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 :چکیده 

 می  "ايران سرمايه بازار در سهام قیمت آتی سقوط ريسک بر معیارهاي سرمايه گذاري تاثیر "ارزيابی حاضر پژوهش هدف

سود ، نسبت  تقسیم نرخ ، سهم هر شاخص ،  سود 4تحت  معیارهاي سرمايه گذاري هدف اين به رسیدن راستاي در باشد ،

 8844 زمانی درفاصله شرکت 44 هاي داده ، قیمت سهام آتی سقوط ريسک و سهام ینقدشوندگ قیمت به سود هر سهم ، رتبه

 نرم کمک به متغیره ، چند خطی رگرسیون تحلیل و تجزيه روش از گیري بهره با و بهادار تهران اوراق بورس در 8831 الی

و نرخ تقسیم سود شرکت  ،د هر سهم سو شاخص هاي نیست که با ازآن یآزمون ها حاک جينتا. شد  استفاده ، Eviews 7افزار 

و  رتبه نقدشوندگی سهام ، سهم نسبت قیمت به سود هر نیب، اما  وجود دارد يسهام رابطه معنادار متیق یسقوط آت سکير

 .رابطه معناداري وجود ندارد سهام  متیق یسقوط آت سکير

 

  :کلیدي  واژگان

سود شرکت ، نسبت قیمت به سود  تقسیم ، نرخ هم س هر سودقیمت سهام ،  آتی سقوط ، ريسک سهام نقدشوندگی رتبه

 .هرسهم  
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 اطالعاات  مديريت از شرکت يک سهام قیمت تغییرات که باورند اين بر ، ( 1008)  همکاران و چن نظیر پژوهشگران از بسیاري

 به توجه بدون اطالعات انتشار فرايند و شود یم بازار وارد تصادفی صورت به اطالعات که شرايطی در.  شود می ناشی آن داخلی

 متقاارن  توزيا   داراي شاده  منتشار  اطالعاات  که گفت توان می گیرد ، می انجام سیستماتیک صورت به آن ، بودن بد يا خوب

 ايدار ساهام  باازده  کاه  شاود  می سبب عمل اين کنند ،  افشا سرعت به را اطالعات ي همه مديران اگر ديگر ، عبارت به .است 

 در منفای  باازده  حجام  متوساط  با بايستی خوب ، اخبار مورد در مثبت بازده حجم متوسط که معنی بدين. باشد  متقارن توزي 

 از را اخباارمنفی  و اطالعاات  تاا  دارناد  انگیازه  هماواره  مديران اما( .  1003همکاران ،  و کوتاري ) باشد  برابر بد اخبار با رابطه

 هزيناه  نماودن  منظاور  طريق از است ممکن مثال ، براي .کنند  انباشت شرکت داخل در را ها آن و کرده پنهان گذاران سرمايه

 ايان  ي نتیجاه .  شاوند  ماالی  هااي  صاورت  در تار  بیش سود گزارش و ها هزينه کاهش دارايی ، باعث عنوان به دوره يک هاي

 ساازمانی  بارون  افاراد  ي انگیازه  و ، رسایده  نظر هب واقعی وضعیت از بهتر تجاري واحد تصوير که شود می اين به منجر عملیات

 قارارداد  جملاه  از متعددي مديريتی هاي انگیزه از تمايل اين( .  1003 بال ، ) يابد افزايش تجاري واحد در گذاري سرمايه براي

(  1008،  واتا   . )شاود   مای  ناشی مديران اعتبار و تصدي ي دوره به مربوط مسائل و حسابداري ارقام بر ، مبتنی پاداش هاي

مای   انباشاته  شارکت  داخل در منفی کنند ، اخبار خودداري بد اخبار افشاي از طوالنی زمان مدت براي بتوانند مديران چنانچه

 که وقتی که است آن موضوع اين علت. است  محدود کنند ، انباشته می توانند مديران که بدي اخبار حجم ديگر سوي از. شود 

 پرهزيناه  و طوالنی ترغیرممکن زمان مدت براي آن افشاي عدم و نگهداري می رسد ، معینی آستانه به تهانباش اخبارمنفی حجم

 باه  موضاوع  ايان  و شده بازار وارد باره يک به خود اوج ي نقطه به رسیدن از پ  نامطلوب اخبار ي توده نتیجه در. شد  خواهد

 اصلی ، مساله باال موارد به توجه با ( . 1003همکاران ،  و هاتن ) شود می منجر  سهام قیمت سقوط ، يا سهام بازده شديد آفت

 .کند  مطالعه را سهام قیمت آتی سقوط ريسک بر است که تاثیرعملکرد اين پژوهش اين در

 

 پیشینه پژوهش و ینظرمبانی 

 از بسایاري  توجاه  ، 1004 ساال  ماالی  بحاران  از بعاد  وياژه  باه  و اخیار  هااي  سال طی سهام ، قیمت ناگهانی تغییرات موضوع

. دهاد   می رخ سهام قیمت جهش و سقوط صورت دو به تغییرات ، اين. است کرده جلب خود به را حرفه اي افراد و دانشگاهیان

 کااهش  باه  منجار  کاه  ساهام  قیمت سقوط ي پديده هستند ، قائل خود سهام بازده براي گذاران سرمايه که اهمیتی به توجه با

 داراي ساهام  قیمات  ساقوط  تعريف .است  قرارگرفته پژوهشگران توجه مورد تر بیش جهش با مقايسه در شود ، می بازده شديد

 يک وقوع بدون که است سهام قیمت در غیرمعمول و بزرگ بسیار تغییر يک سهام ، قیمت سقوط. 8 :است  مشخص ويژگی سه

 ياک  ساهام ،  قیمات  ساقوط . 8  .هساتند   منفی صورت به بزرگ بسیار تغییرات اين. 1   .دهد  می رخ اقتصادي مهم ي حادثه

 بلکاه  شاود ،  نمای  منحصار  خاص سهام يک به تنها سهام قیمت کاهش که معنی بدين.  است بازار سطح در واگیردار ي پديده

مجموعاه   در فوق ، گانه سه هاي ويژگی از يک هر ( 1008 همکاران ، و چن)شود  می شامل را بازار در موجود سهام انواع تمام

