املؤشر األردني لثقة املستثمر
تحديث شهركانون الثاني 2018
املؤشر ر ر ررر األردني لثق ررة املسر ر ر ررتثمر هو
ملشب ب ب ببر شب ب ب ببهري يصب ب ب ب ببدر عن منترردى

شهد املؤشر األردني لثقة املستثمر الصادر عن منتدى االستراتيجيات األردني انخفاضا في شهر كانون الثاني
 2018ليصل إلى مستوى  89.27نقطة مقارنة مع  90.93نقطة لشهر كانون األول  ،2017حيث انخفض
بمقدار  1.66نقطة.

االسر ر ر ررتراتيجيات األردني والذي يهدف

وبالنس ب بباة إلى االشب ب برات الفرعية انخفض مؤش ر ررر الثقة ام النقاي النقد بشب ب ب ل في وبمقدار 0.31

إلى قياس سقة ااساثمرين العاملين من

نقطة ليص ب ب ببل  75.71نقطة لش ب ب ببهر كانون الثاني  ،2018حيث انخفض ب ب ب قيمة احتيا ي العمالت األجنبية

سالسة جوان  :الثقة في النظا( النقدي،

للانك ااركزي لشب ب ب ببهر كانون الثاني  2018بمقدار  193.4مليون دينار لتصب ب ب ببل إلى  11.98مليار دينار في هذا

ال بث بق ب ببة ف ببي ال ببنشب ب ب ب ب ببا االق ببتصب ب ب ب ب ببادي

الشهر ،مع بقاء الفارق في سعر الفائدة  %4منذ كانون األول .2017

اجكقيقي ،والثقة في بورصة عمان.

هذا وارتفع مؤش ر رررالثقة ام ال ر ررا االقتص ر رراد بشب ب ب ل في بمقدار  0.31نقطة ليص ب ببل إلى 125.34

يهدف االش ب ببر إلى قياس األسر عىى سقة

نقطة وذلك بسب ببب ارتفاع عدد الشب ببركات االب ببللة ليصب ببل إلى  683شب ببركة ملب ببللة في شب ببهر كانون الثاني

ااس ب ب ب بابثبمببريببن البن ب بباتب عببن البتب بيبيببر فبي

 2018ببااقبارنبة مع  415شب ب ب ببركبة ملب ب ب ببللبة في كبانون األول  ،2017إال أنب وعىى اجلبانب ا ر انخفض عبدد

الس ب ببياس ب ببات االقتص ب ببادية والتطورات

ر ص األبنية السب ب ببننية اامنوحة بش ب ب ب ل ملكوم ،وذلك من  7868في شب ب ببهر كانون األول  2017ليصب ب ببل إلى

اإلقليمية والعااية .باإلضافة إلى ذلك،

 3308لشب ب ببهر كانون الثاني  ،2018كما انخفض رأس مال الشب ب ببركات االب ب ببللة في شب ب ببهر كانون الثاني 2018

ي به ب ببدف اا ببلشب ب ب ب ببر إل ببى س ب ب ب ب به بي ب ببل ف بهببم

حيث وصب ب ببل إلى  16.5مليون دينار بااقارنة مع  78.7مليون دينار للشب ب ببركات االب ب ببللة في شب ب ببهر كانون األول

ااس ب ب ب ب با بث بم ببري ببن ال بع ب ببام بل بي ببن ف ببي األردن

 .2017وقد شهد الرقم القياس ي لإلنتاج الصناعي انخفاضا فيفا بمقدار  1.9نقطة ليصل الى  94.9نقطة

وتحس ببين عملية اتخاذ القرارات س ببواء

لشهر كانون الثاني  .2018كما انخفض ضرياة بيع العقار بش ل في وبمقدار  0.3مليون دينار لتصل

كان عىى صعيد الت يير في السياسات

 7.90مليون دينار لشهر كانون الثاني .2018

االقبتصب ب ب ب ب ببادي ب ببة فبي البقبط ب بباع البع ب ببا( أو
البقبرارات االسب ب ب ب بابثبم ب بباري ب ببة فببي البقبط ب بباع
اجخاص.

وعىى اجلان ا ر ش ببهد املؤش ررراللرثم للثقة ام بورا ررة عمان انخفاض ببا بمقدار  1.66نقطة ليص ببل إلى
 88.23نقطة في كانون الثاني  2018وذلك بسب انخفاض نساة قيمة األسهم ااشتراة في بورصة عمان من
قال ااس ب بباثمرين األجان إلى األس ب ببهم ااااعة من قالهم إلى  %69في كانون الثاني  2018بااقارنة مع  %99في

قعنس إصب ب ب ب ببدار ه ببذا االشب ب ب ببر اجلهببد

ش ب ببهر كانون األول  .2017إال أن ملش ب ببر الاورص ب ببة ارتفع بمقدار  66.52نقطة عن ش ب ببهر كانون األول 2017

ااتواصب ب ب ب ب ببل انتب ببدى االسب ب ب ببتراتيجيب ببات

ليصل إلى  2193.3نقطة في كانون الثاني .2018

األردني لزيادة مسب ب ب ببتوى االسب ب ب بباثمار في
ااملن ببة وتطوير بعأم ببة األعم ببال ه ببدف
تحس ب ب ببين مس ب ب ببتوى ااععأ ب ب ب ب ي للموا ن
األردني.

وتجدر اإلش ببارة إلى أن ملش ببر سقة ااس بباثمر قعمل عىى قياس الثقة بحس ب ملش برات الفرعية الثالسة وذلك
بالنسبباة اا هو متوقع أن ت ون علي بحسب اتجاهها العا(  )Trendمنذ عا(  2007وحتى ا ن .بالتالي ،فإن
انخفاض قيمة االشببر الفرعي عىى الرغم من ارتفاع قيم االشبرات ااصبباحاة ل عدي عد( ارتفاع قيم هذ
االش برات اا هو متوقع أن ت ون علي بحسب ب اتجاهها العا( .وبااثل ،فإن ارتفاع قيمة االش ببر الفرعي عىى
الرغم من انخفاض قيم االش ب ب برات ااصب ب بباحاة ل عدي بقاء هذ القيم فوق ااسب ب ببتوى ااتوقع لها بحس ب ب ب
اتجاهها العا(.

للمزيد من املعلومات عن منتدى االستراتيجيات األردني ،يرجى زيارة موقعنا  www.jsf.orgأو االتصال بنا عبرالبريد االلكتروني
على  info@jsf.orgأو الهاتف+962 6 5666476 :

التغيرات ام املؤشر األردني لثقة املستثمرواملؤشرات اللرعية :من ت رين الثاني  2017وحتى كانون الثاني 2018
ت رين الثاني

كانون األول

كانون الثاني

2017

2017

2018

املؤشراألردني لثقة املستثمر

90.22

90.94

89.27

النقاي النقد

76.33

76.02

75.71

ال ا االقتصاد

122.56

125.03

125.34

بوراة عمان

91.32

89.89

88.23

قيمة املؤشر

املؤشراألردني لثقة املستثمرومؤشراته اللرعية منذ كانون الثاني 2016
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املؤشراألردني لثقة املستثمر

مؤشر الثقة ام بوراة عمان

للمزيد من املعلومات عن منتدى االستراتيجيات األردني ،يرجى زيارة موقعنا  www.jsf.orgأو االتصال بنا عبرالبريد االلكتروني
على  info@jsf.orgأو الهاتف+962 6 5666476 :
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مؤشرالثقة ام ال ا االقتصاد

مؤشرالثقة ام النقاي النقد

