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 مؤشر سوق الخرطوم لألوراق المالية
Khartoum Stock Exchange Index
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أقفل مؤشر سوق الخرطوم لالوراق المالية  (K30خالل الشهر موضع
التقرير عند مستوي  15985.061نقطة مسجال إرتفاع بنسعبة %4.94
مقارنة بالشهر السابق.
أداء السوق الثانوية:

Secondary Market

 إجمالي التداوالت داخل السوق:
بلععإ إامععالو اقوراق الماليععة المتداولععة ااخععل القاعععة
33,110,767ورقة بقيمعة  1,297,072,257انيهعا نفعت معخ خعالل
 2,461صفقة.
Shares Trade
 األسهم المتداولة :
خععالل شععهر نععوفمبر
بلععإ إامععالو اقسععهد المتداولععة
29,270,881سهما بقيمة  71,112,126انيها نفت مخ خعالل 55
صفقة .
Sukuk
 الصكوك
بلإ إامالو صكوك الصناايق اإلستثماريةالمتداولة لشهر نعوفمبر
عدا  1,988,850صك بقيمة 202,962,525انيهانفعت معخ خعالل 112
صفقة.
 الشهادات اإلستثمارية

Shahama

بلإ إامعالو الشعهااا اإلسعتثمارية (شعهامة المتداولة لشعهر
نوفمبر عدا  1,851,036شهااة بقيمة  1,022,997,605انيهانفعت
مخ خالل 2,294صفقة.
السوق الثالثة

Third Market

تشمل الوممول الثةلثممح التحمموي ا قمةر ال(ةاممح يثم ل التحمموي ا ال ة مح  -األصمموو والوممرو  -واألقممةرح ىتم
الدرجح الثةلثح  -التحوي ا اإلرث ح إضةفح ل تحوي ا التي تتم قةر الوودان والتنةزو والهبمح والتحموي ا التمي
تتم بإواير قضة ه).
ب مممممما اممممممدد األورال اللةل ممممممح التممممممي تممممممم تحوي هممممممة قممممممةر ال(ةاممممممح قمممممم و ممممممهر نمممممموفلبر 849,793
ورقممممممممح يةل ممممممممح ي(ةرنممممممممح ب ممممممممدد  302,666,754ورقممممممممح يةل ممممممممح فممممممممي الشممممممممهر الوممممممممةب وبنوممممممممبح
إنخوةض ب غت ل.%)99.7
 تحوي ا الشركةا يزدوجح اإلدرا :
ت ممممممرك الشممممممركةا اللزدوجممممممح اإلدرا برنهممممممة ممممممركةا اللوممممممةثلح ال ةيممممممح اللدرجممممممح فمممممم اكثممممممر يمممممم
سمممممول ى مممممل يمممممتم تمممممداوو اسمممممهم ثممممماق الشمممممركةا اللدرجمممممح فممممم ثممممماق ا سممممموال وف(مممممة إلى مممممة ال(ممممموان
والت لةا وال وا ح الصةدرة لدى ك سول.
ى ل و يتم تحوي أي ورقح يةل ح ي وإلي سول قةرجي ق و ثاا الشهر يوضع الت(رير
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*إحصائيات موجزة


Market at a Glance
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التغير

المؤشر السابق
المؤشر الحالي
%4.94
15232.647
15,985.061
التغير
رأس المال السوقي رأس المال السوقو
الحالي
السابق
%3.4 56,876,276,205
58,819,883,242
 الشركات الخمس األكثر من حيث قيمة التةوا ل Most actives
company in terms of value
قيم األسهم
اسم الشرك
الترتيب
بالجنيه
بنك النيل للتنمية والتجارة
1
16,955,746.70
بنك التضامخ اإلسالمو
2
15,649,766.6
بنك فيصل اإلسالمو السواانو
3
13,366,038.8
بنك الخرطوم
4
8,377,952.46
بنك الخليج
5
1,925,000
ً Market Capitalizations sector
قطاعيا
 القيم السوقي
القطاع

رأس المال السوقي
26,525,032,344.34

البنوك و ركةا ا ستثلةر
قطة التري
ال(طة الصنةاي

520,058,308.66

ال(طة التجةري

22,343,362,909.52

ا ستثلةر والتنل ح
ال(طة الزرااي
ا تصة ا والوسة ط
ركةا الوسةطح
اإلجمالي

1,883,410,330.27

430,158,054.60

223,334,884.00
6,516,188,999.45
378,337,411.58
58,819,883,242.42
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الصكوك اقكثر إرتفاعا مخ حيث حجد التداول Most actives
Sukuk in terms of valuee
حجم التوا ل
الصك
صرح 81.1
174,205,277.82
شهام (2019/01/01 )80.1
141,700,557.62
شهام (2019/07/01 )82.1
133,929,033.41
شهام (2019/01/01 )80.2
132,520,910.75
شهام (2019/04/01 )81.1
118,645,792
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