
2019/3/13ألاربعاء 

( ديىار)حجم التداول - أ   

التغير التغير 2019 2018
( % )

-6.14% -291,768 4,459,117 4,750,885 يومي  

-1.72% -733,044 41,975,289 42,708,333 ( 3/13-3/3)جزالمي 

-22.18% -65,576,881 230,073,824 295,650,705 ( 3/13-1/2)جزالمي 

عدد الاسهم املتداولت -ب 
التغير التغير 2019 2018
( % )

-2.98% -133,135 4,332,201 4,465,336 يومي  
-1.70% -678,597 39,166,406 39,845,003 ( 3/13-3/3)جزالمي 

-26.92% -68,297,248 185,397,016 253,694,264 ( 3/13-1/2)جزالمي 

عدد العقود املىفذة -ج
التغير التغير 2019 2018
( % )

-23.21% -591 1,955 2,546 يومي  

-6.67% -1,293 18,085 19,378 ( 3/13-3/3)جزالمي 

-19.50% -22,632 93,432 116,064 ( 3/13-1/2)جزالمي 

2019/3/13)بعض اليسب املاليت للبورصت  - د )
معدل الدوران 

(%)

ألارباح املوسعت إلى 

(%)القيمت السوقيت 

القيمت السوقيت إلى 

القيمت الدفتريت

P/E القيمت السوقيت 

إلى العائد
القطاع

0.064 5.091 1.111 13.031 القطاع املالي

0.062 5.419 1.195 16.479 قطاع الخدماث 

0.071 3.395 1.347 56.577 قطاع الصىاعت

0.064 4.935 1.188 14.972 جميع القطاعاث

َ (1000=1999 )الزقم القياس ي ألسعار الاسهم املزجح بالقيمت السوقيت لألسهم الحزة - هـ
ألاربعاء الثالثاء

بدايت العام اليوم السابق 13/03/2019 12/03/2019

4.08% -0.03% 1986.8 1987.4 الزقم القياس ي العام 

3.49% -0.23% 2745.3 2751.6 القطاع املالي

2.65% 0.40% 1313.7 1308.5 قطاع الخدماث

4.67% 0.09% 1970.6 1968.8 قطاع الصىاعت

َ (1000=1991)الزقم القياس ي ألسعار الاسهم املزجح بالقيمت السوقيت - و
ألاربعاء الثالثاء

بدايت العام اليوم السابق 13/03/2019 12/03/2019
3.35% -0.04% 3924.2 3925.7 الزقم القياس ي العام 

2.58% -0.17% 8458.6 8473.3 قطاع البىوك

-1.44% -0.16% 1356.7 1358.8 قطاع التأمين

1.04% 0.28% 805.1 802.8 قطاع الخدماث

7.51% 0.14% 2485.0 2481.5 قطاع الصىاعت

َ (1000=2012 )الزقم القياس ي املزجح بالقيمت السوقيت لألسهم الحزة حسب ألاسواق - س

ألاربعاء الثالثاء

بدايت العام اليوم السابق 13/03/2019 12/03/2019
4.53% -0.04% 1057.1 1057.5 السوق ألاول

3.65% -0.01% 862.0 862.0 السوق الثاوي

(ديىار)القيمت السوقيت - ح  

2.69% -0.04% 16,555,764,571 16,563,073,383  

 

خالصت البياهاث الاحصائيت لبورصت عمان

  2019/3/13 لغايت 2/28  الزقم القياس ي العام املزجح باألسهم الحزة مً 

                   2019/3/13          التوسيع القطاعي لحجم التداول ليوم ألاربعاء 

   2019/3/13 لغايت 2/28حجم التداول اليومي مً 
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