
2020/7/5ألاحد 

(ديىار )حجم التداول 

التغير التغير 2020 2019
( % )

-49.82% -3,352,404 3,377,096 6,729,500 يومي  

-32.23% -5,063,161 10,643,934 15,707,095 ( 7/5-7/1)جزالمي 

-37.66% -257,519,558 426,253,246 683,772,804 ( 7/5-1/2)جزالمي 

عدد الاسهم املتداولت  
التغير التغير 2020 2019
( % )

-49.10% -3,230,051 3,348,469 6,578,520 يومي  

-31.66% -5,117,562 11,049,015 16,166,577 ( 7/5-7/1)جزالمي 

-24.72% -136,045,147 414,376,106 550,421,253 ( 7/5-1/2)جزالمي 

عدد العقود املىفذة 
التغير التغير 2020 2019
( % )

-54.35% -2,062 1,732 3,794 يومي  

-42.19% -4,011 5,495 9,506 ( 7/5-7/1)جزالمي 

-33.53% -84,808 168,133 252,941 ( 7/5-1/2)جزالمي 

(2020/7/5)بعض اليسب املاليت للبورصت  

 

معدل الدوران 

(%)

ألارباح املوسعت إلى 

(%)القيمت السوقيت 

القيمت السوقيت إلى 

القيمت الدفتريت

P/E القيمت السوقيت 

إلى العائد
القطاع

0.040 0.170 0.743 9.160 القطاع املالي

0.068 4.845 0.971 12.511 قطاع الخدماث 

0.072 3.504 1.215 14.888 قطاع الصىاعت

0.050 1.775 0.852 9.742 جميع القطاعاث

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

ألاحد الخميس

بدايت العام اليوم السابق 05/07/2020 02/07/2020

-13.16% -0.84% 1576.3 1589.6 الزقم القياس ي العام 

-15.25% -0.95% 2076.3 2096.3 القطاع املالي

-11.15% -0.71% 1148.9 1157.1 قطاع الخدماث

-3.93% -0.25% 1783.9 1788.4 قطاع الصىاعت

 ASE20 (1000=2014)الزقم القياس ي ألسعار الاسهم املزجح بالقيمت السوقيت لألسهم الحزة

-13.20% -0.95% 773.3 780.7

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

ألاحد الخميس

بدايت العام اليوم السابق 05/07/2020 02/07/2020

-17.98% -0.88% 2882.1 2907.7 الزقم القياس ي العام 

-23.07% -1.40% 5458.4 5535.8 قطاع البىوك

2.45% -0.05% 1314.0 1314.7 قطاع التأمين

-9.48% -0.24% 666.0 667.6 قطاع الخدماث

-12.06% -0.23% 2297.9 2303.3 قطاع الصىاعت

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

ألاحد الخميس

بدايت العام اليوم السابق 05/07/2020 02/07/2020

  -12.92% -0.98% 832.3 840.6 السوق ألاول

-9.76% -0.24% 754.4 756.2 السوق الثاوي

(ديىار)القيمت السوقيت 

-17.61% -0.80% 12,287,846,695 12,387,264,010  

 

 

  2020/7/5 لغايت 6/22  الزقم القياس ي العام املزجح باألسهم الحزة مً 

خالصت البياهاث الاحصائيت لبورصت عمان

                  2020/7/5          التوسيع القطاعي لحجم التداول ليوم ألاحد 

  2020/7/5 لغايت 6/22حجم التداول اليومي مً 

التغير 

2020/7/5 لغايت 6/22الزقم القياس ي العام املزجح بالقيمت السوقيت مً 

التغير 

  2020/7/5 لغايت 6/22 مً ASE20 الزقم القياس ي املزجح باألسهم الحزة 

التغير 
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