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 في أسعار وحركة األسهم" والعوامل االخرى " أثر يوم األسبوع
 -دراسة إختبارية في سوق بغداد لألوراق المالية  -

 *د. طالل الججاوي                                                                          
 

                                                                                       Introduction مقدمة
حاول العديد من الباحثين اختبار أثر يوم األسبوع في أسعار وحركة األسهم في السوق      

المالية على نطاق عالمي ، وكان التساؤل الرئيسي هو: هل إن يومًا ما من أيام األسبوع التي 
ذا كان يوجد مثل هذا يجرى فيها التعامل باألسهم في السوق المالي ة له أثر في أسعار األسهم ؟ وا 

 اليوم فأيًا منها ؟ هل هو اليوم األول في األسبوع من أيام التعامل أم اليوم األخير ، أم غيرهما ؟.
ويتنافس إفتراضاان رئيسايان حاول هاذا الموضاوع ، األول أن أياام األسابوع متسااوية و  يوجاد      

ألسهم تغييرًا كبيرًا عن باقي أيام األسبوع سواء كاان التغييار موجباًا أم يوم محدد تشهد فيه أسعار ا
 سالبًا ، والثاني هو أن يومًا محددًا في األسبوع تشهد فيه أسعار األسهم تغييرًا موجبًا أو سالبًا.

ويتفرع عن هذين اإلفتراضين العدياد مان ا فتراضاال الفرعياة األخارى وفضاًذ عان ذلا  فاأن      
فااي تحديااد يااوم األساابوع قااد يرجااأ الااى عواماال أخاارى منهااا مااا يتعلااق بخباار  المسااتثمرين  مااا يااؤثر

الزمنية بالتعامال فاي الساوق المالياة أو ماا يتعلاق باالقروا اإلقتواادية أو السياساية أو المالياة أو 
 العامة أو غير ذل .

                                                              Problem of the Study مشكلة الدراسة
تواجه إدارال أسواق المال والمستثمرون والمتعاملون في السوق المالية بدائل قرارال متنافسة      

وخيااارال عديااد  متعارضااة ، ففيمااا يتعلااق باافدار  السااوق فهااي تريااد تحايااق إدار  كفااوء  وعادلااة ماان 
لحة المتعااملين وياتم ذلا  مان خاذل خذل تنقيم العمال ومراقبتاه وحماياة اإلقتوااد الاوطني وموا

علاى وفاق إفتراضاال كفااء  الساوق   Information Smoothingالعمل على تادفق المعلوماال 
Efficiency Market Hypothesis (EMH)  . 

أمااا المسااتثمرون والمتعاااملون افخاارون فااأنهم يبغااون تحايااق أعلااى العوائااد إلسااتثماراتهم ماان      
البياأ أو عاادم الشاراء أو عادم البياأ علاى وفااق الحاال إعتماادًا علاى العديااد خاذل قارارال الشاراء أو 

من العوامل والمتغيرال والمعلوماال ومان بينهاا التعارا علاى أثار ياوم األسابوع فاي أساعار األساهم 
 وحركتها.
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                                                          Importance of the Study أهمية الدراسة

تعد هذه الدراساة األولاى مان نوعهاا فاي العاراق التاي تتعار  بالبحاة والدراساة والتحليال لياوم      
األسبوع الماؤثر فاي أساعار وحركاة األساهم والعوامال األخارى الماؤثر  فاي تحدياد هاذا الياوم او عادم 

هذا الموضوع  التي تناولل *تحديده ، كما أنها تعد إضافة للكتابال الاليلة جدًا في الوطن العربي 
دخاااال متغيااارال أخااارى لااام ياااتم إدخالهاااا سااااباًا ومنهاااا الخبااار   فضاااًذ عااان تناولاااه بشاااكل مختلاااا وا 

 الشخوية والقروا ا قتوادية والسياسية والمالية والعامة.
 

                                                              Objective of the Study هدف الدراسة
 هذه الدراسة إلى افتي: تهدا     

 بيان أثر يوم األسبوع في أسعار وحركة األسهم من عدمه.  .1
 بيان أثر الخبر  الشخوية في تحديد يوم األسبوع من عدمها.  .2
 تحديد العوامل والقروا المؤثر  في يوم األسبوع.  .3

 
                                                        Hypothesis of the Study فرضيات الدراسة

 لتحايق تساؤ ل الدراسة وأهدافها فهي تحاول اختبار الفرضيال افتية:     
  H1: .توجد عذقة ذال د لة إحوائيًا بين أسعار وحركة األسهم ويوم محدد في األسبوع   
H2  وياوم  : توجد عذقة ذال د لة إحوائيًا بين الخبر  الشخوية )مد  التعامل بالساوق المالياة

