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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  15232.647نقطة مسجال إرتفاع بنسعةة %4.53
مقارنة بالشهر السابق.
أداء السوق الثانوية:

Secondary Market

 إجمالي التداوالت داخل السوق:
بلععإ إامععالو اقوراق الماليععة المتداولععة ااخععل القاعععة
11,849,440ورقة بقيمعة  1,013,771,175انيهعا نفعت معخ خعالل
 1,605صفقة.
Shares Trade
 األسهم المتداولة
خععالل شععهر اكتععوبر
بلععإ إامععالو اقسععهد المتداولععة
9,971,226سهما بقيمة  8,538,044انيها نفعت معخ خعالل 52
صفقة .
Sukuk
 الصكوك
بلإ إامالو صكوك الصناايق اإلستثماريةالمتداولة لشهر اكتعوبر
عدا  83,608صك بقيمة 8,413,731انيها نفت مخ خالل  32صفقة.
 الشهادات اإلستثمارية

Shahama

بلإ إامعالو الشعهااا اإلسعتثمارية (شعهامة المتداولة لشعهر
اكتوبر عدا  1,794,606شهااة بقيمة  996,819,399انيها نفعت
مخ خالل 1,521صفقة.
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 مممممممممما اممممممممممدد األورال اللةل ممممممممممح التممممممممممي تممممممممممم تحوي هممممممممممة قممممممممممةر ال(ةاممممممممممح قمممممممممم و ممممممممممهر سممممممممممبتلبر
 302,666,754ورقمممممممممح يةل مممممممممح ي(ةر مممممممممح ب مممممممممدد  11,491,235ورقمممممممممح يةل مممممممممح فمممممممممي الشمممممممممهر
الوةبق وبنوبح إرتوة ب غت .%2,534
 تحوي ا الشركةا يزدوجح اإلدرا :
ت ممممممرك الشممممممركةا اللزدوجممممممح اإلدرا بأ هممممممة ممممممركةا اللوممممممة لح ال ةيممممممح اللدرجممممممح فمممممم اكثممممممر يمممممم
سمممممول ى مممممل يمممممتم تمممممداوو اسمممممهم ممممماق الشمممممركةا اللدرجمممممح فممممم ممممماق ا سممممموال وف(مممممة إلى مممممة ال(ممممموا
والت لةا وال وا ح الصةدرة لدى ك سول.
ى ل و يتم تحوي أي ورقح يةل ح ي وإلي سول قةرجي ق و اا الشهر يوضع الت(رير
Market at a Glance
*إحصائيات موجزة
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مؤشرسوق الخرطوم  30االسبوعي
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التغير

المؤشر السابق
المؤشر الحالي
15232.647
%4.5
14572.537
التغير
رأس المال السوقي رأس المال السوقو
الحالي
السابق
56,876,276,205
%1.7 55,910,224,971
 الشركات الخمس األكثر من حيث قيمة التةوا ل Most actives
company in terms of value
قيم األسهم
اسم الشرك
الترتيب
بالجنيه
السواانية للمناطق واالسواق
1
2
3
4
5
 القيم

الحرة
الوطنية لنظد التعليد المتقدم
الةنك اإلسالمو السواانو
الهجرة للصرافة
بنك التضامخ اإلسالمو

السوقي

ً
قطاعيا

2,986,605.04
1,384,070.04
1,332,688.80
1,180,878
595,112

Market Capitalizations sector

القطاع

رأس المال السوقي

البنوك و ركةا ا ستثلةر
قطة التأي
ال(طة الصنةاي

25,367,805,306.63
430,158,054.60
520,058,308.66

ال(طة التجةري

21,556,982,909.52

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

1,883,410,330.27
223,334,884.00
6,516,188,999.45
378,337,411.58
56,876,276,205
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الصكوك اقكثر إرتفاعا مخ حيث حجد التداول Most actives
Sukuk in terms of valuee
حجم التوا ل
الصك
شهام (2018/10/01 )79.2
276,959,824.10
شهام (2019/04/01 )81.2
172,397,279.9
شهام (2019/04/01 )81.1
118,748,221.70
شهام (2018/10/01 )79.1
105,326,505.96
شهام (2018/10/01 )79.3
79,555,660.14
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