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 های شزکت سهام باسار بز تأثیز آن و اقتصادی سمانی های سزی مفهومی مدل ارائه

  تهزان بهادار اوراق بورس در شده پذیزفته
 

 3ساده علی مهدی ،2اللهیاری اصغز ،1مجیدی جاللی محسن

 طبس اسالهی آساد داًطگبُ علوی ّیئت عضَ ٍ استبدیبر 9

 طبس اسالهی آساد داًطگبُ علوی ّیئت عضَ 2

 طبس ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ حسببذاری رضتِ ارضذ کبرضٌبسی داًطجَی 9

 

 چکیده

بیٌی ببسدُ سْبم ّستٌذ.لذا  پذیزًذ ٍ بزای حذاکثز کزدى هٌبفع خَیص بِ دًببل پیص گذاری ریسک سْبهذاراى ٌّگبم سزهبیِ

بیٌی  علَم هبلی ًَیي است. بزای پیص ّبی هْن بزای سطح ببسدُ هَرد اًتظبر سْبم یكی اس هسبئل هْن در ضٌبسبیی ضبخص

ّبی هْن بزای سطح ببسدُ آتی سْبم استفبدُ کزد. اهب  ّبی سهبًی ٍ ًیش ضبخص ّبی تبریخی سزی تَاى اس دادُ ببسدُ آتی سْبم هی

َضص ّب ٍ ابعبد کبهل ٍضعیت هبلی یک سبسهبى را پ تز ایجبد هجوَعِ بشرگی اس عَاهل هبلی است کِ جٌبِ راُ حل هٌبسب یک

ّب اس سهبًی اقتصبدی بز ضبخص کل قیوت سْبم، دادُ ّبی سزیرگزسیًَی تأثیز  ّبی هذلدر ایي تحقیق جْت بزرسی  .دّذ

آٍری ضذُ است. در جْت تجشیِ ٍ تحلیل ّبی سهبًی اقتصبدی ببًک هزکشی جوَْری اسالهی ایزاى جوعببًک اطالعبت سزی

سبسی افشار هذلٍ ًزم SPSSافشار آهبری ر فزضیبت دٍهتغیزُ ٍ بب استفبدُ اس ًزمّب، بب درًظزگزفتي سطح سٌجص هتغیزّب ددادُ

Amosی بلٌذهذت بیي هتغیزّبی تَرم، ّبی هٌبسب استفبدُ ضذُ است. ًتبیج آسهَى ّوجوعی حبکی اس ٍجَد رابطِ، اس آسهَى

رفت، در ست. ّوبى طَر کِ اًتظبر هیًزخ ارس، ًزخ رضذ ًقذیٌگی ٍ درآهذ ًفتی بب ًزخ رضذ ضبخص ببسدُ ًقذی سْبم ا

یببذ. بٌببزایي، ّب، بِ دلیل کبّص ارسش پَل، افشایص هیبلٌذهذت ٍ در ضزایط تَرهی، بِ طَر هتَسط سَد اسوی ضزکت

 . تبع آى ضبخص ببسدُ ًقذی سْبم را در پی دارد افشایص ًزخ تَرم، سَد تقسیوی ٍ بِ

 

 ًقذیٌگی ،تَرم ،ضبخص کل ،یسزی سهبً ،سزهبیِ گذاریهای کلیدی:  واژه
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