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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

2017 نوفمبر   23 

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات
 

         ترقب حالة في والمستثمرون يتراجع العام المؤشر

 العنصر مثل خارجية عوامل وإنما األولى بالدرجة المدرجة الشركات بأداء متعلقة غير عوامل بسبب متفاوتة ضغوطا المنطقة في نظرائه كمعظم المحلي للسوق العام المؤشر شهد

 .  األمور اليه ستؤول لما الوضوح من مزيد إنتظار في البيعية والضغوط المستثمرين قبل من الحذرة السياسات و أوبك منظمة إجتماع نتائج وترقب الجيوسياسي

 فكان الفرعية، للمؤشرات بالنسبة وأما. 5,086.35 مستوى عند ليغلق% 0.38 بنسبة أسبوعيا تراجعا المنصرم األسبوع خالل المالية لألوراق مسقط لسوق العام المؤشر سجل

 مسقط سوق بمؤشر يتعلق وفيما. التوالي على% 0.1 و% 0.49 بنسبة الصناعي والمؤشر الخدمات مؤشر من كل تراجع حين في% 0.34 بنسبة الوحيد الرابح المالي المؤشر

 %. 0.85 بنسبة إنخفض فقد الشريعة مع المتوافق

 اإلندماج بمقترح المتعلقة والخطة اإلتفاقية إطار على بالتوقيع قيامهما عن المالي السوق في مدرجتان وهما للتأجير أوريكس عمان شركة و للتمويل الوطنية الشركة من كل أعلن

 مجموع يشكل حيث المدرجة التمويل شركات قطاع في والتمويل الموجودات حيث من األكبر هو كيان تمت إن عنها سينشأ التنظيمية الجهات لموافقة الخاضعة العملية. بينهما فيما

 . التمويل لقطاع اإلقراضية والمحفظة أصول إجمالي من% 37.1 و% 37.8 نسبة الشركتين لكال اإلقراضية والمحفظة أصول

 النفط و% 5.8 بنسبة للتأمين عمان تكافل و% 91.2 بنسبة أومنفيست: هي شركات ثالثة على توزعت. ع.ر مليون 14.3 إجمالي بمبلغ خاصة صفقات المنصرم األسبوع سجل

 %.   3.1 بنسبة للتسويق العمانية

 المنصرم سبتمبر شهر خالل. ع.ر مليار 20.18 مبلغ التقليدية للبنوك اإلقراضية المحفظة إجمالي تسجيل العماني المركزي البنك عن صادرة بيانات أظهرت البنوك، قطاع في

. سنوي اساس على% 2.1 بإرتفاع و شهري أساس على% 0.1 نسبته بتراجع. ع.ر مليار 18.81 مبلغ الودائع سجلت حين في% 3 بنسبة وسنوي% 0.3 نسبته شهري بإرتفاع

 مليار 2.8 اإلسالمية والنوافذ البنوك ودائع فيه بلغت الذي الوقت في سنوي اساس على% 28.9 و شهري أساس على% 1.6 بنسبة مرتفعا. ع.ر مليار 2.9 بلغ اإلسالمي التمويل

 البيانات، لذات طبقا %.103.3 عند الودائع الى القروض نسبة يجعل ما المنصرم، سبتمبر شهر نهاية في كما%( 39.4 بنسبة سنويا إرتفعت% )0.2 نسبته شهري بتراجع. ع.ر

 وسنوي% 0.5 نسبته شهري بإرتفاع عز.ر مليار 23( واإلسالمي التقليدي) التمويل إجمالي بذلك ليبلغ% 12.6 للبنوك اإلقراضية المحفظة إجمالي من اإلسالمي التمويل نسبة تبلغ

 (.   سنوي أساس على% 5.8 بنسبة مرتفعا شهري، اساس على% 0.1 بنسبة منخفضا. )ع.ر مليار 21.61 يبلغ( واإلسالمية التقليدية) الودائع إجمالي أن حين في% 5.7 بنسبة

 حال في - للقناة االدنى المستوى وهو) نقطة 4,988 مستوى فوق المؤشر بقاء حال في اتجاهه يتحدد جديدة قناة في مسقط سوق مؤشر دخول حاليا   األسبوعي، الفني التحليل وفي

 التحليل نتائج الى وبالنظر(. نقطة 5,300 مستوى الى لسيص اختراقها حال في) نقطة 5,129 عند يقف األعلى القناة مستوى حين في( نقطة 4,900 مستوى الى سيصل كسرها

 تحقق) نقطة 3,417 الهدف دبي سوق مؤشر ،%(1 بنسبة االنخفاض تحقق) نقطة 6,850 الهدف السعودي السوق: مايلي فنالحظ السابق لالسبوع الخليجية االسواق لمؤشرات الفني

 القطري السوق ،(يتحقق لم) نقطة 6,400 الهدف الكويتي السوق مؤشر ،%(1.17 بنسبة االنخفاض تحقق) قطةن 4,277 الهدف أبوظبي سوق مؤشر ،%(1.26 بنسبة االنخفاض

