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  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات
 

 الربعية األولية النتائج عن اإلعالن وبدء النشاط في إستمرار: العام المؤشر

 . بخير وأنتم عام وكل المعراج و اإلسراء ذكرى بمناسبة والتبريكات التهاني بأخلص( U Capital) كابيتال أوبار شركة أسرة تتقدم

 األولية الشركات نتائج والحقا الصغيرة الرساميل ذات األسهم على المضاربات منها عدة عوامل من بدعم المالي السوق في النشطة الحركة إستمرت

 بعد يعلن لم منها العديد أن إال نتائجها عن باإلعالن الشركات بدء ورغم. باإلجمال جيدة كانت وإن متباينة جاءت والتي الحالي العام من األول للربع

 .  القيادية الشركات بأداء المتعلقة التفاصيل من المزيد معرفة بإنتظار عام بشكل المستثمرين تحركات من حد الذي األمر( التداول أيام خالل)

 الفرعية المؤشرات أداء وجاء.  نقطة 4776.55 مستوى عند مغلقا% 0.47 نسبته أسبوعي تراجع على المنصرم األسبوع أداء أنهى العام المؤشر

 المالي المؤشر أداء إستقر حين في التوالي على% 1.1 و% 2.46 بنسبة أسبوعيا تراجعا الخدمات ومؤشر الصناعة مؤشر من كل سجل حيث متباينا

 %.0.58 بنسبة إنخفض فقد الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر أما%.  0.02 بنسبة فقط إرتفع حيث

 الخاصة الصفقات مبلغ إجمالي من% 55.8 يعادل بما. ع.ر مليون 31.5 بإجمالي المالي السوق في خاصة صفقات تسجيل المنصرم األسبوع شهد

 نسبته سنوي بإرتفاع. ع.ر مليون 56.5 الحالي العام خالل المسجلة الخاصة الصفقات إجمالي يبلغ حيث المتاحة للبيانات طبقا الحالي العام خالل

 .  2017 عام من لفترةا ذات عن% 245

 289197 لبيع محتمل مشتري مع بيع باتفاقية تتعلق تفاوض مرحلة فى دخلت بأنها ع.ع.م.ش القابضة األنوار شركة أعلنت الشركات، أخبار وفي

 الصفقة مبلغ اجمالي بذلك ليبلغ الواحد للسهم عماني لاير 5.632 بسعر ع.ع.م.ش البسكويت لصناعة الوطنية الشركة من% ( 28.92 نسبة تمثل) سهم

 تأثير يكون أن الشركة وتوقعت. االخري والجهات المال لسوق العامة الهيئة  بموافقة مشروطة الصفقة أن الى اإلشارة تجدر. ع.ر مليون 1.629

  سداد في بالكامل المتحصلة المبالغ باستخدم تقوم أن على. ع.ر الف 144 بمقدار 2018-19 عام في منها ربحا ستحقق حيث عليها ايجابيا الصفقة

 .أخرى قطاعات فى االستثمار و القروض

 أسندت قد ع.ع.م.ش الكهرباء لتوزيع مسقط شركة بأن ع.ع.م.ش واالستثمار للهندسة  العمانية الوطنية الشركة أعلنت حيث الشركات أخبار في نبقى

 في تبدأ سنوات 3 لمدة ع.ر 940,755 إجمالي بمبلغ( 2) رقم القطاع مسقط بمحافظة السداد عن المتقاعسين خدمات وإدارة التحصيل عقد إليها

 . ع.ر مليون 2.14 المالي السوق موقع على لإلفصاحات طبقا الحالي العام خالل الشركة الى المسندة العقود إجمالي قيمة تبلغ وبذلك. 16/4/2018

 محدودة، ستكون االرتفاع مجاالت بأن المالية لالوراق مسقط لسوق العام المؤشر أن من السابق تقريرنا في أشرنا كما األسبوعي، الفني التحليل وفي

 كسره للمؤشر قوي دعم مستوى وهو نقطة 4,785 لمالمسة المؤشر انخفض حيث ماحدث بالفعل وهو األرباح جني لعمليات لحظة أي في وقابلة بل

 .أخرى مرة نقطة 4,760 مستوى الى للوصول المؤشر سيوجه

 بنسبة األرباح صافي إرتفاع الى( مارس في لها األول المالي الربع ينتهي التي) للشركات المعلنة األولية النتائج أشارت التقرير، إعداد لحظة حتى

 التي المؤجلة الضريبة مصروفات على الضريبية التعديالت تأثير غياب منها عدة عوامل بسبب. ع.ر مليون 85.3 الى سنوي أساس على% 26.9

 النهضة وشركة التأمين وشركات للبنوك الجيد األداء الى إضافة 2017 عام من األول الربع في الطاقة قطاع في خاصة الشركات معظم أداء على أثرت

 خسارة صافي مع مقارنة. ع.ر مليون 11.76 المجمعة األرباح بلغت حيث األفضل األداء الخدمات قطاع نتائج سجلت اللحظة، حتى قطاعيا . للخدمات

