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 چکیده:

اطالعات اقتصادی در کشورها از جمله اطالعات مهم وتاثيرگذار به شمار می رود،که یکی از موارد پرکاربرد این اطالعات در 

بازارهای سرمایه کشورها می باشد.مدیران مالی شرکت ها در تصميم گيری ها و برنامه ریزی در زمينه بهينه کردن ساختار 

ند ویکی از این جوانب شرایط اقتصادی محيط پيرامون شرکت است.در این پژوهش از سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گير

، مورد بررسی قرار گرفته و 1IPOبازده غير عادی به عنوان متغير های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با  ارزنرخ تورمو نرخ 

 بهانتخاب و  1331تا 1315کزی در طی سال های برای این منظور اطالعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانك مر

نتایج نشان می دهد که تاثير و  همبستگی، مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت تحليلکمك آماره های توصيفی و استنباطی نظير

 درصد مثبت و معنادار می باشد. 35نرخ تورم بر بازده غير عادی در سطح اطمينان 

 

 IPO، بازده غيرعادی ،  )نرخ دالر(ارزنرخ  ،نرخ تورم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

بی تردید امروزه بيشترین مقدار سرمایه درجهان از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله می شود و اقتصاد و بازار سرمایه 

ت افزایش ثروت آنها بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند. وآنچه برای سرمایه گذاران از اهميت ویژه ای برخوردار اس

در کوتاهترین زمان است، و با جدایی مدیریت شرکت از سرمایه گذاران و بحث تئوری نمایندگی تصميم گيری های مدیریت از 

بازتاب باالیی در بين سهامداران بهره مند است و از جمله این تصميم گيری ها، تصميم گيری های مالی و استراتژی های 

شرکت هاست که با توجه به تصميم گيری های مدیران در زمينه نوع تامين مالی، هزینه های متفاوتی  تامين مالی مدیران در

برشرکت تحميل می شود که در نهایت بر سودآوری و بازده شرکتها موثراست.بحث ساختار سرمایه و انتخاب نوع تامين مالی 

انتخاب ساختار سرمایه بهينه و نوع تامين مالی و عوامل ازجمله دغدغه های مدیران در شرکتهاست و محققين در ارتباط با 

زیادی از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژوهش های زیادی انجام داده اند که متغير های کالن اقتصادی از جمله 

 این عوامل خارجی است.

بازارهای سرمایه در اقتصاد کشور ما از اهميت زیاد و قابل توجهی در رونق فعاليت های اقتصادی، سرمایه گذاری و تخصيص 

بهينه سرمایه برخوردار است؛بازار سرمایه بازاری است که در آن سهام و کليه اوراق بهادار شرکتهای مختلف برای فروش عرضه 

وجوه مورد نياز خود را به سادگی و با هزینه ای نسبتا اندک تامين کنند.همچنين  می شوند، شرکتهای متقاضی می توانند

اندک در سهام و اوراق بهادار عرضه شده در  هر چندوجود این بازارها باعث می شوند که افراد بتوانند وجوه پس اندازی خود را 

از فعاليت شرکت ها سهيم شوند، بنابر این با این بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری نموده و از این طریق در عواید حاصل 

مطلب به خوبی مشخص می شود که نقش این بازار ها در اقتصاد هر کشور به چه دليل زیاد بوده و اهميت آنها به چه صورت 

 .است

 مروری بر ادبیات و سوابق تحقیق

 تحقیقات داخلی

بيا نيام بررسيی رابطيه متغيرهيای کيالن اقتصيادی و        در هميين راسيتا پژوهشيی     (9831سجادی، فرازوندد و علدی حدوحی)   

شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهيران انجيام دادنيد کيه بيا هيدن تعييين رابطيه بلنيد ميدت بيين نيرخ رشيد              

شاخص کيل قيميت سيهام و مجموعيه ای از متغيرهيای کيالن اقتصيادی از قبييل نيرخ تيورم، نيرخ نقيدینگی، نيرخ ارز، نيرخ               

ی و درآميد نفتيی انجيام دادنيد کيه بيه دنبيال مشيخص کردنيد مييزان تياثير متغيرهيای کيالن اقتصيادی بير                سود واقعی بانک

نرخ رشد شياخص هيای قيميت در بيورس اوراق بهيادار تهيران و کميك بيه تيدوین سياسيت هيای کيالن اقتصيادی بيه ویيژه                

 سياست های پولی و مالی و سياست های مربوط به بورس اوراق بهادار بودند .

