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أداء السوق األولية
أداء المؤشر العام (الخرطوم )30
أداء السوق الثانوية
 األسهم والصكوك المتداولة حجم التداول الكلي الصفقات المنفذة رأس المال السوقىأداء السوق الثالثة

 -1أداء السوق األولية :
لم تشهد السوق األولية خالل شهر يناير أي نشاط
 -2أداء مؤشر سوق الخرطوم لألوراق المالية (الخرطوم )30
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)Khartoum Stock Exchange Index (KSE30
أقفل مؤشر سوق الخرطوم لالوراق المالية ) (K30خالل الشهر موضع
التقرير عند مستوي  16186.243نقطة مسجال إرتفاا بنساةة %1.4
مقارنة بالشهر السابق.
 -3مؤشرات أداء السوق الثانوية:

Secondary Market Indicators

بلااإ إامااالو اقوراق الماليااة المتداولااة ااخاال القاعااة
128,679,870ورقة بقيمة  1,132,200,929انيهاا نفات ماخ خاالل
 2,086صفقة.
Shares Trade
 األسهم المتداولة :
بلإ إامالو اقسهم المتداولة خالل شهر يناير 126,005,644
سهما بقيمة  20,980,884انيها نفت مخ خالل  36صافقة حيا
أن عدا الشركا التو تم التداول فيها بلإ  12شركة.
Investment Funds
 الصناديق اإلستثمارية :
اهريناير
بلإ إامالو صكوك الصاناايق اإلساتمماريةالمتداولة لشا
عدا  749,118صك بقيمة 76,123,193انيهانفت مخ خالل  101صفقة.
 الشهادات اإلستثمارية

Shahama

بلإ إاماالو الشاهااا اإلساتممارية (شاهامة المتداولة لشاهر
يناير عدا  1,925,108شهااة بقيماة  1,035,096,852انيهانفات
مخ خالل 1,949صفقة.
السوق الثالثة

Third Market

تشمل السمموا اللثللممت التحممويج لمثرة اللث ممت ولم ا التحممويج ال ث مت  -األصمموو والوممرو  -واألقممثرح ىتم
الدرجت اللثللت  -التحويج اإلرث ت إضثفت ل تحويج التي تتم لثرة السودان والتنثزو والهبمت والتحمويج التمي
تتم بإواور قضث ه).
ب مممممما ممممممدد األوراا اللثل ممممممت التممممممي تممممممم تحوي هممممممث لممممممثرة اللث ممممممت لممممممجو ممممممهر ينممممممثير 33,316,860
ورقت وثل ت
 تحويالت الشركات مزدوجة اإلدراج :
ت ممممممرك الشممممممر ث الل دوجممممممت اإلدراة بة هممممممث ممممممر ث اللسممممممث لت ال ثوممممممت اللدرجممممممت فمممممم ا لممممممر ومممممم
سممممموا ى مممممل يمممممتم تمممممداوو اسمممممهم ممممماق الشمممممر ث اللدرجمممممت فممممم ممممماق ا سمممممواا وفلمممممث إلى مممممث اللممممموا
والت لث وال وا ح الصثدرة لدى سوا.
ى ل و يتم تحوي أي ورقت وثل ت و وإلي سوا لثرجي لجو اا الشهر ووضع التلرير
Market at a Glance
*إحصائيات موجزة
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مؤشرسوق الخرطوم  30االسبوعي
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المؤشر الحالي
16186.243
رأس المال السوقو
الحالو

9-Jan

2-Jan

التغير
المؤشر السابق
%1.4
15964.136
التغير
رأس المال السوقو السابق

58,838,176,964
64,350,002,349
 الشركات الخمس األكثر من حيث قيمة التداول
اسم الشركة
الترتيب
1
2
3
4
5

بنك المروة الحيوانية
الةنك السعواي السواانو
بنك الخليج
مجموعة سوااتل
الشركة الوطنية لنظم التعليم
المتقدم

 القيمة السوقية
القطاع



ً
قطاعيا

%9.4
قيمة األسهم
بالجنيه
9,463,072.4
5,720,498
2,177,688
1,896,593.82
1,336,484.88

Market Capitalizations sector

البنوك و ر ث ا ستللثر

رأس المال السوقي
31,974,518,183.96

قطث التةو
اللطث الصنث ي

430,158,054.60
541,008,181.06

اللطث التجثري

22,343,362,909.52

ا ستللثر والتنل ت
اللطث ال را ي
والوسث ط
ا تصث
ر ث الوسثطت
اإلجمالي

1,943,093,724.59

223,334,884.00
6,516,188,999.45
378,337,411.58
64,838,176,964

الصكوك اقكمر إرتفاعا مخ حي
Sukuk in terms of valuee

حجم التداول Most actives
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الصك
شهامة (2019/10/1)83.1
شهامة (2019/01/01 )80.6
شهامة (2019/01/01 )80.1
شهامة (2019/10/01 )83.2
شهامة (2019/07/01 )82.2

حجم التداول
190,446,082.5
111,419,507.89
105,031,133.07
85,105,442,03
65,223,618
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