
2020/5/11إلاثىين 

(ديىار )حجم التداول 

التغير التغير 2020 2019
( % )

-83.31% -4,384,528 878,534 5,263,062 يومي  

-95.81% -26,269,787 1,148,715 27,418,502 ( 5/11-5/1)جزالمي 

-44.62% -230,031,119 285,513,927 515,545,046 ( 5/11-1/2)جزالمي 

عدد الاسهم املتداولت  
التغير التغير 2020 2019
( % )

-83.46% -3,776,960 748,393 4,525,353 يومي  

-94.27% -20,784,646 1,262,364 22,047,010 ( 5/11-5/1)جزالمي 

-31.58% -121,132,217 262,467,853 383,600,070 ( 5/11-1/2)جزالمي 

عدد العقود املىفذة 
التغير التغير 2020 2019
( % )

-89.15% -1,430 174 1,604 يومي  

-97.44% -10,629 279 10,908 ( 5/11-5/1)جزالمي 

-34.55% -60,374 114,347 174,721 ( 5/11-1/2)جزالمي 

(2020/5/11)بعض اليسب املاليت للبورصت  

 

معدل الدوران 

(%)

ألارباح املوسعت إلى 

(%)القيمت السوقيت 

القيمت السوقيت إلى 

القيمت الدفتريت

P/E القيمت السوقيت 

إلى العائد
القطاع

0.013 2.142 0.774 8.998 القطاع املالي

0.008 5.724 1.033 13.799 قطاع الخدماث 

0.012 4.124 1.293 15.348 قطاع الصىاعت

0.011 3.230 0.907 9.888 جميع القطاعاث

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

إلاثىين ألاحد

بدايت العام اليوم السابق 11/05/2020 10/05/2020

-10.06% -1.10% 1632.6 1650.8 الزقم القياس ي العام 

-12.42% -1.14% 2145.6 2170.3 القطاع املالي

-8.17% -1.18% 1187.4 1201.5 قطاع الخدماث

-0.53% -0.49% 1847.1 1856.2 قطاع الصىاعت

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

-10.69% -1.40% 795.8 807.0

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

إلاثىين ألاحد

بدايت العام اليوم السابق 11/05/2020 10/05/2020

-14.50% -1.36% 3004.1 3045.4 الزقم القياس ي العام 

-19.68% -1.58% 5699.2 5791.0 قطاع البىوك

2.74% 0.04% 1317.7 1317.1 قطاع التأمين

-5.02% -0.56% 698.8 702.7 قطاع الخدماث

-8.86% -1.43% 2381.7 2416.2 قطاع الصىاعت

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

إلاثىين ألاحد

بدايت العام اليوم السابق 11/05/2020 10/05/2020

  -9.92% -1.21% 861.1 871.6 السوق ألاول

-7.77% -0.46% 771.1 774.6 السوق الثاوي

(ديىار)القيمت السوقيت 

-13.91% -1.26% 12,840,073,569 13,003,871,322  

 

 

  2020/5/11 لغايت 3/5  الزقم القياس ي العام املزجح باألسهم الحزة مً 

خالصت البياهاث الاحصائيت لبورصت عمان

                  2020/5/11          التوسيع القطاعي لحجم التداول ليوم إلاثىين 

  2020/5/11 لغايت 3/5حجم التداول اليومي مً 

التغير 

2020/5/11 لغايت 3/5الزقم القياس ي العام املزجح بالقيمت السوقيت مً 

التغير 

  2020/5/11 لغايت 3/5 مً ASE20 الزقم القياس ي املزجح باألسهم الحزة 

التغير 
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