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استفاده از متغيرهاي چندگانه حسابداري در پيش بيني بازده سهام شرکت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 تهران

 

 1سياوش امامقلي زاده 

 

 

 

 چکيده

بيني آن نقش با اهميتي دارد، تحقيقات متعددي در زمينه عوامل موثر بر بازده سهام انجام شده  در سرمايه گذاري، بازده و پيش

است. از متغيرهاي مطالعه شده در پيش بيني بازده سهام مي توان به سه نسبت ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار 

 اشاره نمود. 3(C/Pاز فعاليت هاي عملياتي به قيمت سهام) و جريانهاي نقدي حاصل 2(E/P،سود به قيمت سهام) 1(B/Mسهام )

ي م با بازده آتي سهام بطور مقطعيمتغير، اين سه  تجربي انجام شده، حاکي از وجود شواهدي، دال بر همبستگيتحقيقات  بررسي

مورد پژوهش با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره  متغيرسه همزماني  رابطه. مطالعه انجام گرفته در تحقيق حاضر به بررسي باشد

پيش بيني بازده با  E/Pو  B/M متغيردو نتيجه بدست آمده مبين وجود رابطه معنادار بين در پيش بيني بازده سهام مي پردازد 

تائيد نتايج به دست ي از حاکبازده سهام  بابطور جداگانه  C/Pو  B/M  ،E/P متغيرسه  نتايج آزمون رابطههمچنين  سهام مي باشد.

ورد م. در نهايت رابطه بين بازده سهام پيش بيني شده بر اساس مدل ارائه شده در اين تحقيق با بازده واقعي سهام آمده فوق است

نين  همچ نتايج نشان مي دهد که رابطه مستقيم و معنا داري بين بازده پيش بيني شده و بازده واقعي وجود دارد. آزمون قرار گرفت.

 همبستگي قوي و معناداري بين اين دو برقرار مي باشد.

 بازده سهام ،B/M  ،E/P ، C/P  هاينسبت متغيرهاي چندگانه حسابداري،:  گان کليديژوا

 

  

                                                           
                      EMAMGHOLIZADE_S@YAHOO.COM                                        حسابرس ارشد ديوان محاسبات كشور –كارشناس ارشد حسابداري  1
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 مقدمه-1

هميت سرمايه گذاران ا در سرمايه گذاري، بازده سرمايه گذاري نقش کليدي دارد وتعيين بازده سرمايه گذاري و پيش بيني بازده براي

آنها در هنگام سرمايه گذاري عوامل متعددي را مورد نظر قرار مي دهند چرا که اگر سرمايه گذاران عوامل گوناگون و  خاصي دارد.

 موثر بر بازده سرمايه گذاري را بررسي نکنند نتايج سودمندي عايد نمي شود. البته مساله ي  بررسي عوامل موثر بازده سهام بيشتر

در کشورهايي مطرح است که بورس کارايي ندارند چرا که اگر بازار اوراق بهادار کارا باشد ،قيمت بازار اوراق نزديک به ارزش ذاتي 

)واقعي ( آن اوراق تعيين مي شود .به عبارت ديگر قيمت بازار اورا ق بهادارشاخص مناسبي  از ارزش واقعي اوراق 

 .(272،ص1357)جهانخاني؛پارساييان،.بهاداراست

تشکيل بورس در ايران زمينه را براي رقابت شرکت ها در جذب سرمايه ها باال برده است و همين مسئله وجود يک معيار کمي و قابل 

اطمينان جهت پيش بيني  بازده سهام شرکت ها و تعيين شرکت هاي برتر و با مزيت رقابتي باالتر را بيشتر مي کند.دربورس اوراق 

 ب اطالعات راجع به عوامل موثر بر پيش بيني بازده سهام مسئله اي مهم است.بهادار نيز کس

سعي شده است که از سه نسبت ارزش دفتري به ارزش  ه سهام،بازد بنابراين در اين تحقيق به علت لزوم ابزارهايي براي پيش بيني

به عنوان متغيرهاي  2(C/P)اتي  به قيمت سهام و نسبت جريان نقدي عملي (E/P)3،نسبت سود به قيمت سهام  (B/M) 2بازار سهام 

ظر نحسابداري بطور همزمان براي پيش بيني بازده سهام استفاده گردد تا بتوان معياري براي ارزيابي و کارايي بازده سهام بدست آيد.

واهد گر شگذشته از دي ،شود به اين که تصميم گيري درمورد خريد، نگهداري يا فروش سهام براي سرمايه گذاران ازاهم امور تلقي مي

ان پيش تو در صورت اثبات وجود توان پيش بيني نرخ بازده سهام در اخذ چنين تصميم هايي بسيار تاثير گذار مي باشد. ،و اطالعات

يد شده يبا استفاده از متغيرهاي چندگانه حسابداري بصورت توام مي توان ابزار تا بيني نرخ بازده آتي سهام بصورت بهتر و مفيد تر،

 فلذا هد . استفاده کنندگان براي اتخاذ تصميمات اقتصادي ايشان معرفي کرداي ديگر را جهت کمک به سرمايه گذاران و ديگر 

 سهام مي باشد. بازده بيني پيش به شرح فوق به صورت توام در استفاده از متغيرهاي چندگانه حسابداريتحقيق حاضر، 

 

 ادبيات تحقيق-2

 مباني نظري-1-2

 متغيرهاي حسابداري

 عبارتند اه متغير از برخي و است گرفته صورت سهام بازده بيني درپيش حسابداري هاي متغير اثر مورد در وسيعي تحقيقات تاکنون

 وندش مي مقايسه بازار ارزش با که وقتي متغيرها اين البته. نقدي هاي جريان و حسابداري سود سهام، صاحبان حقوق دفتري ارزش از

 سود بت،نس سهام بازار ارزش به دفتري ارزش نسبت شده، آزمون هاي نسبت ترين برجسته.باشند مي موثر سهام بازده بيني پيش در

 .باشند مي سهام قيمت به نقدي جريانهاي نسبت و سهام قيمت به

هاي تجاري به رسميت ( بعنوان نماينده رشد بالقوه شرکت B/Mنسبت ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام)

. اين نسبت مي تواند امکان رشد بالقوه يک واحد تجاري را نشان دهد . اغلب اگر اين (1992)الکونيشاك، شليفر، شناخته شده است

نسبت هرچه کوچکتر باشد مي توان دليل آن را به اين معني تفسير نمود که بازار ، ارزش ها و قابليت هايي را در اين واحد تجاري 

ود مي داند که آن ارزش ها در حسابها و مبالغ دفتري منعکس نشده اند و انتظار مي رود در آينده به تدريج مورد شناخت قرار موج

مبالغ دفتري انعکاس يابند .بر اين اساس هر قدر اين نسبت کوچکتر باشد دليل آن را مي توان توان رشد بالقوه شرکت گرفته و  در 

 در آينده تلقي نمود.

