 07يناير 2019

تقرير أوبار كابيتال السنوي لسوق مسقط لألوراق المالية
نظرة على أداء السوق خالل عام  2018والتوقعات لعام 2019
5200
تزايد دعم اإلستثمار المؤسسي
المحلي لعدد من األسهم القيادية مثل
اإلتصاالت والبنوك تحركات
إستراتيجية من قبل مدرا
الصناديق

حالة حذر عامة غياب
موسم نتائج الربع
المحفزات
الثالث

انخفاض عجز الميزانية
إحراز تقدم في الجهود الرامية
لتنويع اإليرادات الحكومية

ارتفاع أسعار النفط  ،بلغ النفط
،
أعلى مستوى منذ عام
أدت التوترات الجيوسياسية إلى
إضعاف أدا أسواق األسهم

5100

5000

4900

4800

4700

4600

4500
النتائج نصف السنوية
للشركات موسم
إجازات ضعف تداوالت
إرتفاع العائد على
السندات العمانية الى أعلى
مستوى على اإلطالق

وصول أسعار
إعالن اإلحتياطي الفيدرالي
دوالر للبرميل
النفط لمستويات دون ال

القائمة
تراجع في األربا
المحدثة للبنك المركزي العماني
بش ن اللوائ الخاصة بمتطلبات
رفع الفائدة
كفاية رأس المال
األمريكية توقعات صندوق
النقد الدولي إلقتصادات المنطقة

4400

تراجع
ضغط بيع أجنبي
في نتائج الشركات السنوية
تصنيفات دولية سلبية

4300

4200

Dec-18

Dec-18

Nov-18

Oct-18

Sep-18

Aug-18

Jul-18

Jun-18

May-18

Apr-18

Mar-18

Feb-18

Jan-18

Jan-18

المصدر :وسائل إعالم ،أوبار كابيتال

عاما صعبا ومليئا بالتحديات ذلك الذي شهده السوق المالي المحلي خالل السنة السابقة (عام  )2018حيث تراجع المؤشر العام بنسبة  %15.21الى مستوى
 4,323.74ولم يسعفه تحسن الوضع اإلقتصادي وإرتفاع أسعار النفط عن تسجيل نتائج أفضل .إال ان هذا األمر لم يكن حصريا على السوق المحلي ،بل إمتد الى
معظم األسواق المالية الخليجية حيث لعبت العوامل الخارجية دورا كبيرا في الحد من التطورات اإليجابية والتحسينات على القوانين والتشريعات التي تم إصدارها
بهدف دعم األسواق ولم تتمكن األسواق المالية من تجاوز الحالة النفسية الحذرة للمستثمرين .وقبل الخوض في تفاصيل أهم األسباب التي أدت الى الضغط على
السوق المالي المحلي ،نورد تاليا بعض األرقام المتعلقة بالتداوالت:
بلغ أعلى مستوى إغالق للمؤشر العام  5,119.18نقطة وذلك في يوم  7يناير في حين أن أدنى إغالق كان في يوم  25ديسمبر عند مستوى  4,312.94نقطة.
قيم التداوالت شهدت تراجعا بنسبة  %23.17عند  0.763مليار ر.ع .في حين أن حجم التداوالت تراجع بنسبة  %5.96على اساس سنوي الى  4.02مليار سهم.
كذلك أنهى مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة العام المنصرم عند مستوى  591.9نقطة بتراجع سنوي نسبته  .%17.06بلغ عدد أيام التداول خالل عام
 247( 2018يوم) مقارنة مع ( 247يوم تداول) لعام .2017
وقد سجلت كافة المؤشرات الفرعية إنخفاضا تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة  %26.96عند مستوى  4,991.03تاله مؤشر الخدمات بنسبة  %13.36عند
مستوى  2,290.34ومن ثم المؤشر المالي بنسبة  %8.66عند مستوى  6,827.2نقطة .وإرتفعت القيمة السوقية للسوق خالل عام  2018بنسبة  %1.26الى
 18.18مليار ر.ع.
خالل العام إحتلت شركة أوبار كابيتال المركز الثاني بين شركات الوساطة المالية في السلطنة ( 17وسيطا) حيث بلغت حصتها السوقية .%14
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عوامل أثرت على أداء السوق على أساس ربعي
الربع األول 2018
 إجتماعات عقدتها الشركات بغية تسليط الضو على أدائها
 الموازنة العامة والقطاعات المستهدفة والنتائج السنوية للشركات وتوزيعات
الشركات.
 رفع أسعار الفائدة األمريكية
 إدراج شركة مدينة مسقط للتحلية واإلكتتاب في شركة الت مين العربية
فالكون ش.م.ع.ع.
 التصنيفات اإلئتمانية من وكاالت عالمية لدول المنطقة ولبعض من شركاتها

الربع الثاني 2018
 قرارات تنظيمية صادرة من قبل البنك المركزي العماني تتعلق بالقطاع
البنكي
 اإلعالن عن إستثمارات ضخمة في المناطق الصناعية الحرة
 األحداث اإلقليمية والتطورات الجيوسياسية.
 اإلعصار المداري الذي شهدته منطقة ظفار والوسطى
 حلقات نقاشية وصفقات كبيرة على اسهم مختارة
 إستمرار التقارير الدولية عن دول المنطقة

الربع الثالث 2018
 التوترات التجارية بين الصين والواليات المتحدة
 الصيف وتقلب أسعار النفط
 اعالن بنك ظفار والبنك الوطني الوطني عن اندماج محتمل
 التراجع في العجز الحكومي والتقدم في المبادرات الحكومية الساعية لتنويع
مصدار الدخل
 إستمرار ضغط البيع األجنبي على أسهم معينة

الربع الرابع 2018
 تركيز على األسهم القيادية
 الحذر وغياب المستثمرين طويلي األجل
 إتفاق أوبك وأعضا خارج المنظمة على خفض اإلنتاج
 التصنيفات الدولية للسلطنة وعدد من الشركات الحكومية
 إنخفاض أسعار النفط

نرى من خالل الرسم البياني ألدا السوق خالل عام  2018أن الفترة تتلخص بمرحلتين رئيسيتين :األولى ( إمتدت من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو) إتسمت
بحدة التراجع  ،والثانية ( منذ بداية أغسطس وحتى نهاية العام) إتسمت بكثرة التذبذبات.
وكما جرت العادة ،بدأ العام باإلعالن عن الموازنة العامة للدولة والتي جا ت توسعية مما دعم المؤشر لفترة وجيزة لم تتجاوز األسبوع لتبدأ بعدها مرحلة تراجع
طويلة بسبب عوامل عدة منها النتائج السنوية للشركات والتي كانت منخفضة ( في معظمها) على اساس سنوي بضغط من أسباب مختلفة مثل التعديالت المحاسبية
و إرتفاع كلف التشغيل وبعض الخسائر اإلستثمارية وإرتفاع الضرائب .خالل هذه المرحلة خسر المؤشر العام نسبة  %15.27من أدائه مقارنة مع نهاية عام .2017
تجدر اإلشارة الى أنه عقب بد مرحلة التراجع ،شهد أدا المؤشر بعض الدعم بسبب اإلعالنات المتعلقة بتوزيعات الشركات ( إستمرت هذه المرحلة ألسبوعين
فقط) .تال ذلك فترة إنخفاض إستمرت قرابة الشهرين بضغط من بيع مؤسسي أجنبي و تنقل المستثمرين بين األسواق والتداول على اسعار ما بعد التوزيعات
والتصنيفات الدولية للسلطنة وعدد من الشركات .بعد ذلك سجل المؤشر بعض التحسن في أدائه بدعم من أخبار إقتصادية إيجابية ليعود بعدها الى التراجع بضغط
من حالة حذر لدى المستثمرين وتوترات جيوسياسية و مضاربة وإنتظار عدة إفصاحات هامة لعدة شركات.
ملخص السوق

الحالي

السابق

العائد منذ بداية

التغير
نقطة

العام %

مؤشر اوبار كابيتال عُمان 20

878.31

974.29

)(95.98

-8.92%

مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

1,308.51

1,144.61

163.90

13.81%

مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 200

1,043.40

995.10

48.30

4.54%

مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

591.90

713.64

)(121.74

-17.06%

مؤشر سوق مسقط 30

4,323.74

5,099.28

)(775.54

-15.21%

األسهم المتداولة (باأللف)

