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 شركتي شدن بورس و تاثيرات آن بر عملكرد بازار
 

 غفور نقي زاده

 (ایالم) تهران تحقیقات و علوم دانشگاه حسابداری ارشد کارشناس

 

 چكيده

تواند بر ها دارد. از جمله اینکه شرکتی شدن بورس میطبق مطالعات انجام شده، شرکتی شدن بورس مزایایی برای شرکت

شود که پذیرش جداسازی مالکیت از عضویت بیشتر شود که اشد. شرکتی شدن بورس موجب میحاکمیت شرکتی تأثیرگذار ب

شود. همچنین، شرکتی شدن کند. این امر موجب حاکمیت شرکتی کارا میاین امر به طور خودکار، حق مبادله را فراهم می

بین عملکرد بازار بورس ایران قبل و بعد از  شود. در مقاله حاضر به مقایسهباعث ایجاد فرصت مبادله برای عضوهای جدید می

شرکتی شدن بورس و مقایسه بین عملکرد بازار بورس ایران و بازار بورس کشورهای اروپایی که از شرکتی شدن بورس بهره 

 های مورداند. پرداخته شد. روش پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردی، از منظر نوع تحلیل همبستگی و از نظر دادهگرفته

بررسی کمی بود. جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که از بین آنها شرکتهایی که 

در بورس فعالیت داشتند با استفاده از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب شدند. با  1830تا  1881طی سالهای 

دار فت بین عملکرد بازار بورس ایران قبل و بعد از شرکتی شدن بورس تفاوت معنیتوان گتوجه به نتایج به دست آمده می

دار وجود دارد، اند، تفاوت معنیوجود دارد، بین عملکرد بازار بورس ایران و کشورهایی که از شرکتی شدن بورس بهره گرفته

شدن بورس و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه دار وجود دارد، بین شرکتیبین شرکتی شدن بورس و بازده دارایی رابطه معنی

 دار وجود دارد.نسبت بدهی رابطه معنیودار وجود دارد و بین شرکتی شدن بورس معنی
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