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يستخدم الاقتصاديون املؤشرات الاقتصادية للتعرف على الحالة الاقتصادية للدولة ،وتفيد
في التعريف السريع على ما يجري في ألاسواق وإعطاء صورة سريعة وعامة عن تطورها كونها
ً
ً
متوسطات وأرقام قياسية ،ويمثل مؤشر السوق مقياسا شامال التجاه السوق ،ويعكس الاتجاه
العام لتحركات أسعار ألاوراق املالية  ،كما تستخدم مؤشرات ألاسواق كمعايير لألداء ،وسيتم من
خالل هذا املبحث التعرف على ماهية املؤشرات في أسواق ألاوراق املالية وأهميتها وتكوينها
باإلضافة إلى تسجيلها وحسابها.
Summary
Economists use economic indicators to explore the economic conditions of the country.
Moreover, economic indicators help in quickly conveying the real state of the markets and their
progress because their calculation is based on averages and relative numbers.
One ofthose economic indicators are the market index which measures the general trend of
the market and reflect the movements of stock prices. Furthermore, market indices are used for
performance evaluation. This article investigates the securities market indices and their
importance and construction in addition to their calculations
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مؤشرات أسواق األوراق املالية دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق املالية

املقدمة:

ظهرت املؤرشات يف القرن التاسع عرش امليالدي ،وتطورت وازدادت أمهيتها عرب الزمن،
واستخدمت يف أسواق األوراق املالية كوسيلة تعكس اجتاه السوق املالية وسلوكها ،ويعترب
مؤرش داو جونز هو املؤرش األول يف العامل حيث ظهر ألول مرة عام /1884/م ،وعرفت
املؤرشات قفزة نوعية يف فرتة ثامنينات القرن العرشين ،إذ انتقلت من جمرد أداة تعكس صدق
اجتاه السوق املالية وسلوكها إىل أداة من األدوات املالية املتداولة يف األسواق املالية كتداول
األوراق املالية العادية األخرى ،حيث كان أول تداول سنة 1990م(.)1
 مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة يف توضيح ماهية وأمهية املؤرشات املستخدمة يف أسواق األوراق
املالية ودورها كمرآة تعكس اجتاهات األسعار يف األسواق ،لذلك حياول البحث اإلجابة عن
األسئلة التالية:
 ما هي املؤرشات املستخدمة يف أسواق األوراق املالية وكيف تتشكل؟ ما أمهية املؤرشات املستخدمة يف أسواق األوراق املالية وانعكاسها عىل االقتصاد؟ ما هو مؤرش سوق دمشق لألوراق املالية ومكوناته؟ أهمية الدراسة:

تأيت أمهية هذه الدراسة من التأكيد املتزايد للباحثني االقتصاديني واملستثمرين يف أسواق
األوراق املالية عىل أمهية ودور املؤرشات املستخدمة يف أسواق األوراق املالية يف االقتصاد
بشكل عام ويف أسواق األوراق املالية بشكل خاص ،وبخاصة بعد أن حتولت إىل أداة من
األدوات املالية املتداولة يف األسواق املالية ،باإلضافة إىل إلقاء الضوء عىل مؤرش سوق دمشق
لألوراق املالية وداللته وأمهيته.
 أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل ما ييل:
 التعريف باملؤرشات املستخدمة يف أسواق األوراق املالية وتكوينها. توضيح دور املؤرشات املستخدمة يف أسواق األوراق وداللتها وأمهيتها. توضيح كيفية تشكل مؤرش سوق دمشق لألوراق املالية.جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 فرضية الدراسة:

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية واحدة وهي تلعب مؤرشات أسواق األوراق املالية
دور ًا هام ًا يف إعطاء صورة رسيعة وعامة عن تطور وأداء أسواق األوراق املالية ،وبالتايل
االقتصاد الوطني.
 منهج الدراسة:

استخدم الباحث املنهج الوصفي ومنهج االستدالل بنوعيه االستقرائي واالستنباطي
واملنهج التحليل الكمي مع اللجوء إىل املنهج التارخيي أحيان ًا.
 الدراسات السابقة:

 دراسة إبراهيم الرواشده يف عام  /0202/املقدمة بجامعة جرش األهلية األردنية بعنوان "أثرمؤرشات السوق يف بورصة عامن املالية" وتوصل الباحث إىل وجود ارتباط قوي بني سلسلة عائد
املؤرش العام وسالسل عائد املؤرشات القطاعية ،وكذلك وجود ارتباط قوي بني سلسلة عائد
املؤرش العام وسالسل عائد املؤرشات القطاعية ،وهو ما يثبت إمكانية االعتامد عىل املؤرش العام
لبورصة عامن لتبيان حركة السوق ككل وذلك من خالل اختبار االرتباط بني سالسل العوائد.
 دراسة خالد القاسم يف عام  /0222/بعنوان "مؤرشات األسهم مقياس لألداءاالقتصادي" ،منشور يف جملة االقتصاد السعودية العدد الثالث  ،0222حيث توصل الباحث
إىل إن سوق األوراق املالية تعترب أداة هامة لتقويم الرشكات واملرشوعات .حيث تساهم يف
زيادة وعي املستثمرين وتبصريهم بواقع الرشكات واملرشوعات ،وان مؤرشات األسهم
مقياس هام ملستوى األداء االقتصادي.
 -دراسة للباحثني طارق احلاج وغسان دعاس منشورة يف جملة النجاح لألبحاث املجلد /02/

عام  /0222/بعنوان تأثري املتغريات الكمية للتداول يف سوق فلسطني لألوراق املالية عىل التنبؤ
بمؤرش القدس ،وتوصلت الدراسة إىل وجود ارتباط هام بني املتغريات الكمية للتداول (عدد
جلسات التداول وقيمة األسهم املتداولة وعدد الصفقات) ومؤرش القدس يف سوق فلسطني
لألوراق املالية وكانت هذه العالقة سلبية وبمعدل ثابت.

