
2019/3/17ألاحد 

( ديىار)حجم التداول - أ   

التغير التغير 2019 2018
( % )

-67.94% -5,336,424 2,518,458 7,854,882 يومي  

-22.02% -13,654,211 48,350,529 62,004,740 ( 3/17-3/3)جزالمي 

-24.92% -78,498,048 236,449,064 314,947,112 ( 3/17-1/2)جزالمي 

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

-34.90% -1,605,222 2,994,893 4,600,115 يومي  

-6.94% -3,484,873 46,747,300 50,232,173 ( 3/17-3/3)جزالمي 

-26.92% -71,103,524 192,977,910 264,081,434 ( 3/17-1/2)جزالمي 

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

-37.95% -1,002 1,638 2,640 يومي  

-10.88% -2,676 21,930 24,606 ( 3/17-3/3)جزالمي 

-19.80% -24,015 97,277 121,292 ( 3/17-1/2)جزالمي 

2019/3/17)بعض اليسب املاليت للبورصت  - د )

معدل الدوران 

(%)

ألارباح املوسعت إلى 

(%)القيمت السوقيت 

القيمت السوقيت إلى 

القيمت الدفتريت

P/E القيمت السوقيت 

إلى العائد
القطاع

0.054 5.121 1.107 13.024 القطاع املالي

0.013 5.337 1.194 16.484 قطاع الخدماث 

0.054 3.396 1.342 56.399 قطاع الصىاعت

0.045 4.952 1.184 14.969 جميع القطاعاث

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

ألاحد الخميس

بدايت العام اليوم السابق 17/03/2019 14/03/2019

3.48% -0.42% 1975.3 1983.7 الزقم القياس ي العام 

3.01% -0.40% 2732.5 2743.6 القطاع املالي

1.81% -0.59% 1302.9 1310.6 قطاع الخدماث

4.29% -0.09% 1963.4 1965.2 قطاع الصىاعت

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

َ

ألاحد الخميس

بدايت العام اليوم السابق 17/03/2019 14/03/2019

2.72% -0.37% 3900.4 3914.8 الزقم القياس ي العام 

1.84% -0.49% 8397.3 8439.1 قطاع البىوك

-1.26% 0.33% 1359.1 1354.7 قطاع التأمين

0.99% -0.32% 804.7 807.3 قطاع الخدماث

6.82% -0.04% 2468.9 2469.8 قطاع الصىاعت

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

ألاحد الخميس

بدايت العام اليوم السابق 17/03/2019 14/03/2019

3.75% -0.51% 1049.2 1054.6 السوق ألاول

4.07% 0.02% 865.5 865.3 السوق الثاوي

(ديىار)القيمت السوقيت - ح  

2.12% -0.34% 16,464,677,007 16,520,039,432  

 

التغير 

 

 2019/3/17 لغايت 3/4الزقم القياس ي العام املزجح بالقيمت السوقيت مً 

التغير 

خالصت البياهاث الاحصائيت لبورصت عمان

  2019/3/17 لغايت 3/4  الزقم القياس ي العام املزجح باألسهم الحزة مً 

                   2019/3/17          التوسيع القطاعي لحجم التداول ليوم ألاحد 

   2019/3/17 لغايت 3/4حجم التداول اليومي مً 

التغير 
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