4,020,701.69

4,275,593.47

)(254,891.78

-5.96%

القيمة المتداولة (باأللف لاير عماني)

762,713.05

992,716.69

)(230,003.64

-23.17%

عدد الصفقات

149,712

عدد السندات المتداولة

6,187,254
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وفي الجز األخير من المرحلة األولى في تحليلنا والتي إمتدت من األسبوع األخير من شهر مايو الى نهاية شهر يوليو ،إستمر المؤشر العام في التراجع بضغط من
إنخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية بسبب الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة وضغوط بيع أجنبية .وخالل هذه الفترة سجل المؤشر العام أدنى
مستوى له في أكثر من تسع سنوات.
بعد ذلك دخل المؤشر العام في مرحلة إستقرار نسبي ( من حيث نطاق التراجع أو اإلرتفاع) إمتدت حتى نهاية السنة لكنها إتسمت أيضا بكثرة التذبذبات وتنوعت
العوامل التي أثرت على أدا المؤشر والتي نذكر منها تواجد مؤسسي محلي و تحسن شهية اإلستثمار مع إستمرار التطورات اإليجابية على صعيد اإلقتصاد الكلي
و مضاربة و جني لألربا و تحسن أسعار النفط وإعالن عدة دول في المنطقة عن موازنات توسعية و إدراج عدة شركات و إعادة تشكيل المحافظ المالية.
الرسم البياني التالي يظهر أدا المؤشر العام لسوق مسقط لألوراق المالية على أساس شهري والذي يوض أن أسوأ أدا كان من نصيب شهر يوليو بضغط من حالة
حذر عامة والحرب التجارية األمريكية الصينية وضغوط بيع أجنبية وعدد من نتائج الشركات .وجا شهر مارس في المرتبة الثانية من حيث األدا السيئ بسبب
التداوالت على اسعار ما بعد التوزيعات وتصنيفات دولية سلبية وحالة غموض .وسجل شهر سبتمبرأفضل أدا بدعم من األرقام اإلقتصادية الجيدة مثل خفض عجز
الموازنة وتصريحات حكومية مشجعة.
األداء الشهري للمؤشر العام
5.00%
2.82%
1.91%

3.00%
1.00%

0.07%
-0.76%

-2.00%

-2.59%

-2.66%

-0.93%

-0.25%

-1.00%
-3.00% -1.95%

-5.00%

-4.59%

-5.14%

-7.00%
ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

أبريل

مارس

فبراير

يناير

المصدر :سوق مسقط لألوراق المالية

وبرصد الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها خالل عام  ،2018فقد بلغ عددها  19شركة وذلك من خالل إصدار أسهم مجانية ل 14شركة وعن طريق تحويل
سندات الى أسهم لثالث شركات إضافة الى إصدار أسهم جديدة لشركتين وحقوق أفضلية ألربع شركات.
وبلغ مجموع الزيادات ما يقارب  170.75مليون ر.ع .من هذه الشركات 11 ،شركة تنتمي للقطاع المالي (خمسة بنوك وثالث شركات تمويل وشركتان ت مين
وشركتان استثمارية) وأربع شركات في قطاع الصناعة وأربع شركات في قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بتجزئة األسهم ،فقد شهد عام  2018تجزئة أسهم شركة واحدة هي لشركة الشرقية لتحلية المياه.
تجدر اإلشارة الى أن هنالك شركات تم إلغا إدراجهم هما مؤسسة خدمات الموانئ وشركة عمان أوريكس للت جير ،كذلك تم تحويل شركة صحار للدواجن والشركة
الوطنية للصناعات الدوائية من شركات مساهمة عامة الى مقفلة .كذلك يجب التنويه الى أن عدد ال ب س به من الشركات تم إدراجها في السوق الثالثة حيث بلغ
العدد  16شركة.
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سندات التنمية الحكومية
شهد عام  2018أربعة إصدارات لسندات التنمية الحكومية بمبلغ  500مليون ر.ع .هي اإلصدارات من  56الى  59على النحو التالي:
إصدارات سندات التنمية الحكومية
تاريخ اإلصدار عدد السنوات الكوبون
)(%
6.00%
10
21.03.18
اإلصدار 56
4.75%
5
28.06.18
اإلصدار 57
5.75%
7
25.09.18
اإلصدار 58
5.00%
5
18.12.18
اإلصدار 59

متوسط العائد المقبول إجمالي قيمة الطلبات قيمة السندات المخصصة عدد مرات التغطية
)(x
).مليون ر.ع(
).مليون ر.ع(
)(%
1.43
150.0
215.11
5.66%
1.37
100.0
137.38
4.85%
1.55
150.0
232.82
5.49%
1.56
100.0
155.70
4.91%

المصدر :البنك المركزي /رويترز

سندات وصكوك الشركات
طبقا لبيانات السوق المالي ،بلغت القيمة السوقية للسندات  /الصكوك التي تم إدراجها في عام  2018مبلغ  237.3مليون ر.ع ، .أعلى بنسبة  %5.3من قيمة السندات  /الصكوك
التي أدرجت في عام  .2017وكان لسندات شركة "أومنفيست" الدائمة الحصة األعلى من إجمالي القيم بنسبة  .%25.6الجدول التالي يبين المزيد من التفاصيل:
قيمة اإلصدار
ر.ع.
50,000,000
18,200,000
830,372
6,150,000
60,637,586
5,000,000
42,553,000
54,000,000
237,370,958

الشركة
الصكوك الذهبية اإلصدار 1
سندات الوطنية للتمويل الدائمة
سندات العمانية للتمويل مجاني2018
سندات تأجير للتمويل غ م غ ق
سندات أومنفست الدائمة
سندات ظفار للتأمين قابل للتحول
سندات بنك عمان عربي دائمة غ.م
سندات البنك األهلي الدائمة غ م
المجموع

تاريخ االدراج
فبراير 20 2018
مارس 18 2018
أبريل 1 2018
مايو 24 2018
يونيو 10 2018
يوليو 3 2018
أكتوبر 22 2018
ديسمبر 23 2018

القيمة السوقية ،ر.ع.
كما في  31ديسمبر
50,000,000
18,200,000
747,335
6,150,000
60,637,586
5,000,000
42,553,000
54,000,000
237,287,921

المصدر :سوق مسقط لألوراق المالية

المناقصات
تم خالل عام  2018إسناد مناقصات بمبلغ  221.4مليون ر.ع .حسب البيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال بتراجع سنوي نسبته  %6.5على اساس سنوي.
أغلب هذه المناقصات تركزت كما جرت العادة في قطاع الصحة والتعليم والبنى التحتية واللوجستية .وجا الربع الثالث األعلى من حيث قيمة المناقصات بمبلغ
 83.5مليون ر.ع .ومن حيث األشهر ،جا شهر أبريل األعلى بمبلغ  67.7مليون ر.ع .وكانت المناقصة األكبر تتعلق بمش روع تقديم خدم ات التموين والغ ذا
وخدم ات النظ افة والغسي ل للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في السلطنة ولمدة  3سنوات بمبلغ  48.5مليون ر.ع.
المناقصات المسندة حسب األشهر ،ألف ر.ع.
54,851

67,602

11,274

35,171

60,000
40,000

0

0

0 4,146

0

20,000
0

0

48,372

80,000

0

المصدر :صحافةU Capital ،
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صفقات خاصة
طبقا أيضا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال والسوق المالي  ،تجاوز مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خالل عام  2018حاجز  129.8مليون ر.ع .بإنخفاض
نسبته  % 37على أساس سنوي .وبشكل عام تركزت الصفقات في قطاع الخدمات والقطاع المالي .الجدول التالي يظهر أكبر ست صفقات خاصة تمت خالل عام
 2018من حيث القيمة ومقارنتها مع عام .2017
أعلى ست صفقات من حيث القيمة
2017
التاريخ
9-Nov-17
5-Oct-17
20-Sep-17
27-Aug-17
1-Mar-17
16-Apr-17

