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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

2018 يوليو 19   

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

    باإلجمال جيدة ونتائج المؤشر أداء تعافي

 الُعماني الشعب وإلى ورعاه هللا حفظه المفدى سعيد بن قابوس السلطان الجاللة صاحب حضرة لموالنا الخاصة بالتهنئة.  م.ع.م.ش كبيتال أوبار شركة أسرة تتقدم

 .بخير وأنتم عام وكل مكروه كل من وشعبها وقائدها ُعمان يحفظ أن هللا سائلين والبركات بالخير الجميع على هللا أعاده المباركة النهضة يوم بمناسبة

 على% 127.1 و% 84.62 بنسبة أسبوعيا إرتفاعا التداوالت وأحجام القيم تسجيل مع المنصرم األسبوع خالل تحسنا المحلي المالي السوق في التداوالت شهدت

 الصين بين الخارجية التطورات ولعل.  البنكي القطاع خاصة الشركات من للعديد اإلجمالية الجيدة النتائج رغم وذلك الحذر هو السائد اإلنطباع أن إال.  التوالي

 . التداوالت تهدئة في دورا لعبت عناصر الصيف وفترة النفط أسعار وتراجع المتحدة والواليات

 و% 1.12 بنسبة أسبوعية مكاسب والخدمات المالي القطاع مؤشر من كل وسجل% 0.17 نسبته إرتفاع على المنصرم األسبوع تداوالت العام المؤشر أنهى وقد

 %. 0.43 بنسبة الشريعة مع المتوافق المؤشر كذلك وإنخفض%. 1.33 بنسبة الصناعة مؤشر تراجع حين في التوالي على% 0.36

 هذه جميع تعتبر الحالي، الوقت وفي. لألعلى المسار توجه أن شأنها من إيجابية فنية ومؤشرات بأنماط حاليا   السوق مؤشر يحظى األسبوعي، الفني التحليل وفي

 بقي حين في. نقطة 4,432 عند المؤشر لدعم مستوى أقرب ويقع. نقطة 4,475 عند( فيبوناتشي مستوى من %23.6) األول الهدف نحو للتقدم مؤهلة المؤشرات

 .االيجابية مستوياته عند" RSI" واليومي األسبوعي النسبي القوة مؤشر

 وشمال األوسط الشرق ومنطقة السلطنة في اإلستثمار شركات أكبر إحدى تعد والتي( أومنفيست. )ع.ع.م.ش واإلستثمار للتنمية العالمية العمانية الشركة تمكنت

 التمويل إشتمل وقد. بارزين عمانيين مؤسسين مستثمرين ومن وعالمية محلية بنوك من جذابة بشروط. ع.ر مليون 250 بمبلغ تمويل على الحصول من بنجاح أفريقيا

 مؤسسين مستثمرين من. ع.ر مليون 61 بمبلغ دائمة سندات إصدار( 2 و الرائدة المحلية البنوك أحد من. ع.ر مليون 120 بمبلغ األجل طويلة تسهيالت( 1 على

 صورة في. ع.ر مليون 10 من أكثر الى إضافة الرائدة الدولية البنوك أحد من. ع.ر مليون 61.6 بمبلغ قرض( 3 و عالية مالية مالءة ذوي وعمالء عمانيين

 النمو قطاعات في المصرفية غير الرئيسية التابعة للشركات المال رأس لتخصيص التمويل سيستخدم للشركة، وطبقا . محلية بنوك عدة من األجل قصيرة تسهيالت

 العام من األول النصف في نموا سجل قد الشركة ربح صافي أن الى اإلشارة تجدر. اإلستثمار على عائد بأعلى وذلك والعقارات المالية واإلستثمارات التأمين مثل

 أومنفيست بمجموعة والمرتبطة التابعة الرئيسية الشركات لجميع القوي األداء الى الشركة أرجعته الذي األمر. ع.ر مليون 14.5 عند% 13 بنسبة الحالي

 في الدولية التحكيم هيئة عن نهائي حكم بصدور والخاص( زين) المتنقلة االتصاالت بشركة يتعلق لها سابق بإفصاح تتعلق تطورات عن عمانتل شركة أفصحت

 بدفع ضده المحتكم بإلزام( السعودية زين) السعودية المتنقلة االتصاالت شركة مؤسسي أحد وهو( ضده المحتكم) السعودي البالستيك مصنع ضد المقامة الدعوى

 في العليا العدل محكمة عن حكم صدور عن أفصحت قد زين شركة بأن أشارت( عمانتل) الشركة. زين شركة إلى أمريكي دوالر مليون ٥٢٧ عن بقليل يزيد مبلغ

 محكمة أن  اإلعتبار بعين األخذ مع ضد المحتكم ضد المتحدة المملكة داخل أعاله إليه المشار التحكيم حكم بتنفيذ زين لشركة السماح بموجبه قضت المتحدة المملكة

 الصادر الحكم فإن زين شركة لتوقعات وطبقا. النزاع موضوع ذات في زين شركة ضد لإلستئناف قابل حكما أصدرت قد كانت السعودية العربية بالمملكة درجة أول

 تملك عمانتل أن الى اإلشارة تجدر. السعودية العربية والمملكة المتحدة المملكة في المختصة المحاكم أمام موقفها سيعزز المتحدة المملكة في العليا العدل محكمة عن

 النصف في خسائر سجلت قد السعودية زين شركة وكانت هذا. السعودية زين شركة رأسمال من٪ ٣٧ نسبة تمتلك زين أن حين في زين، شركة رأسمال من٪( ٢٢)