 کاه  کنناد  مای  بیاان (  1008 ) اساتین  و هانا   نخست ، ويژگی با رابطه در. دارد  ريشه قوي و مستدل تجربی ، حقايق از يا

 ، 8341 اکتبار  در باازار  سقوط ويژه است ، به داده رخ(   S & P ) شاخص در جهانی جن  از بعد که بزرگی تغییرات از بسیاري

 تقاارن  عادم  ياک  از ناشای  فاوق ،  تعريف دوم ويژگی. است  نبوده توجه قابل و مهم رويداد يک به مربوط اخبار افشاي دلیل به

 باه  تر کم و کاهش صورت به تر بیش قیمت در بزرگ تغییرات که معنی بدين. است  بازار بازده تغییرات در توجه قابل و تجربی

 . است  بوده افزايش معرض در تر کم و کاهش معرض در تر بیش بازار بازده ديگر ، عبارت به .است  بوده افزايش صورت

 

 

 مای  ، بازار بازده به مربوط تاريخی هاي داده مستقیم ي مشاهده طريق از نخست. است  اثبات قابل طريق دو به تقارن عدم اين

 ساال  از بعاد  کاه  بزرگای  تغییر 80 از که دهد می نشان مزبور هاي داده بررسی .کرد  مالحظه وضوح به را تقارن عدم اين توان

 بازار به مربوط ادبیات از وسیعی بخش طورکلی به .است  بوده کاهش ها آن تاي  S & P  ،3 ) ) شاخص است در داده رخ8341
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همکااران ،   و چان  )اسات   نامتقارن نوسان يا منفی چولگی ي دهنده نشان زمان طول در سهام بازده که است آن بیانگر سهام ،

 ايان  روناد . اسات    سهام خريد اختیار اوراق قیمت بررسی بازار ، بازده تغییرات در تقارن عدم وجود اثبات ديگر روش . ( 1008

 آن بار (  8318 )شاولز   بلاک  سهام خريد اختیار گذاري قیمت مدل در که بلندمدت در ها قیمت بودن نرمال فرض با ها قیمت

 ناوع  ايان  بازده در منفی چولگی وجود بیانگر سهام ، يدخر اختیار اوراق قیمت روند رو ، اين از. دارد  مغايرت است ، شده تأکید

 اسات  پديدهاي سقوط ، که است اين سهام ، قیمت سقوط تعريف ويژگی سومین.  ( 1008 استین ، و هان  ) است بهادار اوراق

)  استین و هان  .کند  می سرايت بازار در موجود سهام انواع تمام به پديده اين که معنی بدين. گیرد  می بر در را بازار تمام که

 موجاود  سهام انواع بین همبستگی سقوط ، ي پديده وقوع زمان در که است دلیل اين به موضوع اين که کنند می بیان(  1008

 ساهام  خرياد  اختیاار  اوراق بازار قیمت به مربوط تاريخی هاي داده روند بررسی که کردند اثبات ها آن.  يابد می افزايش بازار در

 مختلاف  اناواع  باین  همبساتگی  است ، بوده مواجه کاهش با سهام خريد اختیار قیمت شاخص که مواردي در که دهد می نشان

 .است  يافته افزايش خريد اختیار اوراق

 باه  "سهام بازده تصادفی پذيري نوسان و مالی گزارشگري کیفیت " عنوان با اي مطالعه در(  1088)  چاالم وناکاتا و گوپال راج

 و ديچااو  ساود  کیفیت معیار از استفاده با ها آن. پرداختند  سهام بازده و نوسانات مالی گزارشگري کیفیت بین ي بطهرا بررسی

 کیفیات  کاهش رسیدند ، با نتیجه اين به مالی ، گزارشگري کیفیت معیار عنوان به عملیاتی غیر تعهدي اقالم دوم توان و دايچو

 .است  يافته افزايش سهام بازده تصادفی 1008-8391 زمانی ي رهدو در که پذيري نوسان مالی ، گزارشگري

 " دهاد   مای  کاهش را سهام قیمت ريسک،سقوط حسابداري کاري محافظه آيا " عنوان با پژوهشی در(  1080)   ژان  و کیم

 داد نشاان  هاا  آن هااي  بررسی نتايج. پرداختند  سهام قیمت سقوط و ريسک حسابداري کاري محافظه بین ي رابطه بررسی به

 ريساک  رو ، ازايان  و کارده  محادود  باد  اخباار  افشااي  عدم و عملکرد نمايی بیش براي را مديران هاي انگیزه کاري محافظه که

 محصاوالت  باازار  وضاعیت  توساعه ،  و تحقیق هاي هزينه از استفاده با ها آن چنین هم. دهد  می کاهش را سهام قیمت سقوط

 اثباات  گاذاران ،   سارمايه  و ماديران  بین اطالعاتی تقارن عدم بر مؤثر هاي متغیر عنوان هب شرکت سهامداران ترکیب و شرکت

است  بیشتر سهام قیمت آتی سقوط ريسک کاهش براي کاري محافظه توانايی اطالعاتی ، تقارن عدم وجود شرايط در که کردند

. 

 باین  ي رابطاه  ،" ساهام  قیمت سقوط و ريسک اف شف غیر مالی گزارشگري " عنوان با پژوهشی در(  1003)  همکاران و هاتن

 معیاار  عناوان  باه  سود مديريت از استفاده با ها آن. کردند بررسی را سهام قیمت سقوط ريسک و مالی گزارشگري شفافیت عدم

. اسات   ارتبااط  در تار  کم اطالعات افشاي با مالی اطالعات شفافیت عدم که رسیدند نتیجه اين به مالی ، اطالعات شفافیت عدم

 مای  قارار  ساهام  قیمت سقوط ريسک معرض در تر هستند ، بیش شفاف غیر مالی هاي صورت داراي که هايی شرکت عالوه به

 .گیرند 

 چاولگی  و گذشاته  باازده  معاامالت ،  حجام :  ساهام  قیمت سقوط بینی پیش " عنوان با پژوهشی در(  1008)  همکاران و چن

 مجموعه اي خود ، ي مطالعه در ها آن. پرداختند  سهام بازده در تقارن عدم بر ثرمؤ عوامل بررسی به " سهام قیمت 80 شرطی

و  88از  و دادناد  قارار  اساتفاده  ماورد  ساهام  روزاناه  بازده منفی چولگی بینی پیش منظور به را مقطعی رگرسیونی هاي مدل از