                                                           

.Book Value to Market Value Ratio.1 

2.Earning to Price Ratio 

Flow to Price Ratio. 
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 جهت عوامل ساير از بيشتر عموما و است شرکت سود مبناي بر سهام قيمت ارزيابي ( پايهE/P) سهام بازار ارزش به خالص بت سودنس

. دانست سهام قيمت بودن ارزش باالي يا ارزش زير معيار توان مي را مذکور نسبت. گيرد مي قرار استفاده مورد سهام گذاري قيمت

 مي آن از نييکسا نتايج به کنندگان استفاده کليه آن محاسبه در عوامل ديگر دخالت عدم دليل به و ساده بسيار نسبت اين محاسبه

 . سازد مي منعکس را سرمايه بازگشت دوره عمال نسبت اين.  رسند

 تعهدي مبناي بر حسابداري خالص سود. است سهام صاحبان حقوق بازار ارزش بر حسابداري خالص سود دهنده نشان E/P نسبت

 نسبت تنسب از استفاده با را کار اين توان مي بسنجيم، بازار ارزش بر نقدي مبناي بر را خالص سود که صورتي در. گردد مي محاسبه

 سود به را ها هزينه نقدي غير ارقام عملياتي نقدي جريانات محاسبه براي. داد انجام (C/P) سهام بازار ارزش به عملياتي نقدي جريان

 ودس بر( استهالك مثل)نقدي غير هاي هزينه کردن اضافه با عمدتا کار اين شود مي حذف خالص سود از آنها اثر و شده افزوده خالص

 و تعهدي مبلغ بين تفاوت به منجر تواند مي که جاري هاي بدهي و ها دارايي مبلغ در تغييرات اين بر عالوه. شود مي انجام خالص

 .شود لحاظ بايد شودنيز تلقي سود نقدي

 معيار  E/P به  نسبت  تواند مي باشد آمده بدست ها شرکت خالص سود بر استهالك هاي هزينه شدن افزوده با فقط اگر C/P ضريب

 (1991، ديگران )چان و گردد تلقي آتي عوايد بيني پيش براي  بهتري

 بازده سهام 

 در. کرد تعيين را سهامداران ثروت کاهش يا افزايش ميزان و سرعت توان مي آن کمک به که است معياري عادي سهام بازده نرخ

 باشد متفاوت ديگر گذاري سرمايه به گذاري سرمايه يک از بازده تعريف دارد امکان که است معتقد مارکوتيز بازده، مفهوم با ارتباط

 (.1991 ،مارکوتيز  )آن کمترين تا شود عايدشان بازده بيشترين دهند مي ترجيح گذاران سرمايه صورت هر در ولي

 اصلح( منفي بازده)  ضرر يا عايدي کل از است عبارت سهام بازده که آمده چنين سهام بازده نرخ توصيف هدف با و ديگر تعريفي در

 است، شده صرف دوره ابتداي در آن آوردن دست به براي که اي سرمايه بر مبلغ اين تقسيم با که معين دوره يک در گذاري سرمايه از

 .آمد خواهد بدست سهام بازده نرخ

 رمايهس افزايش زمان و سرمايه افزايش منبع ، سرمايه افزايش جمله از متعددي فاکتورهاي بايد ها شرکت سهام بازده نرخ محاسبه در

: کرد استفاده توان مي زير شرح به فرمولهاي از مذکور فاکتورهاي به توجه با بازده نرخ محاسبه براي. گيرد قرار نظر مد

 (1332 دستگير؛خدابنده،)

 

 پيشينه تحقيق-2-2

از زمان تحقيق بال و بروان تاکنون تحقيقات زيادي در رابطه با اهميت اطالعات حسابداري و تاثير آن بر بازده سهام صورت پذيرفته 

( . بد نيست 2002پرداختند)عمران، (. براي اولين بار در آسيا او و پنمن در بورس ژاپن به اين موضوع 1352است )نمازي، شوشتريان،

بدانيم بعد از مطالعات بال و بروان که مطالعات اين دو از جمله مطالعاتي بود که باعث تغيير در پارادايم حسابداري گرديد. سوال 

آماري،  آزمونهاي اساسي آنها اين بود که آيا مي توان از طريق ترکيب نسبتهاي مالي، رشد سود آتي را پيش بيني نمود. آنها از طريق

شمار فراواني از نسبتهاي مالي را کاهش داده و در نهايت استدالل کردند مي توان از طريق استفاده از عاليم بنيادين )نسبتهاي مالي( 

 (1333بازده غيرعادي را به دست آورد.)مهراني،مهراني،کرمي،

دش، نگهداري وجه نقد و بازده سهام پرداختند که هدف اصلي ( به در پژوهشي به بررسي رابطه بين سرمايه در گر2017مان و جان )

اين پژوهش، بررسي تاثير گذاري مديريت موثر سرمايه در گردش براي فائق آمدن بر وضعيت مالي بحراني است. اين پژوهش اثر 

مورد  2012لغايت  1913شرکت بورس اوراق بهادار نيويورك طي سالهاي  293مديريت سرمايه در گردش بر بازدهي سهام را در 

 بررسي قرار داد که نتايج بيانگر رابطه معکوس و قوي بين سرمايه در گردش با بازده سهام شرکتها است.

