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إدارة البحوث والتطوير 2019

 مؤشر سوق الخرطوم لألوراق المالية
Khartoum Stock Exchange Index
) (K30خالال الهالهر
أقفل مؤشر سوق الخرطوم لالوراق المالية
موضع التقرير عند مستوي  14504.037نقطة مسجال إرتفاعا بنسالةة
 %0.02مقارنة بالههر السابق .أما القيمة السوقية للسوق فقد
بنسالةة إرتفالاب بلغال %1.2
 53,858,228,314جنيال
بلغال
مقارنة بالههر السابق.
 السوق الثانوية:
 إجمالي التداوالت داخل السوق:

Secondary Market

بلالالإ إجمالالالو اقوراق الماليالالة المتداولالالة ااخالالل القاعالالة
923,648ورقة بقيمة  368,795,394جنيها نفذت من خال  640صفقة.
 األسهم المتداولة

Shares Trade

بلإ إجمالو اقسهم المتداولالة خالال شالهر مالايو 153,509سالهما
بقيمة  903,516جنيها نفذت من خال  10صفقة .
 الصكوك

Sukuk

بلإ إجمالو صكوك الصناايق اإلستثماريةالمتداولة لهالهر مالايو
عدا  77,837صك بقيمة 6,699,879جنيها نفذت من خال  20صفقة.
 الشهادات اإلستثمارية

Shahama

بلإ إجمالو الههااات اإلستثمارية (شهامة)المتداولة لههر مايو
عدا  692,302شهااة بقيمة  361,191,999جنيها نفالذت مالن خالال
610صفقة.
السوق الثالثة

Third Market

تشم ا القمموث الة لةممو التحممويال ام رث الا تممو تةمماا التحممويال ال ممو  -األصممو والفممرو  -واألقم رح ىتممد ال ر ممو
الة لةو  -التحويال اإلرث و إض فو ل تحويال التي تتم ا رث القودان والتن ز والهبو والتحويال التي تتم بإواتر قض ه).
ب غ ت د األوراث ال ل و التي تم تحوي ه ا رث الا تو اا شهر ت يو  19,069ورقو ت ل و .
 تحويال الشرك ل تزدو و اإلدراث :
ت ممممممرك الشممممممرك ل ال زدو ممممممو اإلدراث بة همممممم شممممممرك ل ال قمممممم ي و ال تممممممو ال ر ممممممو فممممممد اكةممممممر تمممممم مممممموث ى مممممم
يممممممتم تمممممم او ا ممممممهم يممممممه الشممممممرك ل ال ر ممممممو فممممممد يممممممه ا ممممممواث وفامممممم إلى مممممم الامممممموا والت مممممم ل وال مممممموا
3
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الص درة ل ى كا وث.
ى ب غ ت د ا وراث ال ل و التي تم تحوي ه إلي وث ا ر ي  6,819ورقو

.

*إحصائيات موجزة


Market at a Glance
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المؤشر الحالي
14504.037

المؤشر السابق
14501.889

 ملخص التداو
رأس المال السوقي Market
Cap.
عدد االسهم المتداولة
volume of shares
قيمة األسهم المتداولة
value of shares
عدد الصكوك المتداولة
قيمة الصكوك المتداولة
الصفقات Transactions

التغير
%0.02

Trading Summary
53,858,228,314
153,509
903,516
770.139
367,891,878
640

 القطاعات اقكثر تداوال مالن ييال
sector of volume of shares
عدد االسهم
القطاع
اإلستثمار والتنمية
80,000

عالدا اقسالهم

Most active

النسبة%
52
4
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البنوك
التأمين
الصناعي
اإلجمالي

32
13
3

49,509
20,000
4,000
153,509

 الهركات اقكثر من يي
in terms of value
اسم الشركة
الترتيب

قيمة التداو Most actives company

1
2
3
4
5

الوطنية لنظم التعليم المتقدم
بنك الخرطوم
السودانية للتأمين وإعادة
التامين
الوطنية للبترول المحدودة
بنك التضامن اإلسالمي

 القيمة السوقية
القطاع
البنوك وشركات االستثمار
قطاع التأمين
القطاع الصناعي
القطاع التجاري
االستثمار والتنمية
القطاع الزراعي

قطاعيا

504,000
226,710.66
100,000
41,000
29,144.5

Market Capitalizations sector
رأس المال السوقي

االتصاالت والوسائط
شركات الوساطة
اإلجمالي



قيمة األسهم
بالجنيه

الصكوك اقكثر إرتفاعا من يي
Sukuk in terms of valuee

24,658,767,083.14
383,262,303.70
364,098,147.46
20,133,981,675.97
1,596,338,100.96
223,334,884.00
6,241,607,455.75
256,838,662.68
53,858,228,314

يجم التداو

Most actives
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شهامة
شهامة
شهامة
شهامة
شهامة

الصك
(2018/10/01 )79.5
(2018/10/01 )79.1
(2018/07/01 )78.1
(2018/10/01 )79.2
(2018/07/01 )78.4

حجم التداول
177,000,828
69,072,038
50,111,495.71
15,455,528
15,352,241.33
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