 ماذکور  هااي  مادل  ارزياابی  باراي  81ا آمريک سهام بورس در شده پذيرفته هاي شرکت به مربوط هاي داده (AMEX )  بورس

 . کردند  استفاده
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 رسیدند نتیجه اين به خود هاي بررسی در استین ، و هان  ت متفاو عقايد مدل بر نیويورک سهام ( NYSE ) تأکید با محققین

 طی هک سهامی چنین هم و است داشته چشمگیري افزايش گذشته ماه شش به نسبت آن معامالت حجم که سهامی بازده که

 .شود  می مواجه منفی با چولگی تري بیش احتمال با است ، بوده مثبت بازده داراي گذشته ماه 89

نقش  هاي مالی و هاي تجزيه و تحلیل صورت بررسی نحوه استفاده از تکنیک "در پايان نامه خود با عنوان (  8814 )اکرمی 

.  مختلف را در تصمیم گیري سرمايه گذاران مطالعه کرده است هاي مالی نقش نسبت " ها در تصمیم گیري سرمايه گذاران آن

 )هاي اهرم مالی  ، نسبت هاي نقدينگی ، نسبت هاي سودآوري نسبت: معیارهاي بررسی شده در اين پژوهش عبارتند از

 . هاي بازار و تحلیل روندها ، نسبت هاي فعالیت ، نسبت ( سرمايه گذاري

با (  MCDM )انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با روش چند معیاره  "مطالعه به (  8843 ) همکاران سوخکیان و

سبد  يکی از دغدغه هاي اصلی سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار، انتخاب سهم و يا.  پرداختند " استفاده از متغیرهاي مالی

به همین منظور روش هاي .  نه ، بهترين باشدبهی(  افزايش قیمت و سود هر سهم) سهامی است که از لحاظ سود آوري 

اکثريت قريب به اتفاق اين روش ها براي تحلیل و .  بسیاري در رابطه با انتخاب سبد سهام به وجود آمده ومعرفی شده اند

ند معیاره يکی از اين روش ها مدل الکتره تراي که ازتصمیم گیري چ.  نتیجه گیري ازاطالعات و تحلیل مالی استفاده نموده اند

زيرشاخه هاي نسبت هاي مالی ، شرکت هاي موجود در يک صنعت و يا صناي    MCDMمی باشد ، است که با استفاده از  

 .  مختلف که در يک دوره زمانی بهترين می باشند را شناسايی و به سرمايه گذار معرفی می نمايد

 باورس  در شاده  پذيرفتاه  هااي  شرکت در سهام قیمت آتی سقوط ريسک بر مالیاتی فرار تاثیر "، ( 8838 )و همکاران  فروغی

 ذينفعان ساير براي باقی مانده نقد وجوه و سود کاهش به منجر مالیات دادند ، پرداخت قرار بررسی مورد را "تهران  بهادار اوراق

 را اقاداماتی  آن ساهامداران  و شارکت  تاا  دارد وجاود  انگیزه اين طبیعی طور به رو اين از. شود  می سهامداران جمله از شرکت

 گزارشگري سیستم يک از استفاده مستلزم مالیات ، از فرار جهت موثر هاي استراتژي. دهند  انجام مالیات پرداخت از فرار جهت

 خود شخصی مناف  راستاي در تا کند می فراهم مديران طلبانه فرصت اقدامات براي را زمینه موضوع اين. است  مبهم و پیچیده

 باازار  وارد منفای  اطالعاات  توده اين که هنگامی. کنند  پنهان شرکت داخل در را ها آن و کرده خودداري منفی اخبار شاياف از

 قیمات  آتای  سقوط ريسک و مالیاتی فرار بین رابطه بررسی حاضر ، مطالعه از هدف. انجامد  می سهام قیمت سقوط به شود می

 تدوين فرعی فرضیه سه و اصلی فرضیه دو منظور اين به. است  تهران بهادار اقاور بورس در شده پذيرفته هاي شرکت در سهام

 هااي  ساال  طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شرکت بین از اي نمونه ها ، فرضیه اين آزمون منظور به و شده

 شده استفاده ترکیبی هاي داده مدل و لجستیک رگرسیون روش از نیز ها فرضیه آزمون جهت. گرديد  انتخاب 8844 تا 8840

 بر فرار مالیاتی داد که در شرکت هايی که از نظام راهبري قوي تري برخوردارند ، اثر نشان همچنین حاضر نتايج پژوهش .است 

 .است  تر کم سهام قیمت آتی سقوط ريسک افزايش

 شارکت  در سهام قیمت آتی سقوط ريسک بر ريحسابدا شرطی کاري محافظه تأثیر " تحقیقی در(  8838 ) میرزايی و فروغی

 در شارطی  کااري  محافظه بین ارتباط بررسی به حاضر ، سنجیدند ، پژوهش را "تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي

 ساه  و اصالی  ي فرضایه  دو هادف ،  اين به يابی دست منظور به. پردازد  می سهام قیمت آتی سقوط ريسک و مالی گزارشگري

 طای  بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شرکت بین از اي نمونه ها ، فرضیه اين آزمون جهت و شده تدوين فرعی ي یهفرض

 ريساک  و شارطی  کااري  محافظه بین که است آن از حاکی حاضر ، پژوهش هاي يافته. گرديد  انتخاب 8844 -8840 هاي سال

 باین  کاه  شارايطی  در که دهد می نشان پژوهش ، اين نتايج چنین هم. دارد  وجود معکوس ي رابطه سهام ، قیمت آتی سقوط

 قیمت آتی سقوط ريسک کاهش جهت شرطی کاري محافظه توانايی دارد ، وجود اطالعاتی تقارن عدم گذاران سرمايه و مديران

 .است  تر بیش سهام

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 هااي  شارکت  در ساهام  قیمت آتی سقوط سکري بر مالی اطالعات نبودن شفاف تأثیر "بررسی به(  8830 ) و همکاران فروغی 

 در هاا  متغیر مؤثرترين از يکی عنوان به همواره مالی ، اطالعات شفافیت  پرداختند ،" تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته

 یاه ته مسائول  عناوان  باه  ماديران  موضاوع  ايان  رغام  علی.  است بوده مطرح مالی هاي بازار در گذاري سرمايه استراتژي تعیین