الشركة
أومنفيست
بنك صحار
بنك صحار
بنك صحار
بنك صحار
أكوا باور بركاء

ر.ع.
50,144,828
27,662,693
20,740,000
12,948,216
8,564,223
7,795,200

2018
التاريخ
الشركة
9-Apr-18
البنك األهلي
3-Jul-18
ظفار للسـياحة
الجزيرة للمنتجات الحديدية 25-Mar-18
10-May-18
السوادي للطاقة
10-May-18
الباطنة للطاقة
26-Dec-18
الوطنية للتمويل

ر.ع.
22,941,933
23,863,812
15,988,188
10,420,331
10,229,943
9,758,760

المصدر :أوبار كابيتال ،السوق المالي

تحليل أنشطة الشراء والبيع حسب فئات المستثمرين
للعام الرابع على التوالي يستمر اإلستثمار المؤسسي األجنبي في تسجيل خروج من السوق مسجال صافي بيع بمبلغ  119مليون ر.ع .لعام  .2018هذه الضغوط
إمتصها اإلستثمار المحلي (المؤسسي واألفراد) الذي سجل مجتمعا صافي شرا بمبلغ  161.8مليون ر.ع .الجدول التالي يظهر صافي تحركات اإلستثمار المؤسسي
األجنبي على اساس شهري.
اإلستثمار المؤسسي األجنبي صافي شراء (بيع)  ،مليون ر.ع.
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المصدر :سوق مسقط لألوراق المالية ،أوبار كابيتال

اإلصدارات األولية خالل عام 2018
لم يكن عام  2018حافال باإلصدارات األولية حيث شهد إكتتابان أوليان وإدراج ثالث شركات ( إحداها تم اإلكتتاب بها في عام  .)2017إحدى هذه الشركات تعود
الى قطاع الت مين وإثنتين لقطاع الطاقة .ومن حيث أدا يوم اإلدراج ،سجل سهم شركة مدينة مسقط للتحلية إرتفاعا بنسبة  %35.3في حين تراجع أدا شركة ظفار
لتوليد الكهربا بنسبة  %6.2وأنهى سهم شركة الت مين العربية فالكون يوم اإلدراج مستقرا.
الشركة
شركة مدينة مسقط للتحلية
شركة التأمين العربية فالكون
شركة ظفار لتوليد الكهرباء

الحجم
تاريخ اإلدراج
)مليون ر.ع(
6.3
2-Jan-18
4.9
16-May-18
20.0
5-Sep-18

المبالغ التي تم جمعها
)مليون ر.ع(
122.0
N/A
N/A

أداء يوم اإلدراج
35.3%
0.0%
-6.2%

المصدر :أوبار كابيتال ووسائل إعالم
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إفصاحات رئيسية لعدد من الشركات
لم تخلو إفصاحات الشركات من مواضيع تتعلق بإندماجات محتملة وإستحواذات وت سيس شركات جديدة وتعويضات وإصدار سندات وغير ذلك من األمور التي
ن تي على ذكر أهمها تاليا:
الربع األول 2018





الشركة الوطنية للمياة المعدنية المحدودة تبيع كامل حصة األسهم المملوكة لها والتي تمثل نسبة  %53.5في شركة األفق للتقنيات ش.م.ع.م الى شركة
سابكو ش.م.م.
بنك مسقط :إصدار سندات بقيمة  500مليون دوالر أمريكي باستحقاق مدته  5سنوات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة األجل.
موافقة مجلس إدارة شركة ريسوت لالسمنت على إجرا دراسة أولية تتعلق بإمكانية إنشا مصنع متكامل لالسمنت تقدر طاقته اإلنتاجية بمليون طن/سنة
بجورجيا.
موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك ظفار على تجديد ت سيس برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة األجل ( )EMTNفي حدود مبلغ  750مليون
دوالر أمريكي.

الربع الثاني 2018






إعتمدت وزارة التجارة و الصناعة عملية اإلندماج بين الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع .و شركة عمان أوريكس للت جير ش.م.ع.ع.
إعالن شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع ب نها دخلت فى مرحلة تفاوض تتعلق باتفاقية بيع مع مشتري محتمل لبيع (نسبة  ) %28.92من الشركة الوطنية
لصناعة البسكويت ش.م.ع.ع
الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع( .عمانتل) تصدر سندات بمبلغ  1.5مليار دوالر امريكي على شريحتين تهدف لسداد القرض التجسيري الذي تم
إستخدامه في استثمار الشركة في شركة زين الكويت.
إعالن شركة (أومنفيست) ب ن بنك عُمان العربي ش.م.ع.م (شركة تابعة للشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش .م.ع.ع ).قد قام بمخاطبة بنك
العز اإلسالمي ش.م.ع.ع .بهدف دراسة إمكانية الدخول في تعاون استراتيجي قد يقود إلى عملية اندماج بين المؤسستين.
قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى األول ()Additional Tier 1 capital instruments
في شكل سندات دائمة عن طريق اكتتاب خاص أو اكتتاب عام بحد أقصى وقدره  75مليون سند.

الربع الثالث 2018








لم تنج شركة أكوا باور في الحصول على تمديد لمحطات التناض العكسي التابعة لشركة أكوا بور بركا بعد عام  2021وهو تاريخ إنتها التمديد
األصلي من قبل الشركة العمانية لشرا الطاقة.
عمانتل و "أريدو عمان" يفصحان عن مستجدات تتعلق بتجديد ترخيص خدمات االتصاالت المتنقلة لكليهما
إعالن شركة بركا لتحلية المياه عن بد التشغيل التجاري لمشروع محطة بركا لتحلية المياه المستقلة ( )IWPبطاقة إنتاجية تبلغ  281ألف متر مكعب
في اليوم وهي أكبر محطة لتحلية المياه في السلطنة.
الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع( .أومنفيست) تتمكن من الحصول على تمويل بمبلغ  250مليون ر.ع .بشروط جذابة من بنوك
محلية وعالمية ومن مستثمرين مؤسسين عمانيين بارزين.
إعالن بنك ظفار والبنك الوطني العماني عن اندماج محتمل بين الكيانين
إعالن كل من شركة المطاحن العمانية و شركة مطاحن صاللة عن قيام وزارة المالية بسداد جز من مستحقات الدعم الحكومي لسلعتي القم والطحين
تم تغيير طريقة معالجة إستثمار شركة "أونك" في بنك مسقط محاسبيا في دفاترها من "إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى"
الى "اإلستثمار في الشركات الشقيقة".

الربع األخير 2018



قيام بنك عمان العربي ش.م.ع.م بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع .بتاريخ  4أكتوبر بش ن إمكانية إندماج الشركتين.
إعالن شركة "عمان كلورين" عن بد التشغيل التجريبي لمصنع الخليج كلورين في دولة قطر بطاقة تصميمية تبلغ  70طن متري يومي
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موافقة مجلس إدارة سوق مسقط لألوراق المالية على طلب شركات الوساطة المالية تمديد ساعات التداول في السوق مدة ساعة.
توقيع شركة األسماك العمانية مذكرة تفاهم مع شركة عمان للحوض الجاف تهدف الى شراكة إستراتيجية تخدم مشاريع كال الشركتين.
توقيع تمويل مشروع متعدد المصادر بقيمة  4.61مليار دوالر لمشروع مصفاة الدقم والذي سينتج  230ألف برميل يوميا.
بنك عُمان العربي يغلق إصدار سندات ثانوية دائمة غير مضمونة بقيمة  42.55مليون لاير عُماني كمستوى أول لرأس المال
األنوار القابضة لم تتلقى موافقة الهيئة العامة لسوق المال على إتمام عملية حصتها البالغة  %28.92في الشركة الوطنية للبسكويت المحدودة ش.م.ع.ع
(نبيل).
إعالن شركة إسمنت عُمان عن موافقة مجلس إدارتها إنشا مصنع متكامل لإلسمنت بمنطقة الدقم بطاقة إنتاجية تصل الى  5آالف كلنكر يومي وبكلفة
 212مليون دوالر أمريكي
قيام شركة األسماك العمانية باإلستثمار في مشروع إنشا مصنع لتعليب أسماك التونة والساردين تحت مسمى "الشركة العالمية لألغذية البحرية" بنسبة
.%10
تغيير اسم بنك صحار ش.م.ع.ع .الى بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.
وافق مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية على ت سيس شركة إستيراد وتوزيع في اإلمارات وأخرى في جمهورية التوجو.

