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 چکیده

تغییرات قیمت با  منفیگزارش پیش بینی سود مثبت و هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین گزارش پیش بینی سود 

و در واقع پاسخ به این سوال كه آیا گزارش پیش بینی سود مثبت سه ماهه باعث افزایش قیمت سهام و گزارش سهام 

به صورت مثبت و در این پژوهش پیش بینی سود  ماهه باعث كاهش قیمت سهام می شود؟پیش بینی سود منفی سه 

جامعه آماری پژوهش حاضر . مستقل و تغییرات قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته می باشند هایبه عنوان متغیرمنفی 

در این پژوهش . ی باشدبا توجه به موضوع و كاربرد آن شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م

داده های این پژوهش با استفاده از اطالعات شركت های . شركت بوده است 071تعداد نمونه های انتخاب شده 

شده به صورت فصلی جمع آوری  0818تا پایان سال  0831پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 

از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های تركیبی استفاده شده  در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها. است

نتایج پژوهش نشان می دهد گزارش پیش بینی سود مثبت سه ماهه باعث افزایش قیمت سهام می شود اما پیش . است

 .بینی سود منفی سه ماهه باعث كاهش یا افزایش قیمت سهام نمی شود

 ، بورس اوراق بهادارساالنه، تغییرات قیمت سهام، پیش بینی سود هپیش بینی سود سه ماه :واژگان کليدي
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مقدمه -1  

پویایی و تحوالت سریعی كه در جوامع انسانی رخ میدهد، مرهون پیدایش تجهیزات . دنیای امروز دنیای تغییرات است

 .رایانه ای، ماهواره های مخابراتی، سیستمهای هوشمند و تکنولوژی می باشد

كشوری می تواند دارای اقتصاد سالم و مطمئن باشد كه در آن یک بازار سرمایه كارا، پایه ریزی شده در این شرایط 

سازوكار این بازار به گونه ای است كه . بورس اوراق بهادار در اكثر كشورها، كانون اصلی بازار سرمایه است. باشد

نونی در فروش سهام شركت ها و كنترل ضمن سهیم كردن عموم مردم در مالکیت شركت ها و ارائه سازوكار قا

از سوی دیگر با تخصیص بهینه منابع به . معامالت، باعث كنترل نقدینگی شده و به این وسیله تورم را كنترل می كند

 .واحدهای تولیدی، اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم می آورد

بزرگ مالی و اقتصادی محسوب می گردد، با این  اگرچه بازار سهام در دنیا به عنوان یکی از منابع كسب موفقیت های

وجود، عدم شناخت كافی و نداشتن علم و آشنایی با ادبیات و قوانین بورس در بسیاری از موارد می تواند ضررهای 

 .جبران ناپذیری را برای افراد مختلف عالقه مند به سرمایه گذاری در بورس به دنبال داشته باشد

 وهشبيان مسئله اساسی پژ -2

وقتی یک سرمایه گذار، اطالعاتی در مورد سهامهای مطلوب و سود آور مطالعه می كند، معموال قبل از هر چیزی به 

قیمت سهام توجه دارد، در واقع یکی از مهمترین عواملی كه در انتخاب هر سرمایه گذاری از بین گزینه های مختلف 

مت سهام است كه میزان نقدشوندگی آن سهام را نشان می دهد، سرمایه گذاری بیشتر مد نظر است، میزان تغییرات قی

میزان نقدشوندگی سهام یکی از معیارهای مهم تصمیم گیری جهت خرید و فروش سهام شركت است و سهام شركت 

هایی كه به طور روزمره در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرند قابلیت نقد شوندگی بیشتر نسبت به 

 .شركت هایی كه معامالت كمتری روی سهام آنها صورت می گیرد دارند

در مملکت ما خریداران اوراق بهادار با مشکالت اساسی در تصمیم گیری برای انتخاب سهام شركت ها روبرو می 

ایند، مسلما د را اتخاذ نمباشند، لذا هرگونه تحقیقاتی كه بتواند به سرمایه گذاران كمک كند تا آنان تصمیم بهینه خو

 .باعث پیشرفت مطلوب بازار سرمایه خواهد شد

ت دیگر عوامل رسرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری در سهام عادی باید بررسی های وسیعی انجام دهند و به عبا

زیادی اگر سرمایه گذاران بدون توجه به یکسری از عوامل سرمایه گذاری كنند عواید . متعددی را مد نظر قرار دهند

این موضوع بیشتر در مورد . بدست نخواهند آورد، حتی ممکن است اصل سرمایه آنها نیز با خطر مواجه گردد

در كشورهایی كه بورس اوراق . كشورهایی موضوعیت دارد كه بازار اوراق بهادار آنها از كارایی الزم برخوردار نیست

های وسیع در مورد اوراق بهادار نیست، زیرا كه قیمت سهام  بهادار آنها از كارایی برخوردار است احتیاج به بررسی

 .نزدیک به ارزش ذاتی و واقعی آن است

در كشور ما خریداران اوراق بهادار با مشکالت اساسی در تصمیم گیری برای انتخاب سهام شركت ها روبرو می 

تصمیم بهینه بگیرند باعث پیشرفت مطلوب  باشند، لذا هرگونه تحقیقاتی كه بتواند به سرمایه گذاران كمک كند تا آنها

صاحب پس اندازها می توانند با بکارگیری منافع پس اندازی خود در فعالیت های مختلف و یا . بازار سرمایه می شود

 .به عبارتی با سرمایه گذاری در منابع مزبور سود كسب نمایند
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 باد پیش بینی شده سه ماهه شركتها واعالم سی گزارشهااین تحقیق جهت شناسایی چگونگی ارتباط بین فاكتورهای 

تغییرات قیمتی سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است تا عوامل موثر بر قیمت 

 .سهام شركتها به سرمایه گذاران ارائه گردد و آنان با مطالعه و بررسی این عوامل تصمیمات درست را اتخاذ كنند

اطالعات سریعتر در زمان "حاضر كه با انفجار اطالعات و محدودیت زمانی شعار تمامی نهادها و سازمانها  در عصر

در مقایسه بین . است، گزارشهای مالی میان دوره ای می تواند قدمی به سمت عملی تر كردن این شعار باشند "كمتر

عاتی كاملتری دارند، ولی در ی ساالنه محتوای اطالگرچه گزارشهاگزارشهای مالی ساالنه و گزارشهای میان دوره ای ا

 8،3یان دوره ای نیاز دارند بنابراین گزارشهای م مقایسه با گزارشهای میان دوره ای به زمان بیشتری برای تهیه و ارائه

 .ماهه اهمیت بیشتری نسبت به گزارشهای ساالنه پیدا كرده اند 1و

سرمایه گذاران به عنوان تامین كنندگان منابع . تصمیم گیری های مالی استسود سهام شركت ها معیار با اهمیتی در 

مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی با انگیزه های مختلفی سرمایه گذاری می كنند كه می تواند شامل بهره گیری از 

به سرمایه گذاری می از جمله دالیلی كه باعث گرایش مردم . سود و مزایای نقدی و نیز مالکیت در این واحدها باشد

یکی از راههای این افزایش، كسب بازده مناسب از محل سرمایه گذاری و یکی از شقوق . گردد، افزایش ثروت است

 .، سود حاصل از سرمایه گذاری استبازده

یکی از راهکارهای سرمایه گذاری و كسب بازده كه امروزه به میزان چشمگیری مورد توجه دارندگان سرمایه قرار 

بازدهی اوراق بهادار به ویژه سهام شركتها متاثر از عوامل . رفته است، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار استگ

بنابراین پیش بینی دقیق میزان بازدهی . متعددی است و با تغییر این عوامل تاثیرگذار قیمت سهام دچار نوسان می شود

ست و همیشه این احتمال وجود دارد كه میزان بازدهی این نوع سرمایه گذاری بر روی سهام شركت ها بسیار دشوار ا

 . سرمایه گذاری با میزان بازدهی مورد انتظار سرمایه گذار متفاوت باشد

پیش بینی سود سه ماهه شركتها یکی از موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران و سهامداران است كه با توجه به پیش 

