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چكیده
واکنش افراد مشارکت کننده در بازار سرمايه به تغییرات سود نقدی با توجه به کیفیت سود در اين
پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است .پرداخت سود نقدی بطور منظم امكان پیش بیني جريان نقدی
آتي را برای سرمايه گذاران فراهم مي کند .تغییر سود نقدی به افراد مشارکت کننده در بازار سرمايه
کمک مي کند تا پیش بیني های خود از جريان نقدی آتي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند .آنها بر اين
اساس به تغییرات سود نقدی شرکتها واکنش نشان داده و قیمت سهام را تغییر مي دهند.
با توجه به اينكه اخبار مرتبط با کیفیت سود قبالً در صورت های مالي منعكس و منجر به واکنش بازار
شده ،انتظار مي رود بازار به افزايش سود نقدی واکنش زيادی نشان ندهد .بر مبنای کیفیت سود مبتني
بر پايداری سود ،واکنش بازار به افزايش (کاهش) سود نقدی شرکت ها مطابق پیش بیني منفي (مثبت)
است.
واژگان کلیدی :کیفیت سود ،کیفیت سود ،تغییر سود نقدی.
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مقدمه
تحلیل گران اوراق بهادار ،مديران شرکتها ،سرمايه گذاران و پژوهشگران بیشترين توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان
آخرين قلم اطالعاتي صورت سود و زيان معطوف مي دارند .پیش بیني های سود شرکت ها و تعديل آن بطور وسیعي در
مطبوعات مالي منتشر شده و به دنبال آن پیش بیني های تحلیل گران مالي مورد تجديد نظر قرار مي گیرد .مديران اشتیاق
زيادی به حفظ رشد سود شرکت دارند ،زيرا اغلب پاداش آنها به سود گروه خورده است .خبرهايي که حكايت از کاهش سود
مورد انتظار شرکت دارند به سرعت بر قیمت سهام شرکت تأثیر مي گذارند به عبارت ديگر سرمايه گذاران براحتي با اين شرکت
ها تالفي مي کنند)Konan,2001( .
از تمامي روابط ممكن بین متغیرهای بازار سرمايه و اطالعات حسابداری ،رابطه سود و بازده موضوعي بوده است که در تحقیقات
حسابداری سي سال اخیر بیشترين مداقه و موشكافي را به خود اختصاص داده است ( )Philip, 2001هر بحثي از رابطه سود و
بازده به سال  7691بر مي گردد که دو مقاله يكي توسط بال و براون و ديگری توسط بیور منتشر گرديد .اين تحقیقات که در
دانشگاه شیكاگو انجام گرفت ،يكي رابطه اطالعات سود و بازده غیر عادی سهام پیرامون اعالم سود و ديگری رابطه اطالعات سود
با نوسانات قیمت سهام و حجم معامالت ،پیرامون اعالن سود را مورد مطالعه قرارمي دهد .در حالیكه شواهد آماری به سختي
وجود رابطه بین سود و بازده را تايید مي کند ،قدرت توضیح دهندگي سود ضعیف مي نمايد )Beaver,1968( .اين ضعف
رابطه بین سود و بازده به کیفیت پايین سود نسبت داده مي شود ()JLev,1989
کیفیت سود اصطالح جديد نیست و در ادبیات سرمايه گذاری سالهاست که به کار مي رود ،ولي دارای معنای جامع و دقیقي
نمي باشد .در کاربرد عام همانند نظر تحلیل گران اوراق بهادار عبارت کیفیت سود مرتبط با نسبت ( )p/Eدر نظر گرفته مي
شود هر چه کیفیت سود باالتر نسبت  p/Eباالتری نیز تعیین مي شود .در مدل های رگرسیون سود و بازده نیز کیفیت سود
متناسب با اهمیت (اندازه) ضريب سود در رگرسیون در نظر گرفته مي شود.