 تراجع الى الشركة أرجعته الذي األمر 2017 عام من الفترة لذات. س.ر مليون 53.2 بمبلغ أرباح مع مقارنة. س.ر مليون 114.9 بمبلغ الحالي العام من األول

 وتحمل المضافة القيمة ضريبة تطبيق الى إضافة إضافية وممتلكات ومعدات الترددي الطيف من المزيد على االستحواذ بسبب اإلستهالك زيادة و الربح إجمالي

 .  عمالئها من بدال آثارها الشركة

 عمان+  للتمويل الوطنية"  و عمانتل من كل تشمل وال ديسمبر في المالية سنتها تنتهي التي) للشركات المعلنة األولية النتائج أشارت التقرير، إعداد لحظة حتى

 رغم األداء هذا جاء. الحالي العام من األول للنصف. ع.ر مليون 292.8 الى سنوي أساس على% 8 بنسبة المجمعة األرباح صافي إرتفاع الى( للتأجير اوريكـس

 المجمعة األرباح صافي فإن الخسارة، هذه وبإستثناء. ع.ر مليون 27 بلغت والتي القابضة واالستثمار للتنمية الدولية ظفار شركة بها منيت التي الكبيرة الخسائر

 القابضة واالستثمار للتنمية الدولية ظفار شركة خسائر أن الى اإلشارة تجدر%. 19.7 نسبته سنوي بإرتفاع. ع.ر مليون 319.87 تصبح المالي للسوق المعلنة

 لمعيار المبكر بالتطبيق قامت أنها الى أشارت قد الشركة وكانت. والخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية األصول عن المحققة غير الخسائر بسبب جاءت

 . 10 رقم المالية التقارير إعداد لمعيار وفقا" إستثماري كيان" الى الشركة طبيعة بتغيير قامت كذلك 9 رقم المالية التقارير إعداد

 

 

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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 النهضة وشركة الطاقة قطاع من الجيد األداء بسب سنوي اساس على% 76.7 نسبته سنوي بإرتفاع. ع.ر مليون 71.1 الخدمات قطاع ربح صافي بلغ قطاعيا،

 لإلسمنت ريسوت من رئيسي بضغط% 23.2 نسبته سنوي بتراجع. ع.ر مليون 21.4 بمبلغ مجمعة أرباح صافي الصناعة قطاع سجل أخرى، ناحية من.  للخدمات

 طفيفة بنسبة منخفضا. ع.ر مليون 200.2 الحالي العام من األول للنصف المالي للقطاع المجمع الربح صافي وبلغ.  العمانية الكابالت صناعة و للطاقة فولتامب و

 القطاع ربح صافي فإن الخسارة، هذه وبإستثناء. القابضة واالستثمار للتنمية الدولية ظفار شركة سجلتها التي الخسارة رغم وذلك سنوي اساس على% 1.3 عند

 مرتفعا الحالي العام من األول للنصف. ع.ر مليون 187.2 الفرعي البنكي القطاع ربح صافي وبلغ هذا. ع.ر مليون 227.3 عند% 14.2 بنسبة إرتفاعا يسجل

 . البنوك غالبية من بدعم سنوي اساس على% 13.8 بنسبة

 تراجع خلفية على% 7.1 نسبته سنوي بتراجع. ع.ر مليون 141 الحالي العام من الثاني للربع ككل للسوق المجمعة األرباح صافي فبلغ سنوي، ربع اساس على أما

 شركة نتائج إستثناء وعند. للخدمات والجزيرة للطاقة العنقاء و الموانئ لخدمات صاللة و اإلسمنت شركات و القابضة واالستثمار للتنمية الدولية ظفار شركة أداء

 . سنوي اساس على% 8.5 بنسبة أعلى يصبح المجمع الربح صافي فإن القابضة واالستثمار للتنمية الدولية ظفار

 

 والوافدين الخاص القطاع في العاملين على اإللزامي الصحي التأمين مشروع بتطبيق الوزراء مجلس قرار تنفيذ على العمل المال لسوق العامة الهيئة تتابع محليا،

 وأسرهم الخاص بالقطاع العاملين على الصحي للتأمين الموحدة الوثيقة مسودة إعداد مالمحها أهم تنفيذية عمل خطة وضعت حيث والزائرين السلطنة في المقيمين

 الهيئة فتواصل الحدودية المنافذ مختلف عبر للسلطنة القادمين الزائرين بتأمين يتعلق وفيما. بالهيئة المعنية الجهات قبل من القانونية المراجعة طور حاليا   هي والتي

 تطبيق إن. الحدودية المنافذ هذه عبر التأمين هذا على الحصول وتسهيل الزائرين على الصحي للتأمين المناسبة اآللية لوضع السلطانية عمان شرطة مع التنسيق

 . السلطنة في الصحي التأمين مجال في رائدة أنها كون والعام ةالحيا للتأمين الوطنية الشركة منه ستستفيد اإللزامي الصحي التأمين

 بإرتفاع. ع.ر مليار 2.48 بمبلغ 2017 لعام فائضا التجاري الميزان تسجيل والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز عن صادرة بيانات أظهرت آخر، سياق وفي

 خالل سنوي أساس على% 22.9 بنسبة إرتفاعا السلعية الصادرات وشهدت. ع.ر مليار 5.7 والبالغ أعوام عشرة آخر متوسط من أقل يظل أنه إال% 78.3 سنوي

