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  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات
 

 يرتفع  العام والمؤشر السوق الى النشاط عودة

 هذه. سبقه الذي األسبوع تداوالت إنتهاء بعد عمومية جمعيات شهدت التي الشركات على التوزيعات بعد ما أثر من بضغط تراجع على المنصرم األسبوع تداوالت العام المؤشر بدأ

 الهادفة المحلية للبنوك العماني المركزي البنك قبل من الصادرة التنظيمية القرارات منها والتي التنظيمية والقرارات اإليجابية اإلقتصادية األخبار من سلسلة بعد كليا   تغيرت الحالة

 ورغبة الحرة الصناعية المناطق في ضخمة إستثمارات عن اإلعالن وإستمرار السلطنة لدى القوية األجنبية اإلحتياطات ضافة الىإ البنوك لدى اإلئتماني والوضع السيولة لتحسين

 .  الحقيقية قيمتها من بأقل المقومة األسهم على الفرص بإقتناص المستثمرين

 المؤشر من كل سجل حيث متباينا الفرعية المؤشرات أداء وجاء.  نقطة 4798.90 مستوى عند مغلقا% 0.53 نسبته أسبوعي إرتفاع على المنصرم األسبوع أداء أنهى العام المؤشر

 فقد الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر أما%. 0.35 بنسبة تراجعا الصناعة مؤشر سجل حين في التوالي على% 0.81 و% 2.42 بنسبة إرتفاعا الخدمات ومؤشر المالي

 %.0.7 بنسبة إنخفض

 بنسبة التداوالت وحجم قيم حيث من عإرتف حيث جيدا أداء أبريل شهر من األول األسبوع خالل للتداوالت اليومي المتوسط سجل الماضي األسبوع خالل توقعاتنا مع ينسجم وبشكل

 . الحالي العام من األول للربع اليومي المتوسط مع مقارنة التوالي على% 81 نسبة و% 45.4

 أخرى دول وعدة قطر بين األزمة بدأت حين 2017 عام من يونيو شهر منذ شهري اساس على األسوأ هو المنصرم مارس شهر خالل العام المؤشر أداء أن الى اإلشارة تجدر

 %. 4.59 بنسبة المنصرم مارس شهر خالل المؤشر تراجع وقد. للمستثمرين اإلستثمارية الحالة بالتأثيرعلى

 

 الثابت الدخل بأدوات المهتمين المستثمرين مع واالجتماعات اللقاءات من عدد بتنظيم بالبدء ومحلية عالمية مالية مؤسسات عدة كلفت بأنها(  عمانتل) أعلنت الشركات، أخبار وفي

"Fixed Income Investor Meetings "المحدودة القابضة أوزتل شركة تنوي التي بالسندات والتعريف الضوء تسليط بهدف وذلك وبوسطن ونيويورك ولندن دبي من كل في 

 القرض تمويل إعادة بهدف سنوات وعشر خمس لمدد سندات إصدار في تبحث الشركة أن الى اإلشارة تجدر. م2018 أبريل 8 تاريخ من اعتبارا اللقاءات هذه وستبدأ إصدارها،

 . الكويت زين شركة في% 21.9 حصة على اإلستحواذ صفقة من جزء لتمويل امريكي دوالر مليار 1.45 يعادل بمبلغ عليه حصلت الذي التجسيري

 مع مقارنة الحالي العام من األول الربع خالل. ع.ر مليون 1.74 بمبلغ ربح صافي تسجيلها عن.( ع.ع.م.ش) الموانئ لخدمات صاللة شركة أعلنت األولية، بالنتائج يتعلق فيما أما

 بمبلغ ضريبة معدل في التغير عن الناتج المؤجل الدخل ضريبة مخصص خاللها الشركة سجلت قد كانت والتي السابق العام من الفترة لذات. ع.ر مليون 1.02 بمبلغ خسارة صافي

 . نمطية حاوية مليون 1.03 عند سنوي اساس على% 43 بلغت الحاويات بمناولة ملحوظة زيادة سجلت الشركة. ع.ر مليون 1.48

 المقاومة مستوى لمالمسة بالطريق وهو لالعلى اتجاهه من عكس المالية لالوراق مسقط لسوق العام المؤشر أن من السابق تقريرنا في أشرنا كما األسبوعي، الفني التحليل وفي