در انجييام پييژوهش داده هييا مربييوط بييه متغيرهييای مسييتقل را بييه صييورت فصييلی از سياسييت بانييك مرکييزی بييه       ایشييان

نماگرهييای اقتصييادی و متغيرهييای وابسييته را از نماگرهييای بييورس اوراق بهييادار اسييتخراج کردنييد و قلمييرو زمييانی تحقيييق را  

مکيانی آن را تميامی شيرکت هيای فعيال       و قلميرو  1311تيا پایيان سيه ماهيه ی چهيارم سيال        1331سه ماهه ی دوم سيال  

در بورس اوراق بهادار تهران تعيين کردند. و بيه منظيور تجزیيه و تحلييل بيا توجيه بيه اینکيه معميوال  سيری هيای زميانی در             

بررسييی هييای اقتصيياد کييالن ناپایييا هسييتند و ناپایييایی آن هييا اسييکان بييروز رگرسيييون کييارب در مطالعييات تجربييی را فييراهم 

دو پایيایی متغيرهيا بيا اسيتفاده از آزميون ریشيه واحيد دیکيی فيولر تعمييم یافتيه ميورد آزميون قيرار دادنيد                 می آورد از این

که نتایج این آزميون حياکی از ایين اسيت کيه متغيرهيای نيرخ نقيدینگی و نيرخ رشيد شياخص کيل قيميت سيهام در سيطح                

بهينيه از معييار شيوارتز بييزن اسيتفاده کردنيد       پایا و سایر متغيرها در تفاضل مرتبيه اول پایيا هسيتند و بيرای انتخياب وقفيه       

نيرخ سيود واقعيی بيانکی و نيرخ ارز، متغيرهيای مزبيور از الگيو حيذن گردیيد            و با توجه به معنادار نبيودن ضيریب متغيرهيای   

محاسييباتی حيياکی از ایيين بييوده کييه ضييرایب متغيرهييای توضيييحی نييرخ  tو دوبيياره الگييوی جدیييد بييرآورد شييد و آميياره هييای
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درصيد معنيی دار    15درصيد ضيریب متغيير درآميد نفتيی بيا اطمينيان         35نقدینگی از نظير آمياری بيا اطمينيان     تورم و نرخ 

بوده است که نشان دهنيده رابطيه منفيی بيين متغيرهيای رکير شيده بيا شياخص کيل سيهام ميی باشيد و در اداميه نييز بيه                 

هام رسييدند کيه در انتهيا محققيين ایين      عدم وجود رابطه معنادار بين نرخ سود واقعيی بيانکی و نيرخ ارز بيا شياخص کيل سي       

پژوهش به تصيميم گييران و سياسيت گيذاران اقتصيادی توصييه کردنيد کيه هنگيام تيدوین سياسيت هيای پيولی و ميالی در               

سطح کالن، آثار ناشيی از تصيميم هيای ميذبور را بير شياخص هيای بيازار سيهام و سيایر بازارهيای ميالی دیگير ميدنظر قيرار                

 دهند.

در پژوهشيی تحيت عنيوان رابطيه متغيرهيای مهيم کيالن اقتصيادی بيا متغيرهيای عميده             (9831ری )برادران شرکا و مطهد 

حسييابداری در ایييران از توليييد ناخييالص داخلييی، درآمييدهای نفتييی، سييرمایه گييذاری در بخييش سيياختمان و تييورم بييه عنييوان 

ختييه نسيبت حاشييه سييود   متغيير مسيتقل و از درآميد فييروش، بهيای تميام شييده کياالی فيروش رفتييه و سيود عمليياتی پردا         

عمليات، بيازده دارایيی و بيازده حقيوق صياحبان سيهام بيه عنيوان متغيرهيای وابسيته اسيتفاده کردنيد و بيه منظيور بررسيی                

 هدن دو فرضيه به شرح زیر تعریف کردند:

ن الف:متغيرهای مهم کيالن اقتصيادی بير شاخصيهای عميده حسيابداری صينایت پذیرفتيه شيده در بيورس اوراق بهيادار تهيرا            

تيياثير معنييی داری دارنييد. ب:رشييد متغيرهييای مهييم اقتصييادی بيير عمييده حسييابداری صيينایت پذیرفتييه شييده در بييورس اوراق  

 بهادار تهران تاثير معنی داری دارد.