 .سهامداران می توانند تصمیم به خرید یا فروش سهام بگیرند بینی صورت گرفته، سرمایه گذاران و

هدف اولیه از سرمایه گذاری در سهام شركتها، همچون بسیاری دیگر از فرصتها و امکانات سرمایه گذاری كسب سود 

در  می باشد كه در صورتی كه پیش بینی سود آینده با قیمت سهم متناسب نباشد، شاهد ناكارآمدی اطالعات هستیم كه

 .این صورت سرمایه گذار اطمینان و اعتماد خود را نسبت به این اطالعات از دست می دهد

چنان انتظار می رود كه با گزارش پیش بینی سود مثبت شركتها، قیمت سهم نیز روند صعودی داشته و با گزارش پیش 

نبوده و شاهد تناقض سود پیش بینی بینی سود منفی شركتها، قیمت سهم كاهش یابد، اما در برخی موارد این چنین 

 .شده و روند قیمتی سهم هستیم و با این اوصاف نمی توان با اطمینان كامل تصمیم گیری كرد

لذا باید پیش بینی سود هر سهم حداقل انحراف را از میزان واقعی خود داشته و قیمت سهم نیز متناسب با سود پیش 

 .  بینی شده تعیین گردد

ام شركتها در بورس اوراق بهادار می تواند ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تغییرات قیمت سه

 .یکی از عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام یک شركت پیش بینی سود آن شركت است. روانی باشد
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پیش بینی سود سه  از این جهت اهمیت اشدسود پیش بینی شده توسط شركتها دارای محتوای اطالعاتی و كارایی باگر 

 .ماهه شركتها به دلیل نقش و تاثیر آن در تصمیم گیری های استفاده كننده به ویژه سرمایه گذاران، بارزتر می شود

تاكنون فرضیه  0131از سال . بررسی این رابطه ضرورت بررسی كارایی بورس اوراق بهادار تهران را مطرح می سازد

ه كلیه اطالعات مربوط و موجود در قیمت سهام منعکس بوده و حتی سرمایه تحت این فرضی. بازار كارا مطرح است

گذاران درون سازمانی كه به اطالعات دست اول دسترسی دارند نیز قادر به تحصیل بازده غیر عادی نخواهند بود و 

و انتظاری كه از اطالعات جدید سریعا بر روی قیمت اثر می گذارد و سرمایه گذاران با توجه به اطالعات در دسترس 

 .سود سهام در آینده دارند تصمیم گیری می كنند

با طرح فرضیه بازار كارا اساسا این ادعا مطرح است كه اگر بازار سرمایه از كارایی نسبی برخوردار باشد، در فرایند 

ع مرتبط به جذب اطالعات به سرعت و قوت عمل نموده و قیمتهای سهام در بازار همواره انعکاس مطلوبی از وقای

نتایج تحقیق جیمز پاتل نیز بیانگر این واقعیت است كه اعالم سود پیش بینی شده، تعدیل قیمت . شکل خواهد بود

 .سهام را به همراه دارد، لذا سود پیش بینی شده دارای بار اطالعاتی است

عموم مردم در امر سرمایه اطالعات شفاف قابل اتکا و به موقع در تصمیم گیری به كاراتر شدن بازار و مشاركت 

فراهم آوردن بستری مناسب جهت اطالع رسانی سریع و دقیق  و صحیح از جمله وظایف . گذاری كمک می كند

شركتها و تغییرات قیمت را به حداقل  ود پیش بینی شدهسازمان بورس می باشد تا بتوان بدین وسیله انحراف بین س

 .مقدار ممکن كاهش داد

ن می دهد، در زمانی كه عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد، پیش بینی سود توسط مدیران می تواند تحقیقات زیادی نشا

مفید واقع شود، زیرا پیش بینی مدیران یکی از روشهای كارایی است كه مدیران می توانند بهتر انتظاراتشان را به بازار 

 .(0131ن،پنم)منتقل كنند

از آنجا كه مدیران اطالعات خصوصی در مورد طرحهای تجاری آینده دارند، پیش بینی آنها می تواند ضریب واكنش 

بنابراین سود آینده به نحو دقیق تری در بازده منعکس می گردد و ضریب واكنش سود . سود آینده را پیش بینی كند

. ش بینی صورت گرفته در قیمت سهم انعکاس می یابدآینده در شركتهای دارای پیش بینی سود باالتر می رود و پی

سرمایه گذاران قادر نخواهند بود به خوبی اطالعات مربوط  مدیران از دقت كمی برخوردار باشدهنگامی كه پیش بینی 

سود در نتیجه عدم اطمینان آنها به پیش بینی . به پیش بینی سود را تفسیر كنند و معانی مربوط به سود آینده را بفهمند

افزایش عدم اطمینان سرمایه گذاران منجر به كاهش واكنش به این افشا و كاهش ضریب واكنش . مدیران باال می رود

سود آینده می گردد و اینجاست كه نقش سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان عاملی برای اطمینان بخشی به سرمایه 

 .گذار اهمیت می یابد

 فرضيه هاي پژوهش-3

 .باعث افزایش قیمت سهام می شود گزارش پیش بینی سود مثبت سه ماهه: 0فرضیه 

 .گزارش پیش بینی سود منفی سه ماهه باعث كاهش قیمت سهام می شود: 2فرضیه 
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 اهداف پژوهش-4

قیمت سهام شركتهای پذیرفته تغییرات رابطه بین گزارش سود سه ماهه با چگونگی هدف اصلی در این تحقیق تعیین 

 گزارش بامی باشد كه مشخص شود آیا  0818تا پایان سال  0831از ابتدای سال  اوراق بهادار تهران شده در بورس

كاهش سود پیش بینی شده منفی قیمت سهام  گزارش افزایش سود پیش بینی شده سه ماهه قیمت سهام افزایش و با

دارند در بورس اوراق بهادار تهران همچنین هدف، باال بردن دانش سرمایه گذارانی است كه تمایل كاهش می یابد؟ 

 .سرمایه گذاری كنند تا بتوانند از سرمایه گذاری انجام داده در بورس اوراق بهادار تهران سود مناسبی كسب نمایند

 بررسی این موضوع كه آیا همیشه روند قیمتی سهم با سود پیش بینی شده متناسب بوده؟ و 

اطالعات مربوط و قابل اتکا و در نهایت مفید برای تصمیمات اقتصادی و  هدف اصلی بررسی این متغیرها فراهم كردن

 .تجاری است و یکی از منابع اصلی اطالعاتی برای سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری هستند

عنوان  اتخاذ تصمیمات بهینه توسط سرمایه گذاران در گرو دستیابی به اطالعات مربوط از جمله پیش بینی سود به

تصمیم گیری بر مبنای اطالعات غیر مرتبط، بهینه و اثر بخش نبوده و . یکی از منابع اطالعاتی سرمایه گذاران می باشد

نتایج مالی ناگواری را در پی خواهد داشت كه در نهایت منجر به بی میلی و دلسردی سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل از 

ركود بازار سرمایه و عدم كامیابی شركتها در تامین مالی از این بازار را به همراه این دلسردی . بازار سرمایه می شود

 .دارد

سود پیش بینی شده و دیگر متغیرها به عنوان منبعی از اطالعات مورد توجه قرار دارند و توسط بسیاری از سرمایه 

به آنها اجازه می دهد تصوری از عملکرد گذاران و تحلیلگران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا 

 .واقعی شركت بدست آورند و به ارزش گذاری آنها كمک می كند

 :سازمانها و ارگانهای زیر می توانند از نتایج این پایان نامه استفاده كنند

 سازمان بورس اوراق بهادار تهران 

 موسسات مالی و اعتباری 

 ار تهرانشركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد 

 تحلیل گران و كارشناسان بازار سرمایه 

 سیاست گذاران و مجریان اقتصادی 

 و... 

