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 قبل آخر التداول وحجم العودة الشاذ االختالفات حتليل: "  املؤضؤع. .الرسالة 4102. هبتري أمحد
 شركة يف حالة دراسة) 4102 سبتمرب 01 التحفيز الفيدرايل االحتياطي بنك إعالن وبعد

LQ 45 البورصة يف) 
 MM ,املشرف : الدكاترة. أجوس سوسيبتو

 ، حجم التداول آخرالكلمات الرئيسية : عودة غري طبيعي 

كل حدث األحداث سواء على الصعيد االقتصادي والسياسي يكون هلا تأثري على حمتوى 
املعلومات من أسعار األسهم. سوف األحداث االقتصادية يكون هلا تأثري أكرب من الرتكيز على 

 ؤثر على حركةاألحداث السياسية . واحدة من األحداث االقتصادية اليت حتتوي على املعلومات اليت ت
IDX  الغرض من  4102سبتمرب  01األسهم ىو إعالن جملس االحتياطي الفيدرايل التحفيز .

ىذه الدراسة ىو التحقيق يف رد فعل السوق على األحداث إعالن التحفيز جمللس االحتياطي 
 .LQ 45 الفيدرايل وتظهر مع عودة غري طبيعي و حجم التداول آخر على شركة

 شركة تابعة ل جمموعة 24اسة البيانات الثانوية باستخدام عينة من يستخدم ىذه الدر 
LQ 45  .تستخدم مناذج حلساب العائد الفعلي ىو املعدل السوق النموذجي. يف حني أن أداة م

، و مقرتن  t التحليل املستخدمة ىي اختبار من احلياة الطبيعية ، واستخدمت واحدة عينة اختبار
 . بيانات لديها التوزيع العاديلتسجيل ال t عينة اختبار

، وجدت الدراسة أن  t بناء على نتائج اختبار الفرضيات باستخدام عينة واحدة اختبار
تأثري على سوق  4102سبتمرب  01األحداث إعالن التحفيز جمللس االحتياطي الفيدرايل من 

ينة خالل فرتة املراقبة . األسهم مع عودة غري طبيعية وأشارت والتجارة النشاط حجم كبري يف أيام مع
العائد غري طبيعي ضد متوسط  t يف حني أن نتائج الفرضية الثانية اختبار باستخدام عينة إقران اختبار

و التداول فرتات النشاط الصوت قبل و بعد وقوع احلدث وأظهرت تغريا كبريا فقط يف العوائد غري 
ما قبل و بعد أي اختالف يف متوسط  حني أن النشاط حجم التداول مل تكشف عنطبيعي ، يف 

األحداث اهلامة . نتائج ىذه الدراسة تشري إىل أنو حيتوي على املعلومات اليت يتم استيعاهبا من قبل 
 . املشاركني يف السوق اليت تؤثر على قرارات االستثمار يف أيام معينة خالل فرتة املراقبة


