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  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات
 

    الشركات نتائج من بضغط األداء في إنخفاض: المالي السوق

 ما إذا خاصة ومتسرعة اللزوم من أكثر الحاالت بعض في كانت بيعية ضغوطا شهدت التي األسهم أسعار على الحالي العام من األول للربع الشركات لنتائج األكبر األثر وقع المنصرم األسبوع شهد

 تفاصيل إنتظار اإلعتبار بعين األخذ مع الوضع تقييم وإعادة الحاالت هذه مثل في الهدوء بأن نرى زلنا ال. النتائج على أثرت( تشغيلية أي) داخلية منها أكثر خارجية عوامل بأن اإلعتبار بعين أخذنا

 األسبوع خالل تراجعت قد( طفيفة بنسبة إرتفع الذي المالي أبوظبي سوق عدا) الخليجية المالية األسواق جميع أن بالذكر الجدير. المناسبة القرارات إتخاذ على أفضل وقدرة أوضح رؤية سيقدم النتائج

 الشركات نتائج وبعض النفط أسعار في التراجعات منها عدة عوامل بسبب أيضا المنصرم

 مؤشر سجل حيث متفاوتة إنخفاضات الفرعية المؤشرات جميع شهدت كذلك نقطة 5,474.42 مستوى عند% 1.74 نسبته أسبوعي تراجع على المالية لألوراق مسقط لسوق العام المؤشر وأغلق

 وسجل. نقطة 8,008.79 مستوى عند% 0.8 بةبنس المالي المؤشر ثم نقطة 2,797.52 مستوى عند% 1.18 بنسبة الخدمات مؤشر تاله 7,484.88 مستوى عند% 2.48 بنسبة تراجعا الصناعة

 .نقطة 799.51 مستوى عند% 3.32 بنسبة تراجعا الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر

 هي المنضمة الشركات. منهم بدال أخرى ودخول شركتين خروج الى أدت والتي المؤشر لعينة السنوية مراجعتها المالية لألوراق مسقط سوق أصدرت فقد الشريعة مع المتوافق المؤشر عن وبالحديث

 . القادم مايو شهر من األول من بدأ الجديد بالتعديل العمل سيتم. البسكويت لصناعة الوطنية الشركة و للمرطبات ُعمان شركة من كل خرج حين في للتأمين ُعمان تكافل و العمانية المطاحن

 النسبية القوة مؤشر قطع حاليا  . نقطة 5,520 مستوى عند اليه المشار االول الدعم مستوى قطع المالية لألوراق مسقط لسوق العام المؤشر فإن السابق تحليلنا مع تماشيا األسبوعي، الفني التحليل فيو

 حاليا  . إرتفاعها إحتمالية تزداد وبالتالى البيعى، التشبع من حالة وجود يعنى مما الماضية، بالفترة بالقياس جدا   منخفضا   سعرها أصبح قد المؤشر شركات أسهم أسعار أن الى ذلك يشير حيث 30 مستوى

 .نقطة 5,540 عند مقاومة ومستوى نقطة 5,460 عند دعم مستوى للمؤشر

 . األخرى الفئات من الضغوط ممتصا. ع.ر مليون 2.25 بمبلغ شراء صافي المحلي المؤسسي اإلستثمار تسجيل الى اإلستثمارية الفئات تحليل ويشير

 مليون 135.9 الى سنوي أساس على% 33.4 بنسبة األرباح صافي إجمالي تراجع الى المالي للسوق طبقا( مارس في لها األول المالي الربع ينتهي التي) للشركات المحدثة المعلنة األولية تشيرالنتائج

 الضريبة المصروفات على الضريبة نسبة تغير أثر( 2 و اإلتصاالت قطاع في والضرائب األتاوة زيادة (1 منها عدة ألسباب وذلك التراجع هذا من% 80.4 بنسبة الخدمات قطاع أسهم وقد.  ع.ر

 صافي في سنوي أساس على% 2.2 بنسبة تراجعا المالي القطاع تسجيل القطاعي التحليل ويظهر. عام بشكل الدخل على الضريبة نسبة إرتفاع( 3 و الطاقة قطاع في خاصة الشركات من لعدد المؤجلة