 األسبوع.
H3  توجد عذقة ذال د لة إحوائيًا بين القروا ا قتوادية والسياسية والمالية والعامة وياوم :

 األسبوع.
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 بحة واحد أجرى في األردن حسب علم الباحة ستتم اإلشار  إليه  حاًا. *



 3 -دراسة إختبارية في سوق بغداد لألوراق المالية  -"ُأثر يوم األسبوع في أسعار وحركة األسهم" 

 
 
 
 

                                                         The Model of the Study أنموذج الدراسة
لطريق للووول إلى أهدافها فاد تم وضأ من أجل تحديد معالم الدراسة ورسم ا     

 النموذج افتي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Theory and Previous Study نظريًا والدراسات السابقة

 الخبرة
 الشخصية

 الظروف
 السياسية

 الظروف
 االقتصادية

 الظروف
 المالية

 الظروف
 العامة

   
متغيرات          
 معتمدة غير

يوم 
 األسبوع

 معتمدمتغير 
 غير معتمدمتغير 

 معتمدمتغير  ار وحركة األسهمأسع
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وتعناي  Efficiency Market Hypothesisثذثاة إفتراضاال لكفااء  الساوق  Famaحدد      
ة بشااكل واسااأ وغياار مكلااا للمسااتثمرين وأنهااا تاانعكس مباشاار  وبساارعة علااى أن المعلومااال متاحاا

أسااعار األسااهم ، لااذا فالمسااتثمرين وماان خااذل المنافسااة فيمااا بياانهم   يتمكنااوا ماان الحوااول علااى 
 عوائد أعلى من المتوسط وتوجد ثذة وور لكفاء  السوق.

وهي ان اسعار ا ساهم  Weak-Form Efficiencyالسوق ذال الكفاء  الضعيفة  :األولى     
 تعكس كل المعلومال المحتوا  في سلسلة ا سعار الماضية .

وهااي أن  Semi-strong Form Efficiencyالسااوق ذال الكفاااء  شاابه الاويااة  :الثانيةةة     
أسعار األسهم تعكس بسرعة كل المعلومال المنشور  سواء كانل ضمن سلسلة األساعار الماضاية 

  فاااي التااااارير المالياااة المعلوماااال المتعلااااة بالحالاااة ا قتواااادية وغيرهاااا مااان ، المعلوماااال المنشاااور 
 المعلومال المتاحة للجمهور والمذئمة لتاييم الشركة.

وهااي أن أسااعار  (Strong – Form Efficiency): السااوق ذال الكفاااء  الاويااة الثالثةةة     
 (Fama, 1970: 383-417)األسهم تعكس كل المعلومال التي تتاح ألي فرد في نفس الوقال 

(Fama, 1991: 1575-1615). 
  الااااى تحديااااد كفاااااء  سااااوق بغااااداد 1991و الحسااااناوي)  163: 2222وقااااد توواااال التميمااااي )     

من النوع األول ، وهو ساوق كوناه ناشاش مشاابه لنقرائاه مان األساواق العربياة  وانهلألوراق المالية 
 .(Suwaidan & El-Khouri, 2000: 467)كسوق عمان المالي   

 :Shiller, 1981)ومأ ذل  فاان افتراضاال الساوق الكفاوء  فاادل مواداقيتها بعاد دراساال      

إذ أن أساعار األساهم تتالاب أكثار مماا  (Leroy & Porter, 1981: 97-113)و  (421-436
يبااارره التغيااار فاااي ماساااوم األربااااح وفضاااًذ عااان ذلااا  فااااد طااارأل العدياااد مااان ا ساااتثناءال والشاااواذ 

Anomalies  علاى فرضايال كفااء  الساوق(Ress, 1990: 243)  كاان منهاا أثار ياوم األسابوع
عرضاًا للدراساال التاي تناولال  (Omet & Gharaybeh, 1997: 290-296)وقد أورد كل من 

 Amman Financialأثااااار يااااااوم األسااابوع وقااااد طبااااا دراساااتهما علاااى ساااااوق عماااان الماااالي 

Market- AFM  تووالد أثار لياوم األسابوع ، فيماا وتووذ الى عدم وجو Condoyanni et 

al. و Gibbons & Hess   وLakonishok &  Levi  وRogalski  وHaris  و
Smirlock & Starts  وLakonishok & Smidt  وWong et al.  إلى استنتاجال مفادهاا

