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بزرسی ارتباط بیه درصد سٍام شىاَر آساد شزکتٍای  پذیزفتً  شدي در بُرس اَراق بٍادار تٍزان با تعداد 

 خزیداران ، تعداد دفعات معامالت َ وسبت گزدش سٍام ایه شزکت ٌا

 

 ، عضْ ُیأت علوی گزٍّ حظابداری، داًشگاٍ آساد اطالهی ّاحد هالیزعماد رضایی

 ، عضْ ُیأت علوی داًشگاٍ آساد اطالهی ّاحد بزّجزددکتز داریُش جاَید

 ، عضْ ُیأت علوی داًشگاٍ آساد اطالهی ّاحد هالیزعاطفً طاٌزویا

 

 چکیدي

ّ یا لظوتی . طِام شٌاّر آساد، درصدی اس کل طزهایَ شزکت اطت کَ جِت هعاهلَ در باسار طِام در دطتزص باشد

یچ گًَْ هحدّدیتی لابل هعاهلَ باشد ّ عددی اطت کَ اس ًتیجَ کظز تعداد طِام غیز اس طِام یک شزکت کَ بدّى ُ

 . لابل هعاهلَ  اس کل طِام شزکت بَ دطت هی آید

در ایي تحمیك با اطتفادٍ اس اطالعات گذشتَ هزبْط شزکت ُای ًوًَْ در بْرص اّراق بِادار تِزاى، هطالعَ ارتباط 

یزُای تعداد خزیداراى، تعداد دفعات هعاهلَ ّ ًظبت گزدع طِام هْرد بزرطی لزار بیي درصد طِام شٌاّد آساد با هتغ

 . شزکت فعال در بْرص تِزاى هْرد اطتفادٍ لزار گزفتَ اطت 35بزای ایي هٌظْر اطالعات . گزفتَ اطت

ای طال دّرٍ طَ هاَُ اس ابتد 42بزای بزرطی ارتباط بیي هتغیزُای هذکْر، دادٍ ُای فصلی هتغیزُای هدل در 

در ایي بزرطی ارتباط ُز طَ هتغیز بَ . هحاطبَ شدٍ ّ هْرد اطتفادٍ لزار گزفتَ اطت 3531تا پایاى طال  3535

رگزطیْى، : صْرت جداگاًَ با درصد طِام شٌاّر آساد بزآّرد شدٍ اطت ّ با اطتفادٍ اس رّع ُای آهاری شاهل

 .د آسهْى لزار گزفتَ شدتحلیل ّاریاًض ّ ضزیب ُوبظتگی پیزطْى فزضیات تحمیك هْر

در پایاى ًتیجَ تحمیك ًشاى دٌُدٍ رابطَ هظتمین بیي طِام شٌاّر آساد ّ تعداد خزیداراى، تعداد دفعات هعاهلَ ّ ًظبت 

یعٌی . گزدع طِام بْد کَ ایي خْد ًشاى دٌُدٍ رابطَ هظتمین  ّ هثبت طِام شٌاّر آساد با لدرت ًمدشًْدگی هی باشد

 .  اّر آساد شزکت بیشتز باشد لدرت ًمدشًْدگی آًِا ًیش بیشتز هی شْدُز چَ هیشاى طِام شٌ
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