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فهرست

تحليل نقش معامالت بلوكي در ايجاد بازده غيرعادي و تأثير بر نوسانات غيرسيستتماتي

در بتورس

11-5

اوراق بهادار تهران
محمدرضا مهربان پور؛ رضا تهراني؛ ممید جمشیدی

ارزيابي كارآيي الگو هاي گارچ در بترآورد ريست

سيستتماتي

دارايتيهتاي متالي شتركتهتاي

11-13

پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
نعمت راستگو؛ مسین پناهیان

بررسي واكنش سرمايهگذاران به سود غيرمنتظره در شرايط عدم اطمينان بازار

17-15

نرگس ممیديان؛ مهدی عربصالحي؛ هادی امیری

مدل سازي ارزش در معرض ريس

قراردادهاي آتي سکۀ بهار آزادي با درنظرگرفتن حافظۀ تتاريیي

11-16

در مشاهدات :كاربردي از الگوهايFIAPARCH-CHUNG
م تاي بیگ خورمیزی؛ میثآ رافعي

راهبردهاي تداوم مبتني بر نقاط مرجع؛ شواهدي از سوگيري اتکا و تعديل

511-13

غالمحسین اسدی؛ مريآ دولو؛ ساحان اسکیني

نقش انضباطي بدهي ها ،عدم تقارن اطالعتاتي و ارزش شتركت :رويکترد گشتتاورهاي تعمتيميافتتۀ

511-511

دومرحلهاي
عااس افالبوني

بررسي الگوي جريان اطالعاتي قيمت سهام مبتنتي بتر نقتش انگيتزر شتهرت متديران؛ شتواهدي از
شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
م ید منتشری؛ داريوش فريد

537-513