 کاه  مديران اقدامات جمله از.  بپردازند مالی اطالعات تحريف به خود مناف  حفظ براي تا دارند انگیزه همواره مالی ، هاي صورت

 کنند می سعی مديران سود ، مديريت فرايند در. است  سود دستکاري يا مديريت شود ، می منجر مالی اطالعات نبودن شفاف به

 خاود  اوج نقطاه  باه  انباشاته  منفی اخبار توده اين که هنگامی.  نکنند افشا را آن کرده ، انباشت تشرک داخل در را منفی اخبار

 بین که است آن از حاکی حاضر ، پژوهش هاي يافته . شود می منجر سهام قیمت سقوط به شده ، بازار وارد يک باره به رسد ، می

 باا  کاه  گرفت نتیجه توان می بنابراين ،. دارد  وجود مستقیم طهراب سهام قیمت آتی سقوط ريسک و مالی اطالعات شفافیت عدم

 نشاان  همچنین پژوهش ، اين نتايج.  يابد می افزايش سهام قیمت آتی سقوط ريسک مالی ، گزارشگري در شفافیت عدم افزايش

 بار  ماالی  اطالعاات  فافیتشا  عدم اثر دارد ، وجود اطالعاتی تقارن عدم گذاران سرمايه و مديران بین که شرايطی در که دهد می

 .است  بیشتر سهام قیمت آتی سقوط ريسک افزايش

 بهادار اوراق بورس در ها آن معامالت حجم بر ها شرکت مالی متغیرهاي تأثیر بررسی "به( 8843)يزدي  و نیا طالب اله قدرت

 در ها آن معامالت برحجم ها کتشر مالی متغیرهاي تأثیر چگونگی و میزان بررسی حاضر پژوهش از پرداختند ، هدف "تهران

 نرخ ،   P/E، ساالنه بازده معامالت حجم بر آن ها تأثیر اساس بر مالی متغیرهاي اين بندي رتبه و تهران بهادار اوراق بورس

 رتبه سهام ، بتاي ضريب و ريسک سهام ،: از  عبارتند پژوهش اين در بررسی مورد مالی متغیرهاي. است    EPS،  سود تقسیم

 تک تک رابطه اول ، مرحله در .سهام  قیمت و نوسان قیمت روند ها ، شرکت توسط سرمايه افزايش سهام ، قدشوندگین

 شده استفاده خطی رگرسیون و همبستگی از ضريب منظور اين براي. است  شده بررسی معامالت حجم با فوق مالی متغیرهاي

 به تأثیرگذاري اين ولی ؛ گذارد می تأثیر بهادار وراق ا بورس در ها کتشر معامالت حجم بر مالی متغیرهاي بنابراين ،. است 

 سود تقسیم نرخ ،  P/E، رتبه براي گیري تصمیم هنگام در گذاران سرمايه شود ، می پیشنهاد درمجموع. نیست  يکسان صورت

 ،EPS کنند  استفاده سهام ازدهب و ريسک نقدشوندگی ، ويژه به ها شرکت مالی متغیرهاي از بورس در گذاري سرمايه. 

 

 روش شناسی پژوهش

 دانش توسعه کاربردي ، هدف پژوهش. است  پژوهش کاربردي نوع از هدف ، مبناي بر بندي طبقه نظر از حاضر پژوهش

 اين در. است  پژوهش همبستگی نوع از ماهیت و روش نظر از حاضر ، چنین پژوهش هم. است  خاص زمینه يک در کاربردي

 هاي شاخص ها ، متغیر گیري اندازه هاي مقیاس حسب بر منظور اين براي. هاست  متغیر رابطه میزان تعیین ، پژوهش هدف

مقیاس نسبی باالترين و دقیق ترين سطح اندازه .  مقیاس اندازه گیري داده ها مقیاس نسبی است .شود  می اختیار مناسبی

  . ، از صفر مطلق نیز برخوردار است دن کلیه خصوصیات مقیاس هاي ديگراين مقیاس عالوه بر دارا بو.  گیري را ارائه می دهد
، مقاله و اينترنت  استقرايی است که در آن مبانی نظري و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه –روش پژوهش به صورت قیاسی 

از ،  روش هاي آماري مناسبکارگیري  بهصورت استدال قیاسی و در رد يا اثبات فرضیه هاي پژوهش با ه جم  آوري شده و ب

ها  است که در آن پژوهش هايیپژوهش هاي همبستگی شامل کلیه  .تعمیم نتايج استفاده شده است  در یاستدالل استقراي

بنابراين ضريب همبستگی شاخص .  سعی می شود رابطه متغیرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگی کشف و تعیین شود

 . کند تغییرات متغیر تا چه اندازه اي به متغیر ديگري وابسته است ، که بیان می دقیقی است
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 یجامعه مطالعاتی و نمونه آمار

 می 8831 -8844دربازه زمانی  اوراق بهادار تهرانهاي موجود در بورس در بر گیرنده شرکت جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر

عنوان نمونه ک استفاده شده است و تعداد شرکت ها که به براي انتخاب نمونه آماري از روش حذف سیستماتی.  باشد

باشد که به عنوان داده ها در  شرکت می 410 بنابراين حجم نهايی نمونه. شرکت می باشند  44انتخاب شدند  سیستماتیک

              . اند آزمون فرضیه ها استفاده شده

                         

 پژوهش یها فرضیه

 :می باشد  یفرع هیفرض 4و  یفرضیه اصل 8امل اين پژوهش ش

 
  :لی اص ضیهفر 

 . داردوجود  يسهام رابطه معنادار متیق یسقوط آت سکيو ر بین معیارهاي سرمايه گذاري

 
 :عی فر ضیاتفر

 . وجود دارد يسهام رابطه معنادار متیق یسقوط آت سکيسود هر سهم و ر بین  :8 - 8فرعی فرضیه

 .دارد  وجود معناداري رابطه سهام قیمت آتی سقوط ريسک و سود تقسیم نرخ  ینب :8 - 1فرعی فرضیه

 . وجود داردي سهام رابطه معنادار متیق یسقوط آت سکيسهم و ر نسبت قیمت به سود هربین : 8 - 8فرعی فرضیه

 . داردوجود  يسهام رابطه معنادار متیق یسقوط آت سکيرتبه نقدشوندگی سهام و ر بین :8 - 4فرعی فرضیه