 پيشينه پژوهش -5

 پيشينه خارجی تحقيق -5-1

آنها اصطالح . تحقیقاتی در مورد محتوای اطالعاتی سود انجام دادند 0133بال و براون برای نخستین بار در سال 

بال و . نشان دادن ارتباط بین سود ساالنه و نرخ بازده غیرعادی ساالنه ارائه نمودندمحتوای اطالعاتی سود را به منظور 

براون برای نشان دادن اثر اعالن سود بر قیمت سهام، موضوع را با محاسبه میانگین نرخ بازده غیر عادی در ماههای 
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عاتی باشد، نمونه هایی كه تغییرات اعالن سود بررسی كردند و نتیجه چنین بود كه اگر اعالم سود دارای محتوای اطال

 .سود غیرمنتظره مثبت دارند میانگین نرخ بازده غیرعادی آنها در زمان اعالم نیز مثبت است و برعکس

از اولین پژوهشهای انجام شده در خصوص تاثیرگزارشگری میان دوره ای می توان به پژوهش انجام شده توسط جونز 

پژوهشگران در این بررسی، ارتباط بین گزارشهای سه ماهه سود و تغییر قیمت . نموداشاره  0171و لیتنزبرگ  در سال 

نتیجه بررسی ها نشان داد كه موسساتی با سود باالتر از سود مورد انتظار، بازار را به . سهام را مورد آزمون قرار دادند

 .صورت معناداری تحت تاثیر قرار خواهند داد

این . د بر قیمت سهام موسسه های پذیرفته شده در بورس را مورد مطالعه قرار داداثر اعالم سو 0173فرس در سال 

مطالعه اولین تحقیق پیرامون اثر اعالم سود ساالنه بر قیمت سهام موسسات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن 

ده بود و در آن اثر اعالم موسسه بود و در چهار گروه صنعت مختلف طبقه بندی ش 37جامعه نمونه فرس شامل . بود

فرس دریافت كه در روز اعالم نتایج . سود هر موسسه بر قیمت سهام سایر اعضای گروه مورد آزمون قرار گرفته بود

درصد نشان می دهند، یعنی متوسط قیمت سهام  2.0مثبت، موسسه های صنعت به طور كل بازده غیرمتعارفی معادل 

به همین شکل، وقتی نتایج اعالم شده كمتر از پیش بینی بازار . افزایش می یابددرصد  2.0موسسه های مشابه معادل 

فرس نتیجه گیری كرد كه گزارشهای مالی میان . درصد بازده سهام روبرو شد 8.7بود، صنعت در كل با كاهش معادل 

 .دوره ای دارای محتوای اطالعاتی هستند

 پيشينه داخلی تحقيق-5-2

گزارش میان دوره ای بر قیمت و حجم  13پایان نامه خود به بررسی تاثیر انتشار  در 0878حسین فخاری سال 

شركت از شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  22، مربوط به تعداد 0872الی  0871مبادالت سهام طی سالهای 

ارا نبودن بازار سرمایه وی عالوه بر اثبات وجود محتوای اطالعاتی گزارشهای میان دوره ای، ك. بهادار تهران پرداخت

 .ایران در شکل نیمه قوی را نیز اثبات كرد

تاثیر انتشار گزارشات مالی میان دوره ای بر قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در  0832ندا رضایی نیری در سال 

هر سهم منتشر  مورد بررسی قرار داد تا با تحلیل تاثیر سود 0871تا  0873بورس اوراق بهادار تهران را طی سالهای 

شده در گزارشات مالی میان دوره ای بر قیمت سهام در حوالی هفته انتشار، ضمن درجه اهمیت اطالعات مندرج در 

این گزارشات، زمینه مناسبی جهت افزایش تاثیر این گزارشات در آینده فراهم آورد و به این نتیجه رسید كه تغییر در 

ی میان دوره ای موجب تغییر در قیمت سهام در هفته قبل از انتشار سود هر سهم منتشر شده در گزارشات مال

گزارشات مالی میان دوره ای و تغییر سود هر سهم به طرز معنی داری بیشتر از این مقدار در دو هفته قبل از انتشار 

لعمل خود را با یعنی بازار در هفته بعد از انتشار گزارشات و كاهش افزایش سود هر سهم، عکس ا. گزارشات می باشد

 .تاخیر یک هفته ای نشان می دهد و كاهش زیادی در قیمت دو هفته بعد از انتشار گزارشات مشاهده نشد

در مقاله ای به بررسی رابطه بین تغییرات عایدی هر سهم با تغییرات  0837ویدا مجتهدزاده و تنها نظری در سال 

هم طی سه روز قبل و سه روز بعد از تاریخ اعالم تعدیل عایدی در این تحقیق تغییرات قیمت س. قیمت سهام پرداختند

نتایج . جامعه آماری حداقل یک بار تعدیل عایدی پیش بینی شده هر سهم داشتند. پیش بینی شده هر سهم بررسی شد
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رد، بیانگر این است كه رابطه معناداری بین تغییرات عایدی پیش بینی شده هر سهم و تغییرات قیمت سهام وجود دا

 .یعنی با افزایش میزان تغییر در عایدی هر سهم ، تغییرپذیری قیمت سهام افزایش می یابد

به بررسی تاثیر تغییرات سود هر سهم گزارشهای مالی میان دوره ای قبل و بعد از  0810سعید احمدوند در سال 

می  0811تا  0833لهای شركت طی دوره  سا 71حسابرسی بر قیمت سهام و حجم معامالت پرداخت، حجم نمونه

فرضیات تغییر در سود هر سهم گزارشهای مالی میان دوره ای بعد از حسابرسی نسبت به گزارشهای مالی میان . باشد

دوره ای قبل از حسابرسی موجب تغییر در قیمت سهام می گردد و تغییر در سود هر سهم گزارشهای مالی میان دوره 

ای مالی میان دوره ای قبل از حسابرسی موجب تغییر درحجم معامالت می ای بعد از حسابرسی نسبت به گزارشه

در این تحقیق اولین و نزدیکترین قیمت سهام معامله شده و حجم معامالت به تاریخ انتشار گزارشهای مالی . گردد

ان هر دو فرضیه میان دوره ای قبل و بعد از حسابرسی به عنوان قیمت سهام و حجم معامله در نظر گرفته شده و درپای

 .تحقیق رد شده است

به بررسی اثر اعالن تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام  0812جواد معصومی و حمیده حمیدیان در سال 

مورد تعدیل سود پیش  2182نمونه مورد بررسی شامل . شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

می باشد كه توسط شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعالن  0811لی ا 0833بینی شده طی سالهای 

به طور میانگین تعدیل مثبت سود پیش بینی شده، بازده غیرعادی مثبت و تعدیل منفی سود پیش بینی شده . شده است

معناداری این بازده های غیرعادی  سپس با استفاده از آزمون آماری استاندارد،. بازده غیرعادی منفی را به همراه دارد

طبق نتایج بدست آمده معناداری بازده غیرعادی مثبت حاصل از تعدیل منفی سود پیش بینی . مورد سنجش قرار گرفت

شده مورد تایید قرار گرفت، بدین معنی كه تعدیل مثبت سود پیش بینی شده موجب افزایش قیمت سهام و تعدیل 

كاهش قیمت سهام می گردد به بیان دیگر، اعالن تعدیل مثبت سود پیش بینی شده با  منفی سود پیش بینی شده موجب

افزایش قیمت سهام و اعالن تعدیل منفی سود پیش بینی شده با كاهش قیمت سهام همراه است، اما در سطح كل 

شده بر قیمت سهام  تعدیالت با توجه به خنثی شدن بازده های مثبت و منفی، اثرگذاری رویداد تعدیل سود پیش بینی

 .تایید نمی شود

 قلمرو پژوهش -6

 .است 0818تا  0831ساله محدود به سالهای  1زمان انتخاب شده برای انجام این پژوهش دوره : قلمرو زمانی

جامعه آماری تحقیق حاضر را شركتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی هایی كه در قسمت : قلمرو مکانی

 .و حجم نمونه به آن اشاره شده تشکیل داده استجامعه آماری 

پژوهش بررسی این است كه آیا  گزارش پیش بینی با توجه به فرضیات بیان شده، قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی

سود مثبت سه ماهه باعث افزایش قیمت سهام و گزارش پیش بینی سود منفی سه ماهه باعث كاهش قیمت سهام می 