أخبار رئيسية



















موافقة السعودية والسلطنة على انشا صندوق استثمار مشترك بهدف تعزيز العالقات الثنائية .وكانت كل من حكومة السلطنة والصندوق السعودي للتنمية
وقعا إتفاقا يقضي بحصول األولى على تمويل بقيمة  81مليون ر.ع .لعدة مشاريع صناعية في منطقة الدقم.
ت س يس المجموعة العمانية للطيران كشركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات قطاع الطيران المدني التي تساهم الحكومة في ملكيتها.
ت سيس شركة قابضة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق الصناعية القائمة والسعي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتطوير المدن الصناعية.
ت سيس الشركة العمانية لألبراج بهدف توحيد الجهود في بنا البنية األساسية لالتصاالت وتفادي االزدواجية في االستثمار.
االعالن عن أول مدينة لوجستية في عُمان .حيث وقعت شركة عُمان اللوجيستية -إحدى شركات مجموعة "أس ياد" -ومؤسسة عُمان لالستثمار (ش.م.ع.م)،
ومجموعة محمد آل علي السويلم ،اتفاقية لتطوير مدينة خزائن االقتصادية.
إعالن شركة تنمية نفط عُمان عن اكتشاف كبير للغاز في شمال منطقة امتيازها حيث تشير التقديرات الى إمكانية إستخالص أكثر من أربعة تريليونات
قدم مكعبة و 112مليون برميل من المكثفات.
افتتا مشروع خط أنابيب مسقط  -صحار إضافة الى محطة الجفنين للمشتقات النفطية التي تبلغ سعتها التخزينية للمشتقات النفطية  170ألف متر مكعب
إفتتا مطار مسقط الدولي الجديد والذي وصلت التكلفة اإلجمالية لكافة الحزم و المرافق له الى حوالي  1.7مليار ر.ع.
اإلعالن عن ت شيرة مشتركة مع دولة قطر بهدف تنشيط القطاع السياحي بين البلدين وتسهيل التبادل السياحي من خالل إصدار ت شيرات دخول سياحية
مشتركة وفق قائمة معتمدة من كال الجانبين.
وضع حجر األساس لمشروع مصفاة الدقم البالغ قيمته  7مليارات دوالر بشراكة ما بين شركة النفط العمانية (بنسبة  )%50و شركة البترول الكويتية
العالمية والمتوقع إكتماله في عام 2022
توقيع الشركة العمانية العالمية للمتاجرة وهي إحدى الشركات التابعة لشركة النفط العمانية -اتفاقية بيع وشرا الغاز الطبيعي المسال لمدة  10سنوات مع
شركة “بيتروبانجال” النفطية المملوكة لحكومة بنجالديش.
توقيع الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران» ،ومجموعة «ماجد الفطيم» على شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير الجز الغربي من مدينة العرفان
في مدينة مسقط بتكلفة تقارب  13مليار دوالر أو  5مليارات ر.ع.
بد العمليات التشغيلية لثالث مطار متكامل في السلطنة بكافة مرافقه التشغيلية أال وهو مطار الدقم
وضع إستراتيجية للناقل الوطني في السلطنة لشحن  730ألف طن سنويا بحلول عام  2030مقارنة مع  210ألف طن سنوي حاليا.
البد في برنامج التخصيص لشركات نقل وتوزيع الكهربا التي تندرج تحت مظلة مجموعة نما .
الكشف عن تفاصيل متعلقة بصندوق عمان للبنية األساسية "ركيزة" الذي يبلغ رأس ماله  2مليار دوالر حيث يعد الصندوق االحتياطي العام للدولة شريكا
عاما ومؤسسا بمبلغ  300مليون دوالر أمريكي في حين أن المبلغ المتبقي سيسهم به مستثمرون آخرون محليون أو أجانب.
هيئة تنظيم اإلتصاالت :اإلعالن عن المشغل الثالث لالتصاالت المتنقلة متوقع في بداية 2019
توقيع الشركة العمانية لألبراج مذكرتي تفاهم مع كل من "عمانتل" و "أوريدو" بهدف بنا األبراج وت جيرها وإدارة أصول األبراج في السلطنة بشكل
عام.
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أهم التشريعات  /القرارات  /التعميمات مختلفة خالل عام 2018
الربع األول 2018


إصدار البنك المركزي العماني المبادئ التوجيهية بش ن المعامالت بين البنوك المحلية حيث أصب بإمكان البنوك التجارية استخدام مراكزها في سوق نقد
(االنتربنك) المحلية لحساب نسب إقراضها.

الربع الثاني 2018









إصدار البنك المركزي العماني عددا من التعديالت على بعض الضوابط الرقابية شملت تخفيض نسبة كفاية رأس المال من  %12الى  %11إضافة الى
توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسمو بها اآلن لتشمل الودائع بين المصارف المحلية مع الحفاظ على إجمالي نسبة اإلقراض
عند  %87.5وأيضا إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية األخرى وغيرها من الجهات السيادية وزيادة الحد االحترازي
للفجوات لكل العمالت من  %15-إلى  %20-لمدة  3إلى  6أشهر و %25-لمدة  6إلى  9أشهر و 9إلى  12شهر وزيادة الحدود االحترازية المقررة على
نسبة االنكشافات االئتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من  %50الى .%75
إصدار وزارة المالية قرارا وزاريا يقتضي بإضافة تصنيف جديد لباب اإليرادات في الموازنة العامة هو “ضرائب ورسوم محلية على السلع والخدمات”،
ويضم نوعين من إيرادات الضرائب هي إيرادات ضريبة القيمة المضافة وإيرادات الضريبة االنتقائية.
إصدار سوق مسقط لألوراق المالية تعميما يتعلق بسياسة اإلفصا ذات الصلة بآلية تحميل األخبار على الموقع اإللكتروني للسوق أشارت فيه الى ضرورة
أن يتم صياغة الخبر في رسالة رسمية معتمدة بالختم والتوقيع من قبل الشركة وأن يكون بكال اللغتين العربية واإلنجليزية وبصيغة ال pdf
إعالن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ( ، )ISFUالمكلفة بمراقبة تنفيذ المبادرات التي اقترحتها "شراكه" و "تنفيذ" وغيرهما من الجهات الحكومية  ،أن
الشركات  -تضمن المقاولون والبائعون ومقدمو الخدمات على حد سوا – ستكون مؤهلة للحصول على تعويض ضد الت خير في التسويات في العقود
الحكومية.
إقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عددا من الخطوات واإلجرا ات الهادفة إلى تحقيق االستدامة المالية وتحسين التصنيف االئتماني للسلطنة
إضافة الى حثه على اإلسراع في تفعيل برنامج التخصيص وإحالة بعض األنشطة التي تقوم بها الحكومة للقطاع الخاص
قرار مجلس الوزرا توسيع دائرة المستحقين من نظام دعم أسعار الوقود وذلك برفع الفئة المستحقة من شريحة الدخل  600إلى  950رياال عمانيا.