را  15تييا  31بيرای دریافيت اطالعييات متغيرهيای وابسييته شيرکتهای پذیرفتييه شيده در بييورس اوراق بهيادار در طييی سيالهای        

دنيد و در ميورد متغيرهيای مسيتقل عميدتا  از نشيریات مختليف بانيك مرکيزی، نمياگر هيای  اقتصيادی،             مورد بررسی قيرار دا 

دیسك اطالعاتی بانيك مرکيزی و فصيل ناميه اقتصياد و مسيکن اسيتفاده کردنيد و بيرای بررسيی فرضييه هيای تحقييق و بيا               

ز نييوع سييری هييای زمييانی و توجييه بييه ماهيييت اطالعييات و داده هييای تحقيييق کييه مبتنييی بيير اطالعييات واقعييی گذشييته و ا  

مقطعييی مييی باشييد. روش آميياری بييه کييار گرفتييه شييده رگرسيييون خطييی چنييد متغيييره مييی باشييد. بييا توجييه بييه اینکييه     

متغيرهای مسيتقل ميورد اسيتفاده در تحقييق همبسيتگی شيدیدی بيا هيم داشيته انيد بنيابراین شيکل هيم خطيی در ميدل                

 استفاده کردند.برآمدی به وجود آمد که برای رفت آن از تحليل عاملی 

 1در آزمون فرضيه های تحقيق ابتدا رابطه بيين درآميد فيروش، بهيای تميام شيده کياالی فيروش رفتيه و سيود عمليياتی بيا             

متغييير مهييم کييالن اقتصييادی شييامل: توليييد ناخييالص داخلييی )بييدون نفييت(، درآمييد نفييت، سييرمایه گييذاری در بخييش        

رار دادنييد. سيياس رابطييه رشييد چهييار متغييير مهييم کييالن  سيياختمان و تييورم بييه صييورت تييك تييك و تييوام مييورد آزمييون قيي 

اقتصادی با نسبت حاشيه سيود عمليياتی بيا بيازده دارایيی و بيازده حقيوق صياحبان سيهام ميورد تجزیيه و تحلييل قيرار داده              

درصيد رابطيه معکيوس و بيا سيه       5متغيير وابسيته بيا نيرخ تيورم در سيطح خطيای         3اند کيه متوجيه شيدند بيه طيور کليی       

متغييير مسييتقل بسيييار بيياال بييوده از  3دیگيير رابطييه مسييتقيم دارنييد چييون ميييزان ضييریب همبسييتگی ميييان متغييير مسييتقل 

روش تحليلی به عنيوان روش کاراميد بيرای کياهش بعيد متغيرهيا اسيتفاده کردنيد و همچنيين یافتنيد کيه بيين سيه متغيير               

احبان سيهام رابطيه ای وجيود نيدارد     توضيحی غير از تورم با نسبت حاشييه سيود عمليياتی بيازده دارایيی و بيازده حقيوق صي        

اما نرخ تيورم بيا نسيبت حاشييه سيود عمليياتی و بيازده حقيوق صياحبان سيهام رابطيه معنياداری وجيود دارد وليی بيا بيازده                 

دارایی ها رابطه معناداری وجود ندارد و بيا توجيه بيه تحلييل ضيرایب همبسيتگی و ضيرایب عاميل هيا متوجيه شيده انيد کيه              

دی بييا شيياخص هييای عمييده حسييابداری بييه دليييل اسييتفاده از اصييل بهييای تمييام شييده تيياریخی   رابطييه متغييير هييای اقتصييا

 ضعيف است .

