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     PT 4104-4112الرسالة " حتليل النسب املالية يف التنبؤ بوند التصويت يف الفرتة  4102، الفطر  استنيت
)PEFINDO  دراسات يف ركن IDX - UIN ماالنج   " ( . 

 . MMاملشرف : الدكاترة. أجوس سوسيبتو ، 
 عامل الكلمات الرئيسية : نسبة مالية ، سندات التصويت ، حتليل

 
كما تطور السندات اإلندونيسية ، حيتاج املستثمرون اشاهد اليمني نطاق أو مستوى املخاطر األمنية من 

 PT السندات اليت أصدرهتا الشركة . يف إندونيسيا ، وهناك وكاالت تصنيف سندات الدين )السندات ( ، أي
PEFINDO . ذي سيتم احلصول عليها وفقا لل خماطر مع تصنيف السندات ، ميكن للمستثمر حتديد العائد ال

السندات. ولكن هناك سؤال حول ما إذا كان يتم تقييم تصنيفات السندات من قبل وكاالت التصنيف يف إندونيسيا 
دقيقة متاما. هذا قاد الباحثني إلجراء البحوث على السندات باستخدام النسب املالية. لذلك كان اهلدف من هذه 

ق يف األداء بني الشركات املالية يف شكل سندات املالية اليت نسب االستثمار الواردة الصف مع الدراسة لتحديد الفر 
شركة السندات دخلت الصف غري االستثمارية . باإلضافة إىل ذلك، لتوفري األدلة التجريبية حول املتغريات نسبة املالية 

 . نداتاليت ميكن تشكيل منوذج ، وميكن استخدامها للتنبؤ تصنيفات الس
هذه الدراسة هي طريقة الكمي، الذي يهدف إىل دراسة مدى املتغريات على العوامل املرتبطة مع وجود اختالفات يف 

عينات السندات . وتشمل البيانات املستخدمة يف البيانات  2، اكتسب بقدر  عينة عوامل أخرى . باستخدام هادف
. اختبار  4104-4112التقييم السندات اليت خرجت يف  واليت مت تدقيقها ودرجات 4104 - 4112املالية من 

 . اإلحصائية املستخدمة هي اإلحصاء الوصفي واختبار احلياة الطبيعية ، التحليل العاملي و االحندار اللوجسيت
، العائد  DAR  ،DER  ،FAT، لاير قطري،  CR ذكرت نتائج هذه الدراسة أن النسب املالية

حقوق املسامهني بشكل كبري ميكن أن تفرق النسب املالية للشركة واردة سندات من الدرجة على األصول ، العائد على 
،  CR  ،DAR االستثمارية و غري االستثمارية الصف . استنادا إىل حتليل العوامل و االحندار اللوجسيت ، ونسبة

FAT يتكون من نسبة 0ني ومها ، العائد على األصول و العائد على حقوق املسامهني قادرون على تشكيل عامل 
CR و FAT يف حني يتكون العامل الثاين من ، DAR  . العائد على األصول و العائد على حقوق املسامهني ،

العوامل اليت ميكن استخدامها للتنبؤ تصنيفات السندات ، الذي يتكون من  4من خالل اختبار معامل االحندار سوى 
 . ائد على حقوق املسامهني، العائد على األصول و الع DAR نسبة

 