ضعف ارتباط سود حسابداری يک اوراق بهادار خاص و بازده بازار آن توسط او فاش شد .وی استدالل مي کند که همبستگي
کامل بین اطالعات سود و بازده غیر عادی سهام تنها در صورتي تضمین مي شود که:


سود تنها منبع اطالعاتي در دوره زماني اندازه گیری بازده باشد



سود مورد انتظار به درستي اندازه گیری شود



سرمايه گذاران به انتشار سود کلیه شرکت ها واکنش مشابهي نشان دهند.

او همچنین در جمع بندی مطالعات انجام شده پیرامون سود و بازده بیان مي دارد که سود کمتر از ده درصد تغییرات بازده يک
اوراق بهادار خاص را توضیح مي دهد و قدرت توضیحي پايین سود به کیفیت پايین سود حسابداری مرتبط مي شود
( )JLev,1989کیفیت سود به توانايي پیش بیني بازده غیر عادی سهام بستگي دارد و توانايي پیش بیني بازده سهام تحت تاثیر
اصول حسابداری مي باشد که برای اندازه گیری و ارزشیابي آن مورد استفاده قرار مي گیرد .دخل و تصرف مديريت و بطور کلي
مديريت سود نیز بر سودمندی اطالعات حسابداری تأثیر مي گذارد.
هاوکینز ويژگي های شرکت هايي که کیفیت سود بااليي دارند را به شرح زير بر مي شمارد:
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رويه های حسابداری شرکت يكنواخت ،محافظه کارانه و با احتیاط است



فروش شرکت به سرعت به نقد تبديل مي شود ،سود شرکت با ثبات و قابل پیش بیني است



سود برنامه ريزی شده شرکت به واسطه سود تحقق نیافته تسعیر ارز يا تغییرات قیمت متورم نشده است



جريان سود قبل از مالیات شرکت مستمر بوده و از عملیات اصلي آن ناشي شود



سطح سود خالص و رشد فروش شرکت تحت تاثیر مسايل مالیاتي نباشد.

وی همچنین مواردی که بر کیفیت سود شرکت های اثر مخرب دارند را بشرح زير بیان مي دارد:
 سطح بدهي شرکت متناسب است و ساختار سرمايه ای دارد که برای ايجاد درآمد دستكاری نشده است
 گزارش حسابرسي اين شرکت ها طوالني باشد ،با تاخیر ارائه شده و همراه با عبارات غیر معمول باشد
 هزينه های اختیاری شرکت همچون تحقیق و توسعه و تبلیغات کاهش يافته ،افزايش غیر معمول در حسابهای
دريافتني و حسابهای پرداختني آنها ايجاد شده باشد
 بخشي از هزينه مالیات بر در آمد شرکت معوق شده باشد .بدهي های بازنشستگي بدون پشتوانه داشته باشد .دارايي
های نا مشهود شكرت باال باشد .ذخاير خود را تغییر داده باشد
 اصول يا برآوردهای حسابداری خود را تغییر داده باشد يا رويه هايي که در حال حاضر به کار مي گیرد محافظه کارانه
نباشد منابع درآمدی غیر مستمری همچون فروش دارايي ها داشته باشد
 حاشیه سود ،نقدينگي و دارايي های سريع و يا نرخ گردش موجوديهای شرکت نیز کاهش داشته باشدHawkins ( .
)and pear lmen,1978
پیشینه پژوهش
جورجینسن و همكاران ( )2172در پژوهشي با هدف بررسي رابطه بین پراکندگي سود و بازده تجمعي سهام به بررسي ارتباط
بین بازده تجمعي سهام و پراکندگي سود آتي پرداختند .اين پژوهش طي سال های  7627 -2112انجام گرفت و بر اين فرضیه
ها مبتني بود:
 رابطه مثبتي بین همزماني بازده سهام و پراکندگي سود وجود دارد
 بازده سهام با پراکندگي سود آتي همبستگي منفي دارد .برای آزمون فرضیات از مدل سری های زماني بهره گرفته
شده است نتايج نشان مي دهند که ارتباط معنادار و مثبتي بین بازده تجمعي سهام و پراکندگي سود وجود دارد
زيرا پراکندگي سود باالتر با بازده مورد انتظار باالتر مرتبط است .همچنین نتايج حاکي از آن است که بین بازده
تجمعي سهام و پراکندگي سودآوری آتي ارتباط معنادار و منفي وجود دارد.
