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 چکیده

در این پژوهش .هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین گزارش پیش بینی سود سه ماهه و تغییرات قیمت سهام می باشد

مستقل و تغییرات قیمت سهام به  هایهر سهم به عنوان متغیرسه ماهه و درصد پوشش سود سه ماهه پیش بینی سود 

جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به موضوع و کاربرد آن شرکت های پذیرفته شده . عنوان متغیر وابسته می باشند

داده . شرکت بوده است 071در این پژوهش تعداد نمونه های انتخاب شده . در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

تا  0831از اطالعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال  های این پژوهش با استفاده

در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون . شده استبه صورت فصلی جمع آوری  0818پایان سال 

بین گزارش پیش بینی سود نتایج پژوهش نشان می دهد که . چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است

بین درصد پوشش سود سه ماهه هر سهم و تغییرات  و سه ماهه و تغییرات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود ندارد

 .سهام رابطه معنی داری وجود نداردقیمت 

 ، بورس اوراقهر سهم، تغییرات قیمت سهامسه ماهه درصد پوشش سود ، پیش بینی سود سه ماهه :واژگان کليدي

 بهادار
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مقدمه -1  

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

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

. و سطوح ریسک پذیری متفاوت باشد بورس اوراق بهادار می تواند پاسخگوی سرمایه گذاران مختلف با انگیزه ها

سرمایه گذاران بازدهی مناسبی طبق ریسک پذیری خود بدست آورند، می  این بازار به گونه ای عمل کند که حال اگر

تواند باعث مشارکت هرچه بیشتر مردم در تامین مالی و سهیم شدن آنها در مالکیت شرکت ها، بهبود پرتفوی سرمایه 

قارن های اطالعاتی موجود در بازار، باال رفتن میزان تعهد و کارایی مدیران و همینطور افزایش گذاران و کاهش عدم ت

 .رشد تولید ناخالص داخلی گردد

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

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

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

 بيان مسئله اساسی پژوهش -2

اولین بورس می گذرد و با نگاهی کوتاه به تاریخچه بورس در جهان، مشخص می شود که پانصد سال از تشکیل 

کشور ما با تجربه ای بیست و چند ساله در ابتدای راه بوده و نیازمند فراگیری است تا پیشرفت مطلوب و سالمی را 

پرداختن به امر تحقیقات و انجام تجزیه و تحلیل های همه جانبه مالی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در . حاصل سازد

و شکوفایی این بازار را که یکی از ابزارهای اصلی و پر اهمیت در مقوله خصوص اوراق بهادار سرعت رشد 

 .خصوصی سازی است تحقق می بخشد

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

نتخاب هر سرمایه گذاری از بین گزینه های مختلف قیمت سهام توجه دارد، در واقع یکی از مهمترین عواملی که در ا

 .ست، میزان تغییرات قیمت سهام استسرمایه گذاری بیشتر مد نظر ا

از آنجا که تعیین قیمت عادالنه سهام مهمترین وظیفه بورس است به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که 

شناخت عوامل موثر بر قیمت سهام، می تواند نقش عمده ای در تکامل از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا 

شناخت عوامل موثر بر قیمت سهام به انجام صحیحتر معامالت کمک نموده، در نتیجه . و رشد معامالت سهام ایفا کند

 .دهدشود و بحرانهای بورس و تغییرات شدید سهام را کاهش می عامالتی سهام به قیمت ذاتی نزدیک می قیمت م

د پیش بینی شده سه ماهه شرکتها و واعالم سگزارشهای این تحقیق جهت شناسایی چگونگی ارتباط بین فاکتورهای 

تغییرات قیمتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  باهر سهم سه ماهه درصد پوشش سود 

رمایه گذاران ارائه گردد و آنان با مطالعه و بررسی این انجام گرفته است تا عوامل موثر بر قیمت سهام شرکتها به س

 .عوامل تصمیمات درست را اتخاذ کنند

بازار سرمایه در طلب اطالعات مالی و . نقش اطالعات در بازارهای سرمایه همانند جریان خون در بدن انسان است

در عصر .اطالعاتی هستند که جدید باشندعالقه مند به دریافت آن در زمانهای مختلف است و سرمایه گذاران نیازمند 

 "اطالعات سریعتر در زمان کمتر"حاضر که با انفجار اطالعات و محدودیت زمانی شعار تمامی نهادها و سازمانها 
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در مقایسه بین . است، گزارشهای مالی میان دوره ای می تواند قدمی به سمت عملی تر کردن این شعار باشند

گزارشهای میان دوره ای اگرچه گزارشهای ساالنه محتوای اطالعاتی کاملتری دارند، ولی به گزارشهای مالی ساالنه و 

زمان بیشتری برای تهیه و ارائه نیاز دارند بنابراین این گزارشها اهمیت بیشتری نسبت به گزارشهای ساالنه پیدا کرده 

 .اند

ی مالی ساالنه، میان دوره ای و سه ماهه از سرمایه گذاری عظیمی که در حال حاضر برای تهیه و انتشار گزارشها

جانب واحدهای تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته، نشان می دهد که بازار سرمایه در طلب 

سرمایه گذاران نیازمند اطالعاتی هستند که جدید  .اطالعات مالی و عالقه مند به دریافت آن در زمانهای مختلف است

 .ان بین پایان سال مالی و افشای اطالعات بیشتر باشد، از ارزش اطالعات کاسته می شودباشند و هرچه زم

هدف اولیه از سرمایه گذاری در سهام شرکتها، همچون بسیاری دیگر از فرصتها و امکانات سرمایه گذاری کسب سود 

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

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

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

فقدان . اده است سرمایه گذاران اطالعات کاملی درباره شرایط واقعی اقتصاد جامعه ندارندتحقیقات مختلف نشان د

اطالعات کامل و قابل اطمینان باعث می شود سرمایه گذاران بر مبنای اطالعات حاصل از منابع مختلف درباره گذشته 

تحقیق جیمز پاتل بیانگر این  نتایج.و وضعیت جاری به باورهایی درباره وضعیت اقتصادی جاری و آینده برسند

واقعیت است که اعالم سود پیش بینی شده، تعدیل قیمت سهام را به همراه دارد، لذا سود پیش بینی شده دارای بار 

اگر سود پیش بینی شده توسط شرکتها دارای محتوای اطالعاتی و کارایی باشد از این جهت اهمیت .اطالعاتی است

ا به دلیل نقش و تاثیر آن در تصمیم گیری های استفاده کننده به ویژه سرمایه گذاران، پیش بینی سود سه ماهه شرکته

 .بارزتر می شود

از این جهت اهمیت پیش بینی سود سه  اشدسود پیش بینی شده توسط شرکتها دارای محتوای اطالعاتی و کارایی باگر 

 .ه کننده به ویژه سرمایه گذاران، بارزتر می شودماهه شرکتها به دلیل نقش و تاثیر آن در تصمیم گیری های استفاد

تاکنون فرضیه  0191از سال . بررسی این رابطه ضرورت بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران را مطرح می سازد

تحت این فرضیه کلیه اطالعات مربوط و موجود در قیمت سهام منعکس بوده و حتی سرمایه . بازار کارا مطرح است

ن سازمانی که به اطالعات دست اول دسترسی دارند نیز قادر به تحصیل بازده غیر عادی نخواهند بود و گذاران درو