 أداء سجل فقد( اإلسالمية البنوك يشمل) الفرعي البنوك قطاع وأما. الفرعي المالية والوساطة االستثمار قطاع من رئيسي بضغط. ع.ر مليون 107.5 الى الحالي العام من األول للربع المجمعة األرباح

 في تراجعا شهد الصناعة قطاع. نزوى بنك و ُعمان سي بي اس اتش بنك و ُصحار بنك من رئيسي بدعم. ع.ر ليونم 87.3 الى% 3.8 بنسبة األرباح صافي في سنويا نموا محققا اإلجمال في جيدا

 الضريبي باالتزام يتعلق تراكمي مخصص على إحتوت التي اإلسمنت شركات أداء لتراجع رئيسية كنتيجة. ع.ر مليون 16.17 الى سنوي اساس على% 40.5 بنسبة لشركاته المجمعة األرباح صافي

 .الشركات نتائج على الضغط في هاما دورا التشغيلية التكاليف إرتفاع لعب كذلك،. الضرائب معدل زيادة بسبب المؤجل

 

 أرباح توزيع دراسة بمقترح يتعلق اإلجتماع بنود أحد. الحالي أبريل 26 في عقده المزمع الثانية السنوية العادية العامة الجمعية اجتماع موعد عن الموانئ لخـدمات صاللة شركة أعلنت آخر، سياق وفي

 . ع.ر مليون 3.59 إجمالي بمبلغ المدفوع الشركة مال رأس من% 20 بنسبة الجمعية بتاريخ المساهمين على نقدية

 لألوراق الكويت سوق الخاسرة األسواق تصدر وقد. أسبوعي أساس على( %0.08) طفيفة بنسبة إرتفع الذي المالي ظبي أبو سوق عدا ما تراجعا المالية األسواق جميع سابقا ذكرنا كما سجلت خليجيا ،

 %. 2.77 بنسبة المالية

 إضافة ضروريا وأصبح الشركة لتأسيس مسبق كشرط البنوك بأحد الجديدة الشركة في للشركاء النقدية الحصص قيمة كامل إيداع شرط إلغاء قضى والذي الشركات قانون بتعديل مؤخرا الكويت قامت

 هذه إن الدولة، في للمسؤولين وطبقا.  التأسيس بعقد ليحددونه الشركاء إلرادة األمر وترك النقدية للحصص األدنى الحد إلغاء التعديل إشتمل وأيضا الشركة لعنوان البريد صندوق أو إلكتروني بريد

 أربعة إلى بعدها خفض ثم يوما 61 يستغرق الشركات إنشاء كان الوزراء، ألحد وطبقا السابق وفي. الشركات وإنشاء التجارية التراخيص إصدار إجراءات تيسير بهدف ضرورية أصبحت التعديالت

 .جيد إنجاز وهو واحد يوم إلى تقصيره إلى األخير التعديل أدى حين في أيام

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية
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 فيما الخليجي التعاون مجلس لدول التوقعات خفض تم وقد.  الخليج دول ذلك في بما العالمي لإلقتصاد توقعاته عن سنوي النصف تقريره الماضي األسبوع الدولي النقد صندوق أصدر آخر، سياق وفي

 تراجعا 2017 عام في الكويت تسجل أن الدولي النقد صندوق توقع الحقيقي، اإلجمالي المحلي الناتج حيث فمن. وقطر البحرين باستثناء 2017 لعام واإلسمي الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج بنمو يتعلق

 لعام٪ 1.5 إلى٪ 2.5 من لإلمارات النمو تقديرات تخفيض وتم ،2017 لعام٪ 0.4 إلى٪ 2.6  عند سابقة توقعات من اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل خفض فتم لُعمان، وبالنسبة٪. 0.25 بنسبة

 دول جميع شهدت فقد ، اإلسمي اإلجمالي المحلي الناتج حيث ومن٪. 2.26 إلى مئوية نقطة 0.5 بمقدار 2017 لعام الحقيق اإلجمالي المحلي للناتج لها تقديراته الصندوق رفع فقد البحرين أما. 2017

