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املؤشر

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2129.01

2130.59

-1.58

-0.07%

▼

مؤشر بورصة عمان

0.28%

القيمة السوقية للبورصة

-0.25%
املؤشر العام (منذ بداية العام )%

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

32,133,017

-1,506,390

-4.48%

28,953,197

-6,026,903

-17.2%

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

اداء القطاعات

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
5.61

مؤشر القطاع

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
7.53

▼

املالي

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
19

▼
▼

اخلدمات
الصناعة

الشركات االكثر تداوال ً
رمز الشركة

مؤشر بورصة عمان  -منذ بداية العام احلالي

التغير ()%

االغالق
(نقطة)

0.12%

2,900.78

-0.29%

1,632.70

-0.39%

1,921.90

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

رمز الشركة

ARBK

7.43

4,071,012

RUMM

RUMM

1.01

ATTA

1.29

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

1.01

3,602,569

3,585,252

JNTH

1.08

2,223,142

2,415,920

ATTA

1.29

1,870,955

قيم التداول  -بحسب اجلنسية
البيع

اجلنسية

الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

5,081,846

5,715,720.48

5,135,596

5,670,448.45

-45,272.03

العرب

650,225

712,117.04

468,509

613,554.78

-98,562.26

االجانب

26,753

122,810.99

154,719

266,645.28

143,834.29

اجملموع العام

5,758,824

6,550,648.51

5,758,824

6,550,648.51

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 69
الشركات اخلاسرة 63
دون تغيير 45

▼
▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

0.4

-7%

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

الشركة

الوطنية للدواجن

NATP

2.54

15%

مجموعة أوفتك (القابضة)

OFTC

إحتاد املستثمرون العرب للتطوير العقاري

UNAI

0.55

12%

عالية اخلطوط اجلوية امللكية االردنية
(امللكية األردنية)

RJAL

0.41

-7%

األردنية الفرنسية للتأمني

JOFR

0.38

12%

مصانع اخلزف األردنية

JOCF

1.11

-7%

اجملموعة العربية األردنية للتأمني

ARGR

0.76

12%

الشراع للتطوير العقاري واإلستثمارات

SHRA

0.76

-6%
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انخفاض طفيف للمؤشر العام لسوق عمان املالي خالل األسبوع

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2129.01نقطة ليسجل بذلك تراجعا بلغت نسبته  0.07%مقارنة بإغالق
االسبوع املاضي والذي أتى عند مستوى  2130.59نقطة ،حيث ارتفع املعدل اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع بنسبة
 0.7%ليصل إلى  6.78مليون دينار مقارنة مع  6.73مليون دينار سجلت خالل األسبوع .هذا وقد ارتفعت أسعار إغالق 69
شركة قابلها انخفاض  63شركة من أصل  177شركة تداولت خالل األسبوع.
أخبار الشركات:

شركة عالية -اخلطوط اجلوية امللكية االردنية ( :)RJALاعلنت بورصة عمان عن نقل ادارج اسهم شركة عالية -اخلطوط اجلوية
امللكية االردنية من السوق الثاني الى السوق الثالث للبورصة وذلك اعتبارا ً من .10/9/2014
شركة اجملموعة العربية االردنية للتامني ( :)ARGRنظرا ً الستكمال شركة اجملموعة العربية االردنية للتامني كافة االجراءات
الالزمة لتخفيض راس املال املدرج من  9مليون سهم /دينار الى  8مليون سهم /دينار ،اعلنت بورصة عمان بأنه سيتم إعاده
التداول بأسهم الشركة اعتباراً من  11/9/2014على ان يصبح السعر املرجعي لسهم الشركة  0.77دينار.
شركة الشراع للتطوير العقاري واالستثمارات ( :)SHRAاعلنت بورصة عمان عن ادراج اسهم الزيادة في راس مال شركة الشراع
للتطوير العقاري واالستثمارات والبالغة  1,944,646سهم في البورصة اعتباراً من .11/9/2014
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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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