 شود؟

 روش تحقيق -7

بندی بر حسب روش تحقیق، پژوهش با توجه به تقسیم. باشدبا توجه به اهداف آن از نوع كاربردی می ،تحقیق حاضر

در اجرای یک طرح تحقیق توصیفی، محقق . خواهد گرفتهای توصیفی و همبستگی صورت حاضر بر اساس روش
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به توصیف  ،متغیرهای تحقیق دستکاری و كنترل نشده است از كند و به دلیل اینکه هیچ یکكاری نمیمتغیرها را دست

شامل  ،تحقیقات همبستگی ،روش دیگر تحقیق از نوع همبستگی است ؛شوداطالعات گردآوری شده بسنده می

شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، كشف و یا هایی است كه در آنها سعی میپژوهش

ای بین دو یا چند متغیر وجود دارد هدف اصلی آن است كه مشخص شود آیا رابطه ،حقیق همبستگیدر ت. تعیین شود

های آماری تحقیق با استفاده از رگرسیون تركیبی، دادهو اگر این رابطه وجود دارد اندازه و مقدار آن چقدر است؟ 

های تحقیق در نرم افزار پاسخ به فرضیهبرای . ها انجام خواهد گرفتتحلیل و ازمون های اماری جهت آزمون فرضیه

Eviews  با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات(OLS )تركیبی رابطه میان متغییرها بررسی شده است. 

 هاي پژوهشروش گردآوري اطالعات و داده -8

به صورت دقیق از منابع ثانویه گردآوری  پژوهشهای مورد نیاز های تحقیقات پیشین و دادهاطالعات نظری و یافته

های استخراج متغیرهای و فرمول پژوهشدر رابطه با ادبیات موضوع و پیشینه  ،اطالعات گردآوریبرای . گردد می

پس با استفاده از روش  پژوهشهای مرتبط با فرضیه ،های آماریداده. شودای استفاده میاز روش كتابخانه پژوهش

داده های آماری، اطالعات مورد نیاز شركتها از طریق بانکهای اطالعاتی مانند نرم افزار ره آورد  در موردورویدادی

نوین و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است، سپس با جمع بندی و رفع عدم 

برای تجزیه و تحلیل آماده شده و تجزیه و تحلیل Excelهماهنگی ها، محاسبات موردنیاز در صفحه گسترده نرم افزار 

 .انجام شده است Eviewsنهایی به كمک نرم افزار 

 گيري و حجم نمونه  جامعه آماري، روش نمونه -9

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه صورتهای مالی پایان دوره جامعه آماری پژوهش را كلیه شركت

ها در دوره زمانی مورد نظر  تشکیل دادند كه تعداد آنپنج سال اخیر ار یافته است، در دوره ها از طرف سبا انتش آن

 (.N=  021)باشد شركت می 021

ی ی آماری، از رابطهدر پژوهش حاضر، برای تعیین نمونه. باشد روش انتخاب نمونه آماری روش غربالگری می

نشده است بلکه، از روش حذفی سیستماتیک استفاده گردیده گیری استفاده  خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونه

تر های غیر قابل كنترل و همچنین به لحاظ بررسی دقیقبه عبارت دیگر، به منظور حذف و یا تعدیل اثر پدیده. است

از . اند بندی شده صنعت طبقه 23ها در های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تمام شركتاطالعات شركت

هایی انتخاب  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پژوهش، شركتتعداد كل شركت

 :كه دارای شروط زیر باشندشوند  می

بانک ها، موسسات مالی، شركت های سرمایه گذاری ها، شركت های بیمه، هلدینگ و موسسات مالی به دلیل  (1

 .واحدهای تجاری حذف می شوند ماهیت متفاوت فعالیت آن ها از سایر

 .در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند 0837شركت ها باید قبل از سال  (2

دلیل این امر آن است كه تعداد .)شركت ها نبایستی سال مالی خود را طی دوره های موردنظر تغییر داده باشند (3

 .(نمونه آماری در سالهای مورد بررسی، برابر باشد

 .ت های دارای وقفه بیشتر از سه ماه در معامالت سهامحذف شرك (4
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 مدل کلی و متغيرهاي پژوهش -10

 :به شرح زیر ارائه شده است پژوهشمدل مفهومی  ،های بیان شدهبا توجه به مبانی نظری و فرضیه ،پژوهشدر این 

 مدل كلی پژوهش: 0فرمول

 

              
 
        

 

              
 
        

 

 :متغیر وابسته

 قیمت سه ماهه سهام تغییرات       

 :متغیر های مستقل

 سود سه ماهه مثبت  پیش بینی         

 سه ماهه زیانپیش بینی          

 پسماند خطا :   

 :تغییرات قیمت سهام با معیار نسبی در نظر گرفته شده و به صورت زیر تعریف شد

 محاسبه تغییرات قیمت سهام فرمول: 2فرمول

                
       

 

 

روز كاری بعد از زمان اعالم گزارش پیش بینی  1روز كاری قبل و  1برای تعیین قیمت سهام از میانگین قیمت 

 .سودهای سه ماهه استفاده شده است

 ی پژوهشهاروش تحلیل و آزمون فرضیه -00

توصیفی  هایهآماردر ابتدا از . برای انجام تحلیلهای مناسب از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است

 هاجهت توصیف دادهمعیار، چولگی و كشیدگی ، انحرافكمترین، بیشترینمیانگین، میانه،  شاملمتغیرهای پژوهش 

ی متغیرها از آزمون ریشه یبرای آزمون پایا، 0برا-ه جاركورجهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آما.شد استفاده

 . گردیدخطی بین متغیرهای مدل از آزمون ضرایب همبستگی پیرسوناستفاده و جهت بررسی هم2واحد

ها این داده. حسب مورد استفاده میگردد 8های تركیبی یا تلفیقیدادهاز مدل رگرسیون های پژوهش برای بررسی فرضیه

سال در -های شركتهای مختلف است و به صورت مشاهدههای مختلف در سالهای مربوط به شركتدادهتركیبی از 

                                                 
1
. Jarque–Bera 

2
. Unit Root Test 

3
. Panel or Pooled 
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از  وردحسب مهای پژوهش فرضیههای رگرسیونی برازش مدلبرای  انتخاب الگوی مناسب جهت. نظر گرفته شدند

برای  1برای انتخاب مدل تركیبی دارای اثرات در مقابل مدل تلفیقی بدون اثرات و از آزمون هاسمن 0چاو آزمون

برای  ،های رگرسیونیمدلپس از برازش . شداستفاده 7در مقابل مدل با اثرات تصادفی 3انتخاب مدل با اثرات ثابت

یب متغیرهای توضیحی مدل از آماره تیداری ضرا، برای بررسی معنی3آماره فیشرداری كلی مدل از بررسی معنی

و برای بررسی توان توضیحی مدل از  01واتسون-های مدل از آماره دوربینپسماند ، برای بررسی استقالل1استیودنت

گیری بر اساس های مختلف مطرح شده، تصمیمدر خصوص آماره .استفاده شد00آماره ضریب تعیین تعدیل شده

های به دست آمده با مقادیر بحرانی و همچنین از طریق مقایسه احتمال به دست آمده از آماره مورد نظر با مقایسه آماره

های مشاهدههمچنین برای انجام تحلیل بیشتر، ابتدا  .گردیدانجام ( درصد 11سطح اطمینان )درصد  1سطح خطای 

ها اقدام به ساس آزمون برابری میانگینبندی شده و سپس بر ابر اساس متغیرهای پژوهش گروه فصل-سال-شركت

 . مقایسه و تحلیل گردید

 آزمون انتخاب روش ترکيبی یا تلفيقی -11-1

آزمون چاو استفاده  از ورد تابع مورد نظر كارآمدتر خواهد بود یا نه،آجهت بر تركیبیهای آیا داده برای بررسی این كه

گیرد، در مورد تأیید قرار میاثرات با  تركیبی مدلاستفاده از ، درصد باشد 1خطای  سطحاحتمال آماره كمتر از  اگر.شد

 .شودمیاثرات استفاده بدون  تلفیقی مدلغیر این صورت 

 آزمون انتخاب اثرات ثابت یا اثرات تصادفی -11-2

از آزمون هاسمن ، استتر مناسبمدل ورد آكدام روش اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی جهت بر برای بررسی این كه