 أرباحه بصافي تراجعا فسجل الصناعة قطاع أما. للخدمات النهضة لشركة الجيد األداء بسبب وذلك 2017 عام من األول للربع. ع.ر مليون 10.5

 . الكابالت صناعة وشركة للطاقة فولتامب وشركة لإلسمنت ريسوت شركة من رئيسي بضغط. ع.ر مليون 10.1 عند سنوي اساس على% 25.1 بنسبة

 نتائج على التعديل من رئيسي بضغط. ع.ر مليون 63.45 عند سنوي اساس على% 1.3 بنسبة المالي القطاع  ربح صافي تراجع الوقت ذات وفي

 9 -رقم الدولية المحاسبة لمعيار المبكر الشركة تطبيق بسبب 2017 عام من األول للربع ع.ع.م.ش القابضة واالستثمار للتنمية الدولية ظفار شركة

 . سنوي اساس على% 15.4 بنسبة مرتفعة المالي القطاع أرباح تصبح التعديل هذا إستثناء حال وفي
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 جذب عوامل يقدم يزال ال المحلي المالي السوق أن الى الخليجية المالية األسواق بمكررات المتعلقة وبلومبيرغ كابيتال أوبار شركة بيانات قاعدة تشير

 أقل الدفترية والقيمة الربحية مضاعفي أن الى البيانات تشير حيث التوزيعات عائد أو الدفترية القيمة مكرر أو الربحية لمكرر بالنسبة سواء تثمرينللمس

 ضمن من يعتبر% 5.04 البالغ الحالي الربحية عائد أن حين في التوالي على مرة 1.21و مرة 12.76 البالغ الخليجية المالية لألسواق المتوسط من

 .خليجية أسواق اربعة أفضل

 

 بإضافة يقتضي وزاريا قرارا المالية وزارة أصدرت القادمة، الفترة خالل المضافة والقيمة اإلنتقائية ضريبتي لتطبيق الترتيبات إطار وفي محليا،

 إيرادات هي الضرائب إيرادات من نوعين ويضم ،”والخدمات السلع على محلية ورسوم ضرائب“ هو العامة الموازنة في اإليرادات لباب جديد تصنيف

 حتى ”المضافة القيمة“ ضريبة تطبيق تأجيل الماضي العام خالل أعلنت قد المالية وزارة وكانت. االنتقائية الضريبة وإيرادات المضافة القيمة ضريبة

 الصحة على الضارة السلع على االنتقائية الضريبة تطبيق أن حين في للتطبيق الالزم الكادر وتجهيزات الفنية اإلجراءات من االنتهاء لحين وذلك 2019

 .الجاري العام منتصف بحلول سيتم الكمالية السلع أو البيئة أو العامة

 لالستكشاف العمانية النفط وشركة بي. بي شركة شركة أعلنت الهام، الغاز قطاع في واإلكتشافات المستقبلية اإليرادات دعم عن الحديث إطار وفي

 الغاز من مكعب قدم مليار نصف حوالي إضافة الى تهدف والتي" غزير" السلطنة في للغاز خزان لحقل الثانية المرحلة تطوير خطة اعتماد واالنتاج

 الف 15 من واكثر الغاز من مكعب قدم مليار نصف حوالي حاليا الحقل ينتج حيث 2021 عام بحلول  يوميا المكثفات من برميل الف 15 من واكثر

 . يوميا المكثفات من برميل

 خالل. ع.ر مليار 1.502 بمبلغ فائضا التجاري الميزان تسجيل والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز عن صادرة بيانات أظهرت آخر، سياق وفي

. ع.ر مليار 10.2 الى ذاتها الفترة خالل سنوي أساس على% 20.4 بنسبة إرتفاعا السلعية الصادرات وشهدت.  2017 عام من األولى العشرة األشهر

 الى% 16.8 بنسبة إرتفاعا المسجلة السلعية الواردات فاتورة فيه سجلت الذي الوقت في% 26.9 بنسبة والغاز النفط صادرات في القوي النمو بسبب

 وأجزاؤها كهربائية ومعدات وأجهزة واآلالت النقل معدات الى يعود رئيسي بسبب. ع.ر مليار 8.69

 

% في حين كان 0.67بنسبة بورصة البحرين  اعلى اساس أسبوعي تاله% 1.43بنسبة حيث إرتفعت األسواق الرابحة بورصة قطر  تخليجيا تصدر

 %1.62األسوأ بنسبة السوق المالية السعودي أداء 

عائد التوزيعات % مكرر الربحية مكرر القيمة الدفترية السوق

5.04 12.30 1.01 سوق مسقط لألوراق المالية

3.32 17.27 1.73 السوق المالية السعودية

4.77 14.92 1.19 سوق الكويت لألوراق المالية

4.92 13.26 1.30 سوق دبي المالي

6.34 8.73 0.79 بورصة البحرين

5.87 10.91 1.12 بورصة قطر

5.07 11.95 1.32 سوق أبوظبي لألوراق المالية

5.05 12.76 1.21 المتوسط

المصدر: بلومبيرغ، اوبار كابيتال

الميزان التجاري- مليون ر.ع. 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