 .2017 لعام مئوية نقطة 3 - 1 نطاق في انخفاضا الخليجي التعاون مجلس

 

 عند السوق توقعات من بقليل وأعلى 2016 عام من الرابع الربع في% 6.8 بنسبة نمو مع مقارنة 2017 عام من األول الربع في سنوي أساس على% 6.9 بنسبة الصيني اإلقتصاد توسع ، عالميا

 اإلنفاق فيه شهد يالذ الوقت في الثابتة األصول واستثمارات التجزئة ومبيعات الصناعي اإلنتاج في أسرع بإرتفاع مدعوما جاء والذي 2015 سبتمبر من األول الربع منذ األقوى النمو هذا ويعد%. 6.8

 %.6.6 بنسبة سينمو الصيني االقتصاد أن مؤخرا الصادر  الدولي النقد صندوق تقرير ذكر حين في% 6.5 بنحو االقتصاد ينمو أن الصينية الحكومة تتوقع ،2017 لعام وبالنسبة. كذلك نموا العام المالي

 

 

 التو يات
 

 ومع .المالي السوق على الضغوط تخفيف على ستساعد الشركات قبل من اإلفصاحات من والمزيد النتائج تفاصيل بأن نرى. المستثمرين لدى الحذر حالة إستمرار نتوقع حالية محفزات غياب ظل في

 .الراهنة التحديات ظل في( التشغيلي األداء هنا نقصد) جيدا اأداء حققت لشركات تمثيلها حال في خاصة األسهم هذه على فرصا يوفر ذلك فإن تاريخيا، متدنية مستويات الى أسهم عدة أسعار وصول

 أمريكي دوالر 48.6 الحالي العام من شهرين ألول( عمان نفط) سعر متوسط بلغ حيث السابق العام من الفترة ذات خالل مستوياتها من أفضل تزال ال أنها إال مؤخرا النفط أسعار في التذبذبات رغم

 . إيجابا له النظر يجب الذي األمر وهو والمعلومات، لإلحصاء الوطني المركز عن مؤخرا الصادرة الشهرية للنشرة طبقا السابق العام من الفترة لذات للبرميل أمريكي دوالر 38.4 مع مقارنة للبرميل

 

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

2018 2017 2018 2017 2018 2017

(0.99) (0.03) السعودية           0.40           2.30           0.37           1.31

2018 2017 2018 2017 2018 2017

0.01 0.49 البحرين           1.77           1.62           2.26           1.62

0.87 (2.87) الكويت           2.62           2.63         (0.25)           3.50

0.19 (2.24) عمان           2.61           3.64           0.38           3.83

(0.34) 0.05 قطر           3.36           3.18           3.41           2.84

1.34 (1.02) اإلمارات           2.50           3.05           1.47           4.39

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي )%(

2018 2017 2018 2017 2018 2017

1.20 (0.94) البحرين           7.53           4.06           6.58           5.26

1.38 (2.53) الكويت         15.58           6.18         13.05           7.56

0.75 (2.65) عمان         12.91           6.02         10.25           6.77

(0.77) (1.73) قطر         10.79         11.50           9.06         10.73

2.80 (2.56) السعودية         10.59           4.63           8.03           7.43

(0.31) (0.98) اإلمارات           9.66           7.00           8.68           6.68

المصدر: صندوق النقد الدولي ، أبحاث أوبار كابيتال
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-4.68% -0.72% -1.35% (13.72)           1,019.74 1,006.02 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

-1.82% 0.66% -0.37% (4.32)             1,173.95 1,169.63 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

-0.54% 1.19% -0.27% (2.76)             1,026.30 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,023.54200

-8.00% -5.22% -3.32% (27.48)           826.99 799.51 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-5.33% -1.37% -1.74% (97.20)           5,571.62 5,474.42 مؤشر سوق مسقط 30 

30.95% 21,410.73     69,177.02 90,587.76 األسهم المتداولة )باأللف( 

71.41% 9,883.15       13,839.18 23,722.33 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