اگر احتمال . آماره این آزمون دارای توزیع كای دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است.شداستفاده 

از گیرد، در غیر این صورت مورد تأیید قرار می استفاده از روش اثرات ثابت، درصد باشد 1آماره كمتر از سطح خطای 

 .شودمی روش اثرات تصادفی استفاده

 ی داري مدلآزمون معن -11-3

درصد  1اگر احتمال آماره كمتر از سطح خطای  .شد استفاده Fآماره از ونیرگرس مدل بودن دارمعنی بررسی برای

 مدل ی كلیدارمعنیگیرد، در غیر این صورت شواهد حاكی از فقدان مورد تأیید قرار می مدل ی كلیدارمعنی، باشد

 . مربوطه است
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 داري متغيرهاي مدلآزمون معنی -11-4

اگر احتمال آماره كمتر از  .شداستفاده  tآماره از ونیرگرس مدلضرایب متغیرهای توضیحی  بودن دارمعنی بررسی برای

گیرد، در غیر این صورت مدل مورد تأیید قرار می، وجود رابطه بین متغیر مستقل و وابسته درصد باشد 1سطح خطای 

 . استرابطه شواهد حاكی از فقدان 

 آزمون نرمال بودن پسماندهاي مدل -11-5

اگر احتمال آماره . برا استفاده شد-های برازش شده از آماره آزمون جاركوبرای بررسی نرمال بودن پسماندهای مدل

گیرد، در غیر این صورت شواهد مورد تأیید قرار می نرمال بودن پسماندهای مدل، درصد باشد 1بیشتر از سطح خطای 

 .حاكی از نرمال نبودن توزیع پسماندهای مدل است

 آزمون استقالل پسماندهاي مدل -11-6

اگر مقدار این آماره در . واتسون استفاده شد-های برازش شده از آماره دوربینبرای بررسی استقالل پسماندهای مدل

-مورد تأیید قرار می استقالل پسماندهای مدل، باشد( ذكر شده است 1/2تا  1/0برخی منابع در ) 1/2تا  7/0محدوده 

 .گیرد، در غیر این صورت شواهد حاكی از فقدان استقالل یا وجود همبستگی سریالی پسماندهای مدل است

 

 هاي نمونه آماري هاي پژوهش و ویژگی توصيف داده -12

برای این منظور از آمار . ها با استفاده از آمارهای توصیفی است توصیف یا تلخیص داده ها،  اولین مرحله تحلیل داده

در این . ها به زبان آماری بیان شده است توصیفی برای تبیین وضعیت متغیرها و گروه نمونه استفاده شده و یافته 

آماری و توصیف متغیرهای پژوهش  های نمونه ویژگی: های آماری شامل مرحله از گزارش به توصیف دو دسته از داده

های مناسب آماری  گیری متغیرها از شاخص های پژوهش متناسب با مقیاس اندازه در توصیف داده. پرداخته شده است

 .استفاده شده است

 توصيف متغيرهاي پژوهش -12-1

از میان متغیرهای . متغیر انتخاب شده است كه براساس یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار گیرد سهدر این پژوهش 

توصیف متغیرها از آن جهت دارای اهمیت است كه نتایج آزمون . متغیر مستقل است دو پژوهش یک متغیر وابسته و

با استفاده از منابع  پژوهشهای  ادهد. گردد های این متغیرها استخراج می ها و شاخص های پژوهش براساس داده فرضیه

برای توصیف متغیرهای پژوهش از . اطالعاتی دست دوم گردآوری شده است كه دارای مقیاس نسبتی است

 .های مركزی و پراكندگی استفاده شده است كه در ادامه به آنها پرداخته شده است شاخص

این . بسته پژوهش است كه دارای مقیاس نسبتی استتغییرات قیمت سهام متغیر وا: توصیف متغیر وابسته پژوهش( 0

و انحراف معیار  1118130/1تغییرات قیمت سهام با میانگین . داده گم شده است 007مشاهده و  8118متغیر دارای 

انحراف ضریب چولگی این متغیر كوچکتر از . دارای چولگی و كشیدگی مثبت است 137/1و واریانس  21308/1
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انحراف ضریب كشیدگی . انحراف توزیع متغیر در مقایسه با توزیع نرمال است كه بیانگر عدماست  13/0قدرمطلق 

است كه حاكی است منحنی توزیع این متغیر در مقایسه با توزیع نرمال انحراف معناداری  13/0كوچکتر از قدرمطلق 

دارد و تفاوت جدی با یک توزیع نرمال كند كه مشاهده دورافتاده در دامنه توزیع وجود ن ها بیان می این شاخص. ندارد

 .نشان داده شده است 0های آماری متغیر وابسته پژوهش در جدول شماره  شاخص. ندارند

 های گرایش مركزی و پراكندگی متغیر وابسته مورد مطالعه پژوهش شاخص :0جدول شماره

 تعداد متغیر تحقیق
 گم

 شده
 میانگین

 انحراف

 معیار
 كشیدگی چولگی واریانس

 انحراف ضرایب

كشید چولگی

تغییرات قیمت  گی

 سهام

3503 117 0.0003964 0.25843168 0.067 26.742 1176.955 0.041 0.083 

 

پیش بینی سود مثبت سه ماهه و  متغیر مستقل مطرح است دودر این پژوهش : توصیف متغیرهای مستقل پژوهش( 2

 .نشان داده شده است 2مستقل پژوهش در جدولری متغیرهای های آما شاخص پیش بینی سود منفی سه ماهه

پیش بینی سود مثبت سه ماهه یکی از متغیرهای مستقل پژوهش است كه دارای : پیش بینی سود مثبت سه ماهه. 8

پیش بینی سود سه ماهه با میانگین . داده گم شده است 80مشاهده و   8230این متغیر دارای . مقیاس نسبتی است

قدرمطلق . چولگی و كشیدگی مثبت استدارای  10/0201080و واریانس  037/0012و انحراف معیار  011/121

است كه بیانگر عدم انحراف توزیع و منحنی متغیر در  13/0انحراف ضرایب چولگی و كشیدگی این متغیر كوچکتر از 

 . مقایسه با یک توزیع نرمال است

دارای پیش بینی سود منفی سه ماهه یکی از متغیرهای مستقل پژوهش است كه : پیش بینی سود منفی سه ماهه. 0

پیش بینی سود سه ماهه با میانگین . داده گم شده است 80مشاهده و   281این متغیر دارای . مقیاس نسبتی است

قدرمطلق . دارای چولگی و كشیدگی مثبت است 223/272783و واریانس  208/122و انحراف معیار   -310/012

ه بیانگر عدم انحراف توزیع و منحنی متغیر در است ك 13/0انحراف ضرایب چولگی و كشیدگی این متغیر كوچکتر از 

 . مقایسه با یک توزیع نرمال است

های گرایش مركزی و پراكندگی متغیرهای مستقل مورد مطالعه پژوهش شاخص :8جدول شماره   

 تعداد متغیر تحقیق
شد گم

 ه
 میانگین

 انحراف

 معیار
 كشیدگی چولگی واریانس

 انحراف ضرایب

كشیدگ چولگی

 ی
326 سه ماهه پیش بینی سود مثبت

4 

31 929.455882

4 

1102.46725

1 

1215434.0

4 

2.829 11.088 0.086 0.043 

- 31 235 سه ماهه پیش بینی سود منفی

452.651063

8 

522.243456

8 

272738.22

8 

-2.88 11.468 0.316 0.159 
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 هاي پژوهش تجزیه و تحليل استنباطی داده -12-2

های چند متغیری سروكار دارد كه متغیرهای دارای نقش وابسته، مستقل است كه تاثیر  پژوهش با تحلیلمساله 

بنابراین برای بررسی مدل مفهومی پژوهش از تحلیل . متغیرهای توضیحی را بر متغیر وابسته مورد مطالعه قرار می دهد

د كه یکی از آنها تحلیل به صورت تركیبی است و های رگرسیون انواع مختلفی دار تحلیل. رگرسیون استفاده شده است