نكلتااارا وكنااادا  بوجاااود ياااوم محااادد فاااي األسااابوع تااانخف  فياااه أساااعار األساااهم فاااي أساااواق أميركاااا وا 
)ا ثناااين   وفاااي األساااواق الشااارقية )الياباااان ، ماليزياااا ، هونااا  كونااا  ، سااانغافور  و إساااتراليا  ياااوم 
)الثذثاء  بينما يحول متوسط عائد أعلى يوم الجمعة ماعدا سوق تاايوان الاذي   يوجاد فياه ياوم 

 مؤثر.
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خاااذل المحتااااوى ومااان المعاااروا ان أسااااعار األساااهم تتغياااار تبعاااًا لبياناااال معينااااة تنشااار ماااان      
  , (Grant, 1980) ,(Foster, 1975) ,(Beaver, 1968)المعلومااتي لألرقاام المحاسابية 

(Watts & Zimmerman, 1990)  كماا تووال،(Al-Qudah & Al-Mwalla,1997) 
 إلى أن أسعار األسهم تستجيب للتاارير المالية الفترية في سوق عمان المالي.

فااي أعسااعار األسااهم إسااتجابة إلشااارال او تلميحااال مسااتثمرين  وماأ ذلاا  فاااد تحواال تغيياارال     
يعتادون أنها تعكس معلومال حاول عوائاد مساتابلية وهاذه المعلوماال   تمثال نماوذج منطااي )أو 

 Cascadeوقااد يسااتخدمون  Noisy Traderعاذنااي  ويووااا اولئاا  المسااتثمرون ، بااأنهم 

Information   في ذل(Al-Khouri, 1997: 391-414). 
وفااي سااوق بغااداد لااألوراق الماليااة يلجااأ كثياار ماان المسااتثمرين إلااى إتباااع ساالو  مسااتثمر أو      

، فضااًذ عاان ذلاا  تحواال العديااد ماان  Guider Investorساانطلق علاايهم  *مسااتثمرين رخاارين
التناقضااال فااي أسااعار األسااهم بأيااام التااداول األساابوعية كحالااة انخفااا  سااعر أسااهم شااركة بينمااا 

أرباح ، أو إرتفاع سعر أسهم شركة مضى عليه مد  من الزمن في حالة ركود أو  تعلن عن توزيأ
 ذال نشاط غير مرضي للفتر  الماضية.

                                      Methodology and Measurement المنهجية والقياسات
 لتحايق أهداا البحة فاد استخدمل المنهجية افتية:     
نة بنشااارال الساااوق الدورياااة )اليومياااة ، ا سااابوعية ، الشاااهرية  وتااام إحتسااااب معااادل ا ساااتعا :أوالً 

أسعار األسهم لجميأ الشركال المدرجة في السوق والتي يتم تداول أسهمها بافتي وذلا  لكال 
 يوم تداول:

ExchangeDailyStocksofNumbers

ExchangeDailyofAmountTotal
priceStoctsAverage   

ل  مبنا  على ماياس سؤال )بعد التعديذ 21توقيا إستبانة مكونة من ثذثة محاور تضم  :ثانيا
  ناااط Strongly Agree- SA (5ذو الخمس درجال )أتفق تمامًا  Likert Scaleليكرل 
  ناااااط ،   أتفاااق Uncertain UN  (3  ناااااط، غيااار متأكاااد Agree–A  (4، أتفاااق  

Disagree- D (2 ناطتااان ،   أتفااق تمامااًا  Strongly Disagree- SD (1 ناطااة  
 واحد .

واسااتخراج المتوسااط واألهميااة  EXCELو  SPSSتحلياال باسااتخدام الحاساابة وبرنااام  تاام ال :ثالثةةاً 
 .tالنسبية وا نحراا المعياري وا ختذا واختبار 

                                           
قااال بااأن كثياار ماان المسااتثمرين  11/4/2221فااي ماابلااة مااأ ماادير عااام سااوق بغااداد لااألوراق الماليااة ، الثذثاااء  *

 رال منطاية.يندفعون بفتجاه معين تبعًا لمستثمر معين دون اعتبا
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فضااًذ عاان ذلاا  فاااد تاام التأكااد ماان ثبااال وواادق الماياااس قباال اسااتخدامه عاان طريااق توزيعااه      
لمجماوع الفااارال الثانياة ماان وسايط مااالي مجااز بفاواالة عشار  أيااام وكانال نسابة الثبااال  22علاى 

 % وهي نسب مرتفعة.6961% ولمجموع الفارال الثالثة 6666اإلستبانة  
وسيتم اختبار الفرضية األولى بطرياين األول: من خذل الحركة الفعلية ألسعار األسهم كما      

   والثاني من خذل المحور الثاني من اإلستبانة.1يبينها الشكل )
الثانية والمتعلاة بالخبر  الشخوية فسيتم إختبارهاا مان خاذل المحاور األول مان أما الفرضية      