90,249 عدد السندات المتداولة 2,882 عدد الصفقات
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

19,501.7عمانيون 

2,403.7خليجيون 

58.2عرب

1,758.7أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

21,556.0عمانيون 

952.1خليجيون 

56.4عرب

1,157.9أخرى
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نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

33.33% 0.025 0.100 الخدمات المالية

4.89% 0.044 0.944 المطاحن العُمانيـة

3.57% 0.005 0.145 العمانية لالستثمارات التعليمية 

2.68% 0.006 0.230 بنك ظفار

2.26% 0.005 0.226 مؤسسة خدمات الموانىء 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-13.55% -0.185 1.180  ريسوت لإلسمنت 

-10.26% -0.016 0.140 االسماك العمانية 

-9.55% -0.015 0.142 االنوار لبـالط السـيراميك 

-9.09% -0.008 0.080 مصانع مسقط للخيوط

-6.21% -0.044 0.664 الوطنية للمنظفات

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

32.9% 7,797.2 0.788   أكوا باور بركاء      

6.2% 1,471.4 0.404 بنك مسقط

6.1% 1,457.2 0.502 أريد

6.0% 1,412.1 0.143 بنك صحار 

4.0% 939.1 0.239 سيمبكورب صاللة 

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

12.4% 11,202.5 0.788   أكوا باور بركاء      

10.9% 9,861.8 0.143 بنك صحار 

8.9% 8,077.6 0.090 الباطنة للتنمية واإلستثمار

8.2% 7,458.1 0.097 المدينة تكافل

8.1% 7,354.8 0.092 بنك نزوى

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

5.20 13.42

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

12 33 15  
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مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 

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

% للعام % للشهر  % لليوم بلومبيرغ 

4.4% 337 2.2% 174 -0.80% (65) 8,073.72 8,008.79 BKINV القطاع المالي

1.0% 78 -4.1% (316) -2.48% (190) 7,675.02 7,484.88 INDSI قطاع الصناعة

-8.5% (261) -3.1% (88) -1.18% (33) 2,830.92 2,797.52 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

1.13 0.05 5,403.73 6,020.39 مؤشر سوق مسقط 30 

0.94 0.04 6,958.71 8,274.98 0.62 القطاع المالي

1.58 0.04 6,979.98 8,245.93 0.43 قطاع الصناعة

1.24 0.08 2,789.81 3,355.71 0.47 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قيمة االصدار )دوالر أمريكي( سندات عالمية 

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

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

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

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

% % %

1.13 12.00 -5.33% -1.37% -1.74% -97.20 5,571.62 5,474.42 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.59 16.95 -4.09% -1.23% -2.28% -161.27 7,076.92 6,915.65 السوق المالية السعودية 

1.32 23.14 18.54% -3.07% -2.77% -194.36 7,007.89 6,813.53 سوق الكويت لألوراق المالية

1.52 15.29 -1.87% -1.43% -2.01% -209.86 10,451.47 10,241.61 بورصة قطر   

0.82 8.35 9.34% -1.59% -1.61% -21.80 1,356.22 1,334.42 بورصة البحرين    

1.28 14.90 -1.73% -0.30% -1.13% -39.52 3,509.34 3,469.82 سوق دبي المالي 

1.33 17.57 -0.54% 1.76% 0.08% 3.49 4,518.14 4,521.63 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

-8.64% -4.47% -2.50 53.39 خام برنت اآلجل للبرميل -0.51% -3.02% -221.4 7,106.14 فايننشال تايمزانجلترا

-9.37% -4.48% -2.38 50.80 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل 4.9% -0.6% -70.3 12,038.68 المانيا داكس

-4.07% -4.90% -2.68 52.03 خام عمان اآلجل للبرميل 3.8% -0.5% -25.3 5,045.83 فرنسا كاك 40 

10.95% -0.56% -7.21 1,278.48 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

14.26% -1.92% -0.36 18.19 الفضة لألوقية 3.2% -0.2% -48.8 20,404.49 الواليات المتحدة داو جونز