های  با توجه به اینکه داده. ل داده باشدیهای مختلف تشک های آماری را مقاطع و زمان زمانی كاربرد دارد كه نمونه

فصلی است، در نتیجه كاربرد تحلیل رگرسیون تركیبی مورد استفاده قرار گرفته -ساالنه–پژوهش به صورت شركت

 .است

 هاي آزمون تحليل ماهيت متغيرها و مفروضه -12-2-1

رویدادی و با تحلیل رگرسیون اقدام به پیش بینی متغیر  های پس این پژوهش با روش همبستگی براساس مشاهده

به بیان دیگر هدف پژوهش تبیین تغییرات قیمت سهام . ای از متغیرهای توضیحی نموده است وابسته از طریق مجموعه

–فصلیهای آن به صورت  های پیش بینی سود ودرصد پوشش سود هرسهم است كه شواهد و دادهبه وسیله متغیر

های مفهومی پژوهش از تحلیل  بنابراین برای بررسی مدل. ساالنه و به صورت تركیبی از سری زمانی و مقطعی است

مفروضه بنیادی باید قابل برای به كارگیری تحلیل رگرسیون تركیبی تعدادی . رگرسیون تركیبی استفاده شده است

و در صورت تائید مدل پانل،  08و پانل02در تحلیل رگرسیون تركیبی انتخاب مدل به یکی از دو شکل پولد. توجیه باشد

. گردد های لیمر و هاسمن مشخص می یکی از دو شکل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت اساسی است كه با آزمون

خطی بودن رابطه بین متغیرهای توضیحی با وابسته، نبود رابطه خطی بین نرمال بودن توزیع، : های دیگر مفروضه

متغیرهای توضیحی، همسانی واریانس، استقالل باقیمانده مدل و نرمال بودن باقیمانده مدل است كه عدم توجیه این 

رابر بودن حجم ها در مواقعی مانند بزرگ بودن حجم نمونه و نبود چولگی شده و وجود توزیع تک نمایی و ب مفروضه

های بنیادی اشاره شده  در ادامه به نتایج بدست آمده از آزمون مفروضه. های داخل نمونه آماری قابل توجیه است گروه

 .است

بسته به شدت . منظور از همبستگی وجود یک ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل است :مدل یهمخط یبررس( 1

قل تهنگامیکه همبستگی شدید بین متغیرهای مس. ع همخطی متفاوت استهمبستگی بین متغیرهای مستقل، میزان و نو

وجود داشته باشد، كوواریانس و واریانس ضرایب بزرگتر برآورد شده و پیش بینی های صورت گرفته از آن غیر قابل 

غیرهای مستقل های شناسایی وجود یا نبود رابطه همخطی، بررسی و رابطه همبستگی بین مت یکی از راه. گردد اعتماد می

                                                 
12

pooled 
13

panel 
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هر سهمرابطه خطی  سه ماهه نتایج نشان می دهد كه بین دو متغیر پیش بینی سود سه ماهه و درصد پوشش سود. است

 . معنادار می باشد 11/1شدید وجود دارد و این رابطه در سطح خطای كمتر از 

 پژوهشهای مورد بررسی  نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل مدل :0جدول شماره 

 درصد پوشش سود هرسهم پيش بينی سود سه ماهه متغير و شاخص

 پيش بينی سود سه ماهه
 0.833 1 ضریب

 0.001  خطا سطح

 هرسهم سه ماهه درصد پوشش سود
  0.833 ضریب

 1 0.001 خطا سطح

 

های احتمالی پیوسته در نظریه احتماالت  توزیع نرمال، یکی از مهمترین توزیع:پژوهش يآزمون توزیع متغيرها( 2

دلیل اصلی این پدیده، نقش توزیع نرمال در قضیة حد مركزی است كه با افزایش تعداد متغیرها، دارای توزیعی . است

. های پارامتریک است برد آزمونبنیادی كار  نرمال بودن توزیع متغیرها از مفروضه. شود بسیار نزدیک به توزیع نرمال می

البته الزامی به نرمال بودن توزیع نیست و در صورت بزرگ بودن حجم نمونه آماری و نبود چولگی شدید قابل توجیه 

بر . اسمیرنف استفاده شده است –كالموگروف "برای آزمون توزیع متغیرهای مورد مطالعه تحقیق از آزمون . است

داری محاسبه شده برای توزیع متغیرهای تحقیق كمتر از  برا سطح معنی –اسمیرنوف  اساس نتایج آزمون كلموگروف

با توجه به بزرگ بودن اندازه نمونه می توان طبق . است كه از عدم نرمال بودن توزیع آنها حمایت كرده است 11/1

 . قضیه حد مركزی توزیع داده ها را نرمال فرض كرد

 پژوهشهای مورد مطالعه نتایج آزمون توزیع متغیر :1جدول 

 تعداد متغیرهای تحقیق
 اسمیرنف –كالموگروف 

 سطح خطا آماره

 0.001 13.79 3503 تغییرات قیمت سهام

 0.002 13.671 3263 پیش بینی سود مثبت

 0.001 1.876 235 پیش بینی سود منفی

 

های تركیبی نیاز به  برای استفاده از تحلیل رگرسیون با سری :یرگرسيون ترکيب يمناسب برا يها انتخاب مدل( 3

برای تصمیم گیری . ها و مقاطع و نوع اثرات است های مقدماتی كه شامل بررسی شیب دوره انجام یک سری از آزمون

ا آزمون لیمر ب. زمون هاسمن استفاده شده استآهای پولد یا پانل از آزمون لیمر و برای نوع اثرات از  در استفاده از مدل

ها بررسی شده و در صورت معنادار شدن از مدل پانل و سپس با آزمون اثرات زمانی تصادفی در  شیب شركت و دوره

مدل نشان داده است كه شیب برای  دونتایج آزمون لیمر هر . صورت معنادار شدن از اثرات ثابت استفاده شده است
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برای  00نتایج آزمون هاسمن برای مدل نشان داده است كه اثرات ثابتها مورد مطالعه تفاوت معنادار دارند و  شركت

های مورد مطالعه تفاوت معنادار  همچنین آزمون لیمر مدل نشان داده است كه شیب دوره. ها مناسب است تخمین مدل

نتخاب مدل مناسب های مرتبط با ا نتایج بررسی. استفاده شده است یا پانل پولداز ها  ندارند، بنابراین برای دوره مدل

 .نشان داده شده است 3شماره در جدول  پژوهشجهت بررسی رابطه بین متغیرهای 

 های مناسب برای كاربرد مدل پولد یا پانل و نوع اثرات متغیرها نتایج آزمون انتخاب مدل :3جدول 

 هدف و ازمون مدل
 آزمون هاسمن (لیمر)آزمون چاو

 نتیجه سطح خطا كاآماره مربع  نتیجه سطح خطا Fآماره 

 اثرات ثابت 0.0379 4.310 مدل پانل 0.0018 3.148.644 آزمون مقطع 0

 اثرات ثابت 0.0329 4.5489 مدل پانل 0.0001 4.979584 آزمون مقطع 2

 

های استفاده از آزمونهای  یکی از مفروضه: پژوهشمستقل و وابسته مدل  يبين متغيرها یآزمون وجود رابطه خط( 4

زمون براساس شاخص فیشر یا آاست كه این  پژوهشپارامتریک وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته 

داری كوچکتر از  در صورتیکه آمار محاسبه بزرگتر از مقدار بحرانی باشد و یا سطح معنی. گیرد ضریب كلی صورت می

براساس نتیجه بدست آمده . گردد ه خطی بین متغیرهای توضیحی و وابسته تحقیق تائید میباشد وجود رابط 11/1

است، در نتیجه رابطه بین متغیرهای  11/1مورد بررسی بیشتر از مدلهای دوم داری محاسبه شده برای  سطح معنی

ر شده است چرا كه سطح معنی معنادا اول، اما برای مدل ها خطی معنادار نشده است توضیحی با متغیر وابسته در مدل

 .نشان داده شده است7نتایج آزمون در جدول شماره. شده است 11/1 داری كمتر از

در صورتیکه توزیع . های مدل نیز باید از توزیع نرمال برخوردار باشد پسمانده:آزمون نرمال بودن پسمانده ها( 5