« بررسيی قيميت گيذاری سيهام شيرکت هيا در اوليين عرضيه سيهام آنهيا بيه بيورس            »در تحقيقيی بيا عنيوان     (9831ایمانی )

ایين اخيتالن قيميت را بيرای     اختالن بين قيمت سهام در عرضيه اولييه بيا قيميت هيای بعيدی و همچنيين عواميل ميوثر بير           

مياه بررسيی کيرد. نتيایج تحقييق وی نشيان داد        3در یيك دوره زميانی    11و  11شرکت هيای پذیرفتيه شيده طيی سيالهای      

شيرکت، نيوع صينعت، زميان عرضيه سيهام و مييزان سيرمایه شيرکت در اخيتالن قيميت سيهام ميوثر اسيت                p/eکه مييزان  

 ولی درصد عرضه سهام تاثيری ندارد.
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بررسييی رابطييه بييين دقييت پيييش بينييی سييود و بييازده غييير عييادی سييهام شييرکت  »در تحقيقييی بييا عنييوان  (9831آشددتاب )

پرداخيت. یافتيه هيای     1311-1331بيه بررسيی سيهام شيرکت هيای جدیيدالورود طيی سيالهای         « های تيازه وارد بيه بيورس   

وجيود دارد،همچنيين بيين    تحقيق بيانگر این بيود کيه بيين سيود پييش بينيی شيده و سيود واقعيی سيهام تفياوت معنيی دار             

 دقت پيش بينی سود و بازده غير عادی سهام جدید رابطه منفی وجود داشت.

 تحقیقات خارجی

به بررسی رابطه بين قابليت پيش بينی بازدهی غير عادی و خطاهای قابل انتظار در بازارهای مالی  (8003باچتا و همکاران)

های پول ه اند، بازار اوراق قرضه و بازارشرکت کنندگان در بازار سهام،بازار مبادل و با استفاده از داده های تحقيق در مورد متعدد

آن اینکه اوال ، در بازارهایی قابليت پيش بينی بازده  در کشورهای مختلف می باشد که نتایج حاصله از آن بشرح ریل است و

 (.1313بينی خطا نيز تقریبا  غيرممکن است)کوشا، ه پيشکبازار پول است  قابليت پيش بينی ندارد، های غيرعادی وجود دارد،

بيان می نمایند که شرایط جاری بازار نقش مهمی در تعيين مقدار قيمت گذاری کمتر از واقت سهام (8000درین و ووماك)

ریخ عرضه عرضه های عمومی اوليه ایفا می کند. بنابراین هر قدر شرایط بازار قبل از تاریخ عرضه های عمومی اوليه یا در تا

 سهم مطلوبتر باشد،قيمت گذاری کمتر از واقت مورد انتظار نيز بيشتر خواهد بود.

تصييميم گيریهييای سيياختار سييرمایه در شييرکت هييا بييا متغيرهييای کييالن اقتصييادی را مييورد بررسييی   (8001)گودفردبددوکنین

پرداخيت کييه از پييژوهش   1221تييا  1331کشيور در حييال توسييعه در سيال هييای    31قيرار داد کييه بيه بررسييی داده هييایی از   

خود از نرخ تورم به نيرخ بهيره بيانکی، نيرخ رشيد تولييد ناخيالص داخليی بيه عنيوان متغيير مسيتقل و از اهيرم ميالی نسيبت                

تامين مالی خارجی و نسبت بيدهی بلنيد ميدت بيه عنيوان متغيير وابسيته اسيتفاده کيرد و بيه منظيور تجزیيه و تحلييل داده              

کيه ویژگيی ایين پيژوهش مطابقيت دارد اسيتفاده نميود و تياثير بيازده حقيوق صياحبان            ها از رگرسيون و ضریب همبسيتگی  

تيوبين بيه عنيوان متغيير هيای کنتيرل مربيوط را در نظير گرفيت وجيود رابطيه             Qسهام به نسبت دارائيی هيا ثابيت ،ضيریب     

خطی منفی بين نرخ رشيد تولييد ناخيالص بيا سياختار سيرمایه و هيم چنيين بيين نيرخ بهيره بيانکی بيا مييزان بيدهی هيای                 

 بلند مدت پی برد.

ت عملکيرد منفيی دارنيد.    نخستين پژوهشگری است که پيی بيرد سيهام عرضيه هيای عميومی اولييه در بلنيد ميد          (911ریتر )

را بييا اسييتفاده از شيياخص هييا و معيارهييای متفيياوت   1335-1331او عملکييرد سييهام عرضييه هييای عمييومی اوليييه در فاصييله  

بييازده بييازار ایجيياد نمييوده  %1/13مييورد بررسييی قييرار داده و گييزارش نمييود کييه عرضييه هييای عمييومی اوليييه در ایيين کشييور  

 است.