(.  %2.6)+ التصدير إعادة و( %32.4)+ النفطية غير الصادرات و% 26.1 بنسبة والغاز النفط صادرات في القوي النمو بسبب. ع.ر مليار 12.65 الى ذاتها الفترة

 كهربائية ومعدات وأجهزة اآلالت الى يعود رئيسي بسبب. ع.ر مليار 10.16 الى% 14.2 بنسبة إرتفاعا المسجلة السلعية الواردات فاتورة سجلت أخرى، ناحية من

% 300 نسبته سنوي بإرتفاع. ع.ر مليون 339.8 الحالي العام من يناير لشهر التجاري الميزان فائض بلغ المتاحة، البيانات أحدث وطبقا. أخرى وبنود وأجزاؤها

 .2017 عام من الشهر لذات. ع.ر مليون 84.9 مع مقارنة

 

صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق مسقط المالي للنصف األول، مليون ر.ع. 

المصدر: سوق مسقط ، بلومبيرغ، أوبار كابيتال
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المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
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النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني تراجع نبقى في اإلقتصاد الكلي حيث أظهرت 

% على اساس سنوي خالل األشهر الخمسة 46.2العجز العام في موازنة الدولة بنسبة 

وتراجع اإلنفاق مليار ر.ع. بسبب إرتفاع اإليرادات  1.09األولى من العام الحالي الى 

مليار ر.ع. بدعم  4.09% عند 23.2بنسبة سجلت إرتفاعا اإليرادات اإلجمالية  العام.

من كافة الفئات المكونة له وباألخص صافي اإليرادات النفطية التي إرتفعت بنسبة 

كذلك إرتفعت إيرادات الغاز الطبيعي . % بدعم واضح من تحسن أسعار النفط34.8

%.  وقد شكل صافي إيراد النفط من 5.5% و اإليرادات األخرى بنسبة 17.4بنسبة 

األولى من العام الحالي. من ناحية  الخمسة% لألشهر 58.2إجمالي اإليرادات نسبة 

مليار  5.188% على اساس سنوي الى 3.2أخرى تراجع إجمالي اإلنفاق بنسبة 

% 56.1التسوية بنسبة  قيد الفعلية ر.ع. بسبب رئيسي يعود الى إنخفاض المصروفات

الجارية نسبة  وقد شكلت المصروفات %.40.7ات والنفقات األخرى بنسبة والمساهم

القروض إرتفاعا بنسبة  على % من إجمالي اإلنفاق العام وسجلت الفوائد68.9

وبلغ إجمالي المصروفات على إنتاج النفط والغاز  مليون ر.ع.  180الى  160.9%

نسبته سنوي رتفاع ر.ع. بإمليون  802)اإلنفاق الجاري واإلستثماري( مبلغ 

30.7%. 

 

       

 

 الوحيد التراجع الكويت سوق سجل حين في% 1.77 بنسبة مرتفعا األسبوعية المكاسب حيث من الخليجية األسواق المالية لألوراق أبوظبي سوق تصدر خليجيا

 %. 0.05 بنسبة

 مستوى عند للدولة االئتماني التصنيف تثبيت مع سلبية من مستقرة إلى لقطر المستقبلية نظرتها بتغيير السابق األسبوع خالل" موديز" االئتمانى التصنيف وكالة قامت

(AA3 .)دول فرضته الذي والدبلوماسي والمالي االقتصادي الحصار تحمل على قادرة قطر أن إلى المستقبلية النظرة لرفع الرئيسي السبب يعود للوكالة وطبقا 

 استمر سواء ومؤقتة متواضعة قطر لحصار االقتصادية اآلثار أن إلى الوكالة أشارت حيث طويلة لفترة مصر إلى باإلضافة المجاورة الثالث الخليجي التعاون مجلس

ا الحصار دول وضعت أو الشكل بنفس الحصار  قطر بدولة الخاص االئتمان سجل في جوهري تدهور ذلك عن ينتج لن وبأنه طويلة زمنية لفترة القيود من مزيد 

 عشر الثالثة األشهر مدار على والمالي االقتصادي الحصار مواجهتها في قطر في االئتمانية المقاييس مرونة على جزئي بشكل يعتمد التقييم هذا. الوكالة حسب

 2016 خالل مثلو واللذين - الخليجي التعاون مجلس دول من رالزوا تراجع مع وذلك  السياحة هي بالمقاطعة واضح بشكل تأثرت التي الوحيدة القطاعات. الماضية

 بشركة متمثال النقل قطاع شهد كذلك.  المنظور المستقبل في األداء هذا يتعافى أن المرجح غير ومن% 40 بنسبة - الوافدين إجمالي نصف من يقرب ما على

 .األوسط الشرق في وجهة 18 إلى الطيران من حظرها تم حيث ضغطا القطرية الطيران

 

فئات المصروفات الجارية )األشهر الخمسة األولى 2018(

المصدر: البنك المركزي العماني

   الدفاع واألمن القومي
     

   الوزارات المدنية
     

   فوائد على القروض
    

   مصروفات إنتاج النفط
    

   مصروفات إنتاج الغاز
    

فئات المصروفات اإلستثمارية )األشهر الخمسة األولى 2018(

المصدر: البنك المركزي العماني

   الوزارات المدنية
     

   مصروفات إنتاج النفط
     

   مصروفات إنتاج الغاز
     

الموازنة العامة للسلطنة، مليون ر.ع.

