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 مالی درماندگی بینی پیش بز ها شزکت عملکزد و پذیزی ریسک تأثیز بزرسی
 

 2هنجنی ساده نقی سمانه ،1وردی امام اله قدرت
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 چکیده

در بًرس ايراق بُبدار تُزان  ضذٌ پذیزفتٍی َب ضزکتبز درمبوذگی مبلی  پذیزی ریسکػملکزد ي  تأثیزَذف ایه پژيَص بزرسی 

ببضذ. جبمؼٍ آمبری پژيَص  َمبستگی می-َذف کبربزدی ي بٍ لحبظ مبَیت ي ريش تًصیفی اسوظز. ایه پژيَص ببضذ می

سیستمبتیک  گیزی ومًوٍبًدٌ است کٍ اس طزیك  1396الی  1390بدار در ببسٌ سمبوی در بًرس ايراق بُ ضذٌ پذیزفتٍی َب ضزکت

 َبی گشارش)ابشار  ای کتببخبوٍَبی پژيَص ویش اس ريش  دادٌ آيری جمغلزار گزفتىذ. در  مًردمطبلؼٍضزکت  125 درمجمًع

َب ویش اس آمبر استىببطی )تحلیل  دادٌ يتحلیل تجشیٍ( استفبدٌ ضذ. در مًردبزرسیی َب ضزکتمبلی  َبی صًرتآمبری ي 

اس الگًی الجیت استفبدٌ  َب ضزکتدرمبوذگی مبلی  بیىی پیصاستفبدٌ گزدیذ. َمچىیه بزای  Eviews افشار وزمرگزسیًن( ي 

، اوذاسٌ َب داراییمتغیز وسبت خبلص درآمذ بٍ ارسش ببساری، وسبت يجٍ ومذ بٍ  جش بٍدَذ کٍ ضذ. َمچىیه وتبیج وطبن می

اوذ. میشان اثز وُبیی متغیزَبی اَزم درصذ بٍ لحبظ آمبری مؼىبدار وبًدٌ 90ش دفتزی بٍ ببساری بب اطمیىبن بیص اس سکت ي ارضز

بًدٌ است  13/0ي ریسک بٍ میشان  0/ 008ي ضبخص لیمت سُبم بٍ میشان  05/0، ببسدٌ سُبم مىفی 13/0مبلی بٍ میشان 

افشایص در ببسدٌ  بٍ ػببرتی ؛دَذ میٌ سُبم( درمبوذگی مبلی ضزکت را کبَص کٍ مطبَذٌ ضذ ػملکزد ضزکت )ببسد طًر َمبن

خًاَذ ضذ. َمچىیه بذَی ضزکت، افشایص در لیمت سُبم افشایص در  َب آنسبب کبَص درمبوذگی مبلی  َب ضزکت

 را سبب خًاَذ ضذ. َب ضزکت پذیزی ریسک
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