ارتبيياط بييين عملکييرد شييرکتها در عرضييه اوليييه سييهام بييا سيياختار مالکيييت     بييه بررسييی(8001عددادل بوبدداکرو مددذهود) 

بيا تغيييرات در سياختار مالکييت      عرضيه اولييه سيهام   پرداختند و بيه ایين نتيجيه رسييدند کيه بيين عملکيرد شيرکت هيا در          

 (.1212ارتباط معکوس وجود دارد. )بوباکرومذهود،

عييات حسييابداری در ارزش گييذاری سييهام عرضييه    در تحقيييق خييود بطييور مشييخص نقييش و اهميييت اطال   (9111کلددین)

عمومی اوليه را بررسی کرد. نتایج تحقييق نشيان داد کيه بيين قيميت عرضيه سيهم بيا سيود و ارزش دفتيری هير سيهم قبيل              

 از تاریخ عرضه سهام رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.

ینييده سييهام مييی دانييد، او سييهام را بييه  معييامالت در روز اول عرضييه اوليييه سييهام را نشييانگر عملکييرد آ  (9111گریددم مددن )

 12تيا   12رد، خنيك، دا  و خيليی دا  تقسييم ميی کنيد، سيهامی کيه در عرضيه اولييه سيهام بيازده ای بيين             سي چهار گروه 

ای بيشيتری نسيبت بيه عرضيه سيهام هسيتند       ضي گفتيه ميی شيود. اینگونيه سيهام دارای تقا      "عرضيه دا  "درصد داشته باشد 

نميی تواننيد سيهم ميذکور را خریيداری نماینيد در نتيجيه خواهيان سيهم بيه قيميت بياالتر              در نتيجه تعيدادی از متقاضييان  

 (.1311هستند. )عبده تبریزی، 
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کارایی اطالعاتی قيمت گذاری اوليه و بازده سه ساله عرضه های عمومی اوليه از نظر اطالعات حسابداری را بررسی  (8009یتمن)

ساله عرضه های عمومی اوليه رابطه  هحسابداری با قيمت گذاری اوليه و بازده ست انتيجه گيری نمود که اطالع نکرد و چني

 .معنادار دارد

 فرضیه های تحقیق:

 .معناداری وجود دارد رابطه مثبت وIPO بازده غيرعادیبين نرخ تورم و  -1

 .معناداری وجود دارد رابطه مثبت وIPO بازده غيرعادیو  ارزبين نرخ  -1

 متغیرهای تحقیق

 متغیرهای مستقل

بر اساس استانداردهای جهانی، مرجت محاسبه و اعالم نرخ تورم بانك مرکزی است. در بانك مرکزی ایران اداره نرخ تورم:

 آمارهای اقتصادی مسوول این امر است. 

 

 

 

این متغير نيز بصورت روزانه نرخ گذاری شده و از طریق بانك مرکزی و سایر منابت در اختيار استفاده :)نرخ دالر(نرخ ارز -2

 ه قرار می گيرد. و دراینجا نرخ متوسط ساالنه در نظر گرفته شده است .کنند

 متغیر وابسته

 متغيير وابسته در این تحقيق بازده غيرعادی تجمعی می باشد:

arit=rit − rmt 

1) iR  :.بازده سهام شرکت 

Rit= 
(درصد حق تقدم×1000)−Pt  − Pt−1+ DPS(درصد سهام جايزه+درصد حق تقدم +1)

Pt−1
 

1)mtR :  شاخص قيمت و بازده نقدی بورس تهرانبازده  

Rmt= 
Imt−Im0

Im0
 

از رابطيه   tسيهم نمونيه در مياه     n( بعد از محاسبه بيازده غيرعيادی ماهانيه، بيه منظيور محاسيبه متوسيط بيازده غيرعيادی          3

 زیر استفاده می شود:

ARt= 
1

N
∑ arit

n
i=1  

، بيه منظيور محاسيبه نيرخ بيازده غيرعيادی تجمعيی از        tسيهم در مياه      n( بعد از محاسبه متوسيط نيرخ بيازده غيرعيادی     1

 رابطه زیر استفاده شده است:

 =  نرخ تورم
 (I) شاخص قیمت  منتهي به سال  –(  I-1شاخص قیمت منتهي به سال ) 

