
2020/5/19الثالثاء 

(ديىار )حجم التداول 

التغير التغير 2020 2019
( % )

-18.46% -506,301 2,236,777 2,743,078 يومي  

-73.77% -35,468,961 12,611,636 48,080,597 ( 5/19-5/1)جزالمي 

-44.62% -239,230,293 296,976,848 536,207,141 ( 5/19-1/2)جزالمي 

عدد الاسهم املتداولت  
التغير التغير 2020 2019
( % )

-33.80% -1,344,850 2,633,762 3,978,612 يومي  

-77.57% -35,593,119 10,291,068 45,884,187 ( 5/19-5/1)جزالمي 

-33.36% -135,940,690 271,496,557 407,437,247 ( 5/19-1/2)جزالمي 

عدد العقود املىفذة 
التغير التغير 2020 2019
( % )

-58.70% -1,127 793 1,920 يومي  

-80.94% -17,493 4,120 21,613 ( 5/19-5/1)جزالمي 

-36.26% -67,238 118,188 185,426 ( 5/19-1/2)جزالمي 

(2020/5/19)بعض اليسب املاليت للبورصت  

 

معدل الدوران 

(%)

ألارباح املوسعت إلى 

(%)القيمت السوقيت 

القيمت السوقيت إلى 

القيمت الدفتريت

P/E القيمت السوقيت 

إلى العائد
القطاع

0.028 0.298 0.731 8.862 القطاع املالي

0.012 5.243 1.007 13.080 قطاع الخدماث 

0.146 4.170 1.281 15.049 قطاع الصىاعت

0.040 2.083 0.858 9.583 جميع القطاعاث

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

الثالثاء إلاثىين

بدايت العام اليوم السابق 19/05/2020 18/05/2020

-13.59% -0.87% 1568.6 1582.3 الزقم القياس ي العام 

-16.72% -0.93% 2040.2 2059.5 القطاع املالي

-10.49% -1.01% 1157.3 1169.2 قطاع الخدماث

-1.62% -0.16% 1826.9 1829.9 قطاع الصىاعت

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

-14.58% -1.03% 761.0 769.0

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

الثالثاء إلاثىين

بدايت العام اليوم السابق 19/05/2020 18/05/2020

-17.83% -0.55% 2887.1 2903.0 الزقم القياس ي العام 

-24.32% -0.82% 5370.1 5414.5 قطاع البىوك

2.46% 0.00% 1314.0 1314.0 قطاع التأمين

-6.38% -0.18% 688.8 690.0 قطاع الخدماث

-10.38% -0.25% 2341.8 2347.7 قطاع الصىاعت

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

الثالثاء إلاثىين

بدايت العام اليوم السابق 19/05/2020 18/05/2020

  -13.57% -0.99% 826.2 834.4 السوق ألاول

-11.36% -0.41% 741.0 744.1 السوق الثاوي

(ديىار)القيمت السوقيت 

-17.01% -0.51% 12,378,237,741 12,441,153,871  

 

خالصت البياهاث الاحصائيت لبورصت عمان

                  2020/5/19          التوسيع القطاعي لحجم التداول ليوم الثالثاء 

  2020/5/19 لغايت 3/15حجم التداول اليومي مً 

التغير 

2020/5/19 لغايت 3/15الزقم القياس ي العام املزجح بالقيمت السوقيت مً 

التغير 

  2020/5/19 لغايت 3/15 مً ASE20 الزقم القياس ي املزجح باألسهم الحزة 

التغير 

 

  2020/5/19 لغايت 3/15  الزقم القياس ي العام املزجح باألسهم الحزة مً 
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