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مؤشر بورصة عمان

القيمة السوقية للبورصة

0.5%

-1.83%
القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,147.0

2,136.32

10.68 +

0.05% +

معلومات التداول الشهرية املقارنة  -بورصة عمان
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

183,126,750

1,752,186 +

0.97% +

208,455,347

38,670,812 +

22.78% +

بورصة عمان  -معلومات السوق (القراءة الشهرية)
قيمة التداول الشهري للقطاعات  -مليون دينار

مؤشر بورصة عمان  -منذ بداية العام احلالي

اداء القطاعات

التغير ()%

االغالق
(نقطة)

+1.30%

2,943.85

اخلدمات

▼

0.41% -

1,719.63

الصناعة

▼

1.54% -

1,820.29

مؤشر القطاع

▼

املالي

الشركات االكثر نشاطا ً  -سهم

الشركات االكثر تداوال ً  -دينار
سعر االغالق

رمز الشركة

قيمة التداول (دينار)

سعر االغالق

رمز الشركة

حجم التداول (سهم)

UCFI

1.59

14,731,081

NAQL

0.64

22,559,011

AMAL

0.94

13,430,820

AMAL

0.94

14,031,470

NAQL

0.64

12,831,439

UCFI

1.59

9,681,928

قيم التداول  -بحسب اجلنسية  -كانون الثاني ( 2016آلخر شهر تداول)
البيع

اجلنسية

الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

179,803,962

155,453,076

186,186,083

159,780,171

4,327,095

العرب

26,614,046

23,486,750

25,694,832

23,486,827

77

االجانب

6,474,845

6,265,250

1,011,938

1,938,078

()4,327,172

اجملموع العام

212,892,853

185,205,076

212,892,853

185,205,076

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 96
الشركات اخلاسرة 74
دون تغيير 23

▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

EJAD

0.49

-43.02%

1.18

-30.99%
-28.55%
-24.08%

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

عمد لالستثمار والتنمية العقارية

AMAD

1.80

55.17%

إجادة لإلستثمارات املالية

املقايضة للنقل واالستثمار

NAQL

0.64

48.84%

املتكاملة للمشاريع املتعددة

INOH

العربية للصناعات الكهربائية

AEIN

0.74

39.62%

اآللبان األردنية

JODA

4.33

العاملية للصناعات الكيماوية

UNIC

0.75

38.89%

الشرق للمشاريع االستثمارية

AIPC

2.27

الشركة

▼
▼



1

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
Ahli Capital Markets & Investment Group

