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 مقدمه

بررسی شرایط  جهتبینی بازار سرمایه است. مد نظر دارند؛ پیشگذاران همواره ترین عواملی که سرمایهیکی از مهم

نگر های پیششاخص ها،ترین آنکه مرسوم گیرندهای گوناگونی مورد استفاده قرار میبازارهای مالی، شاخص

گذاران، تغییرات بینی آینده بازار، نظیر انتظارات سرمایههای متفاوتی را برای پیشجنبه هاشاخص. این باشندمی

ش سعی داریم دهند. در این گزارها و حجم تولید، قدرت معامالت سهام و ... مورد بررسی قرار میماهیانه قیمت

 نگر پرکاربرد در دنیا بپردازیم. های پیشبه معرفی برخی از شاخص

های نگر، به انتشار عملکرد شرکتهای پیشترین شاخص(، به عنوان یکی از مهمPMIران خرید )شاخص مدی

ظارات ، انتFTSE 100( و شاخص نوسان ضمنی VIXشاخص نوسان )پردازد. تولیدی و خدماتی به صورت ماهانه می

ررسی روند بدین عامل برای در شاخص مهم ترس و طمع چندهند. گذاران از آینده بازار سهام را نشان میسرمایه

عرفی برخی مشود. در ادامه به بازار نظیر حجم معامالت، شاخص نوسان، اسپرد اوراق قرضه و ... ، محاسبه می

 های مشابه نیز خواهیم پرداخت.شاخص

 

 

 

 



 

 3صفحه  .......................................................................................................................های بازارهای مالیشاخص

 

 

 نگر مهمهای پیشمعرفی برخی شاخص

 (PMI 1شاخص مدیران خرید ) .1

 یروز کار نیدر اول PMIمورد استفاده قرار گرفت.  کای، در آمر1948بار در سال  نینخست یشاخص برا نیا

( منتشر ISMعرضه ) تیریبه وقت تهران(، توسط موسسه مد 18:30) ورکیویصبح ن10هر ماه در ساعت 

در سرتاسر  تلفصنعت مخ 20شرکت در  400از  شیموسسه، ب نی. در شاخص منتشر شده توسط اشودیم

های آماری ناشر با توجه به گزارش شرکتشاخص مهم است.  5از  یبیو ترک رندیگیقرار م یمورد بررس کایآمر

 آید:، وزن هربخش در این شاخص طبق جدول زیر به دست می 2شاخص مدیران خرید
 

 PMIدر شاخص  معیاروزن هر  –1جدول 

 شاخصزیر وزن

 سفارشات خرید 30%

 سطوح موجودی 10%

 تولیدسطوح  25%

 هاتهیه و توزیع کننده 15%

 سطح اشتغال 20%

 

گیرند. هر ماه صدها مدیر در مورد عملکرد فعلی شرکت خود نسبت به عملکرد دوره قبل، مورد سوال قرار می

عدد بیان شده در شاخص مرتبط  دهد.، تنزل را نسبت به ماه قبل نشان می50، رشد و کمتر از 50شاخص بیش از 

 40را برای بیش از  PMI، به منظور بررسی وضعیت جهانی، شاخص 3گروه مارکیت عالوه بر این است. با ماه قبلی

                                                           
1   Purchasing Managers' Index 
2   ISM report of business 
3   Markit Group 
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 PMIشود. شاخص کند. شاخص مدیران خرید برای دو بخش تولیدی و غیرتولیدی منتشر میکشور منتشر می

ها نیز غیر تولیدی است؛ زیرا عملکرد بخش تولیدی جامعه در سایر بخش PMIتر از شاخص تولیدی بسیار مهم

 .بسیار تاثیرگذار است

 شود:ها بوده و به شکل زیر محاسبه می، نوعی میانگین وزنی از دادهPMIشاخص 

 

j= 5،...،2،1  Ij=(1*P1j)+(0.5*P2j)+(0*P3j) 

 

