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 چکیده:

ماری در است. جامعه آ و بازده سهام ینگیشوک نقد نیتأثیر نوسانات بازار بر رابطه بی بررسهدف اصلی پژوهش حاضر، 

تا  2931ی هاسالشرکت بین  251باشد که از این بین، در بورس اوراق بهادار تهران می شدهرفتهیپذی هاشرکتاین پژوهش، 

 -حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی قیتحقسیستماتیک انتخاب گردیدند.  صورتبه 2931

 یحاضر حاک قیتحق جیاست. نتا دهیاستفاده گرد 3نسخه  وزیویافزار ااز نرم قیتحق یهاهیفرض نیخماست. جهت ت یهمبستگ

و بازده  ینگیشوک نقد نیب ن،یهمچنو بازده سهام تأثیر مثبت دارد.  ینگیشوک نقد نیاست که نوسانات بازار بر رابطه ب نیاز ا

 سهام رابطه مثبت وجود دارد.

 
 و بازده سهام ینگیشوک نقد ،نوسانات بازار کلمات کلیدی:

 

 

Abstract: 

The main purpose of the present study is to investigate the effect of market volatility on 

the relationship between liquidity shock and stock returns. The statistical population of this 

research is the listed companies in Tehran Stock Exchange, from which 151 companies were 

systematically selected between 1111  and 1112. The present study is a descriptive correlational 

one in terms of its practical purpose. EVIEWS 9 software was used to estimate the research 

hypotheses. The results of this study indicate that market volatility have a positive effect on the 

relationship between liquidity shock and stock returns. also, a positive relationship between the 

liquidity shock and stock returns. 
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