
2019/4/16الثالثاء 

( ديىار)حجم التداول - أ   

التغير التغير 2019 2018
( % )

49.34% 1,930,278 5,842,509 3,912,231 يومي  

-8.45% -4,603,329 49,850,741 54,454,070 ( 4/16-4/1)جزالمي 

-8.01% -35,166,461 403,898,324 439,064,785 ( 4/16-1/2)جزالمي 

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

8.16% 418,297 5,545,862 5,127,565 يومي  

-10.13% -5,822,941 51,675,422 57,498,363 ( 4/16-4/1)جزالمي 

-20.55% -77,862,538 301,097,789 378,960,327 ( 4/16-1/2)جزالمي 

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

37.44% 809 2,970 2,161 يومي  

-4.65% -1,310 26,855 28,165 ( 4/16-4/1)جزالمي 

-16.99% -30,064 146,840 176,904 ( 4/16-1/2)جزالمي 

2019/4/16)بعض اليسب املاليت للبورصت  - د )

معدل الدوران 

(%)

ألارباح املوسعت إلى 

(%)القيمت السوقيت 

القيمت السوقيت إلى 

القيمت الدفتريت

P/E القيمت السوقيت 

إلى العائد
القطاع

0.083 5.459 1.043 11.783 القطاع املالي

0.080 4.688 1.147 16.993 قطاع الخدماث 

0.083 0.942 1.327 18.634 قطاع الصىاعت

0.082 4.648 1.125 12.189 جميع القطاعاث

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

الثالثاء إلاثىين

بدايت العام اليوم السابق 16/04/2019 15/04/2019

-0.54% -0.05% 1898.5 1899.5 الزقم القياس ي العام 

-1.04% -0.17% 2625.1 2629.4 القطاع املالي

-0.32% 0.26% 1275.7 1272.4 قطاع الخدماث

-0.23% 0.13% 1878.4 1875.9 قطاع الصىاعت

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

َ

الثالثاء إلاثىين

بدايت العام اليوم السابق 16/04/2019 15/04/2019

-3.07% 0.03% 3680.6 3679.5 الزقم القياس ي العام 

-5.69% -0.04% 7777.0 7779.8 قطاع البىوك

-1.99% 0.16% 1349.1 1346.9 قطاع التأمين

-2.82% -0.04% 774.3 774.6 قطاع الخدماث

4.84% 0.25% 2423.3 2417.3 قطاع الصىاعت

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

الثالثاء إلاثىين

بدايت العام اليوم السابق 16/04/2019 15/04/2019

-0.34% -0.05% 1007.8 1008.3 السوق ألاول

1.59% -0.07% 844.8 845.4 السوق الثاوي

(ديىار)القيمت السوقيت - ح  

-3.11% 0.05% 15,621,835,462 15,614,187,473  

 

التغير 

 

 2019/4/16 لغايت 4/3الزقم القياس ي العام املزجح بالقيمت السوقيت مً 

التغير 

  2019/4/16 لغايت 4/3  الزقم القياس ي العام املزجح باألسهم الحزة مً 

خالصت البياهاث الاحصائيت لبورصت عمان

                   2019/4/16          التوسيع القطاعي لحجم التداول ليوم الثالثاء 

   2019/4/16 لغايت 4/3حجم التداول اليومي مً 

التغير 
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