 ستكون االرتفاع مجاالت ان يوحي وهذا العامودي االتجاه من قريب بشكل تميل القناه هذه ان ونالحظ صاعده قناه في يسير العام المؤشر ان نالحظ فنيا  . نقطة 4,820 عند االول

 .األرباح جني لعمليات لحظة أي في وقابلة بل محدودة،

 من كل دخول التحديث شمل حيث"  20 ُعمان كابيتال اوبار" مؤشر بتحديث كابيتال اوبار قامت منتجاتها، وتحديث بتطوير اإلستمرار على منها وحرصا   السابق، األسبوع خالل

 القيمة بلغت وبذلك. للتأمين المتحدة وشركة االستثمار لخدمات الخليجية االهلي، البنك وهي شركات ثالث وخروج. للطاقة والسوادي العمانية االسماك للخدمات، الجزيرة شركة

 .2017 لعام السوقية القيمة إجمالي من% 61.1 نسبة تمثل. ع.ر مليار 4.64 الجديدة السوقية

 األداء الشهري للمؤشر العام

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية
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ا العماني المركزي البنك أصدر تحديدا، والبنكي المالي القطاع ضمن تطورهام في محليا،  من األول من إعتبارا بها العمل بدأ والتي الرقابية الضوابط بعض على التعديالت من عدد 

 لتشمل اآلن بها المسموح التسليف نسبة بموجبها تحتسب التي الودائع قاعدة توسيع الى إضافة% 11 الى% 12 من المال رأس كفاية نسبة تخفيض شملت التعديالت. الجاري أبريل

 وغيرها األخرى المركزية المصارف مخاطر وزن على المفروضة الرقابية القيود إزالة وأيضا% 87.5 عند اإلقراض نسبة إجمالي على الحفاظ مع  المحلية المصارف بين الودائع

 الحدود وزيادة شهر 12 إلى 9و أشهر 9 إلى 6 لمدة% 25-و أشهر 6 إلى 3 لمدة% 20- إلى% 15- من العمالت لكل للفجوات االحترازي الحد وزيادة السيادية الجهات من

 شملنا لو حتى فإنه المال، رأس بكفاية يتعلق وفما%.  75 الى% 50 من للمصارف المحلية القيمة لصافي الخارجية والودائع االئتمانية االنكشافات نسبة على المقررة االحترازية

 المال راس كفاية نسبة تخفيض يؤدي أن المتوقع فمن ذلك ومع. المطلوب األدنى الحد من بكثير أعلى مال راس كفاية نسبة لديها البنوك جميع فإن اإلضافي، المال رأس متطلبات

 البنوك بين المحلية الودائع إدراج سيؤدي آخر، سياق وفي. المطلوب األدنى الحد من قريبة بنسب تحتفظ التي للبنوك بالنسبة المال راس زيادة بضرورة المتعلق الضغط من للتخفيف

 الحد زيادة قرار وأما. بينها فيما اإلقراض سوق تحفيز إلى باإلضافة البنوك لدى السيولة إدارة تحسين وبالتالي اإلقراض على البنوك قدرة زيادة إلى اإلقراض نسبة حساب أثناء

 هذا أن نعتقد. معقولة وبتكلفة الخارجية أو المحلية سواء لها المتاحة االئتمان خطوط استخدام في أكبر مرونة البنوك يمنح أن شأنه من ذلك فإن العمالت لكل للفجوات االحترازي

 .البنوك بين التمويل معدل تكلفة خفض إلى يؤدي مما البنوك بين واإلقراض الودائع لسوق للسيولة أفضل إستخدام إلى سيؤدي

 تراجع رغم الربط هذا لتغيير خطط لديها وليس بالدوالر عملتها ربط على للحفاظ الوسائل لديها السلطنة أن العماني المركزي للبنك التنفيذي الرئيس سعادة قال ، أخرى ناحية من

 تسعة من يقرب ما لتغطية كافية ، المنصرم يناير نهاية في كما أمريكي دوالر مليار 19.6 بلغت والتي ، السلطنة في األجنبية العملة احتياطيات إجمالي أن وأضاف. النفط أسعار