الصادرات السلعية الواردات السلعية الميزان التجاري

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

 

3  
  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

 

 األولى هي شرائح ثالث في دوالرية سندات إصدار بهدف الدوليين المستثمرين بين ترويجية بجولة بالقيام عدة بنوك تفويض طريق عن قطر بدأت

 آخر وكان. السوق لظروف تبعا سنة 30و سنوات وعشر خمس آلجال مضمونة غير ممتازة سندات يشمل قد للمصادر طبقا الطرح. عامين خالل

 1 بمبلغ سندات إستحقاق 2019 عام سيشهد بلومبيرغ، لبيانات وطبقا.  أمريكي دوالر مليار 9 جمعت حين 2016 عام في الدولة به قامت إصدار

 . أمريكي دوالر مليار

 هي شرائح، ثالث في دوالرية سندات بيع من دوالر مليار 11 جمع من تمكنت السعودية أن الى اإلخبارية رويترز وكالة أشارت ذاته، اإلطار وفي

 دوالر، مليار 4.5 عند سنوات سبع ألجل السندات من األولى الشريحة حجم تحديد تم فقد المصادر، لذات وطبقا. دولية سيادية لسندات لها إصدار رابع

 فوق أساس نقطة 175 بسعر دوالر، اراتملي ثالثة عند عاما 12 ألجل الثانية الشريحة وحجم األمريكية، الخزانة سندات فوق أساس نقطة 140 بسعر

 وقد. األمريكية السندات فوق نقاط 210 بسعر ، عاما 31 ألجل الثالثة الشريحة من دوالر مليار 3.5 لجمع تخطط بينما األمريكية، الخزانة سندات

 تسوية المتوقع ومن. دوالر مليار 52 إلى وصلت السندات في االكتتاب أوامر وأن الطرح هذا تسعير بنجاح إتمامها عن السعودية المالية وزارة أعلنت

 .     أبريل 17 في الطرح

 : الحالي العام خالل والسندات الصكوك من الخليج دول إصدارات يظهر التالي الجدول

 

 لدوالرا ضعف استمرار % بسبب0.27المنصرم على أساس شهري بنسبة  مارس فيبشكل طفيف  األجنبي النقد من الصين احتياطيات ارتفعتعالميا، 

 3.1 مارس فيوقد بلغت اإلحتياطات  .الصينية العملة بصعود التوقعات عزز مما الصين والواليات المتحدة بين التجارية التوترات وتصاعد األمريكي

% وهو اإلنخفاض األول من نوعه في 0.85شهر فبراير بنسبة  خاللدوالر. تجدر اإلشارة الى أن هذا اإلرتفاع الشهري جاء بعد تراجع  تريليون

 ظرف عام. 

 

 الى دوالر تريليون 21 نحو إضافة شهد قد فقط 2017 عام أن العالمي الدين بإجمالي يتعلق الدولية التمويل مؤسسة عن صادر حديث تقرير أشار

 مرتفعة مستويات العاملي الدين تسجيل رغم أنه إال. دوالر تريليون 237 إلى 2017 عام نهاية مع العالمي الدين إجمالي ليصل العالمية الديون إجمالي

 2017 عام من األخير الربع في% 317.8 الى ليصل التوالي على الخامس للربع العالمي المحلي الناتج إجمالي إلى نسبته تراجع التقرير أظهر فقد

 . 2016 عام من الثالث الربع في% 322 عند وصله مستوى أعلى مع مقارنة

النسبة من اإلجمالي مليون دوالر أمريكي الدولة 

4% البحرين                    814

29% سلطنة عمان                 6,500

65% السعودية*               14,485

0% الكويت                     -

1% اإلمارات                    317

100% إجمالي السندات والصكوك المصدرة خالل العام الحالي حتى اآلن               22,117

المصدر: بلومبيرغ

* تتضمن السندات المزمع إصدارها قريبا

نقد األجنبي )مليون دوالر( احتياطيات الصين من ال

المصدر: بلومبيرغ

3
,0

1
1

2
,9

9
8

3
,0

0
5

3
,0

0
9

3
,0

3
0

3
,0

5
4

3
,0

5
7

3
,0

8
1

3
,0

9
2

3
,1

0
9

3
,1

0
9

3
,1

1
9

3
,1

4
0

3
,1

6
2

3
,1

3
4

3
,1

4
3

2,900

2,950

3,000

3,050

3,100

3,150

3,200

D
e

c-
1

6

Ja
n

-1
7

F
eb

-1
7

M
a

r-
1

7

A
p

r-
1

7

M
a

y-
1

7

Ju
n

-1
7

Ju
l-

1
7

A
u

g
-1

7

S
ep

-1
7

O
ct

-1
7

N
o

v-
1

7

D
e

c-
1

7

Ja
n

-1
8

F
eb

-1
8

M
a

r-
1

8

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

 

