
 

 

 S&P500شاخص 
می پردازیم و اطالعات مفیدی در رابطه با این شاخص مهم در  S&P 500ما در این جلسه به جزئیات بیشتری در رابطه با شاخص 

 بازار بورس اوراق بهادار آمریکا و نزدک برای شما ارائه می کنیم

است  Standard & Poor’sمخفف اسم  S&P 500خب همانطور که در جلسه مربوط به معرفی و شاخص ها گفته شد شاخص 
سهم از شرکت هایی که در بازار بورس اوراق بهادار  آمریکا و نزدک معامله می شوند در این  500هم بیانگر وجود  500و عدد 

 شاخص است.

 
ار است به طوری که بسیاری از افراد فعال در بازار های مالی از این شاخص به عنوان این شاخص از اهمیت باالیی بر خورد د

شاخصی برای بررسی بازار بورس آمریکا و همینطور اقتصاد این کشور یاد می کنند و این امر به دلیله قرار گرفتن شرکت های بزرگ 
 و مهمی در این شاخص است.

 ز شرکت های بزرگ است که در بورس اوراق بهادار آمریکا و نزدک معامله می شود.سهم ا 500متشکل از  S&P 500پس در واقع 

یک شاخص وزنی   S&P شرکت را در خود جای داده و همینطور 500یک شاخص وزنی سرمایه است که  S&P 500شاخص 
 د.شناور است، یعنی ارزش یک شرکت در بازار، بر اساس تعداد سهم های در دسترس عموم محاسبه می شو
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 حاال این سوال ممکن است پیش بیاید که ارزش و اهمیت یک کمپانی یا شرکت در شاخص چگونه محاسبه می شود؟

 ارزش و اهمیت یک کمپانی یا شرکت در  شاخص: از تقسیم ارزش کل شرکت بر روی ارزش کل بازار بدست می آید

 ارزش کل بازار : مجموع ارزش تمامی شرکت های در آن بازار 

 سهم ضرب در کل سهام های آن شرکت 1رکت: قیمت ارزش ش

که با این محاسبات شما می توانید سهم های مناسب که تاثیر بیشتری بر روی شاخص دارند را شناسایی و بررسی کنید چون که 
 این بررسی این موارد در سرمایه گذاری بر روی شاخص ها بسیار با اهمیت است و می تواند به شما کمک کند.

کنید که اگر یک کمپانی یا شرکت بخواهد در فهرست این شاخص قرار بگیرد یک سری الزامات و شرایطی وجود دارد  که توجه 
باید آن ها را دارا باشد، این شرایط شامل موارد زیادی است که ثابت نیست و در طول زمان می تواند تغییر کند اما در حال حاضر 

میلیارد دالر آمریکا را دارا  13.1ن شاخص قرار گیرند باید حداقل سرمایه ای به ارزش شرکت هایی که می خواهند در فهرست ای
 1از سهام ها باید شناور باشند یعنی در حال گردش باشند، بیشتر سهام ها در اختیار عموم باشد و حداقل  10باشند، حداقل %

دوره متوالی آن باید مثبت باشد که این الزامات  4 ماه آخر و 3سال از عرضه عمومی سهم گذشته باشد و همینطور هم درآمد 
 تعیین می شود. S&P global Incتوسط شرکت 



 

 
 NXPمارچ اراِئه کرد شرکت های  22قبل از بازشدن بازار در  2021مارچ  12در   S&P 500طبق آخرین الزامات و شرایطی که 

Semiconductors (NXPI) ،Penn National Gaming (PENN) ، 

Generac Holdings (GNRC) ،Cesars Entertainment (CZR) به این شاخص اضافه و جایگزین شرکت های ،Xerox 
Holdings (XRX) ،Flowserve (FLS) ،SL Green Realty (SLG)  وVontier (VNT)  شدند که نشان می دهد حضور سهم

 .معیار ها را رعایت و حفظ کنندشرکت در شاخص به معنی ماندگاری آن تا آخر در شاخص نیست و باید همیشه 

 



 

 شاید برای شما این سوال پیش بیاد که چرا در این جلسه بر روی مبحث شاخص ها ما تمرکز کرده ایم!

دلیل این موضوع هم این است که شما می توانید با داشتن دیدی به روند کلی بازار، سرمایه گذاری بهتری را در رابطه با سهم مورد 
بورس داشته باشید که در این مورد شاخص ها بسیار می توانند به شما کمک کنند چون که شما با بررسی نظر خود در بازار 

 شاخص ها از وضعیت فعلی بازار با خبر شوید و همینطور روند بازار در اینده را نیز پیش بینی کنید.

 و خوبی مانند: قرار دارند می توان به کمپانی های بزرگ S&P 500از سهم های مهمی که در شاخص 

Apple ،Microsoft ،Amazon ،Facebook ،Google،Tesla  و همینطور کمپانیJohnson & Johnson  اشاره کرد که وجود
 این کمپانی های بزرگ بانگر ارزش و اهمیت فوق العاده باالی این شاخص در بازار است.

 
 رد!حاال میایم و می بینیم که به چه صورت می توان با شاخص معامله ک

صورت می گیرد از طریق بروکر ها    CFDروش اسپات و فیوچرز که معامال آن هم به روش  2برای معامله در این شاخص شما به 
انجام بدهید که برای انتخاب مناسب ترین بروکر  برای معامالت شاخص ها، اطالعات کافی را از طریق ارتباط با تیم پشتیبانی 

ت بیاورید و آن ها شما را در این زمینه به بهترین شکل راهنمایی می کنند و همینطور هم شما فارکس حرفه ای می توانید بدس
ها یا صندوق سرمایه گذاری این شاخص استفاده کنید که تیم فارکس  ETFاز  برای سرمایه گذاری بلند مدت را دارید می توانید 

 شما عزیزان قرار می دهند.حرفه ای اطالعات بسیار مفیدی را در جلسه مربوطه در اختیار 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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