
 ی بورستابلوخوان آموزش
 

 بورس چیست؟ شاخص
 
است. بسیار شنیده ایم که براي مثال شاخص بورس  "شاخص"یکی از اصطالحاتی که همواره در خبرهاي بورسی با آن سر و کار داریم  

تغییرات آن می باشد. در این  واحد کاهش داشته است. سوال بسیاري از سهامداران شناخت این موضوع و 800واحد افزایش یا  1000
 نوشتار سعی داریم عالقمندان محترم کانال را با این مفهوم و جوانب آن آشنا سازیم:

 
 بورس شاخص 

معیاري است که بیانگر وضعیت کلی بورس در روند رشد یا افت بازار می باشد. با توجه به اینکه شاخص هاي مختلفی در بورس وجود 
از جنبه خاصی وضعیت را به ما نشان می دهند، باید کارکرد هر کدام از آنها را شناخته و در تحلیل اطالعات بازار استفاده دارند و هر کدام 

 کرد.
 
 
 :شاخص کل 

خصی است این شاخص اندازه سطح عمومی قیمت ها و سود سهام کل شرکت هاي پذیرفته شده در بورس است. در واقع این همان شا
که در اخبار و رسانه ها بعنوان شاخص بورس تهران نام برده می شود. یکی از پرکاربردترین و رایج ترین شاخص ها در بین سرمایه 

 گذاران بورس همین شاخص کل می باشد. اگر بازار بورس را به یک کارنامه تشبیه کنیم، معدل کل دروس را شاخص کل می نامیم.
لیل هاي روند بازار اهمیت دارد، تغییرات شاخص کل به سمت مثبت یا منفی است که میانگین بازدهی سرمایه گذاران آنچه در اخبار و تح

  در بورس را نشان می دهد.
نکته مهم اینکه تغییرات شاخص کل بر مبناي بزرگ یا کوچک بودن شرکت ها متفاوت است. تا به حال شنیده اید که گفته می شود 

مثبت یا منفی در شاخص را سهم هاي ... داشته اند. علت این است که شرکتهاي با ارزش بازار بزرگتر، تاثیرات بیشتري بیشترین تاثیر 
در مثبت یا منفی شدن شاخص کل دارند. این تاثیر را میتوان مشابه همان کارنامه تحصیلی دانست. در کارنامه هر درسی که واحد 

 کل بیشتر خواهد بود. بیشتري داشته باشد تاثیر آن در معدل
شاید تا بحال دیده باشید علیرغم مثبت بودن شاخص کل، تعدادي سهام سبد شما منفی معامله میشود یا بالعکس. علت همان تاثیر 

 نمادهاي موثر بر شاخص می باشد.
 
 
 :شاخص قیمت 

دقیقا مشابه شاخص کل بوده و جزو شاخص هاي اصلی بازار می باشد با این تفاوت که در شاخص قیمت سود ساالنه شرکتها لحاظ نمی 
درصد افزایش یابد به این  10ماه  3شود و تنها سطح قیمت هاي سهام را مورد بررسی قرار می دهد. براي مثال اگر شاخص قیمت ظرف 

درصد باالتر رفته است. در این شاخص هم اندازه شرکتها(میزان سرمایه) مهم  10هام شرکت ها در این بازه معناست که میانگین قیمت س
 و تاثیرگذار است.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 :شاخص کل هموزن 

ر راي کلیه شرکت ها دبا توجه به توضیحات فوق یک شاخص دیگر وجود دارد که در آن صرف نظر از اندازه سرمایه شرکتها، وزنی برابر ب
نظر گرفته می شود و نوسانات مثبت یا منفی شرکت هاي کوچک به اندازه شرکت هاي بزرگ در این شاخص تاثیرگذار است. از این جهت 

 بازار می باشد."کوچکتر  "شاخص هموزن معرف خوبی براي تغییرات شرکت هاي 
 

 شرکت فعال: 50شاخص 
هاي سه ماهه به روز رسانی می شود که در آن شرکتهاي فعال تر و نقد شوندگی باالتر (خرید و فروش  شرکت در دوره 50لیستی از 

  راحت تر) قرار دارند.
   شرکت فعال تر و با نقدشوندگی باالتر را به ما نشان می دهد. 50این شاخص سطح تغییرات قیمتی 

 شاخص گروه:
بازار بورس از لحاظ نوع فعالیت به بخش هاي مختلفی تقسیم شده که هر کدام یک گروه را تشکیل داده اند. گروه خودرو، گروه 

 پتروشیمی، گروه ساختمان و ... شاخص گروه براي رصد تغییرات سطح قیمت گروهی خاص از شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.
 ت:شاخص صنع

بسیاري از شرکت هاي حاضر در بورس در فعالیت هاي صنعتی و تولیدي فعالیت دارند. گروه خودرو، پتروشیمی، مخابرات و ... که بخشی 
 از صنعت را تشکیل می دهند با شاخص صنعت نمایش داده می شوند.

 شاخص مالی:
ش مالی بورس از جمله سرمایه گذاریها و لیزینگ ها هستند توسط این میانگین تغییرات قیمت شرکت هایی که حوزه فعالیت آنها بخ

 شاخص قابل بررسی می باشد.
 
 
 

 ****نکته مهم  ****
 

مثبت یا منفی بودن شاخص بویژه شاخص کل لزوما به معناي روند سهمی خاص و تنها مرجع تصمیم گیري در بازار نیست بلکه نمایی 
 کلی از میانگین قیمت شرکت ها با شرایط مختلف می باشد.

 
 بت یا منفی، تحلیل گر قوي میآنچه که باید دقت داشت، در جریان تغییرات شاخص، شرکتها حرکت یکسانی ندارند و در روند مث �✔

 تواند جلوتر از بازار در مسیرهاي افزایشی یا کاهشی قیمت سهام حرکت نماید.
 


