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 .1مقدمه
یکی ام عوامل مهن در گن فی تصنمن هنای سن مایهگنذاری ،توجنه بنه بنامده حاصنل ام
س مایهگذاری است .بتاب ای پژوهشگ ان مالی همواره به دنبال مدلهایی هسیتد که بیوانتند ام
ط یق آنها بامده س مایهگذاری را ب ای دورههای آتی با درصد اطمنتان بننشتن ی پننشبنتنی
کتتد .در ای راسیا میتوان به مدل قنمتگذاری داراییهایس مایهای) ،(CAPMمدلهای تک
عاملی و مدلهای چتد عاملی اداره ک د .تاکتون تمامی مندلهنای اراهنه دنده در این ممنتنه،
باوجود نقاط قوّتشان ،با انیقادهای ف اوانی مواجه دده و محبوبنت خود را ام دست دادهانند(راعی
و خس وی .)0801 ،بتاب ای با توجه بنه نارسناییهنای مندلهنای اراهنه دنده ،اکتنون در بنن
مشارکتکتتدگان در بامار بورو ننام به روش بهی ی ب ای اندامهگن ی نن ب بنامده منورد انی نار
احساو میدود (ب ن هورلت .)7882 ،بلوم و ف ند ( )0328ب ای اولنن بنار مطن

ک دنند کنه

بامدههای تحققیافیه داخص متاسبی ب ای محاسبهی بامدههای مورد انی ار ننسیتد .پن

ام آن

دارپ ( ،)0320فوروت و ف انکل ( )0303و الیون ( )0333محققان بعدی بودند که بنه حماینت
ام دیدگاه بلوم و ف ند پ داخیتد.
در ای بنن گنوردون و گنوردون ( ،)0332کالینوو و تومناو ( ،)7880گبهنارت ،لنی و
سامنتاتان ( ،)7880ایسیون ( )7882و اهلسون و جنیت ( )7882ننز با به کارگن ی بنامدههنای
تحقق یافیه به عتوان تخمنتی ام بامده مورد انی ار مخنال بنوده و هن کندام ،ینک مندل بن ای
تخمن بامده مورد انی ار اراهه دادهاند .هو ،وان دیجک و ژانگ( )7807به پن وی ام این اعیقناد،
روش جدیدی به نام روش هزیتهی س مایهی ضنمتی ت کنبنی ) ،(CICCبن ای تخمنن بنامده
مورد انی ار اراهه ک دند که در آن ام پتج مدل فوه اسیفاده دده است .در مدلهای مذکور بن ای
محاسبه بامده مورد انی نار ،ام سنودهای پننشبنتنی دنده اسنیفاده منیدنود .روش  CICCام
سودهای مورد انی ار به دستآمده ام مدل هو و همکاران( ،)7807به جای سودهای پننشبنتنی
دده توسط مدی یت اسیفاده می کتد تا نیایج به دست آمده ،تا حدامکان عاری ام سوگن یهنای
قضاوتی و جانبداریهای مدی یت بادد .ه چتن با توجه به اتفاه ن ن بسنناری ام محققنان در
ممنته کوتاهنگ ی مدلهای خطی ،می توان به غن خطی بنودن و نگناه بلتدمندت این مندل بنه
عتوان مزییی دیگ اداره ک د .ام ب ت یهای دیگ ای روش نسبت به مدلهای پنشن ه چنون
مدل فاما و ف نچ ،ای است که به جای اسیفاده ام بامدههای تحققیافیه به عتوان داخصی بن ای
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محاسبه بامدههای مورد انی ار ،در مدل جدید بامدههای مورد انی ار بهواقع پنشبنتی میدنوند.
بتاب ای هدف ای پژوهش محاسبهی ن ب بامده مورد انی ار بن مبتنای روش  CICCو ب رسنی
تر ن ویژگیهای خاص د کت ب بامده محاسبه دده مذکور است.
 .2مباني نظري پژوهش
ب رسی بسناری ام مطالعات انجام دده در ممنتهی بامده مورد انی ار ،نشان میدهد کنه در
اصل محققن  ،بامدههای تحققیافیه در دوره های بعد را به عتوان داخصی ب ای بامدههای منورد
انی ار در ن

گ فیهاند .در واقع ماهنت مدلهای موجنود در این ممنتنه ،ایجنا منیکتند کنه

محققن به جای تخمن بامدههای آتی ،ام بامدههای واقعی در دورههای بعد به عتوان داخصنی
ام بامدههای مورد انی ار اسیفاده کتتد .ن

