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التاسعةاملحاضرة   

 المالية المالية في األسواقات مؤشر ال

:
ً
 (مطلوب) :مفهوم المؤشرات المالية أوال

 . وهي مؤشرات إحصائية تستخدم كمعيار لقياس األداء الكلي للسوق المالي_ 

وتختلف _ مؤشر السوق:  يمة ر مية تعكس  يمة أسعار األسهم المتداولة في السوق ككل أو في  طاع معين. 

وهناك هذه المؤشرات من حيث أسلوب حسابها وعدد األدوات المالية التي تعتمد لغرض استخراج المؤشر. 

مؤشرات عامة ذات شهرة دولية تستخدم من  بل الكثير من المستثمرين لتقدير اتجاهات السوق ومستوى 

     لة في سوق معين.والمؤشر المالي هو مجموع  يم األسهم المتداو األسعار للفترات القادمة. 

 
ً
 (مطلوب) أهداف المؤشرات المالية في األسواق المالية:: ثانيا

تهررررردف المؤشررررررات الماليرررررة إلررررر  معرةرررررة التجررررراه العرررررام  اركرررررة األسرررررعار فررررري السررررروق المرررررالي مرررررن حيرررررث ارتفاعهرررررا _ 

التري هري  بالنقطةحركة التغير في المؤشرات ، كما أنها تساعد في اتخاذ  رارات الشراء والبيع. وتقاس وانخفاضها

.
ا
 أو هبوطا

ا
  عبارة عن مقدار التغير بوحدة واحدة في المؤشر أو سعر السهم صعودا

: كيفية بناء المؤشرات
ً
 (لالطالع) :ثالثا

ورغرررم هرررذا التعررردد وتلررر  هنررراك العديرررد مرررن الطررررق واألسررراليت لحتسررراب مؤشررررا ت أداء سررروق األوراق الماليرررة، _

 إعداد أي مؤشر لألسعار عدة أسس، أهمها:الختالةات إل أنه ينبغي أن يتوةر عند 

 واألسهم المتداولة ةيه. السوق الماليالمؤشر عن . أن يعبر 1

. مالئمة العينة، يعتبر اختيار العينة األساس الذي يقوم عليه تكوين مؤشر حالة السوق، ويتم اختيار العينرة 2

 لعرردة معررايير أشرررهرها رأس المرراج السررولي اكةمرررالي لكررل شررركة
ا
والسرريولة والريةيرررة والنشرراا وغيرهررا. و عرررد  وةقررا

 لسالمة ود ة المؤشر، لذل  ةالعينة المالئمة هي تل  التي يمكنها تمثيل حالة 
ا
 مهما

ا
اختيار العينة المالئمة أمرا

 السوق، وتساعد في تةقيق الستخدامات املختلفة.

مررن ة (Size) والمصردر. ةيمررا يتعلرق بررا حاما حاررم والتسرراع ومالئمررة العينرة تتو ررف علر  ا اوانررت التاليرة:  _

التمثيررل أ رررب إلرر  الد ررة، وهررذا مبرردأ إحصررا   معررروف، ملمررا مرران ازدادت عرردد أسررهم العينررة، أنرره ملمررا الطبيعرري 

 لوا ع السوق ةكلما مان عدد األوراق المالية التي يشملها المؤشر أكبر ملما مان المؤشر 
ا
 وصد ا

ا
 .أكثر تمثيال

والمؤشررر  ( ةيعنري  يرام العينرة املخترارة بتغطيرة مختلرف القطاعرات المشراركة فري السروق.Breadthأمرا التسراع )

 لمنشركت فري مرل  طراع مرن القطاعرات المكونرة 
ا
الذي يستهدف  ياس حالة السروق ككرل ينبغري أن يت رمن أسرهما

ران المؤشررر خرراح بقطرراع معررين، حين ررذ  تقتصررر العينررة ع لرر  أسررهم عرردد لال تصرراد القرروم  دون تمييرر . أمررا إذا مر

ةالمقصررود  (Source) نرروع معررين مررن الشرررمات. أمررا المصرردرمررن المنشرركت المكونررة لتلرر  الصررناعة دون التةيرر  ل
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بررره مصررردر ا اصرررروج علررر  أسرررعار األسررررهم التررري يبنررررن علوهرررا المؤشرررر، حيررررث ينبغررري أن يكرررون المصرررردر هرررو السرررروق 

 األساس ي الذي تتداوج ةيه األوراق المالية.

