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مقدمه: از آنجا که دارو، در تحقیقات اقتصااد  هه نواا  ک  کای  رارور  ااوا ته اادت اااز، ا قاکت قی،ز آ ، اار م ار  

درصاد ازک  هادهه هادااز و درما   51-02 ارار در اکرا   دود ااممز  اناار در اا د مصار ا را ا قاکت ما د در در  ا  

 صااارا دارو ما ااااادر اکع مبااادفااه هااا  اادا هررااااا ارر نااا ام،یوااانا تارما هرتارن ه ت دارو در اکرا  انجااان  ر اازر

هه صارت  0257تا 0225روش انجان کار: در اکع مبادفه ها اااتاادت از دادت  ا  اار  زمانا ااا ی قی،ز مصرا کوودت از اا  

هرآورد ادر آزما   ا  مارد نیاز هاز تفییع ماناکا دادت  ا، وهاد کا ندن  EGARCHما انه نا ام،یوانا تارما ها ااتاادت از مد  

هر رو  اکع دادت  ا انجان ااادر هفد از آ  ها ااااتاادت از آزما   ARCHوهاد  ،گراکا و آزما   ا  امکا  کارهرد مد   ا   اناادت 

 ر هااه هاررااااا راهابااه   نایاا هایاع نااا اما،ایاواااناا تارما و تارن در ه ت دارو  ردا تااه ااااادرنایایااز  ارناجا

درصااد در دورت   مارد مبادفه هرا  دادت  ا  ما انه  51کا ته  ا: ک  راهبه   نیا از تارن هه نام،یوانا تارن در ااابا ام،یوا  

ااا،ز  تارن تادید ن.اادر  ، ویع نا ام،یوانا تارما ارر  هر  اکرا  کا ز اادت اااازر اد ته اکع راهبه   نیا از ناام،یوانا تارن هه

هحث و نتیجه  یر : در ازت    ایااتگذار  ه ت دارو، اکوکه تارن، ک  کانا  ارر ذار رن ه ت دارو و ه ت ااممز ندااازر ات

ع ه ت از انتظارات و د د که اک اا  دارو اااااز، ودا ناا ام،یوانا تارما نیزم تارن دارو نیهاااز، هه  اها ن.اااا  ماهر قی،از

ا  میا  تارن و ااه متییر تارن دارو، تارن ه ت کوود ا  ک،تر ارر ذکر اااز و  م.اا دت یویع نییز ککبر هادف،  مصارانکس

هاداااز و نا ام،یوانا تارما، هیانگر  هاترت ارر ذار  تارن های هر متییر ا  ااا،ا ه ت هادااز و درما  و  ، ویع انتظارات 

 تارما اازر

 