 

 پژوهش یل مفهومی پژوهش و شیوه اندازه گیري متغیرهامد

 
 ريسک سقوط آتی  قیمت سهام بر معیارهاي سرمايه گذاري پژوهش ، تاثیرمدل مفهومی ( :  1)  نگاره

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(متغیر وابسته )  ريسک سقوط آتی قیمت سهام  
 

CRASH 
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: تغیر وابسته م  

 
  : ريسک سقوط آتی قیمت سهام

دوره ي  آن هااستفاده شده است براساس مطالعه ي (  1003)  همکاران، از معیار هاتن و  به منظور اندازه گیري اين متغیر

انحراف معیار کم تر از میانگین  1/8 سقوط در يک سال مالی معین دوره اي است که طی آن بازده ماهانه ي خاص شرکت ،

 .  بازده ماهانه خاص آن باشد

، نوسان هايی که در  بودن توزي  بازده ماهانه خاص شرکتمفهوم آماري قرار دارد که با فرض نرمال  اساس اين تعريف بر اين

انحراف معیار قرار می گیرند از جمله نوسان هاي عادي  1/8و میانگین منهاي نحراف معیارا 1/8 فاصله ي میانگین به عالوه

که سقوط قیمت  با توجه با اين.  شود ، جز موارد غیر عادي قلمداد می محسوب می شود و نوسان هاي خارج از اين فاصله

، ريسک  در اين پژوهش.  به عنوان مرز بین نوسانات عادي و غیر عادي مطرح است 1/8، عدد  سهام يک نوسان غیرعادي است

، مقدار  سقوط را تجربه کرده باشد يسال مالی حداقل يک دوره  ، متغیري مجازي است که اگر شرکت طی سقوط قیمت سهام

 . صورت صفر خواهد بود آن يک و در غیر اين

 :شود  می رابطه زير محاسبه از استفاده با شرکت خاص ماهانه بازده

 Wj,θ = Ln( 1 + ξ j,θ )                                                                                                     ( : 8)  رابطه ي

     : فوق ي رابطه در

 W j,θ : شرکت خاص ماهانه هبازدj  در ماه θ طی سال مالی .  

ξ j,θ : بازده باقیمانده ي سهام شرکت j   در ماهθ مدل در  ست از باقیمانده يا پسماندا عبارت است و 

 r j,θ = β0 + β1j rm,θ-2 + β2j rm,θ-1 + β3j rm,θ + β4j rm,θ+1 + β5j  rm,θ+2 + ξ jt                                 ( :             1 )ي رابطه 

 :  رابطه اين در که

r j,θ : بازده سهام شرکت  j  در ماهθ   ی سال مالطی. 

r m,θ : هبازده بازار در ما  θ   بر حاصل و شده کسر ماه پايان شاخص از ماه ابتداي شاخص بازار ، ماهانه بازده محاسبه براي . است 

بارآورد   ترکیبای  داده هاي ي شیوه و متغیره چند رگرسیون روش از استفاده با ( 1 ) رابطه . شود می تقسیم ماه ابتداي شاخص

 خاص ماهانه بازده  .شود می شرکت استفاده خاص ماهانه بازده ي محاسبه جهت(  8 )ي  رابطه شرح به آن ي باقیمانده و شده

میرزايای ،   و یفروغا  ) شود می استفاده هامس قیمت آتی سقوط گیري ريسک اندازه منظور به مذکور تعريف به توجه با شرکت ،

8838 )  . 
 : متغیر مستقل

 
 : سود هر سهم

بازده سرمايه گذاري در سهام به . برابر با سود گزارش شده شرکت، تقسیم بر تعداد سهام منتشره و در دست سهامداران است 

شرکتی سودآور باشد و اين سودآوري پايدار  ، در صورتی که ، نصیب سرمايه گذار می شود صورت افزايش قیمت و تقسیم سود

با توجه  . مند می شوند و هم از تقسیم سود سهام ، سرمايه گذاران در اين شرکت هم از افزايش قیمت سهام بهره و قوي باشد

روي  ، درنتیجه سود هر سهم تأثیر زيادي به اين که يکی از مهم ترين اهداف سرمايه گذاران براي خريد سهام کسب سوداست

طالب نیا ) ؛ بنابراين سود هرسهم برحجم معامالت شرکت ها اثر می گذارد  تصمیم گیري سرمايه گذاران براي خريد سهام دارد

 . ( 8843و يزدي ، 

 سهم هر سود=  خالص  زيان و سود/ جاري  سهام تعداد                                                                 :  ( 8) رابطه ي
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  : نرخ تقسیم سود

طالب نیا و يزدي ، )  اين نسبت بیانگر اين موضوع است که چند درصد از سود هرسهم به صورت نقدي دريافت شده است

8843  ). 

 
 PEPS  نرخ تقسیم سود= سود تقسیم شده  DPS /  هر سهم  سود   EPS                                        ( : 4) رابطه ي 

 
 : سبت قیمت به سودن

طالب نیا ويزدي ، ) به دست می آيد  (EPS ) ، بر سود هرسهم P نسبت از تقسیم قیمت بازار سهام يک شرکت P/Eنسبت   

8843 . )  

  P/Eنسبت قیمت به سود=  شرکتيک  سهام بازارقیمت / p سود هر سهم EPS                                     ( : 5) رابطه ي  

  :ها  شرکت سهام شوندگی نقد رتبه

 هزينه با و سري  تر به توان را سهامی چه هر. است  آن سري  فروش امکان معناي به سهم ورقه يک شوندگی نقد قابلیت

 معناي به 8 رتبه و شود می مطرح اي رتبه صورت به نقدشوندگی . تراست بیش آن نقدشوندگی قابلیت رساند فروش به کمتري

 . دارند  کمتر نقدشوندگی ترتیب به... و 4 و 8 و 1 هاي رتبه و است نقدشوندگی میزان باالترين

:  (منب   همان )آيد  می دست به زمانی فاصله يک طی در زير پارامتر شش معکوس هاي جم  حاصل از نقدشوندگی نسبت

 -9حجم ريالی معامالت  -5ه شده تعداد سهام معامل -4 تعداد دفعات معامله  -8تعداد خريدار   -1تعداد روز معامله  -8