درصد تغييرات مقطعي در  93الي  19خود به اين نتيجه رسيدند که اين مدل بين پنج عاملي ( با آزمون مدل 2013فاما و فرنچ )

، سودآوري و سرمايه گذاري را توضيح مي دهند. آنها در تحقيق خود با B/Mغيرهاي اندازه، نسبت با متبازده سهام را براي پرتفوي 
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شاخص هاي بازار، اندازه شرکت، نسبت  شاملنتيجه گيري نمودند که مدل پنج عاملي که  ،استفاده از داده هاي سهام بورس نيويورك

براي پيش بيني ميانگين بازده سهام نسبت به مدل سه عاملي قدرت  باشدارزش دفتري به ارزش بازار، سودآوري و سرمايه گذاري 

 توضيح دهندگي بيشتري دارد.

 

 ژانويه از ماهيانه هاي داده از استفاده با چين در سهام بازارهاي و خارجي ارز بين پويايي رابطه بررسي به اي مقاله در( 2010) زاهو

 .ندارد وجود سهام قيمت و موثر ارز نرخ بين مدت بلند ي رابطه که است بوده اين از حاکي نتايج و پرداخت ، 2009 ژوئن تا 1991

 نرخ نوسانات و سهام بازده بين رابطه بررسيبه  2002 دسامبر تا 1993 سال ژانويه زماني ي دوره طول در (2005) ورسچور و مولر

 رداختندپ -تايلند و سنگاپور فيليپين، مالزي، جنوبي، کره اندونزي، کنگ، هنگکشورهاي  از شرکت 3132-آسيايي هاي شرکت در ارز

 .است بوده متحده اياالت دالر نوسانات به درصدي 27 پذيري تاثير از حاکي نتايج و

( در پژوهش خود ضريب قيمت به سود هر سهم، قيمت به استهالك، قيمت به فروش، قيمت به ارزش دفتري و رابطه 1913نيکلسون)

تمامي نسبتهاي مورد بررسي و بازده سهام رابطه معناداري وجود  نکرده که نتايج آن نشان داد بيآن با بازده سرمايه گذاري را بررسي 

 (1913فرانسيس،)دارد.

که نسبت مورد استفاده در اين تحقيق قيمت به ق ديگري تحت عنوان سهام ارزشي و رشدي در سطح بين الملل انجام شد تحقي

ارزش دفتري هر سهم مي باشد که بر مبناي آن پرتفوها تشکيل شد. نتايج نشان داد سهام با نسبت قيمت به ارزش دفتري هر سهم 

 (1993کارلو،ام با نسبت پايين بدست مي آورد.)باال، بازده هاي باالتري در مقايسه با سه

( در پژوهش خود بيان نمود که سهام با نسبت قيمت به ارزش دفتري هر سهم باالتر در اندونزي داراي بازده باالتري 1997رول )

درصد براي سهام  12/13انجام شده است. نتايج نشان داد که ميانگين بازده روزانه،  1992-1937هستند. اين تحقيق در دوره زماني 

 (1997ريچارد، با نسبت قيمت به ارزش دفتري هر سهم باال نسبت به سهام با اين نسبت پايين بيشتر است.)

در کشورهاي آسيايي هند، کره، مالزي، تايوان و تايلند پژوهشي تحت عنوان رابطه بين بازده مورد انتظار سهام، اندازه شرکت و نسبت 

شورهاي فوق کسهم انجام شد که نتايج نشان داد رابطه اي قوي بين اندازه شرکت و بازده سهام در همه قيمت به ارزش دفتري هر 

، همچنين رابطه اي قابل توجه بين قيمت به ارزش دفتري هر سهم با بازده سهام در کشورهاي کره، مالزي و تايلند مشاهده وجود دارد

 (2002گروت و گسپر، گرديده است.)

محققان چيني در پژوهش خود به مقايسه بازده سهام پيش بيني شده در بازار سهام چين با بازار سهام اياالت متحده آمريکا پرداخته 

 اند. آنها با استفاده از بازده سهام و تحليل رگرسيون، فهميدند که تقريبا همه متغيرهاي انتخاب شده بازده ساالنه متوالي را در فرضيه

متغير نسبت قيمت به ارزش دفتري هر سهم، داراييهاي خالص عملياتي، هزينه  7بيني کرده اند. با اين وجود، فقط هايشان پيش 

 (2010چن، کيم، هاي تحقيق و توسعه، رشد سرمايه، سرمايه غيرقابل تبديل به پول توانايي پيش بيني بازده سهام را دارند. )

متغيرهاي ( نشان دادند که 2002و يوگو ) ( و کمپل1933و فرنچ ) (1939)، فاما( 1935( ، کمپل )1931) همچنين کيم و استمبو

 مالي مانند قيمت به سود تقسيمي، نسبت درآمد به قيمت مي توانند نرخ بازده سهام را پيش بيني کنند.

-1997اني اين تحقيق سال ليولن هم طي تحقيق توان نسبتهاي مالي براي پيش بيني بازده سهام را مورد بررسي قرار داد. دوره زم

بود . نتايج تحقيق نشان داد که بازده سود تقسيمي به طور معني داري مي تواند نرخ بازده سهام را پيش بيني کند، اما نسبت  2000

 (2003ليولن، درآمد به قيمت و قيمت به ارزش دفتري هر سهم توانايي کمي براي پيش بيني نرخ بازده سهام دارند. )

تئو در دانشگاه پردوو بر روي بازده سهام مي پردازد مربوط به پارك  C/Pو  B/M ،E/P که به بررسي اثر سه نسبت تحقيقاتييکي از 

آزمونها نشان مي   .(1991تئو،  ).ي اثر هر کدام از اين سه نسبت را به طور همزمان بر روي بازده سهام بررسي مي کندمي باشد. و

مقطعي( سهام بستگي داشته، ولي وقتي اين سه نسبت بطور گروهي استفاده مي شود بهترين عرضي ) سه نسبت با بازده دهد که اين

که همان نسبت ارزش بازار سهام ) قيمت سهام( به ارزش دفتري آن است  P/B نتيجه را ارائه مي کند. وي از نسبت هاي ديگر مثل

براي پيش بيني بازده سهام استفاده مي کند. اگر چه اين دو که نسبت جريانات نقدي به ارزش دفتري سهام است،  C/B و نسبت
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وليکن وابستگي بطور سيستماتيک مشاهده نمي شود. در رساله وي از ديگر اجزاي اصلي  ا بازده سهام وابستگي مثبت دارند نسبت ب

ديگر متغيرهاي حسابداري استفاده از  P/Bو  C/B صورتحساب هاي مالي براي ايجاد نسبت هاي جديد استفاده شده که همانند