أوالً -تعريف املؤشرات وأنواعها:
 –1تعريف املؤرشات:

يعترب الرقم القيايس أو املؤرش املمثل به عبارة عن معدل أو نسبة من املتوسطات اخلاصة
ملجموعة من األوراق املالية ،وهذا يعني أن السلسلة الزمنية لألرقام القياسية تعد من ذات
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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القاعدة من املعلومات هبدف أن تكون هذه األرقام القياسية صاحلة للمقارنة ،لذلك يتم
اختيار فرتة ماضية والتي تعترب بمثابة سنة األساس والتي منها حتسب القيم األصلية للرقم
القيايس ومعه ننتقل إىل فرتة مستقبلية.
ويمكن أن نعرف املؤرش عىل أنّه "أداة تستعمل للتعرف عىل اجتاهات وسلوك السوق املالية
بصدق ،أو كأداة لقياس التغريات يف األسعار وحماولة التنبؤ هبا من خالل استخدام املؤرشات"(.)2
 -1أنواع املؤرشات وطرق تكوينها:
 يوجد معيارين لتقسيم املؤرشات ومها معيار وظيفتها ومعيار إمكانية تداوهلا:
 تقسم املؤرشات من حيث الوظيفة إىل(:)3أ -مؤرشات عامـة :هتتم بحالة السوق ككل أي تقيس اجتاه السوق بمختلف القطاعات
االقتصادية ،ولذلك حتاول أن تعكس احلالة االقتصادية للدولة املعنية ،خاصة إذا كانت العينة
املستخدمة يف تكوين املؤرش متثل مجيع األسهم املتداولةّ ،
وأن مجيع القطاعات ممثلة متثيال يعكس
مسامهتها يف الناتج الداخيل اإلمجايل ،ويف هذه احلالة يمكن القول ّ
أن سوق األوراق املالية هي
املرآة التي تعكس املكانة االقتصادية للدولة حمل الدراسة.
ب -مؤرشات قطاعيـة :وتقترص عىل قياس سلوك السوق بالنسبة لقطاع معني كقطاع
الصناعة أو ق طاع صناعة النقل أو قطاع اخلدمات أو غريه من القطاعات ،ومن األمثلة
عىل هذه املؤرشات مؤرش داو جونز للصناعة ومؤرش ستاندرد اندبور للخدمات العامة
ومؤرش النفط والغاز.
 وتقسم املؤرشات من حيث إمكانية تداول إىل(:)4أ -مؤرشات متداولة :وهي مؤرشات يتم تداوهلا يف أسواق األوراق املالية ،حيث جتاوز
عدد هذه املؤرشات التي تتداول يف أسواق خاصة هبا  22مؤرش عام /0222/م ،وذلك بالرغم
من ّ
أن أول بورصة من هذا النوع قد فتحت يف كنساس سيتي بالو.م.أ عام  0290وكمثال عىل
ذلك :مؤرش  Nikkei 225ومؤرش .Nasdaq 100
ب -مؤرشات غيـر متداولــة :وهي مؤرشات ال تتداول يف البورصات مثل مؤرش داو جونز
وكافة مؤرشات البورصات العربية .ويشار إىل وجود العديد من املؤرشات سواء من حيث
طريقة احلساب أو اهلدف أو القابلية للتحويل أو اجلهة املرشفة؛ ولقد وصل تنوع وتطور
املؤرشات إىل درجة إنشاء مؤرشات املؤرشات.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

19

العدد  11لسنة 1111

مؤشرات أسواق األوراق املالية دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق املالية

أ/حسني قبالن

ثانياً -أساليب بناء وتكوين مؤشرات سوق األوراق املالية:
جيب أن حيقق تكوين املؤرش األهداف التالية:
"– أن يكون للمؤرش مغزى اقتصادي.
 أن يراعي القواعد اإلحصائية. أن يكون قاب ًال للتسعري " .

()5

وتؤخذ جمموعة من األمور يف عني االعتبار يف عملية تكوين وبناء املؤرشات وهي(:)6
 مالئمة العينة:
تعرف العينة  -فيام يتعلق ببناء املؤرش  -بأهنا جمموعة األوراق املالية املستخدمة يف حساب
ّ
ذلك املؤرش ،وينبغي أن تكون مالئمة من ثالثة جوانب وهي :احلجم واالتساع واملصدر.
 فيام يتعلق باحلجم :القاعدة العامة يف هذا اإلطار تشري إىل أنه كلام كان عدد األوراق املاليةالتي يشملها املؤرش أكرب كلام كان املؤرش أكثر متثي ً
ال وصدق ًا لواقع السوق.
 أما االتساع :فيعني قيام العينة املختارة بتغطية خمتلف القطاعات املشاركة يفالسوق ،واملؤرش الذي يستهدف قياس حالة السوق ككل ينبغي أن يتضمن أسه ًام ملنشآت
فيكل قطاع من القطاعات املكونة لالقتصاد القومي دون متيز؛ أما إذا كان املؤرش خاص
ٍ
حينئذ تقترص العينة عىل أسهم عدد من املنشآت املكونة لتلك الصناعة.
بصناعة معينة
 أما املصدر:فاملقصود به مصدر احلصول عىل أسعار األسهم التي يبنى عليها املؤرش ،حيثينبغي أن يكون املصدر هو السوق األسايس الذي تتداول فيه األوراق املالية.
 األوزان النسبية:
تعرف األوزان النسبية يف بناء املؤرشات بأهنا القيمة النسبية للسهم الواحد داخل العينة.
وهنالك ثالثة مداخل شائعة لتحديد الوزن النسبي للسهم داخل جمموعة األسهم التي يقوم
عليها املؤرش وهي
 مدخل الوزن عىل أساس السعر :أي نسبة سعر السهم الواحد للمنشأة إىل جمموعأسعار األسهم الفردية األخرى التي يقوم عليها املؤرش ،ويؤخذ عىل هذا املدخل أن الوزن
النسبي يقوم عىل سعر السهم وحده يف حني أن سعر السهم قد ال يكون مؤرش ًا عىل أمهية
املنشأة أو حجمها.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 مدخل األوزان املتساوية وذلك بإعطاء قيمة نسبية متساوية لكل سهم داخل املؤرش. مدخل األوزان حسب القيمة :أي إعطاء وزن ًا للسهم عىل أساس القيمة السوقية الكليةلعدد األسهم العادية لكل منشأة ممثلة يف املؤرش ،وهذا يعني جتنب العيب األسايس يف مدخل
السعر إذ مل يعد سعر السهم هو املحدد الوحيد للوزن النسبي؛ فاملنشآت التي تتساوى القيمة
السوقية ألسهمها العادية يتساوى وزهنا النسبي داخل املؤرش برصف النظر عن سعر السهم
أو عدد األسهم املصدرة .هذا بدوره يعني أن اشتقاق األسهم لن حيدث أي خلل يف املؤرش
 ويوجد العديد من الطرق واألساليب لبناء مؤرشات السوق أو قطاعات معينة داخل
السوق ومن أهم هذه األساليب:
 -1املؤرشات املبنية عىل أساس القيمة(:)7
وحسب هذه الطريقة يتم إعطاء وزن ًا للسهم عىل أساس القيمة السوقية الكلية لعدد
األسهم العادية لكل منشأة ممثلة يف املؤرش ،فاملنشآت التي تتساوى القيمة السوقية ألسهمها
العادية يتساوى وزهنا النسبي داخل املؤرش برصف النظر عن سعر السهم أو عدد األسهم
املصدرة ،واجلدول التايل يبني كيفية تكوين املؤرش:
جدول رقم ) (1مثال لطريقة حساب املؤرش عىل أساس مدخل القيمة
السهم