 اإلستبانة مأ المحور الثاني.
أما الفرضية الثالثة والتمعلاة بالقروا ا قتوادية والسياسية والمالية والعامة فسيتم اختبارها      

 من خذل المحور الثالة مأ المحور الثاني.
                                                          The Sample of the Study عينة الدراسة

وذل  علاى أسااس المساتثمرين  Random Sampleإن العينة المأخوذ  هي عينة اعتباطية      
   يوم )جلسة .13وعددها )  2221الذين حضروا أيام التداول الثذثة إسبوعيًا خذل شهر نيسان 

 (1جدول )
 ينة الدراسةوصف ع

 
 الحالة الزوجية الشهادة الخبرة الشخصية العمر

 % التكرار الحالة % التكرار نوعها % التكرار الحدود )سنة  % التكرار الحدود )سنة 
 15 12 متزوج 9 9 إعدادية 69 66 5أقل من  12 12 32أقل من 

 22 21 أعزب 19 16 دبلوم 22 21 5-12 11 16 32-39
 3 3 أرمل/مطلق 56 56 بكالوريوس 9 9 12ر من أكث 42 36 42-49
    12 12 ماجستير    33 32 فأكثر 52

    3 3 دكتوراه      
 122 96 م  122 96 م  122 96 م  122 96 م 

 
  ووا لعينة الدراسة من حية العمر والخبر  الشخوية والشهاد  والحالة 1والجدول )     

 بة المئوية.الزوجية مبينًا فيه التكرار والنس
  إسااتمار  وااالحة للتحلياال 96مسااتثمر أعيااد منهااا ) 122وقاد وزعاال اسااتمار  ا سااتبانة علااى      

 % .62بنسبة إستجابة )
 

                Baghdad Stock Exchange - BSE (العراق حاليا)سوق بغداد لألوراق المالية
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نافاذ  البحاة  2221تداول أسهمها خذل النوا األول من عام بلغ عدد الشركال التي يتم      
  .2  شركة موزعة في الجدول رقم )99)

قهارًا ويوجاد فيهاا 12 –واباحًا  12ويجري التعامل فاي واالة التاداول الرئيساية مان السااعة      
لوحااااة مثباااال علااااى كاااال منهااااا اساااام الشااااركة وعاااادد األسااااهم المعروضااااة للشااااراء وعاااادد األسااااهم  99

ضة للبياأ ورخار ساعر ووال الياه الساهم فاي الجلساة السااباة  ويحاق لخمساين وسايط ماالي المعرو 
مجاز فااط بادخول هاذه الواالة فضاًذ عان ماوقفي الساوق الاذين يراقباون تنقايم العمال واإلشاراا 
عليه  ، وتذوق هذه الوالة أخرى يتواجد فيها المستثمرين وبفول بين الوالتين حاجز حديدي 

ثمرين من التخاطاب مان خذلاه ماأ الوساطاء وتاوجيههم باالبيأ او الشاراء ، كماا مشب  يمّكن المست
  خذوااة النشاااط لنافااذ  الحاادة الااذي يقهاار تزاياادًا واضااحًا واتساااعًا كبياارًا 3يقهاار الجاادول رقاام )

 خذلها.
 (2جدول )

 أعداد الشركات المدرجة في السوق المالية موزعة قطاعياً 
 النسبة المئوية العدد القطاع

 %3464 34 لشركال الوناعيةا
 %2162 21 الشركال الزراعية
 %3464 34 الشركال الخدمية

 %12 12 الموارا
 %122 99 م 

  3جدول )
 2001خالصة النشاط نصف السنوي لعام 

 
عدد األسهم  حجم التداول )دينار  الشهر

 المتداولة
الشركال  العاود المنفذ 

 المدرجة
 الجلسال الشركال المتداولة

  2 4300474279 429261322 9266 99 62 12 
 12 62 99 1134 313141133 3453443125 شباط
 12 63 99 5965 293122116 2366135435 رذار
 13 62 99 1526 359359366 3316152324 نيسان
 13 62 99 1219 32546549 2621335651 مايس
 13 13 99 6943 252522292 2222196132 حزيران
 15 62 99 43635 2212656322 16524936924 م 

 15632=  2222دينار ولنفس الفتر  من عام  9622معدل السعر لستة أشهر: 
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  Findings                                        النتائةةةةةةةةةةةج
 H1أوالً: اختبار الفرضية األولى 

م استخراج معدل اسعار اسهم جميأ من خذل حركة اسعار ا سهم الفعلية خذل فتر  الحدة اذ ت
الشركال المتداول اسهمها في يوم من ايام التداول ا سبوعية باسمة حجم التداول اليومي بالدينار 