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

 .سود سهام در آینده دارند تصمیم گیری می کنند

ل اتکا و به موقع در تصمیم گیری به کاراتر شدن بازار و مشارکت عموم مردم در امر سرمایه اطالعات شفاف قاب

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

یرات قیمت را به حداقل شرکتها و تغی ود پیش بینی شدهسازمان بورس می باشد تا بتوان بدین وسیله انحراف بین س

 .مقدار ممکن کاهش داد
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تحقیقات زیادی نشان می دهد، در زمانی که عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد، پیش بینی سود توسط مدیران می تواند 

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

 .(0131ن،پنم)منتقل کنند

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

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

. سود باالتر می رود و پیش بینی صورت گرفته در قیمت سهم انعکاس می یابد آینده در شرکتهای دارای پیش بینی

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

مینان آنها به پیش بینی سود در نتیجه عدم اط. به پیش بینی سود را تفسیر کنند و معانی مربوط به سود آینده را بفهمند

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

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

 .گذار اهمیت می یابد

نشان دادند در حالی که پیش بینی های کوتاه مدت به سرمایه گذاران کمک می کند تا سود ( 8113)و همکارانشچوی 

کوتاه مدت را بهتر پیش بینی کنند، این پیش بینی ها ممکن است به آنها کمک کند سود بلندمدت آینده را هم بهتر 

ارائه می کنند، ضریب ( خواه ساالنه یا فصلی)مدتدر نتیجه، هنگامی که شرکت ها پیش بینی بلند. پیش بینی کنند

به عالوه شرکتهای ارائه کننده پیش بینی کوتاه مدت نسبت به شرکتهای بدون انتشار . واکنش سود آینده بیشتر است

 .پیش بینی، ضریب واکنش سود آینده باالتری دارند

 فرضيه هاي پژوهش-3

 .ییرات قیمت سهامرابطه معنی داری وجود داردبین گزارش پیش بینی سود سه ماهه و تغ: 0فرضیه 

 .بین درصد پوشش سود سه ماهه هر سهم و تغییرات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد: 8فرضیه 

 اهداف پژوهش-4

هر سهم با قیمت  سه ماهه هدف اصلی در این تحقیق تعیین رابطه بین گزارش سود سه ماهه و درصد پوشش سود

می باشد که  0818تا پایان سال  0831از ابتدای سال  سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشخص شود آیا می توان با تکیه بر گزارشات پیش بینی سود شرکتها برای خرید سهام تصمیم گیری کرد؟ همچنین 

تمایل دارند در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاری کنند تا هدف، باال بردن دانش سرمایه گذارانی است که 

 .بتوانند از سرمایه گذاری انجام داده در بورس اوراق بهادار تهران سود مناسبی کسب نمایند

و در واقع، پاسخگویی به این سوال است که آیا گزارش پیش بینی سود سه ماهه شرکتها برای استفاده کنندگان دارای 

 اطالعاتی است یا خیر؟محتوای 

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

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

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

تصمیم گیری بر مبنای اطالعات غیر مرتبط، بهینه و اثر بخش نبوده و . یکی از منابع اطالعاتی سرمایه گذاران می باشد
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گذاران بالقوه و بالفعل از نتایج مالی ناگواری را در پی خواهد داشت که در نهایت منجر به بی میلی و دلسردی سرمایه 

این دلسردی رکود بازار سرمایه و عدم کامیابی شرکتها در تامین مالی از این بازار را به همراه . 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 

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

 .واقعی شرکت بدست آورند و به ارزش گذاری آنها کمک می کند

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

 سازمان بورس اوراق بهادار تهران 

 موسسات مالی و اعتباری 

 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 تحلیل گران و کارشناسان بازار سرمایه 

 سیاست گذاران و مجریان اقتصادی 

 و... 

 پيشينه پژوهش -5

 پژوهشپيشينه خارجی  -5-1

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

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

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

 .تحت تاثیر قرار خواهند داد صورت معناداری

با استفاده از متدولوژی بی ور، واکنش قیمت سهام موسسه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  0170می در سال 

تا اوریل  0199موسسه در طول ژوئن  011امریکا را در قبال سود سه ماهه مورد آزمون قرار داد، جامعه نمونه شامل 

انتشار گزارشهای سود  ر شده این تحقیق نشان می دهد که تغییرات هفتگی قیمت سهام در زماننتایج منتش. بود 0193

نتایج گزارش شده همچنین نشان می دهد که . بیشتر از تغییرات هفتگی قیمت در سایر اوقات سال است سه ماهه

ولی به سرعت قطعیت پیدا می  تغییر قیمت با اعالم سود همراه است. واکنش قیمت به اعالم سود، آتی و یکباره است

 .کند و جایی برای بازده غیرمتعارف پس از زمان اعالم سود باقی نمی گذارد

او در تحقیق . واکنش قیمت و حجم سهام نسبت به اعالم سود سه ماهه را مورد آزمون قرار داد 0178کی گر در سال 

 1تی درباره سهام در بازار منتشر نشده باشد و دوره روزه هیچگونه اطالعا 1خود کنترلی را بکار برد که در یک دوره 

نتایج . روزه موردنظر دوره ای بود که اعالم سود سه ماهه در وال استریت ژورنال در روز میانی آن واقع شده بود

 .گزارش شده کی گر نشان می دهد که بازار نسبت به سود سه ماهه واکنش دارد
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د پیش بینی شده را از طریق بررسی تاثیر افشای سود پیش بینی شده بر محتوای اطالعاتی سو 0179پاتل در سال 

شرکت در طی  813مورد پیش بینی سود را که توسط  889او در آزمایش خود . قیمت سهام مورد آزمون قرار داد

ینی شده، نتایج این تحقیق نشان داد که اعالم سود پیش ب.اعالم شده بود، مورد بررسی قرار داد 0193تا 0198سالهای

 .تعدیل قیمت را به همراه دارد و داده های پیش بینی شده دارای محتوای اطالعاتی هستند

فرض آنها . به بررسی اثر اعالن سود بر قیمت و حجم معامالت سهام پرداختند 0110الیورکیم و رابرت ورچیا در سال 

کت آگاهی داشته و در میزان دقت باهم بر این بود که سرمایه گذاران به طرق مختلف به میزان سوددهی یک شر

نتایج بدست آمده نشان داد تاثیر اعالم سود بر . بنابراین پاسخ آنها نسبت به اعالن سود متفاوت می باشد. تفاوت دارند

قیمت سهام با دو عامل سود غیر منتظره و اهمیت نسبی انتظارات قبل از اعالن سود و حجم معامالت با دو عامل 

 .یر قیمت و میزان اختالف در دقت سرمایه گذاران مرتبط استقدرمطلق تغی

واکنش قیمت و حجم معامالت سهام به اعالن سودهای ساالنه شرکتهای پذیرفته شده  8111چیونگ و سامی در سال 

، نشان داد 0111تا 0118نتایج این پژوهش بر مبنای داده های مربوط به سالهای. در بورس هنگ کنگ را بررسی کردند

که قیمت و حجم مبادالت سهام نسبت اعالن سود توسط شرکتها، واکنش چشمگیری نشان می دهد و این واکنش 

 .برای سهام شرکتهای بزرگ و کوچک مشابه است

کشور، به بررسی  89اعالن سود ساالنه در  11111با استفاده از داده های  8117دیفوند، هونگ و ترزونت در سال 