قدرت تخمين بازده آتي سهام را بهبود نمي بخشد. ولي علت استفاده از نسبت هاي فوق و ترکيب اين سه نسبت را به منظور پيش 

بيني بازده سهام اينطور ذکر کرده که ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادي حاوي اطالعات موجوددر بازارهاي ناکارآمد يا صرف 

ي باشد و متغيرهاي حسابداري مقايسه عرضي ارزش بازار را آسان مي کند وي مي گويد که ارزش دفتري سهام تحت تاثير ريسک م

اصل محافظه کاري بوده و از طرفي درآمد حسابداري با نوسانات موقت روبرو مي باشد. بنابراين استفاده از نسبت هاي ) متغيرهاي( 

را از ديگر ارزش هاي اساسي متمايز کرده و اين، بدين خاطر است که استفاده از متغيرهاي حسابداري بصورت گروهي، ارزش بازار 

چند گانه حسابداري اثر اصل محافظه کاري و نوسانات موقت دوره اي را کاهش مي دهد. يعني اگر نتوان اثرات اصل محافظه کاري 

 رهاي حسابداري مي توان اثرات فوق را کاهش داد. حسابداري و نوسانات دوره اي را حذف کرد با استفاده همزمان متغي

ل که اهم آنها به شرح ذيدر ايران نيز در سالهاي اخير تحقيقات متعددي درباره روابط بين متغيرهاي مالي و بازده سهام صورت گرفته 

 :مي باشند

و پنج عاملي فاما و فرنچ را در تبيين و ( در تحقيقي توان توضيح دهندگي مدلهاي سه عاملي 1397آقايان اله کرم و برزو صالحي )

پيش بيني بازده سهام مورد مطالعه قرار دادند که نتايج حاصل از اين تحقيق با استفاده از آزمون پترنوستر و رگرسيون چند متغييره 

 سه عاملي فاما و ، نشان داد که مدل پنج عاملي فاما و فرنچ داراي قدرت توضيح دهندگي بيشتري نسبت به مدل92-32در سالهاي 

 فرنچ در تبيين و پيش بيني بازده سهام شرکتهاي مورد مطالعه مي باشد.

اقتصادي استاندارد  افزوده اقتصادي، ارزش افزوده ( در پژوهشي با هدف بررسي تاثير و مقايسه ارزش1397خانمها پورزماني و ارضي )

شرکت پذيرفته شده در  133از طريق تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از  ،اقتصادي مومنتوم بر بازده سهام افزوده شده، ارزش

رابطه مستقيم و معناداري بين هر سه متغير بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل رگرسيون خطي به اين نتيجه رسيدند که 

مي شود. ارزش اقتصادي استاندارد شده بيشترين تاثير  مذکور با بازده سهام وجود دارد و افزايش آنها منجر به افزايش بازدهي سهام

در تاثير گذاري بر بازده سهام را را بر بازدهي سهام دارد و ارزش اقتصادي مومنتوم و ارزش اقتصادي به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم 

 داردند.

زوده افتصادي را با پيش بيني بازده سهام مورد ( رابطه بين سه نسبت بازده دارائيها، بازده فروش و ارزش اف1393نساري و آرين مهر)

 بررسي قراردادند. نتايج تحقيق مويد شواهدي دال بر رابطه  بازده فروش و ارزش افزوده اقتصادي با پيش بيني بازده سهام مي باشد.

 در سهام بازده و هامس گردش بين ارتباط( در پژوهشي با هدف مطالعه و بررسي 1393)نژاد جعفريو  مشکي ،محمدنوربخشآقايان 

 يسهام شرکتهاي، به اين نتيجه رسيدند که شواهد مثبت و معناداري بين بازده سهام و نرخ گردش سهام تهران بهادار اوراق بورس

 دارد.تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته

 نسبت مبناي بر ارزشي و رشدي سهام بازده بررسيدر تحقيق با موضوع  (1392) حميدرضا کردلوييآقاي  و زاده بنايي آمنهخانم 

به اين نتيجه رسيدند که سهام رشدي متعلق به شرکتهايي که هنوز به مرحله بلوغ نرسيده اند  (B/M) بازار ارزش به دفتري ارزش

داراي بازده سهام بيشتري مي باشند. اين شرکتها عموماً داراي فرصتهاي سرمايه گذاري مناسبي هستند و دليل اصلي سرمايه گذاران 

 ينده بازده سهام شرکت است.براي سرمايه گذاري در سهام رشدي، سرمايه گذاري در رشد آ

در داده هاي   33-33قلمرو زماني  در سهام بازده با نقدينگيبا هدف تبيين رابطه بين متغيرهاي  (1392قنبري) و صمديانآقايان 

 رکتهايششرکت بورسي به اين نتيجه رسيدند که متغيرهاي نقدينگي رابطه مستقيمي با بازده عادي و غيرعادي سهام  113مربوط به 

 دارد.تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته

تحقيقي توسط آقاي ايواني با عنوان بررسي رابطه بين بازده سهام عادي و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري در  1335در سال 

 اين نسبت وجود ندارد وشرکتهاي پذيرفته شده در بورس تهران انجام شد . نتايج نشان داد که ارتباط معناداري بين بازده سهام و 

 (1353ايواني،  فرضيه تحقيق رد گرديد.)
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 موضوع تحقيق سيد حسام شمس« بررسي تاثير متغيرهاي حسابداري بر بازده آتي سهام و ارائه مدلي جهت پيش بيني بازده سهام»

آتي سهام است. تاثير اطالعات  (. هدف اين تحقيق بررسي تاثير اطالعات حسابداري بر بازده غيرعادي1333عالم است.)شمس عالم،

حسابداري بر بازده غير عادي آتي سهام، با ويژگي کيفي مربوط بودن اين  اطالعات ارتباط منطقي دارد. مربوط بودن اطالعات 

حسابداري، شامل توان تفسير وضعيت فعلي و پيش بيني وضعيت آتي واحد اقتصادي است. نتايج حاصله از اين تحقيق نشان مي 

اطالعات مربوط به نسبت توزيع سود، حجم فروش، درجه اهرم مالي، اقالم تعهدي، نرخ بازده دارايي ها تغييرات حجم سرمايه  دهدکه

گذاري، نسبت گردش موجودي، رشد دارايي ثابت، وجوه نقد عملياتي، هزينه استقراض، ارزش بازار، نسبت قيمت به درآمد و نسبت 

 ده غير عادي آتي سهام تاثير گذار است.بدهي به حقوق صاحبان سهام بر باز

تحقيق ديگري که تحت عنوان بررسي ارتباط بين ريسک سيستماتيک و نسبت قيمت به سود هر سهم با بازده سهام در شرکتهاي 

م اپذيرفته شده در بورس تهران انجام شد، نشان داد که طبق مباحث تئوريک، ارتباط معناداري بين ريسک سيستماتيک و بازده سه

 (1330)هرمزي،وجود داشت اما بين نسبت قيمت به سود هر سهم و بازده سهام ارتباط معناداري وجود ندارد.