  مشاهد  تم استخراج المتوسط العام ألسعار األسهم 15من مجموع )على عدد ا سهم المتداولة 
فتر  على عدد األسهم المتداولة الكلية وقد خذل فتر  الحدة باسمة حجم التداول اإلجمالي لكل ال

  مشاهد  42، وعلى هذا األساس فأن ) *  دينار للسهم9622بلغ متوسط السعر لستة أشهر )
  يمثل تكرارال أيام التداول 4  مشاهد  أقل من المعدل ، والجدول رقم )35أعلى من المعدل و )
 األسبوعية الثذة.

 
 (4جدول )

 األسبوعية تكرارات أيام التداول
 مج التكرارات أقل من المعدل مج التكرارات أعلى من المعدل مج التكرارات يوم التداول
 13 13 26 السبل
 11 13 24 اإلثنين
 11 14 25 األربعاء
 35 42 15 م 

  نتوول الى اثبال الفرضية ا ولى بعدم وجود عذقة بين أسعار األسهم 4ومن والجدول )     
 األسبوع إذ إن تكرارال أيام التداول األسبوعية الثذثة متااربة بشكل كبير.ويوم محدد في 

 t  المتوساط واألهمياة النسابية واإلنحاراا المعيااري وا خاتذا وقيماة 5كماا يباين الجادول )     

 ألسئلة المحور الثاني الخاوة بفختبار الفرضية األولى.
 (5جدول )

 ألسئلة المحور الثاني   tواإلختالفات وقيمة المتوسط واألهمية واإلنحراف المعياري 
 Fr. M W S V t األسئلة ل
 662 264 269 5166 2659 96 اشترى األسهم في اول جلسة إسبوعية 1
 666 263 269 5669 2.84 96 اشترى األسهم في ثاني جلسة اسبوعية  2

                                           
 .15يكون استخراج المتوسط باسمة مجموع المعد ل اليومية ألسعار األسهم على  *
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 661 264 161 5562 2615 96 اشترى األسهم في ثالة جلسة اسبوعية 3
 566 264 162 5169 2659 96 ابيأ األسهم في اول جلسة اسبوعية 4
 164 264 161 6361 3616 96 ابيأ ا سهم في ثاني جلسة اسبوعية 5
 162 264 162 5165 2666 96 ابيأ ا سهم في ثالة جلسة اسبوعية 6
 661 263 162 1562 3615 96 يوم محدد للشراء غير مهم  1
 366 264 164 1262 3652 96 هميوم محدد للبيأ غير م  6
 561 264 161 5169 2659 96 اسعار ا سهم في الجلسة ا ولى تكون أعلى 9
 166 264 162 5666 2694 96 اسعار ا سهم في الجلسة ا سبوعية الثانية تكون أعلى 12
 565 264 269 5266 2653 96 اسعار األسهم في الجلسة األسبوعية الثالثة تكون اعلى 11
 566 264 162 5169 2659 96 اسعار األسهم في الجلسة ا سبوعية ا ولى تكون أقل 12
 662 264 162 5669 2664 96 اسعار ا سهم في الجلسة األسبوعية الثانية تكون أقل 13
 669 264 161 5562 2615 96 اسعار ا سهم في الجلسة ا سبوعية الثالثة تكون أقل 14
 2662 264 1.1 51613 2666 - م  

ويتضح تمامًا ان العينة   تؤيد وجود يوم محدد مؤثر باألسبوع في أسعار األسهم وبذل       
 تأتي ا جابال تدعيمًا قويًا لوالح إثبال فرضية البحة األولى.

 
  H2ثانياً: اختبار الفرضية الثانية 

الى ثذثة مجاميأ ،  تمل معالجة نتائ  ا ستبانة بالحاسب من خذل تاسيم ا جابال     
فرد والمجموعة الثانية ذوي الخبر   66سنوال فأقل وعددهم  5المجموعة األولى ذوي الخبر  من 

سنوال  12فرد والمجموعة الثالثة ذوي الخبر  أكثر من  21سنوال وعددهم  12-5ما بين 
مية النسبية أفراد وأفرغل اإلجابال في ثذثة جداول بالحاسب بينل المتوسط واأله 9وعددهم 

  6ولعدم إمكانية عر  هذه الجداول الثذثة فالجدول )   tوا نحراا المعياري وا ختذا وقيمة 
  تبين ا رتباط من عدمه ما بين الخبر  9،  6،  1يبين خذواتها والجداول المختور  )