به ای که بامدههای واقعی م بوط به گذدنیه بنوده و

در د ایط خاصی در گذدیه تحققیافیه است ،ام سوی دیگ د ایط آیتده منیتوانند میفناوت ام
گذدیه بادد ،در ن

گ فی بامدههای تحققیافیه به عتوان داخصی ب ای بامدههای مورد انی ار

متاسب ننست .ای درحالی است کنه روش  CICCبندون بنه کنارگن ی بنامده دورههنای بعند،
بامدههای آتی را پنشبنتی میکتد .ه چتن با توجه به ای که مدلهنای خطنی رابطنهی بنن
بامده و ریسک یا سای ویژگیهای خاص دن کتهنا را تعننن منیکتتند ،مندلهنای ف اگنن ی
ه چون  CAPMو فاما و ف نچ ،در کوتاه مدت قابلنت اتکا دارند و ضن یب حساسننت آنهنا در
ممننان تينننن مننیکتنند .اینن تينننن ات میتنناو و پننیدرپننی قنمننتهننا در کوتنناهمنندت بننا
س مایهگذاریهایی با اهداف بلتدمدت در تتاقض است .در ای منان ،مدی ان بنا اسنیتاد بنه این
مدلها ،تينن جهت میدهتد و عمده س مایهگذاریهایشان کوتاهمندت منیدنود .درنهاینت بنه
ناچار روحنهای محاف هکارانه دارند و بنشت مواقع ام توجه به بامدههای بلتدمدت بام منیمانتند.
ای کوتاهنگ ی نادی ام اسیفاده و تکنه بنش ام حد به مف وضات مدلهای خطی یاد دده اسنت.
در نینجه ،ج یان تخصنص بهنته متابع در بامار به درسنیی انجنام نمنیپنذی د و دنکل صنحن
س مایهداری در کل ن ام اقیصادی یک کشور صنورت نمنیپنذی د .بنه همنن جهنت ،در مننان
بهی ی صاحبت ان مدی یت مالی ،ای اعیقاد که تفک غن خطنی منیتوانند راه خ وجنی ام بن
بست بامار کارآمد و بیای دارپ بادد ،قوت گ فیه است(عبده تب یزی و گتابنادی .)0822 ،هنو و
همکاران( )7807با اراهه روش  CICCبا سناخیار غن خطنی و نگناه بلتدمندت آن ام ط ینق بنه
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کارگن ی سودهای پنشبنتی دده تا پتج دوره آتی سعی ک دهاند تا مدل خود را ام نقطه ضنع
بسناری ام مدلهای پنشن مصون نگاه دارند.
روش  CICCبا محاسبه منانگن بامدههای مورد انی ار تخمنن مده دنده ام ط ینق پنتج
مدل گوردون و گنوردون ( ،)0332کالینوو و تومناو ( ،)7880گبهنارت و همکناران(،)7880
ایسیون ( )7882و اهلسون و جنیت ( )7882بامده مورد انی ار را محاسبه میکتد .در هن پنتج
مدل مذکور ب سودهای آتی پنشبنتی دده به عتنوان مهن تن ی عامنل ارمشگنذاری دن کت
ترکند دده است .در واقع ،س مایهگذاران تصور میکتتد که در بلتدمدت ،تومیع سنود سنهام بنه
سود انبادنیه و عوامنل ردند مهسسنه بسنیگی دارد .بتناب ای پننشبنتنی سنود آتنی را عامنل
تعنن کتتدهای ب ای پنشبنتی تومیع سود میدانتد و به این ت تننب در ارمشگنذاری دن کت،
ب ای سودهای مورد انی ار آتی نقش و جایگاه تعنن کتتدهای را در ن

