تقرير السوق االسبوعي للبنك االهلي االردني
تقرير متابعة اداء بورصة عمان
للفترة ما بني ( )22 - 18تشرين االول 2015
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▼

مؤشر بورصة عمان

-4.10%

القيمة السوقية للبورصة

-4.59%

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,066.08

2,041.13

24.95 +

1.22% +

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

52,821,675

3,043,457

6.11% +

37,151,063

2,663,473 -

6.69% -

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)

1.27%

2,847.92

0.08%

1,616.02

1.63%

1,817.13

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

رمز الشركة

IDMC

1.7

11,481,984

IDMC

MSKN

5.17

AMAL

1.18

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

1.7

6,685,600

7,670,126

AMAL

1.18

5,058,216

5,899,858

TAMR

0.72

2,747,507

قيم التداول  -بحسب اجلنسية  -أيلول ( 2015آلخر شهر تداول)
البيع

اجلنسية

االسهم

القيمة السوقية

االسهم

القيمة السوقية

االردنيني

132,101,234

151,147,436

135,870,271

158,539,488

7,392,052

العرب

27,539,700

37,547,172

27,759,396

41,569,348

4,022,176

االجانب

4,850,064

13,377,284

861,331

1,963,056

()11,414,229

اجملموع العام

207,851,537

303,655,581.79

207,851,537

303,655,581.79

الشركات الرابحة واخلاسرة
الشركات الرابحة 71
الشركات اخلاسرة 63
دون تغيير 33



الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

▼
▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

YINS

0.92

-18.58%

3.5

-11.17%

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

اإلسراء لالستثمار والتمويل اإلسالمي

ISRA

0.46

21.05%

اليرموك للتأمني

األردن ديكابولس لألمالك

JDPC

0.73

17.74%

مصانع االحتاد النتاج التبغ والسجائر

UTOB

الدولية لالستثمارات الطبية

ICMI

2.87

16.67%

الشرق العربي لالستثمارات املالية
واالقتصادية

AEIV

0.67

13.56%

الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك
الكهربائية

WIRE

0.42

-10.64%

فيالدلفيا لصناعة األدوية

PHIL

4.37

-9.90%
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حالة السوق :املؤشر العام لبورصة عمان يرتفع بنسبة 1.22%

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2066.08نقطة ليسجل بذلك ارتفاعا بلغت نسبته  1.22%مقارنة بإغالق نهاية األسبوع
املاضي والبالغة  2041.13نقطة .اما على صعيد املعدل اليومي لقيمة التداول فقد وصل الى  10.69مليون دينار مقارنة مع معدل
األسبوع السابق والبالغ  12.89مليون دينار .هذا وقد ارتفعت اسعار اسهم  71شركة وانخفضت اسعار اسهم  63شركة من اصل
 167شركة تداولت خالل االسبوع.
أخبار الشركات:

االردن لتطوير املشاريع السياحية ( :)JPTDوافق مجلس مفوضي هيئة االوراق املالية على رفع رأسمال الشركة بعدد  9ماليني سهم
وبسعر اكتتاب بلغ  3.33دينار للسهم (او  90%من سعر االغالق لسهم الشركة بتاريخ موافقة اجمللس ايهما اعلى) وبقيمة بلغت 30
مليون دينار وذلك بتخصيصها لصالح مساهمني محددين.
مساكن االردن لتطوير االراضي واملشاريع الصناعية ( :)MSKNدعا مجلس ادارة الشركة املساهمني حلضور اجتماع الهيئة العامة غير
العادية واملنوي عقده بتاريخ  7تشرين الثاني  2015وذلك ملناقشه رفع رأسمال الشركة من  12.24مليون دينار /سهم ليصبح 700
مليون دينار /سهم على ان تشمل الزيادة حصص نقدية وعينية وتخصيص اسهم الزيادة ملستثمرين اجانب ومستثمرين استراتيجيني
ومساهمي الشركة.
الشرق العربي لالستثمارات العقارية ( :)REALاعلنت الشركة بانها قامت ومن خالل نشاطها الرئيسي بتسديد ما نسبته  43%من
اجمالي القروض املمنوحة لها من البنوك وان البيانات املالية للربع الثالث سوف تعكس هذه النشاطات.
تعمير االردنية القابضة ( :)TAMRقامت الشركة بتوقيع مذكره تفاهم مع شركة (في ام سي جلوبال) الصينية ،حيث تهدف هذه
املذكرة الى تعزيز سبل التعاون بني الشركتني .كما وستكون اولويات هذه املذكرة دراسة واستكمال املشاريع القائمة باإلضافة الى
مشاريع جديدة مستقبلية.
رم عالء الدين للصناعات الهندسية ( :)IENGاستنادا الى قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة واملنعقد بتاريخ  18تشرين االول
 ،2015فقد مت املوافقة باإلجماع على تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيني مصفي للشركة .وبناءا على ذلك ،فقد قررت بورصة
عمان استمرار ايقاف اسهم الشركة عن التداول حتى اشعارا اخر.
اليرموك للتامني ( ،)YINSاالولى للتمويل ( :)FINSدعت اللجنة التنفيذية لالندماج بني الشركتني واملعينة من وزير الصناعة والتجارة
مساهمي الشركتني الجتماع هيئة عامة غير عادية بتاريخ  2تشرين الثاني  2015وذلك إلقرار عقد التأسيس والنظام االساسي
للشركة الدامجة ،نتائج اعادة تقدير املوجودات واملطلوبات وامليزانية االفتتاحية للشركة الناجتة عن االندماج باإلضافة الى املوافقة
النهائية على االندماج.
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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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