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املؤشر

▼

مؤشر بورصة عمان

 17.50مليار دينار

-3.23%

القيمة السوقية للبورصة

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

-2.72%
املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2064.98

2077.06

-12.08

-0.58%

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

45,566,676

-20,177,753

-30.7%

34,095,895

-9,855,868

-22.4%

بورصة عمان  -معلومات السوق (القراءة االسبوعية)
قيمة التداول االسبوعي للقطاعات  -مليون دينار
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
5.82

اداء القطاعات
مؤشر القطاع

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
7.43

▼
▼
▼

املالي
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
32.32

الشركات االكثر تداوال ً
رمز الشركة

مؤشر بورصة عمان  -منذ بداية العام احلالي

اخلدمات
الصناعة

التغير ()%

االغالق
(نقطة)

-0.75

2,824.98

-0.46

1,625.28

-0.28

1,834.33

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

رمز الشركة

IDMC

1.9

7,578,019

AMAL

AMAL

1.27

ATTA

2.15

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

1.27

4,413,532

5,582,434

IDMC

1.9

4,086,695

4,272,418

ATTA

2.15

2,035,626

قيم التداول  -بحسب اجلنسية
البيع

اجلنسية

الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

4,740,779

6,824,532.74

5,674,576

8,324,390.88

1,499,858.14

العرب

1,219,414

1,969,550.08

1,164,368

3,172,535.22

1,202,985.14

االجانب

891,757

2,844,213.48

13,006

141,370.20

-2,702,843.28

اجملموع العام

6,851,950

11,638,296.30

6,851,950

11,638,296.30

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 56
الشركات اخلاسرة 74
دون تغيير 38

األردنية لصناعة األنابيب

▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)
الشركة

▼
▼

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

JOPI

1.74

25%

الوطنية للدواجن

NATP

1.05

-58%

مساكن األردن لتطوير األراضي واملشاريع
الصناعية

MSKN

1.89

25%

التجمعات اإلستثمارية املتخصصة

SPIC

0.4

-17%

القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية

UCVO

0.48

23%

األردنية للتطوير واإلستثمار املالي

JDFI

5.68

-14%

اإلحداثيات العقارية

IHCO

0.6

15%

األلبان األردنية

JODA

6.18

-12%
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انخفاض املؤشر العام لسوق عمان املالي خالل األسبوع

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2064.98نقطة ليسجل بذلك تراجعا بلغت نسبته  0.58%مقارنة بإغالق
االسبوع املاضي والذي أتى عند مستوى  2077.06نقطة ،حيث انخفض املعدل اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع بنسبة
 30.5%ليصل إلى  9.1مليون دينار مقارنة مع  13.1مليون دينار سجلت خالل األسبوع .هذا وقد ارتفعت أسعار إغالق 56
شركة قابلها انخفاض  74شركة من أصل  168شركة تداولت خالل األسبوع.
أخبار الشركات:

شركة مصانع اخلزف األردنية ( :)JOCFوافقت الهيئة العامة لشركة مصانع اخلزف األردنية على االستمرار في عملية االندماج
وتشكيل جلنة من أعضاء مجلس إدارة الشركتني الدامجة واملندمجة باإلضافة إلى السير في عملية التصفية في حال تعطل
عملية الدمج.
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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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