 المزيد المتحدة الواليات اقتصاد يكسب أن توقع األمريكي الفيدرالي بالمجلس النقدية السياسة لجنة اجتماع محضر أظهر حيث العالمي الشأن في نبقى

 لدى المفضل التضخم مؤشر ويبلغ.  العام هذا للفائدة آخريين زيادتين تحدث أن المتوقع ومن هذا. المقبلة األشهر في التضخم يرتفع وأن القوة من

 %.2 والبالغ سنوات ست منذ االحتياطي مجلس يستهدفه الذي المستوى دون يزال ال لكنه% 1.6 حاليا المركزي

 :التوصيات

 على خاصة اإلستثمارية الفرص إقتناص على للمستثمرين أكبر قدرة ويعطي عمقا يزيده الذي األمر السوق في مستمرة النشطة الحركة تزال ال

  .الحالي العام من األول الربع خالل جيدا أداء أدت التي الشركات

  .قائمة تزال ال جيدة ربحية هوامش على المحافظة على المعلنة الشركات معظم قدرة وأن مشجعة األولية النتائج أن عام بشكل نرى

  .السوق في النشط التحرك إستمرار نتوقع لذا بعد، عنها اإلعالن يتم لم التي الهامة النتائج من العديد هنالك يزال ال

 وتحقيق هوامشها على المحافظة على قدرتها أثبتت شركات تمثل التي تلك خاصة األسهم من للعديد المغرية األسعار من باإلستفادة المستثمرين ننصح

  .جيدة مبيعات

 على قادرة ستكون الحكومة بأن نرى النفط أسعار إرتفاع إستمرار ومع المستثمرين نفسية بدعم هاما دورا تلعب المشجعة الحكومية اإلعالنات تزال ال

   .الهامة المشاريع بمعظم المتعلقة الطموحة بخططها اإلستمرار
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-5.46% -0.70% -0.67% (6.19)          926.49 920.30 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

9.58% 0.30% 0.76% 9.45            1,240.85 1,250.30 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

6.03% 0.11% 0.68% 7.10            1,045.60 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,052.70200

-6.14% -1.29% -0.58% (3.94)          673.73 669.79 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-6.33% 0.06% -0.47% (22.35)        4,798.90 4,776.55 مؤشر سوق مسقط 30 

95.20% 145,427.11 152,762.76 298,189.88 األسهم المتداولة )باأللف( 

120.06% 27,867.36   23,211.06 51,078.42 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

959,449 عدد السندات المتداولة 5,068 عدد الصفقات
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

التداول 

بالجنسية
بيع

24,061.5عمانيون 

693.4خليجيون 

402.8عرب

25,920.7أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

49,110.0عمانيون 

865.1خليجيون 

636.2عرب

467.0أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(

 

 

 

 

 القيمة ألف 

لاير عماني

 
 القيمة ألف 

لاير عماني

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
   

20.05

1.67

3.34

23.78

0.67

0.52

0 5 10 15 20 25

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

21.88

1.13

2.86

20.59

2.68

0.78

0 5 10 15 20 25

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

53.85% 0.035 0.100 الوطنية للمياه المعدنية

25.64% 0.010 0.049 الحسن الهندسـية 

17.24% 0.005 0.034 صناعة مواد البناء

10.75% 0.010 0.103 المدينة تكافل

9.43% 0.010 0.116 الوطنية للدواء

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-9.60% -0.017 0.160 الوطنية العمانية للهندسة 

-9.27% -0.092 0.900 صناعة الكابالت العمانية 

-8.86% -0.014 0.144 تكافل عمان للتأمين

-8.66% -0.011 0.116 االسماك العمانية 

-6.17% -0.056 0.852 المها لتسويق المنتجات النفطية 

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

44.9% 22,951.7 0.155 البنك األهلي 

18.2% 9,303.6 0.896 عمانتل

6.0% 3,043.1 0.103 المدينة تكافل

4.4% 2,243.4 0.089 بنك نزوى

4.0% 2,019.5 0.105 الخليجية لخدمات اإلستثمار

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

49.7% 148,075.4 0.155 البنك األهلي 

10.0% 29,960.4 0.103 المدينة تكافل

8.4% 25,103.4 0.089 بنك نزوى

6.1% 18,117.2 0.105 الخليجية لخدمات اإلستثمار

4.6% 13,726.4 0.103 جلفار للهندسة والمقاوالت

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

4.34 11.19

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

22 27 16  
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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

% % %

1.01 12.30 -6.33% 0.06% -0.47% -22.35 4,798.90 4,776.55 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.73 17.27 8.27% -0.59% -1.62% -129.24 7,953.36 7,824.12 السوق المالية السعودية 