میگن ند(بنور ،ننکنل و

نلسون .)7882 ،متابع مخیلفی که ب ای پنشبنتی سود وجود دارد ،دامل اراهه پنشبنتی توسط
مدی ان ،تحلنلگ ان و اسیفاده ام مدلهای پنشبنتی سود است .در کشنور منا بنه طنور رسنمی
تحلنلگ انی وجود ندارند که به پنشبنتی سود بپ دامند یا پنشبنتیهای آنها به صورت مندون
وجود ندارد .بتاب ای س مایهگذاران یا ام پنشبنتی مدی ان اسیفاده میکتتد یا ای که خود با بنه
کارگن ی مدلها اقدام به پنشبنتی سود میکتتد .ب اساو ف ضنهی تعندیل انی نارات ،مندی ان
د کتها ب ای ه جهت ک دن انی ارات بامار بنا تفکن ات خنود ،اطالعنات خصوصنی را آدنکار
میکتتد .آنان در ب آوردهها آمادی عمل دارند و توانایی ای ام را دارند که قضاوتهای دخصنی
خود را در اندامهگن یها دخالت دهتد ،بتاب ای ای انگنزه را دارند که با افشایی کنه منیکتتند،
بامار را تحت تر ن ق ار دهتد و موجبات تيننن قنمنتهنا را فن اه آورنند .همنن امن موجنب
می گ دد ص ف ن

ام بار اطالعاتی پنشبنتی مدی یت ،اعیبار و قابلنت اتکاء پنشبنتیهنا بن ای

س مایهگذاران و میولنان بامار س مایه مورد ت دید ق ار گن د(مشایخ و داه خی.)0801 ،
ام سوی دیگ  ،مبتای اصلی مدلهای ف اگن ی چون مندل  CAPMو مندل فامنا و فن نچ،
ب ق اری ارتباط بن بامده مورد انی ار یک د کت با ویژگیهای خاص آن د کت اسنت .تنا بنه
حال ،پژوهشهای میعددی در مورد عوامل مخیل تر ن گذار ب بامده مورد انی ار سهام ،انجنام
پذی فیه است .ه یک ام ای تحقنقات سعی ک دهاند که به ب رسی یک یا چتد عامنل منه بن
بامده مورد انی ار سهام بپ دامند .د کتهای کوچک معمنوً در ب ابن تيننن دن ایط اقیصنادی
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حساو هسیتد ،بتاب ای در ممان تينن چ خههای تجاری ،نوسنانات بننشتن ی ام خنود نشنان
می دهتد ،بتاب ای ریسک بنشی ی دارند و ام ای رو یک رابطهی متفی بنن انندامهی دن کت و
بامده وجود دارد (چ و چ  .)0300 ،پاین بودن نسبت ارمش دفین ی بنه ارمش بنامار بنه این
معتی است که بن ای دو ارمش ،اخیالف چشمگن ی وجود دارد .ای اخیالف نشان میدهد که
د کت ام داراییهای نامشهود و ف صتهای ردد و توسعهای ب خوردار است که در دفات دن کت
متعک

نشده ،اما بامار ،ارمش آنها را در قنمت سهام لحاظ ک ده است ،بتاب ای ای ام موجب

ریسک ک ت ب ای د کت و ن ب بامده مورد انی ار ک ت ب ای س مایهگذاران میدنود .در نینجنه
انی ار می رود بن نسبت ارمش دفی ی به ارمش بنامار و بنامده سنهام رابطنهی مثبنت مشناهده
دود(باق ماده .)0802 ،ه چتن افزایش در داراییها میتواند نشاندهتدهی اسیفادهی د کت ام
ف صتها و مزیتهای رقابیی در بامار بادد .در ای صورت ،دن کت بنا پنذی ش طن هنایی کنه
دارای خالص ارمش فعلی مثبت هسیتد ،میتواند با افزایش در داراییها متج بنه افنزایش ارمش
د کت و سهام آن و در نهایت بامدهی بنشت ب ای سهامداران دود(خادمی .)0800 ،اسیفاده ام
اه م مالی موجب باً رفی ریسک میدود و تفاوت د کتها در اسنیفاده ام اهن م ،بنه تفناوت
بامدهی مورد انی ار س مایهگذاران متج میدود .بتاب ای ه چه منزان اه م مالی افنزایش یابند،
بامدهی مورد انی ار ننز افزایش منییابند(یعقو ننژاد ،سنعندی و روضنهای .)0800 ،ام این رو،
انی ار میرود ویژگیهای د کت ب بامده مورد انی ار به روش  CICCننز تر ن دادیه بادد.
 .3پيشينهي پژوهش
مه ت ی مطالعات صورت گ فیه در ارتباط با موضوع پژوهش به د

می است:

هو و همکاران ( )7807در پژوهشی با عتنوان «هزیتنهی سن مایهی ضنمتی :ینک رویکن د
جدید» به اراهه روش نویتی ب ای پنش بنتی ن ب بامده مورد انی نار پ داخیتند .این مطالعنه بنه
مقایسهی بامدهی پنشبنتی ددهی حاصل ام ای روش با بامدههای واقعی پ داخیه اسنت .نینایج
پژوهش نشان میدهد ،بامدههای واقعی ،داخص متاسبی ب ای پنشبنتی بامدههای مورد انی نار
ننسیتد و بامده پنشبنتیدده ام ط یق روش  CICCدر مقایسنه بنا بنامدههنای واقعنی ارتبناط
معتادارت ی با ویژگیهای د کت دارد.
لی ،اریک و وانگ( )7800در پژوهشی با عتوان «ارمیابی تخمن هنای هزیتنهی سن مایهی
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ضمتی» ،بامده های مورد انی ار را ام ط یق هفت روش مخیل تخمن مده و با بامدههنای منورد
انی ار ب مبتای بیا مقایسه ک دند .ای مطالعه بامدههای منورد انی نار بن مبتنای بینا را معنادل
بامدههای حاصل ام مدل  ،CAPMمدل سه عاملی و مندل چهنار عناملی فامنا و فن نچ در ن ن
گ فیه است .نیایج پژوهش نشان میدهد ،بامدههای واقعی ،دناخص متاسنبی بن ای پننشبنتنی
بامدههای مورد انی ار ننسیتد و تخمن های ه یک ام هفت مدل مورد ب رسی در این مطالعنه،
نسبت به تخمن های انجام دده ب مبتای بیا دقنقت است.
هومساد ،وسونساکول و فانگ نارک( )7883در پژوهشنی بنا عتنوان «مطالعنهی مندل سنه
عاملی فاما و ف نچ و مدل قنمتگذاری داراهیهای س مایهای» بنه آممنون و مقایسنهی دو مندل
مذکور پ داخیتد .نیایج پژوهش نشان میدهد که بامده مورد انی ار سهام د کتها که ام ط ینق
مدل سه عاملی فاما و ف نچ محاسبه ددهاند ،نسبت به مدل قنمتگذاری داراییهای سن مایهای
با ویژگیهای د کتها ارتباط معتادارت ی دارد.
فبن ی و ه وانننی ( )7882در مطالعننهای بننا عتننوان «آممننون اعیبننار منندل قنمننتگننذاری
داراییهای س مایهای و مدل قنمتگذاری آربنی اژ اوراه بهادار» بنه مقایسنه و ب رسنی دو مندل
مذکور در بامارهای اندونزی پ داخیتد .آنها با اسیفاده ام طبقهبتدی اطالعات د کتها بنه سنه
دورهی ممانی ب اساو بح ان های مالی پژوهش خود را انجام دادند .نیایج پژوهش آنهنا نشنان
داد ،عامل بیا در توضن بامدهی ماماد پ تفوی کافی ننست و مشابه فامنا و فن نچ( )0338انندامه
د کت را در تعنن بامده ماماد پ تفوی ،با اهمنت تلقی ک دند.
در ای ان تا کتون هنچ پژوهشی در ممنتهی محاسبهی بامده مورد انی نار بنه روش CICC

انجام نشده است ولی پژوهشهایی وجود دارد که تا حدودی در راسیای پژوهش حاض است.
اسالمی بندگلی و داهسونی( )0830در پژوهشی با عتوان «ارمیابی توانایی مدل مبیتی بن
ویژگی های سهام در مقایسه با مدل سنه عناملی فامنا و فن نچ در تبننن اخنیالف بنامده سنهام
د کتهای پذی فیه دده در بورو اوراه بهنادار تهن ان» ،بنا اسنیفاده ام روش رگ سننون چتند
میين ه ،به مقایسه توانایی مدل مذکور با مدل سه عاملی فاما و ف نچ پ داخیتند .نینایج پنژوهش
نشان داد که اراهه تفسن ریسکی ام بیای بامار سه قابل توجنه ننسنت و صن ف انندامه و ارمش،
م بوط به تحمل ریسک باًت توسط س مایهگذاران است.
تاًنه و قاسنمی ( )0838در پژوهشنی تحنت عتنوان «آممنون تج بنی و مقایسنهی مندل
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قنمتگذاری داراییهای سن مایهای و ن ینهی قنمنتگنذاری آربنین اژ در بنورو اوراه بهنادار
تهن ان» بننه آممننون تج بننی و مقایسننهی دو منندل  CAPMو قنمننتگننذاری آربنین اژ)(APT

