                                0.270                                0.280                                0.270

- 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                                0.163

5.0% 1.3              26.9            
المتوسط

26                            

قطاع الورق والزجاج والتعبئة 

والتغليف

8.6% 1.4                   18.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          4                                0.180                                0.248                                0.170

5.0% 0.9                   16.3                 -                        3.4% 3.4% 3.4% 0.0% عمان كلورين                                       20                                0.300                                0.440                                0.290

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

6.7% المتوسط            15.5              1.0 قطاع الكيماويات                            36

2.6% 1.3                   7.9                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                      19                                0.189                                0.200                                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                                     -                                     -                                     -                                     -

6.0% 0.8                   18.2                 1                            -9.6% -9.6% -9.6% 0.0% فولتامب للطاقة                                      18                                0.216                                0.461                                0.216

4.6% 0.9                   16.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                       88                                0.976                                1.135                                0.880

5.3% المتوسط            17.4              0.9
105                          

قطاع الصناعات الكهربائية 

والميكانيكية

6.0% المتوسط         38.6            1.0 إجمالي قطاع الصناعة                         925  
 المصدر: بلومبيرغ

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

6.8% 1.0                   7.8                   505                       -4.6% -4.6% -4.1% -2.6% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    564                                0.752                                1.165                                0.660

7.6% 1.5                   10.3                 685                       -3.2% -3.2% -3.2% -1.8% اريد                                    358                                0.550                                0.600                                0.450

7.2% المتوسط              9.1              1.3 قطاع اإلتصاالت                          922

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

- 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

4.6% 0.9                   7.7                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ضيافة الصحراء                                      19                                3.090                                     -                                     -

- 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

22.7% المتوسط            52.2              0.8 قطاع السياحة والضيافة                            88

2.5% 2.1                   21.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     108                                0.600                                0.604                                0.540

2.5% المتوسط            21.1              2.1 قطاع الخدمات اللوجستية                          108

5.7% 3.2                   13.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     146                                1.485                                1.790                                1.340

5.3% 1.0                   7.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       70                                1.130                                1.460                                1.050

6.9% 1.3                   11.5                 6                            0.4% 0.4% 0.4% 0.4% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       65                                0.936                                1.030                                0.716

1.6% 1.0                   9.0                   613                       3.4% 3.4% 3.4% 1.5% الغاز الوطنية                                       19                                0.270                                0.382                                0.242

34.6% 0.9                   4.1                   35                          -1.0% -1.0% -1.0% 0.0% مسقط للغازات                                          6                                0.208                                0.612                                0.205

10.8% المتوسط              9.0              1.5 قطاع تسويق النفط والغاز                          306

5.0% 1.7                   8.1                   0                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      18                                0.201                                0.233                                0.147

6.1% 0.9                   10.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      17                                0.244                                0.245                                0.160

5.6% المتوسط              9.3              1.3 قطاع التعليم والتدريب                            35

6.6% 1.2                   15.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      37                                0.380                                0.386                                0.312

- 0.8                   4.9                   10                          -5.0% -5.0% -0.9% 3.6% صحار للطاقة                                      25                                0.114                                0.150                                0.110

3.2% 1.8                   16.0                 3                            -2.8% -2.8% -2.8% 0.0% أكوى باور بركا                                     112                                0.700                                0.780                                0.696

5.0% 0.8                   11.6                 4                            -2.9% -2.9% -1.0% 0.0% العنقاء للطاقة                                     146                                0.100                                0.145                                0.099

5.7% 0.7                   14.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       17                                0.159                                0.188                                0.144

6.6% 2.6                   8.9                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                       74                                0.372                                0.600                                0.270

6.9% 1.6                   13.0                 0                            -2.8% -2.8% -1.1% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     164                                0.172                                0.240                                0.167

- 1.8                   41.2                 3                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       30                                0.308                                0.310                                0.250

9.2% 0.7                   8.4                   223                       -3.0% -3.0% -2.0% -2.0% السوادي للطاقة                                       70                                0.098                                0.146                                0.098

8.6% 0.7                   8.0                   419                       -2.0% -2.0% -1.0% 0.0% الباطنة للطاقة                                       67                                0.099                                0.145                                0.098

7.2% 1.1              - المتوسط قطاع الطاقة                            20

- 1.3                   - -                        0.5% 0.5% 0.5% 0.0% النهضة للخدمات                                    136                                0.370                                0.462                                0.279

12.8% 0.6                   - 59                          7.3% 7.3% 7.3% 4.5% الجزيرة للخدمات                                      35                                0.117                                0.196                                0.102

11.6% 0.5                   14.1                 764                       11.7% 11.7% 11.7% 2.4% عمان لالستثمارات والتمويل                                       17                                0.086                                0.142                                0.075

12.2% المتوسط            14.1              0.8 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          188

12.1% المتوسط         18.4            1.3 إجمالي قطاع الخدمات                     2,394

8.5% 1.0 22.8  إجمالي السوق               3,776
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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموق  ا لكتروني: 
أومنفيست أعمال مركز  

 ، سلطنة عمانالمطار مرتفعات، 501 رقم طريق، 95 رقم بناء
+968 2494 9000الهات :   
+968 2494 9009الفاك :   

 capital.net-research@u البري  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 الواح ةللوح  ا ي قيمة األ ول   
 2018  يسمبر 27

 1.024 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/