 أدنى مع بالمقارنة% 0.55 بنسبة انخفض) نقطة 1,255 الهدف البحريني السوق مؤشر ،(اليه وصل مستوى أدنى مع بالمقارنة% 2.43 بنسبة انخفض) نقطة 7,641 الهدف

 (.اليه وصل مستوى

 مليون 150 بمبلغ التنافسي المزاد طريق عن العام لالكتتاب الحكومية التنمية سندات من 55 رقم اإلصدار طرح عن المنصرم األسبوع خالل الُعماني المركزي البنك أعلن محليا،

 على القادم ديسمبر 14 الى 6 من اإلكتتاب سيكون الُعمانية األنباء لةلوكا وطبقا(. العام في مرتين تدفع) سنوي ا% 5.25 كوبون أساسي فائدة وبسعر سنوات 7 إستحقاق وبمدة. ع.ر

 الحكومية التنمية لسندات إصدار آخر أن المتوفرة البيانات تشير.  2024 عام من ديسمبر 19 في تستحق أن على ديسمبر 19 في السندات تلك وتصدر ديسمبر 17 في المزاد يعقد أن

 .  مرة 1.73 اإلصدار تغطية تم وقد% 5.08 مقبول عائد متوسط و% 5 أساسي فائدة بسعر( 52 رقم اإلصدار) الحالي العام من فبراير شهر في كان سنوات 7 إستحقاق بمدة

 

إصدارات سندات التنمية الحكومية

عدد مرات التغطية قيمة السندات المخصصة إجمالي قيمة الطلبات متوسط العائد المقبول الكوبون عدد السنوات تاريخ اإلصدار

(x) (.مليون ر.ع) (.مليون ر.ع) (%) (%)

NA 100.0 NA 4.32% 3.50% 5 22.02.16 اإلصدار 48

1.73 100.0 172.80 5.25% 5.00% 7 25.04.16 اإلصدار 49

1.96 100.0 195.97 5.12% 5.00% 6 03.10.16 اإلصدار 50

1.79 150.0 267.98 5.57% 5.50% 10 27.12.16 اإلصدار 51

1.73 150.0 259.67 5.08% 5.00% 7 15.02.17 اإلصدار 52

2.17 150.0 325.54 5.07% 5.25% 6 15.05.17 اإلصدار 53

1.74 150.0 260.90 5.44% 5.75% 10 20.09.17 اإلصدار 54

NA 150.0 NA NA 5.25% 7 20.11.17 اإلصدار 55

المصدر: البنك المركزي/ رويترز

NA - غير متوفر

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


 أوبار كابيتال أبحاث

 

2  
  capital.net-www.uي اإللكترونالموقع  capital.net I-I info@u البريد اإللكتروني I 968+ 24949099فاكس:  968I+ 2494900هاتف:  I 1279406رقم السجل التجاري:  I البريد المركزي، سلطنة عمان – 111ر.ب.  1137ص.ب. 

 
  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

. ع.ر مليار 3 مبلغ الى الحالي العام من األولى التسعة األشهر خالل.( ع.ر مليار 1.43 أي% )32.2 بنسبة( التمويل وسائل قبل) العجز في تراجعا للسلطنة العامة المالية أظهرت

 مليار 1.94 بمبلغ فائضا تسجيل البيانات فتظهر التمويل وسائل استخدام بعد أما. والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز لبيانات طبقا وذلك السابق العام من الفترة ذات مع مقارنة

 مقارنة التمويل وسائل إجمالي من% 82.8 نسبة( المحلي يشمل ال) اإلقتراض صافي شكل  .2016 عام من األولى التسعة لألشهر. ع.ر مليون 253.1 بمبلغ فائض مع مقارنة. ع.ر

 بنود .التمويل وسائل إجمالي من% 32 نسبة حينئذ شكلت التي اإلحتياطات من التمويل على أكثر اإلعتماد كان حين المنصرم العام من األولى التسعة لألشهر% 59.6 نسبة مع

 ضريبة إيرادات وشهدت .السابق العام من الفترة لذات% 69.4 مع مقارنة اإليرادات إجمالي من% 73.7 بنسبة النفط إيرادات وصافي الغاز إيرادات مساهمة الى أشارت اإليرادات

 أما  .ع.ر مليار 5.97 الى% 20 بنسبة الموازنة في اإليرادات إجمالي إرتفع عام وبشكل.  ع.ر مليون 332.1 الى سنوي اساس على% 6.6 بنسبة تراجعا الشركات على الدخل

% 286.3 بنسبة القروض على الفوائد في الزيادة وأسهمت.  2016 عام من ذاتها الفترة عن طفيف بإرتفاع% 71.7 نسبة الجارية المصروفات بند فيه فشكل العام اإلنفاق إجمالي

 سجلت أخرى ناحية من اإلستثمارية المصروفات. المصاريف هذه إرتفاع مجمل من% 49.4 نسبة مشكلة الجارية المصاريف رفع في. ع.ر مليون 197.8 الى سنوي أساس على

 سأسا على% 4 نسبة إال العام اإلنفاق إجمالي في اإلرتفاع يسجل لم عام وبشكل والغاز النفط إنتاج مصروفات بسبب. ع.ر مليار 2 الى سنوي أساس على% 7.2 بنسبة إرتفاعا

