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 الفصل السادس 

مؤشرات االسواق المالية 

 وانواعها 

 

 اعداد وتقديم 

 االستاذ المساعد 

  الدكتور احمــــد الحســــيني

 

 سؤال / ماذا يقصد بمؤشرات االسواق المالية ؟ 

 جواب / 

)) هي تلك االدوات التي تستخدم في التنبؤ يقصد بمؤشرات االسواق المالية    

 االقتصادي المتوقع للدولة ((وقراءة الوضع 

 

 سؤال / ماهي ابرز استخدامات مؤشرات االسواق المالية ؟ 

 جواب / 

  -لمؤشرات االسواق المالية عدة استخدامات ابرزها :   
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 استخدامها للتنبؤ االقتصادي وفقا لحركة االسهم في السوق المالية  -1

 

المنتظمة المرتبطة استخدامها للحد من مخاطر التداول , خصوصا المخاطر  -2

 بمعدالت العائد 

 

 والمحافظ االستثمارية استخدامها لغرض معرفة االداء العام للصناديق  -3

 

استخدامها لتقييم اداء المديرين المحترفين , فالمدير الذي تحقق محفظته عائدا  -4

 اعلى من العائد المتوسط للسوق يمكن الحكم بجودة ادائه . 

 

استخدامها في العمليات االجلة , اذ يقوم المستثمر بشراء عقود يلتزم بموجبها  -5

 بالبيع او الشراء للمؤشر المحدد في فترة قادمة وبسعر محدد مسبقا . 

 

 

 

 

 المؤشر العام 

 
لكل بورصة من بورصات االوراق المالية مؤشر يقاس به االداء العام وذلك 

, مثل عدد الشركات المدرجة في  الى جانب مؤشرات االداء التفصيلية

السوق المالية والقيمة السوقية لها , وعدد اسهمها , ومتوسط حجم التداول , 

وعدد الصفقات والى ماغير    ذلك , ويحسب مؤشر السوق العام بطريقة 

 معينة في كل سوق وفقا لعدد الشركات الموجودة ونوعيتها , فمثال مؤشر

DAW-JONS ورقة مالية تمثل  30ة يحتوي على في الواليات المتحد

 500فيحتوي على  S&P 500% من بورصة نيويورك , اما مؤشر30

% من قيمة االسهم المتداولة في بورصة 80ورقة مالية تمثل حوالي 

شركة نقل  20شركة منافع عامة ,  40شركة صناعية ,  400نيويورك   ) 

مؤشرات اخران هما (  , كما يوجد  شركة في مجال البنوك والتأمين 40, 

S&P100  ,S&P400  الشركات يعني عدد والرقم الذي بجانب المؤشر

في  CAC40, كما توجد مؤشرات اخرى مثل مؤشر التي تدخل في حسابه 

شركة في باريس , وهناك  40ورقة مالية الشهر  40فرنسا والذي يضم 
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% من 70ورقة مالية تمثل  30والذي يتكون من  DAX30ايضا مؤشر 

رأس المال السوقي للبورصة في برلين , وايضا مؤشر بورصة لندن 

FTSE100  100% من رأس مال البورصة ويحتوي على 70الذي يمثل 

 ورقة مالية البرز الشركات البريطانية وغيرها من المؤشرات االخرى .