 باشد.میدر جدول فوق  زیر شاخص معرفی شده 5در عبارت فوق نمایانگر هر  jاندیس 

: P1j  هایی که رشد زیر شاخص درصد پاسخj شود.()با توجه به فرم نظرسنجی محاسبه می دهند.را نشان می 
: P2j  هایی که عدم تغییر زیر شاخص درصد پاسخj  سنجی )با توجه به فرم نظر دهند.نشان میرا

 شود.(محاسبه می
: P3j  هایی که کاهش در زیر شاخص درصد پاسخj شود.(می )با توجه به فرم نظرسنجی محاسبه دهند.را نشان می 

 شود. داریم:های جدول قبل ضرب میزیر شاخص محاسبه شده و در وزن 5برای هر  Iمقدار 
 

PMI=( %30 * I1)+( %10 * I2)+)25%* I3(+)15%* I4(+)20%* I5( 

گیرد. درصورت محاسبه شاخص موزون باید وزن هم وزن انجام می PMIاین محاسبات به منظور ایجاد شاخص  

 شود:به صورت زیر محاسبه می tدر نظر گرفته شود. وزن شرکت  P3و  P2و  P1ارزش بازار در مقادیر 

wt= 
𝑡 مجموع ارزش بازار شرکت

مجموع ارزش بازار همه شرکتهای منتخب
 

 

 داریم: نیز هاهای انتخابی زیرمجموعه هلدینگشرکتدر خصوص 

w𝑠،𝑚= 
𝑠 مجموع ارزش بازار شرکت

مجموع ارزش بازار همه شرکتهای منتخب
∗ 𝑚 درصد از پرتفوی هلدینگ 

 

 یفصل التیتعد یبرمبنا PMIاست که، شاخص  نیا دیخر رانیشاخص مد یریکارگاز نکات مهم در به یکی

 یدولت یبرنامه توسط نهادها نی. اشودی، استفاده م X12-ARIMA-منظور از برنامه  نیا ی. براشودیمحاسبه م

 نیا جیبخش بودن نتاتی. جهت رضاردیگیمورد استفاده قرار م کایآمر رینظ ایدن شرفتهیپ یاز کشورها یاریبس
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از روش  ،ها در دسترس نباشندداده نیا کهیدر دسترس باشد. در صورت دیسال با 5مربوط به  یهابرنامه، داده

 .شودی، استفاده مه استشد یمعرف 1تیمارک شرکتکه توسط  نیگزیجا

 2سال اخیر 10بخش تولیدی آمریکا در  PMIشاخص  -1نمودار 

 

ان داده نش سال اخیر 10 ، درت متحدهایاالبخش تولیدی  در نمودار فوق شاخص مدیران خریدبه عنوان نمونه 

یک  آمریکا در PMIشاخص های مختلف افزایش و کاهش داشته ولی هرچند مقدار این شاخص در ماهشده است. 

  دهنده رشد در بخش تولیدی این کشور است.و نشانبوده  50همواره باالتر از  سال اخیر،
 

 گذارشاخص ترس سرمایه / 3(VIXنوسانات ) شاخص .2

به این  است. در آینده بازاری انتظار نوسان مشخص نمودن میزان برای یک اندیکاتور VIX شاخص نوسان یا

گران در مورد شاخص در واقع انتظارات معامله ،این شاخصشود. نیز گفته می گذارهیترس سرما شاخص، شاخص

 4اختیار خرید و فروشبر اساس معامالت انجام شده بر روی  و دهدینده را نشان میآبرای   500S&P سهام

 اختیاربنیان نهاده شده است و از هر دو  CBOE شیکاگو اختیاراتینده در بورس آروز  30برای  S&P500 شاخص

بلکه عوامل بسیاری  ،نشانگر ریسک و ترس نیست صرفاً VIXالبته  .نمایدبرای محاسبه استفاده می 6فروشو  5خرید

 .تواند این شاخص را تحت تاثیر قرار دهدمی ،گران و غیرهتعداد معامله ،تعداد معامالت ،نقدشوندگیمانند 

