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 داء وماهي انواعها ؟ سؤال / ما لمقصود بمؤشرات مستوى اال

 الجواب / 

 

لقياس مستوى اداء السوق المالية البد للمستثمرين والمحللين الماليين من 

دراسة مؤشرات االقتصاد الكلي للدولة والسياسات النقدية والمالية لتلك 

الدولة , اذ ان اسعار االسهم والسندات والصكوك في السوق الثانوية تتأثر 

ت االقتصادية للدولة والتي تعكس مدى واقعية االسعار وبشكل كبير بالمؤشرا

السائدة في السوق , وفي هذا الصدد يوجد العديد من المؤشرات التي يتم 

  -بواسطتها قياس مستوى اداء السوق المالية في اي دولة :

 

مجموع تحسب القيمة السوقية من خالل  -مؤشر معدل القيمة السوقية : -1

قيمة رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية , اما قيمة هذا 

  -المؤشر فيمكن حسابها من خالل العالقة االتية :

 

مؤشر القيمة السوقية = القيمة السوقية لالسهم المحلية المدرجة في السوق 

 100 × المالي / الناتج   المحلي االجمالي

ويستخدم هذا المؤشر لقياس حجم العرض الكلي لالوراق المالية المدرجة في السوق 

المالي , وبالتالي فهو يقيس مقدرة الدولة في التأثير على تحركات رؤوس االموال 

 وتنويع المخاطر على مستوى االقتصاد الكلي . 

 

 

 

ويعتبر من اهم مؤشرات قياس اداء السوق المالية  -مؤشر السيولة : -2

وذلك النه يخدم وظيفة السوق المتعلقة بتسهيل عمليات التداول في 

االوراق المالية وباسرع وقت ممكن , ويوجد اكثر من مؤشر لقياس 

  -سيولة السوق اال ان اشهرها هي :

 

 مؤشر القيمة الكلية  - أ

 مؤشر معدل الدوران  - ب

  -ويتم حساب مؤشر القيمة الكلية من خالل العالقة االتية :
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القيمة الكلية لالسهم المحلية / الناتج المحلي االجمالي لقيمة الكلية = مؤشر ا

× 100  

 

  -اما مؤشر معدل الدوران فيتم الحصول عليه من العالقة االتية :

 

 مؤشر معدل الدوران = القيمة الكلية لالسهم المحلية / متوسط القيمة السوقية 

 

يستخدم هذا المؤشر للتعرف على  -المؤشر العام السعار االسهم : -3

االتجاهات السوقية وحركة االسعار ككل , فهو يستخدم كمقياس للحركة 

مجموعة من االوراق المالية التي العامة في السوق ويقاس من خالل 

طاعات السوق , وبالتالي فان ارتفاعه او انخفاضه يعني قتمثل كافة 

 ارتفاع او انخفاض السوق ككل . 

 

ويمثل قيمة االسهم التي يتم تداولها في السوق  -مؤشر حجم التداول : -4

خالل فترة زمنية محددة بمختلف االسعار , ومن خالله يمكن دراسة 

 احتماالت هبوط او صعود السوق خالل المستقبل القريب . 

 

 

ويقصد به عدد الشركات المدرجة في السوق  -مؤشر عدد الشركات : -5

ا المؤشر للتعرف على مستوى حجم السوق من المالية , ويستخدم هذ

ناحية كبره او صغره بالتزامن مع مؤشر القيمة السوقية , اذ قد يكون 

عدد الشركات المدرجة كبيرا ولكن اجمالي قيمتها السوقية صغيرا او 

 بالعكس . 

 

 