نتایج این پژوهش نشان داد که اعالن سودهای ساالنه . سودها در کشورهای مختلف پرداختند محتوای اطالعاتی اعالن

در کشورهای با کیفیت سود باالتر یا با قوانین اجباری دادوستد محرمانه، محتوای اطالعاتی بیشتری دارد، همچنین 

نتشر می شود، محتوای اطالعاتی اعالن سودهای ساالنه در کشورهایی که گزارشهای مالی میان دوره ای بیشتری م

 .کمتری دارد

محتوای . در پژوهش خود به محتوای اطالعاتی اعالن سودهای ساالنه در دانمارک پرداخت 8113اسپان هولتز در سال 

روزه  00دوره رویداد . اطالعاتی اعالن سودها به وسیله ارزیابی بازده های غیر عادی در تاریخ اعالن آزمون شده است

نتایج این تحقیق بیانگر این است که اعالن سود ساالنه حاوی اطالعات مربوط و جدید برای . گرفته شده است در نظر

 .بازار سهام است

در پژوهشی در خصوص نقش پیش بینی سودهای فصلی و کوتاه مدت در مقایسه  8101چوئی و همکارانش در سال 

پیش بینی های کوتاه مدت و فصلی ارتباط بین بازده های دوره  با پیش بینی های ساالنه سود به این نتیجه رسیدند که

از نتایج دیگر این مطالعه می توان به این مورد اشاره کرد که پیش بینی های . جاری و سودهای آتی را افزایش می دهد

 .فصلی دقیق سود هر سهم در پیش بینی بهتر سودهای آتی به سرمایه گذاران کمک می کنند

 پژوهشخلی پيشينه دا-5-2

گزارش میان دوره ای بر قیمت و حجم  19در پایان نامه خود به بررسی تاثیر انتشار  0878حسین فخاری سال 

شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  88، مربوط به تعداد  0878الی  0871مبادالت سهام طی سالهای 

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

 .ایران در شکل نیمه قوی را نیز اثبات کرد
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آثار اعالن سود بر قیمت و حجم معامالت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس  0871رضوان حجازی در سال 

هد که اعالن سود حسابداری بر قیمت این پژوهش نشان می د. بررسی کرده است 0878تا 0871تهران را در سالهای 

سهام در بورس موثر است و گزارشهای سود حسابداری دربردارنده محتوای اطالعاتی بوده و در تصمیم گیری استفاده 

 .کنندگان و قیمت سهام موثر است

هادار تهران به بررسی اثر گزارشهای مالی میان دوره ای بر قیمت سهام در بورس اوراق ب 0873سیامک بهجو در سال 

پرداخت و به این نتیجه دست یافت که گزارشهای مالی میان دوره ای ابزار مهمی برای آگاه ساختن سهامداران و دیگر 

از آنجا که گزارشهای میان . گروه های عالقه مند از عملکرد جاری واحد تجاری به صورتی پیوسته و بهنگام می باشد

جود درباره عملکرد گذشته است، در نتیجه می توان پذیرفت که اولین فایده دوره ای به روزترین منبع اطالعاتی مو

گزارشات میان دوره ای کمک به پیش بینی نتایج آینده است و در ارتباط با میزان منافع استفاده کنندگان، می تواند در 

مالی میان دوره ای، تشخیص استفاده دیگر از گزارشهای . تهیه برآورد برای دوره های مختلف آینده کمک موثری باشد

وجود گزارشات میان دوره ای برای تصمیمات سرمایه گذاری مانند . نقاط چرخش در روند سود یا نقدینگی است

صورتهای مالی ساالنه است و امکان می دهد که تصمیمات بر مبنای اطالعات مالی بهنگام تر در مقایسه با صورتهای 

یق نشان داد که انتشار گزارش مالی میان دوره ای در تصمیم گیری سرمایه گذاران نتایج تحق. مالی ساالنه گرفته شود

 .در بورس اوراق بهادار اثر با اهمیتی دارد

. در پایان نامه خود به بررسی محتوای اطالعاتی اعالن سود حسابداری پرداخت 0873کرامت اهلل جهانشاهی در سال 

ت را طی روزهای اعالن سود ساالنه مورد بررسی قرار داد و فرض بر این تحقیق تغییرات قیمت سهام و حجم معامال

این بود که اگر تغییرات قیمت و حجم معامالت در طی روزهای اعالن سود با اهمیت بود اعالن سودهای ساالنه 

منتقل می نماید نتایج تحقیق بیانگر این بود که اعالن سود، اطالعاتی را به بازار سرمایه . دارای محتوای اطالعاتی است

 .و موجب تغییر در قیمت می شود بنابراین اعالن سود دارای محتوای اطالعاتی است

به بررسی اعالن تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت و حجم معامالت سهام شرکتهای  0871حجت عصمتی در سال 

ل سود پیش بینی شده بر دو پارامتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت تا مشخص کند آیا اعالن تعدی

 :قیمت و حجم مبادالت سهام موثر است؟ فرضیات تحقیق به شرح زیر است

 .اعالن تعدیل سود پیش بینی شده توسط مدیریت بر قیمت سهام موثر است-

 .اعالن تعدیل سود پیش بینی شده توسط مدیریت بر حجم مبادالت سهام موثر است-

 .آزمون های انجام گرفته هر دو فرضیه پذیرفته شدو در نهایت بر اساس 

تاثیر انتشار گزارشات مالی میان دوره ای بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در  0838ندا رضایی نیری در سال 

مورد بررسی قرار داد تا با تحلیل تاثیر سود هر سهم منتشر  0871تا  0879بورس اوراق بهادار تهران را طی سالهای 

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

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

جب تغییر در قیمت سهام در هفته قبل از انتشار سود هر سهم منتشر شده در گزارشات مالی میان دوره ای مو

گزارشات مالی میان دوره ای و تغییر سود هر سهم به طرز معنی داری بیشتر از این مقدار در دو هفته قبل از انتشار 
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یعنی بازار در هفته بعد از انتشار گزارشات و کاهش افزایش سود هر سهم، عکس العمل خود را با . گزارشات می باشد

 .خیر یک هفته ای نشان می دهد و کاهش زیادی در قیمت دو هفته بعد از انتشار گزارشات مشاهده نشدتا

در مقاله ای تحت عنوان واکنش بازار سهام نسبت به اعالن سود  0838علی جهانخانی و امیر صفاریان در سال 

هر سهم و تاثیر آن بر قیمت و حجم  برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران محتوای اطالعاتی سود برآوردی

هفته  4شرکت را  87بدین منظور آنها تغییرات قیمت و حجم دادوستد سهام . دادوستد سهام را مورد بررسی قرار دادند

نتایج نشان دهنده این است که سود . هفته بعد از هفته اعالن سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار دادند 4قبل و 

 .م دارای محتوای اطالعاتی بوده و باعث تغییر در قیمت و حجم مبادالت سهام می شودبرآوردی هر سه

در مقاله ای تحت عنوان محتوای اطالعاتی پیش بینی سود شرکتها در بورس اوراق بهادار  0838محمد آزاد در سال 

 :تهران به بررسی دو فرضیه زیر پرداخت

 در تغییر قیمت محتوای اطالعات سود پیش بینی شده و اثر آن -

 عدم رابطه بین سود پیش بینی شده و سود واقعی -

گزارش پیش بینی سود می  919شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل  13نمونه این تحقیق 