ضرمن مجموعرة أسرهم هم لكرل سر عبارة عن الوزن النسريي. مراعاة الترةيح )األوزان النسبية( لمفردات العينة: 3

  المؤشر التي ةرى اختيارها.

 
ً
   (مطلوب) :وطرق احتسابها المؤشرات أنواع: رابعا

، ثرررم يرررتم  يررراس  يمرررة المؤشرررر بعرررد ذلررر  عنرررد أي نقطرررة فررري ةتررررة البدايرررة )األسررراس( _ يرررتم  يررراس  يمرررة المؤشرررر

ررات السررروق ككرررل  و لقطررراع معرررين سرررواء ألعلررر  أو ألسرررفل مقارنرررة بسرررنة أزمنيرررة، ويالترررالي يمكرررن التعررررف علررر  تةرمر

  األساس أو  يمة المؤشر السابقة حست ةترة القياس.  

حتساب المؤشر بأحد الطرق ويتم ا _ أي تعكس قيمة المؤشر أسعار السوق أو قطاع معين واتجاهاتها.

 اآلتية:

 (مطلوب) :(Market Value Price Index. مؤشر السوق الموزون باألسعار: )1

مجمررروع أسررعار األسرررهم فرري السرروق المرررالي مقسررومة علررر  عرردد الشررررمات الممثلررة ألسرررهم عبررارة عرررن متوسرر  هررو   

 شرررمات السرروق واملختررارة مرررن  بررل 
ا
هررذه الشرررمات فرري السررروق، لمؤشررررات تتعلررق بررأداء وتررأثير أسرررهم  السرروق وةقررا

شررررررررركة مررررررررن كبريررررررررات الشرررررررررمات األمريكيررررررررة -30يعكررررررررس أسررررررررعار  الررررررررذي، (DOWJOENSمثررررررررل مؤشررررررررر داو ةررررررررون  )

مرررن  ارررم الترررداوج فررري السررروق المرررالي، وهرررو مرررن أكثرررر المؤشررررات  %25الصرررناعية، وتشررركل الشررررمات الصرررناعية 

 ،
ا
 : ويمكن قياسه بالطريقة التاليةاستخداما

 ألسهم السوق قيمة المؤشر = مجموع أسعار األسهم املختارة / عدد الشركات الممثلة 

 شرمات 4لنفرض أن السوق المالي يتكون من : (1) مثال 

 .احتساب مؤشر السوق لهذه الشرمات والمطلوب:

 سعر السهم الشركة

A 100 

B 60 

C 40 

D 20 

 220 املجموع

 الحل: 

 أسعار األسهم املختارة / عدد الشرمات الممثلة ألسهم السوق  = مجموع    يمة المؤشر

 نقطة 55=  4/  220 يمة المؤشر   = 
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 مانت أسعارها كما يلي: شرمات 4من السوق المالي  يتكون (: 2) مثال

 سعر السهم الشركة

A 40 

B 30 

C 20 

D 10 

 اآلتية:احتساب مؤشر السوق الموزون باألسعار في ا االت والمطلوب: 

 . الوضع األصلي1

، سرررعر %20بنسررربة  C، سرررعر السرررهم %30بنسررربة  B، سرررعر السرررهم %40بنسررربة  A. عنرررد ارتفررراع سرررعر السرررهم 2

 . %20بنسبة  Dالسهم 

 الحل: 

 نقطة 25= 4 /100 قيمة المؤشر عند الوضع األصلي =. 1

 قيمة المؤشر بعد الزيادة في األسعار:. 2

 السعر بعد الزيادة أسهم الشركات سعر السهممقدار الزيادة في 

40 × 40% =16  A 40  +16 = 56 

30 × 30% =9  B 30  +9 = 39 

20 × 20% =4  C 20  +4 = 24 

10 × 20% =2  D 10  +2 = 12 

 نقطة 32.7=  4/  131= 4 / (12+24+39+56) قيمة المؤشر بعد تعديل األسعار =

 نقطة. 7.7ويذل  نقوج أن المؤشر  د ازداد بمقدار 

 كما يلي: 1/1/2010و درت أسهمها في  سوق دمشق لألوراق المالية،مل في عخمس شرمات ت لدينا(: 3) مثال

  515_ شركة سيرتيل                                                                   سعر السهم 

 1550_ شركة ةنادق الشام                                                         سعر السهم 

  750_ شركة ال يوت األهلية                                                      سعر السهم 

  560السهم  _ شركة النماء للصناعة                                                    سعر

