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 ألسواق الماليةالشهري ل كابيتال أوبار تقرير  7102فبراير 
 

 

 

 

مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية حسب االغالق )اللون األحمر( وحجم السيولة )اللون األحمر( لمدة سنة مقارنة مع المتوسط المتحرك 10 أيام )اللون األخضر(

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

4,800.00

5,300.00

5,800.00

6,300.00

6,800.00

       0231        0231         0231        0231          0231        0231      0231         0231              
0231

               
0231

             
0231

               
0231

       0231
Thousands  

 

 

  د   ه   م  ه  ً  3         .      ق    ه     د     إغالق  ق   ة %2.21     ة   فع ً   ق ة، 2.21 4,1     ى ع د       ة  أل   ق   ق    ق  ؤ    غ ق

  هم       719.7  د     م    ه   خال .  غّ   د    ً  ه  00 ق               ء      قة ف  ه  ً  31   غ ق   خض  ء      قة ف   ً  ه  70 غ ق     ه  ه  

 ع د   ص  عة ق  ع ؤ      ق ة 317.11,     ى         ع د   ق  ع  ؤ    غ ق ،   ؤ   ت   ف ع ة        .     ع   لاير       331.2  غت  إج    ة  ق  ة  

 .        ع ى %2.43-  %7.31، %0.11    قع  غ         ة.  ق ة 1,221.14    ى  ع د   خد  ت ق  ع ؤ      ق ة 1,921.10    ى 
 

 التغير الشهر السابق الشهر الحالي ملخص السوق 

العام %الشهر % نقطة

1,034.041,037.87مؤشر أوبار كابيتال ُعمان 20  (3.83)(0.37)(1.80)

(1.36)(1.11)(13.02)       1,162.291,175.31مؤشر أوبار كابيتال خليجي 50 

0.29(0.57)(5.83)1027.43      1,021.60مؤشر أوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال افرقيا200 

(1.74)(0.40)(3.40)857.33         853.93مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

(0.05)0.07 5,780.035,776.173.86مؤشر سوق مسقط 30 

 29.17 469,399363,389106,009األسهم المتداولة )باأللف(

 49.80 116,00677,44138,565القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني(
  

عدد السندات المتداولة18,408عدد الصفقات

العائد منذ بداية 

850,869 
 

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

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

%99.78024,945.0021.50سندات التنمية الحكومية 0.5960.28692.2652نسيج عمان القابضة

%0.47814,231.0512.27بنك مسقط0.1620.06160.40األسماك العمانية

%0.5607,207.076.21أريدو0.3100.05722.53مؤسسة خدمات الموانئ

%1.3656,837.535.89العمانية لالتصاالت0.0710.01016.39المدينة لالستثمار

%0.1005,748.224.96المدينة تكافل0.2500.03013.64النهضة للخدمات

الحصة من السوقالكميةالسعر األكثر نشاطاً بالكميةنسبة التغير التغير السعر األكثر انخفاضاً 

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

%0.07167,71314.43المدينة لالستثمار(17.54)(0.020)0.094مصانع مسقط للخيوط

%0.08962,76013.37بنك نزوى(10.26)(0.064)0.560أريدو

%0.10059,29512.63المدينة تكافل(5.84)(0.008)0.129الشرقية لالستثمار القابضة

%0.09332,2346.87جلفار للهندسة والمقاوالت(5.64)(0.015)0.251الجزيرة للمنتجات الحديدية

 %0.16231,1856.64األسماك العمانية(5.56)(0.002)0.034صناعة مواد البناء
                    ة    أل   ق   صد :   ق   ق  
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العائد منذ بداية النقاطالعائد منذ بداية النقاطالمؤشر السابق المؤشر الحالي عددالرمز القطاعات 

العام %للعامالشهر %للشهر  الشركاتبلومبيرج

BKINV138,164.637,947.802172.734936.42القطاع المالي 

INDSI107,907.327,590.743174.175006.75قطاع الصناعة

SINSI73,007.753,023.02(15)(0.51)(51)(1.67)قطاع الخدمات   
 

السعر الى القيمة مكرر ربحية المؤشرات الرئيسية - القطاعات 

  الدفترية )مرة( السهم )مرة(األدنىاألعلى

6,020.394,867.0010.921.16مؤشر 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
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شراءالتداول بالجنسية

