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 چکیده:

پذیرفته شده در  های شرکت  سهام متیکاهش ق سکیسهام بر ر متیهمزمانی ق آزمون هدف این پژوهش، بررسی 

بررسی  1313تا  1311شرکت در طی دوره زمانی  101در این پژوهش اطالعات مالی  بورس اوراق بهادار تهران است.

سال(. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره ترکیبی استفاده شده است.  -شرکت  456شده است )

 ام است.بطورکلی ،نتایج نشان می دهد که همزمانی قیمت سهام ،عامل تاثیرگذاری بر ریسک کاهش قیمت سه

ضریب منفی چولگی بازده سهام و شاخص سود آوری  دارومعنامثبت  اثریافته های پژوهش حاکی از وجود سایر

وهمچنین رابطه معکوس ) منفی( نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی و اندازه برریسک کاهش قیمت سهام 

های رشد و اهرم مالی با متغیر ریسک کاهش و نیز بی معنا بودن رابطه فرصتبرریسک کاهش قیمت سهام  شرکت

 قیمت سهام می باشد،

 های کلیدی:واژه

 همزمانی قیمت سهام، ریسک کاهش قیمت سهام .
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 مقدمه  
تر از سایر  و پررنگ ی تربه مراتب قو یمختلف اقتصاد های بخش یمال در ساختاری سرمایه نقش بازارها رانیدر ا   

توان به عوامل داخلی را می هاسهام شرکت عوامل مؤثر بر قیمت .(2006)باشد)پیتروسکی و رول استون، یم بازارها

نمود )فرناندس و فریرا،  ا( تقسیمها ( و عوامل خارجی )خارج از کنترل مدیریت شرکتها)تحت کنترل مدیریت شرکت

گذاران است و پژوهش در این زمینه های اصلی سرمایهقیمت سهام در بازار یکی از نگرانی کاهشریسک  (.2001

گذاران در مورد قیمت سهام، سبب بدبینی سرمایه کاهشتواند برای بازار سرمایه حائز اهمیت باشد. افزایش پدیده می

گذاران تواند سبب خارج ساختن منبع سرمایهشود، که این مسأله در نهایت میهادار میگذاری در بورس اوراق بسرمایه

مدیران سرمایه گذار و مدیران  گذاران،سرمایه در اقتصاد رو به رشد حال حاضر توسط آنها از بورس اوراق بهادار شود.

هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در  پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند

بنابراین تعیین میزان تاثیر عواملی که بر روی بازده و  .(2002)چن و همکاران،  بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند

گذاران و هم از جهت مدیران مالی از اهمیت به سزایی گذارد، هم از جهت سرمایهها تاثیر میقیمت سهام شرکت

  (.2010)بیک و همکاران،  برخوردار است

 استفاده مورد هایو مدل هافرضیه پژوهش، روش شود. سپسمی بیان پژوهش پیشینه و نظری مبانی ابتدا در ادامه

 شود.می نیز بیان گیریو نتیجه شده تفسیر و بررسی آماری از  تحلیل حاصل هاییافته خواهند شد. در نهایت تشریح

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش بیان مسأله اساسي و  
سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروهها برای دریافت اطالعات به موقع می باشند. تغییرات قیمت سهام یک منبع 

ثر برای آنان در ارزیابی وضعیت واحد تجاری است. بنابراین مهمترین مساله برای سرمایه گذاران ؤمهم اطالعاتی و م

گذاران، کنیم که نظارت قوی سرمایهما در این پژوهش فرض می قیمت است.امکان پیش بینی تغییرات 

های نقدی را محدود کرده و باید ریسک در ارتباط با قیمت سهام کاهش های مدیریت در ارتباط با جریانگیریتصمیم

خاص شرکت و نفوذ گذاران را شامل هر دو مورد گردآوری اطالعات (، نظارت سرمایه2002داده شود. چن و همکاران )

معموال بازده در یک دوره معین شامل دانند. گذاران نهادی میمدیریت در ارتباط با حفاظت از حقوق مالکیت سرمایه

هر گونه وجه نقد دریافتی به اضافه تغییرات قیمت دارایی در طول دوره تقسیم بر قیمت اوراق یا دارایی در زمان خرید 

 (.2003)گومپرز و همکاران،  است

و  ریاخ های سال یسهام ط متیق یناگهان راتییمختلف موضوع تغ های دگاهیو د سهام متیق )سقوط(کاهش سکری

عمدتاً به دو صورت  راتییتغ نیرا به خود جلب کرده است. ا یاری، توجه بس2001سال  یبعد از بحران مال ژهیبه و

 بازده سهام خود قائل هستند، یگذاران برا هیکه سرما یتی. با توجه به اهمیدهدسهام رخ م متیسقوط و جهش ق
مورد توجه پژوهشگران بوده  شتریبا جهش ب سهیدر مقا ی شود،بازده منجر م دیسقوط سهام که به کاهش شد دهیپد

 است. 

 مشخص است. یژگیسه و یسهام دارا متیسقوط ق فیتعر

حادثه مهم  کیسهام است که بدون وقوع  متیمعمول در ق ریبزرگ و غ اریبس رییتغ کیسهام  متی( سقوط قالف

 ی دهد؛رخ م یاقتصاد

 هستند؛ یبزرگ به صورت منف اریبس راتییتغ نی( اب
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سهام  کیسهام تنها به  متیکه کاهش ق یمعن نیدر سطح بازار است. بد رداریواگ دهیپد کیسهام  متی( سقوط قج

 . ی شودشامل م بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را ی شود،خاص منحصر نم

 یژگیدارند. در رابطه با و شهیر یمستدل و قو ،یتجرب قیاز حقا ای سه گانه فوق، در مجموعه یهایژگیاز و کیهر

در شاخص  یجهانکه بعد از جنگ یبزرگ راتییاز تغ یاریکه بس ی کنندم انی( ، ب2003)  1نیهانگ و استنخست، 

