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املؤشر

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,127.24

2,145.63

18.39 -

0.86% -

▼

مؤشر بورصة عمان

-2.45%

القيمة السوقية للبورصة

3.60%
املؤشر العام (منذ بداية العام )%

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

65,706,113

17,551,361

22.64%

83,439,538

11,471,975

21.15%

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)

-1.04%

2,879.47

-0.52%

1,764.13

0.02%

1,810.62

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

IDMC

0.67

6,155,267

IDMC

ARBK

6.75

JNTH

1.4

رمز الشركة

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

0.67

9,816,333

5,430,156

OFTC

0.37

7,177,554

4,040,385

SURA

0.55

6,627,135

قيم التداول  -بحسب اجلنسية
البيع

اجلنسية

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

5,072,091

4,917,458.12

5,337,319

5,159,809.14

242,351

العرب

787,619

765,120.83

591,660

748,621.53

-16,499

االجانب

200,807

590,076.51

131,538

364,224.79

-225,852

اجملموع العام

6,060,517

6,272,655.46

6,060,517

6,272,655.46

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 62
الشركات اخلاسرة 80
دون تغيير 26



الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

DARA

0.46

-11.54%

0.6

-10.45%
-9.09%
-8.20%

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

املقايضة للنقل واالستثمار

NAQL

0.67

19.64%

دارات األردنية

مجمع الضليل الصناعي العقاري

IDMC

0.67

13.56%

األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

JPPC

لضامنون العرب للتأمني

ARAS

0.38

11.76%

للمشاريع االستثمارية

APCT

0.2

الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك
الكهربائية

WIRE

0.6

11.11%

التجمعات للمشاريع السياحية

TAJM

0.56

الشركة

▼

الشركة
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حالة السوق :انخفاض طفيف للمؤشر العام لبورصة عمان وبنسبة 0.86%

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2127.24نقطة ليسجل بذلك انخفاضا ً بلغت نسبته  0.86%مقارنة بإغالق
نهاية األسبوع املاضي والبالغة  2145.63نقطة .اما على صعيد املعدل اليومي لقيمة التداول فقد وصل الى  13.14مليون
دينار مقارنة مع معدل األسبوع السابق والبالغ  10.85مليون دينار .هذا وقد ارتفعت اسعار اسهم  62شركة وانخفضت
اسعار اسهم  80شركة من اصل  168شركة تداولت خالل االسبوع.
أخبار الشركات:

الوطنية النتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي ( :)JOSEاعلنت الشركة عن حصولها على قرض من قبل عضو
مجلس ادارة الشركة (شركة البديهة للخدمات الهندسية) وذلك لغايات تسديد فاتورة دراسة اجلدوى االقتصادية والبنكية لشركة
 TTU Galoter .L.Pكون الفاتوره مستحقه وواجب دفعها فورا .
البوتاس العربية ( :)APOTقامت الشركة بافتتاح املكتب التمثيلي لشركة البوتاس العربية في العاصمة الهندية نيودلهي بهدف
اثبات الوجود الدائم للشركة في السوق الهندي ولزيادة حجم صادراتها وتسهيل اية صعوبات تواجه الشركة في عملية تصدير
البوتاس.
البنك االسالمي االردني ( :)JOIBقام البنك بتوقيع اتفاقية متويل مشتريات شركة الكهرباء الوطنية بقيمة  307مليون دينار وذلك
لتتمكن الشركة من التمويل الالزم لشراء املشتقات النفطية.
مجموعه رم للنقل واالستثمار السياحي ( :)RUMMقامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية مبدئية مع شركة روتانا للحصول على حق
امتياز واستخدام روتانا كافية في االردن باالضافة الى روتانا اكسبرس.
الفاحتون العرب ( :)FATIقامت شركة اثمار للنقل (واململوكة لها بالكامل) ببيع  12قاطرة ومقطورة من اصل  24لديها ،حيث حققت
الشركة ربحا  76.9الف دينار.
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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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