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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 فبراير 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  16960.299نقطة مسجال إرتفاع بنسببة %4.78
مقارنة بالشهر السابق.
 -3مؤشرات أداء السوق الثانوية:

Secondary Market Indicators

بلببإ إامببالو اقوراق الماليببة المتداولببة ااخببل القاعببة
29,217,439ورقة بقيمة 1,970,710,711انيها نفذت من خالل 2,412
صفقة.
Shares Trade
 األسهم المتداولة :
بلإ إامالو اقسهم المتداولة خالل شهر فبراير 25,084,341
سهما بقيمة 56,558,345انيها نفذت من خالل  32صفقة حيث أن
عدا الشركات التو تم التداول فيها بلإ  11شركة.
Investment Funds
 الصناديق اإلستثمارية :
بلإ إامالو صكوك الصناايق اإلسبتمماريةالمتداولة لشبهرفبراير
عدا  680,024صك بقيمة 57,173,628انيهانفذت من خالل  39صفقة.
 الشهادات اإلستثمارية

Shahama

بلإ إامبالو الشبهااات اإلسبتممارية (شبهامة المتداولة لشبهر
فبراير عدا  3,453,074شهااة بقيمة  1,856,978,738انيهانفبذت
من خالل 2,341صفقة.
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 ممممممممم امممممممممدد األورال اللةل مممممممممح التمممممممممي تمممممممممم تحوي همممممممممة قمممممممممةر ال(ةامممممممممح قممممممممم و مممممممممهر فبرايمممممممممر
 200,727,465ورقح يةل ح
 تحويالت الشركات مزدوجة اإلدراج :
ت ممممممرك الشممممممر ةا الل دوجممممممح اإلدرا بة هممممممة ممممممر ةا اللوممممممة لح ال ةيممممممح اللدرجممممممح فمممممم ا ثممممممر يمممممم
سمممممول ى مممممل يمممممتم تمممممداوو اسمممممهم ممممماق الشمممممر ةا اللدرجمممممح فممممم ممممماق ا سممممموال وف(مممممة إلى مممممة ال(ممممموا
والت لةا وال وا ح الصةدرة لدى 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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 الشركات الخمس األكثر من حيث قيمة التداول
اسم الشركة
الترتيب
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بنك فيصل اإلسالمو السواانو
بنك النيل للتجارة والتنمية
الوطنية لنظم التعليم المتقدم
مصرف المزارع التجاري
بنك التضامن اإلسالمو

 القيمة السوقية
القطاع



ً
قطاعيا

%3.4
قيمة األسهم
بالجنيه
19,994,816.30
17,538,000
11,644,228.5
4,052,257.6
2,891,943.44

Market Capitalizations sector
رأس المال السوقي
32,776,806,707.38

البنوك و ر ةا ا ستثلةر
قطة التةي
ال(طة الصنةاي

430,158,054.60
541,008,181.06

ال(طة التجةري

23,454,052,909.52

ا ستثلةر والتنل ح
ال(طة ال رااي
ا تصة ا والوسة ط
ر ةا الوسةطح
اإلجمالي

1,943,093,724.59

223,334,884.00
6,830,965,020.70
378,337,411.58
66,577,756,893.43

الصكوك اقكمر إرتفاعا من حيث حجم التداول Most actives
Sukuk in terms of valuee
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حجم التداول
384,036,924.24
271,388,529.45
253,877,651.72
151,963,098
131,363,908.06

الصك
شهامة (2019/04/1)81.2
شهامة (2019/04/01 )81.1
شهامة (2019/10/01 )83.2
شهامة (2019/04/01 )81.4
شهامة (2019/04/01 )81.5

أداء مؤشرات السوق الرئيسية خالل شهر فبراير2020
عدد االوراق المالية
المتداولة29 ,

المؤشر العام,
0.016960299

عدد الصفقات0 ,
حجم التداول1,971 ,
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