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نقش بازار سرمایه در سرمایه گذاری شرکت ها

ادبیات نظری اخیر، اولین گام بهمنظور برقراری ارتباط بین بازار مالی و توسعه اقتصادی است. این

مطالعات پیشنهاد میکند که درآمد سرانه باالتر ممکن است بر ویژگیهای اقتصاد، نظیر عملکرد بازار

سرمایه تأثیرگذار باشد. محققان در خصوص اهمیت عملکرد بازار سرمایه و نقش مهم آن در فرآیند توسعه

اقتصادی نظرات مختلفی دارند از جمله: جمعآوری نقدینگی، تجهیز و جمعآوری سرمایه، نظارت بر ادغامها،

یکپارچهسازی ریسک، اشتراکگذاری سطوح سرمایهگذاری و ... در واقع محققان عملکرد بازار سرمایه را در

این حوزهها میدانند و معتقدند عملکرد مناسب بازار سرمایه نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد.  از اینرو

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش بازار سرمایه در سرمایهگذاری شرکتها است. پژوهش حاضر از نظر هدف

کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی میباشد. برای جمعآوری دادههای آن از صورتهای مالی شرکتهای

از شرکتهای پژوهش 109 شرکت  آماری  نمونه  است.  استفادهشده  نوین  تهران  بهادار  اوراق  بورس 

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 الی 1397 میباشد. یافته های این پژوهش

نشان می دهد نسبت کیو توبین رابطه مثبت و معنادار، اهرم مالی و نسبت جاری رابطه منفی و معنادار با

نرخ سرمایه گذاری شرکت ها دارند ولیکن بین درآمد فروش و جریان های نقدی سال قبل با نرخ سرمایه

گذاری رابطه معناداری یافت نگردید.

کلیدواژهها: بازار سرمایه، نسبت کیوتوبین، سرمایه گذاری

شمارهی پایاننامه: ۱۲۷۲۱۲۴۵۹۶۲۰۲۳
تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

رشتهی تحصیلی: مدیریت مالی
دانشکده: علوم انسانی

استاد راهنما: حجتاله آتشی گلستانی

M.A. Thesis:

The role of the stock market in firms  investments
Recent theoretical studies have already started the first footstep to connect the financial
market and economic development. It is suggested that higher per capita income profits
may influence several features of the economy, as well as the performance of the stock
market. Researchers seized various opinions concerning the significance of stock markets
performing  an  important  role  within  the  processes  of  the  economic  development  by
carrying out the following functions: developing liquidity, mobilizing and aggregating
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capital, monitoring mangers, as well as applying company control, offering risk pooling, as
well as the services of sharing involving the levels of investment. The rising theoretical
literature  disputes  that  stock  markets  are  significantly  connected  to  the  economic
development. The main purpose of this study was to investigate the role of the stock market
in firms investments in Tehran Stock Exchange. The present research is applied in terms of
purpose and analytical nature. To collect the data, we used the financial statements of the
Tehran Stock Exchange and Rahavard Novin softwer. The statistical population of the
research is 109 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange between
2013-2018.   The  findings  of  this  study  show that  q  tobin  ratio  has  a  positive  and
significant relationship with financial leverage and the current ratio has a negative and
significant relationship with corporate investment rate, but no significant relationship was
found between sales revenue and cash flow in the previous year
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