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 ألسواق الماليةالشهري ل كابيتال أوبار تقرير  7102يناير 
 

 

 

 

مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية حسب االغالق )اللون األحمر( وحجم السيولة )اللون األحمر( لمدة سنة مقارنة مع المتوسط المتحرك 10 أيام )اللون األخضر(
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  د   ه   م  ه     17        .      ق    ه     د     إغالق  ق   ة %2.33 خف ض       ة  ق ة، 4,111.31     ى ع د       ة  أل   ق   ق    ق  ؤ    غ ق

  هم       111.7  د     م    ه   خال .  غّ   د       ه  37 ق               ء      قة ف  ه     13   غ ق   خض  ء      قة ف      ه  09 غ ق     ه  ه  

 ع د   ص  عة ق  ع ؤ      ق ة 1,971.8    ى         ع د   ق  ع  ؤ    غ ق ،   ؤ   ت   ف ع ة        .     ع   لاير       11.7  غت  إج    ة  ق  ة  

 .        ع ى %3.31-  %0.78، %1.1    قع  غ         ة.  ق ة 1,201.20    ى  ع د   خد  ت ق  ع ؤ      ق ة 1,492.17    ى 
 

 التغير الشهر السابق الشهر الحالي ملخص السوق 

العام %الشهر % نقطة

1,037.871,052.99مؤشر أوبار كابيتال ُعمان 20  (15.12)(1.44)(1.44)

(0.25)(0.25)(2.95)       1,175.311,178.26مؤشر أوبار كابيتال خليجي 50 

1018.648.790.860.86      1,027.43مؤشر أوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال افرقيا200 

(1.35)(1.35)(11.69)869.02         857.33مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

(0.11)(0.11) (6.54)5,776.175,782.71مؤشر سوق مسقط 30 

 27.49 363,389285,04378,347األسهم المتداولة )باأللف(

 23.22 77,44162,84914,592القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني(
  

عدد السندات المتداولة18,098عدد الصفقات

العائد منذ بداية 

2,218,466 
 

الحصة من السوقالقيمة السعر األكثر نشاطاً بالقيمة نسبة التغير التغير السعر األكثر ارتفاعاً 

 ألف ر. ع.ر. ع.الشركات  %ر. ع.ر. ع.الشركات 

%0.6248,987.4311.61أريدو0.1010.04065.57األسماك العمانية

%1.4358,589.9211.09العمانية لالتصاالت0.0920.02129.58المدينة تكافل

%0.2406,082.747.85البنك الوطني العماني0.1550.02418.32الوطنية للتمويل

%0.4625,425.987.01بنك مسقط0.0360.00516.13صناعة مواد البناء

%0.6965,118.466.61اس ام ان باور القابضة0.3700.04814.91العمانية المتحدة للتأمين

الحصة من السوقالكميةالسعر األكثر نشاطاً بالكميةنسبة التغير التغير السعر األكثر انخفاضاً 

  باآلالفر. ع.الشركات %ر. ع.ر. ع.الشركات 

%0.10148,95313.47األسماك العمانية(11.43)(0.012)0.093سندات بنك صحار 4.5

%0.08735,3459.73بنك نزوى(10.64)(0.010)0.084جلفار للهندسة والمقاوالت

%0.09232,2588.88المدينة تكافل(8.33)(0.006)0.066بنك العز اإلسالمي

%0.24024,9606.87البنك الوطني العماني(8.33)(0.020)0.220النهضة للخدمات

 %0.14518,2155.01العنقاء للطاقة(7.69)(0.013)0.156األنوار لبـالط السـيراميك
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العائد منذ بداية النقاطالعائد منذ بداية النقاطالمؤشر السابق المؤشر الحالي عددالرمز القطاعات 

العام %للعامالشهر %للشهر  الشركاتبلومبيرج

BKINV137,947.807,671.922763.602763.60القطاع المالي 

INDSI107,590.747,407.291832.481832.48قطاع الصناعة

SINSI73,023.023,058.76(36)(1.17)(36)(1.17)قطاع الخدمات   
 

السعر الى القيمة مكرر ربحية المؤشرات الرئيسية - القطاعات 

  الدفترية )مرة( السهم )مرة(األدنىاألعلى

6,020.394,867.0010.671.06مؤشر سوق مسقط

7,853.455,745.170.79القطاع المالي

8,245.936,379.201.33قطاع الصناعة

3,355.712,806.891.07قطاع الخدمات 

)Bloomberg( الية، بلومبيرج المصدر: موقع سوق مسقط لالوراق الم

االسبوع -52

 
 

 

ع      
88%

 خ  ج  
7%

ع  
3%

 خ ى
1%

 

شراءالتداول بالجنسية

 

68,099.8عمانيون 

2,834.5خليجيون 

907.4عرب

5,599.2أخرى

 القيمة ألف لاير عماني

 

 

 

ع      
18%

 خ  ج  
32%

ع  
3%

 خ ى
33%

 

بيعالتداول بالجنسية

60,297.6عمانيون 

8,029.5خليجيون 

749.2عرب

8,364.6أخرى

 القيمة ألف لاير عماني 

 
 

