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 :خطا جمالت بودن غیرنرمال شرایط در خطی رگرسیون برآورد

 بانکداری صنعت سهام بازده مناسب مدل برآورد
 

 3هنجنی ، سمانه نقی زاده2، لیال اصغری1قدرت اله امام وردی

 (هسئَل ًَیسٌذُ) هزکشی تْزاى ٍاحذ آساد داًطگبُ استبدیبر ٍ علوی ّیبت عضَ 8

 هزکشی تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد طگبُداً اقتصبدسٌجی دکتزی داًطجَی 9

 هزکشی تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ اقتصبدسٌجی دکتزی داًطجَی :

 

 چکیده

بسیبری اس تجشیِ ٍ تحلیل ّبی آهبری بز اسبس فزض ًزهبل بَدى دادُ ّب ّستٌذ اهب ایي فزض ًزهبل بَدى ّویطِ اتفبق ًوی 

یب هزس  آیٌذ کِ اًذاسُ گیزی بِ یک ًقطِذ هثال دادُ ّبی غیزًزهبل سهبًی بِ ٍجَد هیافتذ بزخی اس دادُ ّب تَسیع غیز ًزهبل دارً

 Aّبی هختلف ًوًَِ گیزی هی ضَد )هَقعیت ّب، ( ٍقتی اس جوعیت8ًزسذ. دالیل بِ ٍجَد آهذى دادُ ّبی غیزًزهبل عببرتٌذ اس

گبّی اٍقبت در  .( دادُ ّبی چٌذ هذی>دادُ ّبی پزت  ( هطبّذُ ی;تبثیزًبکبرا، ( :( حزکت در سهبى، 9جٌسیت، فصل ّب ٍ...، 

بزاٍردّب بب دادُ ّبیی هَاجِ هی ضَین کِ دارای تَسیع ًزهبل ًیستٌذ. درچٌیي هَاقعی چٌبًچِ بِ اضتببُ دادُ ّب ًزهبل فزض 

بی بِ تخویي سدُ ضَد بزاٍردگزّبی حبصل اریب ٍ ًبسبسگبر خَاٌّذ ضذ لذا بزای دستیب OLSضًَذ ٍ هذل بِ رٍش 

بزاٍردگزّبی بذٍى تَرش ببیذ اس رٍضْبی دیگزی استفبدُ کزد. در ایي پژٍّص اثزات ضبخص قیوت بَرس، ضبخص ببًک ٍ ًزخ 

هَرد بزرسی قزار گزفت. بب تَجِ بِ غیز ًزهبل بَدى ببسدُ سْبم ببًکْب اس  =@تب  :@ببًک کطَر در سبلْبی  87ارس بز ببسدُ سْبم 

ٍبیت، کَاًتبیل، ارسش فزیي ٍ هذلْبی خطی تعوین یبفتِ جْت تخویي استفبدُ گزدیذ. بزآٍردّب رٍش ّبیی ّوچَى الجیت، پز

بسیبر ببال بَدُ ٍ در حقیقت  هقذار  OLSاًجبم گزفت. ًتبیج ًطبى هی دٌّذ در تخویي  EVIEWS  ٍRتَسط ًزم افشار 

 OLSهتغیزّبی هستقل تَضیح دّذ پس چَى تخویي سًْبی رگزسیَى ًتَاًست تغییزات هتغیز ٍابستِ را بب استفبدُ اس 

ًبسبسگبر ٍاریب ّستٌذ بزای هتغیز ٍابستِ غیزًزهبل هٌبسب ًیستٌذ. در ایي هطبلعِ بب استفبدُ اس سبیز رٍضْبی پیطٌْبدی 

ِ بزرسی تبکیذ بز بزرسی رٍضْبی هختلف بزآٍرد رگزسیَى خطی بب جوالت پسوبًذ غیز ًزهبل صَرت گزفتِ است ًرگزسیَى 

 ببسار سْبم. 
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