
2019/4/8إلاثىين 

( ديىار)حجم التداول - أ   

التغير التغير 2019 2018
( % )

-5.08% -155,959 2,917,028 3,072,987 يومي  

-18.60% -5,623,965 24,610,979 30,234,944 ( 4/8-4/1)جزالمي 

-8.72% -36,187,097 378,658,562 414,845,659 ( 4/8-1/2)جزالمي 

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

-2.88% -90,252 3,047,579 3,137,831 يومي  

-12.90% -4,248,447 28,685,350 32,933,797 ( 4/8-4/1)جزالمي 

-21.53% -76,288,044 278,107,717 354,395,761 ( 4/8-1/2)جزالمي 

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

-18.44% -405 1,791 2,196 يومي  

-6.33% -940 13,920 14,860 ( 4/8-4/1)جزالمي 

-18.15% -29,694 133,905 163,599 ( 4/8-1/2)جزالمي 

2019/4/8)بعض اليسب املاليت للبورصت  - د )

معدل الدوران 

(%)

ألارباح املوسعت إلى 

(%)القيمت السوقيت 

القيمت السوقيت إلى 

القيمت الدفتريت

P/E القيمت السوقيت 

إلى العائد
القطاع

0.045 5.436 1.048 11.833 القطاع املالي

0.021 4.406 1.153 17.083 قطاع الخدماث 

0.090 0.954 1.311 18.401 قطاع الصىاعت

0.045 4.600 1.126 12.204 جميع القطاعاث

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

إلاثىين ألاحد

بدايت العام اليوم السابق 08/04/2019 07/04/2019

-0.64% -0.54% 1896.5 1906.9 الزقم القياس ي العام 

-0.64% -0.79% 2635.6 2656.5 القطاع املالي

-0.33% -0.18% 1275.6 1278.0 قطاع الخدماث

-2.41% -0.15% 1837.3 1840.1 قطاع الصىاعت

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

إلاثىين ألاحد

بدايت العام اليوم السابق 08/04/2019 07/04/2019

-2.95% -0.77% 3685.1 3713.8 الزقم القياس ي العام 

-5.08% -1.11% 7827.0 7914.9 قطاع البىوك

-2.29% -0.68% 1345.1 1354.3 قطاع التأمين

-2.87% -0.37% 774.0 776.9 قطاع الخدماث

3.56% -0.05% 2393.7 2395.0 قطاع الصىاعت

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

َ

إلاثىين ألاحد

بدايت العام اليوم السابق 08/04/2019 07/04/2019

-0.42% -0.50% 1007.0 1012.0 السوق ألاول

1.43% -1.07% 843.5 852.7 السوق الثاوي

(ديىار)القيمت السوقيت - ح  

-3.02% -0.74% 15,636,358,667 15,752,415,216  

 

خالصت البياهاث الاحصائيت لبورصت عمان

                   2019/4/8          التوسيع القطاعي لحجم التداول ليوم إلاثىين 

   2019/4/8 لغايت 3/26حجم التداول اليومي مً 

التغير 

التغير 

 

 2019/4/8 لغايت 3/26الزقم القياس ي العام املزجح بالقيمت السوقيت مً 

التغير 

  2019/4/8 لغايت 3/26  الزقم القياس ي العام املزجح باألسهم الحزة مً 
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