د پیش نتایج پژوهش بیانگر محتوای اطالعاتی سو. بود 0830الی  0877اطالعات جمع آوری شده برای سالهای . باشد

بینی شده در زمان اعالم است و به طور کلی نتایج حاکی از همبستگی باالی سود پیش بینی شده و واقعی و نیز خطای 

 .پیش بینی کم می باشد

وی . به بررسی تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت پرداخت 0831عباس زارعی نژاد در سال 

ارزش شرکت قبل از پیش بینی سود با بعد از پیش بینی سود به این نتیجه دست یافت برای انجام این تحقیق با مقایسه 

که بین پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود دارد و این پیش بینی ها بر 

 .ریسک سهام شرکتهای نمونه آماری مورد مطالعه در طول دوره تحقیق بی تاثیر است

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

می  0811تا  0839شرکت طی دوره  سالهای  71حسابرسی بر قیمت سهام و حجم معامالت پرداخت، حجم نمونه

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

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

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

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

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

 .تحقیق رد شده است

دیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام به بررسی اثر اعالن تع 0818جواد معصومی و حمیده حمیدیان در سال 

مورد تعدیل سود پیش  8188نمونه مورد بررسی شامل . شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

می باشد که توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعالن  0811الی  0839بینی شده طی سالهای 

یانگین تعدیل مثبت سود پیش بینی شده، بازده غیرعادی مثبت و تعدیل منفی سود پیش بینی شده به طور م. شده است
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سپس با استفاده از آزمون آماری استاندارد، معناداری این بازده های غیرعادی . بازده غیرعادی منفی را به همراه دارد

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

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

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

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

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

 .تایید نمی شود

 ی پژوهشپيشينه خارج: 1جدول 

Result Researcher Mean Subject 

نتیجه بررسی ها نشان داد که موسساتی با سود باالتر از سود 

مورد انتظار، بازار را به صورت معناداری تحت تاثیر قرار 

.خواهند داد  

جونز و لیتنزبرگ 

0171 

ارتباط بین گزارشهای سه ماهه سود و تغییر 

 قیمت سهام

Quarterly earnings reports and 

intermediate stock price trends. 

تغییر قیمت با . واکنش قیمت به اعالم سود، آتی و یکباره است

اعالم سود همراه است ولی به سرعت قطعیت پیدا می کند و 

جایی برای بازده غیرمتعارف پس از زمان اعالم سود باقی نمی 

.گذارد  

0170می  تاثیر اعالن سود سه ماهه بر تصمیم گیری  

یرات های سرمایه گذاربا عنوان تاثیر در تغی

 قیمت سهام عادی

The influence of quarterly 

earning announcement on 

investor decisions as reflect in 

common stock price changes. 

.بازار نسبت به سود سه ماهه واکنش دارد 0178کی گر   واکنش قیمت و حجم سهام نسبت به اعالم  

 سود سه ماهه

An empirical investigation of 

NYSE volume and price 

reaction & the announcement of 

quarterly earnings. 

اعالم سود پیش بینی شده، تعدیل قیمت را به همراه دارد و 

.داده های پیش بینی شده دارای محتوای اطالعاتی هستند  

0179پاتل  بررسی تاثیر افشای سود پیش بینی شده بر  

 قیمت سهام

Corporate Forecasts of Earnings 

per Share and Stock Price 

Behaviour: Empirical Test. 

تاثیر اعالم سود بر قیمت سهام با دو عامل سود غیرمنتظره و 

اهمیت نسبی انتظارات قبل از اعالن سود و حجم معامالت با 

دو عامل قدرمطلق تغییر قیمت و میزان اختالف در دقت 

.ستسرمایه گذاران مرتبط ا  

کیم و ورچیا 

0110 

بررسی اثر اعالن سود بر قیمت و حجم 

 معامالت سهام

Trading volume and Price 

Reaction to Public 

Announcements. 

 

قیمت و حجم مبادالت سهام نسبت اعالن سود توسط شرکتها، 

واکنش چشمگیری نشان می دهد و این واکنش برای سهام 

.استشرکتهای بزرگ و کوچک مشابه   

چیونگ و سامی 

8111 

واکنش قیمت و حجم معامالت سهام به 

اعالن سودهای ساالنه شرکتهای پذیرفته شده 

 در بورس هنگ کنگ

Price and Trading Volume 

Reaction: The Case of Hong 

Kong Companies Earnings 

Announcements. 

 

یا با اعالن سودهای ساالنه در کشورهای با کیفیت سود باالتر 

قوانین اجباری دادوستد محرمانه، محتوای اطالعاتی بیشتری 

دارد، همچنین اعالن سودهای ساالنه در کشورهایی که 

گزارشهای مالی میان دوره ای بیشتری منتشر می شود، محتوای 

.اطالعاتی کمتری دارد  

دیفوند، هونگ، 

8117ترزونت   

بررسی محتوای اطالعاتی اعالن سودها در 

ختلفکشورهای م  

Investor protection and the 

information content of annual 

earnings announcements: 

International evidence. 

 

اعالن سود ساالنه حاوی اطالعات مربوط و جدید برای بازار 

.سهام است  

اسپان هولتز 

8113 

محتوای اطالعاتی اعالن سودهای ساالنه در 

 دانمارک

The Information Content of 

Earnings Announcements in 

Denmark. 

 

پیش بینی های کوتاه مدت و فصلی ارتباط بین بازده های دوره  چوئی و  نقش پیش بینی سودهای فصلی و کوتاه مدت  Do management EPS forecasts 



 

01 
 

جاری و سودهای آتی را افزایش می دهد همچنین پیش 

بینیهای فصلی دقیق سود هر سهم در پیش بینی بهتر سودهای 

.آتی به سرمایه گذاران کمک می کند  

8101همکاران   allow returns to reflect future در مقایسه با پیش بینی های ساالنه سود 

earning? Implications for the 

continuation ofmanagements 

quarterly earning guidance. 

 

 

 پژوهش پيشينه داخلی: 2جدول

 عنوان پژوهش محقق نتيجه

عالوه بر اثبات وجود محتوای اطالعاتی گزارشهای میان دوره ای، کارا نبودن بازار 

.سرمایه ایران در شکل نیمه قوی را نیز اثبات کرد  

0878حسین فخاری  بررسی تاثیر انتشار گزارشات میان دوره ای بر قیمت و حجم مبادالت  

 سهام 

گزارشهای سود حسابداری دربردارنده محتوای این پژوهش نشان می دهد که 

.اطالعاتی بوده و در تصمیم گیری استفاده کنندگان و قیمت سهام موثر است  

رضوان حجازی 

0871 

اثر اعالن سود حسابداری بر قیمت و حجم معامالت سهام در بورس  

 اوراق بهادار تهران

نماید و موجب تغییر در قیمت اعالن سود، اطالعاتی را به بازار سرمایه منتقل می 

.می شود بنابراین اعالن سود دارای محتوای اطالعاتی است  

کرامت اهلل جهانشاهی 

0873 

 بررسی محتوای اطالعاتی اعالن سود حسابداری

انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس 

.اوراق بهادار اثر با اهمیتی دارد  

0873بهجو سیامک  اثر گزارشهای مالی میان دوره ای بر قیمت سهام در بورس اوراق  

 بهادار تهران

.اعالن تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت و حجم معامالت سهام موثر است 0871حجت عصمتی   بررسی اعالن تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت و حجم معامالت  