سندات التنمية الحكومية

تاريخ االدراجسعر الفائدةقيمة االصدار )لاير عماني(تاريخ االسترداداالصدار

24 يونيو 2012 %5.50 100,000,000 19 يونيو 402022

28يناير 2013 %3.25 100,000,000 05 ديسمبر412017

20مايو 2013 %4.25 80,000,000 13 مايو 422020

03أكتوبر 2013%05100,000,0002.75 سبتمبر 432017

11 ديسمبر 2013 %3.00 100,000,000 25 نوفمبر 442018

15 ديسمبر 2014 %3.00 200,000,000 15 ديسمبر 452019

04 مارس 2015%23200,000,0004.50 فبراير 462025

04 مارس 2015%9300,000,0003.00 أغسطس 472020

24 فبراير 2016%22100,000,0003.50 فبراير 482021

04 مايو 2016%25100,000,0001.00 أبريل 492023

13 أكتوبر 2016%3100,000,0005.00 أكتوبر 502022

01 يناير 2017%27150,000,0005.50 ديسمبر 512026

الية المصدر: سوق مسقط لألوراق الم  
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الأوبار كابيت بحاثأ  



 www.u-capital.netاإللكتروني الموقع  I info@u-capital.net I البريد اإللكتروني I +968 07304304فاكس:  I+968 07147123/110هاتف:  I 3019721رقم السجل التجاري:  I سلطنة عمانالبريد المركزي،  – 333ر.ب.  3311ص.ب. 

 

 

 

 

السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

% % نقطة

(0.11) (0.11) (6.54) 5,782.71 5,776.17

(1.51) (1.51) (108.57) 7,210.43 7,101.86

18.86 18.86 1084.13 5,748.09 6,832.22

1.54 1.54 160.46 10,436.76 10,597.22

6.82 6.82 83.25 1,220.45 1,303.70

3.17 3.17 111.97 3,530.88 3,642.85

0.05 0.05 2.45 4,546.37 4,548.82

سوق البحرين لألوراق المالية

مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

سوق مسقط لألوراق المالية

السوق المالية السعودية

سوق الكويت لألوراق المالية

بورصة قطر

سوق دبي المالي

سوق أبوظبي لألوراق المالية

ال  ابيت ار ك   المصدر: بلومبرغ وأوب
 

 

سبتمبر 2016أكتوبر 2016ديسمبر 2016يناير 2017مقارنة مكررات الربحية لبعض األسواق 

مرةمرةمرةمرة

10.6710.9110.3610.75سوق مسقط 30 *

17.6117.0716.6413.24السوق المالية السعودية

23.2319.4918.6118.62سوق الكويت لألوراق المالية

15.5315.1314.1414.52بورصة قطر

10.6910.009.619.60سوق البحرين لألوراق المالية

12.2211.5310.9612.43سوق دبي المالي

11.7811.7111.1011.91سوق أبوظبي لألوراق المالية

14.5313.6913.0613.01المعدل السواق الخليج

اء سوق مسقط استثن ات األسواق الخليجية ب اهمين ÷ عدد االسهم( لجميع شرك الي حقوق المس / )إجم ترية )مرة( = سعر االغالق  دف قيمة ال ى ال / ربحية السهم .  السعر ال  المصدر: بلومبيرج* ، مكرر الربحية )مرة( = سعر االغالق 
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الأوبار كابيت بحاثأ  
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العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة التغير في أسعار السلع

% %

(2.50) (2.50) خام برنت اآلجل للبرميل            55.40

(3.86) (3.86) خام غرب تكساس اآلجل للبرميل            52.55

4.73 4.73 الذهب لألوقية       1,206.77

9.56 9.56 الفضة لألوقية            17.44

9.99 9.99 بالتينيوم لألوقية          993.80

5.14 5.14 النحاس طن متري       5,820.00

6.44 6.44 األلمنيوم طن متري       1,802.00

16.14 16.14 الرصاص طن متري       2,342.00

7.80 7.80 الزنك طن متري       2,777.00

(3.39) (3.39) النيكل طن متري       9,680.00

الثة بتوقيت مسقط ام محدثة للساعة الث ، األرق )Bloomberg( المصدر: بلومبيرج 

 
العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة المدينة األسواق العالمية

% % أوروبا

0.25 0.25 انجلترا     7,160.69 فايننشال تايمز

1.86 1.86 المانيا   11,694.51 داكس

(1.31) (1.31) فرنسا     4,798.40 كاك 40 

% % الواليات المتحدة االمريكية

1.06 1.06 الواليات المتحدة   19,971.13 داو جونز

1.88 1.88 الواليات المتحدة     2,280.90 أس آند بي 500

4.28 4.28 الواليات المتحدة     5,613.71 ناسداك

% % آسيا الباسيفيكية 

(0.38) (0.38) اليابان   19,041.34 نيكاي 225

6.18 6.18 هونج كونج   23,360.78 هانج سينج

% % مؤشرات االسواق العربية

0.11 0.11 تونس     5,494.84 بورصة تونس

2.68 2.68 مصر   12,676.26 البورصة المصرية

(0.41) (0.41) االردن     2,161.47 بورصة عمان

(2.27) (2.27) فلسطين        518.15 سوق فلسطين لألوراق المالية

0.50 0.50 لبنان     1,217.80 بورصة بيروت

% % إم اس سي آي 

12.22 12.22 البحرين          82.07

14.70 14.70 الكويت        515.35

(2.36) (2.36) عمان        650.60

2.84 2.84 قطر        850.74

1.81 1.81 االمارات        395.08

4.86 4.86 األسواق الخليجية        484.50

الثة بتوقيت مسقط   ام محدثة للساعة الث ، األرق )Bloomberg( المصدر: بلومبيرج
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الأوبار كابيت بحاثأ  
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 (U-Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.u الموقع اإللكتروني:
 0012صندوق البريد: 
، سلطنة عمان 000الرمز البريدي:   

+849 7622 6104الهاتف:   
+849 7607 2072الفاكس:   

 research@u-capital.netالبريد اإللكتروني: 
 

 
 

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

  
 

 

 

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