الربع الثالث 2018






إنشا مكتب إدارة الديون المتكامل ( )DMOداخل وزارة المالية.
مطالبة الهيئة العامة لسوق المال من البنوك المشاركة في مفاوضات االندماج اتخاذ قرارها النهائي بش ن عمليات الدمج المقترحة في غضون ستة أشهر
بعد اإلفصا األولى عن تلك المفاوضات
قيام وزارة المالية بوضع حزمة من التدابير والضوابط االحترازية للموازنة العامة للدولة لعام 2019
إنشا لجنة مختصة لتسريع المشاريع ضمن مخرجات مختبرات التعدين بالسلطنة
بد تطبيق نظام الت مين الصحي اإللزامي على العاملين في القطاع الخاص بداية عام 2019

الربع األخير 2018







عدم وجود أي توجه حكومي لتحرير سعر الوقود وإعطا شركات تسويق المنتجات النفطية صالحية تحديد األسعار
إقترا هيئة تنظيم الكهربا تعديل رخصة عشرة شركات تعمل في قطاع الطاقة بهدف تحسين التنافس بين محطات توليد الكهربا ومحطات توليد الكهربا
وتحلية المياه وذلك من خالل التزام المرخص لهم بقواعد السوق الفورية وااللتزامات التنظيمية ذات الصلة
موافقة مجلسا الدولة والشورى على مواد مشروع قانون الضريبة على السلع االنتقائية
الموافقة على اندماج شركة النفط العمانية وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية “اوربك”
مجلس إدارة “سوق المال” يعتمد الالئحة التنفيذية لقانون الت مين التكافلي وقواعد الت مين الصحي
مجلس إدارة “سوق المال” يعتمد قرارا بإلزام الشركات المساهمة العامة بتوزيع األربا النقدية عن طريق شركة مسقط للمقاصة واإليداع من أجل توفير
مركز موحد لمتابعة جميع العوائد النقدية من جميع الشركات المدرجة
8
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حركة مؤشر السوق
مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية

5,000

60

4,800
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4,600

40

4,400

30

4,200
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4,000

10

3,800
Dec-18
القطاعات

الرمز

Nov-18

Oct-18

المؤشر الحالي

Sep-18

Aug-18

Jul-18

Jun-18

May-18

Apr-18

Mar-18

المؤشر السابق

بلومبيرغ

Feb-18

مليون ر ع

5,200

70

0
Jan-18

النقاط

منذ بداية العام

للعام

%

القطاع المالي

BKINV

6,827.20

7,474.16

)(647

-8.7%

قطاع الصناعة

INDSI

4,991.03

6,833.39

)(1842

-27.0%

قطاع الخدمات

SINSI

2,290.34

2,643.43

)(353

-13.4%

المؤشرات الرئيسية  -القطاعات

معامل بيتا

االسبوع 52-

االسبوع 52-

مضاعف أرباح

األعلى

األدنى

عائد التوزيعات %

الدفترية (مرة)

5,123.22

4,312.94

6.0%

0.77

القطاع المالي

0.39

7,616.88

6,688.17

4.8%

0.62

قطاع الصناعة

0.32

6,892.00

4,991.02

6.9%

0.75

قطاع الخدمات

0.37

2,924.11

2,279.58

6.3%

1.00

مؤشر سوق مسقط 30

السعر الى القيمة

سندات التنمية الحكومية
تاريخ االسترداد

قيمة االصدار (لاير عماني)

سعر الفائدة

تاريخ االدراج

40

 19يونيو 2022

100,000,000

5.50%

 24يونيو 2012

االصدار

42

 13مايو 2020

80,000,000

4.25%

20مايو 2013

45

 15ديسمبر 2019

200,000,000

3.00%

 24ديسمبر 2014

46

 23فبراير 2025

200,000,000

4.50%

 04مارس 2015

47

 9أغسطس 2020

300,000,000

3.00%

 11أغسطس 2015

48

 22فبراير 2021

100,000,000

3.50%

 24فبراير 2016

49

 25أبريل 2023

100,000,000

1.00%

 04مايو 2016

50

 3أكتوبر 2022

100,000,000

5.00%

 13أكتوبر 2016

51

 27ديسمبر 2026

150,000,000

5.50%

 1يناير 2017

52

 20فبراير 2024

150,000,000

5.00%

 26فبراير 2017

53

 15مايو 2023

150,000,000

5.25%

 21مايو 2017

54

 20سبتمبر 2027

150,000,000

5.75%

 25سبتمبر 2017

55

 19ديسمبر 2024

150,000,000

5.25%

 24ديسمبر 2017

56

 21مارس 2028

150,000,000

6.00%

 25مارس 2018

57

 28يونيو 2023

100,000,000

4.75%

 3يوليو 2018

58

 25سبتمبر 2025

150,000,000

5.75%

 26سبتمبر 2018

 18ديسمبر 2023

100,000,000

5.00%

 23ديسمبر 2018

الصكوك السيادية رقم 1

 3نوفمبر 2020

250,000,000

3.50%

 10نوفمبر 2015

OMAN 3 ½ 07/14/22

 14يوليو 2022

500,000,000

3.50%

 29يونيو 2016

OMAN 3 ⅝ 06/15/21

 15يونيو 2021

1,500,000,000

3.63%

 8يونيو 2016

OMAN 4 ¾ 06/15/26

 15يونيو 2026

2,500,000,000

4.75%

 8يونيو 2016

59

قيمة االصدار (دوالر أمريكي)

سندات عالمية

المصدر :سوق مسقط لألوراق المالية ،بلومبيرغ
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األسهم األكثر ارتفاع ا ً

السعر

نسبة التغير

التغير

الشركات

ر .ع.

ر .ع.

%

الوطنيه لمنتجات األلمنيوم

0.346

0.179

107.19%

الوطنية للمياه المعدنية

0.100

0.050

100.00%

الوطنية للدواء

0.189

0.083

78.30%

العمانية لالستثمارات التعليمية

0.244

0.092

60.53%

عمان واإلمارات لالستثمار القابضة

0.114

0.032

39.02%

األسهم األكثر إنخفاض ا ً

السعر

التغير

نسبة التغير

الشركات

ر .ع.

ر .ع.

%

مسقط للغازات

0.210

-0.348

-62.37%

االسماك العمانية

0.059

-0.088

-59.86%

حلويات عمان

0.550

-0.790

-58.96%

فولتامب للطاقة

0.239

-0.325

-57.62%

كلية مجان

0.201

-0.237

-54.11%

األكثر نشاط ا ً بالقيمة

السعر

القيمة

الشركات

ر .ع.

.آالف ر .ع

التداول بالجنسية

أخرى

شراء

عرب

القيمة ألف
لاير عماني
عمانيون

3,836.0

خليجيون

218.8

عرب

51.5

أخرى

161.7

عمانيون

حركة التداول  /الشراء (مليون لاير عماني)
األفراد

المؤسسات

7.93

أخرى

38.75
11.52

خليجيين

33.25

الحصة من السوق
204.18

بنك مسقط

0.410

178,276.9

23.4%

جلفار للهندسة والمقاوالت

0.080

48,699.0

6.4%

عمانتل

0.788

40,492.7

5.3%

البنك األهلي

0.146

30,206.1

4.0%

أريد

0.568

25,778.0

3.4%

األكثر نشاط ا ً بالكمية

السعر

الكمية

الحصة من السوق

الشركات

ر .ع.

بآالالف

جلفار للهندسة والمقاوالت

0.080

478,936.8

11.9%

بنك مسقط

0.410

438,282.0

10.9%

500

400

التداول
بالجنسية

300

200

100

بيع

عرب
خليجيو ن

القيمة ألف
لاير عماني

المدينة تكافل

0.095

255,330.5

6.4%

خليجيون

44,764.9

الخليجية لخدمات اإلستثمار

0.072

240,013.6

6.0%

عرب

7,317.3

بنك نزوى

0.091

213,721.7

5.3%

أخرى

46,662.1

عمانيون

حركة التداول  /البيع (مليون لاير عماني)

مليار

المؤسسات

األفراد

لاير عماني

9.87

0

أخرى

عمانيون

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط

عمانيين

459.76

663,968.9

دوالر أمريكي

10.68

3.83

أخرى

154.91
8.08

عدد الشركات

خليجيين

78.86
181.30

المستقرة

المنخفضة

11

68

خليجيو ن

المرتفعة

عمانيين

320.87
350

300

250

200

150

100

50

0

23
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لمحة عن أداء األسواق الخليجية والعالمية
مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

اإلغالق الحالي

اإلغالق السابق

التغير

على أساس سنوي

مكرر القيمة الدفترية

مكرر الربحية

%
سوق مسقط لألوراق المالية

4,323.74

5,099.28

-775.54

-15.21%

10.19

0.77

السوق المالية السعودية

7,821.48

7,226.32

595.16

8.24%

16.86

1.74

سوق الكويت لألوراق المالية*

5,079.56

4,963.34

116.22

NA

15.14

1.23

بورصة قطر

10,299.01

8,523.38

1775.63

20.83%

15.22

1.54

بورصة البحرين

1,337.26

1,331.71

5.54

0.42%

8.69

0.84

سوق دبي المالي

2,529.75

3,370.07

-840.32

-24.93%

8.53

0.93

سوق أبوظبي لألوراق المالية

4,915.07

4,398.44

516.63

11.75%

13.21

1.42

المصدر :بلومبيرغ ،أوبار كابيتال
* ال تتوفر بيانات ألداء السوق منذ بداية العام بسبب إعادة هيكلة المؤشر العام خالل شهر أبريل