 

106,808.6عمانيون 

2,172.8خليجيون 

1,193.1عرب

5,831.1أخرى

 القيمة ألف لاير عماني

 

 

 

ع      
 3%

 خ  ج  
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ع  
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33%

 

بيعالتداول بالجنسية

94,667.8عمانيون 

7,684.6خليجيون 

858.4عرب

12,794.8أخرى

 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  
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السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

% % نقطة

(0.05) 0.07 3.86 5,776.17 5,780.03

(3.30) (1.82) (129.47) 7,101.86 6,972.39

18.01 (0.72) (49.14) 6,832.22 6,783.08

2.54 0.99 104.90 10,597.22 10,702.12

10.59 3.53 45.97 1,303.70 1,349.67

2.82 (0.34) (12.51) 3,642.85 3,630.34

0.13 0.07 3.27 4,548.82 4,552.09

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
 

 

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

مرةمرةمرةمرة

10.9210.6710.9110.36سوق مسقط 30 *

17.1317.6117.0716.64السوق المالية السعودية

22.9223.2319.4918.61سوق الكويت لألوراق المالية

15.7315.5315.1314.14بورصة قطر

8.6410.6910.009.61سوق البحرين لألوراق المالية

15.1812.2211.5310.96سوق دبي المالي

12.7711.7811.7111.10سوق أبوظبي لألوراق المالية

14.7614.5313.6913.06المعدل 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

% %

(2.90) 0.43 خام برنت اآلجل للبرميل            55.82

(2.69) 0.97 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل            53.94

8.57 3.33 الذهب لألوقية       1,251.01

14.74 4.03 الفضة لألوقية            18.26

13.89 3.42 بالتينيوم لألوقية       1,029.00

7.20 (0.95) النحاس طن متري       5,934.00

12.23 4.45 األلمنيوم طن متري       1,900.00

11.83 (4.89) الرصاص طن متري       2,255.00

8.93 (1.89) الزنك طن متري       2,806.00

10.23 10.95 النيكل طن متري     11,045.00

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

 
العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة المدينة األسواق العالمية

% % أوروبا

1.58 2.21 انجلترا     7,255.94 فايننشال تايمز

2.91 2.43 المانيا   11,815.58 داكس

(0.31) 2.07 فرنسا     4,847.02 كاك 40 

% % الواليات المتحدة االمريكية

5.44 4.90 الواليات المتحدة   20,837.44 داو جونز

5.85 3.99 الواليات المتحدة     2,369.75 أس آند بي 500

8.89 4.40 الواليات المتحدة     5,861.90 ناسداك

% % آسيا الباسيفيكية 

0.02 0.41 اليابان   19,118.99 نيكاي 225

7.91 1.63 هونج كونج   23,740.73 هانج سينج

% % مؤشرات االسواق العربية

1.50 1.42 تونس     5,571.14 بورصة تونس

(3.42) (5.92) مصر   11,922.71 البورصة المصرية

1.66 2.08 االردن     2,206.42 بورصة عمان

(0.52) 1.78 فلسطين        527.39 سوق فلسطين لألوراق المالية

1.40 0.90 لبنان     1,228.71 بورصة بيروت

% % إم اس سي آي 

17.98 6.50 البحرين          86.28

11.18 (2.35) الكويت        499.57

(2.82) (0.76) عمان        647.55

4.55 3.30 قطر        864.88

3.59 2.83 االمارات        402.01

5.62 1.85 األسواق الخليجية        488.01

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (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  معلومات متاحة للجمهور.( بناء على U Capitalأوبار كابيتال ش.م.ع.م. ) بواسطة هذا التقرير إعداد تم: المسؤولية إخالء
 .هذا التقرير 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

الأوبار كابيت بحاثأ  

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