 
 ( I-1شاخص قیمت  منتهي به سال ) 
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CARq−s= ∑ arit
s
t−q  

 :تعریف عملیاتی متغیرها

 تعریف عملیاتی متغییرها-9

ARt  متوسط نرخ بازده غيرعادیn  سهم در ماهtام 

N  تعداد سهام در ماهt 

Imt  شاخص قيمت و بازده نقدی در پایان ماهt.ام 

Im0  شاخص قيمت و بازده نقدی در آغاز ماهt.ام 

rit  بازده سهام شرکتi  در ماهt. 

rmt بازده شاخص قيمت و بازده نقدی بورس تهران در ماهt 

 
arit  بازده غيرعادی )تعدیل شده نشبت به بازده بورس( سهامi  در ماهt 

 

 

 :روش تحقیق

انتخيياب روش تحقيييق بسييتگی بييه هييدفها، ماهيييت پييژوهش و امکانييات اجرایييی آن دارد. بنييابراین هنگييامی مييی تييوان در    

شيخص شيده   مورد نوع روش تحقيق تصيميم گييری نميود کيه ماهييت موضيوع پيژوهش، هيدفها و وسيعت دامنيه تحقييق م           

 (.1311به نقل از پرندی، 1331باشد. )نادری و سيف نراقی،

نييوع روش شناسييی تحقيييق، روش همبسييتگی اسييت کييه بييرای بدسييت آوردن ضييرایب مييدل و تایيييد یييا رد فرضيييه هييا از    

اده خواهيد شيد. تحلييل هيای رگرسييون بيه مطالعيه وابسيتگی یيك متغيير )متغيير وابسيته( بيه یيك               فتحليل رگرسيون است

یا چنيد متغيير دیگير ) متغيير توضييحی( ميی پيردازد کيه بيا تخميين یيا پييش بينيی مقيدار متوسيط یيا مييانگين مقيادیر                   

ی پيذیرد اميا قبيل از تحلييل     متغير نوع اول در حالتی که مقيادیر متغيير نيوع دوم معليوم یيا معيين شيده باشيند، صيورت مي          

رگرسيييون بایسييتی از وجييود همبسييتگی بييين متغييير هييا و معنييی دار بييودن ضييریب همبسييتگی اطمينييان حاصييل خييواهيم  

کرد، یعنی بيدین صيورت کيه پيس از محاسيبات مربيوط بيه متغيرهيا و بدسيت آوردن اطالعيات شيرکت هيا، داده هيا بيرای               

بييا اسييتفاده از روش رگرسيييون چنييد متغييير مقطعييی، آزمييون هييای  تجزیييه و تحليييل آميياده مييی شييود، بييدین صييورت کييه  

معنييی دار بييودن ضييریب همبسييتگی، آزمييون ميييانگين؛ فرضيييه هييای تحقيييق آزمييون و بيير اسيياس نتييایج حاصييل از بررسييی 

، در %35در سييطح اطمينييان  Tو ضييریب متغيرهييای مسييتقل براسيياس آمييار  Fمعنيی دار بييودن کييل رگرسيييون طبييق آمييار  

 رد فرضيه ها تصميم گيری خواهد شد. خصوص تایيد یا

متغييير مسييتقل را بييه صييورت متغيرهييای فيياکتوری و بيير روی متغييير وابسييته بييازده غيرعييادی در  دودر ایيين تحقيييق رابطييه 

ميورد بررسيی قيرار داده ایيم. هميانطور کيه در بياال آشيکار اسيت          بيورس  عرضه اوليه سيهام شيرکت هيای پذیرفتيه شيده در      

ون فرضيييه هييا از آمييار اسييتنباطی اسييتفاده شييده اسييت، آمييار اسييتنباطی در ایيين حالييت شييامل  در ایيين تحقيييق بييرای آزميي

 .آمارهای آزمون مشاهده شده و سطوح معنی داری برای تایيد یا رد فرضيه ها است
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 :جامعه آماری و قلمرو تحقیق

تهران عرضه اوليه سهام داشته اند جامعه در بورس اوراق بهادار  1331تا پایان سال  1315کليه شرکت هایی که از ابتدای سال 

 آماری این تحقيق را شامل می شود.