                                                           
1   Markit Economics 
2  Source: https://tradingeconomics.com/united-states/manufacturing-pmi  
3  Volatility Index 
4 Options 
5  Call 
6  Put 

https://tradingeconomics.com/united-states/manufacturing-pmi
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، محاسبه 1شده هموارکرنل  روشاست که با استفاده از  گرموسوم به تخمین آماریاین شاخص نوعی محاسبه 

در محاسبه این شاخص این است که در  اختیار معاملهدلیل استفاده از  .دشوبر حسب درصد نشان داده می شده و

 .توانند مبنای مناسبی جهت محاسبات باشندلذا اختیارها می .گردندانات لحاظ مینوس اختیارها،گذاری قیمت

 

 روز 30برای دوره  VIXشاخص  -2نمودار 

 
 

 https://www.marketwatch.com/investing/index/vixمنبع: 

 

 VIX اخصش دهد. در روزهای پایانی شاهد کاهش مقدارروزه نمایش می 30برای دوره  نمودار فوق این شاخص را

 باشد.گذاران در خصوص نوسان بازار سرمایه میدهنده کاهش انتظار سرمایههستیم که نشان

شود. فرمول زیر جهت این معیار بر اساس قیمت اختیارات که منعکس کننده انتظارات بازار است، محاسبه می

 شود:استفاده می این شاخصسبه محا

𝜎 = (
2
𝑇

) ∗ ∑ 𝑄(𝐾𝑖) ∗ 𝑒𝑅𝑇
∆𝐾𝑖

𝐾𝑖
2 −

𝑖

1
𝑇

[
𝐹

𝐾0
− 1] 

VIX =𝜎 ∗ 100 

∆𝐾𝑖 =
𝐾𝑖+1 − 𝐾𝑖−1

2
 

 

                                                           
1  Kernel Smoothed Estimator 

https://www.marketwatch.com/investing/index/vix
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 پارامترهای فرمول محاسباتی -2جدول 

 T زمان تا سررسید
 F صمقدار آتی شاخص براساس قیمت اعمال اختیار معامله روی شاخ

 F 𝐾0اولین قیمت اعمال کمتر از سطح شاخص آتی، 
 1در زیان اختیارامین  iقیمت اعمال 

𝐾𝑖 اختیار خرید : > 𝐾0 

𝐾𝑖اختیار فروش:  < 𝐾0 

𝐾𝑖اختیار خرید و اختیار فروش:  = 𝐾0 

𝐾𝑖 

 R نرخ بازدهی بدون ریسک

با قیمت  اختیارنقطه میانی اسپردهای خرید و فروش برای هر 

 𝐾𝑖 .2اعمال 
𝑄(𝐾𝑖) 

 

ایش افز ها کمتر است.گذاران در خصوص کاهش قیمت داراییکمتر باشد؛ ترس سرمایه VIXهرچه مقدار شاخص 

ه و کاهش در خصوص آینده بازار بود )بورس اختیارات شیکاگو( گذارانافزایش ترس سرمایه شاخص به معنیاین 

 را از بازار انتظار دارند. گذاران ثبات بیشتریدهنده این است که سرمایهشاخص نشان
 

  100IVI) FTSE  100(FTSE 3شاخص نوسان ضمنی .3

را  FTSE100روزه شاخص  360و 30،60،90،180این شاخص نوعی شاخص نوسان است که نوسان ضمنی 

این شاخص  شود.در زیان محاسبه می اختیارکند. امید ریاضی نوسان با استفاده از قیمت بازاری گیری میاندازه

ار بازار از نوسان زیرا قیمت اختیار، انتظ پردازد.می به محاسبه نوسنات ضمنی اختیار معامله VIXنیز مانند شاخص 

لوم معادله برای محاسبه این شاخص در فرمول بلک شولز قیمت اختیار به عنوان جزء مع دهد.را نشان می آینده

گردد. پایین بودن دارایی پایه مجهول در نظر گرفته شده و محاسبه می پذیری)قیمت بازار اختیار معامله( و نوسان