افزايش هريک از . نسبت نقدشوندگی می تواند براي يک روز يا هر بازه زمانی دلخواه محاسبه شود .  متوسط ارزش روز سهام

 . (  8843طالب نیا ويزدي ، ) شش پارامتر فوق در طی بازه زمانی مورد نظر ، نسبت نقدشوندگی را افزايش می دهد 

 

 ژوهش   مدل آماري پ

 :ون و با ايجاد تاب  خطی به شرح ذيل صورت پذيرفته است یمدل رگرس 4آزمون فرضیات  باال براساس 

 

   CRASH i,t = α0 + α1EPS i,t +                :                                                           8 -8معادله فرضیه فرعی  

    +   CRASH i,t = α0 + α1PEPS i,t                                                                      : 8 -1معادله فرضیه فرعی  

 CRASH i,t = α0 + α1P/E i,t + ε0                                                        :                    8 -8معادله فرضیه فرعی  

    ε0  α0 + α1LLSH i,t +  =CRASH i,t                              :                                        8 -4 معادله فرضیه فرعی 

 
:که در معادله باال    

 

ريسک سقوط آتی قیمت سهام                       : CRASH i,t  

PEPS i,t         نرخ تقسیم سود شرکت ها :     LLSH i,t                         م                             رتبه نقد شوندگی سها : 

EPS i,t  :                    سود هر سهم                                                  P/E i,t   :نسبت قیمت به سود هر سهم 

 0:  عنصر خطاست.   
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 ل داده هایه وتحليروش تجز

 
 هاآمارتوصیفی داده 

و  یمشخصات عموم یبررس يبرا شود یانجام م Eviews7افزار نرم از استفاده با شده یمعرف يالگو نیتخم و ها داده لیتحل

 یفیتوص يق آن ها ، برآورد آماره هایل دقیه و تحليو تجز( مدل ) ن الگو یجهت برآورد و تخم( ها  يسر) رها یمتغ يه ايپا

       .ر ها الزم است یمربوط به متغ
 

 پژوهش متغیرهاي به مربوط توصیفی آمار هاي شاخص اندازه : (  1) نگاره 

 
 

 متغیرها

 

ريسک سقوط آتی 

 قیمت سهام

 

رتبه نقد شوندگی 

 سهام

 

 نرخ تقسیم سود 

 

 سود هر سهم

 

نسبت قیمت به   

 سود

 یاختصار عالمت
 

CRASH 

 

LLSH 

 

PEPS 

 

EPS 

 

P/E 

 8648904 069113 46418 -81641 -886940 میانگین

 8659491 069489 468945 46135 886385 میانه

 46481 86089 8061415 816119 8869 ماکسیمم

 860909 0603945 969448 060000 060000 مینیمم

 868419 068944 06911 8465048 96030  انحراف معیار

 0641158 -064381 069848 806941 8468449 چولگی

 86401 860391 869043 8464048 1165888 کشیدگی

 410 410 410 410 410 مشاهدات

 

 

 :  ضیههر فر کیکتفخالصه تجزيه و تحلیل ها به 

 
 . وجود دارد یسهام رابطه معنادار قیمت تیسقوط آ يسكو ر  سود هر سهم بین :اول فرضیه فرعی 

 

 :فرضیه از لحاظ آماري به صورت زير تدوين می شود 

 

H0 :  ک سقوط آتی قیمت سهام رابطه معناداري وجود ندارد بین سود هر سهم و ريس. 

H1 :   بین سود هر سهم و ريسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه معناداري وجود دارد. 

 

 

 

 
 اول ضیهنتايج حاصل از فر: (  8)  نگاره
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 لذا است% 5 از کم تر سهم هر سود متغیر ضريب و ثابت ضريب براي t آزمون احتمال که دهد می نشان تخمین از حاصل نتايج

 پذيرفته متغیر اين براي اول فرضیه% 35 اطمینان با بنابراين. باشد  می دار معنی آماري لحاظ از متغیر باال برآوردي ؛ ضريب

 متغیر تغییرات% 81 میزان به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهاي دهندگی توضیح قدرت تعیین ضريب. شود  می

 فرضیه به توجه با باشد و می دار معنی آماري لحاظ از مدل کل که است اين بیانگر F آماره احتمال. دهند  توضیح را وابسته

 قیمت آتی سقوط ريسک و سهم هر سود يعنی شود می پذيرفته H1 فرض ماند می باقی مدل در سود هر سهم متغیر چون

 )و همکاران  و فروغی(  1008)  همکاران و چن و(  1080)  ژان  و کیم  پژوهش نتايج با که ، دارد يمعنادار رابطه سهام

 :باشد  می زير صورت به رگرسیونی دارد و معادلعه مطابقت(  8838

 
CRASH i,t = 45540000  - 45550400  EPS i,t   +  ε4 

 

 . وجود دارد یرابطه معنادارسهام  آتی قیمت طسقويسك ر و ها شرکت سود تقسیم نرخ بین :دوم  فرضیه فرعی

 

 : فرضیه از لحاظ آماري به صورت زير تدوين می شود 

 
H0 :  نرخ تقسیم سود شرکت ها و ريسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه معناداري وجود ندارد. 

H1 :  نرخ تقسیم سود شرکت ها و ريسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه معناداري وجود دارد. 
 

 دوم فرعیضیه نتايج حاصل از فر: (  4)  نگاره

 

 

 

 

 

CRASH i,t = α0+α1EPS i,t + ε0   

 tآزمون احتمال  tآماره آزمون  خطاي استاندارد ضريب برآوردي متغیرها

β 0 06804555 06831308 86584313 068145 

EPS i,t 06885044- 06048139 16145480- 060055 

 دوربین ا واتسون F 88681514 آماره  06818519 ضريب تعیین

 F 06000010 869811احتمال  06894458 ضريب تعیین تعديل شده

CRASH i,t =α0+α1PEPS i,t + ε0   

 tاحتمال آزمون  tآماره آزمون  خطاي استاندارد ضريب برآوردي متغیرها

β0 06048015- 06040814 16054191- 060400 

PEPS i,t 06001345- 06000899 46058109- 060000 

 دوربین ا واتسون F 8468194 آماره  0614815 ضريب تعیین

 F 06000000 1681948احتمال  0618858 ضريب تعیین تعديل شده
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 است% 5 از کم تر سود تقسیم نرخ متغیر ضريب و ثابت ضريب براي t آزمون احتمال که دهد می نشان تخمین از حاصل نتايج

