تقرير السوق االسبوعي للبنك االهلي االردني
تقرير متابعة اداء بورصة عمان
للفترة ما بني ( )29 - 25تشرين االول 2015

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
Ahli Capital Markets & Investment Group
Corporate Finance Department

 17.14 Research & Studies Departmentمليار دينار

E-mail: Corporatefinance@ahlibank.com.jo

E-mail: Researchdept@ahlibank.com.jo

املؤشر
مؤشر بورصة عمان

-5.23%

القيمة السوقية للبورصة

-6.05%

القيمة السوقية (منذ بداية العام )%

املؤشر العام (منذ بداية العام )%

االغالق احلالي

االغالق السابق

التغير (نقطة)

التغير %

2,034.42

2,066.08

31.66 -

1.53% -

معلومات التداول األسبوعية املقارنة
قيمة التداول (بالدينار)

التغير (بالدينار)

التغير ()%

حجم التداول (اسهم)

التغير (باالسهم)

التغير ()%

45,217,466

7,604,209 -

14.40% -

35,202,195

1,948,868 -

5.25% -

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)

-1.76%

2,797.87

-0.54%

1,607.37

-2.03%

1,780.23

الشركات االكثر نشاطا ً
سعر االغالق

قيمة التداول (دينار)

CABK

2.20

8,349,120

IDMC

IDMC

1.54

AMAL

0.96

رمز الشركة

سعر االغالق

حجم التداول (سهم)

1.54

4,518,919

6,966,140

CABK

2.20

3,727,896

3,617,318

AMAL

0.96

3,679,994

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 32
الشركات اخلاسرة 92
دون تغيير 35



الشراء

صافي قيمة االستثمار  -دينار

▼

الشركات االكثر انخفاضا ً ( -بوصة عمان)

الشركات االكثر ارتفاعا ً ( -بوصة عمان)

الشركة

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

SPIC

0.38

-20.83%

0.96

-18.64%
-18.52%
-17.88%

الرمز

سعر
االغالق

التغير
)(%

األردنية للصناعات اخلشبية  /جوايكو

WOOD

1.76

19.73%

التجمعات االستثمارية املتخصصة

البطاقات العاملية

CARD

0.20

17.65%

األمل لالستثمارات املالية

AMAL

فيالدلفيا لصناعة االدوية

PHIL

5.00

14.42%

االنتقائية لالستثمار والتطوير العقاري

ENTK

0.22

مستشفى ابن الهيثم

IBNH

1.37

12.30%

املتكاملة لتطوير االراضي واالستثمار

ATTA

1.47

الشركة

▼
▼
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حالة السوق :املؤشر العام لبورصة عمان ينخفض بنسبة 1.53%

أغلق مؤشر سوق عمان املالي عند مستوى  2034.42نقطة ليسجل بذلك انخفاضا بلغت نسبته  1.53%مقارنة بإغالق نهاية
األسبوع املاضي والبالغة  2066.08نقطة .اما على صعيد املعدل اليومي لقيمة التداول فقد وصل الى  9.46مليون دينار مقارنة مع
معدل األسبوع السابق والبالغ  10.69مليون دينار .هذا وقد ارتفعت اسعار اسهم  32شركة وانخفضت اسعار اسهم  92شركة من
اصل  159شركة تداولت خالل االسبوع.
أخبار الشركات:

مساكن االردن لتطوير االراضي واملشاريع الصناعية ( :)MSKNقرر مجلس مفوضي هيئة االوراق املالية بتاريخ  25تشرين االول 2015
حتديد نسبة االرتفاع واالنخفاض املسموح بها لسعر سهم الشركة مبا نسبته  1%كحد اعلى وكحد ادنى وذلك اعتبارا من جلسه تداول
يوم  26تشرين االول  2015الى حني افصاح الشركة عن كافة التفاصيل املتعلقة بزيادة رأسمالها.
االردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ( :)JPPCبناءا على قرار الهيئة العامة غير العادية واملتخذ بتاريخ  13اب  2015واملتضمن اعادة
هيكلة رأسمال الشركة ،فقد وافق وزير الصناعة والتجارة بتاريخ  13تشرين االول  2015على تخفيض رأسمال الشركة مبقدار 8.98
مليون دينار عن طريق اطفاء رصيد عالوة االصدار ليصبح رأسمال الشركة  14.02مليون دينار /سهم ،ومن ثم رفع رأسمال الشركة
مبقدار  9.98مليون دينار ليصبح رأسمال الشركة  24مليون دينار /سهم عن طريق االكتتاب اخلاص ملساهمي الشركة بسعر يبلغ
دينار للسهم الواحد دون عالوة او خصم اصدار .وبناءا على ذلك ،فقد قررت بورصة عمان ايقاف التداول باسهم الشركة الى حني انتهاء
اجراءات التخفيض وصدور كتب املوافقة من اجلهات الرسمية.
اخلطوط اجلوية امللكية االردنية – عاليه ( :)RJALاستكملت الشركة كافة االجراءات القانونية الالزمة لتخفيض راسمالها املدرج
من  84.37مليون دينار /سهم ليصبح  45.41مليون دينار /سهم اعتبارا من  1تشرين الثاني  2015وان السعر املرجعي لسهم الشركة
سيصبح  1.05دينار للسهم .مع العلم بان اسهم الشركة ستبقى موقفه عن التداول عمال بقرار مجلس املفوضني بتاريخ  3أيار
.2015
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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

3