پ داخیتد .نیایج پژوهش نشان دهتده ب ت ی نسبی مندل  CAPMبن مندل  APTبنود .آنهنا
ه چتن بنان ک دند که ن یهی قنمتگذاری آربنی اژ در بامار ای ان به طور تج بی قابنل ترینند
ننست و انجام آممونهای اضافی و تجزیه و تحلنل حساسنت ننز نیایج پژوهش را تينن نداد.
رهتمای رودپشیی و امن حسنتی ( )0803در پژوهشی بنا عتنوان «تبننن قنمنتگنذاری
دارایی س مایهای؛ مقایسهی تطبنقی مدلها» به مع فی مدل نویتی به نام مندل قنمنتگنذاری
دارایی س مایهای تجدید ن دده( )R-CAPMپ داخیهاند .نینجهی پژوهش بنانگ آن است که
مدل قنمتگذاری دارایی س مایهای تجدید ن دده در مقایسه با سای روشهای قنمتگنذاری
در پنشبنتی ریسک و بامده توان تبنن باًت ی دارد.
اکب ی مقدم و همکاران ( )0800در پژوهشی با عتوان «مقایسهی قدرت پنش بنتی بن ای
مدلهنای فامنا و فن نچ و ارمش بینا و بنامده منورد انی نار سنهام» ،بنه مقایسنهی مندل بینای
پاداش( )RBMبا مدل سه عاملی فاما و ف نچ میپ دامد .یافیههای پژوهش نشان میدهد که در
مدل سه عاملی فاما وف نچ ،ارتباط اندامهی د کت با بامده مورد انی ار د کت ،مسنیقن دارد و
نسبت ارمش دفی ی به ارمش بامار با بامده مورد انی ار د کت ،معکوو است .محققنن دیگن ی
ننننز چننون پورحننندری و دننهبامی( ،)0802کنمننناگ ی و همکنناران( ،)0801مجیهنندماده و
طارمی( )0802و باق ماده( )0802به نیایج مشابهی دست یافیتد.
اد اه ننای جه می و نشوادیان ( )0802در پژوهشنی تحنت عتنوان «آممنایش مندل سنه
عاملی فاما و ف نچ در بورو اوراه بهادار ته ان» به مقایسهی مدل  CAPMبا مدل سنه عناملی
فاما و ف نچ پ داخیتند .در این پنژوهش ،دو مندل قنمنتگنذاری منذکور ،بنا اسنیفاده ام روش
پ تفولنوهای نمایانگ با ه مقایسه ددهاند .نیایج حاصل ام پنژوهش حناکی ام آن اسنت کنه در
بورو اواه بهادار ته ان ،مدل سه عاملی فاما و فن نچ عملکن د بهین ی نسنبت بنه مندل قنمنت
گذاری دارایی س مایهای) (CAPMدارد.
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 .4فرضيههاي پژوهش
ف ضنههای ای پژوهش به د

می تدوی ددهاند:

ف ضنهی ( :)0اندامهی د کت ب بامده مورد انی ار محاسنبه دنده بنه روش  CICCتنر ن
دارد.
ف ضنهی ( :)7نسبت ارمش دفی ی به ارمش بامار حقوه صاحبان سهام ب بامده مورد انی ار
محاسبه دده به روش  CICCتر ن دارد.
ف ضنهی ( :)8ن ب ردد دارایی ها ب بامده مورد انی ار محاسبه دده به روش  CICCتنر ن
دارد.
ف ضنهی ( :)2اه م مالی ب بامده مورد انی ار محاسبه دده به روش  CICCتر ن دارد.
 .5روششناسي پژوهش
ای پژوهش ام لحاظ هدف کارب دی و ام لحاظ ماهنت ،توصننفی و تحلننل علینی اسنت .در
پژوهش حاض در م حله اول ،به پنشبنتی سود مورد انی نار دن کتهنا پ داخینه دنده اسنت.
سپ

در م حله دوم ،سود مورد انی ار پنشبنتی دده ب ای محاسبهی ن ب بامده منورد انی نار،

اسیفاده دده است .ب ای پنشبنتی سود مورد انی ار ام دادههای ت کنبی و مدل رگ سنون چتند
میين ه مبیتی ب پژوهش هو و همکاران( )7807به د

رابطهی ( )0اسیفاده دده است:

رابطهی ()0
ابیدا ض ایب مدل فوه با اسیفاده ام اطالعات پتج سال قبل د کتهنا تخمنن مده دنده و
در م حلهی بعد ،ب ای پنشبنتی سود پتج سال آتی د کتها ،ام ضن ایب تخمنن مده دنده در
م حلهی قبل اسیفاده دده و در نینجه پتج مدل پنشبنتی سود به دست آمنده اسنت .بنه این
صورت که با اسیفاده ام اطالعات (میين های مسیقل) سال  tو سود یک سال بعند ( ،)Et+1مندل
م بوط به پنش بنتی سود یک سال آتی تخمن مده میدود .سپ
(میين های مسیقل) سال  tولی ای بار با در ن

با اسیفاده ام همان اطالعات

گ فی سود دو سال بعد ( ،)Et+2مدل م بنوط

به پنشبنتی سود دو سال آتی تخمن مده می دنود .بنه همنن ت تننب بنا ابنت نگناه دادنی
اطالعات سال  tو تينن سود تا پتج سال آتی ،ه یک ام مدلهای پنشبنتی سود پتج سال آتنی
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تخمن مده میدود.
در رابطهی (:)0
سنهام دن کت  ،iدر دورهی  .tقابنل ککن

 :سود مورد انی ار م بوط به دوره
اسنت ،در مندل اول ،سنود ینک دوره آتنی(
آتی(

)  .،در مندل دوم ،سنود م بنوط بنه دوره دوم

) و به همن ت تنب در مدل پتج  ،سود م بوط به دوره پتج آتی (

) پنشبنتی

دده است.
 :مجموع کل داراییهای د کت  ،iدر پایان سال t؛
 :سود تقسنمید کت  ،iم بوط به سال t؛
 :سود خالص د کت  ،iدر سال t؛
 :اقالم تعهدی د کت  ،iدر سال  t؛ که ام رابطه ( )7به دست آمده است:
رابطه ()7
در ای رابطه:
 :ج یان نقدی عملناتی دن کت  ،iدر سنال t؛ کنه ام صنورت ج ینان وجنوه نقند
اسیخ اج دده است.

 :سود عملناتی د کت ،iدر سال . t
در ای رابطه ف وض رگ سنون و آمارههای م بوط به دادهها مورد ب رسی قن ار گ فنت و در
نهایت ام روش تابلویی و ا ات ابت اسیفاده دد .سپ

با اسیفاده ام پتج مدل به دست آمنده ام

رابطهی( )0که ض ایب آن ب اساو اطالعات پتج سال قبل تخمن مده دده و بنا بنه کنارگن ی
اطالعات د کتها در پتج سال بعد ،سود د کتها در ه سنال بن ای ینک تنا پنتج سنال بعند
پنش بنتی دده است .در م حلهی دوم ،پ

ام محاسبهی سود مورد انی ار ،ب ای محاسبهی ن ب

بامده مورد انی ار سهام ام پتج مدل مخیلن ( )Gordon ،MPEG ،OJ ،CT ،GLSاسنیفاده
دده است .سپ

منانگن حسابی سادهی بامدههای مورد انی ار محاسبه دده در ای پتج مدل،

به عتوان ن ب بامده مورد انی ار بنه روش  CICCدر این پنژوهش در ن ن گ فینه دنده اسنت.
مدلهای مذکور و میين های ه یک ام ای مدلها در ادامه تش ی دده است.
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الف) مدل  ،GLSبه شرح رابطه ( )3است:
رابطه ()8
]

)
)

([

]

)
)

(

([

∑

(

در ای رابطه:
 ،که ام رابطهی ( )8به دست میآید؛

 :ن ب بامده مورد انی ار سهام سال

 : Mtارمش بامار حقوه صاحبان سهام در پایان سال t؛
 : Btارمش دفی ی حقوه صاحبان سهام در پایان سال t؛
] [ : Etانی ارات بامار در سال t؛
 : ROEt+kبامده مورد انی ار سهام در دورهی

 ،که ام رابطهی ( )2بنه دسنت آمنده

است:
رابطهی ()2
در ای رابطه:
 : Et+kسود مورد انی ار دورهی

 ،که در م حلهی اول ام ط یق رابطهی ( )0محاسنبه

دد.
 : Bt+kارمش دفی ی حقوه صاحبان سهام دورهی

 ،کنه ام رابطنهی ( )2بنه دسنت

آمده است:
رابطهی ()2
در ای رابطه:
 : t+k-1Bارمش دفی ی حقوه صاحبان سهام در دورهی قبل ام دورهی م بوط به پنشبنتی؛
ب ای مثال ممانی که  k = 8بادد ،ارمش دفی ی دورهی
 1ارمش دفی ی حقوه صاحبان سهام در پایان دوره
 : Dt+kسود تقسنمی مورد انی ار دورهی

مورد ننام است و بتناب ای
است.