7.32% -0.36% -3.48 969.68 بالتينيوم لألوقية 4.4% 0.4% 9.2 2,338.17 أس آند بي 500الواليات المتحدة

0.37% -2.39% -136.00 5,556.00 النحاس طن متري 8.9% 1.0% 57.9 5,863.03 الواليات المتحدة ناسداك

12.40% -0.31% -6.00 1,903.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

7.17% -3.48% -78.00 2,161.00 الرصاص طن متري -3.6% 0.5% 94.9 18,430.49 نيكاي 225اليابان

-1.09% -2.93% -77.00 2,548.00 الزنك طن متري 9.3% -0.8% -204.7 24,056.98 هونج كونج هانج سينج

-6.79% -4.21% -410.00 9,340.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 2.3% 0.0% -2.6 5,617.14 بورصة تونستونس

5.1% 0.0% 3.4 12,970.73 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية 2.2% -0.4% -9.8 2,219.12 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -1.3% -0.2% -1.1 523.44 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.930 1.076  EUR 3.3- اليورو% -0.7% -8.8 1,171.32 بورصة بيروت لبنان

0.780 1.282  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

109.050 0.009  JPY 17.7 الين الياباني% -2.9% -2.6 86.07 البحرين

6.880 0.145  CNH 6.2 اليوان الرينمنبي الصيني% -1.7% -8.2 477.32 الكويت

64.644 0.015  INR 10.8- الروبية الهندية% -1.4% -8.3 594.22 إم اس سي آي عمان

56.299 0.018  RUB 0.8- الروبل الروسي% -1.3% -10.9 820.21 قطر

1.349 0.741  CAD 1.1 الدوالر الكندي% 0.4% 1.4 392.25 االمارات

1.331 0.752  AUD 1.4 الدوالر األسترالي% -0.9% -4.1 468.61 األسواق الخليجية

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

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

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

المصدر: بلومبيرغ

مؤشرات رئيسية - األسواق الخليجية
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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

5.9% 0.7                   6.2                   431                       -10.1% 5.2% -0.5% 0.0% بنك مسقط                                1,095                                0.404                                0.465                                0.358

5.5% 1.1                   9.7                   383                       7.5% 4.1% 2.7% -0.4% بنك ظفار                                     470                                0.230                                0.251                                0.191

3.2% 0.9                   12.1                 4,480                    -1.7% 5.6% 1.4% 0.0% بنك صحار                                     252                                0.143                                0.175                                0.126

6.7% 0.8                   4.1                   108                       0.1% 0.9% -0.4% 0.0% البنك الوطني العماني                                    350                                0.226                                0.256                                0.208

3.7% 0.9                   8.1                   200                       11.7% 7.2% 1.5% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    268                                0.134                                0.138                                0.095

5.3% 1.1                   9.7                   -                        -3.1% 0.0% 0.0% 0.0% البنك األهلي                                    271                                0.190                                0.206                                0.168

- 1.1                   111.1               487                       10.8% -2.1% -4.2% 0.0% بنك نزوى                                    138                                0.092                                0.097                                0.074

- 0.9                   - 95                          -2.8% -4.1% -2.8% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      70                                0.070                                0.077                                0.056

5.0% المتوسط            23.0              0.9 قطاع البنوك                       2,913

7.9% 1.3                   10.4                 650                       18.0% 0.0% -1.0% -0.5% العمانية المتحدة للتأمين                                      38                                0.380                                0.426                                0.245

5.8% 0.5                   4.0                   -                        -4.4% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         9                                0.856                                0.930                                0.820

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

6.2% 0.7                   8.7                   1,021                    36.6% 15.5% -4.0% -3.0% المدينة تكافل                                       17                                0.097                                0.104                                0.068

6.6% المتوسط              7.7              1.0 قطاع التأمين                          105

9.0% 0.9                   6.3                   -                        18.7% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      42                                0.151                                0.151                                0.124

7.9% 0.9                   6.8                   -                        1.9% -2.5% 0.0% 0.0% مسقط للتمويل                                      34                                0.119                                0.132                                0.103