 الشركات قوانين مثل اإلعداد قيد قوانين هناك أن إلى مشيرا واألجانب، العمانيين للمستثمرين جاذبية أكثر األعمال بيئة جعل على تقوم السلطنة بأن صرح كذلك. الواردات من أشهر

 . اإلفالس قانون مثل النقاش، قيد أخرى تشريعات هناك أن كما واالستثمار، التجارية

 إستثمارها سيتم دوالر مليار حوالي قيمتها تبلغ صناعية استثمارات هنالك بأن الصناعية للمناطق العامة للمؤسسة التنفيذي الرئيس أشار حيث المشجعة اإلقتصادية األخبار في نبقى

 الى إضافة الصناعية للمناطق العامة للمؤسسة التابعة السبع الصناعية المناطق في االستثمارات حجم أن الى اإلشارة تجدر. الحالي العام نهاية من بدءا الصناعية صور منطقة في

 حسب وذلك محلية استثمارات% 52 و عمانية غير استثمارات% 48 منها. ع.ر مليار 6.32 مبلغ 2017 عام نهاية في كما بلغ قد مسقط ـ المعرفة وواحة بالمزيونة الحرة المنطقة

 . المصادر ذات

 2017 عام نهاية مع مقارنة% 2 نسبته بتراجع مشترك مليون 6.8 الحالي العام من فبراير شهر في كما المتنقلة الهواتف منتفعي عدد بلغ البيانات، ألحدث وطبقا آخر سياق وفي

. المتنقلة الهواتف مشتركي عدد إجمالي من %90.2( مسبقا القيمة مدفوع) المتنقل الهاتف نسبة شكلت وقد. مسبقا القيمة مدفوع المتنقل الهاتف مشتركي في اإلنخفاض بسبب وذلك

 في ظهر الجيد النمو. إشتراك مليون 4.1 الى الفترة ذات خالل% 5.4 بنسبة المتنقل بالهاتف العريض النطاق ذو لإلنترنت النشطة اإلشتراكات عدد تراجع أخرى، ناحية ومن

 .2017 عام نهاية مع مقارنة الحالي العام من فبراير شهر خالل% 5.4 بنسبة أي منتفع الف 19.1 بـ زيادة شهد الذي اإلنترنت منتفعي إجمالي

 

 بورصة أداء كان حين في% 2.25 بنسبة المالية لألوراق أبوظبي سوق تالها أسبوعي اساس على% 2.55 بنسبة إرتفعت حيث الرابحة األسواق قطر بورصة تصدرت خليجيا

 %2.69 بنسبة األسوأ البحرين

 قيمتها تزيد السعودي باللاير الدين أدوات فإن للهيئة وطبقا. السوق في المحلية بالعملة الحكومة عن الصادرة الدين أدوات وتداول إدراج على السعودية المالية السوق هيئة وافقت

 وصناديق التأمين شركات البنوك، بجانب لتشمل الملكية وتوسعة الثانوية السوق في الدين أدوات تداول تحفيز الى تهدف الخطوة(. دوالر مليار 54.5. )س.ر مليار 204.4 على

 .  للدولة العامة المالية سيدعم الذي األمر األفراد المستثمرين وحتى االستثمار

 دوالر مليارات بعشرة ائتماني تسهيل تمويل إعادة بهدف دوالر مليار 16 قيمته مجمع قرض إغالق من المملكة تمكن عن إخبارية مصادر أشارت حيث السعودي الشأن في نبقى

 بنسبة يقل الصفقة تسعير أن الى اإلشارة تجدر. دوالر مليار 7.65 بقيمة المرابحة بنظام وتمويال دوالر مليار 8.35 بقيمة قرضا تشمل تمت التي الصفقة. 2016 عام في موقع

 (. ليبور) فوق أساس نقطة 84 الجديد االتفاق في ليصبح( الليبور) الفائدة سعر فوق أساس نقطة 120 اساس على يحتسب كان الذي األصلي القرض عن% 30

 

 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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. المحلي الطلب لتغطية سيكفي الحقل من المستخرج الغاز وبأن حديثا المكتشف النفطي حقلها من يوميا برميل ألف 200 إنتاج تتوقع البحرين بأن صحفية مصادر أشارت البحرين في

