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ریسک سقوط قیمت سهام در  بربررسی عدم قطعیت سیاست اقتصادی 

 در بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته های شرکت
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 چکیده

در بورس  شده پذیرفته های شرکتریسک سقوط قیمت سهام در  بربررسی عدم قطعیت سیاست اقتصادی هدف این تحقیق 

ر بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی د شده پذیرفته های شرکتبوده است. قلمرو مکانی این تحقیق اوراق بهادار تهران 

انواع تحقیقات  بندی طبقهتحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه  زمرهبوده است. تحقیق حاضر در  1337تا  1331بین  های سال

 ازنظر تحقیقات توصیفی قرار داشته و زمرهماهیت در  ازلحاظبر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر 

و اطالعات، از روش  ها داده آوری جمع. در این پژوهش برای گردد میتحقیقات همبستگی محسوب  دستهروش نیز در 

 های صورت  بهنمونه با مراجعه  های شرکتی ها داده آوری جمعی پژوهش از طریق ها دادهاستفاده شد. در بخش  ای کتابخانه

شرکت  126اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد  توضیحی و ماهنامه بورس های یادداشتمالی، 

شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره  آوری جمعهای  توصیف و تلخیص داده منظور بهنمونه آماری انتخاب گردید.  عنوان به

لیمر، آزمون هاسمن و آزمون  Fآزمون ناهمسانی واریانس،  های آزمون پیشها ابتدا  تحلیل داده منظور بهگرفته شده است. 

ایویوز( استفاده گردیده است.  افزار نرمتحقیق ) های فرضیهو رد  تائیدبرا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای  –جارک 

 تأثیر. یابد میافزایش عدم قطعیت در سیاست اقتصادی افزایش  باریسک سقوط قیمت یک سهام معین  نتایج تحقیق نشان داد

عدم قطعیت در سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام با افزایش در بتای بازده عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش 

. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام انباشته در سطح بازار رابطه مثبت و با اهمیتی وجود یابد می
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