
 

 

 (Dow Jones Index)شاخص داو جونز 
ما امروز در این جلسه به با بررسی و معرفی شاخص داو جونز با شما همراه هستیم. قبل از شروع الزم است که به این موضوع 

بازار اشاره کنم که تیم فارکس حرفه ای یک جلسه آموزنده و جذاب، در رابطه با تاریخچه شاخص ها را برای شما عالقه مندان به 
 می توانید اطالعات خوبی در رابطه با شاخص ها بدست بیارید. ۱۳۳های سرمایه ارائه کرده و شما با مراجعه به جلسه 

 (Dow Jones Transportation Average)شاخص به نام های شاخص حمل و نقل  ۲خب شاخص داو جونز شامل 

ست که هر کدام از این شاخص ها برای بررسی موارد ه (Dow Jones Industrial Average)و شاخص صنعتی داو جونز 
 مختلفی استفاده می شود.

 
شاخص حمل و نقل از قدیمی ترین شاخص های بازار آمریکا است که این شاخص در حال حاظر در کنار شرکت های ریلی، 

)تدارکات( را در فهرست  Logisticزمینی و دریایی، خدمات تحویل و شرکت های و نقل شرکت های هواپیمایی، شرکت های حمل 
 خود قرار داده.
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شرکت در فهرست این شاخص قرار دارند که برای اشاره به تعدادی از این شرکت ها، می توان از شرکت  ۲۰الزم است که بدانید، 

 یاد کرد. Kansas City Southernو  Union Pacific ،American Airlines Groupشرکت ریلی هایی مانند: 

توجه کنید که تغییرات در این شاخص کم اتفاق می افتد و معموال زمانی رخ می دهد که یک شرکت بزرگ در چهار چوب خود 
یکی از شرکت های خوب و بزرگی بوده که از زمان شکل گیری این   Union Pacificدچار تغییرات خاصی شود. شرکت ریلی 

 شاخص تا به حال در فهرست این شاخص قرار داشته.

، داده ها و اطالعات آن شاخص دوباره از اول مورد بررسی و شایان ذکر که اگرزمانی یک شرکت در فهرست این شاخص قرار گیرد
 بازنگری قرار می گیرد.

شاخص حمل و نقل داو جونز برای بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا به خصوص توسط طرفداران تئوری داو استفاده می شود که 
 منتقدانی را هم دارد. البته تئوری داو

، شاخص حمل و نقل نسبت به گذشته (Dow Jones Industrial Average)با شکل گیری شاخص صنعتی داو جونز یعنی 
 اهمیت بیشتری هم نیز پیدا کرد.

 ، حتی در بررسی شاخص حمل و نقل هم کاربردی است.DJIAتوجه کنید که پیش بینی روند و مسیر شاخص 

لحظاتی قبل گفته شد طرفداران نظریه داو معتقدند که شاخص حمل و نقل داو جونز از نزدیک وضعیت همانطور که در 
اقتصادی آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد. این تئوری بیان می کند که شاخص صنعتی تاثیر گذار بر روی شاخص حمل و نقل 

نشان دهنده  ۲که واگرایی این  نعتی استفاده می کننداست و تحلیل گران از شاخص حمل و نقل برای تایید روند شاخص ص
 بازگشت روند است.

برای درک بهتر بگذارید این طور عنوان کنم، فرض کنید که روند شاخص میانگین صنعتی صعودی باشد در حالی که روند شاخص 
ضعیف شدن است، چون که این  حمل و نقل نزولی است، این موضوع نشان می دهد که وضعیت اقتصادی آمریکا در آینده رو به

که کاال ها با همان سرعتی که تولید می شوند حمل نمی شوند و در دسترس عموم قرار نمی گیرند بیانگر این موضوع است واگرایی 
 کاهش تقاضا است. نشان دهنده ی امرکه در نهایت این 



 

 
حتما به این موضوع توجه داشته باشید که شاخص حمل و نقل و شاخص صنعتی داو جونز یک شاخص وزنی قیمت هستند و 

و محدود  شرکت هایی که سهام آن ها ارزش باال تری دارد تاثیر بیشتری بر روی شاخص داردبرای درک بهتر باید بگم که یعنی این 
ها با وزن و تراکنش مالی ن دلیل است چون که آن ها با اضافه کردن هر کمپانی بودن تعداد سهم ها در این شاخص ها به همی

 باال، وزن این شاخص را بر هم می زنند و وزن این شاخص به سمت آن شرکت سریعا حرکت می کند.

 ۳۰است که میاد عمل کرد شاخصی که یکی از شاخص های مهم در بازار مالی آمریکا است،  شاخص میانگین صنعتی داو جونز
مورد بررسی قرار می که  سهام شان در بازار بورس و اوراق بهادار آمریکا معامله می شوند را  شرکت بزرگ بلو چیپ آمریکایی را 

که  کاال های مصرفی، صنعت، مخابرات، مراقبت های بهداشتی، فناوری و همینطور خدمات هستندکه این شرکت ها شامل  دهد
 . معیاری برای بررسی سالمت اقتصاد آمریکا هستو  کردبه عنوان دومین شاخص قدیمی بازار یاد  می توان خص نیزاز این شا

 کرد تقسیم بر تعداد آن ها را، جمع ارزش هریک از سهم شرکت هاباید ارزش شاخص میانگین صنعتی داو برای مشخص کردن 

 اشاره کرد. Nike و همینطور boeing ،apple ،s’McDonald ،IBMاز شرکت های بزرگ در این شاخص نیز می توان به 



 

 
 هم نیز ذکر می شود dow 30و توجه کنید که نام این شاخص به عنوان 

الزم به ذکر که بسیاری از منتقدان این شاخص بر این باورند که شاخص صنعتی داو جونز معیار مناسبی برای بررسی وضعیت 
شرکت وجود دارد که تعداد کمی است و معتقد هستند  ۳۰اقتصادی آمریکا نیست به این دلیل که در فهرست این شاخص فقط 

 اقتصاد است چون که شامل شرکت های بیشتری می شودنماینده بهتری برای بررسی  S&P 500که شاخص 

آتی معامله کنید که برای این کار می  Futureلحظه ای و spot روش  ۲شما برای معامله بر روی شاخص داو جونز می توانید به 
توانید از طریق ارتباط با مشاورین مجرب فارکس حرفه ای بهترین و مناسب ترین بروکر را انتخاب کنید و همچنین امکان سرمایه 

این شاخص ها برای این شاخص وجود دارد. که در جلسات آینده اطالعات بیشتر در رابطه با نحوه معامله با  ETF گذاری بر روی 
 را برای شما ارائه می کنیم.

 

 

 

 

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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