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املؤشر

▼

مؤشر بورصة عمان

-3.56%

القيمة السوقية للبورصة

-4.70%

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,063.64

2,064.98

1.34 -

0.06% -

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

47,770,002

2,203,326

4.84% +

42,148,690

8,052,795

23.62% +

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

مؤشر بورصة عمان  -منذ بداية العام احلالي

اداء القطاعات
مؤشر القطاع

التغير ()%

▼
▼

املالي
اخلدمات

▼

الصناعة

الشركات االكثر تداوال ً
رمز الشركة

االغالق
(نقطة)

-0.02%

2,824.30

0.81%

1,638.51

-0.37%

1,827.54

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

رمز الشركة

IDMC

1.69

10,478,197

SPIC

FATI

2.00

SPIC

0.48

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

0.48

7,674,567

3,601,561

IDMC

1.69

5,984,448

3,559,264

AMON

0.51

2,523,431

قيم التداول  -بحسب اجلنسية  -آب 2015
البيع

اجلنسية

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

172,845,966

239,527,197.35

175,590,666

243,765,783.86

4,238,587

العرب

32,227,064

55,536,470.36

28,501,149

50,897,977.56

-4,638,493

االجانب

2,778,507

8,591,914.08

3,759,722

8,991,820.37

399,906

اجملموع العام

207,851,537

303,655,581.79

207,851,537

303,655,581.79

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 48
الشركات اخلاسرة 71
دون تغيير 41



الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

APCT

0.14

-17.65%

0.21

-12.50%
-11.62%
-11.05%

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

MSKN

2.37

25.40%

العربية للمشاريع االستثمارية

التجمعات االستثمارية املتخصصة

SPIC

0.48

20.00%

أساس للصناعات اخلرسانية

ASAS

الوطنية إلنتاج النفط والطاقة الكهربائية

JOSE

0.36

16.13%

العربية لصناعة االملنيوم/آرال

AALU

2.13

اخلطوط البحرية الوطنية االردنية

SHIP

1.45

13.28%

مجمع الضليل الصناعي العقاري

IDMC

1.69

مساكن األردن لتطوير األراضي واملشاريع

▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)
الشركة

▼
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حالة السوق :املؤشر العام لبورصة عمان ينخفض وبنسبة 0.06%

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2063.64نقطة ليسجل بذلك انخفاضا بلغت نسبته  0.06%مقارنة بإغالق نهاية
األسبوع املاضي والبالغة  2064.98نقطة .اما على صعيد املعدل اليومي لقيمة التداول فقد وصل الى  9.78مليون دينار مقارنة مع
معدل األسبوع السابق والبالغ  9.63مليون دينار .هذا وقد ارتفعت اسعار اسهم  48شركة وانخفضت اسعار اسهم  71شركة من
اصل  160شركة تداولت خالل االسبوع.
أخبار الشركات:

االردن ديكابولس لألمالك ( :)JDPCوافقت وزارة الصناعة والتجارة على حتفيض رأسمال الشركة بقيمة  23.03مليون دينار /سهم
وذلك إلطفاء كامل رصيد اخلسائر املدورة كما في نهاية كانون االول  ،2014بحيث سيصبح رأسمالها بعد التخفيض 46.97مليون
دينار /سهم بدال من  70مليون دينار /سهم .وبناءا على ذلك ،سيتم ايقاف اسهم الشركة عن التداول اعتبارا من  16ايلول  2015وحلني
انتهاء اجراءات التخفيض وصدور كتب املوافقة من اجلهات الرسمية.
مجمع الضليل الصناعي العقاري ( :)IDMCقامت الشركة بتأجير شركة ناب الفيل لصناعه األلبسة اجلاهزة مصنع مبساحه 3500
متر مربع (توسعه املرحلة الثالثة) اضافة الى بناء سكن يتسع لغاية  240عامل وملده  6سنوات قابله للتجديد .حيث توقعت الشركة
ان تصل قيمة العقدين  650الف دينار جلميع املباني املؤجرة لهم.
املتخصصة للتجارة واالستثمارات ( :)SPTIنظرا الستكمال الشركة كافة االجراءات القانونية الالزمة لتخفيض رأسمالها املدرج
من  3.08مليون دينار /سهم لصبح  1مليون دينار /سهمن سيتم اعادة التداول باسهم الشركة ال بورصة عمان وذلك اعتبارا من 21
ايلول  ،2015على ان يصبح السعر املرجعي  1.30دينار /سهم.
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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

جميل الترك
محلل ابحاث
البريد االلكترونيJamil.Al-turk@ahlibank.com.jo :
هاتف  / +962 )6( 5002130 :فرعي 1643
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