 .ع.ر مليار 8.4 عند سنوي

        

 

 منطقة في الغاز إكتشافات بأن أشار لديها اإلستكشاف لفريق تقييما بأن عمان نفط تنمية شركة إعالن مثل إيجابية تطورات الغاز قطاع يشهد يزال ال حيث المحلي الشأن في نبقى

 . العمالق خزان لحقل قويا منافسا يجعله مما كبير بشكل واعدة تكون قد ”مبروك“

 .  أسبوعي أساس على% 1.11 بنسبة منخفضة األسوأ المالية لألوراق الكويت سوق جاءت حين في% 0.53 بنسبة مرتفعة الرابحة األسواق البحرين بورصة تصدرت خليجيا ،

% 11 بنسبة اإليرادات نمو أظهرت حيث العام ذات من أيضا الثالث الربع وبالتالي الحالي العام من األولى التسعة لألشهر المملكة موازنة أداء عن السعودية المالية وزارة أعلنت

. س.ر مليار 48.7 بمبلغ عجز تسجيل الى أدى مما. س.ر مليار 190.9 عند% 5 بنسبة اإلنفاق إرتفع حين في. س.ر مليار 142.1 الى لتصل الثالث الربع خالل سنوي اساس على

 . سنوي اساس على% 40 نسبته بتراجع. س.ر مليار 121.5 كاملة األولى التسعة لألشهر العجز وبلغ. السابق العام من% 9.5 نسبته سنوي بتراجع

 ثالثال الربع مع مقارنة% 16 نسبته بإرتفاع المتوسط في للبرميل دوالر 57 الـ مستوى حاليا أسعارها وتبلغ الحالي الربع خالل إرتفاعا( الخفيف العربي) النفط أسعار شهدت

 يبلغ أن كذلك ونتوقع. ربعي أساس على% 15 نسبته بإرتفاع الحالي العام من األخير للربع. س.ر مليار 164 بمبلغ إيرادات المملكة تسجل أن نتوقع ذلك، ضوء وعلى. المنصرم

 العجز عن% 15 نسبته بتراجع. س.ر مليار 167 الى 2017 عام عجز يصل أن نتوقع عام، وبشكل. للربع. س.ر مليار 46 قدره عجز تسجيل يعني ما. س.ر مليار 210 اإلنفاق

 .س.ر مليار 198 عند السنة لنفس المقدر

 

المالية العامة، مليون ر.ع. 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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  درهم، 6.03 له الطرح سعر بلغ الذي السهم. اإلدارج يوم في% 4.3 بنسبة تراجعا للتطوير إعمار شركة نصيب من كان والذي الحالي العام خالل األول اإلدراج شهد اإلمارات، في

 إجمالي من% 36.7 نسبة مشكال اإلدراج يوم في درهم مليون 279.1 بلغ السهم على التداوالت قيم مجموع. درهم 5.77 عند الجلسة يغلق أن قبل درهم 5.61 عند التداوالت إفتتح

 خالله من جمعت أولي عام طرح خالل من للتطوير إعمار شركة في( سهم مليون 800 أو% )20 حصة باعت قد العقارية، إعمار األم، الشركة وكانت. اليوم ذات في التداوالت قيم

 صلة، ذو سياق وفي.   امريكي دوالر مليار 1.6 جمع والذي 2014 عام خالل مولز إعمار شركة أسهم طرح منذ سنوات ثالث في األكبر يجعله مما أمريكي دوالر مليار 1.31

 أخرى شركة عشرة ثالث إلى الشركة بذلك وستنضم. المالي السوق في الشركة إدراج بمجرد المستقبلية عقودها سوق إلى العقاري للتطوير إعمار شركة إضافة دبي ناسداك قررت

 .   أشهر وثالثة وشهرين واحد شهر لمدة المفردة لألسهم المستقبلية بالعقود تداول عمليات عليها تجري والتي لألسهم، المستقبلية للعقود دبي ناسداك بسوق مدرجة

 مليار 50.6 حوالي صولهأ قيمة تبلغ كيان إنتاج شأنها من اندماج محادثات يجريان االستثمار وبنك الشارقة بنك أن الى اإلخبارية رويترز وكالة أشارت حيث اإلمارات، في نبقى

 وبنك الشارقة نكب بين اإلندماج نجاح إفتراض وعلى. المنطقة يف حاليا تجري إندماجات محادثات مجموعة ضمن المحتمل السادس اإلندماج هو هذا(. دوالر مليار 13.8) درهم

 بنسبة مملوك الشارقة بنك أن لىا اإلشارة تجدر. خليجيا األكبر البنوك بين 37 الـ المرتبة في يأتي بنك ظهور يعنى ذلك فإن المنطقة، في األخرى اإلندماجات في البت قبل االستثمار

 %.  15.5 بنسبة لها مقرا الشارقة من تتخذ التي الخاصة الدولية المجموعة هو االستثمار بنك في مساهم أكبر أن حين في الشارقة لحكومة% 22.2