 الشخوية ويوم األسبوع.
  6جدول )
 للمجاميع الثالثة حسب مدة الخبرة   tقيمة خالصة المتوسط واالنحراف المعياري واإلختالف و 

 Fr. M S V t المجاميأ حسب مد  الخبر  ل
 19 264 162 2662 66 سنوال 5المجموعة ا ولى ذوي الخبر  أقل من  1
 15 263 162 2661 21 سنوال 12-5المجموعة الثانية ذوي الخبر  ما بين  2
 3 263 161 3622 9 السنو  12المجموعة الثالثة ذوي الخبر  أكثر من  3

 1263 263 161 2696 96 م 
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 (7جدول )

 سنوات ويوم األسبوع 5االرتباط بين مجموعة ذوي الخبرة أقل من 
 Row1 Row2 Row3 Row4 Row5 

Row1 1     
Row2 -266 1    
Row3 -261 1 1   
Row4 -264 266 269 1  
Row5 -263 266 266 269 1 

Row1 ألسئلة المحور الثاني ،  سؤال 14: مجموعRow5-Row2 الرقم ا خير لمجموع اجابال المجموعة :
 الماوود 
 
 
 (8جدول )

 سنوات ويوم األسبوع 10-5االرتباط بين مجموعة ذوي الخبرة ما بين 
 Row1 Row2 Row3 Row4 Row5 

Row1 1     
Row2 261     
Row3 262 269 1   
Row4 261 1 269 1  
Row5 262 2.9 261 269 1 

 
 (9جدول )

 سنوات ويوم األسبوع 10االرتباط بين مجموعة ذوي الخبرة أكثر من 
 Row1 Row2 Row3 Row4 Row5 

Row1 1     
Row2 2     
Row3 263 266 1   
Row4 -261 1 264 1  
Row5 -262 1 264 1 1 

 



 11 -دراسة إختبارية في سوق بغداد لألوراق المالية  -"ُأثر يوم األسبوع في أسعار وحركة األسهم" 

يا أو سلبي لذا ترف    الساباة ان ا رتباط أما ضع9،  6،  1ويتضح من الجداول )     
 .*الفرضية

   H3ثالثاً: اختبار الفرضية الثالثة 
  الذي يعر  المتوسط واألهمية النسبية وا نحراا المعياري وا ختذا 12في الجدول )     
ألسئلة المحور الثالة من ا ستبانة والخاوة بأثر القروا اإلقتوادية والسياسية    tوقيمة 

  الذي يعر  التكرارال والنسب المئوية إلجابال أفراد 11ي الجدول )وف **والمالية والعامة
 العينة.

 (10جدول )
 ألسئلة المحور الثالث   tالمتوسط واألهمية النسبية واالنحراف المعياري واالختالف وقيمة 

 Fr. M W S V t األسئلة ل
 161 ..2 161 6162 3613 96 الجلسة ا ولى تكون جلسة اختبار  سعار ا سهم 1
 166 263 162 1663 3661 96 الجلسة الثانية تّكون معلومال افضل عن الشركة 2
 662 262 269 1464 3612 96 الجلسة الثالثة تّكون معلومال عامة جيد  أفضل 3
 162 263 163 1666 3694 96 تؤثر القروا ا قتوادية في تحديد الجلسة األفضل 4
 166 263 161 6366 4619 96 د الجلسة األفضلتؤثر القروا السياسية في تحدي 5
 566 263 163 1464 3612 96 تؤثر القروا المالية في تحديد الجلسة األفضل 6
 266 262 162 6163 4626 96 تؤثر القروا العامة في تحديد الجلسة األفضل 1
 4656 263 161 15614 3619 - م  

 (11جدول )
 المحور الثالثالتكرارات إلجابات العينة ألسئلة 

 S.A A UN D S.D األسئلة ل
 9 16 32 32 9 الجلسة ا ولى تكون جلسة اختبار  سعار ا سهم 1
 - 9 33 21 33 الجلسة الثانية تّكون معلومال افضل عن الشركة 2
 - 9 21 42 16 الجلسة الثالثة تّكون معلومال عامة جيد  أفضل 3
 9 9 - 39 39 لجلسة األفضلتؤثر القروا ا قتوادية في تحديد ا 4
 9 - - 42 45 تؤثر القروا السياسية في تحديد الجلسة األفضل 5
 9 9 12 36 32 تؤثر القروا المالية في تحديد الجلسة األفضل 6

                                           
 اإلسبوع. وملم نرى من المفيد تحليل العذقة بين الشهاد  والحالة الزوجية وي *
ا عدا ما سمي شهدل هذه الفتر  إستارارًا نسبيًا في القروا ا قتوادية والسياسية والمالية والعامة في العراق م **