(500s & p2  )مهم و  دادیرو کیاخبار مربوط به  یافشا لی، به دل1112سقوط بازار در اکتبر  ژهیرخ داده است و به و

   .قابل توجه نبوده است 

که  یمعن نیبازده بازار است؛ بد راتییو قابل توجه در تغ یعدم تقارن تجرب کیاز  یفوق ناش فیدوم تعر یژگیو

قابل  قیتقارن به دو طر معد نیبوده است. ا شیبه صورت کاهش و کمتر به صورت افزا شتریب متیبزرگ در ق راتییتغ

عدم تقارن را به  نیا توان یمربوط به بازده بازار، م یخیتار یهاداده میمشاهده مستق قیاثبات است. نخست از طر

در شاخص  1162که بعد از سال  یبزرگ رییتغ 10که از  دهد یمزبور نشان م های داده یوضوح مالحظه کرد. بررس

500 s & p  ،مربوط به بازار سهام،  اتیاز ادب یعیبخش وس ،یکاهش بوده است. به طور کل آنهامورد  1رخ داده است

 .نوسان نامتقارن است  ای یمنف یآن است که بازده سهام در طول زمان نشان دهنده چولگ انگریب

 نی. بدردیگیرا در بر ماست که تمام بازار  ای دهیاست که سقوط پد نیسهام ا متیسقوط ق فیتعر یژگیو نیسوم

    . کند یم تیبه تمام انواع سهام موجود در بازار سرا دهیپد نیکه ا یمعن

بازده سهام،  یمنف یمترادف با چولگ ای دهیسهام به عنوان پد متیسقوط ق دهیدر تمام مطالعات انجام شده، پد باًیتقر

ی رخ م یزمان ه،ینادر در بازار سرما یادهیسهام به عنوان پد متیسقوط ق»شده است:  فیگونه تعر نیا یاز لحاظ آمار

بازده ماهانه خاص شرکت  نیانگیکمتر از م اریانحراف مع 2/3،یندوره زما کی یکه بازده ماهانه خاص شرکت ط دهد

ماهانه بازده  عیقرار دارد که با فرض نرمال بودن توز یمفهوم آمار نیبر ا فیتعر نیاساس ا«. همان دوره باشد یط

قرار  اریمعانحراف  2/3 یمنها نیانگیو م اریانحراف مع 2/3به عالوه  نیانگیکه در فاصله م ییهاخاص شرکت، نوسان

ی قلمداد م عادیریفاصله جزو موارد غ نیخارج از ا یهاو نوسان شوندیمحسوب م یعاد یهااز جمله نوسان رند،یگی م

و  یعاد یهانوسان نیبه عنوان مرز ب 2/3است، عدد یرعادینوسان غ کیسهام  متیسقوط ق نکهی. با توجه به اشوند

  .  شودیدر نظر گرفته م یعاد ریغ

 نیکردند. ا هیرا ارا یاثرات اهرم هیسهام، نظر متیسقوط ق دهیبروز پد یچگونگ حی( در توض2002) 3یستیو کر بلک

)کاهش(  شیآن را افزا یاتیو عمل یمال های شرکت، اهرم کیسهام  متی( در قشیکه کاهش )افزا ی کندم انیب هینظر

بازده سهام را به همراه دارد.  یمنف ینامتقارن، چولگ نشواک نیو متقابالً منجر به نوسان بازده سهام و ا ی دهدم

را مطرح سهام  متیق یبازده سهام، مدل حباب تصادف یمنف یچولگ دهیپد حی( در توض1112) 6بالنچارد و واتسون

آن برابر است.  یآت ینقد یهاانیجر یسهم با جمع ارزش فعل کیارزش  ن،ینو یمال یهاهیردند. بر اساس نظرک

آن در نوسان است. اما  یدر محدوده ارزش ذات ایبازار کارا برابر  کیسهام در  متیبازار کارا، ق هیبر اساس فرض نیهمچن

ی م شیافزا یو اقتصاد یادیبن هیتوج چیبدون ه ها متیو...(، ق دیشوک )انتشار اطالعات جد کیمواقع براثر  یدر بعض

با عنوان حباب  یمال اتیدر ادب ندیفرا نی. از اابدی یم شیافزا یریگونه چشمگسهام به متیق گریو به عبارت د ابدی

                                                           
1. Hong & stein 

Standard and Poors 500  . 2 
3 . Black & Cheristie 

4. Blanchard & Vatson 
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 حباب دنیسهام از ترک متیسقوط ق ایبازده سهام  یمنف ی. بالنچارد و واتسون معتقدند که چولگی شودم ادی یمتیق

  . ی شودم یناش یمتیق های

 همزماني قیمت سهام و بازده سهام

بازار و صنعت است که در قیمت سهام  اطالعات ای از جانسون، همزمانی قیمت سهام را اینگونه تعریف میکند: درجه

همزمانی بازده  (2006)و پیتروسکی و رولستون ( 2003)شرکت منعکس میشود. همچنین دورنف و مورک و یونگ

دهنده این است که تا چه حد بازده بازار و صنعت، تغییرات بازده سهام شرکت  اند: نشان سهام را اینگونه تعریف کرده

خاص شرکتی تبعیت میکند. حرکت بازار که  اطالعات رفتار قیمت سهام از دو عامل حرکت بازار و  .را شرح میدهد

متاثر از عوامل مختلف اعم از مسائل داخلی و خارجی و سیاسی و ... خواهد بود و اطالعات خاص شرکتی که مربوط به 

 .گذار به سود شرکت وابسته به اطالعات خاص شرکتی بیشتر است عوامل خود شرکت است. اعتماد بیشتر سرمایه

گذار به سود شرکت وابستگی بیشتری به اطالعات خاص شرکتی دارد و در صورتی که ارتباط بین  هاعتماد بیشتر سرمای

دهنده بیشتر بودن اطالعات خاص شرکتی است. بنابراین  پایین باشد، نشان(همزمانی قیمت)بازده شرکت و بازده بازار

ن موضوع است که قیمت آنها وابستگی می توان گفت پایین بودن همزمانی بازده سهام شرکتها، در واقع بیانگر ای