ن

س

ق

1

1

س

1

ق

1

أ

60

50

3000

80

4800

ب

70

40

2800

50

3500

جـ

120

10

1200

20

2400

قيمة املؤرش

7000

10700

ن :متثل عدد أسهم املنشأة
س  ،س :2متثالن عىل التوايل سعر السهم يف السنتني األوىل والثانية منذ العمل باملؤرش.
ق  ،ق :2متثالن القيمة (ن س) ألسهم املنشأة يف السنتني عىل التوايل.
متوسط العائد عىل املؤرش = )% 52,9 = 7000 / (7000 – 10700

كام يقاس املؤرش عىل أساس النقطة كام ييل:
Vt1  Vt 0
Vt 0

T

( Vقيمة املؤرش)
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أساس املؤرش يف زمن تكوينه =
قيمة مؤرش الفرتة يف النقطة الزمنية =
قيمة املؤرش يف فرتة البداية =
 -طريقة حساب مؤرش األوزان حسب القيمة(:)8

حيث:
=قيمة املؤرش يف الفرتةt
= إقفال أسعار األسهم يف الفرتةt
=عدد وحدات األسهم يف الفرتةt
= اقفال أسعار األسهم يف يوم األساس
= عدد وحدات األسهم يف يوم األساس

من أهم املآخذ التي تؤخذ عىل هذه الطريقة عيب التحيز ،ولبيان ذلك نفرض أن سهمني قد
ارتفعا بنفس النسبة ولتكن  %60مثال وأن أحدمها أعىل من اآلخر فإن املؤرش رغم ارتفاعهام
بنفس النسبة ،إال أنه يكون خمتلف يف كل حالة من احلالتني ،وهذا التحيز مصدره أن سعر سهم
منشأة ما أعىل من مثيله ملنشأة أخرى ،وال يعترب السعر املصدر الوحيد للتحيز ذلك أنه قد ينشأ
عن التباين يف حجم املنشأة داخل العينة(.)9
وعىل الرغم من هذا العيب إال أن هذه الطريقة تعترب من أكفأ الطرق يف بناء املؤرشات
ومن أشهر املؤرشات التي تستخدم أساس القيمة مها مؤرش ستاندرآندبور ،مؤرش Nasdaq
نازداك ،مؤرش الفينانشل تاميز ،مؤرش  CAC 40مؤرش كولس.
 -1املؤرشات املبنية عىل أساس السعر(:)10
وتنطلق هذه الطريقة من املبدأ التايل :بام انه يوجد سهم لكل منشأة خمتارة لبناء املؤرش فإن
وزن كل سهم يتحدد آلي ًا عىل أساس نسبة سعر السهم إىل جمموع أسعار األسهم الفردية التي
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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تقوم عليها املؤرش ،ولتوضيح ذلك بفرض أن املؤرش يتكون  -عىل سبيل املثال  -من ثالثة
أسهم فقط :أ ،ب ،جـ ،وأن أسعارها هي 10 ،40 ،50 :عىل التويل ،حينئذ تصبح القيمة الكلية
ملجموع األسهم التي يتكون منها املؤرش أي القيمة املطلقة للمؤرش والتي عىل أساسها حيسب
عائد حمفظة السوق تساوي  100وبناء عليه تكون األوزان لألسهم الثالثة 1 ،4 ،5 :عىل التوايل،
وإذا ما طرأ حتسن عىل أسعار األسهم الثالثة لتصبح 20 ،50 ،80 :عىل التوايل ،حينئذ ترتفع
القيمة املطلقة للمؤرش إىل  ،150مما يعني أن متوسط العائد عىل املؤرش يبلغ معدله .%50
ويؤخذ عىل هذه الطريقة أن الوزن النسبي يقوم عىل سعر السهم وحده ،يف حني أن سعر
السهم قد ال يكون مؤرش ًا عىل أمهية املنشأة أو حجمها ،يضاف إىل ذلك أنه قد حيدث خلل يف
املؤرش يف حالة االشتقاق عىل ،مما يتسبب يف انخفاض وزن السهم داخل املجموعة بانخفاض
يف سعره وللتغلب عىل ذلك ينبغي حساب قيمة املؤرش بقسمة القيمة الكلية لألسهم عىل
مقسوم معني التي حتدد قيمته باملعادلة التالية:
ق قبل
ق بعد
و بعد =
و بعد
ق :متثل القيمة الكلية ألسعار األسهم التي يتكون منها املؤرش.
و :متثل قيمة املقسوم عليه قبل وبعد االشتقاق.
ولتوضيح ذلك نفرتض أن املؤرش ينكون من ثالثة أسهم لثالث رشكات وأن السعر هو
 30 ،20 ،10عىل التوايل ،وهو ما يعادل قيمة قدرها  ،60يف ظل هذه املعلومات تصبح قيمة
املؤرش  ،3/(30 + 20 + 10) = 20أما إذا حدث اشتقاق يف السهم الرشكة الثالثة بمعدل ثالثة
أسهم لكل سهم فيصبح سعر السهم من  30إىل  ، 10ففي هذه احلالة سوف ينخفض الوزن
النسبي للسهم داخل العينة التي يتكون منها املؤرش وتنخفض معه القيمة الكلية لتصبح:
 (10 + 20 + 10) = 40يف هذه احلالة تصبح قيمة املقسوم عليه يساوي  2بدالً من ،3
لتصبح قيمة املؤرش .2/40 = 20 :كام كان قبل االشتقاق ألن االنخفاض ال يعزى عىل سوء
حال السوق إنام سببه االشتقاق الذي حدث.
ومن أشهر املؤرشات املحسوبة عىل أساس السعر :مؤرش داوجونز  Dow Jonesونيكي
.Nekkei 250
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 -9املؤرشات املبنية عىل أساس األوزان املتساوية(:)11
تعطي طريقة األوزان املتساوية قيم نسبية متساوية لكل سهم داخل املؤرش ،وإذا ما تعلق
األمر باملؤرشات التي ال يمثل فيها املنشأة بسهم واحد فمث ً
ال لو أن املؤرش يتكون من ثالثة
أسهم متثل املنشأة أ ،ب ،جـ بسعر  10 ،40 ،50عىل التوايل ،ففي تباين أسعار األسهم التي
1
يتكون منها املؤرش يتطلب حساب كمية ومهية حيث الكمية الومهية من السهم (أ) = =
50
ومن ثم تصبح قيمته النسبية أي وزنه النسبي (السعر  xالكمية) داخل املؤرش تساوي
1
 1
 1

