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املؤشر

▼

مؤشر بورصة عمان

 17.93مليار دينار

-0.82%

القيمة السوقية للبورصة

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

-0.68%
املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2154.77

2186.64

-31.87

-1.46%

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

58,239,927

10,382,883

21.7%

51,332,956

4,783,130

10.3%

بورصة عمان  -معلومات السوق (القراءة االسبوعية)
قيمة التداول االسبوعي للقطاعات  -مليون دينار

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
7.86

اداء القطاعات

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
4.74

مؤشر القطاع

▼
▼
▼

املالي
اخلدمات

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
45.6

الصناعة

الشركات االكثر تداوال ً
رمز الشركة

مؤشر بورصة عمان  -منذ بداية العام احلالي

التغير ()%

االغالق
(نقطة)

-0.90%

2,869.93

-2.05%

1,802.65

-1.58%

1,870.53

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

رمز الشركة

IDMC

1.29

13,638,621

IDMC

JNTH

0.92

ATTA

2.09

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

1.29

10,648,309

6,377,529

JNTH

0.92

7,107,586

5,736,237

TAMR

0.17

4,557,451

قيم التداول  -بحسب اجلنسية
البيع

اجلنسية

الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

10,461,128

11,181,894.77

10,795,396

12,146,568.16

964,673.39

العرب

1,473,785

2,392,763.56

1,774,790

2,574,896.83

182,133.27

االجانب

768,679

1,489,212.72

133,406

342,406.06

-1,146,806.66

اجملموع العام

12,703,592

15,063,871.05

12,703,592

15,063,871.05

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 54
الشركات اخلاسرة 83
دون تغيير 30

▼
▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)
الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

الشرق للمشاريع اإلستثمارية

AIPC

3.04

24%

اإلستثمارية القابضة للمغتربني األردنيني

JEIH

0.87

-8%

املتكاملة للمشاريع املتعددة

INOH

1.26

24%

تطوير العقارات

REDV

0.23

-8%

نوبار للتجارة واإلستثمار

NOTI

0.66

22%

الرؤية لإلستثمار

ROYA

0.35

-8%

دار الغذاء

NDAR

0.6

20%

البوتاس العربية

APOT

20.5

-7%
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انخفاض املؤشر العام لسوق عمان املالي خالل األسبوع

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2154.77نقطة ليسجل بذلك تراجعا بلغت نسبته  1.46%مقارنة بإغالق
االسبوع املاضي والذي أتى عند مستوى  2186.64نقطة ،حيث ارتفع املعدل اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع بنسبة
 33.5%ليصل إلى  13مليون دينار مقارنة مع  9.74مليون دينار سجلت خالل األسبوع .هذا وقد ارتفعت أسعار إغالق 54
شركة قابلها انخفاض  83شركة من أصل  167شركة تداولت خالل األسبوع.
أخبار الشركات:

شركة الضامنون العرب للتأمني ( :)ARASأعلنت بورصة عمان عن إدراج أسهم الزيادة في رأس مال شركة الضامنون العرب
للتأمني والبالغة  1,125,000سهم /دينار اعتبارا ً من .14/6/2015
شركة القدس للصناعات اخلرسانية ( :)AQRMأعلنت بورصة عمان عن تعليق التداول بأسهم شركة القدس للصناعات
اخلرسانية اعتبارا ً من  9/6/2015وحلني انتهاء اجراء تخفيض رأس املال.
البنك التجاري األردني ( :)JCBKقررت الهيئة العامة للبنك التجاري األردني في  11/6/2015زيادة رأس مال البنك بنسبة 5%
من رأس املال عن طريق رسملة  5,000,000دينار /سهم من األرباح املدورة ليصبح رأس املال  105,000,000دينار /سهم
وتوزيعها كأسهم مجانية لصالح املساهمني.
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مالحظة هامة:
إن املعلومات املالية وبيانات التداول املتضمنة في هذا التقرير قد مت احلصول عليها من مصادر يعتقد البنك األهلي األردني أنها موثوقة في كافة اجلوانب اجلوهرية ولكن البنك
األهلي األردني ال يضمن مدى دقة وعدالة واكتمال تلك املعلومات والبيانات ،وال يحق ألي قارئ أن يحمل البنك أو مصادر جمع املعلومات أي مسؤولية مهما كان نوعها في حال وجود
أخطاء أو حذف ملعلومات تتعلق باخلدمة أو كيفية تقدميها ،بغض النظر عن سبب أو مصدر هذه األخطاء أو إغفال املعلومات .إن هذا التقرير ال يعتبر دعوة لشراء أو بيع األسهم
املدرجة لدى بورصة عمان  .إن الغاية من هذا التقرير هي توفير املعلومات والتحاليل املالية اخلاصة ببورصة عمان ،باإلضافة إلى مساعدة املستثمرين للحصول على املعلومات
الداعمة لقراراتهم االستثمارية التي يرونها مناسبة .على القارئ أن ال يتخذ أي قرار استثماري باالعتماد فقط على املعلومات الواردة في هذا التقرير ويجب عليه مراجعة مستشاره
املالي قبل االستثمار .إن هذا التقرير هو من حقوق البنك األهلي األردني وال يجوز نسخه أو نشره أو إعادة توزيعه جزئيا ً أو كليا ً بأي شكل أو أسلوب آخر بدون موافقة خطية واضحة
من قبل البنك األهلي األردني.

تقارير دائرة االبحاث والدراسات:
 -تقارير السوق (اسبوعي ،شهري ،سنوي) 				

 -تقارير اغتنام فرصة فنية.

 -تقارير نظرة على اداء الشركات					.

 -تقارير قطاعية.

 -تقارير اقتصادية						 .

 -تقارير مالية.

معلومات االتصال:
لينا البخيت								
نائب الرئيس التنفيذي  /نائب املدير العام
رئيس مجموعة االهلي لألسواق املالية واالستثمارات
البريد االلكترونيLina.bakhit@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1601
ماجد حجاب						
املدير التنفيذي
رئيس البنكية االستثمارية
البريد االلكترونيMajed.Hejab@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1600
		
					
دائرة االبحاث والدراسات
			
ربيع البطاينة
مدير االبحاث والدراسات
البريد االلكترونيResearchdept@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1642

				
مراد حجازين
مساعد مدير
البريد االلكترونيMurad.Hjazeen@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1641

جميل الترك
محلل ابحاث
البريد االلكترونيJamil.Al-turk@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1643
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