میخائیل و همكارانش واکنش سرمايه گذاران به تغییر سود نقدی را مورد مطالعه قرار دادند .آنها کیفیت سود را با  R2حاصل از
رگرسیون جريان نقدی آتي با سودهای گزارش شده قبلي اندازه گیری کردند آنها تجديد نظر در پیش بیني های سود ساالنه
تحلیل گران مالي را پیرامون تاريخ اعالن سود نقدی با در نظر گرفتن کیفیت سود شرکتها مورد بررسي قرار دادند .يافته ها
نشان مي دهد برای شرکتهايي از کیفیت سود بااليي برخوردارند سرمايه گذاران به افزايش سود نقدی واکنش کمتری نشان مي
دهند و تحلیل گران مالي نیز هنگام افزايش سود نقدی شرکتهايي که کیفیت سود بااليي دارند پیش بیني های سود خود را
کمتر مورد تجديد ارزيابي قرار مي دهند .آنها برای شرکتهايي که سود نقدی خود را کاهش داده بودند رابطه معني داری بین
واکنش سرمايه گذاران و تحلیل گران مالي به کیفیت سود شرکتها گزارش نكردند)Michael et al,2003( .
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علي ثقفي و غالمرضا کردستان رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی را بررسي و تبیین نموده اند .يافته
های تحقیق نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت سود در واکنش بازار به تغییرات سود نقدی و سود غیر منتظره
شرکت ها در مجموع اطالعاتي مربوط به حساب نمي آيد و سرمايه گذاران آن را در نظر نمي گیرند ( .ثقفي و کردستاني،
)7831
پرويز خاوری و احمد رضا باقری گرما رودی رابطه میزان سود نقدی و نوسانات قیمت سهام را در بورس تهران مورد مطالعه قرار
دادند نتیجه تحقیق بیانگر اين است که ارتباط معني داری بین سود نقدی اعالن شده و نوسانات قیمت سهام شرکتهای مورد
مطالعه وجود ندارد( .خاوری و باقری )7831 ،
کیفیت سود
کیفیت سود مفهومي واضح و قابل مشاهده نیست و در پژوهشهای گذشته تعاريف متعددی در مورد آن بیان شده است و
اجماعي درخصوص تعريف آن وجود ندارد .در اکثر مطالعات با اين استدالل که اقالم تعهدی اختیاری معیار مستقیمي از
مديريت سود مي باشد و عاملي است که به کیفیت سود کم میكند ،برای اندازه گیری کیفیت سود از اقالم تعهدی اختیاری بهره
گرفته شده است.
کیفیت سود را مي توان به  8دسته تقسیم کرد :پايداری سود ،سطوح ارقام تعهدی و سودی که منعكس کننده معامالت
اقتصادی مربوط است .پايداری سود به معنای تكرار پذيری(استمرار) سود جاری است .هرچه پايداری سود بیشتر باشد ،يعني
شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض مي شود کیفیت سود شرکت باالتر است به طور کلي ،هرچه سود
گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمايند ،آن سود باکیفیت تر محسوب میشود( .خواجوی و
همكاران)7831 ،
هدف اولیه از گزارش سود ،تأمین و ارائة اطالعات مفید برای کساني است که بیشترين عالقه را به گزارش های مالي دارند ،اما
سود حسابداری همیشه نمي تواند معیار خوبي برای تصمیمات سرمايه گذاران باشد و برخي مواقع از سوی مديريت دستكاری
مي شود ،بنابراين مفهوم کیفیت سود مطرح شد تا به سرمايه گذاران در گرفتن تصمیم های درست کمک شود.
برای کیفیت سود تعاريف متعددی وجود دارد و اجماعي در مورد آن نیست يكي از داليل احتمالي تنوع در تعاريف به عمل
آمده از کیفیت سود ،مي تواند نگاه های متفاوت پژوهشگران به جنبه های گوناگون اين مفهوم باشد)Hermans, 2006( .