وبالنسبة (جـ) =   واملثال
الواحد  ،  50 أما بالنسبة (ب) =  
 10 
 40 
 50

التايل يوضح ذلك:
جدول رقم ) (2مثال لطريقة حساب املؤرش عىل أساس األوزان املتساوية
ك
س
السهم
و1
س1
و1
أ
1,60
80
1
0,02
50
ب
1,25
50
1
0,25
40
جـ
2
20
1
0,25
40
قيمة املؤرش
4,85
3

ع
0,60
0,25
1,0

متوسط عائد املؤرش = )0,617 = 3/(3 – 4,85
متوسط عائد األسهم الفردية = )0,617 = (1,0 + 0,25 + 0,60

س  ،س  :سعر السهم يف هناية السنة األوىل وهناية السنة الثانية.
ك :الكمية الومهية املحسوبة.
و ،0و :0القيمة النسبية للسهم داخل املؤرش = س ك.
ع :عائد السهم أي قيمة و مطروح ًا منها قيمة و .
إن املؤرشات املبنية عىل أساس األوزان املتساوية تعزل فكرة التحيز لألسعار ،ومن ثم فإن
التغريات الالحقة يف قيمة املؤرش تعكس اجتاه ًا حقيقي ًا للتغريات احلادثة يف أسعار جمموعة
األسهم التي يتكون منها السوق ،ويعاب عىل هذه الطريقة أهنا تعطي أوزان ًا متساوية لألسهم
رغم احتامل تباين حجم وأمهية املؤسسة التي أصدرهتا.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ثالثاً -حساب بعض املؤشرات العاملية والعربية:

 مؤرش داوجونز الصناعي ):(12)(Dow Jones Industrial Average

حيث
=قيمة املؤرش يف الفرتة t
= سعر السهم  iيف الفرتة t
=القاسم املعدل يف الفرتة t
 مؤرش ستاندرد أند بور )(Standard & Poor Index (500

= قيمة املؤرش يف الفرتة t
=عدد وحدات السهم  iيف الفرتة t
=عدد وحدات السهم  iيف الفرتة b
=فرتة األساس
= رقم األساس


املؤرش املثقل بالقيمة السوقية يف سوق دمشق لألوراق املالية ()DWX

نظر ًا لضآلة عدد الرشكات املدرجة سوق دمشق لألوراق املالية اعتمد مؤرش عام يعتمد
عىل طريقة رسملة السوق دون ترجيحه بنسبة األسهم احلرة ،وعند تزايد عدد الرشكات
وتوفر التنوع القطاعي يف السوق مستقب ً
ال ستقوم السوق بإعداد مؤرشات قطاعية باستخدام
طريقة رسملة السوق املرجحة بنسبة األسهم احلرة ،وهي الطريقة املستخدمة حالي ًا يف معظم
األسواق العاملية والعربية.
ولغرض تبسيط فهم مقومات هذا املؤرش ،فيام ييل رشح خلطوات احتسابه(:)13
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 –0 00تم اعتامد كافة الرشكات املدرجة يف السوق النظامي واملوازي ،حيث أن قيم
األساس كام هي بتاريخ .0202/20/02
 ا - 0اعتمدت جلسة تداول  0222/00/10يوم بداية احتساب املؤرش (يوم األساس) ،كام تمحتديد عدد نقاط البداية للمؤرش يف هذا التاريخ بقيمة أساس بلغت  00222نقطة (املعامل).
 -1 11تم احتساب املؤرش باستخدام املعادلة التالية بافرتاض عدد نقاط البداية للمؤرش
هو  00222نقطة.
 املؤرش املثقل بالقيمة السوقية = القيمة السوقية جلميع الرشكات بنا ًء عىل آخر سعر وسطي X
املعامل
الرشكات بنا ًء عىل القيمة السوقية جلميع األسعار الوسطية األساس
أي أن:
قيمة املؤرش يف  0222 =0222 X 29090000020222 =0222/00/10نقطة
29090000020222

حيث أن  29090000020222القيمة السوقية األساس للرشكات الداخلة يف املؤرش بتاريخ
.0222/00/10

ونتيجة لتغري القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف اجللسة التالية أي يف يوم
يصبح املؤرش كالتايل:
قيمة املؤرش يف 00220000 =0222 X 29029100020222 =0202/01/4