بازار به آن اطمینان  فعاالنکمتری به حرکت بازار دارد، چون مقدار بیشتری از اطالعات خاص شرکتی وجود دارد که 

  .میکنند

، با استفاده از همزمانی قیمت به تجزیه و تحلیل مقدار نسبی اطالعات خاص شرکتی (2006)پیتروسکی و رولستون    

گذاران نهادی به طور کلی  گروهی و سرمایه درون التیمت منعکس میشود پرداختند که متوجه شدند معامکه در ق

اطالعات خاص شرکتی بیشتری برای بازار فراهم میکنند. در حالی که بسیاری از شواهد مطابق با تفسیر همزمانی 

که در قیمت سهام منعکس میشود، اما قیمت سهام به عنوان یک معیاری از مقدار نسبی اطالعات خاص شرکتی است 

میکنند همزمانی قیمت به جای اطالعات خاص شرکتی، پارازیت موجود  داللتعداد کمی از مطالعات وجود دارد که است

های تجربی همزمانی قیمت، لی و لیو  برای تطبیق تفاوت در یافته تالشرا در خود جای میدهد. در  مالتدر فرآیند معا

ز ریسک غیرسیستماتیک ارائه دادند. آنها نشان دادند که ریسک غیرسیستماتیک را میتوان به دو یک مدل ا (2002)

را به دو بخش بهروزرسانی اطالعات و بخش تحلیل  یتجزیه کرد. آنها بیشتر جزء اطالعات یجزء پارازیت و جزء اطالعات

یابد، اما با جزء  اجزای پارازیت کاهش میقیمت با  (کیفیت ارائه اطالعات(عدم اطمینان تجزیه کردند. ارزشمندی 

 ( .2001جانسون،)اطالعات رابطه برعکس دارد 

به شرح  یدوره مال کیکه در طول  یداتیعبارتست از مجموعه عا ،یبازده سهام عاد:  بازده سهام و عوامل موثر بر آن

 ،هر سهم  یسود نقد ، متیق رییتغد که شامل: ریگ یبه دارنده سهم تعلق م لیذ

است که هر  یریکرد؛ گروه نخست مرتبط با تاث هیبه دو گروه تجز توانیهر سهم را م یو بازده متیعوامل موثر بر ق

 باشد.است که تنها به خود همان سهم مربوط می ییرهایو گروه دوم وابسته به متغ ردیپذیاقتصاد م یسهم از عوامل کل

 کی میبازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواه یرو رگذاریامل تاثبه عنوان ع توانیرا م یمختلف یمتغیرهای اقتصاد

است. برای سادگی، تمام  هیانتخاب شاخص بازار سرما نیبهتر م،یمتغیر را به عنوان تاثیرگذارترین متغیر انتخاب کن

مدل  توانیم بیترت نی. به امیکنیعامل خالصه م کیدر  زیسهم موثر هستند را ن کیکه تنها بر  یعوامل انحصار

گردد که یک جزء آن ناشی از مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشکیل می نیمعروف به مدل بازار را ساخت. مطابق ا

است که آلفا  سهمنامند؛ جزء دیگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم از بازار را بتا می یریپذریتاث بیبازار است که ضر

  شود. نامیده می

نسبت قیمت به سود را در نظر می  یه گذاران در پیش بینی های خود، عواملی از قبیل بازدهی سهام وبسیاری از سرما 

نسبت قیمت به سود به طور بی سابقه ای افزایش می یابد، آنها را  گیرند و هنگامی که بازده سهام کاهش می یابد و یا
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سوددهی  ییرات در روند اولیه قیمت سهام،می کنند. بدین ترتیب چنین مطرح می شود که علت تغ زنگ خطر تلقی

 تواند صادق باشد. نیز می شرکت های صادر کننده سهام می باشد. این مسئله در مورد یک صنعت خاص

 

 پژوهش پیشینه  

در بورس اوراق قیمت سهام در کاهش ریسک  همزمانی قیمت سهامتا کنون در ایران هیچ پژوهشی به بررسی نقش 

و نوسانات قیمت هایی که در رابطه با سقوط قیمت سهام است. لذا به تعدادی از پژوهشی نشده اندپرداختهبهادار تهران 

 اشاره شده است. و پرداخته (وخارجبورس اوراق بهادار تهران داخل)درسهام و ریسک سیستماتیک و بازده 
های مالی در قیمت سهام و نسبتبررسی رابطه بین تغییرات "(، در پژوهش خود تحت عنوان 1313مردگی قشمی) .1

به بررسی رابطه بین ده نسبت مالی و تغییرات قیمت سهام  "های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

های قبلی انتخاب کرده است عبارتند از: نسبت هایی که او برای بررسی روابط باال منطبق بر پژوهشپرداخت. نسبت

ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت گردش موجودی کاال، نسبت زده داراییجاری، نسبت آنی، نسبت با

های ثابت، نسبت سود ناخالص به فروش، نسبت سود به فروش، نسبت سود هر سهم و نسبت قیمت به گردش دارایی

وجود دارد. این  داریهای مالی و تغییرات قیمت سهام رابطه معنیدرآمد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین نسبت

تری پژوهش نشان داد که بین نسبت جاری، نسبت حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و قیمت هر سهم رابطه قوی

 وجود دارد.