5.5% 1.1                   11.7                 -                        -4.6% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للتأمين                                       49                                0.140                                0.151                                0.125

7.3% 0.8                   5.6                   -                        -1.8% -9.2% 0.0% 0.0% عمان اوريكـس للتأجير                                      31                                0.118                                0.130                                0.108

6.1% 1.2                   14.2                 -                        -2.1% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      71                                0.280                                0.289                                0.270

8.6% 0.8                   6.5                   60                          -9.8% -12.0% 0.0% 0.0% تأجير للتمويل                                      28                                0.110                                0.138                                0.105

6.9% المتوسط              9.5              1.0 قطاع التأجير التمويلي                          255

- 1.5                   - 30                          0.0% -39.4% 33.3% 25.0% الخدمات المالية                                         7                                0.100                                0.165                                0.061

3.0% 1.0                   69.9                 110                       -2.3% 0.0% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      33                                0.167                                0.185                                0.127

2.7% 1.5                   22.0                 247                       10.0% 3.6% -2.3% -1.9% أومنفست                                    358                                0.512                                0.530                                0.436

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

- 0.9                   - 14                          -6.1% -7.0% 0.0% -2.7% الخليجية لخدمات االستثمار                                      16                                0.107                                0.138                                0.104

- 0.9                   - -                        -2.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.102                                0.090

- 0.6                   14.5                 -                        -18.9% -4.5% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       74                                0.300                                0.422                                0.299

8.9% 0.8                   9.3                   7                            -9.1% 3.4% 0.0% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.090                                0.109                                0.080

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

3.9% 1.0                   5.9                   784                       8.0% -0.5% -2.4% -0.5% األنوار القابضة                                      35                                0.202                                0.218                                0.159

- 0.6                   - 41                          -15.8% -10.4% -5.9% 2.8% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      14                                0.112                                0.168                                0.108

- 0.6                   17.0                 240                       19.3% -4.2% -5.6% -2.9% المدينة لإلستثمار                                      14                                0.068                                0.076                                0.052

4.4% 0.7                   18.2                 22                          -18.1% -1.7% -3.4% -0.9% الشرقية لالستثمار القابضة                                       10                                0.113                                0.170                                0.110

4.2% المتوسط            13.7              0.7 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          576

5.7% المتوسط         13.5            0.9 إجمالي القطاع المالي                    3,848  
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

4.0% 0.8                   5.9                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.750                                3.750                                3.750

3.0% 2.0                   34.8                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          9                                1.340                                1.340                                1.210

1.9% 1.1                   4,406.8           -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A ظفار للمرطبات والمواد الغذائية                                         5                                0.260

4.6% 2.6                   10.8                 -                        0.2% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                    108                                2.160                                2.200                                2.150

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

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

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

4.8% 2.3                   9.1                   139                       34.9% 10.8% 4.9% 2.2% المطاحن العمانية                                     149                                0.944                                0.944                                0.550

2.9% - 15.3                 -                        -6.1% -0.7% -0.7% 0.0% مطاحن صاللة                                       67                                1.385                                1.500                                1.260

- 8.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية االروروبية للصناعات الغذائية                                          2                                1.000                                1.000                                1.000

2.5% 0.4                   - -                        -10.2% -10.2% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      16                                0.194                                0.226                                0.194

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

- 1.3                   13.5                 233                       129.5% -21.3% -10.3% -1.4% األسماك العمانية                                      18                                0.140                                0.191                                0.057

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

- 0.2                   1.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن صحار                                          1                                0.206                                0.206                                0.206

- 2.1                   22.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.4% 1.8                   18.5                 -                        -26.3% -14.7% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      71                                0.590                                0.856                                0.590

- 1.9                   41.8                 -                        0.2% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.282

3.4% المتوسط          416.4              2.2 قطاع األغذية و المشروبات                          471

6.5% 0.9                   13.5                 30                          -3.0% -8.4% -2.1% 0.0% إسمنت عمان                                    152                                0.460                                0.504                                0.426

