
 

 سعار األسهممؤشرات أ

 

هو عبارة عن أداه تستخدم لمعرفة حالة السوق واتجاه أسعار األسهم بشكل عام فً وقت معٌن كما 

حٌث أن الغاٌة من المؤشر هً أن ٌعكس حالة السوق , تستخدم لقٌاس أداء السوق خالل فترة معٌنة

 .بأكبر قدر ممكن من الكفاءة

الشركات المدرجة فً السوق لٌتحدد مستوى المؤشر من خالل ٌتم ذلك من خالل اختٌار عٌنة من 

مجموعة من عند اختٌار العٌنة تؤخذ و, أسعار أسهم تلك الشركات التً تشكل معظم حجم السوق

الشركات ذات السٌولة و بعٌن االعتبار, حٌث ٌتم تفضٌل الشركات ذات القٌمة السوقٌة األكبرالمعاٌٌر 

حٌث أن المؤشر العام ٌهدف ألن ٌعكس وضع السوق بشكل , مثٌل القطاعًمراعاة الت ٌتم, كما العالٌة

 .عام بمختلف قطاعاته

وقد تطورت المؤشرات مع مرور الزمن و ظهرت عدة أنواع منها لتتناسب مع حاجات المستثمرٌن 

أهم أسباب اختالف أنواع  أحد (إعطاء األوزان لمكونات المؤشر)تعد آلٌة الترجٌح و ,المختلفة

 .المؤشرات عن بعضها

 :المستخدمةفٌما ٌلً أهم أنواع المؤشرات 
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ٌعطً هذا النوع جمٌع الشركات المكونة للعٌنة نفس الوزن بغض النظر عن سعر سهم الشركة 

س التأثٌر على أو قٌمتها السوقٌة بالتالً فان جمٌع الشركات المكونة لعٌنة المؤشر ٌكون لها نف

وقد كان اول المؤشرات فً بورصة عمان , المؤشر عند تغٌر أسعار أسهمها بنفس النسبة

ٌحتسب بهذه الطرٌقة وال ٌزال ٌحتسب حتى الٌوم لكنه لم ٌعد هو المؤشر الرئٌسً لبورصة 

 . تم ادخال طرق أحدث الحتساب المؤشر تعكس أداء السوق بكفاءة عمان بعد أن
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بالتالً فكلما كان سعر سهم الشركة اكبر , هذا النوع ٌعطً وزناً لكل شركة بحسب سعر سهمها

و من المؤشرات التً تتبع هذه الطرٌقة فً , ٌكون تأثٌر تغٌر سعر سهمها على المؤشر أكبر

والذي ٌعد من أهم المؤشرات فً الوالٌات المتحدة   DJIAاحتسابها مؤشر داو جونز الصناعً 
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, ٌعطً هذا النوع من المؤشرات وزناً لكل شركة من مكوناته بحسب القٌمة السوقٌة للشركة

بالتالً فان التغٌرات فً أسعار أسهم الشركات ذات القٌمة السوقٌة الكبٌرة ٌكون لها تأثٌر أكبر 

, وقد استخدمت الكثٌر من البورصات المعروفة هذا االسلوب فً ترجٌح مؤشراتها. المؤشرعلى 

لكن منذ بضعة سنوات ظهر توجه الى ان ٌكون اعطاء الوزن لكل شركة محصوراً بالقٌمة 

ذلك , السوقٌة لألسهم الحرة المتاحة للتداول بدل أن ٌكون للقٌمة السوقٌة لجمٌع أسهم الشركة

وٌقصد باألسهم المقٌدة تلك األسهم التً , ألسهم المقٌدةاالقٌمة السوقٌة لما ٌسمى بٌعنً استثناء 

ٌمٌل حاملوها الى االحتفاظ بملكٌتهم مثل األسهم التً ٌمتلكها أعضاء مجلس االدارة واألسهم التً 

ن والهدف م. ٌمتلكها كبار المساهمٌن واألسهم التً تمتلكها الحكومات و المؤسسة العامه وغٌرها

وهناك العدٌد من المؤشرات العالمٌة  .استثناء األسهم المقٌدة هو اعطاء مصداقٌة أكبر للمؤشر

 S&P500 255المعروفة التً ٌتم ترجٌح مكوناتها بهذه الطرٌقة منها  مؤشر اس اند بً 

هذا وتقوم بورصة . لبورصة بارٌس وغٌرها CAC 40 05ومؤشر كاك لبورصة نٌوٌورك 

ٌن مرجحٌن أحدهما مرجح بكامل القٌمة السوقٌة لألسهم المدرجة واآلخر عمان باحتساب مؤشر

 .مرجح بالقٌمة السوقٌة لألسهم الحرة للشركات المدرجة
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