اوراق بهادار تهرانسهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس   

تغییر در سود هر سهم منتشر شده در گزارشات مالی میان دوره ای موجب تغییر 

در قیمت سهام در هفته قبل از انتشار گزارشات مالی میان دوره ای و تغییر سود 

هر سهم به طرز معنی داری بیشتر از این مقدار در دو هفته قبل از انتشار 

بازار در هفته بعد از انتشار گزارشات و کاهش افزایش یعنی . گزارشات می باشد

سود هر سهم، عکس العمل خود را با تاخیر یک هفته ای نشان می دهد و کاهش 

.زیادی در قیمت دو هفته بعد از انتشار گزارشات مشاهده نشد  

ندا رضایی نیری 

0838 

تاثیر انتشار گزارشات مالی میان دوره ای بر قیمت سهام شرکتهای 

یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذ  

سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطالعاتی بوده و بر قیمت و حجم مبادالت 

.سهام موثر است  

علی جهانخانی و امیر 

0838صفاریان   

 

واکنش بازار سهام نسبت به اعالن سود برآوردی هر سهم در بورس 

 اوراق بهادار تهران

نتایج پژوهش بیانگر محتوای اطالعاتی سود پیش بینی شده در زمان اعالم است و 

به طور کلی نتایج حاکی از همبستگی باالی سود پیش بینی شده و واقعی و نیز 

 خطای پیش بینی کم می باشد

محتوای اطالعاتی پیش بینی سود شرکتها در بورس اوراق بهادار  محمد آزاد 0838

 تهران

مدیریت با ارزش شرکت رابطه معنی داری بین پیش بینی سود هر سهم توسط 

وجود دارد و این پیش بینی ها بر ریسک سهام شرکتهای نمونه آماری مورد 

 مطالعه در طول دوره تحقیق بی تاثیر است

عباس زارعی نژاد 

0831 

 بررسی تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت

ای قبل و بعد از حسابرسی بر  تغییرات سود هر سهم گزارشهای مالی میان دوره

 قیمت سهام و حجم معامالت بی تاثیر است

0810سعید احمدوند  بررسی تاثیر تغییرات سود هر سهم گزارشهای مالی میان دوره ای قبل  

 و بعد از حسابرسی بر قیمت سهام و حجم معامالت

ل اعالن تعدیل مثبت سود پیش بینی شده با افزایش قیمت سهام و اعالن تعدی

 منفی سود پیش بینی شده با کاهش قیمت سهام همراه است

جواد معصومی و 

حمیده حمیدیان 

0818 

بررسی اثر اعالن تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام شرکتهای 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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 قلمرو پژوهش -6

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

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

 .جامعه آماری و حجم نمونه به آن اشاره شده تشکیل داده است

با توجه به فرضیات بیان شده، قلمرو موضوعی تحقیق بررسی رابطه بین پیش بینی سود سه ماهه : قلمرو موضوعی

 .هر سهم با تغییرات قیمت سهام می باشدسه ماهه شرکتها و درصد پوشش سود 

 روش تحقيق -7

بر حسب روش تحقیق، پژوهش  بندیبا توجه به تقسیم. باشدبا توجه به اهداف آن از نوع کاربردی می ،تحقیق حاضر

در اجرای یک طرح تحقیق توصیفی، محقق . خواهد گرفتهای توصیفی و همبستگی صورت حاضر بر اساس روش

به توصیف  ،متغیرهای تحقیق دستکاری و کنترل نشده است از کند و به دلیل اینکه هیچ یککاری 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، کشف و یا هایی است که در آنها سعی میپژوهش

 ای بین دو یا چند متغیر وجود داردهدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ،در تحقیق همبستگی. تعیین شود

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

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

Eviews  با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات(OLS) ترکیبی 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 کتابخانه پژوهش

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

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

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

 .انجام شده است Eviewsنهایی به کمک نرم افزار 

 گيري و حجم نمونه  جامعه آماري، روش نمونه -9

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی پایان دوره جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت

ها در دوره زمانی مورد نظر  تشکیل دادند که تعداد آنپنج سال اخیر ها از طرف سبا انتشار یافته است، در دوره  آن

 (.N=  481)باشد کت میشر 481

ی آماری، از در پژوهش حاضر، برای تعیین نمونه. باشد می( هدفمند)روش انتخاب نمونه آماری روش غربالگری 

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

های غیر قابل کنترل و همچنین به لحاظ بررسی حذف و یا تعدیل اثر پدیدهبه عبارت دیگر، به منظور . گردیده است
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بندی  صنعت طبقه 83ها در های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تمام شرکتتر اطالعات شرکتدقیق

هایی  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پژوهش، از تعداد کل شرکت. اند شده

 :که دارای شروط زیر باشندشوند  انتخاب می

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

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

 .ان پذیرفته شده باشنددر بورس اوراق بهادار تهر 0837شرکت ها باید قبل از سال  (2

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

 .(نمونه آماری در سالهای مورد بررسی، برابر باشد

 .حذف شرکت های دارای وقفه بیشتر از سه ماه در معامالت سهام (4

 مدل کلی و متغیرهای پژوهش -8-1

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

 مدل کلی پژوهش: 0-8فرمول

                             
 

 :متغیر وابسته

 تغییرات قیمت سه ماهه سهام       

 :متغیر های مستقل

 پیش بینی سود سه ماهه        

 (پس از کسر مالیات( )ماهه 8،9،1،08)به همراه دوره تحقق ( درصد پوشش سود هرسهم)میزان تحقق سود خالص      :

 پسماند خطا :   

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

 محاسبه تغییرات قیمت سهام فرمول: 8-8فرمول

                
       

 

 

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

 .سودهای سه ماهه استفاده شده است

تحقق یافته عبارتست از سود هر سهم که در دوره مالی گذشته به هر سهم EPSدرصد پوشش سود هر سهم یا همان 

شرکت، تقسیم بر تعداد سهام آن می ( پس از کسر مالیات)برای محاسبه این عدد میزان سود یا زیان . تعلق گرفته است

 .شود که در این پژوهش، داده های این متغیر از طریق نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است
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 ي پژوهشهاروش تحليل و آزمون فرضيه -11

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

 هاجهت توصیف دادهمعیار، چولگی و کشیدگی ، انحرافکمترین، بیشترینمیانگین، میانه،  شاملمتغیرهای پژوهش 

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

 . گردیداستفاده  خطی بین متغیرهای مدل از آزمون ضرایب همبستگی پیرسونو جهت بررسی هم8واحد

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

سال در -های شرکتهای مختلف است و به صورت مشاهدههای مختلف در سالهای مربوط به شرکتداده ترکیبی از

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

برای  1ثرات و از آزمون هاسمنبرای انتخاب مدل ترکیبی دارای اثرات در مقابل مدل تلفیقی بدون ا 4چاو آزمون

برای  ،های رگرسیونیمدلپس از برازش . شداستفاده 7در مقابل مدل با اثرات تصادفی 9انتخاب مدل با اثرات ثابت

داری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل از آماره تی، برای بررسی معنی3آماره فیشرداری کلی مدل از بررسی معنی

و برای بررسی توان توضیحی مدل از  01واتسون-های مدل از آماره دوربینپسماند استقالل، برای بررسی 1استیودنت

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

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

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

ها اقدام به بندی شده و سپس بر اساس آزمون برابری میانگینبر اساس متغیرهای پژوهش گروه فصل-سال-شرکت

 . مقایسه و تحلیل گردید

 متغيرهاي پژوهشتوصيف  -11

از میان متغیرهای . متغیر انتخاب شده است که براساس یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار گیرد سه در این پژوهش

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

با استفاده از منابع  پژوهشهای  داده. گردد ین متغیرها استخراج میهای ا ها و شاخص های پژوهش براساس داده فرضیه

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

 .های مرکزی و پراکندگی استفاده شده است که در ادامه به آنها پرداخته شده است شاخص

                                                 
1
. Jarque–Bera 

2
. Unit Root Test 

3
. Panel or Pooled 

4
. Chow Test (F Stat.) 