 )فروش/سودخالص، جمع تحت عنوان پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبتهاي سود آوري پژوهش ديگري توسط علي زاده اقدم

که از مدل استوارت استخراج گرديده بود، انجام شد. قلمرو زماني و مکاني داراييها/فروش، سود هرسهم و قيمت به سود هرسهم( 

لغايت  1353تحقيق، شامل شرکتهاي صنايع فعال در زمينه شيميايي و پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 

داراييها رابطه معناداري با بازده سهام ندارند حاکي از آن بود که دو نسبت قيمت به سود هرسهم و فروش به جمع  هنتيج بود. 1332

 (1333علي زاده اقدم، . )و تنها دو نسبت سودخالص به فروش و سود هرسهم رابطه معناداري با بازده سهام دارند

 

 :فرضيات تحقيق  -3

 فرضيه اصلي - 1

 بين متغيرهاي چندگانه حسابداري و بازده سهام عادي رابطه معني دار وجود دارد.

 فرضيات فرعي  - 2

 طي معني دار وجود دارد . سود)عايدي ( به قيمت سهام و بازده سهام عادي رابطه ي متغيربين  .1

 ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام عادي به ارزش بازار سهام و بازده سهام عادي رابطه ي معني دار وجود دارد. متغيربين  .2

 ده سهام عادي رابطه ي معني دار وجود دارد.جريان نقدي عملياتي به قيمت سهام و بازمتغيربين  .3

 بين بازده سهام  پيش بيني شده و بازده سهام واقعي رابطه معني دار وجود دارد. .2

 

 روش تحقيق-4

 جودو بررسي به که است همبستگي شاخه از توصيفي اطالعات گردآوري روش لحاظ از و کاربردي تحقيق هدف نظر از حاضر تحقيق

 در اضرح تحقيق همچنين و پردازد مي پيرسون همبستگي ضريب و چندمتغيره رگرسيون طريق از متغيرها بين همبستگي و رابطه

 زا واقعي اطالعات آوري جمع طريق از و شود مي انجام تاريخي اطالعات از استفاده با که دارد قرار حسابداري اثباتي تحقيقات حوزه

 از فادهاست با همچنين و شده گردآوري اطالعات از استفاده با تحقيق اين در. است گرفته شکل شرکتها مالي هاي صورت و سهام بازار

 فزارا نرم از استفاده با نهايت در و نموده مطالعه مورد متغيرهاي محاسبه به اقدام اطالعاتي بانکهاي کننده اداره و افزاري نرم امکانات

SPSS (20 نسخه )احبانص حقوق دفتري ارزش هاي نسبت ابتدا که ترتيب بدين. گيرد مي صورت متغيرها روي الزم تحليل و تجزيه 

 شده استخراج مالي هاي صورت از سهام بازار ارزش به نقدي هاي جريان و سهام بازار ارزش به خالص سود سهام، بازار ارزش به سهام

 والاص. آيد بدست متغيرها از يک هر نسبي اطالعاتي محتواي نهايت در تا شود مي آزمون سهام ساليانه بازده با آنها رابطه سپس و
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 ديگر، ارتعب به و هستند اطالعاتي بار داراي مذکور متغيرهاي اينکه بر است دليلي حسابداري متغيرهاي از هريک ضرايب نبودن صفر

 . دارد همراه به اطالعاتي بار کننده استفاده براي بازار به ارائه مورد اطالعات مجموعه در آن وجود

 

 

 آماري :و نمونه جامعه -5

کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به لحاظ همگن سازي نمونه و داده هاي مرتبط با آن داراي ويژگي و 

 شرايط ذيل باشند، به عنوان نمونه آماري مورد آزمون قرار مي گيرند : 

 اسفندماه باشد.پايان سال مالي شرکتها منتهي به پايان  .1

 شرکتها بيش از سه ماه وقفه معامالتي نداشته باشد. .2

 شرکتها جزء شرکتهاي سرمايه گذاري، بانکي و واسطه گري مالي نباشد. .3

 در ليست بورس اوراق بهادار قرار گرفته باشند. 1391شرکتها قبل از سال مالي  .2

 کامل در دسترس باشد.اطالعات مالي مورد نياز شرکتها جهت تحليل و نتيجه گيري بطور  .7

 .باشند انباشته زيان فاقد تحقيق مورد هاي شرکت .1

 .اند گرديده اند،حذف داشته فعال شرکت 7 از کمتر که صنايعي .5

 

در خصوص جامعه آماري سعي گرديده با ايجاد امکان ورود هر چه بيشتر شرکت ها بتوان به نتايج بهتر و قابل اعتنا تري دست 

در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و شرايط مذکور را داشته اند، تعداد  1392يافت. بر اين مبنا از بين شرکت هايي که در سال 

 جامعه آماري ما را ايجاد کردند. صنعت،  10شرکت در  200

 از جامعه صنعت به عنوان نمونه مورد نظر 10شرکت از  107تعداد  ،ايطبقه -در اين تحقيق با استفاده از نمونه برداري تصادفي 

ت به شرک 107باشد، انتخاب شده اند.که اين شرکت سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي 200تحقيق که  آماري

  : شرح زير تقسيم بندي گرديده اند

 
 

 قلمرو زماني :-6

 

                                                      

                                       32 0.16 16.8 

                         5 0.025 2.625 

                           46 0.23 24.15 

                              7 0.035 3.675 

                               48 0.24 25.2 

                 13 0.065 6.825 

                                         5 0.025 2.625 
                                               

     11 0.055 5.775 
                                                   

          7 0.035 3.675 

                                        25 0.125 13.125 

    200 1 105 
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زماني تحقيق مربوط به اطالعات مالي شرکت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل ترازنامه، صورت  قلمرو

مي باشد  1392لغايت  1391سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد و اطالعات مربوط به ارزش بازار سهام و بازده سهام در سالهاي 

. 