األسواق العالمية

القيمة

على أساس سنوي

أسعار السلع

%

أوروبا

السعر

على أساس سنوي

دوالر

%

6,738.64

-12.35%

خام برنت اآلجل للبرميل 53.96

-13.84%

داكس

المانيا

10,558.96

-18.3%

45.83
خام غرب تكساس اآلجل للبرميل

-20.16%

كاك 40

فرنسا

4,724.17

-11.1%

خام عمان اآلجل للبرميل 53.51

-16.36%

الواليات المتحدة

فايننشال تايمز انجلترا

الذهب لألوقية

1,283.96

-1.45%

23,062.40

-6.7%

الفضة لألوقية

15.50

-8.49%

أس آند بي  500الواليات المتحدة

2,485.74

-7.0%

بالتينيوم لألوقية

797.07

-14.34%

الواليات المتحدة

6,584.52

-4.6%

النحاس طن متري

5,997.00

-17.25%

األلمنيوم طن متري

1,845.00

-18.65%

نيكاي 225

اليابان

20,014.77

-12.1%

الرصاص طن متري

2,062.00

-17.11%

هانج سينج

هونج كونج

25,845.70

-13.6%

الزنك طن متري

2,440.00

-26.48%

النيكل طن متري

10,730.00

-15.91%

الواليات المتحدة االمريكية
داو جونز

ناسداك
آسيا الباسيفيكية

مؤشرات االسواق العربية
بورصة تونس تونس

7,282.97

15.9%

البورصة المصريةمصر

13,021.64

-13.3%

بورصة عمان االردن

1,908.81

-10.2%

المصدر :بلومبيرغ األسواق مغلقة يومي السبت و األحد

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية

فلسطينالمالية
سوق فلسطين لألوراق

529.35

-7.9%

العملة

الرمز

بورصة بيروت لبنان

976.75

-15.0%

اليورو

EUR

1.146

0.872

الجنيه اإلسترليني

GBP

1.277

0.783

البحرين

72.36

-5.4%

الين الياباني

JPY

0.009

110.010

الكويت

566.68

11.8%

0.145

6.875

523.68

-7.7%

الروبية الهندية

INR

0.014

69.771

قطر

873.03

24.1%

الروبل الروسي

RUB

0.014

69.635

االمارات

334.46

-12.7%

الدوالر الكندي

CAD

0.734

1.362

األسواق الخليجية

471.79

6.2%

الدوالر األسترالي

AUD

0.706

1.416

إم اس سي آي

إم اس سي آي عمان

المصدر :بلومبيرغ

اليوان الرينمنبي الصيني CNH

الدوالر مقابل العملة

العملة مقابل الدوالر

المصدر :بلومبيرغ
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توقعات التحليل الفني لسوق مسقط لألوراق المالية لعام 2019
شهد مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية عدة تقلبات خالل عام  2018مواكبا بذلك عدة أحداث خالل األشهر الماضية منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية ومت ثرا بتقلبات
أسعار النفط التي أثرت على المنطقة إما إيجابا ب ن تكون محفزة الرتفاع مؤشر األسهم أو سلبا تؤثر عليه عكسيا  ،ولتوضي تسلسل مسار المؤشر خالل عام 2018
سنقوم باستعراض حركة المؤشر العام لسوق مسقط لألوراق المالية بشكل تفصيلي خالل كل ربع:
الربع األول :كما هو موض في الرسم البياني انخفض المؤشر العام لسوق مسقط لالوراق المالية خالل الفترة محاوال االرتفاع ولو بشكل بسيط الى مستوى 5,123.22
نقطة ) مسجال أعلى نقطة وصل اليها المؤشر خالل عام  ) 2018متذبذبا في حركته فوق مستوى فيبوناتشي  .%61.8إال أنه مال لالنخفاض نهاية الربع ليالمس
مستوى  4,773نقطة.
الربع الثاني :واصل المؤشر العام للسوق انخفاضه خالل الفترة محاوال االرتفاع ولو بشكل بسيط الى مستوى  4,846.25نقطة ) أعلى مستوى خالل الربع الثاني )
متذبذبا في حركته فوق مستوى فيبوناتشي .%50
الربع الثالث :مع بداية الربع الثالث وحتى نهايته من عام  ،2018استقر مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية في أداه ضمن إطار أفقي مشكال مقلوب نموذج الرأس
والكتفين) .مسجال أدنى نقطة وصل اليها المؤشر خالل التسعة أشهر االولى من عام  2018عند  4,316.12نقطة).
وأخيرا :خالل فترة الربع الرابع من العام انتعشت أسواق المنطقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي بدأ ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في هذا الربع  .بالعودة ألدا
المؤشر خالل الربع فإنه تشكل نموذج المستطيل وهو مؤشر يعكس الحركة السابقة لدخول المؤشر في النموذج وبالتالي سيواصل المؤشر انخفاضه بداية الربع االول
من عام  2019حيث من المتوقع انيالمس المؤشر خالل النصف االول من عام  2019مستوى  4,230نقطة أي بواقع  200نقطة.
فنيا تعرض السوق خالل عام  2018لفترات تصحيحية ) والدليل قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة  100يوم مؤشر سوق مسقط تسع مرات خالل العام(.
نتوقع في عام  2019وخاصة في النصف األول أن يبقى اختبار مستوى فيبوناتشي عند  38.2 %مرحلة يجب اجتيازها وهي عند  4,620نقطة )مستوى المقاومة
األول) .بعد أن يجتازها فإن المؤشر سوف يواجه مستوى المقاومة الثاني عند  4,716نقطة.
وعلى صعيد المؤشرات الفنية األخرى ،فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 4,380نقطة ،ومن المتوقع فنيا أن يقطع مؤشر السوق الخط
العلوي للبولنجر.
وبالنسبة الى مؤشر تدفق السيولة  MFIومؤشر القوة النسبية  RSIفهما في وضع إيجابي فنيا فاألول يقف عند  27درجة وهي درجة ممتازة فنيا ) فوق  50درجة تزداد
الخطورة في هذا المؤشر (  ،والثاني يقف عند  36درجة ) فوق  70درجة تزداد الخطورة).
وعلى صعيد أدا المتوسطات المتحركة ،خالل العام وخاصة في الربع األخير قطع مؤشر السوق كال من متوسطي الحركة لفترة  50يوما و  100يوم لألسفل.

في الفترة القادمة نرى ب ن للمؤشر مستوى دعم أولي عند  4,230نقطة ) ومستوى دعم ثاني عند  4,070نقطة (ومستوى مقاومة عند  4,770نقطة.
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التوقعات بشأن العوامل التي قد تؤثر (سلبا أو إيجابا) على أداء القطاعات خالل عام 2019
العوامل العالمية والمخاطر