5
. HausmanTest (χ

2
 Stat.) 

6
. Fixed Effect 

7
. Random Effect 

8
. Fisher 

9
. t Student 

10
. Durbin-Watson 

11
. Adjusted R-squared 
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 : توصيف متغير وابسته پژوهش (1

انحراف توزيع متغير در مقايسه با  است كه بيانگر عدم 69/1انحراف ضريب چولگي اين متغير كوچكتر از قدرمطلق 

است كه حاكي است منحني توزيع اين متغير  69/1انحراف ضريب كشيدگي كوچكتر از قدرمطلق . توزيع نرمال است

كند كه مشاهده دورافتاده در دامنه توزيع  ها بيان مي اين شاخص. در مقايسه با توزيع نرمال انحراف معناداري ندارد

 .وجود ندارد و تفاوت جدي با يك توزيع نرمال ندارند

 هاي گرايش مركزي و پراكندگي متغير وابسته مورد مطالعه پژوهش شاخص :3جدول شماره

شد گم تعداد متغیر تحقیق

 ه
 انحراف میانگین

 معیار

 انحراف ضرایب کشیدگی چولگی واریانس

 کشیدگی چولگی

تغییرات قیمت 

 سهام

3503 117 0.0003964 0.25843168 0.067 26.742 1176.955 0.041 0.083 

 

 :توصيف متغيرهاي مستقل پژوهش( 8

عدم انحراف توزيع بيانگر  هرسهمسه ماهه درصد پوشش سود و پیش بینی سود سه ماهه دو متغيرنتايج بررسي جداگانه 

 .و منحني متغير در مقايسه با يك توزيع نرمال است

های گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای مستقل مورد مطالعه پژوهش شاخص :4جدول شماره   

 تعداد متغیر تحقیق
 گم

 شده
 میانگین

 انحراف

 معیار

 کشیدگی چولگی واریانس
 انحراف ضرایب

 کشیدگی چولگی

1270851.2 1127.320372 835.4760274 116 3504 پیش بینی سود سه ماهه

2 

2.52 10.22 0.041 0.083 

سه درصد پوشش سود 

 هرسهمماهه 

3503 117 483.3765344 876.9508924 769042.86

8 
3.375 17.837 0.041 0.083 

 

 هاي پژوهش تجزیه و تحليل استنباطی داده -4-3

 هاي آزمون تحليل ماهيت متغيرها و مفروضه -12

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

های مفهومی پژوهش از  بنابراین برای بررسی مدل. ای از متغیرهای توضیحی نموده است وابسته از طریق مجموعه

 .استفاده شده استتحلیل رگرسیون ترکیبی 

نتایج نشان می دهد که بین دو متغیر پیش بینی سود سه ماهه و درصد پوشش سود :مدل یهمخط یبررس (0

 . معنادار می باشد 11/1رابطه خطی شدید وجود دارد و این رابطه در سطح خطای کمتر از  هر سهمسه ماهه 
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 پژوهشهای مورد بررسی  نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل مدل :1جدول 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

 

داری محاسبه شده  برا سطح معنی –بر اساس نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف :پژوهش يآزمون توزیع متغيرها( 2

با توجه به . است که از عدم نرمال بودن توزیع آنها حمایت کرده است 11/1برای توزیع متغیرهای تحقیق کمتر از 

 . بزرگ بودن اندازه نمونه می توان طبق قضیه حد مرکزی توزیع داده ها را نرمال فرض کرد

 پژوهشالعه نتایج آزمون توزیع متغیرهای مورد مط :9جدول 

 تعداد متغیرهای تحقیق
 اسمیرنف –کالموگروف 

 سطح خطا آماره

 0.001 13.79 3503 تغییرات قیمت سهام

 0.001 10.86 3504 پیش بینی سود سه ماهه

 0.001 11.77 3503 هرسهمسه ماهه درصد پوشش سود 

 

های پولد یا پانل از آزمون  برای تصمیم گیری در استفاده از مدل:یرگرسيون ترکيب يمناسب برا يها انتخاب مدل( 3

ها بررسی شده و در  با آزمون لیمر شیب شرکت و دوره. زمون هاسمن استفاده شده استآلیمر و برای نوع اثرات از 

صورت معنادار شدن از مدل پانل و سپس با آزمون اثرات زمانی تصادفی در صورت معنادار شدن از اثرات ثابت 

در  پژوهشرهای های مرتبط با انتخاب مدل مناسب جهت بررسی رابطه بین متغی نتایج بررسی. استفاده شده است

 .نشان داده شده است 7شماره جدول 

 های مناسب برای کاربرد مدل پولد یا پانل و نوع اثرات متغیرها نتایج آزمون انتخاب مدل :7جدول 

 هدف و ازمون مدل
 آزمون هاسمن (لیمر)آزمون چاو

 نتیجه سطح خطا آماره مربع کا نتیجه سطح خطا Fآماره 

 اثرات تصادفی 0.157 2.0025 شیب نابرابر 0.0187 1.999351 آزمون مقطع اول

 اثرات تصادفی 0.4966 0.46224 شیب نابرابر 0.0001 3.401636 آزمون مقطع دوم

 

زمون براساس شاخص فیشر یا آاین : پژوهشمستقل و وابسته مدل  يبين متغيرها یآزمون وجود رابطه خط( 4

مورد بررسی  هر دو مدلداری محاسبه شده برای  براساس نتیجه بدست آمده سطح معنی. گیرد ضریب کلی صورت می
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نتایج . ها خطی معنادار نشده است است، در نتیجه رابطه بین متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته در مدل 11/1بیشتر از 

 .داده شده استنشان 3آزمون در جدول شماره 

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

برای آزمون . و تک نمایی باشد، نرمال نبودن توزیع قابل توجیه است هنرمال نباشد، ولی توزیع آن بدون چولگی شد

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

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

 .نشان داده شده است 3ر جدول شماره نتایج آزمون د. 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  -برای بررسی استقالل خطاهای مدل از آزمون دوربین . وابستگی در بین آن وجود نداشته باشد

مدل مورد بررسی در دامنه مقادیر مورد انتظار واقع شده است که از عدم وجود  دوواتسون هر -دوربین آماره . است

نشان داده  3های مدل در جدول شماره  نتایج توزیع باقیمانده. های بررسی شده پشتیبانی کرده است خودهمبستگی مدل

 .شده است

های مدل نتایج آزمون رابطه خطی، توزیع باقیمانده و استقالل باقیمانده :3جدول شماره   

 مدل
 آزمون توزیع باقیمانده آزمون دوربین واتسون آزمون رابطه خطی

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

 0.109 1.0613 2 2.1655 0.3933 1.02596 مدل اول

 0.101 1.0772 2 2.266 0.3974 1.02479 مدل دوم

 