1.19 14.92 4,858.70 سوق الكويت لألوراق المالية

1.30 13.26 4.64% 4.02% 1.43% 125.57 8,792.91 8,918.48 بورصة قطر   

0.79 8.73 -3.02% -2.04% 0.67% 8.56 1,282.90 1,291.45 بورصة البحرين    

1.12 10.91 -8.18% -0.45% 0.36% 11.03 3,083.37 3,094.40 سوق دبي المالي 

1.32 11.95 5.79% 1.47% -0.76% -35.54 4,688.57 4,653.03 سوق أبوظبي لألوراق المالية

المصدر: بلومبيرغ، أوبار كابيتال 

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

% % دوالر دوالر % % أوروبا

8.73% 6.57% 4.41 71.52 خام برنت اآلجل للبرميل -5.59% 1.04% 74.7 7,258.30 فايننشال تايمزانجلترا

10.14% 6.96% 4.32 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل66.38 -4.3% 1.0% 116.7 12,358.00 المانيا داكس

7.00% 6.47% 4.16 68.46 خام عمان اآلجل للبرميل -0.4% 0.6% 32.6 5,290.81 فرنسا كاك 40 

3.32% 0.98% 13.00 1,346.03 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

-1.97% 1.33% 0.22 16.61 الفضة لألوقية -2.1% 1.1% 256.7 24,189.45 الواليات المتحدة داو جونز

-0.28% 1.13% 10.41 927.91 بالتينيوم لألوقية -1.2% 1.4% 37.7 2,642.19 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-4.10% 2.67% 181.00 6,950.00 النحاس طن متري 2.4% 2.2% 153.9 7,069.03 الواليات المتحدة ناسداك

-0.79% 10.19% 208.00 2,250.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-3.16% 0.67% 16.00 2,409.00 الرصاص طن متري -4.9% 0.4% 92.8 21,660.28 اليابان نيكاي 225

-2.44% 0.19% 6.00 3,238.00 الزنك طن متري 3.0% 3.3% 986.3 30,831.28 هونج كونج هانج سينج

8.66% 4.48% 595.00 13,865.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 12.2% -1.3% -93.5 7,047.07 بورصة تونستونس

17.6% 1.4% 249.6 17,660.19 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية 3.3% -0.9% -19.8 2,197.34 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -3.6% -0.8% -4.7 554.08 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.811 1.233  EUR 0.1 اليورو% -2.8% -32.8 1,150.01 بورصة بيروت لبنان

0.704 1.420  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

107.130 0.009  JPY 5.3- الين الياباني% 2.6% 1.8 72.44 البحرين

6.280 0.159  CNH اليوان الرينمنبي الصيني 
1.6% -0.4% -1.8 515.02 الكويت

65.256 0.015  INR 10.2- الروبية الهندية% -1.1% -5.5 509.39 إم اس سي آي عمان

61.519 0.016  RUB 4.4 الروبل الروسي% 2.7% 19.3 734.34 قطر

1.259 0.794  CAD 2.1- الدوالر الكندي% 2.0% 7.3 375.12 االمارات

1.290 0.775  AUD 0.6 الدوالر األسترالي% 1.6% 7.1 446.63 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 

-2.4% (179) 2.4% 173 0.02% 1 7,293.56 7,294.67 BKINV القطاع المالي

-6.2% (424) -2.8% (185) -2.46% (162) 6,570.80 6,409.09 INDSI قطاع الصناعة

-1.7% (45) -0.3% (8) -1.10% (29) 2,626.85 2,598.08 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

1.01 0.05 4,734.32 5,578.85 مؤشر سوق مسقط 30 

0.83 0.05 7,074.83 8,135.78 0.41 القطاع المالي

1.26 0.04 6,405.74 9,662.07 0.33 قطاع الصناعة

1.30 0.06 2,410.70 2,924.11 0.37 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قيمة االصدار )دوالر أمريكي( سندات عالمية 

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

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

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

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

مكرر الربحية ونسبة التوزيعات عائد الملكية ومكرر القيمة الدفترية

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

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

المصدر: بلومبيرغ

مؤشرات رئيسية - األسواق الخليجية

السعودية
الكويت

قطر

دبي

أبو ظبي

عمان

 40.0

 44.0

 48.0

 52.0

 56.0

 60.0

8.0 12.0 16.0 20.0 24.0

ت 
عا
 ي
تو
لل
ة 
وي
مئ
 ال
بة
س
لن
ا

   

مكرر الربحية

السعودية

الكويت

قطر

دبي أبو ظبي
عمان

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

1.0 1.2 1.4 1.6

ية
لك
لم
د ا
ائ
ع

مكرر القيمة الدفترية

السعودية
الكويت

قطر

دبي

أبو ظبي

عمان

1.0%

1.4%

1.8%

2.2%

2.6%

3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5%

ول
ص
األ
ى 
عل
د 
ائ
لع
ا

عائد التو يعات

السعودية

الكويت

قطر

دبي

أبو ظبي

عمان

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

حر
 ال
 
قد
لن
ق ا
دف
لت
ى ا
عل
د 
ائ
لع
ا

مكرر السعر الى المبيعات

السعودية

الكويت

قطر أبو ظبيدبي

عمان

4.0%

4.8%

5.6%

6.4%

7.2%

8.0%

8.8%

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

 م
س
 ال
ئد
عا

مكرر السعر للتدفق النقد 

السعودية

الكويت
قطر

دبي

عمان

 (3.0)