 ،که ام ط یق رابطهی ( )1محاسنبه دنده

است:
رابطهی ()1

t+k-B

)

(
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در ای رابطه:
 : gtن ب ردد سود تقسنمی ،که ام رابطهی ( )2به دست آمده است:
رابطه()2
ب) مدل  ، CTکه به شرح رابطه ( )8است:
رابطه ()0
]
)

(]
)

([

)
)

(
([

)
(

∑

(

)

در رابطه (:)0
 :ن ب بامده مورد انی ار سهام سال

 ،که ام رابطهی ( )0به دست میآید؛

 :ن ب ردد داهمی  ،که ن ب بدون ریسک متهنای نن ب تنورم اسنت و ام رابطنهی ( )3بنه
دست میآید:
رابطهی ()3
ًمم به کک است که ن ب بدون ریسک ام سایت بانک م کزی ب ای بامه ممانی  0802-03و
ن ب تورم ام سایت م کز آمار ای ان ب ای همن بامه ممانی ،به دست آمده است.
سای میين های ای مدل همانتد مدل  GLSاست.
ج) مدل  ، OJکه به شرح رابطهي ( )11است:
رابطهی ()08

))

(

]

(

[

√

در ای رابطه:
 :ن ب بامده مورد انی ار سهام سال

 ،که ام رابطهی ( )08به دست میآید؛

 :ن ب ردد داهمی ،که ام رابطهی ( )3به دست آمده است.
 : Aن ب ردد واقعی ،که ام رابطهی ( )00به دست آمده است:
رابطهی ()00

)

]

[

)

((
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 :ن ب ردد سود مورد انی ار د کت iکه ام رابطهی ( )07محاسبه دده است:
]

رابطهی ()07
)

]

[
]

[
]
]
[

[

]
[

(

[

سای میين ها ،قبال توضن داده دده است.
د) مدل  ، MPEGکه به شرح رابطه ( )13است:
رابطهی ()08

]

[

]

[

]

[

در ای رابطه:
 :ن ب بامده مورد انی ار سهام سال

که ام رابطهی ( )08به دست میآید؛

سای میين ها قبال توضن داده دده است.
ه) مدل  ، Gordonکه به شرح رابطهي ( )14است:
]

رابطهی ()02

[

در ای رابطه:
 :ن ب بامده مورد انی ار سهام سال

که ام رابطهی ( )02به دست میآید؛

سای میين ها قبال توضن داده دده است.
سپ

ن ب بامده مورد انی نار سنهام بنه روش  ،CICCام ط ینق مننانگن سناده حسنابی

بامدههای مورد انی ار به دست آمده ام ط یق پتج مدل فنوه محاسنبه دنده اسنت .پنژوهش در
ادامه ،به ب رسی تر ن ویژگیهای خاص د کت ب ن ب بامده مورد انی ار به دست آمده بنه روش
 CICCپ داخیه است .در ای راسیا ،تر ن اندامه ،ارمش دفی ی به ارمش بامار ،اه م منالی و نن ب
ردد دارایی ها ب بامده مورد انی ار با اسیفاده ام دادههای ت کنبی و ب مبتنای رگ سننون فامنا و
مکبث( )0328مورد ب رسی ق ار گ فیه است .در ای رابطه ف وض رگ سنون و آمارههای م بنوط
به داده ها مورد ب رسی ق ار گ فت و در نهایت ام روش تابلویی و آ ار ابنت اسنیفاده دند .مندل
رگ سنونی چتد میين ه مذکور به د

رابطهی ( )02است:
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(

 :بامده مورد انی ار دورهی  ،t+1ب ای د کت i؛ که ب اب است با  Rبه دست آمنده
ام ط یق روش  CICCدر پایان دورهی t؛
 :اندامهی د کت  ،iدر پایان دورهی t؛ که ام ط یق لگناریی طبنعنی ارمش بنامار
حقوه صاحبان سهام در پایان دورهی  ، tبه د
رابطهی ()01
)