 هاي مفهومی پژوهش بررسی مدل -13

نتایج آزمون لیمر از . های تئوریکی با مدل تحلیل رگرسیون ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است در این پژوهش، مدل

 . ها حمایت کرده است کاربرد رگرسیون ترکیبی به صورت پانل و با اثرات تصادفی برای مقاطع و مدل پولد برای دوره

آماره دوربین  ،1جدول در طبق نتایج بدست آمده : ات قیمت سهامتاثیر پیش بینی سود سه ماهه بر تغییر:مدل اول( 1

عدم وجود رابطه خطی  بیانگرآماره آزمون فیشرمدل مقدار . واتسون این مدل بیانگر عدم خودهمبستگی سریالی است

نشان دهنده این است محاسبه شده برای پیش بینی سود سه ماهه  tآماره . بین متغیر توضیحی با متغیر وابسته است

دهد که  مقدار ضریب تشخیص نشان می. است که از تاثیر معنادار آن بر تغییرات قیمت سهام حمایت نشده است

 .از تغییرات تغییرات قیمت سهام بوسیله متغیر  پیش بینی سود سه ماهه قابل تبیین است% 8/1حدود 

 



 

07 
 

 ه بر تغییرات قیمت سهامنتایج آزمون تاثیر پیش بینی سود سه ماه :1جدول شماره 

 تغییرات قیمت سهام، : متغیر وابسته

 داری سطح معنی tآماره  خطای استاندارد ضریب نام متغیر

0 
C 0.3661 0.903863- 0.00632 0.005713- ضریب ثابت 

1 
Eit 7.01 پیش بینی سود سه ماههE-06 5.45E-06 1.285516 0.1987 

 0.000156 میانگین متغیر وابسته 0.53077 ضریب تشخیص

 0.258580 انحراف متغیر وابسته 0.00134 ضریب تشخیص اصالح شده

 2.1655 واتسون -آماره دوربین  F 1.02596آماره 

طبق نتايج بدست آمده در جدول  :بر تغییرات قیمت سهام هرسهمسه ماهه تاثیر درصد پوشش سود :مدل دوم( 2

عدم وجود  بيانگرآماره آزمون فيشر مدل  مقدار .آماره دوربين واتسون اين مدل بيانگر عدم خودهمبستگي سريالي است،11

 نشان دهنده اين است محاسبه شده براي درصد پوشش سود هرسهم tآماره . رابطه خطي متغير توضيحي با متغير وابسته است

از % 2/5دهد كه حدود  مقدار ضريب تشخيص نشان مي. كه از تاثير معنادار آن بر تغييرات قيمت سهام حمايت نشده است

 .تغييرات تغييرات قيمت سهام بوسيله متغير درصد پوشش سود هرسهم قابل تبيين است

 سهام هرسهمبر تغییرات قیمتسه ماهه نتایج آزمون تاثیر درصد پوشش سود  :01جدول شماره 

 تغییرات قیمت سهام: متغیر وابسته

 داری سطح معنی tآماره  خطای استاندارد ضریب نام متغیر

0 
C 0.8285 0.216647- 0.005339 0.001157- ضریب ثابت 

1 
Pit  3.18 هرسهمسه ماهه درصد پوشش سودE-06 6.36E-06 0.500506 0.6168 

 0.000382 میانگین متغیر وابسته 0.052913 ضریب تشخیص

 0.258467 انحراف متغیر وابسته 0.00128 ضریب تشخیص اصالح شده

 2.266 واتسون –آماره دوربین  F 1.024792آماره 

 

 .داری وجود داردو تغییرات قیمت سهام رابطه معنیگزارش پیش بینی سود سه ماهه بین  :1فرضيه ( 1

,E

,E

0 : 0 7.01E-6,T  1.285, P 0.1987
         

1: 0 T  1.285 1.64  & 1.96, P  0.05 & 0.1

P

P

H

H

 







   
 

      
 831/0 مقدار به شده محاسبه بحرانی آماره بر تغییرات قیمت سهام دارایگزارش پیش بینی سود سه ماهه تاثیر ضریب

است که از  01/1و  11/1داری آزمون بیشتر از  است و سطح معنی 94/0و  19/0بحرانی است که کوچکتر از مقدار

بنابراین شواهد . بر تغییرات قیمت سهام حمایت شده استگزارش پیش بینی سود سه ماهه عدم تاثیر معنادار 

 . بیانگر رد فرضیه محقق استگردآوری شده از طریق نمونه آماری براساس تئوری احتماالت 
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 .داری وجود داردو تغییرات قیمت سهام رابطه معنیهر سهمسه ماهه درصد پوشش سود بین  :2فرضيه ( 2

,P

,P

0 : 0 3.18E-6,T  0.5005, P 0.6168
         

1: 0 T  0.506 1.64  & 1.96, P  0.05 & 0.1

P

P

H

H

 







   
 

    
 

 مقدار به شده محاسبه بحرانی آماره بر تغییرات قیمت سهام دارایگزارش پیش بینی سود سه ماهه تاثیر ضریب

است  01/1و  11/1داری آزمون بیشتر از  است و سطح معنی 94/0و  19/0 بحرانی است که کوچکتر از مقدار 1111/1

بنابراین . بر تغییرات قیمت سهام حمایت شده استهر سهمسه ماهه درصد پوشش سود ر که از عدم تاثیر معنادا

 . شواهد گردآوری شده از طریق نمونه آماری براساس تئوری احتماالت بیانگر رد فرضیه محقق است

 نتيجه گيري -14

هر سهم با تغییرات قیمت سه ماهه و درصد پوشش سود سه ماهه رابطه بین گزارش پیش بینی سود  پژوهشدر این 

 .مورد بررسی قرار گرفت 0818پایان سال تا  0831از ابتدای سال سهام شرکتها 

پس از تحلیل و بررسی متغیرها به این نتیجه دست یافتیم که بر خالف انتظارات، بین گزارش پیش بینی سود سه ماهه 

هر سهمو تغییرات قیمت سه ماهه پوشش سود و تغییرات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود ندارد و بین درصد 

انجام شده پیشین در این زمینه نتیجه  تحقیقاتنیز رابطه معنی داری وجود ندارد و این در صورتی بود که اکثر سهام 

انجام شده پیشین داخلی  تحقیقاترا نشان می داد البته با این تفاوت که تقریبا تمام  تحقیقعکس نتیجه گیری این 

 .ش بینی سود ساالنه را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته بودندگزارش پی

 مقایسه نتایج پژوهش با تحقيقات پيشين -15

 .بین گزارش پیش بینی سود سه ماهه و تغییرات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد: 0فرضیه 

 .معنی داری وجود دارد بین درصد پوشش سود سه ماهه هر سهم و تغییرات قیمت سهام رابطه: 8فرضیه 

، ندا رضایی (0873)، سیامک بهجو(8101)، چوئی و همکاران(0178)گر، کی (0170)، می(0171)جونز و لیتنزبرگ

در پژوهشهای خود به این نتیجه دست یافته اند که بین گزارش پیش بینی سود سه ماهه و تغییرات ( 0838)نیری

نیز در (0818)، جواد معصومی و حمیده حمیدیان(0810)سعید احمدوندقیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد و 