گذاران در خصوص دهنده انتظار ثبات از بازار سرمایه و باال بودن آن انتظارات سرمایهنشان ،مقدار این شاخص

ات در خصوص رجا که این شاخص انتظادهد. بنابراین از آنافزایش نوسانات آینده قیمت دارایی پایه را نشان می

 شود.محسوب می نگردهد؛ نوعی شاخص پیشآینده را نشان می

                                                           
1  out-of-the-money option 
2  The midpoint of the bid-ask spread for each option with strike Ki. 
3   Implied Volatility Index 
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 1های زمانی مختلفدر دوره   100FTSEشاخص نوسان ضمنی  -3 جدول

 

گذاران از نوسان ( میزان انتظارات سرمایهCBOE VIXاطالعات این جدول نیز مانند تفسیر نمودار شاخص قبلی )

ص گذاران در خصوتر باشد نشان دهنده ترس سرمایههرچه این مقدار بیش دهد.را نشان می FTSE100شاخص 

 باشد.نوسان شاخص می

 2های زمانی مختلفدر دوره   100FTSEشاخص نوسان ضمنی  -3نمودار 

 

های زمانی مختلف نسبت به مقدار فعلی شاخص نشان را در دوره FTSE100نمودار قبل، نوسان ضمنی شاخص 

 لهیوسهشده ب یزیرکسب و کار برنامه ستمیس تیموفق زانیم یایگو FTSE100جا که شاخص دهد. از آنمی

  دارد. 100FTSEنوسان ضمنی رابطه معکوس با شاخص  ؛3انگلستان است یهاقانون شرکت

                                                           
1 FTSE Russell as at 28 December 2018. Past performance is no guarantee of future results.  
2 FTSE Russell as at 28 December 2018. Past performance is no guarantee of future results. 
3  https://fa.wikipedia.org  

https://fa.wikipedia.org/
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اخص شمطالعه به دو  نیا در .شودیمحاسبه منیز  هاییها و داراشاخص ریسا یرو بری نوسان ضمن هایشاخص

VIX 100شاخص  یبر رو یو نوسانات ضمنFTSE میبسنده کرد. 

 

 1(FGI) طمعشاخص ترس و  .4

گذاران باعث گذارند: حس ترس و طمع. ترس سرمایهگذاران همواره با دو احساس بر روی بازار تاثیر میسرمایه

یشتر، بطمع جهت به دست آوردن سود  ،شود. برعکس این موضوعسهام زیر ارزش ذاتی آن می پایین آمدن قیمت

کال و شاخص تکنی 7این شاخص ترکیبی از  شود.ها میها به باالی ارزش ذاتی آنباعث افزایش قیمت دارایی

 عوامل مورد نظر در محاسبه این شاخص عبارتند از:بنیادی است. 

 :ص شاخ مومنتوم قیمت سهامS&P500  شاخص  125در مقابل میانگین متحرک( .روزه آنSPX) 

 ای.هفته 52 و کف دوره سقف های بورس نیویورک باخالص تعداد برخوردهای سهام :2قدرت قیمت سهام 

 های کاهشی.های افزایشی نسبت به حجم آن در قیمتحجم سهام مبادله شده در قیمت3:حجم 

 د اختیارهای خرید و فروش، این نسبت حجم معامالت اختیارهای خرینسبت  :اختیارهای خرید و فروش

 کند.صعودی و اختیارهای فروش نزولی را مقایسه می

 های با رتبه عالی نسبت به اوراق بنجل.اسپرد میان بازدهی قرضه :بنجل 4تقاضای قرضه 

 برای بررسی نوسان، از معیار  :نوسانات بازارVIX شود.استفاده می 

 تفاوت بازدهی قیمت سهام و اوراق خزانه.: 5پناهگاه امن تقاضای 

 

 

 

 
 