 

 مدل رگرسيوني تحقيق :-7

به متغيرهاي عملياتي تحقيق، مدل رگرسيوني زير براي آزمون فرضيه ها مورد استفاده قرار مي گيرد لذا به منظور بررسي  با توجه

ارتباط هرکدام از متغيرهاي مستقل بر روي بازدهي سهام به عنوان متغير وابسته پژوهش هرکدام از متغيرها حسب مورد کنترل شده 

 است :
+ € i t (C/P) 3+  i t (E/P) 2+  i t (B/M) 1+  0= t+1 iR  

 که در اين مدل :

i t+1R   =بازده سهام پيش بيني شده 

i t (B/M)  =نسبت ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام 

i t (E/P)  =نسبت سود خالص به ارزش بازار سهام 

i t (C/P)  =نسبت جريان هاي نقدي به ارزش بازار سهام 

 

 : و نحوه اندازه گيري آنها متغيرهاي تحقيق-8

و متغيرهاي مستقل شامل نسبت ارزش دفتري (  i t+1R) با عنايت به فرضيه هاي تحقيق، متغير وابسته در فرضيه ها بازده سهام عادي

و نسبت جريان هاي نقدي به  i t (E/P) ، نسبت سود خالص به ارزش بازار سهامi t (B/M) حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام

 . باشند مي i t (C/P) ارزش بازار سهام

 

در اين پژوهش، ابتدا ميانگين متغيرهاي مستقل شامل نسبتهاي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام، سود به      

براي شرکت هاي نمونه  1392تا  1391قيمت سهام و جريانهاي نقدي عملياتي و همچنين متغير وابسته بازده سهام براي سال هاي 

استفاده  «ضريب همبستگي پيرسون»رابطه بين بازده سهام و هريک از متغيرهاي مستقل از  و سپس براي بررسي وجود شدهمحاسبه 

، يک همبستگي خطي معني دار را نشان دهد، آن گاه از معادله رگرسيون براي ارائه مدل (r)چنانچه ضريب همبستگيمي گردد. 

. همچنين براي تعيين ميزان تاثير يک متغير در شد خواهيم استفادهپيش بيني متغير وابسته از روي تغييرات متغيرهاي مستقل 

 ( معيار ضريب تعيين بکار گرفته خواهد شد . yدر متغير وابسته  xمتغير ديگر )ميزان تبيين کنندگي متغير مستقل 

 

 : تجزيه و تحليل داده ها-9

 آمار توصيفي

شاخصهاي توصيفي متغيرهاي  لذامي باشد  اوراق بهادار شرکت پذيرفته شده در بورس 105 نمونه منتخب متشکل از با عنايت به اينکه

  : گزارش شده است (1)شرکتها در جدول شماره 
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 و بازده سهام B/M،E/P،C/P( شاخصهاي توصيفي نسبتهاي1)جدول شماره 

                     

      
                                           

     B/M 0.4839 0.4441 0.11 0.26332 0.11 1.24 

    E/P 0.1623 0.1544 0.04 .07330 0.04 0.65 

    P/ C 0.1564 0.1456 -.11 0.10922 -0.11 0.48 

           0.5603 0.5009 .10 0.31201 0.10 1.50 

 
 

 آزمون فرضيه ها

 : اول فرعي فرضيه

H1   : بين نسبت(سود به قيمت سهامE/P) و بازده سهام رابطه معني دار وجود دارد  . 

 

 و بازده سهام E/P(جدول همبستگي نسبت 2)جدول شماره 

 آزمون

 ارتباط
 نتيجه تحقيق سطح معناداري ميزان همبستگي

نسبت سود به قيمت 

 ( و بازده سهامE/Pسهام)
 H1تاييد فرضيه  02025 02221

 

عايدي( به قيمت سهام و بازده سهام ، )معين گرديد، ميزان همبستگي پيرسون مربوط به نسبت سود  (2) جدول شمارهبا توجه به 

( مي باشد ، بيانگر اين است که نسبت سود به قيمت سهام با بازده سهام شرکتها ارتباط مستقيم دارند يعني با افزايش نسبت 221/0)

( مي باشد و کمتر 02025ا نيز افزايش مي يابد و با توجه به مقدار سطح معناداري که برابر )سود به قيمت سهام ، بازده سهام شرکته

درصد مي توان گفت که ارتباط مستقيم و  97است لذا اين ارتباط از نظر آمار  معنادار مي باشد يعني در حدود اطمينان  0207

 د.گردمي  تائيد H1 يهود مي باشد و فرضبازده سهام شرکتها موجمعناداري بين نسبت سود به قيمت سهام و 

 

 : دوم فرعي فرضيه

H1   :بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معني دار وجود دارد  . 

 و بازده سهامB/M (جدول همبستگي نسبت 3جدول شماره )
 آزمون

 ارتباط
 نتيجه تحقيق سطح معناداري ميزان همبستگي

دفتري به ارزش نسبت ارزش 

( و بازده B/Mبازار سهام)

 سهام

 H1تاييد فرضيه  02000 -0215
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معين گرديد، ميزان همبستگي پيرسون مربوط به نسبت ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش  (3)با توجه به جدول شماره 

( مي باشد ، بيانگر اين است که نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام با بازده سهام ارتباط معکوس -0215بازار سهام و بازده سهام ، )

ار سهام ، بازده سهام کاهش مي يابد با توجه به مقدار سطح معناداري که برابر دارند يعني با افزايش نسبت ارزش دفتري به ارزش باز

درصد مي توان  99است لذا اين ارتباط از نظر آمار معنادار مي باشد يعني در حدود اطمينان  0.01( مي باشد و کمتر از  02000)

 H1رد و فرض  H0عناداري موجود مي باشد و فرض گفت که بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و بازده سهام ارتباط م

 تحقيق پذيرفته مي شود.