 من بكثير أكبر هو الخفيف الصخري النفط من كبير مورد اكتشاف تم حيث تاريخها في األكبر هو نفط حقل اكتشاف عن سابقا أعلنت قد كانت البحرين مملكة أن الى اإلشارة تجدر

 للحقل النفطية االحتياطيات أن البحريني النفط وزير اشار وقد. العميق الغاز من كبيرة كميات اكتشاف إلى إضافة يوميا   برميل ألف 50 نحو المملكة منه تنتج الذي" البحرين" حقل

 .عميقال الغاز من مكعبة قدم تريليون وعشرين تريليونات عشرة وبين المحكم النفط من برميل مليار 80 عن يقل ال بما تقدر حديثا المكتشف

 أن إال اإلرتفاع هذا ورغم. 2016 بعام مقارنة دوالر مليار 294.8 قدرها بزيادة أمريكي دوالر تريليون 1.71 السابق العام نهاية في كما الصيني الخارجي الدين بلغ عالميا،

 اإلقتصادي النمو إستمرار الى الخارجي الدين في الزيادة أرجعت ذاتها السلطات. كامل بشكل السيطرة تحت هي الدين بهذا المتعلقة المالية المخاطر بأن أشارت الصينية السلطات

 .اليوان صرف لمعدل بالنسبة االتجاهين في الحركة وتزايد  للحدود العابرة المالية التعامالت على المفروضة القيود من الحكومة وتخفيف

 

 

 :التوصيات

 بدأت الحركة النشطة في السوق بشكل يطابق توقعاتنا األمر المتوقع إستمراره بدعم من بدء اإلعالن عن النتائج األولية للشركات. 

 فيدة من هذه التحركات. شركات المستنتوقع أن تؤدي اإلجراءات الحكومية المتسارعة والقرارات التنظيمية لدعم اإلقتصاد والقطاع المالي الى المزيد من النشاط ودعم أسهم ال

 ال زلنا نرى بأن العديد من األسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية خاصة في القطاع المالي وعدد من األسهم ذات الطابع الدفاعي. 

شركات على الحفاظ على هوامش ربحية جيدة خاصة ننصح المستثمرين بقراءة النتائج األولية للشركات بتمعن وعدم التسرع بإتخاذ القرارات آخذين بعين اإلعتبار مدى قدرة ال

 التشغيلية منها.  

  

صيني، تريليون دوالر أمريكي إجمالي الدين الخارجي ال

Trading Economics المصدر: بلومبيرغ، 
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-5.61% -0.86% 0.45% 4.16            922.33 926.49 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

8.47% -0.71% -0.71% (8.85)          1,249.70 1,240.85 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

4.96% -0.91% -0.73% (7.70)          1,053.30 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,045.60200

-5.59% -0.70% -0.70% (4.78)          678.51 673.73 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-5.89% 0.53% 0.53% 25.39          4,773.51 4,798.90 مؤشر سوق مسقط 30 

-13.66% (24,159.85) 176,922.61 152,762.76 األسهم المتداولة )باأللف( 

-33.79% (11,845.11) 35,056.17 23,211.06 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

10,992 عدد السندات المتداولة 6,265 عدد الصفقات
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

التداول 

بالجنسية
بيع

19,712.5عمانيون 

2,107.3خليجيون 

419.1عرب

972.2أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

20,974.4عمانيون 

791.2خليجيون 

495.7عرب

949.7أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(

 

 

 

 

 القيمة ألف 

لاير عماني

 
 القيمة ألف 

لاير عماني
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نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

عمانيون
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عرب
  

أخرى
  

9.11

0.76

1.52

10.80

0.31

0.24
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عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

9.94

0.52

1.30

9.36

1.22

0.36
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عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

18.48% 0.017 0.109 الخليجية لخدمات اإلستثمار

16.36% 0.018 0.128 عمان واإلمارات لالستثمار القابضة

12.36% 0.011 0.100 الباطنة للتنمية واإلستثمار

12.00% 0.030 0.280 الغاز الوطـنـية  

11.80% 0.042 0.398 النهضة للخدمات   

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-17.92% -0.100 0.458 مسقط للغازات

