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 چکیده

ورس اوراق های پذیرفته شده در بگیری شرکتدر پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر ظرفیت وام

را 1و  0گیری که در نهایت مقادیر ظرفیت وام) شود. به منظور سنجش متغیر وابستهبهادار تهران پرداخته می

ی ( در قالب رگرسیون چند متغیره9002( و مارچیکا و مورا )9002گویال ) پذیرد(، از مدل فرانک ومی

های پانل بهره گرفته شده است و از طرف دیگر جهت بررسی فرضیه و مدل اصلی مطالعه با توجه به داده

باینری بودن متغیر وابسته از مدل لجستیک استفاده شده است. در مسیر انجام این پژوهش، یک فرضیه اصلی 

 1922-1921ساله  8گیری به روش حذف سیستماتیک، برای دوره زمانی شرکت از طریق نمونه 28وین و تد

های مالی آنان و همچنین، گزارشات هیئت مدیره، اطالعات الزم انتخاب شده و با توجه به مراجعه صورت

حاصل از آزمون فرضیههای آماری بر روی آنها انجام گرفت. نتایج برای سنجش متغیرها، استخراج و آزمون

های پذیرفته شده در گیری شرکتهای پژوهش حاکی از این مطلب بود که تمرکز مشتری بر ظرفیت وام

 دار منفی دارد. بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معنا

 گیری، مشتریان عمده، ظرفیت بدهی.های کلیدی: تمرکز مشتری، ظرفیت وامواژه



Abstract 

The aim of present study is determining the of the effect of costumer consentration on Debt 

Capacity of the Listed Companies in Tehran Stock Exchange.It had been use according to the 

Frank model & Goyal (2009) & Marchika & Mora (2008) as several variable regression of 

panel datas, from the other hand for check theory and the main studing model,using logostic 

model because of binoring of variable regression.In this study, one Original hypotheses is 

developed. Original hypothesis and187 companies were selected by systematic samplings for 

a period of 7 year (2010-2016) and appropriate refer to the financial statement and reports of 

the board of directors are collected. The results showed that Costoumer Consentration has a 

significant and negative impact on impaction debt capacity. 
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