المصدر: البنك المركزي العماني 

3,322

4,092

5,358 5,188

-2,035

-1,095

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

  مايو    يناير   مايو    يناير 

اإليرادات  العج   ال ائ   جمالي اإلن اق العا  

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

 

4  
  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

 

 2019 عام و 2018 لعام% 3.9 بنسبة العالمي اإلقتصاد نمو فيه توقع العالمي االقتصاد آفاق عن محدثا   تقريرا   الماضي األسبوع الدولي النقد صندوق أصدر عالميا ،

 المخاطر إرتفاع الى إضافة للدول للنمو مختلفة مستويات توقع الصندوق أن الفارق مع المنصرم أبريل شهر خالل الصادرة السابقة الصندوق وتوقعات ينسجم بشكل

 ارتفع وقد الصندوق عن الصادرة أبريل شهر توقعات مع تماشيا   القريب المدى على النمو دعم على المساعدة العوامل تزداد ، المتحدة الواليات في.  عام بشكل

% 6.9 مع مقارنة 2019 عام في% 6.4 و 2018 عام في٪ 6.6 بنسبة الصيني اإلقتصاد ينمو أن توقع التقرير. األخيرة األسابيع في% 5 بحوالي األمريكي الدوالر

 يعكس مما المتحدة والمملكة واليابان اليورو لمنطقة النمو توقعات تعديل تم وقد. الخارجي الطلب وتراجع المالي للقطاع التنظيمية القيود زيادة بسبب 2017 لعام

 وسط تفاوتا   أكثر النمو آفاق أصبحت ، النامية واالقتصادات الناشئة األسواق بين ومن. 2018 عام أوائل في اإلقتصادية األنشطة لها تعرضت التي السلبية المفاجآت

. الضعيفة األساسية العوامل ذات االقتصادات بعض عمالت على السوق ضغوط التجارية التوترات وتصاعد المتحدة الواليات في العوائد وارتفاع النفط أسعار ارتفاع

 بالنسبة التوقعات لكن ، النفط ألسعار األفضل التوقعات من إستفادوا قد وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال األوسط الشرق في النفط مصدرو أن الى التقرير وأشار

 .2019 في% 3.9 من وأكثر 2018 في% 3.5 إلى 2017 عام في% 2.2 من تحسنا النمو يشهد أن المتوقع ومن. هشة تزال ال للنفط المستوردة للبلدان

 

 :التو يات

مر الذي لم ينعكس سجلت العديد من الشركات نتائج جيدة للنصف األول من العام الحالي خاصة القطاع البنكي وقطاع الطاقة و عدد من الشركات الخدمية وهو األ

إلستثمارية في السوق من شأنه أن ينعكس كذلك فإن األرقام على مستوى اإلقتصاد الكلي والحراك القائم الهادف لتشجيع الحركة ابعد على أسعار أسهم هذه الشركات. 

 إيجابا على األداء خالل المرحلة القادمة. 

لعوامل الخارجة عن إرادة نوصي المستثمرين بناء مراكز إستثمارية في الشركات ذات األداء الجيد خاصة من الناحية التشغيلية وعدم التسرع في الحكم على ا

بدعم هذا ال يزال السوق بحاجة الى مزيد من العمق كي يستقطب المستثمرين وعليه ننصح المستثمرين ومدراء الصناديق ذوي الرؤى اإلستراتيجية الشركات. 

 العمق. 

 

  

ناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%( - يوليو 2018 نقد الدولي – ال نمو من قبل صندوق ال توقعات ال

2019 2018 2019 2018 2019 2018

المنطقة

0.0 0.0 االقتصاد العالمي           3.90           3.90           3.90           3.90

0.0 (0.1)  اإلقتصادات المتقدمة           2.48           2.20           2.40           2.20
(0.1) (0.2) أوروبا           2.41           2.00           2.20           1.90

0.2 0.1 الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان           3.44           3.74           3.50           3.90

عالميا

0.0 (0.0)  الواليات المتحدة           2.93           2.66           2.90           2.70
(0.0) (0.2)  المملكة المتحدة           1.62           1.52           1.40           1.50
0.1 (0.3) ألمانيا           2.54           2.01           2.20           2.10

(0.0) 0.0  الصين           6.56           6.41           6.60           6.40
(0.3) (0.1) الهند           7.36           7.79           7.30           7.50

الخليج

(0.0) 0.2 السعودية           1.70           1.95           1.90           1.90

المصدر: صندوق النقد الدولي

التغيير )نقطة أساس( يوليو / أبريل يوليو - 2018 ابريل - 2018

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

 

5  
  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

العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-11.26% -1.86% -0.89% (7.77)          870.18 862.41 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

17.83% 3.65% 3.44% 44.84          1,304.96 1,349.80 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

9.22% 2.31% 2.01% 21.37          1,065.33 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,086.70200

-11.39% -4.26% -0.43% (2.76)          635.13 632.37 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-12.77% -2.70% 0.17% 7.48            4,440.80 4,448.28 مؤشر سوق مسقط 30 

127.08% 34,928        27,486.32 62,414.62 األسهم المتداولة )باأللف( 

84.62% 4,440          5,246.48 9,686.09 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

6,100 عدد السندات المتداولة 2,591 عدد الصفقات
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

7,608.4عمانيون 

1,088.2خليجيون 

141.5عرب

848.0أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

8,568.5عمانيون 

735.4خليجيون 

123.9عرب

258.3أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(

 

 

 

 

