
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا شی رایو قابل و وردکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 ( 1392) پرسشنامه ریسک بازار سرمایه فواکه

 

طراحی و تنظیم    1392کارانش در سال  اکه و همسوال بوده که توسط فو  37ک بازار سرمایه دارای  پرسشنامه ریس

مولفه    3و دارای    ره گذاری شده است خیلی موافقم( نمخیلی مخالفم تا  از  شده است و بر اساس طیف لیکرت )  

 یه( می باشد.ای ) ریسک بازار اولیه، ریسک غیر مالی و ریسک بازار ثان
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-هیبه سرما لی بر تما ،وجوه نقد  ی کاف آوری عدم جمع سکیر تا چه حد  1

 ؟ دارد  ری تاث گذاری

     

بر تمایل به   "استفاده واسط از وجوه دریافتیریسک سوء "تا چه حد  2

 گذاری تاثیر دارد؟ سرمایه

     

ریسک عدم فروش دارایی به دلیل افزایش قیمت دارایی در   "تا چه حد  3

 گذاری تاثیر دارد؟ ، بر تمایل به سرمایه "بازار

     



، بر  "شرطهای بانکی بدون قید و نامهاستفاده از ضمانت "تا چه حد  4

 گذاری تاثیر دارد؟ تمایل به سرمایه

     

، بر تمایل به  "گنجاندن شرط وجه التزام در قراردادها  "تا چه حد  5

 گذاری تاثیر دارد؟ سرمایه

     

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی، بدلیل تامین مالی از   "تا چه حد  6

 گذاری تاثیر دارد؟ تمایل به سرمایه، بر "ترهای دیگر و با نرخ پایینروش 

     

، بر  "ریسک عدم فروش دارایی به دلیل رفع نیاز به دارایی "تا چه حد  7

 گذاری تاثیر دارد؟ تمایل به سرمایه

     

، به عنوان عاملی در جهت تغییر ارزش  "توان تولید شرکت "تا چه میزان 8

گذاری  منتشره)تغییر نرخ سود یا بازده سهام(، بر تمایل به سرمایهسهام 

 تاثیر دارد؟ 

     

، به عنوان عاملی در جهت تغییر ارزش  "تغییر در تقاضا "تا چه میزان 9

گذاری  سهام منتشره)تغییر نرخ سود یا بازده سهام(، بر تمایل به سرمایه

 تاثیر دارد؟ 

     

10  =========================================================      

-هیبه سرما لیبر تما،  "ها توسط دولتتعیین نرخ سود سپرده"تا چه حد  30

 ؟ دارد  ری تاث گذاری

     

بر  ، "تغییر قوانین و مقررات مربوط به انتشار اوراق قرضه"تا چه حد  31

 ؟ دارد  ری تاث گذاریهیبه سرما لیتما

     

      ؟ دارد ری تاث گذاریهیبه سرما ل یبر تما، "تغییر قوانین مالیاتی"تا چه حد  32

تغییر قوانین خاص)بطور مثال: ممنوعیت تملک زمین توسط  "تا چه حد  33

 ؟ دارد  ر یتاث  گذاریهیبه سرما لیبر تما،  "اتباع خارجی(

     

المللی مربوط به انتشار اوراق قرضه)در زمان  تغییر قوانین بین"تا چه حد  34

 ؟ دارد  ریتاث  گذاریهیبه سرما لیبر تما، "المللی(انتشار اوراق در سطح بین

     

به   لیبر تما، "ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی"تا چه حد  35

 ؟ دارد  ر یتاث  گذاریهیسرما

     

  ر یتاث گذاری هیبه سرما لیبر تما، "استهالک تدریجی دارایی "تا چه حد  36

 ؟ دارد

     

هایی که جهت  هزینههای غیرجاری دارایی ) ریسک هزینه"تا چه حد  37

انتفاع از دارایی الزم و ضروری بوده و بر عهده موجر است؛ مثل هزینه  

     



 

 

 شیوه نمره گذاری

باشتد )شتامل: خیلی کم، کم، تا ای لیکرت میطیف مورد استتفاده در پرستشتنامه بر استاس طیف پني گزینه

 ای، زیاد و خیلی زیاد( در جدول زیر نشان داده شده است.اندازه

 

 کمخیلی  کم ایتا اندازه  زیاد  خیلی زیاد انتخابی گزینه 

 1 2 3 4 5 امتیاز 

 

 

 

 

به   لیبر تما، "تعمیرات هواپیما که بر عهده موجر است؛ نه مستاجر(

 ؟ دارد  ر یتاث  گذاریهیسرما


