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املؤشر

▼

مؤشر بورصة عمان

4.34%

القيمة السوقية للبورصة

3.03%

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,128.35

2,141.26

12.91 -

0.6% -

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

34,174,694

14,253,407 -

29.43% -

35,968,193

-1,542,940

4.11% -

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

مؤشر بورصة عمان  -منذ بداية العام احلالي

اداء القطاعات
مؤشر القطاع

▼
▼

املالي
اخلدمات

▼

الصناعة

الشركات االكثر تداوال ً
رمز الشركة

التغير ()%

االغالق
(نقطة)

-1.29%

2,941.41

1.29%

1,575.37

-0.11%

1,900.22

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

JNTH

1.31

3,013,099

RUMM

ATTA

1.21

RUMM

0.86

رمز الشركة

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

0.86

2,858,727

2,935,135

JDIB

0.82

2,701,547

2,479,859

ATTA

1.21

2,559,571

قيم التداول  -بحسب اجلنسية
البيع

اجلنسية

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

8,145,308

6,276,281.21

8,250,145

6,506,131.61

222,850.4

العرب

440,802

474,546.86

371,899

304,269.18

- 170,277.68

االجانب

66,511

148,061.91

30,577

88,489.19

- 60,572.72

اجملموع العام

8,652,621

6,898,889.98

8,652,621

6,898,889.98

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 57
الشركات اخلاسرة 79
دون تغيير 30



الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

▼
▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

JEDI

0.67

-20.24%

0.77

-15.38%
-8.96%
-8.75%

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

مصانع اخلزف األردنية

JOCF

1.2

22.45%

أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار التجاري

املتصدرة لألعمال واملشاريع

ACDT

1.52

21.60%

حديد االردن

JOST

الصفوة لالستثمارات املالية

SFWA

1.71

20.42%

االردن الدولية للتأمني

JIJC

0.61

دار الدواء للتنمية واالستثمار

DADI

2.19

16.49%

شركة الترافرتني

TRAV

0.73

1

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
Ahli Capital Markets & Investment Group

حالة السوق :انخفاض طفيف للمؤشر العام لبورصة عمان وبنسبة 0.6%

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2128.35نقطة ليسجل بذلك انخفاضا بلغت نسبته  0.6%مقارنة بإغالق نهاية
األسبوع املاضي والبالغة  2141.26نقطة .اما على صعيد املعدل اليومي لقيمة التداول فقد وصل الى  6.94مليون دينار
مقارنة مع معدل األسبوع السابق والبالغ  9.79مليون دينار .هذا وقد ارتفعت اسعار اسهم  57شركة وانخفضت اسعار
اسهم  79شركة من اصل  166شركة تداولت خالل االسبوع.
أخبار الشركات:

بنك املؤسسة العربية املصرفية (ِ :)ABCOوافق مجلس مفوضي هيئة االوراق املالية على رفع راسمال البنك مبقدار  10ماليني دينار من
خالل رسملة الرصيد من االرباح املدورة واالحتياطي االختياري وتوزيعها كاسهم مجانية على املساهمني املسجلني في سجالت الشركة
كما في اليوم  15من موافقة اجمللس والتي توافق  3حزيران .2014
سنيوره للصناعات الغذائية ( :)SNRAوافق مجلس مفوضي هيئة االوراق املالية على رفع راسمال الشركة مبقدار  2.41مليون دينار من
خالل رسملة الرصيد من االرباح املدورة وتوزيعها كاسهم مجانية على املساهمني املسجلني في سجالت الشركة كما في اليوم  15من
موافقة اجمللس والتي توافق  3حزيران .2014
االردنية لالدارة واالستشارات ( :)JMCOوافق مجلس مفوضي هيئة االوراق املالية على رفع راسمال الشركة مبقدار  300الف دينار من
خالل رسملة الرصيد من االرباح املدورة وتوزيعها كاسهم مجانية على املساهمني املسجلني في سجالت الشركة كما في اليوم  15من
موافقة اجمللس والتي توافق  3حزيران .2014
بنك سوسيتيه جنرال  -االردن ( :)SGBJقام البنك بالتوقيع على اتفاقية قرض مبقدار  50مليون دينار مع سلطة املياه بكفالة احلكومة
االردنية ،االمر الذي سيترك اثرا ايجابيا على ربحية البنك املستقبلية وفقا ملا اشار له البنك.

2

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
Ahli Capital Markets & Investment Group

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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