 مواجهة بهدف النفط إنتاج تخفيض تمديد بإحتمالية المتعلق اإلجتماع هذا قبيل الترقب حالة تؤدي قد. الحالي الشهر نهاية في" أوبك" تجتمع أن المقرر من العالمي، الصعيد وعلى

 . العالمية الطاقة أسواق في تذبذات الى الصخري النفط من األمريكي اإلنتاج إرتفاع

 ويعتبر. سبتمبر في٪ 92 ب مقارنة اكتوبر شهر في% 103 أعضائها بين اإلنتاج بخفض اإللتزام نسبة بلغت حيث اإلنتاج من الحد في بدورها" أوبك" منظمة تقوم اللحظة حتى

 الروسية، النفط شركات نأ بيد عامين، في مستوياتها أعلى إلى األسعار رفع على ومساعدا النفط سوق استقرار في هاما عامال اآلن حتى اإلنتاج بتخفيض متعلقال األخير االتفاق

 حصة على الحصول وبالتالي اإلنتاج زيادة على المتحدة الواليات في الصخري النفط صناعة ساعد قد الخام النفط أسعار إرتفاع أن من تشكو العالمي، النفط إنتاج في الهام الالعب

 أن في الراغبين أوبك ظمةمن في األعضاء غير المنتجين وغالبية أشهر تسعة لمدة اإلنتاج خفض بتمديد الراغبة السعودية بين سينتج وسطا حال أن نعتقد .العالمية السوق في أكبر

 .أشهر ثالثة المدة تكون

 التو يات
 

 كبيرة، مشاريع عدة في الهامة تاإلنجازا الى إضافة خزان حقل إنتاج وبدء الغاز لحقول الواعدة والنتائج النفط أسعار إرتفاع بسبب العامة الموازنة أداء في التحسن بأن نرى

  .الحقا للسلطنة السيادي التصنيف رفع إحتمالية وبالتالي القادمة الفترة خالل للبالد اإلقتصادي الوضع تحسن الى سيؤدي

    .المنطقة أسواق تحركات على ذلك وتأثير األسبوع نهاية في أوبك إجتماع عنه سيفضي ما القادمة الفترة خالل الهامة المحركات من

 بعين واألخذ القرارات إتخاذ يف التسرع عدم بضرورة نوصي يجعلنا الذي األمر للشركات، التشغيلي باألداء تتعلق ال بعوامل حاليا تتأثر المنطقة في المالية األسواق بأن نرى

  .للمستثمرين النفسية الحالة عكس قد األسهم أسعار من العديد أن اإلعتبار

  . اإلستثمارات هيكلة وإعادة المراكز إلغالق الصناديق ومدراء المستثمرين تحرك يعني مما ، أعياد عطلة موسم وقبل للشهر األخير هو الحالي األسبوع
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-6.62% 2.79% -0.30% (2.94)          986.07 983.13 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

-5.72% -2.48% -0.91% (10.21)        1,121.56 1,111.35 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

-6.00% -2.48% -0.82% (7.90)          966.13 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 958.23200

-16.78% -1.15% -0.85% (6.21)          729.39 723.18 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-12.04% 1.51% -0.38% (19.32)        5,105.67 5,086.35 مؤشر سوق مسقط 30 

-22.13% (19,724.96)   89,115.94 69,390.98 األسهم المتداولة )باأللف( 

-44.32% (16,741.39)   37,771.06 21,029.67 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

36,032 عدد السندات المتداولة 2,083 عدد الصفقات
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

19,708.6عمانيون 

550.7خليجيون 

236.2عرب

534.1أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

19,419.8عمانيون 

1,060.1خليجيون 

71.4عرب

478.4أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(

 

 

 

 

 القيمة ألف 

لاير عماني

 
 القيمة ألف 

لاير عماني

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

17.87

0.67

0.19

2.11

0.07

0.10

0 5 10 15 20

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

17.20

0.72

0.51

2.35

0.03

0.10

0 5 10 15 20

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

4.72% 0.006 0.133 االسماك العمانية 

4.00% 0.001 0.026 صناعة مواد البناء

3.37% 0.007 0.215 الخـليج الدوليـة للكيماويات 

3.33% 0.004 0.124 بنك اتش اس بي سي عمان 

2.84% 0.004 0.145 الرؤية للتأمين

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-10.20% -0.005 0.044 الحسن الهندسـية 

-5.62% -0.056 0.940 المها لتسويق المنتجات النفطية 

-4.21% -0.036 0.820  ريسوت لإلسمنت 

-3.25% -0.040 1.190 صناعة الكابالت العمانية 

-3.16% -0.040 1.225 عمانتل

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

63.9% 13,435.5 0.460 اومنفيست 

3.9% 830.6 0.165 تكافل عمان للتأمين

3.6% 758.2 0.133 االسماك العمانية 

3.1% 661.2 0.400 بنك مسقط

2.7% 578.1 1.225 عمانتل

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

39.2% 27,209.3 0.460 اومنفيست 

8.3% 5,793.8 0.133 االسماك العمانية 

7.3% 5,093.6 0.100 المدينة تكافل

7.3% 5,034.6 0.165 تكافل عمان للتأمين

6.8% 4,731.9 0.080 جلفار للهندسة والمقاوالت

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

4.79 12.37

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

15 13 30  
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مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير األسبوعي التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