تا  1315سال از ابتدای  1گروه اطالعات به شرح زیر را برای اثبات فرضيه های مختلف طی  1بانك اطالعاتی جامت شامل 

 .که بر اساس این تهيه گردید 1331پایان سال 

 مالی آنها استخراج خواهد شد. الف: اطالعات مالی شرکت ها از صورت های

 وری خواهد شد.آب: اطالعات مربوط به عرضه سهام که با استفاده از نرم افزار تدبيرپرداز جمت 

ج: اطالعات مربوط به بازدهی روزانه سهام شرکت های جامعه آماری و بازده بازار که با استفاده از نرم افزار ره آوران نوین و 

 د شد.تدبيرپرداز استخراج خواه

د: همچنين در برخی از موارد خاص به سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و اعالميه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار 

 استفاده شده است.  www.IPO.irتهران تحت عنوان اميدنامه پذیرش و درج همچنين سایت سازمان خصوصی سازی کشور 

 هت انتخاب نمونه از روش نمونه گيری چند مرحله ای استفاده خواهد شد.ج

 بدین منظور، شرکتهایی که حائز شرایط ریل باشند به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد:              

 سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

 جزء شرکتهای سرمایه گذاری  و تامين مالی نباشد.

 دوره مورد رسيدگی تغيير سال مالی نداشته باشد.در طی 

 (9818)تدریسی.تفکیک جامعه و نمونه -8

 9818 9819 9810 9831 9833 9831 9831 9831 سال

 11 12 11 12 1 1 5 1 جامعه

 12 1 1 1 1 5 1 3 نمونه

 

 آزمون فرضیه ها

 .معناداری وجود داردرابطه مثبت و IPO بازده غيرعادی و  تورمبين نرخ  فرضیه اول :

 بازده غیرعادی سهام نرخ تورم و پیش بینیرابطه میان  -1

افزایش در  2211تورم، نرخ باشد. یعنی به ازای یك واحد افزایش در می 2211تورم برابر با  نرخ ضریب متغيرباال با توج به جدول

 .رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد(IPO)آید. در نتيجه بين نرخ تورم و بازده غيرعادی بازده غيرعادی سهام به وجود می

 

 احتمال انحراف استاندارد ضریب متغیر

 222531 2211 2211 تورمنرخ 
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 .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد IPOبازده غيرعادی و  ارزبين نرخ  :فرضیه دوم

 بازده غیرعادی سهام و پیش بینی نرخ ارزرابطه میان  -1

 احتمال انحراف استاندارد ضریب متغیر

 223115 22222111 22222111 نرخ ارز

باشد. که این مقدار بسيار ناچيز بوده و می توان از آن صرن می 22222111ضریب متغير نرخ ارز برابر با باال با توج به جدول 

نظر کرد که این ممکن است احتماال به دليل متکی بودن به واردات نهاده های خارجی باشد. در نتيجه بين نرخ ارز و بازده 

 .رابطه عکس وجود دارد(IPO) غيرعادی 

 یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

 نتایج آزمون فرضیه ها

اساس بر . ".معناداری وجود دارد رابطه مثبت وIPO بين نرخ تورم و بازده غيرعادی "يه اول بدین صورت مطرح شد که فرض

دارای رابطه مثبت و معنادار  %35نرخ تورم با بازده غيرعادی در سطح اطمينان  که نشان می دهدنتایج  آزمون های انجام شده

یافته با  که این نتيجهافزایش در بازده غيرعادی بوجود می آید.  2211می باشد یعنی به ازای یك واحد افزایش در نرخ تورم،

و با ورود متغير های کنترلی  طابقت ندارد.عدم وجود ارتباط بين نرخ تورم با شاخص کل سهام م های پژوهش سجادی مبنی بر

از عدم وجود ارتباط بين نسبت دارایی های ثابت و بازده حقوق صاحبان سرمایه با ساختار سرمایه پرده برداشته شد که با 

 پژوهش های برادان شرکا هم نتيجه بوده است.