( به بررسی تأثیر شفاف نبودن اطالعات مالی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام در 1310فروغی و همکاران ) .2

ها، حاکی از آن است که بین عدم شفافیت تهران پرداختند. یافتههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت

 با که گرفت نتیجه توانمی بنابراین،. دارد وجود مستقیم رابطه سهام قیمت آتی سقوط اطالعات مالی و ریسک

 پژوهش، این نتایج. یابدمی افزایش سهام قیمت آتی سقوط ریسک مالی، گزارشگری در شفافیت عدم افزایش

 عدم اثر دارد، وجود اطالعاتی تقارن عدم گذارانسرمایه و مدیران بین که شرایطی در که دهدمی نشان همچنین

 است . بیشتر سهام قیمت آتی سقوط ریسک افزایش بر مالی اطالعات شفافیت

 بورس در سهام قیمت ریزش ریسک کاهش بر حسابداری کاریمحافظه تأثیر بررسی به ،(1310) همکاران و مرادی .3

دهد که بین نشان می پژوهش هاییافته. نمودند بررسی 12 -10 سال از را شرکت 10 و پرداختند تهران بهادار اوراق

اری، یک رابطه معکوس کاری حسابدوجود رویداد سقوط سهام در طول دوره پژوهش با سطح محافظهوجود و یا عدم 

کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط مثبت محافظه تأثیرها حاکی از دار وجود دارد. به عبارت دیگر، یافتهو معنا

های د سقوط قیمت سهام در شرکتکاری با وجود یا عدم وجود رویداقیمت سهام است. همچنین، رابطه بین محافظه

و عدم تقارن اطالعاتی، نتوانسته است تأثیر  دارای سطح عدم تقارن اطالعاتی باال، به لحاظ آماری معنادار نیست

 کاری در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش دهدظهمحاف

(، به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کاهش احتمال ریسک ریزش قیمت 1311دیانتی دیلمی و همکاران ) .6

مدیریت سرمایه در گردش احتمال ریسک ریزش قیمت سهام را به صورت  دهند؛پردازند. شواهد نشان میسهام می

 دهد.کاهش میمعناداری 

به  "گذاران نهادی همزمانی قیمت سهام، شاخص سودآوری و سرمایه"( ، در تحقیقی با عنوان 2016) 1آن و زنگ .5

ها به طور خاص در ارتباط با رابطه بین دو عامل همزمانی قیمت سهام بررسی رابطه بین این سه عامل پرداختند. آن

گذاران نهادی(، یک رابطه منفی برقرار کرده که با انگیزه )سرمایه هاو ریسک ورشکستگی ناگهانی با مالکیت شرکت

باشد. در واقع رابطه مثبت میان گذاری طوالنی مدت میبسیار قوی نشان از نگهداشت باالی افق های سرمایه
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به  گذاران نهادی با دو عامل ریسک ورشکستگی ناگهانی و همزمانی قیمت سهام گذار بوده و بیشتر گرایشسرمایه

گذاران نهادی در ارتباط با ها نشان داد که نظارت سرمایهانجام معامله بر مبنای نظارت خواهد بود. یافته های آن

های نقدی شرکت کنترل مدیران را محدود کرده و ریسک خاصی که در شرکت توسط مدیران ایجاد شده را جریان

گذاران دهد. عالوه بر این نظارت سرمایهی کاهش میتررا به سطح پایین R2جذب خود نموده و در نتیجه ریسک 

نهادی سبک و کم بوده و انباشتن اخبار بد مدیریتی، نتایج خودش را در ریسک ورشکستگی قیمت سهام نشان داده 

 ها خواهد شد.و هنگامی که اخبار بد انباشته شده باشد نهایتا رها شده و باعث این ناهمسانی

های گذشته سهام و بینی ریزش قیمت سهام توسط سه متغیر حجم معامالت، بازده( به پیش2001هانگ و چن ) .4

 همان یا شود که، چولگی منفی بازده روزانه سهاماند. نتایج این پژوهش این طور بیان میچولگی قیمت سهام پرداخته

 در حجم افزایش یک ولا: باشند کرده تجربه را زیر مورد دو که است ترمشخص سهامی در سهام قیمت ریزش پدیده

 کرده تجربه قبل ماه 34 از بیش در را مثبت ییهابازده دوم گذشته، ماه درطی شش آن روند به نسبت سهام معامالت

 استین و نگهامدل  با است مطابق پژوهش این اول یافته که گیردمی نتیجه طور این مقاله این در پژوهشگر .باشند

افتد که یک اختالف نظر بزرگ بین عقاید می اتفاق زمانی سهام بازده در منفی یهاتقارن عدم نمایدمی بینیپیش که

  گذاران وجود دارد. سرمایه

 این. پرداختند شرکت سهام قیمت ریزش و نهادی گذاران -سرمایه بین رابطه بررسی به( 2013) فانگ و کالن .2

 در( مانیتورینگ) نظارتی دیدگاه: دهدمی قرار آزمون مورد را نهادی سرمایه گذاران از مخالف دیدگاه دو پژوهش

در مورد رابطه معکوس بین مالکان  محکمی شواهد که است آن از حاکی پژوهش این نتایج. مالکیت سلب مقابل

گذاران نهادی از طریق نهادی و ریزش قیمت سهام در آینده وجود دارد. این مسأله بدان دلیل است که، سرمایه

 .شوندیت مانع از انباشته شدن اخبار بد در شرکت )یکی از مهمترین دالیل ریزش قیمت سهام( مینظارت بر مدیر

 

 فرضیه پژوهش 

 : زیر تدوین شده است ر باال به آن اشاره شد، فرضیهبراساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش که د

   وجود دارد.بین همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام شرکت ها رابطه معناداری 

 روش پژوهش 

 افتنی یرو که در پ نیاز ا قرار دارد، همبستگیو  توصیفی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیقات  

وابسته با توجه به حدود  ریمتغ راتییطور به مطالعه حدود تغ نیو هم میهست قیتحق یرهایمتغ نیب یرابطه معنادار

دلیل که برای  نیقیاسی به ا.باشدمی استقرایی ـقیاسی پژوهش، استداللشیوه .میپردازیمستقل م یرهایمتغ راتییتغ

که خانه، مقاالت و اینترنت استفاده شده است و استقرایی به دلیل آنچارچوب نظری و پیشینه پژوهش از مسیر کتاب

 های جمعبا استفاده از داده. است پذیرفته انجام اه های اولیه برای قبول یا رد فرضیهآوری اطالعات از مسیر دادهجمع

گیرد. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش تحقیق مورد آزمون قرار می آوری شده از نمونه آماری تحقیق،فرضیه