% % %

1.04 12.20 -12.04% 1.51% -0.38% -19.32 5,105.67 5,086.35 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.56 16.30 -4.61% -0.81% -0.51% -35.25 6,913.46 6,878.21 السوق المالية السعودية 

1.02 14.99 8.55% -4.21% -1.11% -69.94 6,309.31 6,239.37 سوق الكويت لألوراق المالية

1.14 12.39 -25.82% -5.18% -1.06% -83.31 7,825.77 7,742.46 بورصة قطر   

0.77 7.08 4.60% -0.01% 0.53% 6.67 1,269.90 1,276.58 بورصة البحرين    

1.26 21.87 -1.98% -4.81% 0.02% 0.72 3,460.21 3,460.93 سوق دبي المالي 

1.25 15.37 -5.70% -4.30% -0.94% -40.51 4,327.58 4,287.07 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

7.23% 0.30% 0.19 62.91 خام برنت اآلجل للبرميل 3.66% 0.32% 23.6 7,404.30 فايننشال تايمزانجلترا

1.53% 2.03% 1.15 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل57.86 13.2% 0.0% 3.7 12,997.41 المانيا داكس

12.59% 0.21% 0.13 61.07 خام عمان اآلجل للبرميل 10.6% 1.1% 59.9 5,379.11 فرنسا كاك 40 

12.09% -0.20% -2.62 1,291.58 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

7.57% -1.09% -0.19 17.12 الفضة لألوقية 19.0% 0.7% 167.9 23,526.18 الواليات المتحدة داو جونز

3.52% -1.85% -17.68 935.33 بالتينيوم لألوقية 16.0% 0.7% 18.2 2,597.08 أس آند بي 500الواليات المتحدة

25.63% 2.61% 177.00 6,954.00 النحاس طن متري 27.6% 1.2% 84.6 6,867.36 الواليات المتحدة ناسداك

24.45% 0.14% 3.00 2,107.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

22.14% 1.27% 31.00 2,463.00 الرصاص طن متري 17.8% 0.6% 126.3 22,523.15 اليابان نيكاي 225

25.29% 1.49% 47.50 3,227.50 الزنك طن متري 35.0% 1.7% 508.9 29,707.94 هونج كونج هانج سينج

18.16% 2.29% 265.00 11,840.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ  األسواق مغلقة يومي السبت و األحد  12.6% 0.9% 53.2 6,179.09 بورصة تونستونس

14.2% 1.8% 250.9 14,098.29 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية -3.1% 0.4% 9.3 2,103.04 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز 6.3% 0.0% 0.1 563.38 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.844 1.184  EUR 9.3- اليورو% 0.4% 4.8 1,099.63 بورصة بيروت لبنان

0.752 1.331  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

111.170 0.009  JPY 3.9 الين الياباني% -0.2% -0.2 76.01 البحرين

6.581 0.152  CNH اليوان الرينمنبي الصيني 
9.4% -2.9% -14.5 491.48 الكويت

64.575 0.015  INR 14.2- الروبية الهندية% -0.9% -5.3 571.73 إم اس سي آي عمان

58.442 0.017  RUB 23.7- الروبل الروسي% -0.8% -5.0 630.93 قطر

1.268 0.789  CAD 0.7- الدوالر الكندي% -1.0% -3.9 385.29 االمارات

1.310 0.763  AUD 7.5- الدوالر األسترالي% -1.3% -5.8 427.25 األسواق الخليجية

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

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

% للعام % للشهر  % لليوم بلومبيرغ 

-3.5% (269) 3.6% 258 0.34% 25 7,378.07 7,402.98 BKINV القطاع المالي

-9.3% (687) -0.5% (36) -0.10% (7) 6,727.00 6,720.48 INDSI قطاع الصناعة

-15.9% (485) 1.1% 28 -0.49% (13) 2,586.16 2,573.51 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

1.04 0.05 4,879.07 5,869.59 مؤشر سوق مسقط 30 

1.04 0.04 7,100.26 8,274.98 0.53 القطاع المالي

1.35 0.04 6,624.29 9,662.07 0.36 قطاع الصناعة

1.50 0.06 2,410.70 3,077.36 0.49 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

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

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

غير متوفر  5.00% 150,000,000 15 فبراير 2027 52

غير متوفر  5.25% 150,000,000 15 مايو 2023 53

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 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

6.0% 0.7                   6.8                   567                       -11.0% 1.5% -0.5% -1.0% بنك مسقط                                1,095                                0.400                                0.465                                0.354

6.2% 1.0                   9.9                   -                        -6.5% 1.5% 0.0% 0.0% بنك ظفار                                     408                                0.200                                0.251                                0.196

2.9% 1.0                   11.3                 5                            7.9% 0.6% -0.6% 0.0% بنك صحار                                     278                                0.157                                0.164                                0.131

7.6% 0.7                   7.7                   32                          -11.4% 8.1% 2.0% 1.0% البنك الوطني العماني                                    310                                0.200                                0.241                                0.180