 (2.0)

 (1.0)

 -

 1.0

 2.0

 3.0

0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0

ة 
يب
 ر
وال
د 
وائ
ل 
ل ا
قب
  
با
ألر
ى ا
 ال
ن
دي
 ال
ي
اف
ص

 
ال
إل 
وا
  
ال
ت 
س
اإل
و

ربا  قبل ال وائد وال ريبة واإلست ال  واإل ال مكرر السعر عى األ
 

 

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

 

9  
  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)
القطاع المالي

7.6% 0.6                   6.1                   2,243                    0.2% 2.7% -2.6% 0.0% بنك مسقط                                1,108                                0.376                                0.404                                0.337

5.9% 1.0                   11.8                 156                       -8.5% -5.1% -3.6% 0.0% بنك ظفار                                     458                                0.188                                0.221                                0.180

3.1% 1.0                   11.6                 1,105                    6.4% 5.7% 0.7% -0.7% بنك صحار                                     289                                0.147                                0.150                                0.123

7.4% 0.7                   9.0                   -                        1.8% 6.0% 2.1% 0.0% البنك الوطني العماني                                    315                                0.194                                0.221                                0.171

5.5% 0.6                   10.6                 943                       -19.5% -1.9% -1.0% -2.8% بنك اتش اس بي سي عمان                                    206                                0.103                                0.138                                0.100

6.1% 0.9                   8.7                   -                        -5.9% -1.9% 0.0% 0.0% البنك األهلي                                    232                                0.155                                0.181                                0.148

- 1.0                   44.9                 2,936                    -1.1% 4.7% 3.5% 0.0% بنك نزوى                                    134                                0.089                                0.100                                0.084

- 1.0                   - 20                          22.7% 1.3% 0.0% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      81                                0.081                                0.093                                0.062

5.9% المتوسط            14.7              0.9 قطاع البنوك                       2,823

8.9% 1.2                   10.1                 -                        -11.1% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      34                                0.338                                0.386                                0.324

5.8% 0.5                   5.7                   -                        0.1% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         9                                0.816                                0.838                                0.800

- 2.4                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للتأمين                                       40                                0.200                                0.200                                0.100

3.9% 0.8                   44.7                 10,646                 4.0% 15.7% 10.8% 3.0% المدينة تكافل                                       18                                0.103                                0.123                                0.088

9.5% 1.1                   - -                        -0.7% 2.8% 2.8% 0.0% الرؤية للتأمين                                      15                                0.147                                0.159                                0.135

10.6% - - 44                          8.5% -2.2% -0.6% 1.7% التأمين األهلية                                      36                                0.358                                0.370                                0.300

5.9% 0.9                   5.6                   8                            -8.8% 0.0% 0.0% 0.0% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      14                                0.135                                0.164                                0.135

4.8% 1.8                   10.4                 25                          7.1% 3.8% 3.8% -2.4% الوطنية للتأمين الحياة والعام                                      88                                0.332                                0.340                                0.310

7.1% المتوسط            15.3              1.2 قطاع التأمين                          252

9.6% 0.8                   5.5                   380                       -1.9% -2.2% -2.2% -2.2% الوطنية للتمويل                                      67                                0.134                                0.138                                0.125

7.4% 0.8                   4.4                   15                          -0.7% 2.0% 0.0% 0.0% مسقط للتمويل                                      31                                0.104                                0.114                                0.100

3.2% 0.9                   39.0                 4                            -23.4% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للتمويل                                      39                                0.111                                0.154                                0.108

6.2% 1.2                   10.8                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      76                                0.276                                0.279                                0.276

9.1% 0.7                   3.8                   0                            -7.6% -0.9% 0.9% 0.0% تأجير للتمويل                                      28                                0.110                                0.129                                0.107

5.8% المتوسط            15.6              1.0 قطاع التأجير التمويلي                          286

- 2.7                   - -                        21.5% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.175                                0.180                                0.065

4.8% 0.8                   - -                        -33.1% -7.9% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      21                                0.105                                0.167                                0.102

3.8% 1.7                   13.2                 232                       -15.0% 0.0% 0.0% -0.6% أومنفست                                    277                                0.360                                0.482                                0.355

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

- 0.9                   - 693                       36.4% 14.1% -3.7% -2.8% الخليجية لخدمات االستثمار                                      16                                0.105                                0.120                                0.070

- 0.9                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.090                                0.089

4.9% 0.7                   61.1                 -                        -3.8% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       75                                0.306                                0.324                                0.290