رغم المخاطر المتوقعة خالل عام  ،2019إال أن األسواق الناشئة أصبحت اآلن مجهزة بشكل أفضل لمواجهة هذه التحديات أكثر مما كانت
عليه قبل بضع سنوات .وتعتبر التقييمات المتعلقة بهذه األسواق جاذبة ومقيمة ب قل من قيمتها مقارنة مع األسواق المتطورة وأقل بكثير من
متوسطاتها على المدى الطويل.
أشار اإلحتياطي الفيدرالي إلى إحتمالية رفع سعر الفائدة مرتين خالل عام  ،2019األمر الذي سينتج عنه ارتفاع كلفة التقييمات وتكاليف
التمويل خاصة في البلدان الناشئة والبلدان المتطورة .نتوقع أن تصل أسعار الفائدة الى نسبة  ٪3أو أكثر بحلول عام .2019
من المتوقع تزايد قوة الدوالر أمام العمالت األخرى وعليه قد يلج البعض لخفض قيمة العملة من أجل مواجهة اآلثار المتوقعة.
من المتوقع أن تؤثر عدة عوامل غير مواتية على النمو العالمي في النصف الثاني وما بعده حيث تشكل الحرب التجارية بين الصين
والواليات المتحدة الخطر الرئيسي على التوقعات االقتصادية للصين على سبيل المثال .كذلك تلعب عوامل محلية مثل تباطؤ السوق العقاري
ومحاوالت خفض الدين دورا سلبيا في إقتصادات بعض الدول.
في حال عدم حدوث صفقة "البريكسيت" أو خروج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي خالل عام  ،2019فسيكون لذلك أثر سلبي على االقتصاد
البريطاني وأيضا اإلتحاد األوروبي.
إن الوضع المالي إليطاليا بحاجة الى مراقبة حيث أن أي زيادة في الديون ستشكل خطرا محتمال.
إقتر األعضا في منظمة أوبك ومن خارج المنظمة من منتجي النفط خفض اإلنتاج بد ا من عام  2019األمر الذي قد يدعم أسعار النفط
المعرضة لضغوط حالية بسبب زيادة المعروض من قبل مصادر مختلفة.
تسارع التوترات الجيوسياسية سبب رئيسي في زيادة المخاطر التي يتعرض لها النمو العالمي وأي تحسن أو تراجع سوف يؤثر علﯽ
األسواق المحلية والطلب بشﮐل إيجابي  /سلبي.

العوامل اإلقليمية والمخاطر










نتوقع أن تظل أسعار النفط والتي هي أساسية ألسواق دول المنطقة في نطاق  60الى  70دوالر أمريﮐي للبرميل والتي نعتقد أنها مالئمة
بشكل عام لغالبية دول الخليج.
من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى  ٪3لدول الخليج خالل عام  2019وفقا لصندوق النقد الدولي.
قد تؤدي التحركات المتوقعة لإلحتياطي الفيدرالي األمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة إلى مزيد من الضغوط على تكاليف التمويل
للشركات وأسعار النفط والسلع.
مع بد تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  9للتقارير المالية ،فإن بنوك المنطقة قد شعرت بمعظم ت ثير ضعف الدورة االقتصادية على
جودة أصولها .وعليه نعتقد أن األصول (التي قد تتسبب بمشاكل لهذه البنوك) ستبقى مستقرة.
إن رغبة الحك ومات الخليجية في زيادة إصدار السندات السيادية الدولية أو أدوات الدين األخرى سيستمر في رفع نسبة الدين إلى الناتج
المحلي اإلجمالي لهذه الدول.
ستؤدي مراجعات مؤشرات مورغان ستانلي وستاندرد أند بورز و"فوتسي" كذلك ضمهم لمؤشرات األسواق الناشئة الى حدوث تدفقات
نقدية أجنبية إيجابية خاصة في السعودية والکويت.
ستدعم العقود المرتبطة بك س العالم في قطر القطاع البنكي وقطاعات البنا ومواد البنا .
من غير المتوقع أن تتحسن التوقعات المتعلقة بسوق العقارات في دبي بسبب زيادة العرض .وسيستمر هذا في الت ثير على القطاع العقاري
والمصرفي.
نتيجة لتحرير أسعار الوقود والطاقة في معظم دول الخليج ،فإن ذلك أثر على الشركات الصناعية خالل العامين  2017و .2018نعتقد
أن الوضع سيشهد تحسنا في عام  2019بسبب التدابير واإلجرا ات المتعلقة بالسيطرة على التكاليف إضافة الى التوقعات المتعلقة بإنخفاض
أسعار النفط بشكل طفيف في عام  2019مقارنة مع .2018
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العوامل المحلية والمخاطر:











كما كان متوقعا ،جا ت الموازنة العامة للسلطنة توسعية تيمنا بنظيراتها الخليجية مثل السعودية واإلمارات بهدف تحسين الحالة العامة
لألسواق.
ستواصل حكومة السلطنة تمويل عجز ميزانيتها من خالل اإلقتراض المحلي والدولي مما سيؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي
اإلجمالي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتفوق السلطنة من حيث النمو على دول الخليج األخرى بسبب إرتفاع إنتاج النفط والغاز
استفادت سلطنة عمان بشكل غير مباشر من بعض التوترات اإلقليمية في المنطقة مما دعم بعض خطوط التجارة وفت مسارات جديدة من
ش نها دعم قطاعات متعددة.
من المتوقع هدو سوق اإلصدارات األولية وقد نشهد إصدارا أو أكثر في قطاع الت مين وإثنين في الطاقة.
قد نشهد دخول منتجات جديدة في األسواق مثل صناديق االستثمار العقاري ( )REITsوالصناديق المتداولة في البورصة (.)ETFs
نتوقع إستمرار اإلندماجات في القطاع المالي وقد نرى عمليات إستحواذ.
إلزامية الت مين الصحي من ش نها تعزيز التوقعات المستقبلية لقطاع الت مين  ،وخاصة للشركات ذات التواجد القوي في قطاع الرعاية الصحية
هدو األوضاع في اليمن والتحسن المتوقع خالل عام  ، 2019يعني زيادة نشاط إعادة اإلعمار بعد الحرب وبالتالي إستفادة شركات مواد
البنا المحلية وشركات اإلنشا ات.
من أهم التطورات اإليجابية والتي من المتوقع أن تنعكس إيجابا على مستويات نمو اإلئتمان نذكر :البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي
“تنفيذ” وتحسن اإليرادات الهيدروكربونية خاصة الغاز بفضل اإلستغالل األكبر لمشاريع مثل حقل غاز "خزان".

قطاع البنوك:











من المتوقع أن تكون هناك زيادة ألسعار الفائدة الفيدرالية األمريكية وبالتالي قيام السلطنة أيضا برفع أسعار الفائدة األمر الذي سيستفيد منه
القطاع البنكي المحلي.
توقع نمو اإلقراض بمتوسط  %6خالل العامين القادمين على إفتراض بقا أسعار النفط عند المستويات الحالية.
أظهر صافي هوامش الفائدة لعدة بنوك بعض عالمات النمو بسبب ارتفاع العوائد على األصول المعاد تسعيرها إال أن ارتفاع تكاليف التمويل
يحد من اإلستفادة من تحسن العوائد.
البيئة التنافسية العالية ستستمر بالضغط على الدخل التشغيلي اآلخر الذي يشكل في المتوسط ما بين  25و  %35من إجمالي الدخل التشغيلي
للبنوك.
من المتوقع تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل بسبب السيطرة األفضل على التكاليف وارتفاع إيرادات التشغيل في القطاع .بﻴﺪ أن قيام بعﺾ
الﺒﻨﻮك بإستثمار األموال في أنﺸﻄة مﻜافﺤة االحﺘﻴال ومﻜافﺤة غﺴﻞ األمﻮال  ،باإلضافة إلى البرامج الﺘﻜﻨﻮلﻮجﻴة األخﺮى سيؤدي الى إرتفاع
المصروفات الﺘﺸغﻴلﻴة حﺘى وإن كانت أبﻄ مﻦ الﺰيادة الﻤﺘﻮقعة في الدخﻞ التشغيلي.
سيؤثر وبدون أي شك أي تحسن في أسعار النفط من المستويات الحالية إيجابيا على إيرادات السلطنة مما قد يؤدي إلى تخفيض العجز المالي
في البالد وبالتالي زيادة فرص النمو للبنوك بسبب إرتفاع اإلنفاق الحكومي.
نتوقع زيادة أنشطة رفع رأس المال وكذلك الدين للبنوك المحلية في عام  2019بسبب المتطلبات األشد لكفاية رأس المال.
من المتوقع أن تظل تكلفة المخاطر عند المستويات الحالية بسبب الحفاظ على معايير جودة األصول بشكل عام.
قد تتعرض جودة القروض لمشاكل في حال التعرض أكثر لقطاع العقارات الذي يشهد تباطؤا في البالد.