 القيمة ألف 

لاير عماني

 
 القيمة ألف 

لاير عماني

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

عمانيون
   

نخليجيو
   

عرب
  

أخرى
  

5.36

0.54

0.32

2.90

0.28

0.11

0 1 2 3 4 5 6

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

4.13

0.52

2.07

2.18

0.50

0.07

0 1 2 3 4 5

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

20.00% 0.005 0.030 صناعة مواد البناء

10.71% 0.012 0.124 بنك اتش اس بي سي عمان 

7.69% 0.007 0.098 المدينة تكافل

6.32% 0.006 0.101 جلفار للهندسة والمقاوالت

5.36% 0.006 0.118 األنوار القابضة

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-9.52% -0.010 0.095 االسماك العمانية 

-6.98% -0.015 0.200 المها للسيراميك

-6.98% -0.075 1.000 مطـاحن صالله 

-5.23% -0.016 0.290 ظفارالدولية للتنمية واالستثمار

-4.67% -0.005 0.102 عمان لإلستثمارات والتمويل

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

22.3% 2,159.7 0.374 بنك مسقط

13.1% 1,265.0 0.098 المدينة تكافل

12.3% 1,187.5 0.124 بنك اتش اس بي سي عمان 

6.4% 624.2 0.092 الخليجية لخدمات اإلستثمار

4.9% 478.2 0.708 عمانتل

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

21.3% 13,311.8 0.098 المدينة تكافل

15.7% 9,802.3 0.124 بنك اتش اس بي سي عمان 

10.7% 6,655.3 0.092 الخليجية لخدمات اإلستثمار

9.2% 5,748.3 0.374 بنك مسقط

6.8% 4,269.6 0.095 االسماك العمانية 

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

4.00 10.33

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

22 17 21  
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

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

% % %

0.96 10.94 -12.77% -2.70% 0.17% 7.48 4,440.80 4,448.28 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.89 19.17 16.93% 1.63% 1.05% 87.56 8,362.41 8,449.97 السوق المالية السعودية 

1.33 15.46 7.88% 1.48% -0.05% -2.57 5,213.42 5,210.85 سوق الكويت لألوراق المالية

1.42 13.64 10.53% 4.40% 1.10% 102.14 9,318.53 9,420.67 بورصة قطر   

0.88 8.85 1.72% 3.33% 0.90% 12.14 1,342.51 1,354.66 بورصة البحرين    

1.09 9.28 -13.18% 3.72% 1.45% 41.82 2,884.22 2,926.04 سوق دبي المالي 

1.44 12.79 8.45% 4.61% 1.77% 83.08 4,687.01 4,770.09 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

11.46% -4.18% -3.15 72.18 خام برنت اآلجل للبرميل -0.02% 0.31% 24.1 7,686.00 فايننشال تايمزانجلترا

14.84% -3.90% -2.77 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل68.24 -1.6% 1.3% 166.7 12,707.41 المانيا داكس

10.11% -3.95% -2.90 70.45 خام عمان اآلجل للبرميل 2.0% -0.1% -8.0 5,421.17 فرنسا كاك 40 

-6.70% -2.31% -28.78 1,215.54 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

-9.91% -3.49% -0.55 15.26 الفضة لألوقية 1.9% 0.7% 179.9 25,199.29 الواليات المتحدة داو جونز

-14.18% -3.65% -30.21 798.54 بالتينيوم لألوقية 5.3% 0.5% 14.3 2,815.62 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-15.14% -1.39% -87.00 6,150.00 النحاس طن متري 13.8% 0.4% 28.5 7,854.44 الواليات المتحدة ناسداك

-10.63% -0.20% -4.00 2,027.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-12.76% -1.45% -32.00 2,170.00 الرصاص طن متري 0.0% 0.7% 167.3 22,764.68 اليابان نيكاي 225

-21.66% 0.85% 22.00 2,600.00 الزنك طن متري -6.4% -1.8% -514.6 28,010.86 هونج كونج هانج سينج

6.70% -2.58% -360.00 13,615.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 29.1% 0.7% 54.0 8,109.17 بورصة تونستونس

2.7% -2.9% -461.0 15,418.78 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية -4.8% -0.7% -13.7 2,023.87 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -5.4% -0.3% -1.5 543.56 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.863 1.159  EUR 10.0- اليورو% -0.4% -4.2 1,034.27 بورصة بيروت لبنان

0.771 1.298  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

113.030 0.009  JPY 4.2 الين الياباني% 3.1% 2.4 79.68 البحرين

6.800 0.147  CNH اليوان الرينمنبي الصيني 
12.9% -0.4% -2.1 572.04 الكويت

69.053 0.014  INR 16.0- الروبية الهندية% 0.3% 1.5 476.41 إم اس سي آي عمان

63.489 0.016  RUB 6.6 الروبل الروسي% 1.3% 9.8 749.62 قطر

1.325 0.755  CAD 5.4- الدوالر الكندي% 1.4% 5.0 362.50 االمارات

1.364 0.733  AUD 2.5 الدوالر األسترالي% 1.0% 4.7 455.16 األسواق الخليجية

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

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

% للعام % للشهر  % لألسبوع بلومبيرغ 

-7.6% (571) -2.2% (153) 1.12% 77 6,827.06 6,903.57 BKINV القطاع المالي

-15.3% (1043) -5.1% (310) -1.33% (78) 5,868.79 5,790.54 INDSI قطاع الصناعة

-8.7% (231) -2.5% (63) 0.36% 9 2,403.70 2,412.43 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