5.5% 1.5                   15.1                 102                       -20.3% -12.6% -13.6% -9.6% ريسوت لإلسمنت                                    236                                1.180                                1.625                                1.075

6.0% المتوسط            14.3              1.2 قطاع االسمنت                          388

- - - 1                            -1.8% 0.0% 1.9% 0.0% الحسن الهندسية                                          4                                0.054                                0.103                                0.048

- 0.5                   - 235                       -14.9% -4.8% -1.2% 0.0% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      73                                0.080                                0.121                                0.076

المتوسط -               0.5 -  قطاع الهندسة والبناء                            77

3.4% 0.5                   - -                        146.5% 0.0% 0.0% 0.0% نسيج عمان القابضة                                         5                                0.764                                0.840                                0.310

3.0% 0.7                   9.0                   -                        -28.1% -3.6% -9.1% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.080                                0.111                                0.080

3.2% المتوسط              9.0              0.6 قطاع األنسجة                              6

8.3% 1.0                   14.1                 -                        9.1% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.121                                0.100

4.1% 2.7                   17.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.300

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

4.4% المتوسط            26.9              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   - -                        -3.2% -3.2% -3.2% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.030                                0.039                                0.028

8.0% - - 613                       -16.0% -4.1% -3.0% -3.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                         5                                0.163                                0.255                                0.163

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

5.6% 1.1                   34.9                 96                          -16.0% -6.6% -9.6% -0.7% األنوار لبالط السيراميك                                      42                                0.142                                0.280                                0.139

3.8% 0.7                   5.8                   483                       -3.7% 5.8% 2.2% 0.4% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      30                                0.237                                0.277                                0.167

- 0.7                   11.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.420                                0.448                                0.400

7.1% 2.3                   11.5                 -                        -14.1% -6.8% -0.5% 0.0% المها للسيراميك                                      23                                0.410                                0.477                                0.372

6.1% المتوسط            15.8              1.0 قطاع مواد البناء ومستلزماته                          103

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

7.1% 1.4                   4.1                   4                            -6.7% -6.7% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                          9                                0.280                                0.300                                0.270

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

- 0.7                   8.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                0.522

3.8% 1.1                   25.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260                                0.250                                0.250

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

5.5% المتوسط            12.8              1.0 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            26

11.7% 1.6                   10.4                 3                            -14.7% -4.3% -3.6% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          5                                0.244                                0.310                                0.242

3.1% 1.4                   17.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       33                                0.488                                0.500                                0.470

7.5% 0.8                   11.0                 -                        -5.7% -5.7% -6.2% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      11                                0.664                                0.740                                0.628

7.5% المتوسط            13.1              1.3 قطاع الكيماويات                            50

9.1% 0.8                   4.1                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                         6                                0.110                                0.110                                0.100

9.1% المتوسط              4.1              0.8 قطاع الصناعات الدوائية                              6

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

3.3% 1.5                   8.5                   -                        9.8% -2.1% 0.9% 0.0% فولتامب للطاقة                                      33                                0.460                                0.482                                0.350

5.2% 1.6                   10.7                 -                        4.8% -2.9% 0.0% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                     148                                1.650                                1.850                                1.480

5.0% المتوسط            10.8              1.6 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          214

5.6% المتوسط         58.1            1.2 إجمالي قطاع الصناعة                     1,392  
 المصدر: بلومبيرغ
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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

8.5% 1.7                   9.0                   215                       -14.9% -9.2% -3.4% 0.4% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    968                                1.290                                1.685                                1.280

8.4% 1.4                   8.0                   81                          -23.9% -7.0% -2.0% 0.0% اريد                                    327                                0.502                                0.772                                0.498

8.4% المتوسط              8.5              1.5 قطاع اإلتصاالت                       1,294

5.7% 1.3                   22.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      36                              10.495                              10.495                                9.500

3.1% 0.7                   36.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أوبار للفنادق والمنتجعات                                           6                                0.129                                0.129                                0.129

- 1.1                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الباطنة                                          4                                1.125                                     -                                     -

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

39.8% 1.0                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                      28                                0.396                                0.532                                0.190