بر اساس . ".ابطه مثبت ومعناداری وجود داردر IPOبين نرخ ارز و بازده غيرعادی "بدین صورت مطرح شد که  دومفرضيه 

دارای رابطه عکس و تاثير  %35نرخ ارز با بازده غيرعادی در سطح اطمينان  که نشان می دهدنتایج  آزمون های انجام شده

با   هاین نتيج کاهش در بازده غير عادی بوجود می آید 222111/2اندک می باشد یعنی به ازای یك واحد افزایش در نرخ ارز، 

یافته های پژوهش سجادی مبنی برعدم وجود ارتباط بين نرخ ارز با شاخص کل سهام مطابقت دارد.و هم چنين با ورود متغير 

های کنترلی از عدم وجود ارتباط بين نسبت دارایی های ثابت و بازده حقوق صاحبان سرمایه با ساختار سرمایه پرده برداشته 

 ا هم نتيجه بوده است.شد که با پژوهش های برادان شرک

 پیشنهادات حاحل ازنتایج تحقیق

پس  .مورد پذیرش قرار گرفته و دارای رابطه معنادار با بازده غيرعادی می باشدفرضيه اول بر اساس نتایج آماری به دست آمده، 

 های تاثيرگذار درمتغيربه عنوان به نرخ تورم  در خرید سهام شرکتهای جدیدالورودبه سرمایه گذاران توصيه می شود که 

 .توجه ویژه داشته باشندانتخاب سهام جهت سرمایه گذاری 

 محدودیت ها

تواند نتایج پژوهش را تحت تاثير قرار دهد که کنترل آن  ، به عنوان یك عامل مداخله گر میکارا نبودن بازار سرمایه ایران

موجود در اجرای تحقيقات متکی به بازار سرمایه از جمله توسط محقق امکان پذیر نمی باشد. این موضوع یکی از تنگناهای 

ادداشتهای  مشکالت مربوط به جمت آوری اطالعات بخصوص مشکالت دسترسی به صورتهای مالی و ی تحقيق حاضر است.

 .و در نهایت عدم پشتيبانی مراکز پژوهشی و علمی از تحقيقات انجام شدهپيوست شرکتهای نمونه 
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 نجام تحقیقات آتی پیشنهادهایی برای ا

طی مراحل مختلف این تحقيق، به تدریج نکات مبهم جدیدی یافت شد و بررسی آنها نيازمند تحقيقات بيشتری می باشد که 

 به صورت زیر پيشنهاد می شود:

 استفاده شود.  IPOکنترلی بر ارتباط بين متغير های کالن اقتصادی و بازده غير عادی  به عنوان معياری طبقه بندی صنایت از 

 استفاده از سایر متغير های اقتصادی مثل نرخ طال ، مسکن و ... به عنوان متغير های کالن اقتصادی

بررسی اجزای متغيرهای کالن اقتصادی با بازده غيرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس. برای افزایش حجم نمونه بيشتر 

 :صورت زیر مطرح کردمی توان فرضيه ای ب پيشنهادن ای که پيرامون

 ".ایراناوراق بهادار در بورس  در پيش بينی بازده غيرعادیاجزای متغيرهای کالن اقتصادی بررسی "

 منابع

 :فارسیمنابع 

های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران، بينی سود و بازده غيرعادی سهام شرکتيشپبررسی رابطه  ،1311آشتاب، علی، .1

 نامه کارشناسی ارشد.ایانپالمللی امام خمينی، دانشگاه بين

سييهام آنهييا بييه بييورس، دانشييگاه تهييران، ضييه هييا در اولييين عرگييذاری سييهام شييرکتبررسييی قيمييت،1311، محمييد،نیایمييا .1

 نامه کارشناسی.پایان

،  "ان رابطييه متغييير هييای مهييم کييالن اقتصييادی بييا متغييير هييای عمييده حسييابداری در ایيير    "،  1311بييرادران شييرکا ، ح،   .3

 مطالعات حسابداری

دانشيکده ميدیریت    "IPOبررسيی رابطيه بيين عناصير سيرمایه فکيری بيا بيازده غيير عيادی سيهام            " ،1331،رسيول ، تدرسی .1

 نامه کارشناسی ارشد،.، پایانتدانشگاه واحد علوم و تحقيقا

بييورس اوراق بررسييی رابطييه ی متغييير هييای کييالن اقتصييادی و شيياخص کييل قيمييت سييهام در      "،1313سييجادی ، ح ،   .5

 ، تحقيقات حسابداری "بهادار تهران 

، جلييد اول از انتشييارات مرکييز تحقيقييات تخصصييی حسييابداری و حسابرسييی       "تئييوری حسييابداری "،1311ر،، شييباهن  .1

 ،سازمان حسابرسی .
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