پژوهشهای خود به این نتیجه دست یافته اند که بین درصد پوشش سود سه ماهه هر سهم و تغییرات قیمت سهام 

 .رابطه معنی داری وجود ندارد و به نتایجی مشابه این پژوهش دست یافته اند

تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر که در پیشینه پژوهش به آنها اشاره شده  نتایج فرضیات این پژوهش با تمام

مانند واکنش )ناسازگار است و از علل این ناسازگاری می توان به عدم کارایی و یا کارایی ضعیف بازار سرمایه تهران

گزارش پیش بینی سود سه ماهه  اشاره کرد و نیز می تواند به دلیل نوپا بودن قانون ارائه( توده وار سرمایه گذاران

توسط شرکتهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشد و کمبود نظارت بر ارائه این پیش بینی ها و کند بودن سرعت 

انتقال و انتشار این اطالعات به طور عام سبب می شود تا اطالعات و وقایع آتی از جمله سود پیش بینی شده از طریق 

 .رسمی به بازار منتقل گردد و در نتیجه بازار از انتشار اطالعات عمومی تاثیر نمی پذیرد منابع اطالعاتی غیر
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با نتایج پژوهشهایی که دارای همین فرضیات مربوط می شود  نتایج دو فرضیه که به پیش بینیهای سود سه ماهه شرکتها

دلیل این اختالف نتیجه می تواند عدم . سازگار استنابوده اما پیش بینی سود به صورت ساالنه در نظر گرفته شده، 

اعمال زمان و دقت کافی جهت رسیدگی و اظهارنظر گزارشهای سود سه ماهه توسط حسابرسان باشد و این باور در 

آنان که فقط گزارشهای پیش بینی سودهای ساالنه از اهمیت برخوردار بوده و به زمان و دقت نیاز دارد و چون مدت 

ی های میان دوره ای هر سه ماه یکبار می باشد و فاصله زمانی ارائه این گزارشات کوتاه بوده و زمان ارائه پیش بین

 .نظارت خاصی نیز بر ارائه این گزارشات نمی شود برای ارائه آن وقت و دقت کافی اعمال نمی کنند

د جبران زیان هایی که از همچنین متاسفانه در مقررات حاکم بر فعالیت بورس به صراحت به مسئولیت مدیران در مور

اگرچه عده ای معتقدند که برخی . پیش بینی های غیرواقعی آنها برای خریداران سهام ایجاد می شود، اشاره نشده است

مواد قانون تجارت در خصوص مسئولیت مدیران شرکتها بر این مسئولیت آنها نیز تاکید دارد و در صورتی که در نتیجه 

آنها زیانی به خریداران سهام وارد شود آنها باید این خسارت را جبران کنند، امادر عمل چنین  پیش بینی های غیر واقعی

 .موضوعی مشاهده نمی شود

به هر حال با توجه به اینکه وقوع چنین مسائلی در بورس شدت یافته است ضروری است مسئولین مربوطه مقررات 

یری از نوسانات شدید ناشی از چنین مسائلی با حمایت روشن و صریحی در این خصوص تدوین کنند تا ضمن پیشگ

 .از خریداران سهام انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در بورس ایجاد شود

 پژوهشمحدودیت هاي  -16

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

بر نتایج پژوهش دور از ذهن  است که در آن تاثیر متغیرهای احتمالی دیگر، کنترل نشده است و امکان تاثیرگذاری آنها

همچنین سایر عواملی است که در تعیین قیمت سهام نقش موثر داشته ولی در تحقیق آنها را در نظر نگرفته ایم،  نیست،

تصمیمات اقتصادی دولت از مهمترین فاکتورهایی هستند که در موقعیت  مثال عوامل روانی جامعه و عوامل سیاسی و

بدلیل عدم امکان تبدیل  پژوهشلکن در این . های گوناگون شاخص قیمت سهام شرکتها را دستخوش تغییر می سازند

 .آنها به عوامل کمی از تاثیر آنها چشم پوشی کردیم و یا تاثیر آنها را به حداقل تنزیل دادیم

شور ما کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت منظم و مطابق با بخشنامه سازمان در ک -

بورس و اوراق بهادار اقدام به انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای نمی نمایند، بنابراین زمان انتشار این گزارش ها با 

 .بورس اوراق بهادار تهران ثبات رویه ندارد توجه به تاریخ ترازنامه شرکتهای پذیرفته شده در

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

 .اطالعات موجب شد که این شرکتها از جامعه آماری حذف شوند

 پيشنهادات -17

و ( کارایی بازار)سرمایه، سازوکارهایی را در جهت بهبود بازار سرمایهمسئولین، متخصصین و دست اندرکاران بازار  -

همچنین افرادی که وظیفه جمع آوری و تهیه گزارشهای مالی . رفتار توده وار سرمایه گذاران طراحی و اجرا نمایند

ابرسان زمان و ضمن اینکه حس. میان دوره ای را بر عهده دارند دقت بیشتری جهت تهیه این گزارشها به کار گیرند
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دقت کافی را جهت رسیدگی و اظهارنظر گزارشهای مالی میان دوره ای اعمال نمایند تا این گزارشات تاثیرپذیری الزم 

 .را بدست آورند

با توجه به اینکه در اکثر موارد، فاصله بین تاریخ گزارشهای مالی میان دوره ای و تاریخ انتشار این گزارشها مطابق با  -

این سازمان مقررات ویژه تری شامل تشویقات و تنبیهاتی را برای . ازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشدبخشنامه س

ارائه به موقع گزارشهای مالی میان دوره ای مقرر نماید تا اطالعات مالی به موقع و با ثبات رویه بیشتری در اختیار 

 .استفاده کنندگان قرار بگیرد

ده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به رعایت قوانین و تعهدات خود در خصوص ارائه الزام شرکتهای پذیرفته ش -

 .اطالعات

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

اطالع رسانی سیستم جامع )به موارد مختلفی حاکی از مغایرت اطالعات موجود بین سامانه کدال پژوهشدر این -

به از این رو . و نرم افزارهای مربوط که اطالعات را از سامانه کدال استخراج می نمایند مشاهده گردید (ناشران بورسی

آموزشهای الزم را به کاربرانی که وظیفه انتقال داده ها از سامانه کدال به سایر نرم این شرکتها پیشنهاد می گردد 

را بر عهده دارند، در نظر بگیرد تا این کاربران اطالعات را ناقص و ...( آورد نوین و  مانند تدبیرپرداز، ره)افزارها

 .پراکنده وارد نرم افزار ننمایند

 پيشنهادات براي پژوهشهاي آتی -18

ه های هر فصل به صورت مجزا جمع آوری می شدند که کاری دجهت جمع آوری تمام متغیرهای هر سال باید دا -

بسیار زمان بر بود، در واقع بر خالف اکثر تحقیقات که داده های آنها به صورت ساالنه جمع آوری می شوند زمان و 

حجم وقت صرف شده جهت جمع آوری داده های هر سال چهار برابر بیشتر بود، خصوصا که در این پژوهش از 

لذا پیشنهاد می شود در صورت انجام تحقیقات مشابه از شرکتهای سازمان . استفاده شده است تا بزرگینمونه نسب

 . گرفته شودکوچکتری بورس اوراق بهادار تهران نمونه 

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

 .شدهپیش بینی منتشر 

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

 .بررسی تاثیرات جو حاکم بر گروهها یا صنایع بر روند کلی قیمت یک سهم -
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