متغیر  اين برايدوم  فرضیه% 35 اطمینان با بنابراين .باشد  می دار معنی آماري لحاظ باال از متغیر برآوردي ؛ ضريب لذا

 تغییرات% 14 میزان به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهاي دهندگی توضیح قدرت تعیین ضريب.  شود می پذيرفته

 به توجه با و دباش می دار معنی آماري لحاظ از مدل کل که است اين بیانگر F آماره احتمال. دهند  توضیح را وابسته متغیر

 شرکت سود تقسیم نرخ يعنی شود می پذيرفتهH1 فرض ماند می باقی مدل در ها شرکت سود تقسیم نرخ متغیر چون فرضیه

)  همکاران و چن و(  1080)   ژان  و کیم  پژوهش نتايج با که،  دارد معناداري رابطه سهام قیمت آتی سقوط ريسک و ها

 :دارد و معادله آن به صورت زير می باشد  مطابقت(  8838 )و همکاران  و فروغی(  1008

 
CRASH i,t =  454354.0-  -4544.000  PEPS i,t + ε 4  

 

 . وجود دارد یرابطه معنادار سهامقیمت  آتی سقوطيسك ر و هرسهم سود به قیمت نسبتبین  : ومسعی فرضیه فر

 

 :فرضیه از لحاظ آماري به صورت زير تدوين می شود 

 

 
H0 : ريسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه معناداري وجود ندارد  ن نسبت قیمت به سود هر سهم  وبی. 

H1 :  بین نسبت قیمت به سود هر سهم  و ريسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه معناداري وجود دارد. 
 

 ومس فرعی رضیهتايج حاصل از فن: (  5)  نگاره

 

 

 

 هرسهم سود به قیمت نسبت متغیر ضريب و ثابت ضريب براي t آزمون احتمال که دهد می نشان تخمین از حاصل ايجنت

 سوم فرضیه% 35 اطمینان با بنابراين .باشد  نمی دار معنی آماري لحاظ از متغیر باال برآوردي ضريب لذا ؛ است% 5 از بیش تر

 به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهاي دهندگی توضیح قدرت تعیین ضريب .شود  نمی متغیرپذيرفته اين براي

 نمی دار معنی آماري لحاظ از مدل کل که است اين بیانگر F آماره احتمال.  دهند  توضیح را وابسته متغیر تغییرات ٪4 میزان

 يعنی شود می پذيرفته H0 ضفر ماند می باقی مدل در هرسهم سود به قیمت نسبت متغیر چون فرضیه به توجه با و باشد

)  همکاران و چن پژوهش نتايج با که ندارد ، معناداري رابطه سهام قیمت آتی سقوط ريسک و هرسهم سود به قیمت نسبت

 . دارد مغايرت(  1008

 
 . وجود دارد یرابطه معنادار سهامآتی قیمت  سقوط يسکر و سهام نقدشوندگی رتبه بین :چهارم عی فرضیه فر

 

 :ز لحاظ آماري به صورت زير تدوين می شود فرضیه ا

CRASH i,t =α0+α1P/E i,t +ε0 

 tاحتمال آزمون        tآماره آزمون      خطاي استاندارد رآورديضريب ب متغیرها

β0 0684854 06141514 86813515 068918 

P/E i,t 0600804 0600388 06889095 06011 

 دوربین ا واتسون F 06501483 آماره  06451150 ضريب تعیین

 F 06188914 86941885احتمال  06483541 ضريب تعیین تعديل شده
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 H0 : قیمت سهام رابطه معناداري وجود ندارد نقدشوندگی سهام و ريسک سقوط آتی بین رتبه. 

H1 :  قیمت سهام رابطه معناداري وجود دارد نقدشوندگی سهام و ريسک سقوط آتی بین رتبه. 

 
 چهارم فرعی ضیهنتايج حاصل از فر: ( 9)  نگاره

 

 

 

 از بیش تر سهام نقدشوندگی رتبه متغیر ضريب و ثابت ضريب براي t آزمون احتمال که دهد می نشان تخمین از حاصل نتايج

 اين براي چهارم فرضیه% 35 اطمینان با بنابراين.  باشد نمی دار معنی آماري لحاظ از باال متغیر برآوردي ضريب لذا ؛ است% 5

% 1 میزان به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهاي دهندگی توضیح قدرت تعیین ضريب. شود  نمی یرپذيرفتهمتغ

 با و باشد نمی دار معنی آماري لحاظ از مدل کل که است اين بیانگر F آماره احتمال.  دهند  توضیح را وابسته متغیر تغییرات

 نقدشوندگی رتبه يعنی شود می پذيرفتهH0  فرض ماند نمی باقی مدل در سهام نقدشوندگی رتبه متغیر چون فرضیه به توجه

و  دارد مغايرت(   1008)  همکاران و چن پژوهش نتايج با که،  ندارد معناداري رابطه سهام قیمت آتی سقوط ريسک و سهام

 .باشد  تواند می... و متفاوت زمانی و بازه ديگر هاي شاخص از استفاده آن علت

 

         هاآزمون فرضیه  يجنتا خالصه

 از پژوهش حاصل يجخالصه نتا ( : 1) نگاره 

CRASH i,t =α0+α1LLSH i,t +ε 0 

 tاحتمال آزمون  tآماره آزمون  خطاي استاندارد ضريب برآوردي متغیرها

β0 0688858 06018910 06018355 068918 

LLSH i,t 060801 06000381 06885898 06044 

 دوربین ا واتسون F 88619843 آماره  06011811 ضريب تعیین

 F 0609154 8611598احتمال  0609854 ضريب تعیین تعديل شده
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 یآمار یمولفه ها                                  