-12.21% -0.138 0.992 صناعة الكابالت العمانية 

-9.93% -0.145 1.315 النفط العمانية للتسويق

-7.89% -0.009 0.105 الدولية لإلستثمارات المالية

-6.58% -0.064 0.908 المها لتسويق المنتجات النفطية 

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

16.5% 3,818.9 0.386 بنك مسقط

14.6% 3,397.6 0.109 الخليجية لخدمات اإلستثمار

11.2% 2,606.8 0.108 جلفار للهندسة والمقاوالت

7.5% 1,735.2 0.104 بنك اتش اس بي سي عمان 

5.8% 1,338.0 0.125 الشرقية لإلستثمار القابضة

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

21.3% 32,544.1 0.109 الخليجية لخدمات اإلستثمار

15.3% 23,399.9 0.108 جلفار للهندسة والمقاوالت

11.1% 16,918.4 0.104 بنك اتش اس بي سي عمان 

6.9% 10,584.4 0.125 الشرقية لإلستثمار القابضة

6.6% 10,034.1 0.386 بنك مسقط

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

4.35 11.23

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

27 24 19  
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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 12.34 -5.89% 0.53% 0.53% 25.39 4,773.51 4,798.90 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.75 17.42 10.06% 1.05% 1.05% 82.49 7,870.87 7,953.36 السوق المالية السعودية 

1.18 14.90 NA NA NA NA NA 4,841.94 سوق الكويت لألوراق المالية

1.27 13.10 3.16% 2.55% 2.55% 218.92 8,573.99 8,792.91 بورصة قطر   

0.79 8.68 -3.67% -2.69% -2.69% -35.50 1,318.40 1,282.90 بورصة البحرين    

1.12 10.86 -8.51% -0.81% -0.81% -25.16 3,108.53 3,083.37 سوق دبي المالي 

1.33 12.04 6.60% 2.25% 2.25% 103.17 4,585.40 4,688.57 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

3.36% -1.95% -1.35 67.99 خام برنت اآلجل للبرميل -7.14% 1.17% 82.5 7,139.11 فايننشال تايمزانجلترا

4.96% -2.59% -1.68 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل63.26 -5.4% 1.0% 120.7 12,217.43 المانيا داكس

2.25% -0.14% -0.09 65.42 خام عمان اآلجل للبرميل -1.4% 1.4% 71.4 5,238.69 فرنسا كاك 40 

2.06% 0.31% 4.15 1,329.63 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

-3.80% -0.45% -0.07 16.30 الفضة لألوقية -1.8% 0.7% 161.2 24,264.30 الواليات المتحدة داو جونز

-1.96% -2.09% -19.48 912.23 بالتينيوم لألوقية -1.1% 0.1% 3.8 2,644.69 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-7.22% 0.15% 10.00 6,724.00 النحاس طن متري 2.0% -0.3% -21.3 7,042.11 الواليات المتحدة ناسداك

-12.21% -0.67% -13.50 1,991.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-4.64% -0.96% -23.00 2,372.00 الرصاص طن متري -4.9% 0.9% 191.1 21,645.42 اليابان نيكاي 225

-1.84% -0.49% -16.00 3,258.00 الزنك طن متري -1.3% -1.9% -574.7 29,518.69 هونج كونج هانج سينج

3.06% -1.13% -150.00 13,150.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 14.1% 0.4% 27.9 7,170.56 بورصة تونستونس

16.0% -0.2% -29.4 17,420.72 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية 4.2% -0.7% -16.1 2,217.12 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -2.7% -1.2% -6.8 558.78 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.816 1.226  EUR 3.0 اليورو% -0.3% -3.6 1,182.79 بورصة بيروت لبنان

0.713 1.403  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

107.030 0.009  JPY 6.5- الين الياباني% -6.3% -4.8 71.56 البحرين

6.295 0.159  CNH اليوان الرينمنبي الصيني 
1.6% -4.0% -21.6 514.97 الكويت

64.963 0.015  INR 9.2- الروبية الهندية% 1.1% 5.6 514.64 إم اس سي آي عمان

57.643 0.017  RUB 0.1 الروبل الروسي% 1.7% 11.5 704.48 قطر

1.278 0.783  CAD 5.3- الدوالر الكندي% -1.4% -5.1 362.93 االمارات

1.301 0.769  AUD 2.0- الدوالر األسترالي% -1.2% -5.5 435.21 األسواق الخليجية

المصدر: بلومبيرغ   المصدر: بلومبيرغ ، الساعة الثالثة بتوقيت مسقط )مالحظة: األسواق العالمية مغلقة يومي السبت واألحد(
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