 انجام خواهد شد.   14Minitabو  Spss، 2 Eviews 20 افزارهاینرمگیری از باشد که با بهرهمی های پانلداده

 جامعه ونمونه آماری پژوهش

باشد. بنابر اعالم های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میجامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت  

شرکت  520شامل  1313های پذیرفته شده تا پایان سال سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران کلیه شرکت
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های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در نابراین در تحقیق حاضر کلیه شرکتباند. گروه صنعتی بوده 32در 

اطالعات مورد  متغیرهای پژوهش،، جامعه آماری تحقیق می باشند.1313تا  1311یک بازه زمانی شش ساله، از سال 

ها( به دلیل ها و بیمهانکگذاری، هلدینگ، لیزینگ و بگری مالی )سرمایههای واسطهنیاز در دسترس بجزء شرکت

هایی که حداکثر تا پایان ، شرکت1311ها، نباشند. با توجه به اطالعات مورد نیاز از سال متفاوت بودن عملکرد آن

از فهرست  1313ها تا پایان سال اند و نام آندر بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده 1312اسفند ماه سال 

ها به طور فعال در بورس معامله شده باشد. به نظر، سهام آننشده باشد.در طول دوره موردهای یاد شده، حذف شرکت

براین و در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.های مورد بررسی،کتمنظور افزایش قابلیت مقایسه شر

 پژوهش انتخاب شدند.به عنوان نمونه آماری  1313تا1311شرکت در دوره زمانی  101اساس، تعداد 

 متغیرهای پژوهشمدل و 

(  به صورت 2016( و متغیرهای تعدیل شده پژوهش، زنگ )2011پژوهش برگرفته از پژوهش پراتو و همکاران ) مدل

 زیر برآورد شده است:

titi

tititititititi

ROE

LEVSIZEMTBIONCSKEWSYNCHCRASH

,,7

,6,5,4,3,2,10,









 

 :  روه طبقه بندی می شودمتغیرهای این پژوهش به سه گپژوهش، متغیر وابسته این پژوهش  با توجه به فرضیه

  
ti

CRASH
,

برابر است با مجموع اثرات متغیرهای تاثیرگذار بر نوسانات کاهش قیمت )ریسک کاهش قیمت سهام( :

، هانسبت سود انباشته به کل دارایی، هانسبت سرمایه در گردش به کل داراییسهام که معموال از تقابل متغیرهای 

و نرخ رشد  هابه کل بدهی حقوق صاحبان سهامارزش دفتری ، نسبت هابهره و مالیات به کل دارایینسبت سود قبل از 

 (.2001آید )بانسال و همکاران، قیمت سهام به دست می

زمانی در نظر میگیریم که  را در یک سال مالی برای یک شرکت "سقوط قیمتی ماهانه"( 2001مطابق تحقیق هاتن )

ماهانه خاص شرکت برای کل سال مالی را تجربه  برابر انحراف معیار زیر میانگین بازده 3.2ماهانه آن شرکت بازدهی 

( از این 2010، کیم و ژانگ 2001شده است که در تحقیقات قبلی )هاتن  انحراف معیار به این دلیل انتخاب 2/3کند.)

 است .( مقدار استفاده شده

عالوه عدد باقیمانده  می دهیم برابر است با لگاریتم طبیعی عدد یک به نشان wبازده ماهانه خاص یک شرکت که با 

 :ای که از فرمول زیر محاسبه می گردد

)1log(
,, tjtj

w 
 

jttmjtmJtmjtmjrmJjtj
rBrBrBrBrBar 

 2,51,4,31,22,1, 

tj که در فرمول فوق
r

tm می باشد و tدر ماه  jبازده سهام شرکت  ,
r

( خواهد بود. در بازار )بر اساس شاخص بازده بازار,

تا نشان دهیم که بازده یک سهم در  است این فرمول به این دلیل درمحاسبه ی بازده چند ماه قبل و بعد استفاده شده

سهام( کمتر از  خاص )بازده wاست. بنابراین چنانچه  چگونه یک دوره ی خاص چگونه تغییر می کند، و روند بازده آن
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خواهیم گفت که آن شرکت دچار سقوط قیمت شده  صورت باشد، درآن نسبت به میانگینبرابر انحراف معیار  2/3

 برای این منظور از متغیر مجازی صفر ویک برای تفکیک شرکت ها استفاده خواهد شد.است.

 ti
SYNCH

نوسانات قیمت سهام و بازده سهام به همزمانی قیمت سهام از تقابل دو متغیر  (سهام قیمتهمزمانی ):,

 افتد که نوسانات قیمت سهام ییشتر از نوسانات بازده سهام باشد.آید. همزمانی قیمت سهام زمانی اتفاق میدست می

صورت ( به 0222) 0و جین و دی مایرس( 0222) 1رک و همکارانوسهام از مدل م قیمتبرای محاسبه همزمانی 

 .زیر استفاده خواهیم کرد

jttktmjti
rBrBar 

,2,1,
 

از مدل فوق
2

R محاسبه می  سهام قیمتهمزمانی  یعنی ضریب تعیین تعدیل شده مدل استخراج می شود و بر اساس فرمول زیر

 شود.  

 ti
SYNCH

, = Ln(
ti

R
,

2

 

1 − ti
R

,

2) 

 متغیرهای کنترلي 

 
ti

NCSKEW
,

 )ضریب منفی چولگی بازده ماهانه خاص شرکت( :

 :  زیر محاسبه می شود  مدلبرای محاسبه سقوط قیمت سهام چولگی منفی بازده ماهانه خاص شرکت است که از

                 
]))(2)(1/[(])1([

2/32/3

 
ititit

WnnwnnNCSKEW
 

tjبازده ماهانه مشاهده شده برای شرکت در هر سال و  تعدادN که درآن
w

 .استt بازده شرکت در سال ,

 
ti

IO
,

برای بدست آوردن این متغیر تعداد سهام شرکت که دراختیار  (نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی ):

