
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

585.48االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد582.40885,733,378 االغالق

25المتدولة الشركات0.53-% التغير نسبه

5المرتفعة3.08402,515,345-(نقطه)التغير مقدار
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BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرفAMEF9.64010.0003.73االوسط الشرق اسماك

BGUC0.2300.220-4.35الخليج مصرفTASC7.8508.1103.31سيل اسيا

IMIB2.2202.130-4.05والدراجات المعدنيةIKLV1.8301.8601.64اللقاحات النتاج الكندي

HBAY51.50050.000-2.91بابل فندقHNTI7.7007.7500.65السياحية االستثمارات

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرفSKTA5.0905.1000.20الكرخ العاب مدينة

BROI0.4800.470-2.08األئتمان مصرف

IMOS5.6005.500-1.79الحديثة الخياطة
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 رمز
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التداول حجم
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB127,083,60031.60.430بغداد مصرفBBOB295,520,00033.40.430بغداد مصرف

BNOI108,352,50026.90.410االهلي المصرفBNOI264,250,00029.80.410االهلي المصرف

BGUC40,022,3829.90.220الخليج مصرفBGUC180,958,32820.40.220الخليج مصرف

IBSD35,346,0008.84.110الغازية  بغدادBIME91,769,91810.40.190االوسط الشرق مصرف

BIME17,436,2844.30.190االوسط الشرق مصرفBCOI10,000,0001.10.430التجاري المصرف

IKLV15,923,2504.01.860اللقاحات النتاج الكنديIBSD8,600,0001.04.110الغازية  بغداد

TASC6,989,8781.78.110سيل اسياIKLV8,580,0001.01.860اللقاحات النتاج الكندي

859,678,24697.06351,153,89487.24

402,515,345الكلي مجموع885,733,378الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2018/6/24

 خسارة االكثرربحية االكثر

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq
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:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

29المدرجة الشركات عدد40,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة446,000
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HASH7.0007.3004.29اشور فندق

SMOF15.00015.0000.00االلعاب لمدن الموصل
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SMOF300,00067.315.000االلعاب لمدن الموصلSMOF20,00050.015.000االلعاب لمدن الموصل

HASH146,00032.77.300اشور فندقHASH20,00050.07.300اشور فندق

40,000100.00446,000100.00

446,000الكلي مجموع40,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2018/6/24

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات
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