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➢ مؤشرسوق الخرطوم لألوراق املالية
Khartoum Stock Exchange Index
أقفل مؤرش سوق اخلرطوم لالوراق املالية ) (K30عند مس توي  13170.069نقطة مسجال ارتفاعا بنس ةة  %0.6مقا نر ة لله هر الس ابأ .أم ا القل ة الس وق ة
للسوق فقد بلغت  47,741,739,43بنس ةة ارتفاع بلغت  %0.9مقارنة للههر السابأ.
➢ السوق االوليةPrimary Market :
مل تههد السوق الولية أي نهاط خالل شهر نومفرب.
• السوق الثانوية:

Secondary Market

• إجمالي التداوالت داخل السوق:
بلغ اجاميل الوراق املالية املتداوةل داخل القاعة  6,960,915ورقة بقلة  488,964,919جنهيا نفذت من خالل  1,772صفقة.
• األسهم املتداولة

Shares Trade

بلغ اجاميل السهم املتداوةل خالل شهر نومفرب  4,742,631سهام بقلة  12,348,258جنهيا نفذت من خالل  66صفقة .

• الصكوك

Sukuk

بلغ اجاميل صكوك الصناديأ املتداوةل لههر نومفرب عدد  1,613,412صك بقلة  161,406,638جنهيا نفذت من خالل  76صفقة.
• الشهادات اإلستثمارية

Shahama

بلغ اجاميل الههادات الستامثرية املتداوةل لههر نومفرب عدد  604,872شهادة بقلة  315,210,024جنهيا نفذت من خالل  1,630صفقة.

▪ السوق الثالثة

Third Market

تشمل السوق الثالثة التحويالت خارج القاعةة ثثةل التحةويالت الااليةةة  -األصةو والرةرو  -واألقةار ىتةا الجر ةة الثالثةة  -التحةويالت ارريةةة
إضافة ليتحويالت اليت تتم خارج السودان والتناز واهلبة والتحويالت اليت تتم إبواثر قضالةه).
بيغ عجد األوراق املالةة اليت مت حتوييها خارج القاعة خال شهر

نوفمرب  1,554,652ورقة مالية .

• حتويالت الشركات ثزدو ة اردراج :
تا ة ة ة ةةر الش ة ة ة ةةركات املزدو ة ة ة ةةة اردراج رج ة ة ة ةةا ش ة ة ة ةةركات املس ة ة ة ةةا ة الااث ة ة ة ةةة املجر ة ة ة ةةة

اكث ة ة ة ةةر ث ة ة ة ة

ة ة ة ةةوق ىتة ة ة ة ة ي ة ة ة ةةتم ت ة ة ة ةةجاو ا ة ة ة ةةهم ة ة ة ة الش ة ة ة ةةركات
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املجر ة

اال واق وفقاً رىتكام القوانني والتايةمات واليوالح الصادرة لجى كل وق.

مت حتويل عجد  25,457هم ث ا هم وداتل ث
▪

إحصائيات موجزة

▪

مؤشر سوق الخرطوم  30االسبوعي

وق اخلرطوم لالوراق املالةة إيل وق أبوظيب املايل .

Market at a Glance
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▪ ملخص التداول
47,741,739,43
رأس املال السويق Market Cap.
4,742,631
عدد الاسهم volume of shares
12,348,258
قلة السهم value of shares
66
الصفقات Transactions
▪ القطاعات الكرث تداول من ح ث عدد السهم Most active sector of volume of shares
عدد الاسهم
القطاع
Trading Summary

البنوك وشركات االستثمار
االستثمار والتنمية
التجاري
الصناعي
اإلتصاالت والوسائط
اإلجمالي

4,507,946
190,130
42,530
2,000
25

النس ةة
%95
%4
%0.9
%0.04
%0.001

4,742,631
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▪ الرشاكت الكرث ارتفاعا من ح ث قلة التداول Most actives company in terms of value
امس الرشكة
الرتتيب
1
2
3
4
5

بنك اخلليج
بنك اخلرطوم
الرشكة الوطنية لنظم التعلمي املتقدم
اجملمعات التسويق ة
السودانية للمناطأ والاسواق احلرة

▪ القلة السوق ة قطاعيا
الةنوك ورشاكت الاستامثر

▪

Market Capitalizations sector
القطاع

قلة السهم
6,041,302.54
4,221,442.94
1,125,876
400,000
172,250.10

رأس املال السويق
20,900,005,403.51

قطاع التأمني

372,237,749.90

القطاع الصناعي

291,222,076.98

القطاع التجاري

19,229,931,675.97

الاستامثر والتمنية

1,013,909,529.76

القطاع الزراعي

223,334,884.00

التصالت والوسائط

5,466,774,172.55

رشاكت الوساطة

244,323,939.83

الصكوك الكرث ارتفاعا من ح ث جحم التداول Most actives Sukuk in terms of valuee
جحم التداول
الصك
150,008,010.26
رصح 1-18
96,426,649.57
شهامة (2018/01/01 )76.1
37,905,918.69
شهامة (2018/01/01 )76.5
32,957,596.94
شهامة (2018/04/01 )77.4
26,726,216.11
شهامة (2018/04/01 )77.2
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▪ الصكوك الكرث ارتفاعا من ح ث عدد الصكوك Most actives Sukuk in terms of volume
عدد الصكوك املتداوةل
الصك
1,500,080
رصح 1-18
179,040
شهامة (2018/01/01 )76.1
88,824
صندوق اجلامعة الوطنية الستامثري
70,553
شهامة (2018/01/01 )76.5
65,466
شهامة (2018/04/01 )77.4
▪ صكوك الاكرث ارتفاعا من ح ث عدد الصفقات
الصك
شهامة (2018/01/01 )76.1
شهامة (2018/01/01 )76.5
شهامة ( 2018/01/01 )76.2
شهامة (2018/04/01 )77.2
شهامة (2018/07/01 )78.2

Most active Sukuk in terms of transactions
عدد الصفقات
773
248
197
65
46
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