0202/01/0

29090000020222

وبذلك تكون قيمة املؤرش يف هذه اجللسة قد زادت عن قيمة املؤرش يف اجللسة السابقة
بمقدار:
 0000 =00222 – 00220000نقطة.
وبنسبة تغري قدرها 0%2000=00222 – 00220000
00222

ومن اجلدير بالذكر بأن قيمة املؤرش قد ازدادت منذ جلسة  0222/00/10وحتى جلسة
 0202/20/02لتصبح  ،00000002أي زادت بمقدار  000002نقطة وبنسبة تغري موجبة قدرها
.%00002
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 -دليل آلية عمل املؤرش املثقل بالقيمة السوقية يف سوق دمشق لألوراق املالية-DWX-

ما يميز هذا املؤرش أنه يعتمد أسلوب التثقيل بالقيمة السوقية للرشكات الداخلة يف
احتساب معادلته ،حيث تعطى كل رشكة وزن ًا بقدر ما تشكل قيمتها السوقية من القيمة
السوقية للعينة ككل ،وتتك ون عينة املؤرش من مجيع الرش كات املدرجة يف السوق املوازي
والنظامي.
والحتساب املؤرش املرجح بالقيمة السوقية نستخدم املعادلة التالية:
املؤرش
قبل التعديل

املعامل اجلديد =

 Xاملعامل

املؤرش
بعد التعديل

رمز الرشكة

عدد األسهم

السعر األساس كمـا
هو بتاريخ
1111/19/19

القيمة السوقية للرشكة بنا ًء
عىل السعر األساس

ARBS

6,000,000

1,116.00

6,696,000,000

AROP

2,000,000

736.00

1,472,000,000

BASY

5,350,000

2,696.26

14,424,991,000

BBSF

6,500,000

1,607.00

10,445,500,000

BSO

7,200,000

1,677.33

12,076,776,000

IBTF

10,000,000

1,220.59

12,205,900,000

UG

3,000,000

527.00

1,581,000,000

UIC

1,700,000

883.00

1,501,100,000

AHT

400,000

1,173.15

469,260,000

AVOC

3,000,000

692.20

2,076,600,000

NAMA

560,000

704.00

394,240,000

SIIB

10,000,000

1,101.08

11,010,800,000

BBS

8,000,000

672.75

5,382,000,000

QNBS

10,000,000

541.50

5,415,000,000

القيمة السوقية للرشكات ككل
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رابعاً -تسجيل املؤشرات يف سوق األوراق املالية وحساب قيمتها:

عرفت املؤرشات قفزة نوعية يف فرتة الثامنينات من القرن العرشين ،إذا نتقلت من جمرد
أداة تعكس صدق اجتاه السوق املالية وسلوكها إىل أداة من األدوات املالية املتداولة يف
األسواق املالية كتداول األوراق املالية العادية األخرى وكان أول تداول هلا عام /1990/م.
و تعترب ظاهرة تسجيل املؤرشات و تداوهلا يف أسواق األوراق املالية من أهم أوجه
تطور الفكر املايل احلديث ،بذلك أصبحت املؤرشات  -التي كانت تستعمل من قبل يف
التعرف عىل اجتاه السوق  -إحدى األدوات املالية التي تباع و تشرتى يف أسواق األوراق
املالية شأهنا يف ذلك شأن أية و رقة مالية عادية ،والفرق هنا هو ليس تبادل األوراق املالية
املكونة للمؤرش نفسه ،و إنام يتم التعامل عىل توقعات املستثمرين بشأن تطورات أسعار
ت لك األوراق ،أي يتم تداول يشء غري ملموس ،ويتم تداول املؤرش من خالل:

 -1العمليات اآلجلة عىل املؤرشات:
وهي رشاء العقود املستقبلية بتلك املؤرشات ،إذ يقوم املستثمر برشاء عقود يلتزم
بواسطتها بيع أو رشاء للمؤرش املعني يف فرتة قادمة هي فرتة االستحقاق وبسعر حمدد مسبقا،
ويتكون مقدار الربح أو اخلسارة بالنسبة لذلك املستثمر من الفرق بني سعر املؤرش الذي دفعه
و بني سعره يف فرتة االستحقاق.
وبذلك فإن هذا النوع من العمليات هو شبيه بعمليات التعامل اآلجل ملجموعة األوراق
املالية التي تكون املؤرش ،ولكن الفرق هو يف تعدد العمليات يف هذه احلالة األخرية وبالتايل
ارتفاع التكاليف
يتم هذا النوع من العمليات يف فرنسا يف السوق اآلجلة العاملية لفرنسا ويف بريطانيا،
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن قيمة املؤرش تعطى بالنقاط ،لكن عند تداول العقود
املستقبلية فإن كل نقطة تقييم من قبل سلطات البورصة املعنية وتعطى هلا قيمة نقدية مما يسهل
قيمة العقود نقدا وليس بالنقاط.
ويشار إىل أن العمليات اآلجلة للمؤرشات توفر ميزان لكل من البائع واملشرتي بالنسبة
للبائع تضمن له عدم التعرض خلسائر كربى ،وبالنسبة للمشرتي فإهنا توفر له فرصة زيادة
األرباح و ذلك عن طريق املضاربة.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 -1االختيارات عىل املؤرشات:
ويكون للمشرتي  -يف هذا النوع من االختيارات  -احلق يف رشاء أو بيع عقد من عقود
املؤرش املحدد مسبقا مقابل دفع عالوة للطرف اآلخر ،أي تتداول االختيارات األوربية
واألمريكية وإن االختيار يكون مسبوق ًا باالختيارات التي تعقد عىل األوراق املالية العادية،
وهنا كذلك يقدر سعر االختيار بالنقاط لكن عند عقد الصفقات تعطي قيمة حمددة لكل نقطة
و بذلك يمكن للتعامليني تسديد صفقاهتم نقدا.
 -9حساب قيمة املؤرشات:
ختتلف املؤرشات من حيث الكيفية التي حتسب عىل أساسها قيمة املؤرش ،ومعظم املؤرشات
حتسب قيمتها عىل أساس الوسط احلسايب ،وبعضها حيسب عىل أساس الوسط اهلنديس ألسعار
األسهم املكونة لتلك املؤرشات من حيث إنشائها ،وبالتايل ختتلف القرارات املتخذة عىل أساسها
وفقا للطريقة املتبعة وهبذا الصدد سنتطرق عىل كيفية حساب املؤرشات عىل أساس املتوسطات.
أ -املتوسط احلسايب:

