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 :دهکیچ

در  شدهتهرفیپذ یهادر شرکت هیسرما نهیو هز ینقد شوندگی بر عدم تقارن اطالعات ریمطالعه حاضر، تأث

مسأله اصلی که محقق را بر آن داشت تا پژوهش  درواقعاست.  قرار داده موردمطالعهرا  بورس اوراق بهادار تهران

 نهیزو ه نقد شوندگیتواند بر حاضر را انجام دهد، پاسخ به این سؤال بود که عدم تقارن اطالعاتی، چگونه می

شرکت  545ای مرکب از باشد؟ در مسیر پاسخ به این سؤال و حصول اهداف پژوهش؛ نمونه رگذاریتأث هیسرما

گیری به روش حذف سیستماتیک، برای دوره زمانی اوراق بهادار تهران، از طریق نمونه در بورس شدهرفتهیپذ

های الزم های آمارینمونه آماری انتخاب و آزمون عنوانبه( 5131تا پایان سال  5111)از ابتدای سال  سالهشش

های پژوهش؛ حاکی از این ها، ضمن تأیید فرضیههای آنان صورت گرفت. یافتههای مستخرج از صورتبر داده

 همچنین عدم تقارن اطالعاتی بر و سهام تأثیر معناداری ندارد؛ نقد شوندگیامر بود که عدم تقارن اطالعاتی بر 

تقارن اطالعاتی، دارای  ازنظر عدم، واحدهای تجاری که گریدعبارتبه هزینه سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

های ه یافتهنمایند کد؛ عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه کمتری را تجربه میبهتری هستن یگذارهیسرمافرصت 

 .باشدیم( 4754های تاکاشی و همکاران )مذکور در انطباق با یافته

 

 یهسرما نهیهز ی،تقارن اطالعات عدم ،سهام ینقد شوندگ :هادواژهیکل

 

 

                              Abstract: 

 
Current Study Review, has been studied the effect of information asymmetry on 

liquidity and cost of capital in companies listed in Tehran Stock Exchange. The main 

issue that prompted researchers to study, is the answer to the question of how information 

asymmetry, can affect the liquidity and the cost of capital? On the way to answer this 

question and to achieve the research objectives; an example combined 141 companies 

listed in the Tehran Stock Exchange, were taken through sampling systematic 

elimination, for a period of six years (since the beginning of 1388 to the end of 1393) 

choosen as sampled Maryhay necessary tests on data derived from their statements. The 

findings, Incidentally the research hypotheses are confirmed, indicating that no 

significant effects of information asymmetry on stock liquidity, as well as information 

asymmetry positive and significant effect on stock price. In other words, entities that 

Nzrdm information asymmetry, has investment opportunities are better, experience less 

information asymmetry and cost of capital are the findings are consistent with findings 

Takashi et al (2014) is. 
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