برداشت حسابداران و تحلیل گران مالى از واژه سود متفاوت است .تحلیل گران مالى عموما سود گزارش شده (سود حسابدارى)
را متفاوت از سود واقعى مى دانند يكى از داليل اين تفاوت از ديدگاه تحلیل گران اين است که سود مى تواند به وسیله مديران
دستكارى شود تحلیل گران مالى تالش مى کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزيابى کنند چشم انداز سود به ترکیب ويژگى
هاى مطلوب و نامطلوب سود خالص ،اشاره دارد .براى نمونه ،شرکت داراى عناصر و اقالم ثابت در صورت سود و زيان خود نسبت
به شرکت فاقد اين اقالم و عناصر ،کیفیت سود باالترى دارد همین امر به تحلیل گران اجازه مى دهد سود آتى شرکت را با
قابلیت اطمینان بیشترى پیش بینى نمايند( .اسماعیلى)7839 ،
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کیفیت گزارشگرى ،يعنى میزان مفید بودن و قابلیت استفاده از اطالعات در تصمیم سازى ،که ديدگاه هاى مختلفى را نیز به
دنبال دارد .ريبال يكى از ويژگى هاى مهم آن را شناسايى به موقع زيان مى داند و به موقع بودن را از عناصر کیفیت بر مى
شمارد ( )Rayball,2004از نظر باسو اين امر به معناى شناسايى زيان هاى اقتصادى است ( )Basu,1997سود حسابدارى
معیارى براى ارزيابى گزارشگرى مالى است؛ زيرا تغییر در کمیت ترازنامه ،به دنیال صورت سود و زيان رخ مى دهد (بدون در
نظر گرفتن طبقه بندى مجدد) و شناسايى به موقع سود و زيان منجر به تجديد به موقع تمامى متغیرها و نسبت هاى مالى مى
گردد .اگرچه سود بیانگر عملكرد نهايى شرکتها است ،ولى هر شرکتى داراى سیستم حسابدارى با حساب هاى خاص خود است
که منجر به ارائه سودهاى مختلف مى گردد بنابراين بايد بتوان داستان واقعى اين ارقام را براى سرمايه گذاران تشريح کرد
(شباهنگ )7837 ،تعريف قطعى از کیفیت سود و مالکهاى تعیین کننده آن ارائه نشده ،به طورى که از نظر سیگال در 7661
تعريف آن ساده نیست و بنیش نیز براى آن تعاريف متعددى قائل است)Siegel,1982( .
ابعاد کیفیت سود
ويژگى سرى زمانى :اين ويژگى شامل تداوم و تكرار پذيرى و قابلیت پیشگويى است .تداوم و تكرار پذيرى :تداوم و تكرار پذيرى
منجر به تحقق آتى مى شود اين ساختار به معنى سود با پشتوانه و داراى قابلیت حمايت شوندگى است .سود با کیفیت ،داراى
پشتوانه و قابلیت حمايت بااليى است .در اين زمینه محققینى چون کرمندى و لیپا در  ،7631کولینز کوتهارى در  7636و
استون وزمجسكى در  7636ضريب کوواريانس بین بازده سهام و سطوح سود را معیار تداوم سود مى دانند .امرى که به نظر
کرمندى و لیپا واکنش سرمايه گذاران بزرگ به پشتوانه و قابلیت حمايت شوندگى سود استKormandi and ( .
)Lipe,1987
قابلیت پیشگويى :قابلیت پیشگويى اجزاى سود ،براى بهبود قابلیت و توانايى استفاده کنندگان در تخمین اجزاى سود است اين
قابلیت به مفید بودن در تصمیم گیرى مربوط بوده ،اغلب محققین به آن ،به عنوان قابلیت سود گذشته در پیش بینى سود آتى
نگاه مى کنند)Ali,1995( .