ها و بانک ها می باشد مورد محاسبه قرار می گیرد و از تقسیم آن بر دولت، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی و بنیاد

 . (2003)کامپرس و همکاران،  آیدگذاران نهادی به دست میروی کل سهام منتشر شده شرکت نسبت مالکیت سرمایه

  
ti

MTB
,

برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در پایان سال مالی، که فرمول محاسبه  (های رشدفرصت):

 .(2001)فرنس و همکاران،  آن به صورت زیر می باشد

 
ti

ize
,

S:(اندازه شرکت)  ونگ و  صاحبان سهام در پایان سال مالیبرابر است با لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق(

 .(2001همکاران، 

                                                           

Morck et al- 1 

Jin and Myers- 2 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

  
ti

LEV
,

نشان دهنده اهرم مالی شرکت می باشد که از تقسیم ارزش دفتری کل بدهی ها  (نسبت اهرم مالی شرکت):

زیر می  به ارزش دفتری کل دارایی های شرکت به دست می آید. نحوه محاسبه نسبت دارایی های نقدی به صورت

 .(2011)هوتن و همکاران،  باشد

 
ti

ROE
,

به صورت  نسبت سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام در پایان دورهبرابر است با (:)شاخص سود آوری 

 (.2001محاسبه می شود.)تحقیق هاتن و تهرانیان ، زیر 

 های پژوهشیافته

گری و حذف آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل پس از غربالآمار توصیفی متغیرهای تحقیق خالصه وضعیت 

 .ارائه شده است 1در نگاره شماره   های پرتداده

 تحقیق آمار توصیفي متغیرهای ( :1)شماره نگاره 

 متغیر
 تعداد

 مشاهدات
 میانگین

 انحراف

 معیار

 کمترین

 مقدار

 بیشترین

 مقدار
 کشیدگی چولگی

 120/0 -621/0 0000/1 0000/0 1111/0 4226/0 456 ریسک کاهش قیمت سهام

 315/0 -620/0 2412/1 1562/0 1511/0 4656/0 456 همزمانی قیمت سهام

 بازده سهامضریب منفی چولگی 
456 

2411/0 0633/0 4211/0 1025/0 665/0 126/0 

 نهادی اننسبت سرمایه گذاری سرمایه گذار
456 

5512/0 2211/0 0243/0 4512/2 211/1 601/13 

 345/12 -046/2 2241/0 -2210/1 1245/0 3122/0 456 های رشدفرصت

 446/0 236/0 1111/2 4541/6 4060/0 1561/5 456 شرکتاندازه 

 621/22 225/2 6411/4 0000/0 5124/0 1653/0 456 اهرم مالی

 542/6 265/1 1642/0 0001/0 1342/0 1642/0 456 شاخص سود آوری

ترین و بوده و کم 4226/0های نمونه به ترتیب برابر با ، میانگین ریسک کاهش قیمت سهام شرکت(1) نگارهبا توجه به 

باشد. بررسی میزان چولگی و کشیدگی این متغیر که بایستی به می 0000/1و  0000/0بیشترین مقدار آن برابر با 

متغیر دارای توزیع نرمال نیست. بر اساس  دهد که اینباشد تا متغیر دارای توزیع نرمال باشد، نشان می 3و  0ترتیب 

های نمونه طی بازه زمانی تحقیق مثبت و ، میانگین همزمانی قیمت سهام شرکت(،1) نگارهآمار توصیفی ارائه شده در 

چنین میانگین مثبت ضریب منفی چولگی بازده سهام، نسبت سرمایه گذاری بوده است. هم 4656/0به ترتیب برابر با 

بوده  1561/5و  3122/0، 5512/0، 2411/0به ترتیب برابر با شرکت های رشد و اندازه ران نهادی، فرصتسرمایه گذا

و در نهایت میانگین اهرم مالی و شاخص سود آوری که بر مبنای حداقل و حداکثری بوده، به ترتیب برابر با است.

 باشد. می 1642/0و  1653/0
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 وابسته تحقیق آزمون نرمال بودن توزیع متغیر ه تحقیق در این مطالعه موضوعوابست آزمون نرمال بودن توزیع متغیر  
 .گیردمورد بررسی قرار می 1اسمیرنف-از طریق آماره کولموگروف

 ارائه شده است.  های نمونه برای متغیر ریسک کاهش قیمت سهام شرکت آزمون نتایج (2)شماره در نگاره 

 نرمال بودن متغیر وابسته تحقیقنتایج آزمون  (:2) نگاره شماره 
 (Sigسطح اهمیت ) (K-Sآماره ) (Nتعداد ) متغیر

 001/0 422/1 456 ريسك كاهش قیمت سهام

 05/0از  کمتر اسمیرنف-آماره کولموگروف برای متغیر ریسک کاهش قیمت سهام سطح اهمیت ن کهیبا توجه به ا

0هین فرضیبنابرا ،باشدیم
H   ن است یگر او بیان رد شده %15نان یدر سطح اطممبنی بر نرمال بودن توزیع این متغیرها

 باشند.یمنع نرمال برخوردار یاز توزمتغیر ریسک کاهش قیمت سهام که 

های رگرسیون است، بنابراین الزم است قبل از آزمون نرمال بودن متغیر وابسته، شرط الزم برای مدلاز آنجایی که 

بهره گرفته شده  2ها از تابع انتقال جانسونا این متغیر نرمال سازی شود. در این پژوهش برای نرمال سازی دادههفرضیه

بعد از فرآیند نرمال بودن مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. نتایج حاصل از آزمون  Minitab 14و توسط نرم افزار 

 باشد.می(3)ها به شرح نگاره نرمال سازی داده

 نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازینتایج آزمون (:3)نگاره شماره 

 (Sigسطح اهمیت ) (K-Sآماره ) (Nتعداد ) متغیر

 292/0 450/0 456 ريسك كاهش قیمت سهام

اسمیرنف برای متغیر -آماره کولموگروف ها سطح اهمیتجایی که بعد از نرمال سازی دادهاز آن(3)با توجه به نگاره 

