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في  تداولنسب المضاربة والسيولة عمى حجم ال أثرىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى 

تكون مجتمع الدراسة من ، و التحميمي الكمياألمريكي، حيث اتبعت الدراسة المنيج  سيمسوق األ

المالية  سواقاألوتتكون عينة الدراسة من المؤشرات المالية في  ،األمريكيةالمالية  سواقاأل

، إضافة الى مؤشر Dow Jonesومؤشر  Standard and Poor's 500مؤشر  ،األمريكية

Nasdaq  لقد قامت الباحثة باستخدم برمجية ) .0202بشكل مجاميع اسبوعية لمعامviews -E

قبول حيث توصمت الدراسة الى العديد من النتائج أىميا: ( لغايات تحميل البيانات المالية، 10

ل عند و سكون متغيرات الدراسة وعدم وجود جذر الوحدة عند الفرق األالخاصة بالفرضية البديمة 

لنسبة  (α ≤ 2.25داللة إحصائيو عند مستوى الداللة ) وذ أثريوجد أي أنو  %5مستوى داللة 

 اً طردي وميم إحصائي أثروجود و  االمريكي سيمسوق األفي  تداولعمى حجم الالمضاربة والسيولة 

إذ أن زيادة نسبة المضاربة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى  .تداوللنسبة المضاربة عمى حجم ال

داللة  وذ أثريوجد نو أأي ، األخرى%( مع ثبات العوامل 2.2.0بمقدار ) تداولارتفاع حجم ال

 سيمسوق األفي  تداولنسبة المضاربة عمى حجم الل( α ≤ 2.25إحصائيو عند مستوى الداللة )

، إذ أن زيادة نسبة تداولطردي وميم إحصائي لنسبة السيولة عمى حجم ال أثروجود و ، األمريكي

، األخرى%( مع ثبات العوامل 2.2.0بمقدار ) تداول% يؤدي إلى ارتفاع حجم ال.السيولة بنسبة 



عمى حجم السيولة  لنسبة( α ≤ 2.25إحصائيو عند مستوى الداللة )ذات داللة  أثريوجد اي أنو 

وضع نظام لتحديد سقوف سعرية صت الباحثة بما يمي: أو و  .كيياألمر  سيمسوق األفي  تداولال

الوىمي الناتج من ممارسات المضاربة الضارة، ضرورة انشاء  تداولوحجم ال سعارلتفادي زيادة األ

بنك معمومات تاريخية يحوي جميع بيانات السوق بما فييا نسب السيولة ونسب المضاربة واتحاتيا 

 لممستثمرين بحيث تكون مرجعًا ليم في تحديد استثماراتيم.

 األمريكي مسي، سوق األتداولالمضاربة، السيولة، حجم ال الكممات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of speculation and liquidity ratio on the 

volume of trading in the American stock market, where the study followed the 

quantitative analytical approach, and the study community consisted of the American 

financial markets and the study sample consisted of financial indicators in the American 

financial markets Standard and Poor's 500 and Dow Jones , in addition to the Nasdaq 

index in the form of weekly totals for the year 2020, the researcher used the (E-views 

10) software for the purposes of analyzing the financial data. where The study reached 

many results, the most important of which are: To accept the alternative hypothesis 

related to the static variables of the study and the absence of the unit root in the 

difference The first is at a significance level of 5%, that is, there is a statistically 

significant effect at the significance level (α ≤ 0.05) of the speculative and liquidity ratio 

on the trading volume in the American stock market, and there is a direct and 

statistically important impact of the speculative ratio on the trading volume, as the 

speculative percentage increase by a unit One leads to an increase in the trading volume 

by 0.019% with the stability of the other factors, that is, there is a statistically 

significant effect at the significance level (α ≤ 0.05) for the speculative percentage on 

the trading volume in the US stock market. Ki, there is a direct and statistically 

important effect of the liquidity ratio on the trading volume, as an increase in the 

liquidity ratio by 1% leads to an increase in the trading volume by (0.017%) with the 



stability of other factors, that is, there is a statistically significant effect at the 

significance level (α ≤ 0.05). ) for the ratio of liquidity to the volume of trading in the 

American stock market, and the researcher recommended the following: Establishing a 

system to determine price ceilings to avoid price increases and fictitious trading volume 

resulting from harmful speculative practices, the need to establish a historical data bank 

containing all market data, including liquidity ratios, speculation rates and their access 

to investors To be a reference for them in determining their investments. 

Keywords: speculation, liquidity, trading volume, US stock market 

 


