
2019/5/16الخميس 

( ديىار)حجم التداول - أ   

التغير التغير 2019 2018
( % )

-59.96% -3,889,429 2,597,200 6,486,629 يومي  

-36.32% -24,164,997 42,374,700 66,539,697 ( 5/16-5/1)جزالمي 

-6.15% -34,773,578 530,501,244 565,274,822 ( 5/16-1/2)جزالمي 

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

-25.56% -1,182,681 3,443,523 4,626,204 يومي  

-24.52% -12,482,702 38,424,296 50,906,998 ( 5/16-5/1)جزالمي 

-15.68% -74,399,025 399,977,356 474,376,381 ( 5/16-1/2)جزالمي 

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

-19.72% -444 1,807 2,251 يومي  

-31.72% -8,357 17,991 26,348 ( 5/16-5/1)جزالمي 

-19.89% -45,138 181,804 226,942 ( 5/16-1/2)جزالمي 

2019/5/16)بعض اليسب املاليت للبورصت  - د )

معدل الدوران 

(%)

ألارباح املوسعت إلى 

(%)القيمت السوقيت 

القيمت السوقيت إلى 

القيمت الدفتريت

P/E القيمت السوقيت 

إلى العائد
القطاع

0.043 5.540 1.030 11.651 القطاع املالي

0.053 5.615 1.088 15.612 قطاع الخدماث 

0.088 4.200 1.300 18.248 قطاع الصىاعت

0.051 5.587 1.099 11.914 جميع القطاعاث

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

الخميس ألاربعاء

بدايت العام اليوم السابق 16/05/2019 15/05/2019

-4.08% 0.31% 1831.0 1825.3 الزقم القياس ي العام 

-3.85% 0.41% 2550.7 2540.1 القطاع املالي

-5.80% -0.09% 1205.6 1206.7 قطاع الخدماث

-2.54% 0.16% 1834.9 1832.0 قطاع الصىاعت

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

الخميس ألاربعاء

بدايت العام اليوم السابق 16/05/2019 15/05/2019

-5.25% 0.50% 3597.6 3579.9 الزقم القياس ي العام 

-6.97% 0.75% 7671.5 7614.5 قطاع البىوك

-4.18% -0.24% 1319.0 1322.2 قطاع التأمين

-8.33% 0.09% 730.4 729.8 قطاع الخدماث

2.20% 0.04% 2362.1 2361.2 قطاع الصىاعت

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

الخميس ألاربعاء

بدايت العام اليوم السابق 16/05/2019 15/05/2019

-4.02% 0.37% 970.6 967.1 السوق ألاول

-1.57% 0.13% 818.5 817.4 السوق الثاوي

(ديىار)القيمت السوقيت - ح  

-5.12% 0.42% 15,296,742,498 15,232,242,339  

 

التغير 

 

 2019/5/16 لغايت 5/5الزقم القياس ي العام املزجح بالقيمت السوقيت مً 

التغير 

  2019/5/16 لغايت 5/5  الزقم القياس ي العام املزجح باألسهم الحزة مً 

خالصت البياهاث الاحصائيت لبورصت عمان

                   2019/5/16          التوسيع القطاعي لحجم التداول ليوم الخميس 

   2019/5/16 لغايت 5/5حجم التداول اليومي مً 

التغير 

3410

3460

3510

3560

3610

3660

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

1750

1770

1790

1810

1830

1850

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

 الصناعة

%18.5 

 املالي

62.8% 

 الخدمات

18.7% 

0

1

2

3

4

5

6

7

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

ار
ين
 د

ن
يو

مل
 