4.0% 0.8                   14.2                 155                       3.3% 6.0% 3.3% 3.3% بنك اتش اس بي سي عمان                                    242                                0.124                                0.138                                0.108

6.0% 1.0                   8.4                   -                        -14.8% 4.4% 0.0% 0.0% البنك األهلي                                    234                                0.167                                0.206                                0.155

- 1.1                   64.2                 365                       10.8% 2.2% 0.0% 0.0% بنك نزوى                                    138                                0.092                                0.100                                0.079

- 0.8                   - 94                          -8.3% 0.0% 0.0% 1.5% بنك العز اإلسالمي                                      65                                0.066                                0.093                                0.064

5.4% المتوسط            17.5              0.9 قطاع البنوك                       2,770

8.5% 1.3                   11.8                 -                        9.9% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      35                                0.354                                0.426                                0.306

5.8% 0.5                   6.5                   -                        -4.4% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         9                                0.856                                0.887                                0.852

- 2.4                   - -                        -2.9% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للتأمين                                       40                                0.200                                0.200                                0.200

6.0% 0.7                   7.9                   380                       40.8% 0.0% -1.0% 0.0% المدينة تكافل                                       18                                0.100                                0.123                                0.070

- 0.1                   - 48                           4.3% 2.8% 0.0% الرؤية للتأمين                                      15                                0.145                                0.159                                0.135

3.5% - - 10                           -5.5% 0.0% 1.3% التأمين األهلية                                      31                                0.310                                0.330                                0.300

- 0.1                   1.0                   244                        -0.7% 0.0% -1.3% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      15                                0.150                                0.164                                0.145

6.0% المتوسط              6.8              0.9 قطاع التأمين                          162

9.4% 0.9                   6.6                   -                        13.2% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      40                                0.144                                0.151                                0.127

8.4% 0.8                   4.1                   200                       -5.0% -2.6% 0.9% 0.0% مسقط للتمويل                                      32                                0.111                                0.132                                0.110

6.4% 0.9                   14.9                 -                        -20.9% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للتأمين                                       41                                0.116                                0.151                                0.109

5.0% 1.1                   7.7                   -                        43.1% 0.0% 0.0% 0.0% عمان اوريكـس للتأجير                                      45                                0.172                                0.172                                0.116

6.2% 1.1                   16.0                 -                        -3.5% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      76                                0.276                                0.287                                0.276

8.3% 0.8                   4.0                   -                        -6.6% 0.9% 0.0% 0.0% تأجير للتمويل                                      29                                0.114                                0.138                                0.105

6.5% المتوسط            10.7              1.0 قطاع التأجير التمويلي                          263

- 2.2                   - -                        44.0% 8.3% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                         9                                0.144                                0.180                                0.061

3.2% 1.0                   - -                        -8.2% 0.0% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      31                                0.157                                0.175                                0.151

3.0% 1.4                   22.5                 451                       -1.2% 2.2% 0.0% 0.0% أومنفست                                    322                                0.460                                0.530                                0.436

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

- 0.7                   - 275                       -29.8% 9.6% 0.0% 0.0% الخليجية لخدمات االستثمار                                      14                                0.080                                0.124                                0.070

- 0.9                   - -                        -2.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.102                                0.089

4.7% 0.7                   153.1               24                          -14.1% -1.9% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       78                                0.318                                0.370                                0.290

8.9% 0.9                   30.4                 -                        -9.1% 4.7% 0.0% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.090                                0.106                                0.084

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

5.9% 0.8                   19.5                 580                       -8.9% 11.2% -0.7% 1.4% األنوار القابضة                                      30                                0.149                                0.191                                0.124

- 0.5                   - -                        -38.3% 6.5% 1.2% 0.0% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      10                                0.082                                0.163                                0.074

- 0.5                   - 15                          -1.8% 0.0% -1.8% 1.8% المدينة لإلستثمار                                      12                                0.056                                0.077                                0.052

4.7% 0.8                   16.2                 62                          -22.5% 3.9% 1.9% 0.9% الشرقية لالستثمار القابضة                                       10                                0.107                                0.156                                0.098

5.3% المتوسط            17.9              0.6 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          526

5.8% المتوسط         13.2            0.8 إجمالي القطاع المالي                    3,720  
لمصدر: بلومبيرغ ا  

  

http://www.u-capital.net/
https://www.linkedin.com/in/ubhar-capital-u-capital-a958b7136/
https://www.facebook.com/Ubhar-Capital-149160368913333/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://twitter.com/ubharcapital
https://www.instagram.com/ubharcapitalsaoc/
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الصناعة

4.0% 0.8                   7.1                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          3                                3.750                                3.750                                3.750

3.3% 2.1                   59.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          9                                1.340                                1.210                                1.210

1.9% 1.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للمرطبات والمواد الغذائية                                         5                                0.260                                0.259                                0.259

5.3% 2.0                   13.0                 -                        -12.3% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                      94                                1.890                                2.160                                1.880

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          1                                0.050                                0.050                                0.045

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                                     -                                     -                                     -                                     -