0.96 0.06 4,438.04 5,235.13 مؤشر سوق مسقط 30 

0.81 0.05 6,821.83 7,667.10 0.39 القطاع المالي

1.17 0.04 5,788.40 7,104.41 0.30 قطاع الصناعة

1.26 0.07 2,402.44 2,924.11 0.35 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

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

20مايو 2013 4.25% 80 13 مايو 2020 42

ديسمبر 2013 11 3.00% 100 25 نوفمبر 2018 44

ديسمبر 2014 24 3.00% 200 15 ديسمبر 2019 45

04 مارس 2015 4.50% 200 23 فبراير 2025 46

11 أغسطس 2015 3.00% 300 9 أغسطس 2020 47

24 فبراير 2016 3.50% 100 22 فبراير 2021 48

04 مايو 2016 1.00% 100 25 أبريل 2023 49

13 أكتوبر 2016 5.00% 100 3 أكتوبر 2022 50

1 يناير 2017 5.50% 150 27 ديسمبر 2026 51

26 فبراير 2017 5.00% 150 20 فبراير 2024 52

21 مايو 2017 5.25% 150 15 مايو 2023 53

25 سبتمبر 2017 5.75% 150 20 سبتمبر 2027 54

24 ديسمبر 2017 5.25% 150 19 ديسمبر 2024 55

25 مارس 2018 6.00% 150 1 مارس 2028 56

قيمة االصدار )دوالر أمريكي( سندات عالمية 

17 يناير 2018 4.13% 1,250 17 يناير 2013 سندات حكومية - أجل 5 سنوات

17 يناير 2018 5.63% 2,500 17 يناير 2028 سندات حكومية - أجل 10 سنوات

17 يناير 2018 6.75% 2,750 17 يناير 2048 سندات حكومية - أجل 30 سنوات

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ
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مكرر الربحية ونسبة التوزيعات عائد الملكية ومكرر القيمة الدفترية

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

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

المصدر: بلومبيرغ

مؤشرات رئيسية - األسواق الخليجية
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
القطاع المالي

7.6% 0.7                   6.0                   139                       -0.3% -1.1% 0.0% -1.1% بنك مسقط                                1,102                                0.374                                0.410                                0.337

6.7% 0.9                   9.2                   -                        -19.7% -2.9% 0.0% 0.0% بنك ظفار                                     402                                0.165                                0.211                                0.165

3.6% 1.0                   9.4                   360                       -7.4% -6.6% -3.8% 0.0% بنك صحار                                     254                                0.128                                0.154                                0.126

8.2% 0.7                   8.3                   36                          -8.7% -0.6% -2.2% 0.0% البنك الوطني العماني                                    283                                0.174                                0.211                                0.170

4.6% 0.8                   9.3                   0                            -3.1% 8.8% 10.7% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    248                                0.124                                0.128                                0.100

6.0% 1.0                   8.4                   -                        -2.9% -1.8% 0.0% 0.0% البنك األهلي                                    239                                0.160                                0.167                                0.148

- 1.0                   21.6                 160                       -3.3% -4.4% 0.0% -1.1% بنك نزوى                                    131                                0.087                                0.096                                0.084

- 1.0                   898.9               -                        21.2% 0.0% 0.0% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      80                                0.080                                0.083                                0.062

6.1% المتوسط          121.4              0.9 قطاع البنوك                       2,739

9.6% 1.1                   10.7                 -                        -17.9% -2.5% 0.0% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      31                                0.312                                0.380                                0.310

6.0% 0.5                   5.5                   -                        -1.9% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         8                                0.800                                0.838                                0.760

- 2.4                   - -                        6.2% 20.1% 20.1% 0.0% ظفار للتأمين                                       26                                0.197                                0.185                                0.065

4.1% 0.7                   49.0                 389                       -1.0% -4.9% 7.7% 0.0% المدينة تكافل                                       17                                0.098                                0.116                                0.088

9.3% 1.1                   - -                        2.0% 0.7% 0.7% 0.0% الرؤية للتأمين                                      15                                0.151                                0.159                                0.135

10.4% - - -                        10.9% 0.0% 0.0% 0.0% التأمين األهلية                                      37                                0.366                                0.370                                0.300

7.1% 0.7                   4.7                   -                        -24.3% 1.8% 1.8% 0.0% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      11                                0.112                                0.164                                0.110

5.0% 1.7                   10.0                 776                       3.2% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتأمين الحياة والعام                                      85                                0.320                                0.342                                0.310

7.3% المتوسط            16.0              1.2 قطاع التأمين                          230

- 0.7                   4.9                   -                        -4.1% -1.5% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      66                                0.131                                0.137                                0.120

8.8% 0.7                   4.1                   450                       -17.9% -1.1% 3.6% 0.0% مسقط للتمويل                                      26                                0.086                                0.114                                0.083

3.6% 0.8                   162.3               -                        -32.4% -8.4% -2.0% 0.0% المتحدة للتمويل                                      34                                0.098                                0.154                                0.097

6.2% 1.1                   12.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      79                                0.276                                0.279                                0.250

9.2% 0.7                   4.4                   -                        -8.4% 0.0% 0.0% 0.0% تأجير للتمويل                                      28                                0.109                                0.129                                0.107

6.3% المتوسط            59.5              0.9 قطاع التأجير التمويلي                          232

- 2.6                   - -                        21.5% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.175                                0.175                                0.100

- 0.6                   25.7                 -                        -40.1% -6.0% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      19                                0.094                                0.157                                0.090

3.9% 1.6                   11.2                 83                          -17.4% -2.8% 2.9% 1.2% أومنفست                                    269                                0.350                                0.453                                0.340

