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چکیده
ا مروزه به دليل گسترش فعاليت هاي اقتصادي ،توسعه بازارهاي مالي و رونق سرمایه گذاري در بازارهاي سرمایه به
خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ،مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصميمات درست و كسب
منفعت مورد انتظار و استفاده بهينه و مطلوب از امکانات مالي ،دسترسي به اطالعات درست و به موقع و تحليل دقيق و
واقع بينانه آن مي باشد .با توجه تئوري نمایندگي ،اميد كسب خبرهاي خوب آتي موجب انگيزش مدیران براي به تآخير
انداختن خبرهاي بد اقتصادي جهت كسب بازده اضافي مي گردد .با توجه به اهميت موضوع در این تحقيق ،تأثير بازده مورد
انتظار سهام و بازده غير عادي بر هزینههاي نمایندگي در بورس اوراق بهادار بررسي شد و تحقيق حاضر تحقيقي توصيفي
است و این تحقيق بر مبناي هدف ،از نوع تحقيقات كاربردي است و روش شناسي پژوهش هم از نوع پس رویدادي(از راه
استفاده از دادههاي گذشته) بوده است .جامعه آماري تحقيق كليه شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران
در بين سال هاي  1389تا  1394مي باشد و با توجه به نمونه گيري به روش كوكران ،تعداد نمونه تحقيق  125شركت
مي باشد .با توجه به نتایج بدست آمده ،فرضيههاي فوق در سطح  95درصد معني دار بوده و نتایج تحقيق از آن جهت كه
باعث افزایش ميزان و سطح بازده مورد انتظار سرمایه گذاران انفرادي و بازده مورد انتظار بازار ميتواند اثرات مهمي بر
تصميم سرمایه گذاران داشته باشد ،ارائه اطالعات كامل و شفاف از سوي مدیریت در زمينه بازده مورد انتظار بازار و هزینه
نمایندگي سرمایه گذاران انفرادي ،بسيار راهگشا خواهد بود.
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