0(، بنابراین فرضیه 212/0باشد )می 05/0وابسته باالتر از 
H  گر این است که تأیید شده و بیان %15در سطح اطمینان

 .باشندمتغیر ریسک کاهش قیمت سهام بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می

روش  ایاستفاده کرد  دیاز روش پانل با ایابتدا از آزمون چاو استفاده شد تا مشخص گردد که آ یهاآزمون مدل یبرا

 تیاثرات ثابت استفاده شد. در نها ای یاستفاده از روش پانل اثرات تصادف یو در ادامه از آزمون هاسمن برا یبیترک

در  قیتحق جی. نتادیگرد انیب قیتحق یهامدل یبرا کیالسون کیحاصل از مفروضات رگرس جیبرازش مدل ارائه و نتا

همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام رابطه  نیاول پژوهش نشان از آن داشت که ب هیفرض دییارتباط با تا

 وجود دارد. یمیمعنادار و مستق

 

 

                                                           
 1 . Kolmogorov-Smirnov  
2. Johnson Transformation 
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 (1آزمون چاو و هاسمن برای مدل ) جینتا (4)شماره نگاره 

 P-Value درجه آزادی مقدار آماره  آماره  تعداد آزمون

 F 4126/0 (535،125) 0000/0 256 چاو

2 456 هاسمن
 

0200/4 2 0625/0 

0هی(، فرض0000/0آن ) آحتمال آمارهو  چاو ج آزمونیبا توجه به نتا
H  گر بیان رد شده و %15نان یدر سطح اطمآزمون

 آحتمال آمارهو  هاسمن ج آزمونیبا توجه به نتاچنین  هم پانل استفاده نمود. یهاتوان از روش دادهیماین است که 

0هیباشد، فرضیم 05/0( که کمتر از 0625/0آن )
H  1هیرد شده و فرض %15نان یدر سطح اطمآزمون

H رفته یپذ

 د. لذا الزم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. شویم

برای آزمون نرمال بودن جمالت خطا استفاده  شده است . نتایج آزمون حاکی از این است که : ا بر -وآزمون جارک

طوری که بهاز توزیع نرمال برخوردار هستند،  %15های حاصل از برآورد مدل تحقیق در سطح اطمینان باقیمانده

 باشد.می 05/0تر  از ( بزرگ0262/0احتمال مربوط به این آزمون )

استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت این  ها ازاین آزمونبرای بررسی همسانی واریانس: آزمون برش پاگان 

توان گفت شده و می (، فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد0215/0باشد )می 05/0تر از آزمون که کوچک

ها که یکی برای آزمون همبسته نبودن باقیمانده: باشد.آزمون دوربین واتسون انس میمدل دارای مشکل ناهمسانی واری

باشد و خود همبستگی نامیده می شود ازاین آزمون استفاده شده از مفروضات تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون می

و 5/1جایی که مابین بوده و از آن 63/2آورد مدل مقدار آماره دوربین واتسون برابر با است. با توجه به نتایج اولیه بر

نگاره شماره  در فوق هایآزمون نتایج خالصه باشند.ها مستقل از هم میتوان نتیجه گرفت باقیماندهباشد میمی 5/2

     .است شده ارائه ( 5)

 (1مفروضات آماری مدل )های مربوط به نتایج آزمون ( 5)شماره نگاره 

 Ramseyآماره  Durbin-Watsonآماره  Breusch-Paganآماره  Jarque-Beraآماره 

2
 ValueP  F ValueP  D F ValueP  

0244/1 0262/0 4230/1 0250/0 63/2 2992/1 1442/0 

چنین  نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کالسیک، و همچاو و هاسمن  یهاج حاصل از آزمونینتا با توجه به

نتایج آزمون  (4)نگاره شماره شود. یصورت اثرات ثابت برآورد مهپانل و ب یهابا استفاده از روش دادهتحقیق ( 1مدل )

 ارائه شده است.  فرضیات پژوهش
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 با استفاده از روش اثرات ثابت تحقیق اول نتایج آزمون فرضیه: (6)نگاره شماره 

 متغیر وابسته: ريسك كاهش قیمت سهام

 سال(-مشاهده شركت456سال)درمجموع 4درطول  شركت 109تعداد مشاهدات: 

 رابطه t P-Valueآماره  ضريب  متغیر

 بی معنی 3504/2 5432/2 6352/2 جزء ثابت

 مثبت 2355/2 5052/1 2584/2 همزماني قیمت سهام

 مثبت 2210/2 0555/3 5386/0 بازده سهامضريب منفي چولگي 

 منفي 2365/2 -1155/0 -2552/2 نهادی اننسبت سرمايه گذاری سرمايه گذار

 بي معني 3646/2 8626/2 2343/2 های رشدفرصت

 منفي 2222/2 -3842/2 -3531/2 شركتاندازه 

 بي معني 3158/2 8842/2 2135/2 اهرم مالي

 مثبت 2220/2 4565/3 1818/2 شاخص سود آوری

 2851/2 ضريب تعیین مدل

 Fآماره

(ValueP ) 

2555/3 

(2222/2) 

 : به صورت زیر خواهد بود Eviews 7 افزارمدل با استفاده از نرم شکل برآورد شده

titititi

tititititi

ROELEVSIZE

MTBIONCSKEWSYNCHCRASH

,,,,

,,,,,

1919.00138.03531.0

0373.00580.08394.20897.04356.0





 

( با 0000/0باشد )تر میکوچک 05/0از   Fدار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره در بررسی معنی

درصد از  51/41  نیز گویای آن است کهمدل ضریب تعیین  شود. دار بودن کل مدل تایید میمعنی %15اطمینان 

 گردد.ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میریسک کاهش قیمت سهام شرکت

برای ضریب متغیر  tجایی احتمال آماره از آن (4)ج ارائه شده در نگاره یبا توجه نتاداری ضرایب در بررسی معنی 

داری میان همزمانی قیمت جود رابطه معنی(، در نتیجه و0315/0باشد )می 05/0تر از همزمانی قیمت سهام کوچک

