تقرير السوق االسبوعي للبنك االهلي االردني
تقرير متابعة اداء بورصة عمان
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▼

مؤشر بورصة عمان

-1.14%

القيمة السوقية للبورصة

1.39%

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,195.46

2,189.47

5.99 +

0.27% +

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

50,658,008

17,976,977 +

55.01% +

57,411,698

20,859,667 +

57.07% +

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)

0.23%

2,984.86

1.94%

1,823.01

-0.90%

1,827.67

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

IDMC

1.31

10,459,478

IDMC

NAQL

0.72

JOIR

0.50

رمز الشركة

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

1.31

8,177,325

3,188,687

JOIR

0.50

5,702,670

3,044,109

NAQL

0.72

4,211,190

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 70
الشركات اخلاسرة 64
دون تغيير 39



الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

▼
▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)
الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

األردنية للتعمير  -قابضة

TAMR

0.18

20.00%

املتكاملة للمشاريع املتعددة

عالية -اخلطوط اجلوية امللكية األردنية

RJAL

0.66

17.86%

الشركة

▼

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

INOH

1.00

-15.97%

الشرق االوسط للصناعات الدوائية
والكيماوية واملستلزمات الطبية

MPHA

1.01

-12.93%

احملفظة العقارية االستثمارية

PETT

1.35

14.41%

العاملية للصناعات الكيماوية

UNIC

0.61

-12.86%

اجلنوب لإللكترونيات

SECO

0.41

13.89%

العربية للصناعات الكهربائية

AEIN

0.67

-11.84%
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حالة السوق :ارتفاع طفيف للمؤشر العام لبورصة عمان وبنسبة 0.27%

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2195.46نقطة ليسجل بذلك ارتفاعا بلغت نسبته  0.27%مقارنة بإغالق نهاية
األسبوع املاضي والبالغة  2189.47نقطة .اما على صعيد املعدل اليومي لقيمة التداول فقد وصل الى  10.59مليون دينار
مقارنة مع معدل األسبوع السابق والبالغ  8.63مليون دينار .هذا وقد ارتفعت اسعار اسهم  70شركة وانخفضت اسعار
اسهم  64شركة من اصل  173شركة تداولت خالل االسبوع.
أخبار الشركات:

التجمعات االستثمارية املتخصصة ( :)SPICقررت الهيئة العامة حلملة االسناد في اجتماعها املنعقد بتاريخ  12/2/2015اعادة
جدولة اسناد القرض اخلاصة بالشركة وذلك خلمسة سنوات ونصف قادمة وبنفس سعر الفائدة السابق البالغ  10%على ان تبقى
الضمانات السابقة دون تغيير.
السالم الدولية للنقل والتجارة ( :)SITTبعد موافقة اجلهات الرسمية على رفع راسمال الشركة من  15مليون دينار ليصبح  18مليون
دينار عن طريق االكتتاب اخلاص ملساهمي الشركة بسعر اصدار يبلغ  0.55دينار للسهم ،اعلنت الشركة عن حصيلة االكتتاب والبالغه
 2.43مليون سهم نقدا وبسعر االصدار املشار اليه وبقيمة  1.34مليون دينار من اصل  3مليون سهم مت عرضها لالكتتاب.
العرب للتامني على احلياة واحلوادث ( :)ARINاعلنت الشركة ان مجلس ادارتها قرر البدء باجراءات اغالق فروع فلسطني اعتبارا من بداية
العام احلالي .2015
االردنية النتاج االدوية ( :)JPHMاعلنت الشركة بان حصيلة االكتتاب اخلاص واالبالغه  5.32مليون دينار والتي متثل ما نسبته 26.6%
من الزيادة املعروضة لالكتتاب سيتم استغالله لغايات اعمال الشركة من خالل متويل شراء املواد اخلام وحتسني قدرة الشركة على
االنتاج ،باالضافة الى تسديد بعض االلتزامات جتاه املوردين واملؤسسات احلكومية وشبه احلكومية بقيمة  1.3مليون دينار باالضافة الى
االحتفاظ مبا قيمته  752.5الف دينار لتلبية متطلبات الشركة االخرى .كما اعلنت بورصة عمان عن استكمال الشركة كافة االجراءات
القانونية الالزمة الدراج اسهم الزيادة ليصار الى ادراجها بتاريخ .2/3/2015
الدولية لالستثمارات الطبية ( :)ICMIقامت الشركة بالتوقيع على اتفاقيتني مع احد املراكز الطبية في االردن واالخرى مع احدى
اجلامعات االردنية تقوم من خالهلل بتحديث املركز الطبي وانشاء مختبر دراسات تشريحية للجامعه ،حيث قدرت الشركة بان الربح
املتاتي من االتفاقيتني يتراوح ما بني  370الف الى  470الف 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  / +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 االلكترونيResearchdept@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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