االثنين 2020/3/16
رقم الجلسة () 52
الشركات المدرجة 103 :

المتداولة  19 :المرتفعة 5 :

المنخفضة :

 444.90 : ISX604التغير -0.89 :االسهم المتداولة 2,073,273,754 :

7

هيئة عامة 2 :

غير المتداولة 58 :

القيمة 1,586,500,306 :

الصفقات 330 :

 .1بلغ عدد االسهم المتداولة ( )2,073,273,754سهم .
 .2بلغت قيمة االسهم ( )1,586,500,306دينار .
 .3اغلق مؤشر االسعار  ISX 60في جلسة اليوم على ( )444.90نقطة منخفضا بنسبة ( )%0.89عن اغالقه في الجلسة السابقة البالغ
( )448.91نقطة.
 .4تداول اسهم ( )19شركة من اصل ( )103شركة مدرجة في السوق .
 .5اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ( )24شركة .
 .6بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي ( )4,900مليون سهم بقيمة بلغت ( )16,702مليون
دينار من خالل تنفيذ ( )10صفقة على اسهم شركتين .
 .7بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي ( )28,605مليون سهم بقيمة بلغت ( )114,606مليون
دينار من خالل تنفيذ ( )81صفقة على اسهم ( )4شركات .
الشركات االكثر خســارة
الشركات االكثر ربحيــة
االسهم المتداولة
االسهم المتداولة
التغير%
اغالق
اسم الشركة
التغير%
اغالق
اسم الشركة
فندق بابل
360,000
-7.46 62.000
84,550,000
3.31
1.250
تصنيع وتسويق التمور
الكيمياوية والبالستيكية
مصرف المنصور
90,694,975
-7.00
1.860
50,000,000
1.64
0.620
مصرف الموصل
السجاد والمفروشات
69,325,003
-6.67
0.140
350,000
1.00
10.100
المنصور الدوائية
العراقية للنقل البري
9,181,010
-3.23
1.200
29,000,000
0.76
1.330
فندق بغداد
12,425,000
-2.92
بغداد للمشروبات الغازية 2.330
10,000
0.63
8.050
الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة
التغير
االسهم المتداولة
اغالق
اسم الشركة
%
المصرف الوطني
1,500,000,000 0.00 0.650
مصرف بغداد
176,000,000
0.00 0.300
الكيمياوية والبالستيكية
90,694,975
-7.00 1.860
تصنيع وتسويق التمور
84,550,000
3.31 1.250
مصرف الموصل
69,325,003
-6.67 0.140

الشركات االكثر نشاط من حيث القيمة المتداولة
التغير
القيمة المتداولة
اغالق
اسم الشركة
%
المصرف الوطني
975,000,000
0.00 0.650
الكيمياوية والبالستيكية
164,848,355
-7.00 1.860
تصنيع وتسويق التمور
105,635,500
3.31 1.250
آسياسيل لالتصاالت
74,777,200
-2.53 6.160
المعدنية والدراجات
63,551,700
0.00 2.800
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