                                                           
1    Fear and Greed Index 
2    Stock Price Strength 
3    Stock Price Breadth 
4    Junk Bond Demand 
5    Safe haven demand 
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 FGI 1بررسی و تفسیر شاخص  – 4نمودار 

 

چه مقدار تواند در بازه صفر تا صد نوسان داشته باشد. هراین شاخص می ،دهدگونه که شکل فوق نشان میهمان

دهنده امید به ننشا 50مقدار بیشتر از  دهنده ثبات بیشتر و روند صعودی بازار است.این شاخص باالتر باشد نشان

 گذاران است.نشان دهنده ترس سرمایه 50بازار و کمتر از 

 

 دهند.را نمایش می FGIشاخص فوق و شاخص  7، روند تر، نمودارهای زیربرای بررسی بیش
 2طمعبررسی عوامل تاثیرگذار بر شاخص ترس و  –4جدول 

 S&P500روزه  125شاخص و میانگین متحرک 

 

 مومنتوم بازار
روز است. در طول  125کمی باالتر از میانگین متحرک  S&P500شاخص 

دوسال اخیر شاخص با اختالف بیشتری نسبت به شرایط فعلی، باالتر از 

 ترسنمایانگر  ،کاهشگونه اینروزه خود بوده است. لذا  125متحرک  میانگین

(Fear) گذاران است.زیاد سرمایه 

 2019فوریه  9خرین به روزرسانی آ

با  ورکیویبورس نی هاسهام یبرخوردهاتعداد خالص 

 یاهفته 52 و کف در دوره سقف

 

 قدرت قیمت سهام
هفته باالتر از برخوردها  52تعداد برخوردهای قیمت سهام با حداکثر قیمت در 

با کف قیمت در همین دوره بوده است و همچنین اختالف این دو از روند 

 بازار است. (Greedطمع ) گذشته خود باالتر است. این عامل نشان دهنده
 

 2019فوریه  12خرین به روز رسانی آ

                                                           
1  https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/  
2  https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ 

https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/
https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/
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های افزایشی نسبت به حجم سهام مبادله شده در قیمت

 های کاهشیحجم آن در قیمت

 

 حجم

های افزایشی و حجم آن این شاخص خالص حجم سهام مبادله شده در قیمت

کند. به طور میانگین های کاهشی را در یک ماه گذشته محاسبه میدر قیمت

های کاهشی بیشتر از قیمت  %14.3های افزایشی تقریبا در طول روز، قیمت

 بازار است. (Greedطمع ) این عامل نشان دهنده اند.حجم داشته

 

 2019فوریه  12خرین به روز رسانی آ

روزه اختیار فروش به اختیار خرید در  5نسبت میانگین 

 (CBOEبورس اختیارات شیکاگو )

 

 اختیار خرید و فروش

از حجم  %38روز معامالتی اخیر، حجم اختیارهای فروش مقدار  5در طول 

گذاران تعهدات صعودی بیشتری اختیارهای خرید عقب افتاد. یعنی سرمایه

با توجه به میانگین  البتهداشتند. نسبت به تعهدات نزولی در پرتفوی خود نگه

شمگیری توان گفت این نسبت تغییر چاین نسبت در طول دوسال اخیر می

خنثی  دهد. بنابراین این عامل تاثیرنسبت به روند دوسال اخیر خود نشان نمی

(Neutral ).بر شاخص دارد 

 2019فوریه  12آخرین به روز رسانی 

 های با رتبه عالی نسبت به اوراق بنجلقرضهاسپرد بازده: 

 

 تقاضای قرضه بنجل

ی های با رتبه عالبیشتر از قرضه %1.71های بنجل گذاران در قرضهسرمایه

و  بوده دوسال اخیرکنند. این اختالف باالتر از مقدار متعارف در طلب می

 ها است.آن (Fearترس )گذاران و دهنده ریسک گریزی سرمایهنشان
 

 2019فوریه  8آخرین به روزرسانی 

 روزه آن 50و میانگین متحرک  VIXشاخص 

 