حالة السوق :بورصة عمان تنهي عام  2015بتراجع نسبته 1.35%
طوى املؤشر العام لبوصة عمان صفحة عام  2015بتراجع بلغت نسبته  1.35%وذلك بعد اغالقه عند مستوى  2136.3نقطة ليفقد بذلك حوالي  127نقطة
بالرغم من التحسن الذي سجله على صعيد كل من قيم واحجام التداول والتي بلغت  3.42مليار دينار 2.59 ،مليار سهم ،على التوالي وبنسب قاربت ،51%
 ،11%على التوالي.
كما شهدت القيمة السوقية ملا يقارب 228شركة مدرجة حوالي  18مليار دينار بنهاية عام  2015مقارنة مع  18.08مليار دينار هي القيمة السوقية لعدد
 236شركة كما في نهاية عام .2014
وصل مجموع رؤوس اموال الشركات املدرجة في بورصة عمان  7.44مليار سهم كما في نهاية عام  2015مقارنة مع  7.56مليار سهم سجلتها الشركات
املدرجة كما في نهاية عام  2014مع االشارة الى انخفاض عدد الشركات املدرجة والتي كان لقطاع اخلدمات النصيب االعلى حيث غادر القطاع  6شركات.
اما بالنسبة ملستثمري بورصة عمان ،فقد بلغ عددهم  723.9الف مساهم كما في نهاية عام  2015شكل االردنيني  94%منهم امتلكوا ما يقارب  66.7%من
االسهم املدرجة في البورصة وبعدد  4.96مليار سهم.
ومن حيث القيمة السوقية للمستثمرين ،امتلك املستثمرين االردنيني  53.67%من القيمة السوقية للبورصة كما في نهاية عام  2015وبواقع قيمة استثمار
بلغت  9.83مليار دينار.
وباحلديث عن االستثمار االجنبي غير املباشر للعرب واالجانب (غير االردنيني) ،فقد كان املستثمرين العرب والبالغ عددهم  39.5الف مساهم هم االعلى بني غير
االردنيني والذين امتلكوا  26.45%من عدد االسهم املدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها  1.97مليار سهم وبقيمة استثمار قاربت  6.67مليار دينار كما في
نهاية عام .2015
اما بالنسبة ألبرز جنسيات املستثمرين غير االردنيني ،فقد تصدر املستثمرون اللبنانيون القائمة باستثمار غير مباشر بلغ  1.22مليار دينار ،تاله الكويتيون
وبقيمة  1.13مليار دينار .اما بالنسبة لألجانب ،فقد كان املستثمرون حملة اجلنسية االمريكية ابرزهم وبقيمة قاربت  649.1مليون دينار من خالل ملكيتهم
ألكثر من  70.8مليون سهم لشركات مدرجة في بورصة عمان.
اما بالنسبة لصافي االستثمار ،فقد كان املستثمرين العرب االكثر شراءا ً خالل عام  2015وبصافي استثمار بلغ  20.73مليون دينار (مبيعات  873.5مليون دينار
ومشتريات  894.27مليون دينار) ،حيث كان املستثمرين العرب املصنفني كشركات هم االكثر شراءا وبصافي استثمار قارب  43.25مليون دينار .اما املستثمرين
االردنيني واالجانب فقد كان صافي االستثمار لديهم جلهة البيع وبقيمة قاربت  10.58مليون دينار 10.15 ،مليون دينار على التوالي.
وفي جانب عالقة بورصة عمان واالقتصاد الكلي للمملكة ،فقد سجلت القيمة السوقية لبورصة عمان الى الناجت احمللي االجمالي للملكة تراجعا في عام 2015
لتصل الى  70.7%مقارنة مع  75.8%سجلت في عام .2014

املؤشرات الرئيسية للقطاعات  -بورصة عمان
املالي

اخلدمات

الصناعة

قيمة التداول  -دينار

115,743,522

44,476,759

22,906,469

حجم التداول  -سهم

118,680,269

55,163,509

34,611,569

2,943.85

1,719.63

1,820.29

1.30%

-0.41%

-1.54%

القيمة السوقية  -دينار

11,071,537,278

3,058,347,208

3,526,636,664

مضاعف الربحية  -مرة

17.523

23.11

18.573

مضاعف القيمة السوقية الى الدفترية  -مرة

1.192

1.661

1.315

العائد % -

4.013

4.336

4.779

مساهمة غير االردنيني % -

55.00

25.30

50.60

نسبة الدوران % -

2.838

3.660

3.887

املؤشر  -نقطة
التغير % -

* استهدف حوالي  63.2%من قيمة التداوالت خالل شهر
كانون الثاني القطاع املالي في بورصة عمان ،في حني بلغ
نصيب قطاع الصناعة وقطاع اخلدمات ما نسبته ،24.29%
 ،12.51%من قيمة التداول االجمالية ،على التوالي.
* يعود ما نسبته  74.7%من ملكية قطاع اخلدمات
ملستثمرين أردنيني (وهي النسبة االعلى بني القطاعات
الثالث الرئيسية) .في اجلهة املقابلة ،فان حصة االردنيني
لم تتجاوز ما نسبته  45% ،49.4%من ملكية قطاعي
الصناعة والقطاع املالي على التوالي.

أبرز الصفقات
الشركة

الرمز

السعر

عدد االسهم

قيمة االسهم

التجمعات االستثمارية املتخصصة

SPIC

0.31

1,341,850

409,234

الشرق األوسط للكابالت املتخصصة /مسك_األردن

JNCC

0.17

1,921,666

326,683

األردنية للتطوير واالستثمار املالي

JDFI

5.92

71,150

420,870

اجملموعة االستشارية االستثمارية

CICO

0.83

1,102,840

921,539

4,437,506

2,078,325

اجملموع
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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 االلكترونيResearch.dept@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
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