حيث يؤخذ الوسط احلسايب ملجموعة األوراق املالية الداخلة يف حساب املؤرش ،يعاب عىل هذه
الطريقة أن األسهم ذات األسعار املرتفعة يكون هلا تأثري أكرب مقارنة باألسهم ذات األسعار
املنخفضة ،ولذلك عندما يالحظ وجود فارق كبري بني أكرب وأصغر قيمة نلجأ إىل املتوسط اهلنديس.
ب -عىل أساس األرقام القياسية:
يمكن حساب قيمة املؤرش وفقا ملا ييل :قيمة املؤرش تساوي القيمة السوقية احلالية ×

قيمة املؤرش يف سنة األساس مقسومة عىل الق يمة السوقية لسنة األساس املعدلة.
()1

خامساً -أهم مؤشرات أسواق األوراق املالية العاملية والعربية

 -1مؤشــر داو جونز:Dow Jones :

يعد مؤرش داو جونز ملتوسط الصناعة أقدم املؤرشات وأكثرها شيوعا ،إذ نرش ألول مرة
يف صحيفة وول سرتبت سنة 0990م وذلك باسم الشخص الذي صممه وهو تشارلز دو
الذي أصبح فيام بعد حمور للصحيفة نفسها ،وقد قام املؤرش يف البداية عىل عينة مكونة من 2
ثم إىل  02سهم يف
أسهم لتسع رشكات صناعية ،ارتفع حجمها إىل  00سهم فعام ّ 0920
( -)1انظر  -واثق محد أبو عمر ،النظرية املعارصة ملحفظة األوراق املالية والتداول يف البورصات العاملية ،مرجع سابق ،ص.10
 املوقع االلكرتوين.http://isegs.com/forum/attachment.php : املوقع االلكرتوين.http://www.arab-api.org :جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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0200م ويف عام 0209م ارتفع حجم العينة ليصل إىل  12سهم ومنذ ذلك التاريخ مل يضاف أي
سهم إىل العينة ومتثل تلك األسهم  12رشكة أي بمعدل سهم لكل رشكة ،وتتسم هذه
الرشكات بارتفاع قيمتها السوقية وبضخامة احلجم وعدد املسامهني الكبري فيها.
وعىل الرغم من الشهرة العاملية واالستعامل املكثف هلذا املؤرش إالّ أنّه حيسب كأي وسيط
حسايب ،أي جيمع أسعار رشكة صناعية أمريكية وتقسم عىل عددها.
 -1مؤرش بورصة نيويورك لكافة األسهم:
جاء هذا املؤرش أساسا لتغطية النقص أو لتاليف النقد املوجه ملؤرش داو جونز ،باإلضافة
إىل ذلك أرادت السلطات إنشاء مؤرشها لكافة األسهم املتداولة لتوفري وسيلة لقياس اجتاه
األسعار يف السوق بكل أمانة ،هلذا قامت يف عام  0202بإنشاء هذا املؤرش باإلضافة إىل أربع
مؤرشات فرعية خاصة بقطاعات الصناعة النقل اخلدمات العامة والقطاع املايل.

 -9مؤرش ستا ندر اندبور :911

باإلضافة إىل ما سبق ذكره يف التعريف األول ّ
فإن هذا املؤرش يمتاز بـ :بكونه أشمل من
مؤرش داو جونز كام يمتاز بكونه موزونا عىل أساس القيمة.
عىل الرغم من توجيه بعض االنتقادات إليه مثل تأثره بالرشكات الكربى وحتيزه هلا ،يبقى
من أهم املؤرشات الشائعة االستعامل لدى املتعاملني كام يعترب من بني املؤرشات التي حتاول
أن تعكس اجتاه األسعار بصدق.

 -9مؤرش فاليوالين Value Line :1911

أنشئ هذا املؤرش يف عام 0201م بعينة تتكون من  0022رشكة مقسمة عىل خمتلف
القطاعات كام ييل0001 :رشكة صناعية 020 ،رشكة تابعة لقطاع اخلدمات و 02رشكة لقطاع
النقل ،أعطيت له قيمة  022يف سنة األساس ( )0200وهو موزون عىل أساس السعر وبالتايل
يعدل كلام كان هناك رفع برأس املال أو غريه من العمليات املالية.
 -9مؤرش فاينانشل تايمز (بورصة لندن) (:)FT-SE100
أنشئ هذا املؤرش عام 0291م لالستجابة الحتياجات املتدخلني إىل مؤرش ممثل الجتاه
البورصة الربيطانية ويف نفس الوقت يمكن حسابه برسعة ،وقررت سلطات البورصة ّ
أن
العدد  022هو العدد األمثل من األسهم املكونة هلذا املؤرش إذ يمكن أن يمثل تلك البورصة
ويتم حسابه برسعة.
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119

العدد  11لسنة 1111

مؤشرات أسواق األوراق املالية دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق املالية

أ/حسني قبالن

لقد أنشئ هذا املؤرش لتغطية النقص الذي يمتاز به مؤرش فاينانشل تايمز للرشكات
الصناعية الذي تتكون عينته من  12رشكة فقط تابعة كلها لقطاع الصناعة ،كام تتوفر بورصة
لندن عىل مؤرشات تايمز بكافة األسهم الذي نرش حوايل  120سهم يف عام 0292م ،فلقد
أعطيت له القيمة  0222نقطة يف سنة األساس ( ،)0291/00/12وأصبح بعد ذلك يتداول يف
كل من سول العقود املستقبلية.
 -9مؤشـر كـاك ( 91بورصة فرنسا)CAC40 :

