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  پیشگفتار

 هـاي  مقالـه  و ارکـا  بـازار  هاي فرضیه با و مالی حسابداري آموختۀ دانش هر معمول طور به
و  معرفـی  اهمیـت . دارد آشـنایی  )1968( بـراون  و و بال )1969( رول و فیشر، جنسن فاما،
 .شود می مربوط هاآن و نتایج شناسی بیشتر به روش مشابه مقاالت و مزبور مقاالت مرور

 اقـدام  تجربـی  پژوهش اجراي به ایران سرمایۀ بازار در که يفرادا از بسیاري شاید
 و یـا تـا حـدودي از    نـوعی  بـه  خـود  کارهـاي  در غیرمسـتقیم،  یا مستقیم طور به اند، دهکر
 در کـه  فراديا حتم طور به. باشند  استفاده کرده مذکور هاي مقاله در مندرج شناسی روش
 کـار  سـهام  قیمت بر شرکت مختلف رویدادهاي اثر و سرمایه بازار کارایی فرضیۀ آزمون
 مواجـه  رویـدادپژوهی  شناسـی  روش بـا  یتحقیقـ  ونتـ م مـرور  در انـد،  داده انجام تحقیقی
 .  اند آگاه سرمایه بازار هاي پژوهش در آن فراگیر کاربرد از خوبی به و اند شده

 در ایـران  سـرمایۀ  بـازار  در خـود  هاي پژوهش جریان در حاضر کتاب نویسندگان
 دورة هـاي  رسـاله  و منتشـره  مقـاالت  از زیـادي  تعـداد  در کـه  انـد  برده پی اخیر، هاي سال

 بهـادار  اوراق بـورس  هـاي  از داده انبـوهی  کـه  ارشـد،  کارشناسی هاي نامه پایان و دکتري
ــر شــده آوري جمــع ــا مــرتبط هــاي فرضــیه آن پایــۀ و ب  اســت، شــده آزمــون موضــوع ب
 خطاهـاي  به آنها از برخی .ستآنها به اتکاپذیري از مانع که شود می مشاهده هایی کاستی
 خـارجی  معتبـر  مقـاالت  شناسـی  روش از نـاقص  ةاسـتفاد  بـه  برخی و متغیرها گیري اندازه
 هـاي  ویژگـی  از یکـی  که معامالتی هاي وقفه به در بیشتر مقاالت ،نمونه يارب گردد. برمی
 در شـده  پذیرفتـه  هـاي  عـادي شـرکت   سهام بازده سنجش در نوپاست، بازارهاي محیطی
 بـا  کتـاب  این نویسندگان .شود توجه نمی طوالنی، ةباز یک در تهران بهادار اوراق بورس
و  ایـران  سـرمایۀ  بـازار  بـا  خـود  آشـنایی  و ویـدادپژوهی ۀ رزمینـ  در خود مطالعات به اتکا

 لیفأتـ  به زمینه در این خود علمی کارهاي ۀتوسع با زمان هم آن، محیطی هاي محدودیت
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ــاب ــدفاختدپر حاضــر کت ــد. ه ــا در  ن ــنم ــاب ای ــالوه کت ــر  ع ــیب  شناســی روش معرف
 ایـن  اجـراي  در محـوري  نکـات  بیان حوزه، این در کالسیک ۀمقال و چند رویدادپژوهی

 .است ایران سرمایه بازار هاي داده اساس بر شناسی روش نوع
 قالـب  در آن اسـتاندارد  و مراحل معرفی رویدادپژوهی شناسی روش اول فصل در
 بهـادار، در  اوراق بـورس  و بازده ها دارایی بازده سنجش د.شو تحلیل می فرضی مثال یک
 جایگـاه  کـه  بـازار  مـدل  گیـرد.  می قرار بحث مورد طور تفصیلی به سوم و دوم هاي فصل
 پدیـدة  د.شـو  مـی  معرفـی  چهـارم  فصـل  در دارد، سـرمایه  بازار تجربی کارهاي در مهمی
 بازارهـاي  در بـازار  مـدل  اسـاس  بـر  عـادي  غیـر  بـازده  سنجش در که معامالتی هاي وقفه
 از شـود.  مـی  بررسـی  پـنجم  در فصل است، و مطرح حاضر همیشه ایران مانند نوپا سرمایۀ
فصـل   در شـود.  انجام ها آماره اساس بر باید رویدادپژوهی هاي فرضیه آزمون آماري نظر

 معرفـی  مثـال  یـک  با همراه و ناپارامتري، پارامتري آمار ها در چهارچوب ششم این آماره
 هـاي  آزمـون فرضـیه   ةنحـو  بـراي  کـاملی  و مناسـب  منبـع  بتوانـد  خواننـده  تـا  اسـت،  شده

 بر که قوي نیمه سطح در سرمایه بازار کارایی آزمون. باشد در اختیار داشته رویدادپژوهی
 هشـد  بررسـی  کتـاب  هفـتم  در فصـل  شـود،  مـی  انجام رویدادپژوهی شناسی روش اساس
 خواننـده  طریـق  این از تا است شده تحلیل کالسیک ۀمقال چهار نیز هشتم فصل در است.
  ند.ک درك روشنی به مقاالت این در را رویدادپژوهی از استفاده ةنحو بتواند
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