
2020/5/10ألاحد 

(ديىار )حجم التداول 

التغير التغير 2020 2019
( % )

-92.09% -3,143,864 270,181 3,414,045 يومي  

-98.78% -21,885,259 270,181 22,155,440 ( 5/10-5/1)جزالمي 

-44.22% -225,646,591 284,635,393 510,281,984 ( 5/10-1/2)جزالمي 

عدد الاسهم املتداولت  
التغير التغير 2020 2019
( % )

-84.84% -2,877,038 513,971 3,391,009 يومي  

-97.07% -17,007,686 513,971 17,521,657 ( 5/10-5/1)جزالمي 

-30.96% -117,355,257 261,719,460 379,074,717 ( 5/10-1/2)جزالمي 

عدد العقود املىفذة 
التغير التغير 2020 2019
( % )

-93.67% -1,553 105 1,658 يومي  

-98.87% -9,199 105 9,304 ( 5/10-5/1)جزالمي 

-34.05% -58,944 114,173 173,117 ( 5/10-1/2)جزالمي 

(2020/5/10)بعض اليسب املاليت للبورصت  

 

معدل الدوران 

(%)

ألارباح املوسعت إلى 

(%)القيمت السوقيت 

القيمت السوقيت إلى 

القيمت الدفتريت

P/E القيمت السوقيت 

إلى العائد
القطاع

0.003 5.786 0.785 9.125 القطاع املالي

0.022 5.835 1.041 13.918 قطاع الخدماث 

0.006 4.072 1.309 15.546 قطاع الصىاعت

0.008 5.531 0.919 10.024 جميع القطاعاث

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

ألاحد إلاثىين

بدايت العام اليوم السابق 10/05/2020 16/03/2020

-9.06% -1.04% 1650.8 1668.2 الزقم القياس ي العام 

-11.42% -1.18% 2170.3 2196.1 القطاع املالي

-7.08% -1.07% 1201.5 1214.5 قطاع الخدماث

-0.04% -0.18% 1856.2 1859.5 قطاع الصىاعت

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

-9.42% -1.31% 807.0 817.8

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

ألاحد إلاثىين

بدايت العام اليوم السابق 10/05/2020 16/03/2020

-13.33% -1.05% 3045.4 3077.6 الزقم القياس ي العام 

-18.39% -1.59% 5791.0 5884.4 قطاع البىوك

2.70% 0.04% 1317.1 1316.6 قطاع التأمين

-4.49% -0.42% 702.7 705.7 قطاع الخدماث

-7.54% -0.36% 2416.2 2424.9 قطاع الصىاعت

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

ألاحد إلاثىين

بدايت العام اليوم السابق 10/05/2020 16/03/2020

  -8.81% -1.12% 871.6 881.5 السوق ألاول

-7.35% -0.60% 774.6 779.3 السوق الثاوي

(ديىار)القيمت السوقيت 

-12.81% -1.02% 13,003,871,322 13,137,589,113  

 

 

  2020/5/10 لغايت 3/4  الزقم القياس ي العام املزجح باألسهم الحزة مً 

خالصت البياهاث الاحصائيت لبورصت عمان

                  2020/5/10          التوسيع القطاعي لحجم التداول ليوم ألاحد 

  2020/5/10 لغايت 3/4حجم التداول اليومي مً 

التغير 

2020/5/10 لغايت 3/4الزقم القياس ي العام املزجح بالقيمت السوقيت مً 

التغير 

  2020/5/10 لغايت 3/4 مً ASE20 الزقم القياس ي املزجح باألسهم الحزة 

التغير 
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