وهو األكثر شهرة واستعامال بحيث يغطي  02مؤسسة سنة األساس ( ،)0220ويمكن القول ّ
أن
املرشفني عليه يرجون من إنشائه توفري معلومات دقيقة قدر اإلمكان ويف أرسع وقت عن اجتاه
البورصة الفرنسية لتلبية احتياجات املتعاملني بالنظر للعينة التي تكون املؤرش نجد ّ
أن الرشكات
مقسمة إىل  9قطاعات رسمية ،وعىل العموم حيتوي مؤرش كاك  02عىل أهم الرشكات الفرنسية.
 -9املؤرشات اليابانية:
يوجد يف البورصات اليابانية  -خاصة بورصتي طوكيو وأوساكا – العديد من املؤرشات
اهلامة والتي حياول كل منها أن يعكس وضعية تلك البورصات واجتاهاهتا ،ومن أمهها مؤرش
نيكاي الذي أنشئ عام 0222م من  002رشكة يابانية كبرية ،وبالرغم من شهرة هذه املؤسسة إالّ
ّ
أن طريقة حسابه جعلت العديد من املالحظني يشك يف مصداقية متثيله الجتاه األسعار يف
البورصات اليابانية فهو حيسب بجمع أسعار الـ 002 :رشكة ويقسم املجموع عىل عددها ،أي هو
بكل بساطة الوسط احلسايب للعينة املكونة له.
 -9املؤرشات األملانية:
يوجد العديد من املؤرشات األملانية أشهرها (فازا وداكس) أي )Fas and Dox( :يتكون
املؤرش  Fasمن أسهم حيث وصلت قيمته يف عام  0222إىل  100009نقطة أ ّما املؤرش Dox
فيتكون من  122سهم وهو شبيه بمؤرش كاك  02الفرنيس.
 -1مؤرش داو جونز مركز ديب العاملي  -تايتانز :91
وضع هذا املؤرش عام  ،0220وهو يضم أسهم كربى رشكات العامل العريب ،ويضم أسهم
 22رشكة كربى يف  02دول عربية (البحرين ،مرص ،األردن ،الكويت ،لبنان ،املغرب ،قطر،
تونس ،اإلمارات العربية املتحدة) .وكل سهم يف هذا املؤرش حيسب بناء عىل  %02للقيمة
السوقية للرشكات و %02لصايف اإليردات و %02للعائدات ،وكل رشكة من الرشكات
ضمن املؤرش هلا وزن نسبي يف بناء مؤرش تايتانز.
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 -11أهم مؤرشات أسواق املال يف البلدان العربية:
يوجد العديد من مؤرشات أسواق املال العربية وسنختار املؤرش األكثر شيوعا لكل بلد عريب:
 مؤرش سوق عامن املايل (األردن) بدأ سوق عامن املايل احتساب رقم قيايس مرجحبالقيمة السوقية يف عام  ، 0220وبدأت فرتة األساس بـ  022نقطة ،وهذا املؤرش يقوم عىل
أساس اختيار عينة مكونة من  22رشكة ممثلة للسوق ،ثم أصبحت  02رشكة عام 0220
و 12رشكة عام 0220
 مؤرش بنك أبو ظبي الوطني (اإلمارات العربية املتحدة) :وهو مؤرش مرجح بطريقةرسملة السوق ويضم  19رشكة مدرجة يف سوق أبو ظبي وديب لألوراق املالية
 مؤرش سوق البحرين املايل (البحرين) :بدا إنشاء املؤرش عام  ،0292وهو حيتسببطريقة رسملة السوق ومرجح بـ  00رشكة
 مؤرش سوق الكويت لألوراق املالية (الكويت) :وهو مؤرش ألسعار األسهم ومرجحبالقيمة السوقية لـ  12رشكة
 املؤرش العام لألوراق املالية (اململكة العربية السعودية) :وضع هذا املؤرش من قبلمؤسسة النقد السعودي ساما ) (SAMAوهو يضم مجيع الرشكات املدرجة يف السوق
السعودي ،وعام  0220كان عدد الرشكات املدرجة هو  10رشكة
 مؤرش مازي ( (MAZIاملغرب :وهو مؤرش شامل لألسهم املغربية ،لكونه مؤرش شامالللرسملة ،وهو يضم كافة األسهم يف سوق الدار البيضاء
 مؤرش مسقط األوراق املالية (عامن) :وهو مؤرش عام للسوق يف عامن ويتكون من  11رشكة مؤرش سوق الدوحة لألوراق املالية يف قطر :تم إطالق هذا ملؤرش عام  0290بـنقطة وهو حيتسب عىل أساس املعادلة اآلتية :مؤرش سوق الدوحة = إمجايل القيمة السوقية
للتداول لـ  02رشكة املدرجة يف املؤرش  Xمؤرش األسعار ليوم األساس  /إمجايل القيمة
السوقية ليوم األساس لـ  02رشكة املدرجة يف املؤرش
022

 مؤرش بلومفي لبنان ) (BLOM 30وضع هذا املؤرش من قبل بنك لبنان عام  0220وحددتقيمته األساسية بـ  0222نقطة مع تثبيت القيمة األساسية إلمجايل األسهم بـ  001بليون دوالر
مؤرش كاس ) (CASEيف مرص وضع املؤرش عام  0229وهو يضم سوقي القاهرة
واإلسكندرية ،وبلغت قيمة املؤرش يف فرتة األساس  0222نقطة ويضم  12رشكة
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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مؤشرات أسواق األوراق املالية دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق املالية

النتائج والتوصيات:

توصل البحث إىل نتيجتني رئيسيتني ومها:
 -0تعترب مؤرشات أسعار األوراق املالية مرآة تعكس احلالة االقتصادية العامة يف الدولة،
كام تعترب أداة هامة للتنبؤ باحلالة االقتصادية املستقبلية.
 -0للمؤرشات استخدامات أخرى عديدة هتم املستثمرين األفراد وغريهم من األطراف
التي تتعامل يف أسواق رأس املال وأمهها:
 التنبؤ بالتطورات املستقبلية يف السوق والتي عىل ضوئها تتخذ قرارات االستثامر. يمكن استخدام املؤرشات لقياس املخاطر املنتظمة ملحفظة األوراق املالية.يكون فكرة رسيعة عن التغري يف عائد املحفظة املختلفة
 يمكن املؤرش املستثمر أن ّاألوراق املالية – إجياب ًا أو سلب ًا – بمجرد معرفته الجتاه التغري الذي يطرأ عىل مؤرش حالة
السوق ،وذلك دون حاجة إىل متابعة أداء كل ورقة مالية عىل حدة.
 كام تستخدم املؤرشات أيضا للحد من املخاطر املالية حيث أن بيع ورشاء مؤرش باألجل أورشاء وبيع اختيار عىل املؤرش يعترب من األدوات املستعملة لالحتامء من املخاطر.