عناصر کیفیت سود
کیفیت سود داراى مفهوم چند بعدى است که عناصر آن را مى توان به دو گروه کیفى و کمى تفكیک کرد .گروه کیفى مربوط به
آن عناصرى هستند که در سیستم حسابدارى موجود ،قابلیت اندازه گیرى و کمى شدن را ندارند؛ ولى عناصر کمى توان و
قابلیت کمى شدن را داشته ،مى توان آنها را در سیستم حسابدارى ثبت کرد .به طور کلى ،عناصر کیفیت سود را مى توان به
صورت زير تشريح کرد:
روش هاى مورد استفاده در حسابدارى :کیفیت اصول حسابدارى شبیه کیفیت سود نیست ،ولى ذاتا به هم مرتبطند ،چون
انتخاب و کاربرد اصول مستقیما بر کیفیت سود اثرگذار است)Ali,1995( .
مديريت سود
روش هاى حسابداى بر کیفیت سود موثرند؛ زيرا کیفیت سود مرتبط با روشهايى است که حسابداران و مديران از طريق آنها قادر
به مديريت و نشان دادن رقم سود ،به دلخواه خود هستند .مديريت سود زمانى رخ مى دهد که مديران در چگونگى گزارشگرى
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مالى ،براى گمراه کردن سهامداران درباره عملكرد اقتصادى شرکت ،يا اثر بر نتايج قرارداد هايى که بستگى به گزارش هاى
حسابدارى دارند قضاوتهايى را انجام دهند.
مديران به روش هاى مختلفى همچون برآورد رخدادهاى اقتصادى آتى ،عمر مفید ،ارزش اسقاط دارايى هاى بلندمدت ،تعهدات
بازنشستگى ،مالیات معوقه ،زيان سوخت مطالبات ،کنارگذارى دارايیها ،انتخاب روشهاى حسابدارى استهالك ،ارزشگذارى
موجودى ،چگونگى برخورد با هزينه هاى پژوهش و توسعه ،تبلیغات ،نگهدارى و سیاستهاى اتخاذى درباره ادغام و اجاره به شرط
تملیک و غیره بر سود مديريت مى کنند)Trueman and Titman,1988( .
مديريت سود و کیفیت سود
با فرض اينكه مديريت فرصت طلبانه به منافع شخصي خودش مي انديشد ،مديران ممكن است سود حسابداری را دستكاری
کنند تا بیشترين منافع را بدست آورند انگیزه اصلي آنها افزايش پاداش فعلي خود از طريق افزايش سود حسابداری است.
شناخت زودتر از موقع درآمدها ،سرمايه ای کردن مخارج جاری به جای هزينه کردن آن و تخصیص هزينه ها به دوره های
طوالني تر نمونه هايي از فنون بالقوه مديريت سود است .يكي از اجزاء مديريت سود هموارسازی سود است که سعي مي کند
رشد سود و درآمد يكنواختي را ايجاد کنند.
رفتار فرصت طلبالنه مديران اقتضاء مديران اقتضاء مي کند در گزارش شود دخل و تصرف کنند وقتي اين دخل و تصرف کشف
شود کیفیت سود شرکت مورد سوال قرار مي گیرد و تحلیل گران مالي مجبور هستند به ارزيابي مجدد اطالعاتي مالي بپردازند.
از آنجايي که بسیاری از فنون حسابداری مستلزم قضاوت حرفه ای است ،انتخاب فنون اندازه گیری و ارزشیابي حسابداری
همچون روشهای قیمت گذاری موجوديها ،استهالك و حسابداری اوراق بهادار قابل داد و ستد که با هدف افزايش منافع مديريت
صورت مي گیرد بخشي از مديريت سود به حساب مي آيد.
يكي از انگیزه های مديريت سود افزايش پاداش نقدی است که به سود گره خورده است .شرکتهايي که سودهای مورد
انتظاراشان محقق نمي شود انگیزه دارند تا با دخل و تصرف ،سود حسابداری را مطابق انتظارات گزارش کنند .شكرتهايي که
قراردادهای بدهي آنها بر مبنای ارقام حسابداری تنظیم شده است انگیزه دارند تا با دخل و تصرف در سود شرايط قرار داد را
نقض نكنند.