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% (181) 2.4% 172 2.42% 172 7,121.43 7,293.56 BKINV القطاع المالي

-3.8% (263) -0.3% (23) -0.35% (23) 6,593.86 6,570.80 INDSI قطاع الصناعة

-0.6% (17) 0.8% 21 0.81% 21 2,605.70 2,626.85 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 5,629.53 مؤشر سوق مسقط 30 

0.83 0.05 7,074.83 8,135.78 0.42 القطاع المالي

1.29 0.04 6,566.42 9,662.07 0.34 قطاع الصناعة

1.31 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
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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)
القطاع المالي

7.4% 0.7                   6.4                   963                       2.9% 5.5% 5.5% 0.5% بنك مسقط                                1,138                                0.386                                0.404                                0.337

5.7% 1.0                   12.2                 52                          -5.1% -1.5% -1.5% -0.5% بنك ظفار                                     476                                0.195                                0.221                                0.180

3.1% 1.0                   11.5                 793                       5.7% 5.0% 5.0% 2.1% بنك صحار                                     287                                0.146                                0.149                                0.123

7.5% 0.7                   8.8                   53                          -0.3% 3.8% 3.8% 0.0% البنك الوطني العماني                                    309                                0.190                                0.221                                0.171

5.4% 0.6                   10.7                 3,542                    -18.8% -1.0% -1.0% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    208                                0.104                                0.138                                0.100

6.1% 0.9                   8.7                   37                          -5.9% -1.9% -1.9% 0.0% البنك األهلي                                    232                                0.155                                0.181                                0.148

- 1.0                   43.3                 623                       -4.4% 1.2% 1.2% -1.1% بنك نزوى                                    129                                0.086                                0.100                                0.084

- 1.0                   - 651                       22.7% 1.3% 1.3% 1.3% بنك العز اإلسالمي                                      81                                0.081                                0.093                                0.062

5.9% المتوسط            14.5              0.9 قطاع البنوك                       2,859

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

4.3% 0.7                   52.4                 268                       -6.1% 4.5% 4.5% 0.0% المدينة تكافل                                       16                                0.093                                0.123                                0.088

9.8% 1.0                   - 68                          -3.4% 0.0% 0.0% 0.0% الرؤية للتأمين                                      14                                0.143                                0.159                                0.135

10.7% - - -                        9.1% -1.6% -1.6% 0.0% التأمين األهلية                                      36                                0.360                                0.370                                0.300

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

5.0% 1.7                   10.0                 -                        3.2% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتأمين الحياة والعام                                      85                                0.320                                0.332                                0.310

7.2% المتوسط            16.8              1.2 قطاع التأمين                          247

9.4% 0.8                   5.7                   -                        0.3% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      68                                0.137                                0.138                                0.126

7.3% 0.8                   4.4                   12                          -0.7% 2.0% 2.0% 0.0% مسقط للتمويل                                      31                                0.104                                0.114                                0.100

3.2% 0.9                   39.0                 -                        -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

9.2% 0.7                   3.7                   -                        -8.4% -1.8% -1.8% 0.0% تأجير للتمويل                                      28                                0.109                                0.129                                0.105

5.9% المتوسط            15.5              1.0 قطاع التأجير التمويلي                          288

- 2.7                   - -                        21.5% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.175                                0.180                                0.061

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

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

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

- 1.0                   - 3,894                    41.6% 18.5% 18.5% 0.9% الخليجية لخدمات االستثمار                                      16                                0.109                                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                   67.4                 12                          -3.8% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       75                                0.306                                0.330                                0.290

8.1% 1.0                   - -                        19.0% 12.4% 12.4% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.100                                0.101                                0.080

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

5.4% 0.9                   4.7                   621                       11.7% 5.9% 5.9% 1.3% األنوار القابضة                                      32                                0.162                                0.191                                0.124

- 0.8                   - 153                       56.1% 16.4% 16.4% 0.0% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      16                                0.128                                0.140                                0.074

- 0.5                   - 24                          0.0% 3.7% 3.7% 0.0% المدينة لإلستثمار                                      12                                0.056                                0.077                                0.052