 ضیهخالصه فر

 سطح   

 یدار نیمع

 سطح   

 خطاء   

 تیجهن    

 آزمون   

 اداريرابطه معنسهام تی قیمت سقوط آيسک سود هر سهم و ر نبی : 8-8عی فرضیه فر

 . وجود دارد

060055 5%  پذيرش    

 قیمت سهام آتی سقوطيسک ر و ها شرکت سود تقسیم نرخ نبی  : 8-1فرضیه فرعی  

 .وجود دارد  یمعناداررابطه 

060000 5%  پذيرش    

 قیمت سهام آتی سقوط يسکر و هرسهم سود به قیمت نسبت نبی:  8-8فرضیه فرعی 

      . دارد وجود یرابطه معنادار

06011 5%  عدم پذيرش 

 قیمت سهام رابطه تیسقوط آ يسکسهام و ر رتبه نقدشوندگی بین : 8-4فرضیه فرعی 

 . وجود دارد یمعنادار

06044 5%  يرشعدم پذ 

 

 :شنهادها پی

 
 هاي فرضیات پژوهش پیشنهادهايی مبتنی بر يافته -الف 

 

، به شرح زير ارائه پژوهش  هايهاي فرضیههايی مبتنی بر يافته، پیشنهاددر قسمت هاي پیشین با توجه به نتايج ارائه شده 

 : شودمی

  متیقی سقوط آت سکياول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سود هر سهم و رفرعی  با توجه به نتیجه آزمون فرضیه 

هاي خود به میزان سود  سرمايه گذاران پیشنهاد می شود در  تصمیم گیري سهام به استفاده کنندگان از صورت هاي مالی و

 سکيسالیانه توجه نمايند و به مديران شرکت ها نیز پیشنهاد می شود به منظور کاهش ر سکيهر سهم و ارتباط آن با میزان ر

 . ، اعمال محافظه کاري می تواند روشی سودمند باشد وحفظ تداوم فعالیت شرکت ها

  سکينرخ تقسیم سود شرکت ها و ربین دار امعن د رابطهوجومبنی بر  دومبا توجه به نتیجه آزمون فرضیه فرعی 

 . خود براي شرکت ارزش آفرينی کنند افزايش سودسهام  به مديران شرکت ها پیشنهاد می شود با  متیق یسقوط آت
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  سکيسهم و ر رابطه معنادار بین نسبت قیمت به سود هروجود  عدمبا توجه به نتیجه آزمون فرعی سوم مبنی بر 

، در گزارشات مالی خود  جهت کیفیت سوددر  را افزايش داده و که سودآوري خود، پیشنهاد می شود  سهام  متیق یسقوط آت

 . محافظه کاري را اعمال کنند

  سکيرتبه نقدشوندگی سهام و ربین رابطه معنادار  عدم وجودمبنی برفرعی چهارم با توجه به نتیجه آزمون فرضیه 

، توان سودآوري شرکت را  ن شرکت ها پیشنهاد می شود با مديريت بهینه نقدينگی خودسهام به مديرا متیق یسقوط آت

از  طرف ديگر به استفاده کنندگان از صورت هاي مالی پیشنهاد می شود تا از نقدشوندگی سهام به عنوان .  افزايش دهند

 . ابزاري براي پیش بینی سود استفاده کنند

 
 آتی یها پژوهش یبرا يیپیشنهادها -ب 

 .بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر ريسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمايه ايران .8

 .بر نقد شوندگی سهام در بازار سرمايه ايران  معیارهاي سرمايه گذاريبررسی تاثیر .1

 .بررسی تاثیر ريسک سقوط آتی قیمت سهام بر نقد شوندگی سهام در بازار سرمايه ايران .8

 

 پژوهش ديت هايمحدو

کشورها يکی از عوامل موثر در پیشرفت کارهاي پژوهشی دسترسی به اطالعات فنی و کامل در زمینه موضوعات  در تمامی. 8

در ايران به علت فقدان بانک هاي اطالعاتی مناسب و عدم وجود تکنولوژي هاي الزم جهت طبقه بندي .  مختلف می باشد

 . ت با محدوديت هاي فراوانی مواجه استاطالعات امکان دسترسی به اطالعا

جهت دسترسی به اطالعات با توجه به محدوديت هاي موجود الزم می باشد از نرم افزارهاي ارائه شده از طريق سازمان هاي . 1

ه ، حال آنکه اين اطالعات به دلیل عدم دقت در تهیه و عدم رسیدگی توسط مرج  معتبر خالی از اشتبا مرتبط استفاده کرد

 .است  نبوده

 

 مناب  و مآخذ

 

 فارسی : الف 
بررسی نحوه استفاده از تکنیک هاي تجزيه و تحلیل صورت هاي مالی و نقش آن ها در تصمیم گیري  "، (  8814) اکرمی ، غالمرضا ، .8

 .تهران  ارشد ، دانشگاه کارشناسی نامه ، پايان "سرمايه گذاران 

روش چند معیاره براي انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار  "، (  8843) اشم ، فیاضی ، لیدا ، سوخکیان ، محمدعلی ، ولی پور ،  ه.1

 . 5، مجله مهندسی مالی ومديريت پرتفوي ، شماره  "تهران با استفاده از متغیرهاي مالی 

لی شرکت ها بر حجم معامالت آن ها در بررسی تأثیر متغیرهاي ما "( 8843) ، محمود ،   زارع نیکوپرور يزدي، قدرت اله  ،طالب نیا .8

 .34تا 13ص  ،8843بهار و تابستان  ، 13، شماره  81تحقیقات مالی دوره  " اوراق بهادار تهران بورس

 یها قیمت سهام در شرکت تیبر ريسک سقوط آ تیتأثیر فرار مالیا "( 8838) ،  امیر،  منوچهر ، رسائیانيی ، ، میرزا ، داريوش فروغی.4

 .88شماره 6  10دوره  پژوهشنامه مالیات ، "ه شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذيرفت

شرکت  تأثیر محافظه کاري شرطی حسابداري بر ريسک سقوط آتی قیمت سهام در "(  8838)  منوچهر ،،  میرزايی ، ، داريوش فروغی.5

،  دوره ي چهارم/  11، صفحه هاي  اري دانشگاه شیرازمجله ي پیشرفت هاي حسابد "هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 . 98 -881، پیاپی 8838، پايیز و زمستان  ي دوم شماره

قیمت  تیبر ريسک سقوط آ یشفاف نبودن اطالعات مالتاثیر  "(  8830) ، منوچهر يی ،  میرزا،  ی، هاد یامیر ، ، داريوشغی فرو. 9

 . 4شماره 6  8دوره  مالی ، یحسابدار یپژوهش ها "وراق بهادار تهرانپذيرفته شده در بورس ا یها سهام در شرکت
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