تقرير السوق االسبوعي للبنك االهلي االردني
تقرير متابعة اداء بورصة عمان
للفترة ما بني ( )5 - 1شباط 2015

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
Ahli Capital Markets & Investment Group
Corporate Finance Department

Research & Studies Department

 18.05مليار دينار

-0.17%

E-mail: Corporatefinance@ahlibank.com.jo

E-mail: Researchdept@ahlibank.com.jo

القيمة السوقية للبورصة

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر

▼

مؤشر بورصة عمان

-0.27%
املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2220.77

2169.61

51.16

2.36%

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

83,100,362

19,365,689

30.4%

85,336,726

13,308,956

18.5%

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

اداء القطاعات

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
16.9

مؤشر القطاع

▼
▼
▼

املالي
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
24.97

اخلدمات

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
41.2

الصناعة

الشركات االكثر تداوال ً
رمز الشركة

مؤشر بورصة عمان  -منذ بداية العام احلالي

التغير ()%

االغالق
(نقطة)

1.96%

3,002.40

4.38%

1,849.25

0.99%

1,858.29

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

رمز الشركة

IDMC

1.35

14,821,331

IDMC

NAQL

0.92

JOPT

5.22

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

1.35

11,724,968

7,563,815

NAQL

0.92

8,437,543

7,256,734

JOIR

0.55

7,617,786

قيم التداول  -بحسب اجلنسية
البيع

اجلنسية

الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

11,023,271

9,069,100.14

11,814,313

9,742,280.13

673,179.99

العرب

2,477,301

2,438,932.01

1,853,434

1,995,111.51

-443,820.50

االجانب

167,230

229,441.99

55

82.5

-229,359.49

اجملموع العام

13,667,802

11,737,474.14

13,667,802

11,737,474.14

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 97
الشركات اخلاسرة 51
دون تغيير 30

▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

1.86

-13%

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

الشركة

األردنية للتعمير ( القابضة )

TAMR

0.16

33%

عقاري للصناعات واإلستثمارات العقارية

WOOL

تطوير العقارات

REDV

0.25

25%

الشركة

▼

الشرق األوسط للصناعات الدوائية
والكيماوية واملستلزمات الطبية

MPHA

1.55

-9%

التجمعات اإلستثمارية املتخصصة

SPIC

0.9

20%

إجناز للتنمية واملشاريع املتعددة

LIPO

1.22

-9%

األردنية لصناعة األنابيب

JOPI

1.77

18%

البالد لألوراق املالية واإلستثمار

BLAD

0.62

-9%
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ارتفاع املؤشر العام لسوق عمان املالي خالل األسبوع

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2220.77نقطة ليسجل بذلك تقدما بلغت نسبته  2.36%مقارنة بإغالق
االسبوع املاضي والذي أتى عند مستوى  2169.61نقطة ،حيث ارتفع املعدل اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع بنسبة
 28%ليصل إلى  16.62مليون دينار مقارنة مع  12.98مليون دينار سجلت خالل األسبوع .هذا وقد ارتفعت أسعار إغالق 97
شركة قابلها انخفاض  51شركة من أصل  178شركة تداولت خالل األسبوع.
أخبار الشركات:

الضامنون العرب للتأمني ( :)ARASوافق مجلس مفوضي هيئة األوراق املالية على تسجيل اسهم زيادة راسمال شركة
الضامنون العرب والبالغة  90,909سهم وذلك عن طريق العرض غير العام وتخصيص هذه االسهم للمساهم شركة طريق
الشمس خلدمة املركبات ذ.م.م بالقيمة االسمية للسهم البالغة  1دينار وخصم اصدار مقدار  0,68دينار للسهم او  90%من
سعر اغالق سهم الشركة بتاريخ موافقة اجمللس على الزيادة ايهما أعلى.
مسافات للنقل املتخصص ( :)MSFTقررت شركة مسافات للنقل املتخصص عقد اجتماع الهيئة العامة في 18/2/2015
ملناقشة قرار مجلس االدارة بتوزيع ارباح على املساهمني بنسبة  ،4%باالضافة الى املوافقة على قرار مجلس االدارة بتوزيع اسهم
مجانية على مساهمي الشركة بنسبة  3.641%من راس مال الشركة اي ما يعادل  650,000دينار /سهم من االحتياطي
االختياري واالرباح املدورة ليصبح راسمال الشركة  18,500,000دينار /سهم.
فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليمية ( :)PIECقررت شركة فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليمية عقد اجتماع
الهيئة العامة العادي في  25/2/2015من اجل املوافقة على توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية على املساهمني بنسبة
 30%من راس املال.
شركة باطون اململكة ( :)RMCCقررت شركة باطون اململكة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في  19/2/2015من اجل
املوافقة على اقتراح مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة .8%
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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 4649529 :
ماجد حجاب						
املدير التنفيذي
رئيس البنكية االستثمارية
البريد االلكترونيMajed.Hejab@ahlibank.com.jo :
هاتف 5689861/2/ 5689857 :
							
دائرة االبحاث والدراسات
				
ربيع البطاينة
مدير االبحاث والدراسات
البريد االلكترونيResearchdept@ahlibank.com.jo :
				
هاتف 5689854 :

				
مراد حجازين
محلل استثمار
البريد االلكترونيMurad.Hjazeen@ahlibank.com.jo :
				
هاتف 5689854 :

جميل الترك
محلل ابحاث
البريد االلكترونيJamil.Al-turk@ahlibank.com.jo :
هاتف 5689854 :

شركة االهلي للوساطة املالية
البريد االكتروني info@ahlibrokerage.com :
هاتف 5624362 :
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