 نوسانات بازار

متوسط بودن مقدار دهنده گزارش شده که نشان VIX 15.43مقدار شاخص 

 است.( Neutralخنثی )نوسان است. بنابراین وضعیت این شاخص 

 

 2019فوریه  12آخرین به روزرسانی 

 روزه سهام و اوراق قرضه 20تفاوت بازدهی 

 

 بازده به ریسک سهام

د باالتر درص 5.44روز معامالتی اخیر، بازدهی بازار سهام به مقدار  20در طی 

ازار بترین عملکرد از بازدهی اوراق قرضه بوده است. این رقم نزدیک به قوی

 زیاد است. (Greedطمع ) سال اخیر بوده و بیانگر 2سهام در 

 

 فوریه 11آخرین به روزرسانی 
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شود. نمودار شاخص فوق محاسبه می 7با استفاده از  منتشر شدههمانگونه که بیان شد شاخص ترس و طمع 

 دهد:های اخیر نشان میزیر روند این شاخص را در سال

 شاخص ترس و طمع در طول زمان -5نمودار 

 

 2019فوریه  12آخرین به روزرسانی   -(Greed، طمع )67مقدار فعلی :        

نتظارات دهنده تغییرات امقدار شاخص در طول زمان نوسان فراوانی داشته که نشان فوق توجه به نموداربا 

ازار حاکم بشرایط طمع بر  ،داشته 50هایی که شاخص مقداری بیش از گذاران در طول زمان است. در دورهسرمایه

موضوع  ران به بازار است. عکس اینگذا، حاکی از تقویت امید سرمایه100بوده و نزدیک شدن شاخص به عدد 

 باشد.نشان دهنده ترس بازار می

 

 1(risk index-Crashشاخص ریسک شکست ) .5

دهند. ان میمناسبی در زمینه احتمال وقوع بحران و سقوط بازار سرمایه نش اطالعات نسبتاً ،های تاریخیداده

کست شاخص ریسک شمورد استفاده قرار گیرند. های آینده توانند به منظور تخمین ریسکو میهای پیشرشاخص

منظور بررسی نوسان  عامل به 10 از به منظور برآورد ریسک بازار سرمایه آمریکا های تاریخی،نیز با استفاده از داده

 عامل مذکور، بیان گردیده است. 10ای از . در ذیل خالصهنمایداستفاده می S&P500و بازدهی شاخص 

 هی شاخص نوسان یک ساله بازدS&P500 ان یک سالهتای غلبا استفاده از محاسبه بازدهی دوره. 

  شاخصVIX 

                                                           
1    http://www.capitalspectator.com/estimating-crash-risk-potential-for-the-us-stock-market/ 

http://www.capitalspectator.com/estimating-crash-risk-potential-for-the-us-stock-market/
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  ن با نتایج بینی ساده نوسااین فاکتور معیارهایی جهت مقایسه پیش :1تعدیل شدهبا خطای مومنتوم

  دهد.واقعی، ارائه می

 .اسپردهای اعتباری: برمبنای گزارشات مریل لینچ 

  500روزه شاخص  10مقایسه میانگین متحرکS&P  که  های تاریخی. فرض بر این مبنا استبا داده

ک رسد، وقوع ریسروزه می 252که میانگین متحرک فعلی به کمتر از صدک پنجم در دوره زمانی

 شود.ارزیابی می

  500افتادن شاخصS&P  ام. 50تا زیر صدک 

 کمی برای بررسی ریسک وجود حباب در شاخص.  آزمون 

 کمی برای بررسی وجود رژیم خرسی )نزولی( در بازار.  آزمون 

 ی تحلیلگران سال اخیر. برخ 5و  4، 3مبنای ارزشگذاری بنیادی بازار بر مبنای بازدهی ای برنماینده

ی جهت راهنمای خوب لکرد میان مدت بازار نمایش دهد،معتقدند یک سنجه بر مبنای بازدهی، که عم

 گذاری بازار است.ارزش

 مبنای بازار جهت تخمین ریسک تجاری آمریکا.  یک نماینده بر 

گیرد. هرچه این در نتیجه بین صفر و یک مقدار می ،مقدار این شاخص به عنوان احتمال شکست بازار بیان شده

ین بودن احتمال حاکی از پای 0.5تر از رود. مقادیر کماحتمال شکست بازار باالتر می ،تر شودمقدار به یک نزدیک

 شکست بازار است.