7.8% 1.0                   26.6                 315                       22.6% 15.7% 3.0% 2.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.103                                0.105                                0.080

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

5.5% 0.9                   4.7                   261                       9.7% 3.9% -1.9% -1.9% األنوار القابضة                                      32                                0.159                                0.186                                0.124

- 0.8                   - 60                          50.0% 11.8% -3.9% -1.6% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      15                                0.123                                0.140                                0.074

- 0.5                   - 189                       0.0% 3.7% 0.0% -1.8% المدينة لإلستثمار                                      12                                0.056                                0.077                                0.052

4.0% 0.9                   18.1                 45                          13.6% 6.8% 0.0% -0.8% الشرقية لالستثمار القابضة                                       11                                0.125                                0.133                                0.098

4.8% المتوسط            11.4              0.8 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          480

 
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                   6.6                   -                        -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.745                                3.750                                3.740

1.5% 2.0                   43.2                 -                        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

4.2% 1.8                   8.0                   -                        -12.2% -2.7% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                      90                                1.800                                2.060                                1.800

- 1.1                   0.8                   3                            100.0% 53.8% 53.8% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          3                                0.100                                0.101                                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                                     -                                     -                                     -                                     -

7.1% 1.4                   8.4                   -                        -25.2% 3.6% 1.7% 0.0% المطاحن العمانية                                     110                                0.700                                0.944                                0.672

3.8% 2.2                   16.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       64                                1.330                                1.390                                1.200

- 25.7                 - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية االروروبية للصناعات الغذائية                                          2                                1.000                                1.000                                1.000

- 0.4                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      15                                0.190                                0.194                                0.189

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

- 1.0                   116.7               1,850                    -21.1% -7.9% -8.7% -8.7% األسماك العمانية                                      15                                0.116                                0.160                                0.097

- 4.6                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  ظفار للصناعات السمكية والغذائية                                          3                                1.280                                1.280                                1.280

97.1% 0.2                   6.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن صحار                                          1                                0.206                                0.206                                0.206

- 2.0                   65.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.6% 1.6                   15.7                 -                        -2.4% -5.7% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      67                                0.562                                0.596                                0.540

- 1.8                   38.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.300

15.4% المتوسط            29.5              3.2 قطاع األغذية و المشروبات                          407

8.3% 0.7                   11.3                 145                       -11.7% -0.5% 0.6% 0.6% إسمنت عمان                                    120                                0.362                                0.480                                0.358

4.0% 1.0                   25.4                 9                            -6.7% 0.0% -0.5% -0.5% ريسوت لإلسمنت                                    146                                0.728                                1.450                                0.720

6.1% المتوسط            18.4              0.9 قطاع االسمنت                          265

- - - -                        22.5% 40.0% 25.6% 0.0% الحسن الهندسية                                          4                                0.049                                0.054                                0.024

- 0.8                   - 1,620                    37.3% -4.6% -4.6% -2.8% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      79                                0.103                                0.117                                0.069

المتوسط -               0.8 -  قطاع الهندسة والبناء                            83

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

6.3% 0.6                   7.0                   -                        -5.1% -2.6% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.075                                0.090                                0.075

6.3% المتوسط              7.0              0.6 قطاع األنسجة                              1

8.3% 1.0                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.120                                0.110

4.4% 2.6                   18.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.280

- 1.5                   31.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

6.4% المتوسط            24.8              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   - -                        36.0% 30.8% 17.2% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.034                                0.034                                0.022

- 1.5                   - 3                            104.8% 6.2% -2.3% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                      11                                0.342                                0.350                                0.130

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

5.0% 0.9                   21.7                 232                       -3.3% -0.8% -5.6% -0.8% األنوار لبالط السيراميك                                      35                                0.119                                0.159                                0.113

7.2% 0.9                   8.9                   10                          18.6% 3.8% 1.2% 0.6% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      41                                0.332                                0.346                                0.228

- 0.6                   6.7                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.418                                0.420                                0.418

10.6% 1.4                   10.7                 87                          -13.0% -3.1% -3.1% -3.1% المها للسيراميك                                      14                                0.254                                0.416                                0.254

7.6% المتوسط            12.0              1.0 قطاع مواد البناء ومستلزماته                          106

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

7.1% 1.3                   4.7                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                          9                                0.280                                0.280                                0.270

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

- 1.4                   21.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                2.210

2.7% 1.1                   73.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260

- 1.1                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.180                                0.189                                0.162

4.9% المتوسط            33.4              1.2 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            26

6.9% 1.5                   14.0                 30                          -13.2% -1.4% 1.9% -0.5% الخليج الدولية للكيماويات                                          4                                0.211                                0.256                                0.195

3.4% 1.3                   33.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       30                                0.440                                0.444                                0.396

6.9% 0.8                   11.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      11                                0.652                                0.700                                0.620

5.7% المتوسط            19.6              1.2 قطاع الكيماويات                            45

