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  در این مقاله می آموزیم:
ü  ؟در بورس کدامند هاشاخصشاخص چیست و انواع  
ü  ؟باشدمیاز اهمیت بیشتري برخوردار  هاشاخصکدام یک از  
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  ؟شاخص چیست
 (INDEX) .باشدمیدر کل به معناي نمودار یا نشان دهنده کلمه شاخص 

  .توان آن را محاسبه نموداست و میامکان پذیر و ... صنعت  ،محاسبه شاخص براي هر شرکت

  نحوه محاسبه شاخص 
  فاکتور مهم نیازمندیم: 3براي محاسبه شاخص یک گروه ( صنعت یا ...) به 

 )قیمت( در بورس معموال پارامتر مورد نظر  •

 تاریخ مبدا •
 عدد مبنا •
  

 از تقسیم ارزش جاري بر فرض کرده و پس سال را به عنوان سال مبنابراي محاسبه شاخص یک 
شاخص آن گروه یا دسته مورد نظر ه . عدد بدست آمدکنیمضرب می 100آن را در عدد ا ارزش مبن

  است.
  

  عدد به دست آمده به چه معناست؟
را نشان می دهد و به تاریخ  78567شاخص بورس عدد  29/5/1395فرض کنید امروز در تاریخ 

  ) تقسیم میکنیم. باشدمی 100)  به عدد مبنا (غالبا باشدمی 1369مبنا ( که در بورس سال 
  ) برابر است با:1369بنابراین شاخص این صنعت(یا گروه یا ...) نسبت به تاریخ مبدا ( 
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شده  برابر 785دهد که قیمت گروه (یا سهم) مورد نظر نسبت به تاریخ مبدا نشان می 785عدد 
  است.

  ي رایج در بازار بورس هاشاخص
توانید مشاهده ي منتخب را میهاشاخص www.tsetmc.com با مراجعه به صفحه اول سایت 

  کنید.

  
  د.ي تعریف شده را نیز مشاهده کنیهاشاخصي منتخب می توانید سایر هاشاخصبا کلیک بر روي 

  
  

http://www.tsetmc.com
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  پردازیم:اخص مهم و رایج در بازار بورس میدر اینجا به معرفی چند ش
 شاخص کل •
 شاخص قیمت •
 صنعتشاخص  •
 شاخص بازار اول •
 شاخص بازار دوم •

  شاخص کل 
 .ستا اق بهاداربورس اور هاي پذیرفته دراین شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت

ري نیز دارند بیشت هاي بزرگتر که در عین حال سرمایهطبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت
  رند.گذابر نوسان شاخص تاثیر بیشتري می

  کنند.بورس معرفی می ها اکثرا این شاخص را به عنوان صعود یا نزول بازار در اخبار، روزنامه و رسانه

  شاخص قیمت 
 ؛هاي محاسبه در بورس تهران به حساب آوردترین شاخصتوان یکی از دقیقشاخص قیمت را می

ها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام تقسیم سود در شرکتزیرا هر دو مولفه 
 اما در شاخص کل فقط قیمت تاثیر گذار است. ن مدنظر قرار گرفته استدر آ هاشرکت
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  شاخص صنعت 
هاي هلدینگ، شرکتو  دهدهاي صنعتی بورس را نشان میعملکرد شرکتاین شاخص 

  .شوندنمیها در این شاخص محاسبه ها و لیزینگگذاري، بانکسرمایه

  شاخص بازار اول و دوم
  ورس اوراق بهادار تهران داراي دو بازار اول و دوم است. ب

است. پذیرش سهام عادي در بورس، صرفاً در  تشکیل شده اصلی و فرعیبازار اول از دو تابلوي 
با توجه به شرایط خاص  هاشرکتپذیرد. یکی از تابلوهاي بازار اول یا در بازار دوم صورت می

پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، باید تقاضاي پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول 
  .ائه کندیا در بازار دوم را به بورس ار

 شاخص اند وشدهیی است که در بازار اول پذیرفته هاشرکتنشان دهنده  شاخص بازار اول
  .اندشدهیی است که در بازار دوم پذیرفته هاشرکتنشان دهنده  بازار دوم

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

     الناز رضایی                            محسن تقی نژاد نگارنده:

       


