
2019/5/22ألاربعاء 

( ديىار)حجم التداول - أ   

التغير التغير 2019 2018
( % )

-74.13% -5,912,964 2,063,181 7,976,145 يومي  

-37.66% -31,956,607 52,890,816 84,847,423 ( 5/22-5/1)جزالمي 

-7.29% -42,565,188 541,017,360 583,582,548 ( 5/22-1/2)جزالمي 

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

-55.52% -3,389,390 2,715,265 6,104,655 يومي  

-21.74% -14,350,317 51,657,582 66,007,899 ( 5/22-5/1)جزالمي 

-15.58% -76,266,640 413,210,642 489,477,282 ( 5/22-1/2)جزالمي 

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

-25.10% -528 1,576 2,104 يومي  

-27.25% -9,309 24,853 34,162 ( 5/22-5/1)جزالمي 

-19.63% -46,090 188,666 234,756 ( 5/22-1/2)جزالمي 

2019/5/22)بعض اليسب املاليت للبورصت  - د )

معدل الدوران 

(%)

ألارباح املوسعت إلى 

(%)القيمت السوقيت 

القيمت السوقيت إلى 

القيمت الدفتريت

P/E القيمت السوقيت 

إلى العائد
القطاع

0.033 5.732 0.996 11.261 القطاع املالي

0.029 5.597 1.092 15.661 قطاع الخدماث 

0.094 4.265 1.280 17.969 قطاع الصىاعت

0.040 5.742 1.070 11.593 جميع القطاعاث

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

ألاربعاء الثالثاء

بدايت العام اليوم السابق 22/05/2019 21/05/2019

-5.24% -0.42% 1808.8 1816.4 الزقم القياس ي العام 

-5.65% -0.43% 2502.7 2513.6 القطاع املالي

-4.89% -0.41% 1217.3 1222.2 قطاع الخدماث

-3.36% -0.09% 1819.4 1821.1 قطاع الصىاعت

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

َ

ألاربعاء الثالثاء

بدايت العام اليوم السابق 22/05/2019 21/05/2019

-7.81% -0.82% 3500.7 3529.5 الزقم القياس ي العام 

-10.46% -1.25% 7383.4 7477.0 قطاع البىوك

-4.17% 0.00% 1319.1 1319.1 قطاع التأمين

-8.43% -0.09% 729.7 730.3 قطاع الخدماث

0.87% -0.06% 2331.4 2332.7 قطاع الصىاعت

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

ألاربعاء الثالثاء

بدايت العام اليوم السابق 22/05/2019 21/05/2019

-5.30% -0.49% 957.7 962.4 السوق ألاول

-1.53% 0.10% 818.9 818.1 السوق الثاوي

(ديىار)القيمت السوقيت - ح  

-7.43% -0.74% 14,924,591,003 15,036,060,435  

 

التغير 

 

 2019/5/22 لغايت 5/9الزقم القياس ي العام املزجح بالقيمت السوقيت مً 

التغير 

  2019/5/22 لغايت 5/9  الزقم القياس ي العام املزجح باألسهم الحزة مً 

خالصت البياهاث الاحصائيت لبورصت عمان

                   2019/5/22          التوسيع القطاعي لحجم التداول ليوم ألاربعاء 

   2019/5/22 لغايت 5/9حجم التداول اليومي مً 

التغير 
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