4.0% 0.9                   21.1                 497                       13.6% 6.8% 6.8% -0.8% الشرقية لالستثمار القابضة                                       11                                0.125                                0.133                                0.098

4.7% المتوسط            12.9              0.8 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          481

 
لمصدر: بلومبيرغ ا  
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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

1.7% 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                   8.3                   11                          -12.2% -2.7% -2.7% -2.7% عمان للمرطبات                                      90                                1.800                                2.060                                1.800

- 0.7                   0.6                   -                        30.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          2                                0.065                                0.075                                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                                     -                                     -                                     -                                     -

7.3% 1.4                   7.8                   450                       -26.5% 1.8% 1.8% 0.6% المطاحن العمانية                                     108                                0.688                                0.944                                0.672

4.0% 2.2                   16.0                 0                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       71                                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                                0.195                                0.189

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

- 1.1                   19.4                 271                       -13.6% 0.8% 0.8% 0.0% األسماك العمانية                                      16                                0.127                                0.165                                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                   2.5                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن صحار                                          1                                0.206                                0.206                                0.206

- 2.0                   59.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.6% 1.6                   15.7                 -                        -2.4% -5.7% -5.7% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      67                                0.562                                0.604                                0.540

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

15.5% المتوسط            19.8              3.2 قطاع األغذية و المشروبات                          413

8.3% 0.7                   12.4                 2                            -12.2% -1.1% -1.1% 0.0% إسمنت عمان                                    119                                0.360                                0.480                                0.358

4.0% 1.0                   25.6                 15                          -6.2% 0.5% 0.5% 0.5% ريسوت لإلسمنت                                    146                                0.732                                1.450                                0.720

6.2% المتوسط            19.0              0.9 قطاع االسمنت                          266

- - - -                        -2.5% 11.4% 11.4% 0.0% الحسن الهندسية                                          3                                0.039                                0.054                                0.024

- 0.8                   - 1,487                    44.0% 0.0% 0.0% -0.9% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      81                                0.108                                0.117                                0.069

المتوسط -               0.8 -  قطاع الهندسة والبناء                            84

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

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

6.3% المتوسط              6.3              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                   19.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.280

- 1.5                   73.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

6.4% المتوسط            46.1              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   - 25                          16.0% 11.5% 11.5% 0.0% صناعة مواد البناء                                          2                                0.029                                0.031                                0.022

- 1.5                   - -                        109.6% 8.7% 8.7% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                      12                                0.350                                0.350                                0.130

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

4.8% 1.0                   20.2                 348                       2.4% 5.0% 5.0% 0.0% األنوار لبالط السيراميك                                      37                                0.126                                0.171                                0.113

7.3% 0.9                   8.8                   50                          17.1% 2.5% 2.5% -0.6% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      41                                0.328                                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

10.3% 1.5                   4.9                   -                        -10.3% 0.0% 0.0% 0.0% المها للسيراميك                                      14                                0.262                                0.428                                0.261

7.4% المتوسط            10.1              1.0 قطاع مواد البناء ومستلزماته                          108

- - - -                        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                   11.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                2.210

2.7% 1.1                   27.9                 -                        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            14.6              1.2 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            26

7.0% 1.5                   13.8                 51                          -14.8% -3.3% -3.3% -1.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          4                                0.207                                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                   13.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      11                                0.652                                0.712                                0.620

5.8% المتوسط            20.2              1.2 قطاع الكيماويات                            45

4.7% 0.6                   3.4                   -                        -3.6% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                      11                                0.106                                0.116                                0.106

4.7% المتوسط              3.4              0.6 قطاع الصناعات الدوائية                            11

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

3.1% 1.5                   8.8                   12                          -15.2% -0.5% -0.5% -0.5% فولتامب للطاقة                                      34                                0.416                                0.513                                0.365

4.6% 0.9                   13.1                 201                       -12.6% -12.2% -12.2% -5.5% صناعة الكابالت العمانية                                       89                                0.992                                1.650                                0.984

3.9% المتوسط            10.9              1.2 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          123

 
 المصدر: بلومبيرغ

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

 

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الخدمات

8.0% 1.2                   8.2                   156                       -27.3% -3.9% -3.9% -0.5% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    657                                0.876                                1.410                                0.860