حوزه های مديريت سود اغلب خاص صنعت است .برآورد کمتر از واقع بدهیهای مرتبط با تضمین کاال در شرکت های تولیدی،
زيان های اعتبار ی و ذخیره زيان وامها در بانكها ،تغییرات تكنولوژيكي بويژه در شكرتهايي که از تكنولوژی پیشرفته ای برخور
دارند ،دعاوی حقوقي احتمالي در شرکتهای تولید کننده تنباکو ،مطالبات مشكوك الوصول و حسابهای دريافتني زياد در خرده
فروشي ها و تعهداتي که شرکتهای تولید کننده محصوالت شیمیايي و دارويي دارند به طور بالقوه حوزه های مديريت سود را
تشكیل مي دهند.
اگر صورتهای مالي گزارش شده وضعیت حال و نتیجه عملیات شرکت را متفاوت از آنچه هست نشان دهد کیفیت سود شرکت
مورد سوال قرار مي گیرد .يكي از جنبه های ارزيابي کیفیت سود تعیین مواردی است که سوگیری مديريت در آن مورد
صورتهای مالي را تحت تاثیر قرار مي دهد)Stickney and weil ,2003( .
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تغییر سود نقدی و کیفیت سود
در ادبیات مالي دو فرضیه « محتوای اطالعاتي سود نقدی » و « پیام رساني سود نقدی » مورد آزمون تجربي قرار گرفته و
تحقیقات زيادی را به خود اختصاص داده است .فرضیه محتوای اطالعاتي سود بیان مي دارد.
سود سهام نقدی حاوی اطالعاتي درباره چشم انداز آتي سودهای شرکت است .مديران شرکتها تمايلي به افزايش سود سهام
نقدی ندارند ،مگر باور آنها بر اين باشد که مي توانند سطح جديدی از سود سهام نقدی را در آينده حفظ کنند.
بنابراين توزيع منظم سود سهام نقدی از پايداری سودهای آتي خبر مي دهد و فرض مي شود سود سهام نقدی حاوی اطالعاتي
درباره کیفیت سود است.
بر اين اساس بعید به نظر مي رسد شرکتهايي که کیفیت سود آنها سوال برانگیز است بتوانند از سیاست پرداخت منظم سود
سهام نقدی که از نظر اقتصادی با اهمیت باشد حمايت کنند .در اين رابطه سوالي که مطرح مي شود اين است که اگر بتوان از
سود سهام نقدی برای ارزيابي کیفیت سودهای گزارش شده استفاده کرد ،سودهای گزارش شده جاری شرکتهايي که بطور
منظم سود سهام نقدی توزيع مي کنند با سودهای آتي رابطه معني داری خواهد داشت و مي توان سودهای جاری را پايدار در
نظر گرفت.
فرضیه پیام رساني سود بیان مي دارد سود سهام نقدی حاوی اطالعاتي درباره تغییرات سودهای آتي است وقتي سود سهام
نقدی تغییر مي کند اين تغییر از تغییر سودهای آتي خبر مي دهد.
وقتي شرکت ها پرداخت سود سهام نقدی را تعهد مي کنند ،بويژه وقتي اين سود محتوای اقتصادی داشته باشد به سرمايه
گذاران کمک مي کنند که درباره کیفیت سودهای گزارش شده متقاعد شوند بنابراين حتي اگر تغییر سود نقدی بطور قابل
اتكايي از تغییرات سودهای آتي پیام رساني نكند ،به سرمايه گذاران کمک مي کند تا متقاعد شوند که سود گزارش شده در دوره
های آتي حفظ خواهد شد.
شواهدی وجود دارد که نشان مي دهد سود سهام نقدی اطالعاتي درباره کیفیت سودهای گزارش شده فراهم مي کند ولي درباره
تغییرات سودهای آتي پیامي نمي دهد .بنابراين علي رغم تحقیقات زياد انجام شده ،اعتبار تجربي فرضیه پیام رساني سود سهام
نقدی در ادبیات دانشگاهي بحث انگیز باقي مانده است)Stickney and weil ,2003( .