 

 : سوم فرعي فرضيه

H1   :بين نسبت جريان نقدي عملياتي به قيمت سهام و بازده سهام رابطه معني دار وجود دارد.    

 

 و بازده سهام  C/Pجدول همبستگي نسبت (4)جدول شماره 

 آزمون

 ارتباط
 نتيجه تحقيق معناداريسطح  ميزان همبستگي

جريان نقدي عملياتي نسبت 

( و بازده C/P)به قيمت سهام

 سهام

 H1 يهفرضرد  02122 -02125

 

معين گرديد، ميزان همبستگي پيرسون مربوط به نسبت جريان نقدي عملياتي به قيمت سهام و بازده  (2) شمارهبا توجه به جدول 

که نسبت جريان نقدي عملياتي به قيمت سهام با بازده سهام ارتباط معکوس دارند يعني ( مي باشد ، بيانگر اين است -02125سهام)

با افزايش نسبت جريان نقدي عملياتي به قيمت سهام، بازده سهام کاهش مي يابد ولي با توجه به مقدار سطح معناداري که برابر 

درصد مي توان  97معنادار نمي باشد يعني در حدود اطمينان است لذا اين ارتباط از نظر آمار  07/0( مي باشد و بيشتر از 40212)

و رد  1Hنمي باشد و فرض  جريان نقدي عملياتي به قيمت سهام و بازده سهام ارتباط معکوس معناداري موجود گفت که بين نسبت

 تحقيق پذيرفته مي شود.  0Hفرض 

 

 فرعي چهارم   فرضيه

 H1   : رابطه معني دار وجود دارد . مدل ارائه شده و بازده واقعيبين بازده پيش بيني شده بر اساس  

 

 (جدول همبستگي بازده پيش بيني شده و بازده واقعي5)جدول شماره 

 آزمون

 ارتباط
 نتيجه تحقيق سطح معناداري ميزان همبستگي

پيش بيني شده و  سهام بازده

 واقعي سهام بازده
 H1تاييد فرضيه  02000 02512

 

و بازده واقعي سهام ،  معين گرديد، ميزان همبستگي پيرسون مربوط به بازده سهام پيش بيني شده) 7(با توجه به جدول شماره 

با بازده واقعي سهام ارتباط مستقيم دارند يعني با افزايش بازده  ( مي باشد ، بيانگر اين است که بازده سهام پيش بيني شده0.761)
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( مي باشد و کمتر 0.000زده واقعي سهام نيز افزايش مي يابد و با توجه به مقدار سطح معناداري که برابر )سهام پيش بيني شده ، با

درصد مي توان گفت که ارتباط مستقيم و  99معنادار مي باشد يعني در حدود اطمينان  ( است لذا اين ارتباط از نظر آمار0.01از )

 ي شود.م پذيرفته 1Hتحقيق رد و فرض   0Hزده واقعي سهام موجود مي باشد و فرض سهام پيش بيني شده و با معناداري بين بازده

 

 فرضيه اصلي

H1   :قيمت سهام و  هام به ارزش  بازار سهام، سود بهنسبت ارزش دفتري حقوق صاحبان س) بين متغير هاي چند گانه حسابداري

سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معني دار  به قيمت سهام( و بازده سهام عادي شرکت هاي جريان نقدي عملياتي

 وجود دارد.

براي پاسخ به اين سوال از روش تحليل رگرسيون استفاده شد که در ابتدا با توجه به نتايج فرضيه هاي فرعي معين گرديد که 

ر با يکديگ ز طرفي متغير هاي چندگانه حسابداريمورد از متغير هاي چندگانه حسابداري رابطه معناداري با بازده سهام دارند اما ا دو

 همبستگي دارند پس راه تعيين پيش بيني کننده ها، رگرسيون مي باشد .

 ( نتايج تحليل واريانس، بررسي معنا داري رگرسيون6جدول شماره )

 
مي باشد و مقدار  222755از تحليل واريانس بدست آمده  Fنشان داده شده است مقدار ( 1) شمارهجدول  همانطور که در 

 732/0که برابر  2Rباشد و با توجه به ميزان  مي باشد که بيانگر قابل اطمينان بودن رگرسيون مي 000/0سطح معناداري آن 

 بيين مي شود.از کل واريانس بازده سهام توسط متغيرهاي چندگانه حسابداري ت 732/0ميباشد لذا 

  

 ( ضرايب رگرسيون مربوط به بازده سهام بر اساس متغيرهاي چندگانه حسابداري7جدول شماره )

 
 

  

مجموع 

ذورات  df مج

ميانگين 

ذورات  مج F 

سطح 

معناداري 

2
R 

 1.870 3 5.610 رگرسيون

باقي مانده  4.027 96 0.0420 

ل  ک

9.638 99   

  

 

 

44.577 

 

 

 

 

 

  

 0.000 

 

  

  

 

 

 

0.5820 

 

 

 

 

  

 

 

خطاي  Bضريب

استاندارد 

سطح   tضريب 

 معناداري

 

 

 

دار ثابت  مق

 

 

 

0.732 

 

 

 

0.59 

 

 

 

------ 

 

 

 

12.478 

 

 

 

0.000 

 B/M -0.880 0.083 -0.743 -10.573 0.000نسبت 

E/P0.000 5.438 0.376 0.295 1.602  نسبت 

C/P0.863 0.173- 0.012- 0.204 0.035-  نسبت 
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 هاي بدست آمده براي يکايک متغيرهاي چندگانه حسابداري و سطح معناداري آنها حضور نسبت tبا توجه به جدول باال و مقادير 

 ( در رگرسيون معنادار مي باشد. E/Pسود به قيمت سهام) (و B/Mبازار سهام )هاي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش 

 

( براي نسبت  ( نشان داده شده است با توجه به جدول مالحظه مي شودکه ميزان بتا )5ضرايب رگرسيون در جدول شماره )     

B/M (مي باشد يعني اگر در متغير-02523برابر )  نسبتB/M  يک انحراف معيار تغيير ايجاد شود در متغير بازده سهام در جهت

( 02351که برابر  )E/P(  در متغير نسبت  ( انحراف معيار تغيير  ايجاد خواهد شد. با توجه به ميزان بتا )02523عکس به ميزان) 

اد شود  بر اثر آن در متغير بازده سهام در همان جهت به ميزان يک انحراف معيار تغيير ايج E/Pمي باشد  اگر در متغير نسبت 

( مي -0212که برابر ) C/P( در متغير نسبت  ( انحراف معيار تغيير ايجاد خواهد شد وسرانجام با توجه به مقدار بتا )02351)

( انحراف معيار 0212ير بازده سهام در جهت عکس به ميزان )ايجاد شود در متغ C/Pباشد ، اگر يک انحراف معيار در متغير نسبت 

 تغيير ايجاد خواهد شد. 