برای آزمون . د، نرمال نبودن توزیع قابل توجیه استو تک نمایی باش هنرمال نباشد، ولی توزیع آن بدون چولگی شد

 مدلدو برا برای هر  -با توجه به اینکه آماره جاركو . برا استفاده شده است -توزیع باقیمانده مدل از آزمون جاركو 

انده است، در نتیجه توزیع باقیم 11/1داری آنها بیشتر از  چکتر از مقدار بحرانی است و به بیان دیگر سطح معنیوك

 .نشان داده شده است 7نتایج آزمون در جدول شماره . های مورد بررسی نرمال هست مدل

باقیمانده مدل باید مستقل از یکدیگر باشند و :شده یو مقادیر پيش بين یبين مقادیر واقع ياستقالل خطا یبررس( 6

واتسون استفاده شده  -آزمون دوربین برای بررسی استقالل خطاهای مدل از . وابستگی در بین آن وجود نداشته باشد

واتسون  -آماره دوربین . قرار گرفته باشد، مدل فاقد خودهمبستگی است 11/2تا  11/0در صورتیکه مقادیر بین . است

های  مدل مورد بررسی شده در دامنه مقادیر مورد انتظار واقع شده است كه از عدم وجود خودهمبستگی مدل دو هر

 .نشان داده شده است 7های مدل در جدول شماره  نتایج توزیع باقیمانده. كرده است بررسی شده پشتیبانی

                                                 
14

- Cross-section fixed 
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های مدل نتایج آزمون رابطه خطی، توزیع باقیمانده و استقالل باقیمانده :7جدول شماره   

 مدل
 آزمون توزیع باقیمانده آزمون دوربین واتسون آزمون رابطه خطی

 سطح خطا برا -آماره جاركو انتظار مورد محاسبه شده سطح خطا Fآماره 

 0.289 0.877 (2.5-1.5) 2.058 0.00242 3.1477 0مدل 

 0.788 0.254 (2.5-1.5) 2.154 0.54466 0.9339 2مدل 

 

 هاي مفهومی پژوهش بررسی مدل -12-2-2

نتایج آزمون لیمر از . استهای تئوریکی با مدل تحلیل رگرسیون تركیبی مورد بررسی قرار گرفته  در این پژوهش، مدل

. ها حمایت كرده است كاربرد رگرسیون تركیبی به صورت پانل و با اثرات تصادفی برای مقاطع و مدل پولد برای دوره

 .متغیر وابسته در هر دو مدل تغییرات قیمت سهام است

در این مدل تاثیر پیش بینی سود مثبت سه ماهه : تاثیر پیش بینی سود مثبت سه ماهه بر تغییرات قیمت سهام:1مدل ( 1

در این مدل دوره ها به صورت پولد و مقاطع به صورت پانل و اثرات . بر متغیر تغییرات قیمت سهام بررسی شده است

واقع شده است كه  11/2تا  11/0در دامنه بین  113/2ر آماره دوربین واتسون این مدل با مقدا. ثابت انتخاب شده است

بزرگتر از مقدار بحرانی و سطح  007/8آماره آزمون فیشر مدل با مقدار . بیانگر عدم خودهمبستگی سریالی است

. است كه از وجود رابطه خطی بین متغیر توضیحی با متغیر وابسته است 11/1معناداری محاسبه شده آن كوچکتر از 

داری  و  سطح معنی 13/0محاسبه شده برای پیش بینی سود مثبت سه ماهه بزرگتر از قدرمطلق مقدار بحرانی  tآماره 

مقدار ضریب تشخیص . است كه از تاثیر معنادار آن بر تغییرات قیمت سهام حمایت شده است 11/1آن كوچکتر از 

متغیر  پیش بینی سود مثبت سه ماهه قابل تبیین از تغییرات تغییرات قیمت سهام بوسیله % 0/7دهد كه حدود  نشان می

گزارش با توجه به اینکه مقدار ضریب مثبت شده است بنابراین . نمایش داده شده است 3نتایج مدل در جدول . است

 .شود باعث افزایش قیمت سهام می پیش بینی سود مثبت سه ماهه

 نتایج آزمون تاثیر پیش بینی سود مثبت سه ماهه بر تغییرات قیمت سهام :3جدول شماره 

 تغییرات قیمت سهام، : متغیر وابسته

 داری سطح معنی tآماره  خطای استاندارد ضریب نام متغیر

0 
C 0.0306 2.163114- 0.005150 0.011139- ضریب ثابت 

1 
Plus 1.01 پیش بینی سود مثبتE-05 4.46E-06 2.260513 0.0239 

 0.001938- میانگین متغیر وابسته 0.0718 ضریب تشخیص

 0.16963 انحراف متغیر وابسته 0.0092 ضریب تشخیص اصالح شده

 2.058 واتسون –آماره دوربین  F 3.1477آماره 
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در این مدل تاثیر پیش بینی سود منفی سه ماهه : تاثیر پیش بینی سود منفی سه ماهه بر تغییرات قیمت سهام:2مدل ( 4

در این مدل دوره ها به صورت پولد و مقاطع به صورت پانل و اثرات . بر متغیر تغییرات قیمت سهام بررسی شده است

واقع شده است كه  11/2تا  11/0در دامنه بین  010/2ر آماره دوربین واتسون این مدل با مقدا. ثابت انتخاب شده است

كوچکتر از مقدار بحرانی و سطح  188/1آماره آزمون فیشر مدل با مقدار . بیانگر عدم خودهمبستگی سریالی است

است كه از عدم وجود رابطه خطی بین متغیر توضیحی با متغیر وابسته  11/1معناداری محاسبه شده آن بزرگتر از 

و  سطح  13/0محاسبه شده برای پیش بینی سود منفی سه ماهه كوچکتر از قدرمطلق مقدار بحرانی  tاره آم. است

مقدار ضریب . است كه از تاثیر معنادار آن بر تغییرات قیمت سهام حمایت نشده است 11/1داری آن بزرگتر از  معنی

سیله متغیر  پیش بینی سود منفی سه ماهه از تغییرات تغییرات قیمت سهام بو% 2/3دهد كه حدود  تشخیص نشان می

 . نمایش داده شده است 1نتایج مدل در جدول . قابل تبیین است

 نتایج آزمون تاثیر پیش بینی سود منفی سه ماهه بر تغییرات قیمت سهام :1جدول شماره 

 تغییرات قیمت سهام، : متغیر وابسته

 داری معنیسطح  tآماره  خطای استاندارد ضریب نام متغیر

0 
C 0.7610 0.304570- 0.013206 0.004022- ضریب ثابت 

1 
Neg 1.49 پیش بینی سود منفیE-05 2.04E-05 0.733053 0.4643 

 0.01076- میانگین متغیر وابسته 0.0802 ضریب تشخیص

 0.14463 وابستهانحراف متغیر  0.00567 ضریب تشخیص اصالح شده

 2.154 واتسون –آماره دوربین  F 0.933395آماره 

 

 .شود گزارش پیش بینی سود مثبت سه ماههباعث افزایش قیمت سهام می:1فرضيه ( 3

,Plus

,Plus

0 : 0 1.01E-05,T  2.260, P 0.0239
         

1: 0 T 2.260 1.96, P  0.05

P

P

H

H

 







   
 

    
 

گزارش پیش بینی سود تاثیر ضریب .است اول تحلیل رگرسیون انجام گرفته مدل نتایج براساس فرضیه این آزمون

 است كه بزرگتر از مقدار 231/2مقدار به شده محاسبه بحرانی آماره بر تغییرات قیمت سهام دارایمثبت سه ماهه 

گزارش پیش بینی است كه از تاثیر مثبت و معنادار  11/1داری آزمون كوچکتر از  است و سطح معنی 13/0 بحرانی

بنابراین شواهد گردآوری شده از طریق نمونه آماری . بر تغییرات قیمت سهام حمایت شده است سود مثبت سه ماهه

باعث افزایش قیمت  گزارش پیش بینی سود مثبت سه ماههاست و 0احتماالت بیانگر تایید فرضیهبراساس تئوری 