 1000_ شرطة النقل الوطنية                                                     سعر السهم 

 5 (1000+560+750+1550 +515) /=  الشركاتالمؤشر م = أسعار األسهم / عدد  قيمة
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 نقطة 875=  5/  4375=                                                                                        

وأن سعر سهم شركة النقل قد  950 ارتفع إلى_ فإذا فرضنا أن سعر سهم شركة الزيوت األهلية قد 

 فما هي قيمة المؤشر الجديدة؟   .1600وأن سعر سهم شركة فنادق الشام قد ارتفع إلى  950انخفض إلى 

 5 (950+560+950+1600 +515) /=  الشركات= أسعار األسهم / عدد  المؤشر الجديدة قيمة

 نقطة 915=  5/  4575=                                                                                                     

 نقطة 40=  875 – 915 مقدار الزيادة =

 40زيادة األسعار لبعض األسهم خالج شهر أو شهرين منذ بداية السنة  د أدى إل  زيادة مقدارها  _ أي أن

 .نقطة

 _ فإذا فرضنا أن بعض األسعار قد انخفضت وسجلت األسعار اآلتية: 

  515_ شركة سيرتيل                                                                   سعر السهم 

 1200_ شركة ةنادق الشام                                                         سعر السهم 

 500_ شركة ال يوت األهلية                                                      سعر السهم 

 500السهم _ شركة النماء للصناعة                                                    سعر 

 750_ شرطة النقل الوطنية                                                     سعر السهم 

 5 (750+500+500+1200 +515) /=  الشركاتأسعار األسهم / عدد  بعد االنخفاض =المؤشر  قيمة

 نقطة 693=  5/  3465=                                                                                                                 

 نقطة 182=  693 – 875 =إن مقدار االنخفاض عن بداية السنة 

 نقطة 222=  693 –915 =إن مقدار االنخفاض عن فترة صعود المؤشر 

أو  االرررررة ألوضررررراع الشررررررمات نفسرررررها بانخفررررراض أرياحهرررررا أو  االرررررة السررررروق  :إن تفسيييييير هيييييقا الهعيييييو  قيييييد ير يييييع

 ال تصاد الوطني التي  د تعبر عن بداية رمود

 : (Market Value Weighted Index. مؤشييييير السيييييوق الميييييوزون بالقيمييييية السيييييوقية: )2

 (مطلوب)

المؤشررررر الررررذي يررررتم  ياسرررره مررررن خررررالج حسرررراب القيمررررة السررررو ية لألسررررهم،  خررررذين بالعتبررررار عرررردد األسررررهم هررررو _ 

للشررررركة املختررررارة وسررررعر سررررهمها فرررري السرررروق. ومررررن أشررررهر المقررررايةس الررررذي يسررررتخدم المؤشررررر المرررروزون بالقيمررررة 

 شركة.  500( الذي ي م Stander & Poorالسو ية هو مقياس ستندر  ند بور )

 : مؤشروتةست  يمة ال

 المؤشر السابقة قيمة×  قيمة المؤشر الحالية = )القيمة السوقية الحالية / القيمة السوقية السابقة(

 سعر السهم في السوق  ×حيث أن: القيمة السوقية = عدد األسهم 
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 أن القيمة االفتراضية للمؤشر في سنة األساس يتم تحديدها من قعل إدارة السوق بقيمة 
ً
في  100علما

 الغالب.

 2020لسنة شرمات في السوق المالي  4ةيما يلي بيانات : مثال 

 سعر السهم عدد األسهم الشركات

A 10000 10 

B 60000 15 

C 50000 20 

D 40000 22 

   1880000، وأن القيمة السو ية األساس هي 100إذا ةرضنا أن القيمة الةتتاحية للمؤشر هي 

 والمطلوب:

 .2020لسنة  المالياحتساب مؤشر السوق  .1

 الحل: 

 القيمة السوقية  سعر السهم عدد األسهم الشركات

A 10000 10 10 × 10000 = 100000 

B 60000 15 15 × 60000 = 900000 

C 50000 20 20 × 50000 = 1000000 

D 40000 22 22 × 40000 = 880000 

 2880000   املجموع

 

 قيمة المؤشر السابقة × قيمة المؤشر الحالية = )القيمة السوقية الحالية / القيمة السوقية السابقة( 

 نقطة 153= 100   ×(  2880000/1880000)قيمة المؤشر = 

 100  للمؤشر =قيمة المؤشر السابقة هنا هي االفتتاحية مالحظة: 

