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 )”2012حيت  2007فرتة املراقبة ( األسهم مؤشر أسعار التعدين ضد السعر اندونيسياالنفط االقتصادي و 
 املاجستري ،الصلحنحممد  :املستشار

 مؤشر، االندونيسية النفط   ، األسعاراالقتصاديالتضخم، وأسعار الفائدة، والنمو سعر الصرف و  :كلمات البحث
  التعدين اسعار اسهم

أسعار الصرف، والتضخم، وأسعار الفائدة، والنمو  fluktuatifnya عدم االستقرار النقدي، على النحو
خمتلفة على االقتصاد وعلى نطاق واسع مبا يف ذلك يف االقتصادي، وأسعار النفط إندونيسيا ميكن أن يسبب آثارا 

 يف) 1991(وفقا لسيجل  .يف أسواق األسهم هناك مقياس ألداء مؤشر أسعار األسهم .أسواق رأس املال
Tandelilin (2010: 341)  وكان الغرض  .(املاكرو(هناك عالقة قوية بني أسعار األسهم وأداء االقتصاد الكلي

حتليل أثر سعر الصرف، والتضخم، وأسعار الفائدة، والنمو االقتصادي، وأسعار النفط إندونيسيا من هذه الدراسة هو 
 .على مؤشر سعر السهم لقطاع التعدين

طريقة التحليل املستخدمة يف هذه الدراسة هو أسلوب حتليل االحندار املتعدد للشروط االفرتاض اختبار 
البيانات هي البيانات  .اختبار، واختبار هليمنة F ،T لدراسة أن اختبارأثناء اختبار الفرضية يف هذه ا .الكالسيكية

وحىت سبتمرب  2007الثانوية البحوث دورية شهرية مع حصل عليها طريقة توثيق البيانات بدأت يف يناير كانون الثاين 
2012. 

ميكن  .α 0.05 قيمتها أصغر من 0،0000 .وسيج 62،953تساوي عدد  F وأظهرت النتائج أن قيمة
تشري إىل أن معدل  T نتائج اختبار .القول أن املتغري املستقل يف هذه الدراسة هو تأثري كبري معا على املتغري التابع

تأثري سليب كبري على الرقم القياسي ألسعار ) الناتج احمللي اإلمجايل)الصرف، وأسعار الفائدة، والنمو االقتصادي 
 .الناتج احمللي اإلمجايل 3،259-؛ 2،531-؛ سعر الفائدة 0،868-بيتا تبادل  األسهم يف قطاع التعدين مع كل

يف حني أن التضخم وأسعار  .0.05> .كان الناتج احمللي اإلمجايل أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، جزئيا سيج
اع معدالت التضخم وبيتا النفط أثر إجيايب كبري إندونيسيا على الرقم القياسي ألسعار األسهم يف قطاع التعدين مع ارتف

املتغريات  .0.05> .جزئيا وسيج ICPالتضخم و .0.889 (ICP) بيتا أسعار النفط إندونيسيا 0،301
 .50،13٪ و 68،72واكتساب تدل متثل  ICP املستقلة اليت هلا تأثري مهيمن على املتغري التابع هو سعر صرف

الذين شاركوا يف قطاع التعدين هو املستدامة للبحث دائما يف  اآلثار املرتتبة على البحث للشركات وأصحاب املصلحة 
كل تغيري وحتركات أسعار الصرف، والتضخم، وأسعار الفائدة، والنفط إندونيسيا األسعار، فضال عن الناتج احمللي 

حظ أيضا أن وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن نال .اإلمجايل لتحقيق القرارات اإلدارية والقرارات االستثمارية الصحيحة
وبسعر الصرف لديه النفوذ املهيمن للتغيري يف الرقم القياسي ألسعار األسهم يف قطاع  (ICP) سعر اخلام االندونيسي

 .التعدين

 


