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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 يونيو 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  17,150.23نقطة مسجالال رتفجا بنسجةة%0.6
مقارنة بالشهر السابق.
 -3مؤشرات أداء السوق الثانوية:

Secondary Market Indicators

بلججإ امججال األوراق الماليججة المتداولججة اخججل القاعججة
1,139,021,161ورقة بقيمة 1,967,693,240انيها نفجت مجخ خجالل
 401صفقةبأيام تجداول بلتج  9يجوم ،فيمجا بلجإ عجد األ وا
المالية المتداولة  15أ اة وبالمقارنة مع أسعار غالق الاللسة
السابقة فقد رتفع أسجعار  8أ اة فيمجال تجنخفأ أسجعار أي
أ اة وحافظ  7أ وا ماليةعل أسعارها السابقة
Shares Trade
 األسههم المتداولهة :
خججالل شججهر يونيججو
بلججإ امججال األسججه المتداولججة
 1,138,292,340سهما بقيمة 1,567,854,245انيها نفجت مجخ
خالل  18صفقة حيث أن عد الشركا الت ت التجداول فيهجا
بلإ  3شركة.
Investment Funds
 الصناديق اإلستثمارية :
بلإ امال صكوك الصجنا يق اإلسجتمماريةالمتداولة لشجهريونيو
عد  4,000صك بقيمة 402,160انيهانفت مخ خالل صفقة واحدة.
 الشهادات اإلستثمارية

Shahama

بلإ امجال الشجها ا اإلسجتممارية (شجهامة المتداولة لشجهر
يونيو عد  724,821شها ة بقيمجة  399,436,835انيهانفجت مجخ
خالل 382صفقة.
السوق الثالثة

Third Market

تشم ا القمموث الة لةممو التحممويال ام رث ال ممو ةمما التحممويال الئ ية ممو  -األصمموو والوممرو  -واألق م رح ىتم
الدرجو الة لةو  -التحويال اإلرث و إض فو لةتحويال التي تتم ا رث القمودا والتام و والةبمو والتحمويال التمي
تتم بإوا ر قض ي ه).
ى ث لم تشةد القوث الة لةو أي نش ط اا هذا الشةر.
 تحويالت الشركات مزدوجة اإلدراج :
تئممممممرك الشممممممر ل ال دوجممممممو اإلدراث بةنةمممممم مممممممر ل ال قمممممم ه و الئ ممممممو ال درجممممممو فمممممم ا ةممممممر مممممم
سممممموث ى مممممث يمممممتم تمممممداوو اسمممممةم همممممذق الشمممممر ل ال درجمممممو فممممم همممممذق ا سمممممواث وف ممممم إلى ممممم ال ممممموان
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والتئة ل والةوايح الص درة لدى ا سوث.
ى ث و يتم تحويا أي ورقو ل و وإلي سوث ا رجي ااو هذا الشةر وضع الت رير
*إحصهاييات مهوجزة
المؤشر الحالي
17,150.23
رأس المال السوق
الحال

67,442,699,313

Market at a Glance
التغير
المؤشر السابق
%0.6
17,052.5
التتير
رأس المال السوق السابق
67,043,924,020

 الشركات الخمس األكثر من حيث قيمة التداول
اسم الشركة
الترتيب
1
2

بنك الخليج
الشركة الوطنية لنظ
المتقدم
مالموعة سو اتل

3

 القيمة السوقية
القطاع

ً
قطاعيا

2,364,000
121,934.4

Market Capitalizations sector

قط التة
ال ط الصا ي

430,158,054.60
541,008,181.06

ا ستة ر والتا و
ال ط ال را ي
ا تص ل والوس يط
مر ل الوس طو
اإلجمالي



التعلي

الباوك ومر ل ا ستة ر

ال ط

قيمة األسهم
بالجنيه
1,565,368,311

رأس المال السوقي
32,776,806,707.38

التج ري

%0.6

23,454,052,909.52
2,539,927,667.79

223,334,884.00
7,183,514,164.50
378,337,411.58
67,442,699,312.83

التداول Most actives

الصكوك األكمر رتفاعا مخ حيث حال
Sukuk in terms of valuee
حجم التداول
الصك
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شهامة (2019/10/1)83.6
شهامة (2019/07/01 )82.2
شهامة (2019/07/01 )82.1
شهامة (2019/07/01 )82.5
شهامة (2019/07/01 )82.4

132,338,350.00
108,366,543.62
80,716,443.10
25,671,460.00
22,957,585.00

 مؤشرسوق الخرطوم  30االسبوعي :
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