5.6% 1.9                   9.5                   20                          28.6% -1.3% 0.9% 0.0% المطاحن العمانية                                     142                                0.900                                0.944                                0.680

3.0% 2.2                   14.0                 -                        -9.8% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       71                                1.330                                1.395                                1.200

- 16.7                 - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية االروروبية للصناعات الغذائية                                          2                                1.000                                1.000                                1.000

- 0.4                   - -                        -12.0% 0.0% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      15                                0.190                                0.216                                0.189

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

- 1.2                   15.0                 1,766                    118.0% 12.7% 4.7% 2.3% األسماك العمانية                                      16                                0.133                                0.191                                0.060

- 6.7                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  ظفار للصناعات السمكية والغذائية                                          3                                1.280                                1.280                                1.280

97.1% 0.2                   1.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن صحار                                          1                                0.206                                0.206                                0.206

- 2.0                   25.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.6% 1.6                   18.7                 -                        -31.5% 0.0% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      67                                0.548                                0.800                                0.540

- 1.9                   45.7                 -                        0.2% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.300

15.5% المتوسط            20.9              2.9 قطاع األغذية و المشروبات                          449

7.3% 0.8                   7.7                   -                        -13.5% 0.0% 0.0% 0.0% إسمنت عمان                                    136                                0.410                                0.504                                0.396

7.9% 1.1                   15.3                 -                        -44.6% -9.3% -4.2% 0.0% ريسوت لإلسمنت                                    164                                0.820                                1.535                                0.820

7.6% المتوسط            11.5              1.0 قطاع االسمنت                          300

- - - -                        -20.0% -10.2% -10.2% 0.0% الحسن الهندسية                                          3                                0.044                                0.061                                0.044

- 0.6                   - 752                       -14.9% 6.7% 1.3% 1.3% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      73                                0.080                                0.105                                0.069

المتوسط -               0.6 -  قطاع الهندسة والبناء                            76

- - - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A نسيج عمان القابضة 

2.9% 0.7                   10.6                 -                        -25.4% 0.0% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.083                                0.100                                0.080

2.9% المتوسط            10.6              0.7 قطاع األنسجة                              1

8.3% 1.0                   43.6                 -                        9.1% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.121                                0.105

4.3% 2.8                   13.8                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.280

- 1.4                   181.1               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

6.3% المتوسط            79.5              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.4                   - -                        -16.1% 4.0% 4.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          2                                0.026                                0.039                                0.024

- 0.7                   - -                        -14.9% -2.9% 0.0% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                         6                                0.165                                0.194                                0.130

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

6.2% 1.0                   52.5                 6                            -23.7% 0.0% -0.8% -0.8% األنوار لبالط السيراميك                                      38                                0.129                                0.190                                0.118

3.5% 0.8                   7.6                   -                        3.7% -1.5% 0.0% 0.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      32                                0.255                                0.277                                0.208

- 0.6                   7.6                   -                        -0.5% -0.5% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.418                                0.440                                0.418

10.3% 1.7                   5.2                   -                        -41.3% -0.4% 0.0% 0.0% المها للسيراميك                                      16                                0.280                                0.477                                0.270

6.7% المتوسط            18.2              0.9 قطاع مواد البناء ومستلزماته                            94

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

7.1% 1.4                   4.4                   -                        -6.7% 0.0% 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                                      -                                     -

- 1.4                   10.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                2.210

3.8% 1.1                   23.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260

- 1.1                   - -                        -5.3% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.180                                0.190                                0.162

5.5% المتوسط            12.7              1.2 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            26

13.3% 1.6                   15.7                 6                            -24.8% 7.0% 3.4% 1.9% الخليج الدولية للكيماويات                                          4                                0.215                                0.310                                0.195

3.4% 1.3                   21.9                 200                       -9.8% -9.8% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       30                                0.440                                0.488                                0.440

7.7% 0.8                   13.4                 -                        -7.4% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                         9                                0.652                                0.740                                0.620

8.1% المتوسط            17.0              1.2 قطاع الكيماويات                            44

9.1% 0.7                   4.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                         6                                0.110                                0.120                                0.110

9.1% المتوسط              4.0              0.7 قطاع الصناعات الدوائية                              6

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

2.8% 1.8                   9.7                   0                            32.3% 0.4% 0.4% 0.0% فولتامب للطاقة                                      39                                0.554                                0.590                                0.385

7.1% 1.1                   10.3                 -                        -24.4% -7.8% -3.3% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                     107                                1.190                                1.700                                1.190

5.0% المتوسط            10.0              1.4 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          146

7.4% المتوسط         20.5            1.2 إجمالي قطاع الصناعة                     1,193  
 المصدر: بلومبيرغ

http://www.u-capital.net/
https://www.linkedin.com/in/ubhar-capital-u-capital-a958b7136/
https://www.facebook.com/Ubhar-Capital-149160368913333/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://twitter.com/ubharcapital
https://www.instagram.com/ubharcapitalsaoc/
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الخدمات

7.3% 1.6                   10.4                 142                       -19.1% 3.8% -3.2% 0.0% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    919                                1.225                                1.600                                1.050