التوصيات:

 -0يقوم املؤرش عىل عينة من أسهم املنشآت التي تتداول يف أسواق األوراق املالية؛ ولذلك
جيب اختيار هذه العينة بطريقة تتيح للمؤرش أن يعكس احلالة التي عليها سوق رأس املال
الذي يستهدف املؤرش قياسه.

 -0يفضل اختيار مؤرش سواق األوراق املالية بحيث يمثل مجيع أنواع النشاطات
االقتصادية العاملة يف السوق بشكل يراعي أمهيتها النسبية.
 -1حتولت بعض مؤرشات أسواق األوراق املالية إىل أداة من األدوات املالية املتداولة
كاألوراق املالية العادية األخرى ،لذلك أويص برضورة وجود دراسات تبن مدى تأثري ذلك
عىل عملية خلق االئتامن ،وتأثرها بعمليات املضاربة يف أسواق األوراق املالية ،وبالتايل
مصداقيتها يف متثيل أداء األسواق.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

119

العدد  11لسنة 1111

مؤشرات أسواق األوراق املالية دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق املالية

أ/حسني قبالن

اخلامتة:

إن مؤرشات أسواق األوراق املالية هي األداة األكثر تعبريا عن حالة السوق؛ وتتوقف كفاءهتا عىل
كفاءة املعلومات التي بنيت عىل أساسها ،كام أهنا تستخدم من قبل مجيع األطراف العاملة يف أسواق
األوراق املالية من اجل إعطاء فكرة رسيعة عن العائد املتولد من حمفظة األوراق املالية للمستثمر،
واحلكم عىل مستوى أداء املديرين املحرتفني القائمني عىل إدارة حمفظة األوراق املالية للمؤسسات
املتخصصة يف االستثامر ،كام يمكن أن تستخدم أيضا لوضع تصور عن حالة سوق رأس املال يف
املستقبل ،هذا إىل جانب استخدامها كأساس لقياس املخاطر املنتظمة ملحفظة األوراق املالية.
الـمراجع:

 1انظر املوقع االلكرتوين هليئة سوق املال السعودي. http://www.cma.org.sa :
 -2د .عبد الغفار حنفي ،االستثامر يف األوراق املالية (أسهم ،سندات ،وثائق االستثامرات ،اخليارات)،
اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،0222 ،ص.11
 -3انظر عصام فهد العربيد ،االستثامر يف بورصة األوراق املالية ،دار الرضا للنرش ،دمشق ،ط ،0229 ،0ص0012-19
 -4واثق محد أبو عمر ،النظرية املعارصة ملحفظة األوراق املالية والتداول يف البورصات العاملية ،دار الرضا
للنرش ،دمشق ،ط ،0221 ،0ص.10
 -5عصام العربيد ،االستثامر يف بورصات األوراق املالية ،مرجع سابق ،ص. 12
 -6انظر املوقع االلكرتوين للمعهد العريب للتخطيط يف الكويت. http://www.arab-api.org :
 -7د .منري إبراهيم هندي ،أساسيات االستثامر يف األوراق املالية ،املكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية،
 ،0222ص.021
 -8انظر املوقع االلكرتوين . www.sa11.com :
 -9انظر د .حممد صالح احلناوي ،د .جالل إبراهيم العبد ،بورصة األوراق املالية بني النظرية والتطبيق ،الدار
اجلامعية ،اإلسكندرية ،0222 ،ص.266
 -10انظر املرجع السابق ،ص.002
 -11انظر  -منري إبراهيم هندي ،أساسيات االستثامر يف األوراق املالية ،مرجع سبق ذكره ،ص .142
 حممد احلناوي ،جالل العبد ،بورصة األوراق املالية بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص.00012 -Look Gitman & Joehnk ,Fundamentals Of Investing , Pearson Addison Wesly , London , Tenth
Edition , 2008 , p360
 -13انظر املوقع االلكرتوين لسوق دمشق لألوراق املالية 0 /http://www.dse.sy :

 -14انظر  -واثق محد أبو عمر ،النظرية املعارصة ملحفظة األوراق املالية والتداول يف البورصات العاملية،
مرجع سابق ،ص.10
 املوقع االلكرتوين0 http://isegs.com/forum/attachment.php : -املوقع االلكرتوين0 http://www.arab-api.org :
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مؤشرات أسواق األوراق املالية دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق املالية
( -)1انظر املوقع االلكرتوين هليئة سوق املال السعوديhttp://www.cma.org.sa :

( -)2د .عبد الغفار حنفي ،االستثامر يف األوراق املالية (أسهم ،سندات ،وثائق االستثامرات ،اخليارات) ،اإلسكندرية،
الدار اجلامعية ،0222 ،ص.11
( -)3انظر عصام فهد العربيد ،االستثامر يف بورصة األوراق املالية ،دار الرضا للنرش ،دمشق ،ط ،0229 ، 0ص.12-19
( -)4واثق محد أبو عمر ،النظرية املعارصة ملحفظة األوراق املالية والتداول يف البورصات العاملية ،دار الرضا للنرش،
دمشق ،ط ،0221 ،0ص.10
( -)5عصام العربيد  ،االستثامر يف بورصات األوراق املالية ،مرجع سابق ،ص.12
( -)6انظر املوقع االلكرتوين للمعهد العريب للتخطيط يف الكويت0 http://www.arab-api.org :

( -)7د .منري إبراهيم هندي ،أساسيات االستثامر يف األوراق املالية ،املكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية،0222 ،
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