 هي: 2021لسنة بالعتماد عل  النتائج السابقة، وإذا علمت أن بيانات الشرمات في السوق المالي  .2

 سعر السهم عدد األسهم الشركات

A 10000 12 

B 11000 20 

C 80000 20 

D 100000 24 
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 .2021استخرج قيمة المؤشر الموزون بالقيمة السوقية لسنة 

 

 الحل: 

 القيمة السوقية  السهمسعر  عدد األسهم الشركات

A 10000 12 12 × 10000 = 120000 

B 11000 20 20 × 11000 = 220000 

C 80000 20 20 × 80000 = 1600000 

D 100000 24 24 × 100000 = 2400000 

 4340000   املجموع

 

 المؤشر السابقةقيمة  ×قيمة المؤشر الحالية = )القيمة السوقية الحالية / القيمة السوقية السابقة( 

 نقطة 230= 153   ×(  4340000/2880000)قيمة المؤشر = 

 
ً
 )لالطالع( :مؤشرات عالمية: خامسا

 ، أهمها:هناك مؤشرات عالمية لها أهميتها في عالم األسواق المالية_

، ةشررركة أمريكيرر-500يقررةس هررذا المؤشررر متوسرر  أسررعار  (:Index 500 S & Pندرد آنييد بييور ). مؤشيير سييت1

 و عط  ةكرة ةيدة عن اتجاهات األسعار في سوق رأس الماج األمريك . 

مثررل صررناعة الكهريرراء والتصررالت ألنشررطة ا خرردمات العامررة  (Index 500 S & Pندرد  نررد بررور )سررتومؤشررر 

والمرراء، يةترروي المؤشررر علرر  عينررة مررن أسررهم الشرررمات الترري يررتم تررداولها فرري سرروق رأس المرراج. ويتكررون مررن أر عررة 

شررركة خرردمات وكهريرراء ومرراء واتصررالت وفرري مجرراج  40شررركة صررناعية،  40مجموعررات رئةسررية مررل مجموعررة مررن 

 من أسهم بورصة نيويورك. %80وتمثل هذه املاموعات شرمات ا خدمات المالية والبنوك والتامين، 

 Morgan Stanly Capitalألسرواق أورويرا وأسرتراليا والشررق األ  ر ن، وهري اختصرار لكلمرة ) (:MSCI. مؤشير )2

International )،  سهم للشرمات في هذه األسواق. 1000ويقةس هذا المؤشر أداء 

وهرررو مؤشرررر للسررروق المررررالي الررروطني األمريكررر  والرررذي يشرررمل أكثرررر مررررن  ( املجميييع:NASDAQ). مؤشييير ناسيييدا  3

 سهم للشرمات الصناعية وشرمات ا خدمات اكلكترونية. 5000

 ويتكررون هررذا المؤشررر األمريكرر  مررن م1884وهررو أوج مؤشررر مررالي برردأ عررام (:  DOWJOENS. مؤشيير داو  ييونز )4

هررو مؤشررر يقررةس حالررة السرروق مررن  .نيويررورك مررن أسررهم بورصررة %30( شررركة رئةسررية تشرركل أسررهمها حرروالي 30)

وهرري تعكررس أداء البورصررة األمريكيررة األمريكيررة. خررالج اسررتخدام مؤشررر مةسرروب لمتوسرر  الشرررمات الصررناعية 

والشرمات المدرةة في سوق الماج األمريك  ويةست باستخدام أسلوب المتوس  المتةرك ألسعار أسرهم أهرم 
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 فهقا يعني أن متوسيط أسيعار الثالثيين دافعندما نقول هعط مؤشر هذه الشرمات، 
ً
و  ونز بثالثين نقطة مثال

، وهو مؤشر عن طبيعة الوضع العرام فري السروق األمريكر  ويمكرن السرتفادة منره نقطة 30قد انخفضت  شركة

في اتخاذ  رارات البيرع والشرراء وتقيريم أداء السروق واتجاهاتره، و رد يكرون مؤشرر داو ةرون  لصرناعة معينرة مثرل 

 (.Dow Jones Industrialون  لصناعة النقل )داو ة

( وهررو مؤشررر سرروق نيويررورك New York Stock Exchangeوهررو اختصررار للكلمررات )(: NYSE. مؤشيير نييايس )5

 المالي، ويةتوي عل  ةميع القطاعات وأنواع الشرمات الصناعية وا خدمية واللكترونية.

 

 

 