7.7% 1.5                   11.3                 45                          -17.6% -1.8% 0.7% 0.4% اريد                                    355                                0.544                                0.672                                0.420

7.5% المتوسط            10.8              1.6 قطاع اإلتصاالت                       1,274

5.3% 1.3                   23.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      36                              10.495                                9.500                                9.450

3.1% 0.8                   11.7                 -                        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                                      -                                     -                                     -                                     -

- 1.1                   30.6                 -                        10.1% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                      30                                0.436                                0.436                                0.396

60.0% 0.3                   1.6                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

6.0% 0.8                   6.0                   -                        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                   48.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380

16.0% المتوسط            20.1              0.8 قطاع السياحة والضيافة                          118

36.9% 0.7                   11.7                 21                          -24.3% 0.6% 0.0% 1.7% مؤسسة خدمات الموانئ                                      17                                0.178                                0.324                                0.175

3.4% 2.0                   24.6                 -                        -4.4% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     112                                0.604                                0.636                                0.550

20.2% المتوسط            18.2              1.4 قطاع الخدمات اللوجستية                          128

6.1% 4.0                   12.1                 0                            -10.3% -0.3% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     176                                1.795                                2.025                                1.750

3.8% 1.5                   11.6                 0                            -14.8% -4.5% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       98                                1.585                                1.860                                1.580

10.6% 1.3                   14.5                 -                        -41.1% -14.5% -5.6% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       65                                0.940                                1.610                                0.940

3.5% 1.0                   11.4                 1                            -45.3% 14.3% 0.0% 0.0% الغاز الوطنية                                       18                                0.287                                0.550                                0.240

5.4% 2.2                   33.6                 -                        -8.8% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط للغازات                                       17                                0.558                                0.616                                0.504

5.9% المتوسط            16.6              2.0 قطاع تسويق النفط والغاز                          373

- - - #VALUE! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% جامعة ظفار                                     -                                     -                                     -                                     -

6.4% 1.5                   7.6                   -                        -7.8% 2.2% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      14                                0.470                                0.520                                0.450

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

6.2% 0.7                   9.2                   -                        12.7% 5.3% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      12                                0.160                                0.160                                0.133

6.3% المتوسط              8.4              1.1 قطاع التعليم والتدريب                            26

3.2% 1.0                   15.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      30                                0.312                                0.312                                0.285

- 1.6                   19.5                 -                        -31.7% 0.0% 0.0% 0.0% صحار للطاقة                                      35                                0.157                                0.255                                0.144

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

6.2% 2.0                   13.0                 -                        9.0% -0.5% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     124                                0.772                                0.800                                0.700

5.9% 1.2                   7.8                   10                          -8.2% 0.0% 0.7% 0.0% العنقاء للطاقة                                     196                                0.135                                0.152                                0.114

5.0% 0.8                   9.4                   -                        22.7% -4.8% 0.0% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       20                                0.200                                0.218                                0.120

4.6% 5.4                   14.8                 -                        -2.8% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     142                                0.692                                0.704                                0.672

4.8% 2.3                   19.6                 -                        -2.2% -1.7% -0.4% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     215                                0.225                                0.250                                0.210

- 3.0                   336.6               -                        -11.9% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       39                                3.960                                4.500                                3.915

6.5% 1.2                   16.6                 -                        -20.6% -0.7% 0.0% 0.0% السوادي للطاقة                                     102                                0.143                                0.196                                0.135

6.0% 1.2                   19.5                 30                          -22.2% -2.1% -0.7% -0.7% الباطنة للطاقة                                       94                                0.140                                0.195                                0.130

10.7% المتوسط            47.3              2.0 قطاع الطاقة                       1,002

- 0.5                   - 50                          2.1% 16.7% 2.1% 1.2% النهضة للخدمات                                      91                                0.245                                0.262                                0.160

10.7% 0.7                   14.1                 21                          -27.5% 3.7% 0.0% 0.0% الجزيرة للخدمات                                      36                                0.140                                0.208                                0.128

11.5% 0.8                   8.2                   127                       -30.5% 4.5% 0.0% 0.7% عمان لالستثمارات والتمويل                                       28                                0.139                                0.237                                0.127

11.1% المتوسط            11.2              0.7 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          155

11.1% المتوسط         18.9            1.4 إجمالي قطاع الخدمات                     3,076

8.1% 1.1 17.6  إجمالي السوق               4,794

  

 

 
المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

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


 أوبار كابيتال أبحاث

 

11  
  capital.net-www.uي اإللكترونالموقع  capital.net I-I info@u البريد اإللكتروني I 968+ 24949099فاكس:  968I+ 2494900هاتف:  I 1279406رقم السجل التجاري:  I البريد المركزي، سلطنة عمان – 111ر.ب.  1137ص.ب. 

 
  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع ا لكتروني: 
 1137 ن وق البري : 
، سل نة عمان 111الرم  البري  :   

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

 research@u-capital.netالبري  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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

للوح ة الواح ة افي قيمة األ ول   
 2017 نوفمبر  23 كما في 

 0.969 ر.ع. 
 

 

 لألسواق الخليجية أوبارصندوق 

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