قطاع التمويل:




يواجه قطاع التمويل العماني حاليا تباطؤا في نمو األصول التمويلية الرئيسية والذي إضافة الى تراجع الهوامش وإرتفاع األصول غير العاملة
قد يؤدي الى المزيد من الضغط على الربحية على المدى المتوسط .تجدر اإلشارة الى أن إجمالي نمو األصول التمويلية قد شهد تحسنا طفيفا
خالل الربع الثالث من عام  2018مرتفعا من أدنى مستوياته على اإلطالق حيث بلغ  1.24مليار ر.ع %2.6+( .على أساس سنوي،
 %0.8+على أساس ربع سنوي).
يظل اإلعتماد المرتفع على التمويل المصرفي عامل خطر رئيسي .خالل عام  ،2016تم السما لشرﮐات التمويل في السلطنة بزيادة الودائع
قصيرة األجل (ودائع لمدة ستة أشهر بدال من سنة واحدة) من قبل الشرﮐات وذلك بهدف مساعدة شركات التمويل علﯽ تنويع مصادر التمويل.
ومع ذلك  ،استمرت هذه الشركات في االعتماد بشكل أساسي على االقتراض من البنوك ورفع رأس المال لتمويل عملياتها ولم تقم باإلستفادة
بشكل كبير من تحسن الودائع عقب التغييرات التنظيمية .وبشكل عام يبقى التمويل من البنوك يشكل ما نسبته  ٪65من أصول القطاع ما
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يعني ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي ارتفاع التكاليف لدى هذه الشركات .نعتقد أن ارتفاع تﮐاليف التمويل إلﯽ جانب انخفاض العوائد علﯽ
األصول التي تم إعادة تسعيرها بسبب زيادة المنافسة من البنوك اإلسالمية قد يؤدي إلﯽ مزيد من التراجع في الهوامش.
كذلك ت ثرت الربحية بسبب تدهور جودة األصول والوضع يزداد صعوبة بسبب ارتفاع األصول غير العاملة على مستوى القطاع والتي
تضغط على ربحية شركات التمويل حيث سجل معدل النمو السنوي المركب لهذه األصول نسبة  ٪7منذ الربع األول من عام  2018وإرتفع
بنسبة  %38على أساس سنوي و  %12.2على أساس ربع سنوي كما في الربع الثالث من ذات العام حيث بلغت هذه األصول  129مليون
ر.ع .أو  ٪11.3من إجمالي أصول التمويل  .نعتقد أن اتجاه النمو لهذه األصول سيستمر إلى أن يتحسن الوضع االقتصادي الكلي قليال.
من المتوقع أن يشهد قطاع الت جير التمويلي ،والذي تشكل األصول التمويلية المتعلقة بتمويل سيارات التجزئة نسبة  %39من إجمالي أصوله،
نموا محدودا نظرا ألن عدد السيارات الجديدة المسجلة قد شهد تراجعا مستمرا مقارنة بالسنوات السابقة .ومع ذلك ،نعتقد كون أن السلطنة
تتمتع بمجتمع فتي فإن تواجد فرص النمو للتمويل الشخصي يبقى مستمرا.
نعتقد أن صافي دخل التمويل لشركات الت جير سوف يشهد تحسنا علﯽ مدى فترة االثني عشرة شهرا القادمة نظرا الرتفاع أسعار الفائدة
بسبب استحقاق أصول إضافية بسبب إعادة تسعيرها وأيضا إضافة أصول جديدة مما يؤدي إلﯽ ارتفاع العائد .إال أن النمو المقيد لألصول
سيؤثر على الدخل التشغيلي.
نبقى على حذر فيما يتعلق بجودة األصول وتكاليف االئتمان بسبب التوقعات االقتصادية الكلية المتواضعة حاليا.

قطاع االسمنت:









سرعة في التحرك نحو التوسع الخارجي األمر الذي سيؤدي الى زيادة اإلنفاق الرأسمالي.
إستمرار شدة المنافسة والهدو العام في اإلقتصاد الكلي سيؤدي الى نسب نمو محدودة نسبيا.
نتوقع تحسن الهوامش التشغيلية بسبب زيادة كفا ة استخدام األفران ومصادر الطاقة.
ستبقى أسعار البيع معرضة للضغط بسبب المنافسة من قبل اإلسمنت الوارد من الخارج وتزايد المنافسة الداخلية مع دخول العبين جدد.
رغم توقع إرتفاع التكاليف الرأسمالية إال أن شركات اإلسمنت المحلية تتمتع بإنخفاض نسب المديونية مما يساعد على اإلستمرار بمستويات
التوزيعات عند حدود متقاربة مع العام السابق.
تشكل المناطق والمدن اإلقتصادية القائمة والمزمع تنفيذها فرصا واعدة لنمو الطلب على اإلسمنت وهو األمر الذي رأيناه من خالل رغبة
الشركات المحلية في التوسع بمنطقة الدقم اإلقتصادية.
أي تطور إيجابي على الصعيد اليمني سيدعم إيرادات شركة ريسوت للإلسمنت.
تراجع نمو القطاع العقاري في اإلمارات سيؤدي إلى إستمرار المنافسة من قبل شركات اإلسمنت اإلماراتية وبالتالي الضغط على أسعار البيع
المحلية.

قطاع االتصاالت:









رغم تعدد التحديات وعوامل الضغط ،إال أن قطاع اإلتصاالت ال يزال قادرا على القيام بتوزيعات نقدية معقولة وذلك بسبب الوضع الجيد
لألربا المحتجزة وإستمرار اإليرادات من الخطوط الرئيسية لألعمال .نتوقع إستقرارا أكبر في التوزيعات النقدية لشركة أريدو عمان
مقارنة مع عمانتل على خلفية ارتفاع تكلفة الديون لدى األخيرة.
قد نشهد إرتفاعا في مديونية أريد عمان بسبب تجديد رخصة الهاتف النقال
من المتوقع أن يشهد القطاع دخول المشغل الثالث لخدمات الهاتف النقال األمر الذي سيؤدي الى الضغط على أسعار المنتجات واإليرادات
من هذه الفئة إال أننا نستبعد حدوث ت ثير فوري على أدا المشغلين الرئيسيين.
نتوقع أن تبدا عمانتل بحصد ثمار إستثمارها في االتصاالت المتنقلة (زين الكويت) وبد الحصول على وفورات إقتصادية وزيادة في
توزيعات األربا من قبل "زين"
نتوقع إستمرار الضغوط على متوسط العائد للمستخدم ( )ARPUونرى ب ن إستمرار التطبيقات والشركات التي تقدم محتوى بيانات مجاني
سيضغط على أسعار البيع.
نتوقع ضعف أثر التعديالت المحاسبية طبقا للمعايير الدولية الجديدة بسبب قيام شركات األتصاالت بتطبيق هذه التعديالت بد ا من عام
.2018
ال نرى تحسنا جوهريا في الهوامش األساسية لشركات اإلتصاالت إال أن النمو في اإليرادات سيبقى مستمرا وإن كان بدرجة أقل من العام
السابق بسبب تراجع القدرة الشرائية للمشتركين.
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أوبار كابيتال ش.م.ع.م )(U Capital
الموقع اإللكترونيwww.u-capital.net :
مركز أعمال أومنفيست
بناء رقم  ،95طريق رقم  ،501مرتفعات المطار ،سلطنة عمان
الهاتف+968 2494 9000 :
الفاكس+968 2494 9009 :
البريد اإللكترونيresearch@u-capital.net :

إخالء المسؤولية :تم إعداد هذا التقرير بواسطة ابحاث أوبار كابيتال ش.م.ع.م ( )U Capitalألغراض توفير المعلومات فقط .وتحت أي ظرف ال يجوز استخدام هذا التقرير كتوصية وال يجوز
اعتباره عرضا لبيع أو شراء أي أوراق مالية  .ومع حرصنا الشديد على أن تكون المعلومات الواردة في التقرير صحيحة أو غير مضللة في وقت النشر إال أننا في نفس الوقت ال نؤكد دقتها أو
اكتمالها .وبناء عليه يجب أال يعتمد عليها بشكل كامل .كما ال تتحمل شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م بأية حال من األحوال أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أي خسارة تنتج عن أي استخدام
لهذا التقرير أو محتوياته  .هذا وال يجوز إعادة نسخ هذا التقرير أو توزيعه أو نشره بواسطة أي متلقي ألي غرض من األغراض.
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