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 مؤشر سوق الخرطوم لألوراق المالية
Khartoum Stock Exchange Index
) (K30عند مستوو
أقفل مؤشر سوق الخرطوم لالوراق المالية
 13436.617نقطة مسجال إرتفاعتا ننست ة  %0.90مقارنتة نالهتهر
الستتان أ أمتتا القيمتتة الستتوقية للستتوق دقتتد نل تت
تة
تاغ نل ت  %1مقارنت
ننست ة إرتفت
53أ 48,454,296,081جنيت
نالههر السان أ
 السوق الثانوية:
 إجمالي التداوالت داخل السوق:

Secondary Market

نلتتإ إجمتتالو اقوراق الماليتتة الموداولتتة ااةتتل القاعتتة
 16,157,355ورقة نقيمتة  645,232,612جنيهتا نفتت متخ ةتال
 1,520صفقةأ
 األسهم المتداولة

Shares Trade

نلإ إجمالو اقسهم الموداولة ةال شهر يناير 15,014,146ستهما
نقيمة 66,927,131جنيها نفت مخ ةال  41صفقة أ
 الصكوك

Sukuk

نلإ إجمتالو صتوو الصتنااي الموداولتة لهتهر ينتاير عتدا
 102,979صك نقيمة 9,911,045جنيها نفت مخ ةال  64صفقةأ
 الشهادات اإلستثمارية

Shahama

نلإ إجمالو الههااا اإلسوثمارية الموداولة لههر ينتاير عتدا
 1,040,230شهااة نقيمتة  568,394,436جنيهتا نفتت متخ ةتال
1,415صفقةأ
السوق الثالثة

Third Market

تشم ا القمموث الة لةممو التحممويال ام رث الا تممو تةمماا التحممويال ال ممو  -األصمموو والوممرو  -واألقم رح ىتممد ال ر ممو
الة لةو  -التحويال اإلرث و إض فو ل تحويال التي تتم ا رث القودان والتن زو والهبو والتحويال التي تتم بإواتر قض ه).
ب غ ت د األوراث ال ل و التي تم تحوي ه ا رث الا تو ااو شهر ين ير  154,728ورقو 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
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يممممممتم تمممممم اوو ا ممممممهم يممممممه الشممممممرك ل ال ر ممممممو فممممممد يممممممه ا
الص درة ل ى كا وث.
لم يتم اي تحويا ل شرك ل تزدو و اإلدراث .




ممممممواث وفامممممم إلى مممممم الامممممموا

إحصائيات موجزة

والت

مممممم ل وال مممممموا

Market at a Glance
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المؤشر الحالي
617أ13436

المؤشر السابق
408أ13317

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

 القطاعا اقكثر تداوال متخ ييت
sector of volume of shares

2-Jan

التغير
90أ%0

Trading Summary
48,454,296,081.53
15,014,146
66,927,131
41

عتدا اقستهم

Most active
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القطاع
البنوك وشركات االستثمار
التجاري
اإلتصاالت والوسائط
الصناعي
اإلستثمار والتنمية
اإلجمالي

النسبة%
عدد االسهم
3أ99
14,921,286
27أ0
42,000
27أ0
40,622
06أ0
10,000
0.01
178
15,014,146

اقكثر إرتفاعا مخ يي
 الهركا
company in terms of value
اسم الشركة
الترتيب
البنك السوداني الفرنسي
1
بنك فيصل اإلسالمي السوداني
2
نك المال المتحد
3
بنك الخرطوم بنك التضامن اإلسالمي
4
المجمعات التسويقية mzk
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قيمة الوداو Most actives

 القيمة السوقية

قطاعيا

القطاع
البنوك وشركات االستثمار

قيمة األسهم
41,473,021.48
13,091,642,07
8,809,642
1,115,330.30

Market Capitalizations sector
رأس المال السوقي
20,740,877,792.23

قطاع التأمين

381,104,036.70

القطاع الصناعي

306,929,066.79

القطاع التجاري

19,181,141,675.97

االستثمار والتنمية

1,013,909,529.76

القطاع الزراعي
االتصاالت والوسائط
شركات الوساطة

420,000

223,334,884.00
6,362,675,156.25
244,323,939.83
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يجم الوداو

Most actives

 الصوو اقكثر إرتفاعا مخ يي
Sukuk in terms of valuee
حجم التداول
الصك
شهامة (2018/01/01 )76.1
222,932,550
شهامة (2018/01/01 )76.2
106,735,344.50
شهامة (2018/04/01 )77.4
54,590,684
شهامة (2018/01/01 )76.5
21أ31,004,401
شهامة (2018/01/01 )76.12
17أ30,546,347
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