گیرد. بنابراین فرضیه تحقیق درصد مورد تأیید قرار می 15سهام وریسک کاهش قیمت سهام در سطح اطمینان 

 ها،همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام شرکتبین توان گفت درصد می 15پذیرفته شده و با اطمینان 

( حاکی از وجود رابطه مستقیم میان همزمانی 0112/0مثبت بودن ضریب این متغیر ) .رابطه معناداری وجود دارد

واحدی همزمانی قیمت سهام و  1طوری که با افزایش باشد بهها میقیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام شرکت

به تجزیه و  یابد. بنابراین با توجهواحد افزایش می 0112/0ها نیز به میزان ریسک کاهش قیمت سهام شرکت

توان نتیجه گرفت که بین همزمانی قیمت سهام و های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه پژوهش میتحلیل

 رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.شرکت ها ریسک کاهش قیمت سهام 
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ده سهام و شاخص داری بین ضریب منفی چولگی بازبطور کلی یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت ومعنا

و نیز بی  شرکتسود آوری وهمچنین رابطه معکوس ) منفی( بین نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی و اندازه 

های رشد و اهرم مالی با متغیر ریسک کاهش قیمت سهام می باشد،بطورکلی ،نتایج نشان می معنا بودن رابطه فرصت

 اری بر ریسک کاهش قیمت سهام است.دهد که همزمانی قیمت سهام ،عامل تاثیرگذ

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

کاهش  سکیسهام بر ر متیهمزمانی ق با توجه به کلیه مطالب مطرح شده در باال این سوال اصلی مطرح شد که  

این زمینه مهیا  یا نه؟ بنابراین با طرح این سوال اصلی، زمینه برای انجام کارتحقیقی در تاثیرگذار استسهام  متیق

برای ضریب متغیر همزمانی قیمت سهام  tجایی احتمال آماره از آن جیبا توجه نتا،تحقیق تدوین گردیدگشت و فرضیه 

داری میان همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش (، در نتیجه وجود رابطه معنی0315/0باشد )می 05/0تر از کوچک

گیرد. بنابراین فرضیه تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان تأیید قرار می درصد مورد 15قیمت سهام در سطح اطمینان 

. رابطه معناداری وجود دارد ها،همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام شرکتبین توان گفت درصد می 15

کاهش ( حاکی از وجود رابطه مستقیم میان همزمانی قیمت سهام و ریسک 0112/0مثبت بودن ضریب این متغیر )

واحدی همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام  1طوری که با افزایش باشد بهها میقیمت سهام شرکت

های صورت گرفته در ارتباط با یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلواحد افزایش می 0112/0ها نیز به میزان شرکت

شرکت ها ین همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام توان نتیجه گرفت که بتایید فرضیه اول پژوهش می

 رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

ارکنس و همکاران نظر وجود ارتباط معنی دار رابطه متغیر مستقل و وابسته با پژوهش نتیجه حاصل از فرضیه، 

ولی از نظر نوع ارتباط )مستقیم یا عکس(  ،(، مطابقت دارد2002)فریرا و الکس ( و 2011)کیم و همکاران (، 2012)

مورک و همکاران ( و 2001)چن و همکاران های ( مرتبط و با پژوهش2006)پیتروسکی و رول استون با نتایج پژوهش 

 ( در تضاد است.2000)

 پژوهش پیشنهادهای  
 تری را در تواند با توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه اطالعات جامعسازمان بورس اوراق بهادار می

 برای سهامداران منتشر نماید.ریسک کاهش قیمت سهام خصوص 

 حتوصیه مراجع تدوین استانداردهای حسابداری به افشای اختیاری اطالعات جامع در خصوص میزان و سط 

 ها.شرکتریسک کاهش قیمت سهام و سهام همزمانی قیمت 

  گذاران تواند اثرات مهمی بر تصمیم سرمایهمیقیمت سهام  همزمانیاز آن جهت که افزایش میزان و سطح

ریسک کاهش و همزمانی قیمت سهام داشته باشد، ارائه اطالعات کامل و شفاف از سوی مدیریت در زمینه 

 گشا خواهد بود.بسیار راهقیمت سهام 

 گذاری در بورس اوراق بهادار در کنار گران مالی فعال در بازار سرمایه، مشاوران سرمایههتر است تحلیلب

ریسک کاهش قیمت های خاصی مبتنی بر وضعیت دهند، تحلیلهای معمولی که انجام میها و تکنیکتحلیل

ستانداردهای حسابداری به عمل ها با توجه به اشرکتهمزمانی قیمت سهام و عوامل تاثیرگذار بر آن و سهام 

 آورند.

  هاشرکتریسک کاهش قیمت سهام  وهمزمانی قیمت سهام بین مطالعه تاثیر نوع صنعت بر روی روابط. 
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  بین ، در بررسی رابطه شاخص صنعتو  محدودیت های مالیکنترلی مانند استفاده از سایر متغیرهای ارزیابی

 .هاشرکت سهام متیکاهش ق سکیسهام بر ر متیهمزمانی ق اثرگذاری

 اثرگذاری رابطه بین  بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی، مانند: تورم، بهای نفت و نرخ ارز بر روی شناسایی 

 ها.شرکت سهام متیکاهش ق سکیسهام بر ر متیهمزمانی ق

  ارزش ذاتیناشی از مسائل سیاسی و تاثیر آن بر همزمانی قیمت سهام انجام تحقیق دیگری با در نظر گرفتن 

 ها.شرکت

 همزمانی گردد تحقیقی در ارتباط با رابطه بین با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش پیشنهاد می

  ها انجام شود.و تاثیرگذاری آن بر بازده غیرعادی سهام شرکت قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام

 

 فهرست منابع

(. تأثیر ساختار سرمایه بر بازده سهام و درآمدهای هر سهم. تحقیقات حسابداری، 1311نیا، رحیمی دستجردی؛ محسن .) ایزدی [1]
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