 بمشروع العاوبال )الذكية .
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 - 9 16 21 42 تؤثر القروا العامة في تحديد الجلسة األفضل 1
 

ية في التأثير في يوم األسبوع يكون أثر القروا حسب أهميتها النسب Aمأ  S.Aوبدم       
 كافتي:

 % م   
 %9266 61 أوً : القروا السياسية

 %6163 16 ثانيًا: القروا ا قتوادية
 %1169 69 ثالثًا: القروا العامة 
 %6666 66 رابعًا: القروا المالية

ال د لة ويتضح من التحليل السابق ان النتائ  تؤيد الفرضية الثالثة بوجود عذقة ذ     
 إحوائيا  بين القروا ا قتوادية والسياسية والمالية والعامة ويوم األسبوع.

 
 Summary , Conclusions and Recommendations الخالصة واالستنتاجات والتوصيات

إذا توجد نقامية في أسعار األسهم بأن تكون أسعارها منخفضة / مرتفعة  في اليوم األول      
، ا ثنين ، الثذثاء  ومتفعة / منخفضة في اليوم األخير فأن المستثمرين سرعان )أيا كان السبل 

ما يدركون هذه النقامية ويلجأون الى الشراء / البيأ في اليوم األول والبيأ / الشراء  في اليوم 
المتضمنة في البيأ السريأ  *األخير وحتى إن وجدل فان ذل    يبرره بشكل كافي كلا التعامل

عاد وقد تكون هذه الحالة ألسعار أسهم شركال  (Bodie et al., 1989)  الشراء كما ياول  وا 
معينة محدود  خوووًا اذا ما لجأل تل  الشركال الى عر  أخبار جيد  / سيئة بعد اليوم 

 األول/ األخير ومأ ذل  فأن هذا السلو  قد يخدع البع  من المستثمرين في األمد الاوير.
هذه الدراسة بأن المستثمرين في سوق بغداد لألوراق المالية   يكترثون بيوم ونستنت  من      

محدد فان عمليال البيأ والشراء تتم على مدار أيام التداول  وأن ارتفاع / انخفا  أسعار 
األسهم   يرتبط بيوم محدد بل تتأثر األسعار بالقروا السياسية وا قتوادية والمالية والعامة 

اسية ثم قروا الشركة / الشركال بالدرجة التالية ، ومأ ذل  فأن أفراد العينة بالدرجة األس
المستاوا    يميلون الى الشراء في اليوم األول  بل ينتقرون معرفة أسعار األسهم ومن ثم 

 يختارون األفضل منها في اليوم الثاني أو الثالة.
نشاء مركز وطني للمعلومال الشاملة ومن بين أهم التوويال التي يدعو اليها البحة هو إ     

ودعو  إدار  السوق الى سرعة نشر كافة المعلومال المتعلاة با وضاع المالية للشركال وتدفاها 
                                           

عمولة السوق والوسطاء لتنقيم عاود البيأ والشراء فضاًذ عان الضارائب إذ يانن قاانون ضاريبة الادخل باالعراق  *
 على فر  ضريبة على األرباح الناجمة عن احتراا المتاجر  باألسهم والسندال. 962لسنة  113رقم 
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 Guiderالى جميأ المستثمرين بنفس الوقل، كما يووي البحة بتحييد نشاط المستثمرين الااد  

Investor  مولحة المستثمرين افخرين وعدم )مروجي الشائعال أو المخادعين  كي يتم ضمان
خداعهم ، كما يووي البحة الى زياد  نشاط ودور المحللين الماليين وخبراء ا وراق المالية وان 
يتم ا عتماد على التحليذل الدقياة الشاملة بما يسمح  بفمكانية التنبوء بأسعار األسهم وحركتها 

 في المستابل.
 –العديد من أنواع التحليل: األساسي ، الفني ، الكلي   241-159: 1999ويعطي )هندي،      

الكلي ، تحليل القروا ا قتوادية والسياسية ، تحليل قروا الوناعة  –الجزئي ، الجزئي 
 لهذا الغر .

كما يووي البحة بفجراء المزيد من الدراسال حول هذا الموضوع وخوووًا ألسعار أسهم      
، خدمية ، موارا  لكل منها ويتم ماارنة بعضها مأ  شركال مختار  )وناعية ، زراعية

البع  افخر، ويووي الباحة بفجراء أبحاة أخرى لاياس أثر القروا التي أوردها البحة 
 وأسعار األسهم بأن يتم الاياس قبل الحدة السياسي ، ا قتوادي ، والمالي ، العام وبعده.
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 إستبانةةةةةة
Questionnaire 

 
 األخ الكريم المتعامل باألسهم المحترم

 …تحية وتادير
ناوم بأعداد بحة علمي حول التعامل باألسهم لمعرفة ررائكم ووجهال نقركم فيما يخن      

أثر القروا ا قتوادية الخبر  الشخوية ويوم ا سبوع المؤثر في أسعار وحركة األسهم و 
 والسياسية والمالية والعامة في تحديد يوم ا سبوع.

