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 )انًعذل انسعزي(  
 

 

 هى انًعذل انسعزي ؟ : يا1

 هى طرٌمت دساب سؼر اغالق سهُ اٌشروت اٌّذرجت فً اٌسىق 

 : كٍف ٌتى حساب انًعذل انسعزي؟2

 وًدلٍمت ِٓ اٌخذاوي ػٍى اٌسهُ  لبً اغالق اٌسىق ورٌه بمسّت ِجّىع لٍُ  51ٌخُ دساب اٌّؼذي اٌسؼري خالي آخر 

 اٌصفماث ػٍى ػذد األسهُ اٌّخذاوٌت ٌٍفخرة ٔفسها 

 ػٍى سبًٍ اٌّثاي:

 

 

 

 

 

 
 

 لاير  5115,6=  55,1655,1/515,51غالق بررٌمت اٌّؼذي اٌسؼري:  االسؼر  •

 لاير 516بررٌمت اخر صفمت ػادٌت: سؼر االغالق  •

 نفزق تٍن طزٌمة اخز صفمة عادٌة وطزٌمة انًعذل انسعزي نحساب سعز االغالق؟ : يا3

 لاير، بٍّٕا ٌخُ حذذٌذ سؼر 515111سؼر اغالق اخر صفمت ػادٌت هى سؼر اٌصفمت ٌٍسهُ اٌخً حجاوزث لٍّخها 

 دلٍمت لبً اغالق اٌسىق 51َخر سؼر اٌ ذياالغالق بررٌمت اٌّؼذي اٌسؼري ِٓ خالي ِؼ
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 : كٍف ٌتى حساب تذتذب سعز انسهى فً انٍىو انتانً؟4

 ٌخُ دسابه ػٍى أساس سؼر اغالق اٌٍىَ اٌسابك )اٌّؼذي اٌسؼري( 

 ؟«انتغٍز فً سعز انسهى»: كٍف ٌتى حساب 5

 هٕان داٌخاْ ٌذساب اٌخغٍر فً سؼر اٌسهُ:

 الفرق بينفي سعر السهم يكون التغير  :(عصرا   13:31:11الى  11:11:11 من) داٌت اٌسىق ِفخىح .1
 (المعدل السعرياليوم السابق )و سعر إغالق  ،خالل ساعات التداول آخر سعر

سعر إغالق اليوم بين الفرق  سعر السهمفي  يكون التغير عصرا (:13:32:11) غالقحالة ماقبل اإل .2
 (المعدل السعريالسابق )إغالق اليوم (، وسعر المعدل السعري)

 دلٍمة؟ 15ز االغالق فً حانة عذو وجىد صفمات عهى انسهى خالل اخز هى سع : يا6

 دلٍمت 51ٌىىْ سؼر االغالق هى سؼر اخر صفمت ػادٌت حّج لبً آخر 

 هى سعز االغالق فً حانة عذو وجىد صفمات عهى انسهى خالل انٍىو؟ : يا7

 ٌىىْ سؼر االغالق هى سؼر اغالق اٌٍىَ اٌسابك

 االغالق )انًعذل انسعزي(؟: يتى ٌتى تث اسعار 8

 ػصراً(  1:11,:,1لبً االغالق ) ٌخُ بث اسؼار اٌّؼذي اٌسؼري فً داٌت اٌسىق ِا
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 ٌتىافك سعز اغالق انسهى يع نطاق وحذات تغٍز انسعز؟ : كٍف ٌتى ادخال االوايز عنذيا ال9

 اٌخاًٌ:ٌخُ ادخاي االِر ضّٓ ٔراق ودذاث اٌسؼر ٌٍسهُ وّا هى ِىضخ فً اٌّثاي 

 لاير  516611سؼر اغالق اٌسهُ = 

 ، اٌخ 66666 516611،  516611،  516611ِٓ اٌّّىٓ ادخاي االِر باٌىدذاث اٌسؼرٌت اٌخاٌٍت: 

 : هم تؤثز انصفمات انخاصة عهى سعز االغالق )انًعذل انسعزي(؟11

 حؤثر اٌصفماث اٌخاصت ػٍى سؼر االغالق )اٌّؼذي اٌسؼري( ال

 انًعذل انسعزي عهى حساب انًؤشزات؟ : هم تؤثز طزٌمة11

 حؤثر طرٌمت اٌّؼذي اٌسؼري ػٍى دساب اٌّؤشراث دٍث ٌخُ دسابها ػٍى أساس اخر صفمت ػادٌت ال

 االغالق؟ ألسعار: هم جًٍع االوراق انًانٍة تحسة طزٌمة انًعذل انسعزي 12

 حُربك طرٌمت اٌّؼذي اٌسؼري ػٍى سىق االسهُ فمط 

 غالق عهى يىلع تذاول االنكتزونً؟ : أٌن تظهز أسعار اال13

 حظهر أسؼار االغالق فً اٌصفذاث اٌخاٌٍت:

 اٌسؼر اٌّفصً ٌٍشرواث 56

 أداء اٌسهُ )ٍِخص أداء اٌسهُ( 16

 األسؼار لبً اٌخؼذًٌ  6,
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 أٌاَ حذاوي  6آخر  46

 حظهر أسؼار االغالق فً اٌخمارٌر اٌخاٌٍت:

 اٌمائّت اٌٍىٍِت اٌّفصٍت 56

 اٌمائّت اٌٍىٍِت 16

 االسبىػٍتاٌمائّت  6,

 ادصائٍاث اٌسىق اٌشهرٌت 46

 ادصائٍاث اٌسىق ربغ اٌسٕىٌت 16

 ادصائٍاث اٌسىق اٌسٕىٌت 66

 اٌّؤشراث اٌّاٌٍت اٌٍىٍِت 76

 

 
 