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

- 0.8                   19.7                 1,524                    19.5% -8.0% 1.1% -3.2% الخليجية لخدمات االستثمار                                      15                                0.092                                0.115                                0.070

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

5.2% 0.6                   - -                        -8.8% -5.2% -5.2% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       71                                0.290                                0.324                                0.290

- 0.8                   9.1                   -                        9.5% -6.1% 3.4% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.092                                0.105                                0.080

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

10.8% 0.7                   6.7                   369                       -18.6% -7.8% 5.4% 3.5% األنوار القابضة                                      24                                0.118                                0.170                                0.103

- 0.6                   19.1                 10                          28.0% -12.5% -2.8% -9.5% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      13                                0.105                                0.134                                0.074

- 0.4                   - 152                       -19.6% -8.2% 2.3% -2.2% المدينة لإلستثمار                                         9                                0.045                                0.069                                0.044

4.7% 0.7                   18.4                 5                            -0.9% -6.0% -4.4% 0.0% الشرقية لالستثمار القابضة                                       10                                0.109                                0.136                                0.098

7.7% المتوسط            14.7              0.6 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          451

 
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/


 أوبار كابيتال أبحاث

 

10  
  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

 
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

- 0.7                   3.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.750                                3.750                                3.740

3.6% 0.9                   - -                        -59.0% -8.3% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          4                                0.550                                1.210                                0.550

- 1.3                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A ظفار للمرطبات والمواد الغذائية                                         5                                0.260

4.3% 1.8                   8.0                   -                        -14.9% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                      87                                1.745                                2.050                                1.720

- 1.1                   0.8                   -                        100.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          3                                0.100                                0.101                                0.046

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                                     -                                     -                                     -                                     -

6.3% 1.6                   9.8                   10                          -15.8% -0.5% 0.0% 0.0% المطاحن العمانية                                     124                                0.788                                0.936                                0.672

5.0% 1.7                   15.4                 -                        -24.8% -7.0% -7.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       48                                1.000                                1.325                                0.996

- 27.4                 - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية االروروبية للصناعات الغذائية                                          2                                1.000                                1.000                                1.000

- 0.4                   - -                        -8.4% 0.0% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      14                                0.174                                0.190                                0.174

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتنمية الزراعية                                     -                                     -                                     -                                     -

- 0.8                   - 348                       -35.4% -15.2% -9.5% 0.0% األسماك العمانية                                      12                                0.095                                0.160                                0.091

- 8.8                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  ظفار للصناعات السمكية والغذائية                                          3                                1.280                                1.280                                1.280

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

- 2.0                   73.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.4% 1.8                   15.5                 -                        2.1% 0.0% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      71                                0.588                                0.596                                0.540

- 1.8                   26.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.300

20.0% المتوسط            19.1              3.5 قطاع األغذية و المشروبات                          396

8.3% 0.8                   12.8                 -                        -12.2% -7.2% -3.7% 0.0% إسمنت عمان                                    119                                0.360                                0.444                                0.354

5.3% 0.8                   64.7                 -                        -23.6% 0.0% 0.0% 0.0% ريسوت لإلسمنت                                    119                                0.596                                0.980                                0.580

6.8% المتوسط            38.7              0.8 قطاع االسمنت                          238

- - - -                        7.5% 0.0% 0.0% 0.0% الحسن الهندسية                                          3                                0.043                                0.050                                0.024

- 0.8                   - 163                       34.7% -9.0% 6.3% -1.9% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      79                                0.101                                0.119                                0.069

المتوسط -               0.8 -  قطاع الهندسة والبناء                            82

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

6.0% 0.7                   6.9                   -                        -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.079                                0.090                                0.075

6.0% المتوسط              6.9              0.7 قطاع األنسجة                              1

- 1.0                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.120                                0.110

4.4% 2.8                   18.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.500

- 1.5                   22.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

4.4% المتوسط            20.8              1.8 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   - -                        20.0% 3.4% 20.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.030                                0.034                                0.022

- 1.6                   - -                        126.3% 3.8% 3.8% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                      13                                0.378                                0.380                                0.130

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

6.3% 0.7                   24.1                 67                          -22.8% -12.8% 0.0% 0.0% األنوار لبالط السيراميك                                      28                                0.095                                0.142                                0.094

8.3% 0.9                   6.8                   -                        3.6% -3.3% -3.3% 0.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      36                                0.290                                0.346                                0.230

- 0.7                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.418                                0.420                                0.418

13.5% 1.3                   5.1                   12                          -31.5% -10.3% -7.0% -1.0% المها للسيراميك                                      11                                0.200                                0.310                                0.195

9.4% المتوسط            12.0              0.9 قطاع مواد البناء ومستلزماته                            91

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

7.1% 1.4                   8.6                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                          9                                0.280                                0.280                                0.276

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

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

2.7% 1.1                   41.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260                                0.260                                0.260

- 1.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.180                                0.189                                0.162

4.9% المتوسط            25.1              1.3 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            26

7.5% 1.5                   12.9                 -                        -19.8% -1.0% 0.0% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          4                                0.195                                0.256                                0.190

3.7% 1.2                   25.7                 -                        -9.1% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       27                                0.400                                0.444                                0.360

6.7% 0.8                   10.4                 -                        3.1% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      11                                0.672                                0.688                                0.620

6.0% المتوسط            16.3              1.2 قطاع الكيماويات                            43

4.3% 0.9                   4.7                   -                        5.5% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                      12                                0.116                                0.120                                0.106