8.4% 1.4                   10.6                 27                          -4.9% -0.4% -0.4% 0.0% اريد                                    325                                0.500                                0.554                                0.420

8.2% المتوسط              9.4              1.3 قطاع اإلتصاالت                          982

5.8% 1.3                   22.2                 -                        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                   1.5                   -                        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            36.2              0.8 قطاع السياحة والضيافة                            87

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مؤسسة خدمات الموانئ                                     -                                     -                                0.235                                0.174

2.5% 1.9                   20.9                 -                        -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     108                                0.600                                0.656                                0.550

2.5% المتوسط            20.9              1.9 قطاع الخدمات اللوجستية                          108

5.0% 3.7                   13.5                 0                            -2.2% 0.0% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     171                                1.740                                1.950                                1.650

4.6% 1.2                   9.6                   0                            -9.3% -9.9% -9.9% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       81                                1.315                                1.660                                1.315

7.2% 1.3                   12.5                 -                        -9.2% -6.6% -6.6% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       63                                0.908                                1.440                                0.880

1.5% 1.0                   11.9                 20                          14.6% 12.0% 12.0% -0.4% الغاز الوطنية                                       20                                0.280                                0.377                                0.206

15.7% 1.6                   9.9                   11                          -17.9% -17.9% -17.9% -6.9% مسقط للغازات                                       14                                0.458                                0.612                                0.444

6.8% المتوسط            11.5              1.8 قطاع تسويق النفط والغاز                          348

- - - -                        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                                     -                                     -

7.8% 0.6                   6.1                   -                        5.3% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      11                                0.160                                0.167                                0.142

7.3% المتوسط              6.7              0.9 قطاع التعليم والتدريب                            24

2.8% 1.2                   18.6                 -                        15.4% 0.0% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      35                                0.360                                0.360                                0.312

- 1.0                   12.6                 505                       -23.3% 0.9% 0.9% 0.9% صحار للطاقة                                      25                                0.115                                0.185                                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                   28.7                 -                        -2.1% 0.0% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     120                                0.748                                0.800                                0.740

4.4% 1.2                   12.8                 439                       1.4% 0.7% 0.7% 0.7% العنقاء للطاقة                                     205                                0.140                                0.145                                0.114

5.2% 0.8                   9.0                   -                        -2.7% -0.6% -0.6% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       19                                0.177                                0.198                                0.109

5.5% 4.5                   19.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     132                                0.660                                0.700                                0.660

4.6% 2.3                   19.5                 -                        -2.6% 0.0% 0.0% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     214                                0.224                                0.250                                0.210

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

9.9% 1.2                   17.6                 9                            -2.1% -0.7% -0.7% 1.5% السوادي للطاقة                                       99                                0.139                                0.196                                0.135

5.3% 1.2                   20.1                 0                            -2.2% -2.2% -2.2% 0.0% الباطنة للطاقة                                       92                                0.136                                0.180                                0.130

6.5% 0.2              - المتوسط قطاع الطاقة                            22

- 1.4                   - -                        34.0% 11.8% 11.8% 0.0% النهضة للخدمات                                    146                                0.398                                0.402                                0.160

7.9% 0.9                   13.2                 64                          35.0% 6.2% 6.2% 1.1% الجزيرة للخدمات                                      39                                0.189                                0.196                                0.128

7.8% 0.7                   10.8                 253                       -7.3% -3.1% -3.1% 0.0% عمان لالستثمارات والتمويل                                       25                                0.127                                0.220                                0.122

7.9% المتوسط            12.0              1.0 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          211

10.8% المتوسط         16.3            1.4 إجمالي قطاع الخدمات                     2,745

 

  

 

 
المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

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


 أوبار كابيتال أبحاث

 

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

 
  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع ا لكتروني: 
 1137صندوق البريد: 
، سلطن  عما  111الرم  البريد :   

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

 research@u-capital.netالبريد ا لكتروني: 
 

 
 

 في الواردة المعلومات تكون أن علىوعلى الرغم من الحرص الشديد  ( بناء على معلومات متاحة للجمهور.U Capital) ش.م.ع.م. 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 الواحدةللوحدصا ي قيم  األصول   
 2018مارس  29

 0.984 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/