را )که بيانگر ارتباط بين متغيرهاي چندگانه حسابداري و بازده  معادله رگرسيونبا توجه به نتايج ضرايب رگرسيون مي توان      

 :ردسهام عادي شرکت هاي سهامي مي باشد( براي بازده سهام چنين مطرح ک

 

23732+ [) C/P)-0.035] + [(E/P)13622] + ([ (B/M2388-]  =  بازده سهام 

 

 نتيجه گيري -12

رتباط معکوس ا ،ارتباط مستقيم بين نسبت سود به قيمت سهام و بازده سهام ،به دست آمده از آزمون فرضيات تحقيقبا توجه به نتايج 

و بازده واقعي  ارتباط مستقيم بين بازده سهام پيش بيني شده ،و بازده سهام معناداري بين  نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام

پايين تر باشد بازده باالتري عايد سهامداران عادي مي  B/Mباالتر و نسبت   E/Pهر چقدر نسبت  ، به عبارت ديگر،وجود دارد سهام

باط معناداري بين نسبت جريان نقدي عملياتي به قيمت ارت درحاليکه براساس آزمونهاي انجام شده بر روي نمونه آماري هيچ  شود.

 مشاهده نشده است و بازده سهام (C/P)سهام

 

نتايج حاصل آزمون انجام شده در ارتباط با مدل تجربي رگرسيون تحقيق مبين توانائي متغيرهاي چندگانه حسابداري در پيش بيني  

چندگانه حسابداري بصورت توام و يکجا در پيش بيني بازده سهام عادي متغيرهاي و  بازده سهام در دوره مورد تحقيق مي باشد

گان سرمايه گذاران و ديگر استفاده کنند بنابراين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار داراي تاثير قابل توجه اي مي باشند.

ذار تغيرهاي اثر گمو ساير  ک ، اهرم، اندازه، نوع مالکيتسرمايه نظير ريس با ملحوظ کردن پارامترهاي و شرايط واقعي بازارمي توانند 

تايج ن از مدل ارائه شده در اين تحقيق براي پيش بيني بازده آتي سهام عادي بهره ببرند. ،بر شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار

  تعميم و توجه استفاده کنندگان قرار گيرد.مي بايست با احتياط مورد  ،ژوهش به دليل رويکرد استقرائي طراحي و اجراحاصل از اين پ

 

 پي نوشت :
1 .Book Value to Market Value Ratio.1 

2. Earning to Price Ratio 

3. Cash Flow to Price Ratio 
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 منابع :

در شرکتهاي پذيرفته شده در بررسي رابطه بين بازده سهام عادي و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري "، (1353)ايواني، فرزاد،  .9

 ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران."بورس تهران

( بررسي تاثير نسبتهاي مالي با پيش بيني بازده آتي سهام، اولين همايش دستاوردهاي 1393رين مهر،هادي،نساري احسان)آ .9

 نوين حسابداري

بررسي بازده سهام رشدي و ارزشي بر مبناي نسبت ارزش دفتري به ارزش  "(، 1392)بنايي زاده، آمنه و کردلويي، حميدرضا،  .3

 ژوهشي دانش سرمايه گذاري، سال دوم، شماره هفتم.، فصلنامه علمي و پ "(B/Mبازار)

رزش افزوده مقايسه آثار ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده اقتصادي استاندارد شده، ا "( 1397پورزماني، زهرا، ارضي، حديثه ) .4

 ژوهشي دانش سرمايه گذاري، سال پنجم، شماره هيجدهمفصلنامه علمي و پ، "اقتصادي مومنتوم بر بازده سهام

،  "ت جريان وجوه نقد با بازده سهامارتباط بين محتواي اطالعاتي اجزاي اصلي صور "،  1332دستگير ، م .، خدابنده ، ر .،  .9

 .33نشريه بورس ، شماره 

 آتي بازده بيني پيش جهت مدلي ارائه و سهام آتي بازده بر حسابداري متغيرهاي تاثير بررسي»   ، 1333 ،. ح ، عالم شمس .9

 .تهران دانشگاه ، حسابداري رشته در دکتري رساله ،«  سهام

در تبيين  مقايسه توان توضيح دهندگي مدلهاي سه عاملي و پنج عاملي فاما و فرنچ "(، 1397صالحي، اله کرم و صالحي، برزو ) .9

 ژوهشي دانش سرمايه گذاري، سال پنجم، شماره نوزدهم، فصلنامه علمي و پ"و پيش بيني بازده سهام 

 اداربه اوراق بورس در شده پذيرفته شرکتهاي در سهام بازده و نقدينگي رابطه بررسي" (،1392،) قنبري، يوسف و بهنام صمديان، .9

 حسابداران و مديران اي حرفه و علمي انجمن گرگان، گذاري، سرمايه و مالي مديريت حسابداري، ملي کنفرانس دومين ،"تهران

 گلستان

، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه "پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي سودآوري "(، 1333علي زاده اقدم، صوفا، ) .7

 الزهرا، دانشکده علوم اقتصاد و مديريت

استفاده از اطالعات تاريخي مالي و غيرمالي جهت تفکيک شرکتهاي  "(، 1333ني، کاوه و کرمي، غالمرضا، )مهراني، ساسان، مهرا .99

 .92-55صص ، 33، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره "موفق از ناموفق

 در سهام بازده و سهام گردش بين ارتباط" (،1393نژاد،) جعفري متين و مشکي مهدي محسن؛2 لنگرودي محمدنوربخش .99

 يتمدير سازمان و تبريز دانشگاه تبريز، کار، و کسب مديريت در نوين رويکردهاي ملي کنفرانس ،"تهران بهادار اوراق بورس
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