4.3% المتوسط              4.7              0.9 قطاع الصناعات الدوائية                            12

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

5.3% 0.9                   8.8                   -                        -49.2% -14.1% 0.0% 0.0% فولتامب للطاقة                                      20                                0.249                                0.513                                0.225

5.1% 0.9                   15.5                 -                        -21.8% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                       80                                0.888                                1.495                                0.880

5.2% المتوسط            12.2              0.9 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          100
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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

9.9% 1.0                   7.5                   71                          -41.2% -4.8% -1.1% 0.0% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    531                                0.708                                1.410                                0.704

8.0% 1.5                   10.0                 -                        0.4% 0.4% 1.1% 0.0% اريد                                    344                                0.528                                0.554                                0.420

8.9% المتوسط              8.7              1.3 قطاع اإلتصاالت                          875

3.2% 1.1                   22.3                 -                        -9.5% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      33                                9.495                              10.490                                9.495

3.1% 0.7                   42.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أوبار للفنادق والمنتجعات                                           6                                0.129                                0.129                                0.129

- 1.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الباطنة                                          4                                1.125                                     -                                     -

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

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                     -                                     -
80.0% 0.3                   1.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

6.0% 0.7                   6.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ضيافة الصحراء                                      15                                2.380                                     -                                     -

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

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

23.1% المتوسط            17.9              0.7 قطاع السياحة والضيافة                            84

- - - #VALUE! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A مؤسسة خدمات الموانئ                                     -                                     -

2.5% 2.0                   18.8                 -                        -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     108                                0.600                                0.656                                0.540

2.5% المتوسط            18.8              2.0 قطاع الخدمات اللوجستية                          108

5.7% 3.7                   12.1                 3                            -16.6% -10.0% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     146                                1.485                                1.875                                1.480

5.3% 1.0                   7.8                   -                        -21.0% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       71                                1.145                                1.660                                1.140

8.7% 1.1                   9.7                   -                        -25.2% -6.5% 3.9% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       52                                0.748                                1.315                                0.716

1.3% 1.2                   11.1                 0                            35.1% -1.8% -1.2% 0.0% الغاز الوطنية                                       23                                0.330                                0.382                                0.206

25.3% 1.3                   6.0                   -                        -48.0% -8.8% 0.0% 0.0% مسقط للغازات                                          9                                0.290                                0.612                                0.290

9.2% المتوسط              9.4              1.7 قطاع تسويق النفط والغاز                          301

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% جامعة ظفار                                     -                                     -                                     -                                     -

6.7% 1.3                   7.3                   3                            1.8% 0.0% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      13                                0.446                                0.470                                0.438

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

6.4% 0.7                   7.5                   94                          28.9% 3.2% 3.2% 1.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      14                                0.196                                0.196                                0.142

6.6% المتوسط              7.4              1.0 قطاع التعليم والتدريب                            27

6.6% 1.2                   16.4                 -                        21.8% -1.6% -1.6% 0.0% الكامل للطاقة                                      37                                0.380                                0.386                                0.312

- 1.0                   5.4                   11                          -21.3% 4.4% 2.6% 2.6% صحار للطاقة                                      26                                0.118                                0.159                                0.110

162.5% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للطاقة                                          4                                1.000                                1.000                                1.000

5.9% 2.2                   18.2                 -                        2.1% 4.8% 4.8% 0.0% أكوى باور بركا                                     125                                0.780                                0.780                                0.744

5.3% 1.0                   13.8                 9                            -15.2% 0.0% 0.9% 0.9% العنقاء للطاقة                                     171                                0.117                                0.145                                0.114

6.0% 0.7                   11.2                 -                        -16.4% -8.4% 0.7% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       17                                0.152                                0.198                                0.135

6.0% 4.2                   13.8                 -                        -9.1% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     120                                0.600                                0.672                                0.600

4.6% 2.2                   16.9                 -                        -2.2% -0.4% 0.0% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     215                                0.225                                0.240                                0.212

- 1.6                   35.1                 -                        -36.5% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       25                                2.515                                3.995                                2.500

14.5% 1.0                   10.5                 10                          -16.2% 0.8% -1.7% 0.8% السوادي للطاقة                                       85                                0.119                                0.160                                0.114

6.1% 1.1                   9.8                   -                        -14.4% 2.6% 0.0% 0.0% الباطنة للطاقة                                       80                                0.119                                0.148                                0.112

6.7% 1.3              - المتوسط قطاع الطاقة                            22

- 1.7                   - 210                       45.5% 2.9% 2.4% -1.4% النهضة للخدمات                                    159                                0.432                                0.462                                0.160

13.3% 0.5                   - 0                            -19.3% -27.1% 3.7% 0.0% الجزيرة للخدمات                                      35                                0.113                                0.196                                0.106

9.8% 0.6                   12.1                 203                       -25.5% -8.9% -4.7% -1.0% عمان لالستثمارات والتمويل                                       20                                0.102                                0.168                                0.100

11.5% المتوسط            12.1              0.9 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          214

12.3% المتوسط         12.8            1.3 إجمالي قطاع الخدمات                     2,512

 

  

 

 
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/
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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع اإللكتروني: 
 1137 ندوق البريد: 
   سلطن  عما  111الرم  البريد : 

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

 research@u-capital.netالبريد اإللكتروني: 
 

 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

ة الواحدةللوحد افي قيم  األ ول   
 2018 يوليو 12

 1.044 ر. . 
 

 

 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/