 

 

 

 

 

                                                           
1   Error-adjusted momentum 
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 S&P500های شاخص شاخص ریسک شکست بازار سهام آمریکا و افت – 6نمودار 

 

دهد. همانطور نشان می 500S&Pشاخص  1هاینمودار فوق مقدار این شاخص را )خطوط آبی رنگ( در مقابل افت

بوده و  0.5باالتر از   2009-2008های که از نمودار قابل مشاهده است مقدار این شاخص در دوران بحران سال

 تر است.به عدد یک نزدیک

 

  CRB 2شاخص کاالهای اساسی در جهان: .6

، NYMEXهای ها در بورسآن الی اساسی که نرخکا 19این شاخص در حال حاضر دربرگیرنده قردادهای آتی  

CBOT ،LME ،CME  وCOMEX باشد. موجود است، میCRB ها شاخصی پویا است؛ به این معنی که فعالیت

شاخص در  نیاهر چند و ساختار بازار در هنگام تغییرات بازار، به طور پیوسته در این معیار قابل تشخیص است. 

اما تاکنون در  ،رودیبه کار م یصنعت یدر کشورها یریگمیتصم یمهم برا یسال است جزو فاکتورها 50حدود 

ناآشنا  یشاخص یفعاالن اقتصاد انیدر م نیاست و همچن تهکمتر مورد توجه قرار گرف رانیااقتصاددانان نیب

                                                           
1   Drawdowns 
2   Thomson Reuters/Core Commodity 
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شوند که هر کدام بندی میگروه دسته 4های استفاده شده در محاسبات این شاخص در دارایی .شودیمحسوب م

 اصی دارد.وزن خ

 CRB 1 وزن و کاالهای مورد محاسبه در شاخص  –5جدول 

 بورس مربوط وزن در شاخص نام کاال دسته بندی

 
 گروه اول

 
 

 WTI 23% NYMEX نفت خام

 NYMEX %5 نفت گرمایشی یا حرارتی

 NYMEX %5 ئیلگازو

 %33 مجموع

 
 

 گروه دوم
 
 
 

 NYMEX %6 گاز طبیعی

 CBOT %6 ذرت

 CBOT %6 سویا

 CME %6 گاو زنده

 COMEX %6 طال

 LME %6 آلومینیوم

 COMEX %6 مس

 %42 مجموع

 
 گروه سوم

 

 NYBOT %5 شکر

 NYBOT %5 پنبه

 NYBOT %5 قهوه

 NYBOT %5 کاکائو

 %20 مجموع

 
 

 گروه چهارم
 
 

 LME %1 نیکل

 CBOT %1 گندم

 CME %1 خوک

 NYBOT %1 آب پرتقال

 COMEX %1 نقره

 %5 مجموع

 

 

 

                                                           
1  https://www.thomsonreuters.co.jp/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/cc-crb-index-methodology.pdf 

https://www.thomsonreuters.co.jp/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/cc-crb-index-methodology.pdf
https://www.thomsonreuters.co.jp/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/cc-crb-index-methodology.pdf
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 CRB 1شاخص  -7نمودار

 

 یمواد متیدر ق نیبورس اوراق بهادار است و همچن خصوصاً ،هاهشدار کاهش شاخص بورس ص،شاخ نیانزول

شاخص  نیا اما روند رد،یگینم یشاخص جا نیا یبنددارد. هرچند خود فوالد در دسته میمستق ریچون فوالد تاث

 دارد.  باالیی قیفوالد تطب متیبا نوسانات ق

 