60.0% 0.3                   1.8                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

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

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

5.8% 0.9                   22.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380                                1.380                                1.380

20.1% المتوسط            17.8              0.8 قطاع السياحة والضيافة                          115

24.3% 0.7                   11.7                 23                          -3.8% -3.8% 2.3% -0.4% مؤسسة خدمات الموانئ                                      21                                0.226                                0.324                                0.218

3.2% 2.1                   36.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     114                                0.632                                0.648                                0.616

13.8% المتوسط            24.0              1.4 قطاع الخدمات اللوجستية                          135

5.6% 4.2                   12.5                 -                        -6.0% -0.3% -0.3% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     184                                1.880                                2.025                                1.860

3.6% 1.7                   14.0                 -                        -10.8% -2.4% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                     103                                1.660                                1.900                                1.660

6.9% 1.9                   12.7                 -                        -9.7% 0.0% 0.0% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       99                                1.440                                1.620                                1.385

2.4% 1.5                   10.8                 -                        -19.9% -9.9% -1.9% 0.0% الغاز الوطنية                                       25                                0.420                                0.598                                0.293

5.4% 2.0                   24.3                 -                        -8.8% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط للغازات                                       17                                0.558                                0.748                                0.530

4.8% المتوسط            14.9              2.3 قطاع تسويق النفط والغاز                          428

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

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

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

6.9% 0.6                   9.1                   15                          2.1% 3.6% 3.6% 3.6% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      10                                0.145                                0.190                                0.133

6.4% المتوسط              9.2              1.1 قطاع التعليم والتدريب                            46

5.4% 1.0                   10.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      30                                0.312                                0.312                                0.285

6.8% 2.1                   19.8                 1                            -19.6% -2.6% 0.0% 0.0% صحار للطاقة                                      41                                0.185                                0.326                                0.167

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

5.5% 2.2                   15.1                 1                            11.3% 1.0% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     126                                0.788                                0.796                                0.680

5.9% 1.3                   16.1                 111                       -9.5% -5.0% -5.0% 0.8% العنقاء للطاقة                                     195                                0.133                                0.163                                0.130

6.6% 0.6                   10.3                 -                        -9.8% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       15                                0.147                                0.204                                0.140

5.3% 7.0                   15.9                 568                       -1.7% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     140                                0.700                                0.716                                0.696

5.8% 2.6                   18.7                 -                        3.9% -2.0% -0.4% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     228                                0.239                                0.258                                0.224

- 3.2                   136.9               -                        -3.2% -0.6% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       43                                4.350                                4.730                                4.200

6.0% 1.7                   21.2                 94                          2.2% -0.5% 0.0% 0.0% السوادي للطاقة                                     131                                0.184                                0.219                                0.180

4.9% 1.6                   24.4                 -                        -3.3% -3.3% -0.6% 0.0% الباطنة للطاقة                                     117                                0.174                                0.220                                0.174

10.6% المتوسط            28.9              2.3 قطاع الطاقة                       1,069

- 0.4                   - -                        -10.4% -3.2% 0.0% 0.0% النهضة للخدمات                                      64                                0.215                                0.338                                0.199

9.4% 0.8                   12.4                 56                          -17.1% -8.0% -5.9% -0.6% الجزيرة للخدمات                                      38                                0.160                                0.255                                0.159

7.4% 1.2                   - 150                       9.5% 4.3% 0.0% 0.0% عمان لالستثمارات والتمويل                                       44                                0.219                                0.237                                0.171

8.4% المتوسط            12.4              0.8 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          146

10.4% المتوسط         16.5            1.5 إجمالي قطاع الخدمات                     3,233

7.2% 1.2 29.4 إجمالي السوق               5,201
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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموق  ا لكتروني: 
 1137 ندوق البريد: 
، سلطن  عمان 111الرم  البريد :   

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

 research@u-capital.netالبريد ا لكتروني: 
 

 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

  افي قيم  األ ول للوحدة الواحدة
2017أبريل  13كما في    

 0.974 ر.ع. 
 

 

 لألسواق الخليجية أوبارصندوق 

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

