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 الملخص

وصنع  LQ45 تحليل للشركة المسجلة في حيز التنفيذ في يناير: "العنوان. األطروحة.2102جوفان سانجايا،

 "بورصة إندونيسيا 2112-2112القرار المستثمرون المواد في الفترة 

 .MMأجوس سوسيبتو، . الدكاترة: الموجهين

 يناير تأثير: الكلمة

في عالم االستثمار األسهم، هناك ظاهرة ارتفاع أسعار األسهم في يناير كانون الثاني والذي يعرف باسم 

الزيادة المتوقعة بسبب المشتريات بنسبة المستثمرين الذين باعوا أسهم في ديسمبر . اير كانون الثانيتأثير ين"

 كانون االول وذلك لتخفيض الضرائب أو لتحقيق مكاسب رأس المال

 

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هو النهج الكمي باستخدام بيانات الثانوية من البيانات المالية 

خالل فترة الدراسة، ثم يتم تنفيذ التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار عينة من  LQ45 مدرجة فيللشركات ال

 ANOVA واختبار t إقران اختبار

كبيرة حصلت، خالل ثالث سنوات من فترة الدراسة  ANOVA ونتائج t استنادا إلى نتائج اختبار

بعد أشهر من يناير كانون الثاني قبل يناير لم يكن هناك فرق كبير بين قبل لحظة في يناير كانون الثاني 

كانون الثاني بعد اختبار الفرضية األولى، المقترنة تي اختبار تحليل في الفترة األولى إلى الفترة الثالثة من 

دراسة بحثية يؤدي سيج ر إشارة إلى عدد موجب، وأظهرت ويشتبه في الفرضية األولى وجود اختالفات 

في ( 1.0.2)اير كانون الثاني وخالل شهر كانون الثاني، سيج ر في الفترة األولى في أسعار األسهم قبل ين

، والذي يعني عدم وجود اختالف في الوقت قبل يناير (1.212)و في الفترة الثالثة ( 2...1)الفترة الثانية 

السهم المتوقعة  والفرضية الثانية أن هناك اختالفات في سعر. كانون الثاني وخالل شهر يناير كانون الثاني

في وقت بعد يناير كانون الثاني وعلى شهر كانون الثاني للحصول على النتائج التي ال تختلف كثيرا، وهو 

وهي ليست هناك ( 1.2.0)والفترة الثالثة ( .1.02)في الفترة الثانية ( ..1.2)سيج ر في الفترة األولى 

ويشتبه في فرضية ثالثة هناك اختالفات في أسعار . فرق في وقت بعد يناير وخالل شهر يناير كانون الثاني

تحت فرضية و  ANOVA األسهم قبل يناير كانون الثاني وبعد شهر كانون الثاني باستخدام نتائج تحليل

في الفترة الثالثة، وهو ما يعني ( 1.2.2)في الفترة الثانية، و( 1.202)في الفترة األولى، ( 1.2.2)سيج هو 

 .وقت بعد يناير وخالل شهر يناير كانون الثاني عدم وجود اختالف في