 2(BCOMشاخص کامودیتی بلومبرگ ) .7

. کاالهای اساسی که در دهدیقرار م یمختلف را مورد بازنگر هیمواد اول 22 ، شاخص قیمتیشاخصاین 

، بنزین ULS 3 ، نفت برنت، دیزل WTIگیرند عبارتند از: گاز طبیعی، نفت خام شاخص مورد محاسبه قرار می

، مس، آلومینیوم، روی، نیکل، طال، نقره، 4قرمز زمستانی ذرت، سویا، گندم، روغن سویا، گندمبدون سرب، 

شکر، قهوه، پنبه، هویج و گاو زنده. وزن هر گروه از کاالهای اساسی در محاسبات شاخص به ترتیب زیر تعیین 

 شده است:

 

 

 

 

                                                           
1   Source: https://www.marketwatch.com  
2   Bloomberg Commodity Index 
3   Ultra-low-sulfur diesel 
4   Hard Red Winter Wheat 

https://www.marketwatch.com/investing/index/vix
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 وزن هر گروه از کاالهای اساسی -6جدول 

 درصد گروه

 %36.5 انرژی

 %20.2 هاغالت و دانه

 %16 فلزات صنعتی

 %15.9 بهافلزات گران

)این کاالها شامل  1کاالهای اساسی نرم

 شکر، قهوه، گندم، ذرت و سویا است.(

6.4% 

 %5 محصوالت زنده

 

 در دوره زمانی یک ساله BCOMشاخص روند  –8نمودار 

 

ه متوسط سال نمودار فوق نزول این شاخص را نسبت ب. 2019فوریه  18، آخرین به روز رسانی 80.96مقدار فعلی: 

 دهد.نشان می

 

                                                           
1   Soft Commodities 
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 1شاخص اعتماد به بازار سهام بارن .8

ها از آینده است. این گذاران نسبت به شرایط مالی و اقتصادی و انتظار آناین شاخص بیانگر احساس سرمایه

یانگین بازدهی مبر های اعتباری بارن در لیست رتبهشاخص با تقسیم میانگین بازدهی اوراق قرضه با رتبه عالی 

گذار تماد سرمایهاع عدم ها بیانگراختالف میان این بازدهیافزایش آید. اوراق قرضه با رتبه معمولی به دست می

مودار زیر مقدار ن دهنده باال بودن اعتماد مصرف کنندگان به بازار است.است. کاهش این اختالف نشانبه بازار 

 دهد:ن شاخص را در یک سال گذشته نشان میای

 شاخص اعتماد بارن در دوره زمانی یکساله -6نمودار 
 

 

ه عالی و اوراق کم گذاران به بازار، اختالف میان میانگین بازدهی اوراق قرضه با رتبدر صورت وجود اعتماد سرمایه

نزولی وند مقدار شاخص رکه  نمودارهایی از بخشرود. در می افزایشیابد و مقدار شاخص رو به اعتبار کاهش می

ت درصد بیان اند. این شاخص به صورگذاران در دوره مربوطه اعتماد کافی به بازار نداشتهسرمایه ،داشتهشدید 

 شود.می

 

 
 

 

 

 

                                                           
1   Barron's Confidence Index 
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 بندیجمع

 PMI فی نظیرطبق تحقیقات به عمل آمده، سیاستگذاران در کشورهای گوناگون، به استفاده از شاخصهای مختل

تغییرات قیمتی و روند  توانبا استفاده از آن می ؛نگر هستندها پیشجا که این شاخصپردازند و از آنمی VIX و

نگر در بازارهای مالی سراسر دنیا کاربرد های پیششاخص .دوبینی نمرا پیش متغیرهای اصلی در بازار سرمایه

های بازار سرمایه، نحوه محاسبه برخی از پرکاربردترین شاخص اجمالی به معرفی ،فراوانی دارند. در این گزارش

ها آشنایی با نحوه تفسیر ترین نکته در استفاده از این شاخصها پرداخته شد. مهمها و تفسیر مقدار شاخصآن

  ها است.مقادیر شاخص