 يرجى اإلجابة بوضأ إشار             على اإلجابة التي تتوافق مأ وجهة نقركم.     
 مأ وافر ا حترام

 
 الباحة                                                                       

 طذل الججاوي د.                                                                



 11 -دراسة إختبارية في سوق بغداد لألوراق المالية  -"ُأثر يوم األسبوع في أسعار وحركة األسهم" 

 :أوالً: المعلومات العامة
 العمر        )                سنة       

 الخبر  الشخوية )                 سنة
 الشهاد            )                 

 الحالة الزوجية )                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانياً: أثر يوم االسبوع في أسعار حركة األسهم

 األسئلة ل
S A 

أتفق تمامًا 
5 

A 
أتفق 
4 

UN 
غير متأكد 

3 

D 
  أتفق 

2 

SD 
  أتفق تمامًا 

1 
      اشترى ا سهم في اول جلسة اسبوعية 1
      اشترى ا سهم في ثاني جلسة اسبوعية 2
      اشترى ا سهم في ثالة جلسة اسبوعية 3
      ابيأ األسهم في اول جلسة اسبوعية 4
      ابيأ األسهم في ثاني جلسة اسبوعية 5
      ابيأ ا سهم في ثالة جلسة اسبوعية 6
      يوم محدد للشراء غير مهم 1
      يوم محدد للبيأ غير مهم 6
      اسعار ا سهم في الجلسة ا سبوعية ا ولى تكون أعلى 9
      سهم في الجلسة ا سبوعية الثانية تكون أعلىاسعار ا  12
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      اسعار ا سهم في الجلسة ا سبوعية الثالثة تكون أعلى 11
      اسعار ا سهم في الجلسة ا سبوعية ا ولى تكون أقل 12
      اسعار ا سهم في الجلسة ا سبوعية الثانية تكون أقل 13
      بوعية الثالثة تكون أقل.اسعار ا سهم في الجلسة ا س 14

 
 ثالثاً: أثر الظروف االقتصادية والسياسية والمالية والعامة في يوم االسبوع.

 S A األسئلة ل
أتفق تمامًا 

5 

A 
أتفق 
4 

UN 
غير متأكد 

3 

D 
  أتفق 

2 

SD 
  أتفق تمامًا 

1 
      الجلسة األولى تكون جلسة اختبار ألسعار األسهم 1
      ية تكون معلومال عن الشركة أفضل.الجلسة الثان 2
      الجلسة الثالثة تكون معلومال عامة جيد  أفضل 3
      تؤثر القروا ا قتوادية في تحديد الجلسة األفضل. 4
      تؤثر القروا السياسية في تحديد الجلسة األفضل. 5
      تؤثر القروا المالية في تحديد الجلسة األفضل. 6
      القروا العامة في تحديد الجلسة األفضل.تؤثر  1

 
 
 
 
 
 

 “The Day of-the Week Effect&Other Factors in Stocks 

Volume and Prices” 

- Testing Studying in Baghdad Stock Exchange-BSE- 

 

Abstract 

     In international level there is day-of-the-week effecting except, 

Taiwan and Amman financial Markets. This research tries to test 

this phenomena in BSE and introducing tow variables in determine 

this day or not through three hypothesis. 

     This research is that there isn’t day-of-the-week conclusion of 

effecting in BSE and there isn’t relationship between personality 

skills (Variable 1) and the day-of-the-week and there is relationship 
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between political, economical, financial and general conditions 

(variable 2) and the day-of-the-week.  

 
 الملخص

باألسبوع مؤثر في أسعار األسهم باستثناء سوقي تايوان  على نطاق عالمي يوجد يوم     
وعمان العالميين ، وهذا البحث حاول اختبار وجود مثل هذه الظاهرة في سوق بغداد لألوراق 

 المالية وا دخال متغيرين )الخبرة الشخصية والظروف األخرى( في تحديد هذا اليوم.
د يوم باألسبوع مؤثر في أسعار األسهم وال وقد توصل الباحث إلى نتيجة مفادها بعدم وجو      

يوجد ارتباط بين الخبرة الشخصية ويوم األسبوع وبالمقابل توجد عالقة بين الظروف السياسية 
 واالقتصادية والمالية والعامة ويوم األسبوع.

 

 
 
 
 
 


