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 در سهام خرید در سهاهداراى گیریتصوین بر رواًی و سیاسی هالی، عواهل تاثیر

 تهراى بهادار اوراق بورس
 

 2، عباس شاکری1حسیي رحیوی

 یشد ٌّز ٍ علن داضگاُ هذیزیت دکتزای 7

 یشد ٌّز ٍ علن داًطگاُ هالی هذیزیت ارضذ کارضٌاسی داًطجَی 2

 

 چکیده

ًمذتزیي دارایی خَد را  ّا آىسیزا ؛ ّای ٍسیعی در هَلع خزیذ یا فزٍش سْام عادی اًجام دٌّذیگذاراى بایذ بزرسسزهایِ اغَالً

گذاری دریافت ًخَاٌّذ کزد. اس کٌٌذ ٍ در غَرت عذم تَجِ بِ هَاردی خاظ، ًتایج هطلَبی اس آى سزهایِبِ سْام تبذیل هی

ضزکت، عَاهل سیاسی، عَاهل  در سطحلبیل عَاهل هالی عَاهل هذکَر اس  اّویتّویي رٍ ایي تحمیك بز آى است تا درجِ 

گذاراى ًَپا کوک ًوایذ تا بز اساس ضاخػْایی کِ التػادی ٍ عَاهل رٍاًی باسار را هطخع کٌذ تا اس یک سَ بِ سزهایِ

َى ضایعات باسار کٌٌذ، تػوین بگیزًذ ٍ اس سَی دیگز در همابل عَاهل رٍاًی باسار ّوچگذاراى باتجزبِ اس آى استفادُ هیسزهایِ

العول هٌاسبی ًطاى دٌّذ. در ایي هطالعِ دٍ گزٍُ افزاد هَرد بزرسی لزار کِ هٌجز بِ ًَساًات کَتاُ هذت هیطَد، عکس

گیزی اس سْاهذاراى بَرس اٍراق بْادار تْزاى کِ در دٍرُ یک هاِّ پژٍّص بِ سالي بَرس گزفتٌذ. در بخص اٍل پس اس ًوًَِ

پزسطٌاهِ کاهل هبٌای تحلیل لزار گزفت ٍ پس اس تائیذ رٍایی ٍ پایایی ابشار تحمیك، اثزگذاری  783ذاد هزاجعِ کزدُ بَدًذ، تع

گیزی خزیذ سْاهذاراى بِ اثبات رسیذ ٍ اس سَی دیگز، ًتایج تحلیل ٍاریاًس ًطاى داد کِ بیي هعٌادار کلیِ ابعاد بز تػوین

ج ایي تحمیك بیاًگز ایي است کِ عَاهل هالی بیطتزیي تاثیز ٍ عَاهل سیاسی ایي ابعاد اختالف هعٌاداری ٍجَد دارد. ًتای اّویت

 کوتزیي تاثیز را داضتٌذ.

 

 .گیزی سْاهذاراى، خزیذ سْام عادی، بَرس اٍراق بْادار تْزاى تػوینهای کلیدی:  واژه

 



 هطالعات التػاد، هذیزیت هالی ٍ حسابذاری

7 -79، غفحات 7931 ابستاىت، 2، ضوارُ 4دٍرُ   

 

 

 


