
 

 

 شاخص نزدک
نماد از این بازار را با نام  2شاخص یا  2شاید تا به حال زمانی که در حال بررسی شاخص ها بودید و به شاخص نزدک برخوردید، 

شاخص در  2مشاهده کردید و این سوال برای شما پیش آمده که تفاوت این  NASDAQ Compositeو  NASDAQ-100های 
 چیست؟

سهم فعال ترین شرکت های  100یک سبد از  100شروع کنیم، شاخص نزدک  100اجازه بدهید که اول از شاخص نزدک 
 آمریکایی اسن که سهامشان در بورس اوراق بهادار نزدک معامله می شود که عمل کرد این شرکت ها را  مورد بررسی قرار می دهد.

ای سرمایه گذاری و بانکی می شود این شاخص شامل کمپانی های مختلف صنعتی، به جز صنایع و خدمات مالی مانند شرکت ه
 ، صنعتی، بهداشتی و ... می شود.که این بخش های غیر مالی هم شامل: خرده فروشی، تکنولوژی و فناوری

 100صورت می گیرد که کار این کمپانی بررسی عملکرد  Invesco QQQ Trustاز طریق کمپانی  100معامالت شاخص نزدک
و  حائز اهمیت است به طوری ش ه باشید که این شاخص چنان با ارز دار نزدک است. توجه داشتشرکت در بازار بورس و اوراق بها

سال در این شاخص قرار گیرد به عنوان یک سهم مهم و با درجه اهمیت باال شناخته می شود. توجه  2که اگر هر سهم به مدت 
سهم از این شرکت ها خرید و فروش  200000تعداد کنید که یکی از معیار های این شاخص این است که باید به طور میانگین 

 شود.

 
، اوراق بهادار شاخص باید حتما در لیست بازار بورس نزدک باشد که می 100توجه کنید که برای قرار گرفتن در شاخص نزدک 

 باشد. (ADR)تواند شامل سهم های عادی، سهام بخشی از یک شرکت، رسید سرمایه گذاری آمریکا 

کشور  با کمپانی های درون این شاخص درگیرند و از آنجایی که هیچ حداقلی برای ارزش بازار شرکت ها تعیین  27شایان ذکر که 
 شرکت بزرگ از نظر ارزش بازاری شرکت ها است. 100نشده، این شاخص به خودی خود بیانگر 
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 از سهم های مهم در این شاخص می توان به سهم کمپانی های بزرگی مثل:

Tesla ،Adobe ،Electronic Arts  و همینطورeBay یک شاخص وزنی اصالح شده است. 100اشاره کرد. و باید گفت که نزدک 

 
شرکت بزرگ آمریکایی را قرار داده که این شرکت  100در فهرست خود  NASDAQ-100خب! تا آینجا مشخص شد که شاخص 

چگونه است؟! آیا  NASDAQ Compositeینیک که شاخص ها طبق معیار های خاصی در این شاخص قرار می گیرند حاال باید بب
سخت گیری ها و معیار های خاصی برای قرار گرفتن در این شاخص نیز وجود دارد؟ شاخص نزدک کتمپوزیت شاخصی است که  

شاخص دقیقا در همین  2شامل کلیه سهام های داخلی و بین المللی بازار بورس و اوراق بهادار نزدک است و تفاوت اصلی این 
 جاست.

اوراق بهدار نزدک  سهم از شرکت هایی که در بورس 2500یک شاخص وزنی سرمایه است که بیش از  وزیتشاخص نزدک کام
 معامله می شوند را عمکردشان را مورد بررسی قرار می دهد.

 ارزش این شاخص  برابر است با مجموع ارزش کل سهم هر اوراق ضرب در آخرین قیمت آن.



 

 
را در بر می گیرد. این  شوند، سهم ها، رسید سپرده گذاری آمریکا، امالک و مستغالتانواع اوراق بهاداری که شامل این شاخص می 

توسط گزارشی  16:16شاخص توسط معامالتی که در طول روز صورت می گیرد محاسبه می شود  و ارش نهایی آن ها در ساعت 
 بعد از بسته شدن بازار تهیه می شود صورت می گیرد. 16که در ساعن 

% از شرکت های تکنولوژی، خدمات، بهداشت و خدمات مالی قرار دارند توجه کنید که این 50شاخص تقریبا  در فهرست این
شاخص فقط محدود به شرکت هایی که دفتر مرکزی آن ها در آمریکا قرار دارد نمی شود و موردی که این شاخص را متمایز می 

 عد از بررسی و محاسبات توسط اخبار و مطبوعات منتشر می شود.کند این است که ارزش نهایی شاخص در بعد از ظهر ان روز ب

روش اسپات و فیوچرز پیش  2توجه داشته باشید که شما برای معامله با این شاخص ها به راحتی می توانید معامالت خود را به 
تباط با پشتیبانان مجرب فارکس حرفه ببرید و برای انتخاب بهترین و مناسب ترین بروکر می توانید راهنمایی های الزم را ازطریق ار 

 این شاخص نیز وجود دارد ETFs ری بر روی صندوق های سرمایه گذاری یا ت بیارید همچنین امکان سرمایه گذاای بدس

 

 

 

 

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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