4.3% 0.7                   3.7                   5                            5.5% 9.4% 9.4% 9.4% الوطنية للصناعات الدوائية                                      12                                0.116                                0.116                                0.106

4.3% المتوسط              3.7              0.7 قطاع الصناعات الدوائية                            12

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

3.2% 1.5                   8.7                   -                        -16.0% -1.4% -1.0% 0.0% فولتامب للطاقة                                      34                                0.412                                0.513                                0.365

5.0% 0.8                   14.2                 -                        -20.7% -20.4% -9.3% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                       81                                0.900                                1.650                                0.900

4.1% المتوسط            11.4              1.1 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          114

 
 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/


 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

 

 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

7.8% 1.2                   8.4                   76                          -25.6% -1.8% 2.3% 0.4% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    672                                0.896                                1.410                                0.860

8.5% 1.3                   10.5                 6                            -5.7% -1.2% -0.8% 0.0% اريد                                    323                                0.496                                0.554                                0.420

8.1% المتوسط              9.5              1.3 قطاع اإلتصاالت                          995

5.8% 1.3                   19.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      36                              10.495                                9.450                                9.450

3.1% 0.7                   15.8                 -                        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% عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                     -                                     -                                0.436                                0.396
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

5.8% 0.9                   135.4               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380

20.1% المتوسط            35.5              0.8 قطاع السياحة والضيافة                            87

- - - #VALUE! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مؤسسة خدمات الموانئ                                     -                                     -                                0.230                                0.174

2.5% 1.9                   13.5                 3                            -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     108                                0.600                                0.656                                0.540

2.5% المتوسط            13.5              1.9 قطاع الخدمات اللوجستية                          108

5.0% 3.7                   14.1                 -                        -2.2% 0.0% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     171                                1.740                                1.950                                1.650

4.6% 1.2                   9.6                   -                        -9.3% -9.9% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       81                                1.315                                1.660                                1.315

7.6% 1.2                   11.7                 0                            -14.8% -12.3% -6.2% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       59                                0.852                                1.440                                0.840

1.6% 1.0                   11.2                 -                        8.5% 6.0% -5.4% 0.0% الغاز الوطنية                                       19                                0.265                                0.360                                0.206

15.9% 1.6                   9.9                   -                        -17.9% -17.9% 0.0% 0.0% مسقط للغازات                                       14                                0.458                                0.612                                0.444

6.9% المتوسط            11.3              1.7 قطاع تسويق النفط والغاز                          343

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

6.8% 1.3                   7.2                   -                        0.5% 0.0% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      13                                0.440                                0.500                                0.438

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

7.6% 0.6                   6.3                   15                          8.6% 3.1% 3.1% -1.8% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      12                                0.165                                0.173                                0.142

7.2% المتوسط              6.8              1.0 قطاع التعليم والتدريب                            25

2.7% 1.2                   15.8                 -                        20.5% 4.4% 4.4% 0.0% الكامل للطاقة                                      36                                0.376                                0.376                                0.312

- 1.0                   12.9                 12                          -22.0% 2.6% 1.7% 0.0% صحار للطاقة                                      26                                0.117                                0.181                                0.110

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

6.0% 2.2                   16.6                 -                        -2.1% 0.0% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     120                                0.748                                0.800                                0.740

4.5% 1.2                   12.3                 564                       0.0% -0.7% -1.4% -0.7% العنقاء للطاقة                                     202                                0.138                                0.145                                0.114

5.7% 0.7                   9.3                   -                        -12.0% -10.1% -9.6% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       18                                0.160                                0.198                                0.109

5.0% 4.5                   14.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     132                                0.660                                0.700                                0.660

4.6% 2.3                   15.0                 105                       -3.5% -0.9% -0.9% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     212                                0.222                                0.250                                0.210

- 2.8                   121.3               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       39                                3.960                                4.350                                3.565

10.0% 1.2                   17.3                 52                          -3.5% -2.1% -1.4% 0.0% السوادي للطاقة                                       98                                0.137                                0.196                                0.135

5.3% 1.2                   20.3                 16                          -1.4% -1.4% 0.7% 1.5% الباطنة للطاقة                                       92                                0.137                                0.180                                0.130

6.3% 0.2              - المتوسط قطاع الطاقة                            23

- 1.4                   - 155                       34.0% 11.8% 0.0% -2.5% النهضة للخدمات                                    146                                0.398                                0.410                                0.160

8.2% 0.9                   12.9                 4                            32.1% 3.9% -2.1% 0.0% الجزيرة للخدمات                                      39                                0.185                                0.196                                0.128

8.1% 0.7                   10.4                 450                       -10.2% -6.1% -3.1% -1.6% عمان لالستثمارات والتمويل                                       25                                0.123                                0.220                                0.121

8.2% المتوسط            11.7              1.0 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          210

10.9% المتوسط         16.3            1.4 إجمالي قطاع الخدمات                     2,746

 

  

 

 
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
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع اإللكتروني: 
 1137صندوق البريد: 
، سلطنة عمان 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
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 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/