نتیجه گیری
پیش بیني جريان نقدی آتي شكرت بر مبنای سودهای تاريخي گزارش شده نیز به افراد مشارکت کننده در بازار سرمايه امكان
مي دهد تا قبل از اعالن تغییر سود نقدی همزمان با گزارش سود واکنش نشان داده و قیمت سهام را تغییر دهند .چناچه
سودهای گزارش شده شرکت پايدار بوده و رابطه معني داری با جريانهای نقدی آتي شرکت داشته باشد ،سودها با کیفیت در
نظر گرفته شده و افشاء سودهای با کیفیت همراه با واکنش سرمايه گذاران باعث تغییر قیمت سهام مي شود.
وقتي تغییر سود نقدی افشاء مي شود سرمايه گذاران به يک منبع اطالعاتي درباره جريان نقدی آتي دست يافته اند و قبل از
افشاء سود نقدی نیز بر مبنای سودهای با کیفیت گزارش شده جريان نقدی را پیش بیني کرده و اثر آن را در قیمت لحاظ کرده
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اند .سوال اصلي اين پژوهش اين است که سرمايه گذاران چگونه از اطالعات مربوط به سودهای تاريخي درباره پیش بیني جريان
نقدی آتي و تغییر قیمت سهام استفاده مي کنند ،وقتي که اطالعات ديگری همچون تغییر سود نقدی به عنوان يک منبع
اطالعاتي از جريان وجوه نقد آتي در دسترس آنها قرار مي گیرد.
از آنجا که سرمايه گذاران قبالً به افشای اطالعات سود واکنش نشان داده و قیمت سهام را تغییر داده اند انتظار مي رود دريافت
اطالعات جديد يعني اعالن تغییر سود نقدی موجب شود که رابطه معكوس بین کیفیت سود و بازده غیر عادی سهام شكل
گیرد .يعني دريافت اطالعات جديد درباره جريان های نقدی آتي که همان اعالن تغییر سود نقدی است نبايد بازده غیر عادی
سهام را زياد تغییر دهد ،زيرا هنگام گزارش اطالعات سودهای با کیفیت بازده غیر عادی سهام شكل گرفته است .بنابراين انتظار
مي رود رابطه بین کیفیت سود و بازده غیر عادی سهام در شرکتهايي که سود نقدی خود را افزايش (کاهش) داده اند منفي
(مثبت) باشد.
نظر به تحقیقات انجام شده در زمانیكه کیفیت سود باالست انتظار مي رود بازار به افزايش سود نقدی واکنش سردی نشان مي
دهد زيرا واکنش بازار به اطالعات جديد بطور معكوس با میزان دقت اطالعات منتشر شده تغییر مي يابد .اخبار قبلي مرتبط با
کیفیت سود و اخبار جديد مرتبط با افزايش سود نقدی همسو بوده و هر دو خبر از افزايش جريان های نقدی آتي دارند .با توجه
به اينكه اخبار مرتبط با کیفیت سود قبالً در صورتهای مالي منعكس و منجر به واکنش ،بازار شده است ،انتظار مي رود بازار به
افزايش سود نقدی واکنش زيادی نشان ندهد.
وقتي سود نقدی کاهش مي يابد ،سرمايه گذاران ممكن است به اين نتیجه برسند که توان سودآوری آتي شرکت کاهش يافته
است .از طرف ديگر سودهای با کیفیت گزارش شده از توان شرکت برای حفظ سودآوری آتي و افزايش جريان های نقدی آتي
حكايت داشته که اين انتظار برآورده نشده است .بنابراين اخبار قبلي مرتبط با سودهای با کیفیت که داللت بر حفظ يا افزايش
جراين های نقدی آتي دارد با اخبار مرتبط با کاهش سود نقدی که داللت بر کاهش جريان های نقدی آتي دارد همسو نبوده و
انتظا رمي رود بازار با اين اطالعات جديد واکنش مثبتي نشان داده و همزمان با اعالن کاهش سود نقدی بازده سهام را کاهش
دهد( .ابراهیمي و دهكالني)7838 ،
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