 .شود سهام می
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 .شود می باعث افزایش قیمت سهام یش بینی سود منفی سه ماههگزارش پ:2فرضيه ( 4

,Neg

,Neg

0 : 0 1.4905,T  0.733, P 0.463
         

1: 0 T 0.733 1.96, P  0.05

P

P

H

H

 







   
 

    
 

گزارش پیش بینی سود تاثیر ضریب .است اول تحلیل رگرسیون انجام گرفته مدل نتایج براساس فرضیه این آزمون

 است كه كوچکتر از مقدار 788/1مقدار به شده محاسبه بحرانی آماره بر تغییرات قیمت سهام دارایمنفی سه ماهه 

گزارش پیش بینی سود منفی سه است كه از تاثیر معنادار  11/1داری آزمون بزرگتر از  است و سطح معنی 13/0 بحرانی

بنابراین شواهد گردآوری شده از طریق نمونه آماری براساس تئوری . بر تغییرات قیمت سهام حمایت نشده است ماهه

باعث كاهش یا افزایش قیمت سهام  سود منفی سه ماههگزارش پیش بینی است و  2احتماالت بیانگر رد فرضیه 

 .شود نمی

 نتيجه گيري -13

هر سهم با منفی سه ماه و درصد پوشش سود  مثبت سه ماهه رابطه بین گزارش پیش بینی سود پژوهشدر این 

منظور اجتناب از مورد بررسی قرار گرفت و به  0818پایان سال تا  0831از ابتدای سال تغییرات قیمت سهام شركتها 

 .خطای نمونه گیری و افزایش ضریب اطمینان نسبت به نتایج، از كل جامعه آماری استفاده شد

گزارش پیش بینی سود مثبت سه ماهه باعث افزایش كه پس از تحلیل و بررسی متغیرها به این نتیجه دست یافتیم 

 .قیمت سهام نمی شود یا افزایش گزارش پیش بینی سود منفی باعث كاهش و قیمت می شود

 مقایسه نتایج پژوهش با تحقيقات پيشين -14

 .گزارش پیش بینی سود مثبت سه ماهه باعث افزایش قیمت سهام می شود: 0فرضیه 

 .كاهش قیمت سهام می شودگزارش پیش بینی سود منفی سه ماهه باعث : 2فرضیه 

در ( 0812)، جواد معصومی و حمیده حمیدیان(0837)، ویدا مجتهدزاده و تنها نظری(0173)، فرس(0133)بال و براون

پژوهشهای خود به این نتیجه دست یافته اند كه گزارش پیش بینی سود مثبت سه ماهه باعث افزایش قیمت سهام می 

شود كه مشابه با نتایج این پژوهش است و همچنین به این نتیجه دست یافته اند كه گزارش پیش بینی سود منفی سه 

 .كاهش قیمت سهام می شود كه با نتایج این پژوهش مغایر استماهه باعث 

صورت است كه گزارش پیش بینی سود مثبت سه ماهه باعث افزایش قیمت سهام می شود و  فرضیات بدیننتیجه 

گزارش پیش بینی سود منفی سه ماهه باعث كاهش یا افزایش قیمت سهام نمی شود كه طبق آن فرضیه اول تایید و 

برای مقایسه فرضیات با دیگر تحقیقات مشابه خارجی می توان به تحقیق انجام شده توسط . رد می شودفرضیه دوم 

اشاره كرد البته با این تفاوت كه متغیر مستقل مورد بررسی در این  0173و فرس در سال  0133بال و براون در سال 

و فرضیه اثبات شده اند و این بدین معنی پژوهش ها به صورت ساالنه در نظر گرفته شده و در هر دو تحقیق هر د

جواد معصومی و  هایژوهش  پهمچنین در . است كه اعالم سود در هر دو تحقیق دارای محتوای اطالعاتی بوده است

صورت دو فرضیه مورد تایید قرار گرفته، البته با این تفاوت كه پیش بینی های سود شركتها به  (0812)حمیده حمیدیان

 .مورد تایید قرار گرفته است 0فرضیه( 0837)تنها نظری  گرفته شده است و در پژوهش ویدا مجتهدزاده ساالنه در نظر
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 پژوهشمحدودیت هاي  -15

این است كه  پژوهشدیگری با محدودیت هایی روبرو بودیم و مهمترین محدودیت  پژوهشنیز همانند هر  پژوهشدر این  -

همچنین  بر نتایج پژوهش دور از ذهن نیست، در آن تاثیر متغیرهای احتمالی دیگر، كنترل نشده است و امکان تاثیرگذاری آنها

سایر عواملی است كه در تعیین قیمت سهام نقش موثر داشته ولی در تحقیق آنها را در نظر نگرفته ایم، مثال عوامل روانی 

تصمیمات اقتصادی دولت از مهمترین فاكتورهایی هستند كه در موقعیت های گوناگون شاخص  جامعه و عوامل سیاسی و

بدلیل عدم امکان تبدیل آنها به عوامل كمی از تاثیر آنها  پژوهشلکن در این . قیمت سهام شركتها را دستخوش تغییر می سازند

 .چشم پوشی كردیم و یا تاثیر آنها را به حداقل تنزیل دادیم

انتشار پیش بینی سود سه ماهه توسط برخی از شركتهای پذیرفته شده در بورس و یا عدم دسترسی به این اطالعات عدم  -

 .موجب شد كه این شركتها از جامعه آماری حذف شوند

 پيشنهادات -16

و رفتار ( كارایی بازار)سرمایهمسئولین، متخصصین و دست اندركاران بازار سرمایه، سازوكارهایی را در جهت بهبود بازار  -

همچنین افرادی كه وظیفه جمع آوری و تهیه گزارشهای مالی میان دوره ای را . توده وار سرمایه گذاران طراحی و اجرا نمایند

ضمن اینکه حسابرسان زمان و دقت كافی را جهت . بر عهده دارند دقت بیشتری جهت تهیه این گزارشها به كار گیرند

 .ارنظر گزارشهای مالی میان دوره ای اعمال نمایند تا این گزارشات تاثیرپذیری الزم را بدست آورندرسیدگی و اظه

 .ارائه آموزشهای الزم در خصوص اصول و فنون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران غیرمالی -

جامع اطالع رسانی ناشران سیستم )به موارد مختلفی حاكی از مغایرت اطالعات موجود بین سامانه كدال پژوهشدر این -

به این شركتها از این رو . و نرم افزارهای مربوط كه اطالعات را از سامانه كدال استخراج می نمایند مشاهده گردید (بورسی

ز، ره مانند تدبیرپردا)آموزشهای الزم را به كاربرانی كه وظیفه انتقال داده ها از سامانه كدال به سایر نرم افزارهاپیشنهاد می گردد 

 .را بر عهده دارند، در نظر بگیرد تا این كاربران اطالعات را ناقص و پراكنده وارد نرم افزار ننمایند...( آورد نوین و 

 پيشنهادات براي پژوهشهاي آتی -17

ه های هر فصل به صورت مجزا جمع آوری می شدند كه كاری بسیار دجهت جمع آوری تمام متغیرهای هر سال باید دا -

زمان بر بود، در واقع بر خالف اكثر تحقیقات كه داده های آنها به صورت ساالنه جمع آوری می شوند زمان و وقت صرف 

 تا بزرگیحجم نمونه نسبشده جهت جمع آوری داده های هر سال چهار برابر بیشتر بود، خصوصا كه در این پژوهش از 

لذا پیشنهاد می شود در صورت انجام تحقیقات مشابه از شركتهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران نمونه . استفاده شده است

 . گرفته شودكوچکتری 

بررسی تاثیر انتشار پیش بینی سود بر عملکرد مدیران شركتها و تحقیق در خصوص تالش آنان در جهت رسیدن به پیش  -

 .شدهبینی منتشر 

 .بررسی رابطه بین پیش بینی های سه ماهه یا شش ماهه با عملکرد واقعی شركتها -

 .بررسی تاثیرات جو حاكم بر گروهها یا صنایع بر روند كلی قیمت یک سهم -

 بررسی رابطه بین سود سه ماهه و تغییرات قیمت سهام  -
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