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) (K30خالال الهالهر
أقفل مؤشر سوق الخرطوم لالوراق المالية
موضع التقرير عند مستوي  14572.537نقطة مسجال إرتفالا بنسالبة
 %54.43مقارنة بالههر السابق .أما القيمالة السالوقية للسالوق
بنسالبة إرتفالا بلغال %3
55,910,224,971جنيال
فقد بلغال
مقارنة بالههر السابق.
 السوق الثانوية:
 إجمالي التداوالت داخل السوق:

Secondary Market

بلالالإ إجمالالالو اقوراق الماليالالة المتداولالالة ااخالالل القاعالالة
67,962,524ورقة بقيمالة  1,587,977,872جنيهالا نفالت مالخ خالال
 2,301صفقة.
 األسهم المتداولة
بلإ إجمالو اقسهم المتداولة
بقيمة  24,425,719جنيها نفت
 الصكوك

Shares Trade
خال شهر سبتمبر 63,907,529سهما
مخ خال  82صفقة .

Sukuk

بلإ إجمالو صكوك الصناايق اإلستثماريةالمتداولة لههر سالبتمبر
عدا  1,505,673صك بقيمة 150,866,915جنيها نفت مالخ خالال 50
صفقة.
 الشهادات اإلستثمارية

Shahama

بلإ إجمالالو الهالهااا اإلسالتثمارية (شالهامة المتداولة لهالهر
الا
الة  1,412,685,238جنيهال
الهاا بقيمال
الدا  2,549,322شال
البتمبر عال
سال
نفت مخ خال 2,169صفقة.
السوق الثالثة

Third Market

تشم ا القمموث الة لةممو التحممويال ام ر ال ممو مةمماا التحممويال الي ممو  -األصمموو والوممرو  -واألقم رح ىتممد ال ر ممو
الة لةو  -التحويال اإلرث و إض فو ل تحويال التي تتم ا ر القودان والتن زو والهبو والتحويال التي تتم بإوامر قض ه).
ب مممممممأل ممممممم د األوراث ال ل مممممممو التمممممممي تمممممممم تحوي هممممممم اممممممم ر ال مممممممو اممممممماو مممممممهر سببببببب  11,491,235ورقمممممممو م ل مممممممو
 436,200ورقو م ل و في الشهر الق بق.
م رنو بي د
 تحويال الشرك ل مزدو و اإلدرا :
تيممممممرك الشممممممرك ل ال زدو ممممممو اإلدرا بةنهمممممم ممممممرك ل ال قمممممم ي و الي مممممممو ال ر ممممممو فممممممد اكةممممممر ممممممم مممممموث ى مممممم
يممممممتم تمممممم اوو ا ممممممهم يممممممه الشممممممرك ل ال ر ممممممو فممممممد يممممممه ا ممممممواث وف مممممم إلى مممممم ال مممممموان والتي مممممم ل وال مممممموا
3

إدارة البحوث والتطوير 2019

الص درة ل ى كا وث.
ى ممم تمممم تحويممما  62,222مممهم ممموداتا
الشهر موضع الت رير .

مممم

ممموث اللرومممو لممماوراث ال ل مممو إلمممي ممموث بمممو بي ال ممم لي اممماو يمممها

*إحصائيات موجزة


Market at a Glance

ؤش سوق الخ طوم  30االس وعي
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المؤشر الحالي
14572.537

المؤشر السابق
14518.109

 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

2-Sep

التغير
%0.38

Trading Summary
55,910,224,971
63,907,529
24,425,719
4,054,995
1,563,552,153
2,301

 القطاعا الخمس اقكثر تالداو مالخ ثيالع
active sector of volume of shares
عدد االسهم
القطاع

عالدا اقسالهم

Most

النسبة%
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البنوك
الوسائط واإلتصاالت
اإلستثمار والتنمية
التأمين
التجاري
إجمالي األسهم المتداولة

93
59,718,886
5.1
3,257,013
1.2
742,428
0.21
132,372
0.1
53,830
63,907,529

 الهركا الخمس اقكثر مخ ثيع قيمالة التالداو
company in terms of value
قيمة األسهم
اسم الشركة
الترتيب
بالجنيه
بنك تنمية الصادرات
1
8,850,262.08
الوطنية لنظم التعليم المتقدم
2
5,318,491
الراي العام للصحافة والنشر
3
2,926,610
بنك الخليج
4
2,482,447.16
مجموعة سوداتل
5
1,707,129.29

Most actives

 القيمة السوقية
القطاع
البنوك وشركات االستثمار
قطاع التأمين
القطاع الصناعي
القطاع التجاري
االستثمار والتنمية
القطاع الزراعي
االتصاالت والوسائط
شركات الوساطة
اإلجمالي

قطاعيا



Market Capitalizations sector
رأس المال السوقي
25,013,996,498.03
430,158,054.60
452,035,883.46
20,133,462,909.52
2,883,410,330.27
223,334,884.00

6,516,188,999.45
257,637,411.58
55,910,224,970.91

الصكوك اقكثر إرتفاعا مخ ثيع ثجم التداو
Sukuk in terms of valuee

Most actives
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الصك
شهامة (2018/10/01 )79.2
شهامة (2019/04/01 )81.1
شهامة (2019/1/01 )80.6
شهامة (2019/04/01 )81.2
شهامة (2018/10/01 )79.4

حجم التداول
369,110,599.78
229,117,923.4
143,206,683.2
113,976,804.82
110,458,995.38
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