رابطهی ( )01محاسبه دده است:

لگاریی طبنعی ( ارمش بامار هن سنه * تعنداد سنهام در
پایان دوره) =

(  :ارمش دفی ی به ارمش بامار حقوه صاحبان سهام دن کت  ،iدر پاینان دورهی t؛

که ام ط یق رابطهی ( )02محاسبه دده است:
رابطهی ()02

لگاریی طبنعی (

ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام
ارزش بازار هر سهم*تعداد سهام درپايان دوره

(

)= )

 :ن ب ردد داراییها در دورهی  tکه ام ط یق رابطهی ( )00محاسبه دده است:
رابطهی ()00
در ای رابطه:
 :جمع کل داراییها در پایان دورهی t؛
 :جمع کل داراییها در پایان دورهی

؛

 :ارمش دفی ی کل بدهی ها تقسن ب ارمش دفی ی حقوه صاحبان سهام در پاینان
دورهی  tکه ام ط یق رابطهی ( )03محاسبه دده است:
رابطهی ()03

ارزش دفتري بدهيها

=

ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام

 .6جامعهي آماري و روش نمونهگيري
جامعهی آماری ای پژوهش ،تمام د کتهای پذی فیه دده در بنورو اوراه بهنادار تهن ان
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است .ب ای تخمن ض ایب مدل پنشبنتی سنود ام اطالعنات م بنوط بنه دورهی 0808-0802
اسیفاده دده است ،سپ

با به کارگن ی اطالعات م بنوط بنه دورهی  0802-0838نن ب بنامده

مورد انی ار به روش  CICCمحاسبه دده اسنت .در این پنژوهش بن ای نموننهگنن ی ام روش
حذف سنسیماتنک اسیفاده دده است .ب ای ای کار نمونهی انیخابی دامل تمنام دن کتهنای
پذی فیه دده در بورو اوراه بهادار ته ان با د ایط می بودند:
ال ) ب ای قابل مقایسه بودن اطالعات ،سال مالی د کت متیهی به  73اسفتد ماه بادد.
) جزء د کتهای واسطهگ ی مالی (بانکها ،س مایهگذاریها و لنزیتگ) نبادد.
ج) همه دادههای مورد ننام پژوهش ب ای د کتهای مورد ب رسی موجود بادد.
د) معامالت سهام د کت در دورهی پژوهش بنش ام  8ماه در بورو اوراه بهنادار میوقن
نبادد .ن

به ای که ممانی که نماد د کتها در بامار بسیه میدود ،چتانچه ای امن نادنی ام

روند عادی عملنات بامار بادد ،بنشت ی ممان ممک سه ماه خواهد بود .بتناب ای بننش ام این
مدت ،بسیه بودن یک د کت نشاندهتدهی وجود مشکالتی در دن کت بنوده و بن ای همسنان
بودن دادهها ،ای د کتها ام نمونهی آماری حذف ددند.
ب اساو د ایط فوه 08 ،د کت ام بن د کتهای پذی فیه دنده در بنورو اوراه بهنادار
ته ان انیخا ددند .در این پنژوهش ،بن ای گن دآودی اطالعنات م بنوط بنه مبنانی ن ن ی و
پنشنتهی پژوهش ام روش کیابخاننهای و بن ای جمنعآوری اطالعنات منورد نننام بن ای آممنون
ف ضنهها ام روش استادکاوی اسیفاده دده است .سپ

با اسیفاده ام مبنان ب نامنهنویسنی جناوا،

مدلهای محاسبهی ن ب بامده مورد انی ار ،دبنهسامی دده و بن ای تجزینه و تحلننل دادههنا و
اسیخ اج نیایج پژوهش ،ن مافزارهای  Eviews2و  Excelمورد اسیفاده ق ار گ فیه است.
 .7روش و نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش
در م حلهی اول ،مدلهای پنشبنتی سود یک تا پتج سال آتی ب آورد دده است .بتناب ای
ابیدا با انجام آممونهای Fلنم و هاسم نوع دادههای ت کنبی تعنن گ دیده است .هن چتنن
ب ای ب رسی ف وض کالسنک رگ سنون ،آممون وایت ب ای ب رسی ناهمسانی وارینان
دوربن -واتسون ب ای ب رسی خود همبسیگی به کار رفینه اسنت .سنپ

و آممنون

بنا اجن ای مندلهنای

رگ سنونی م بوط به رابطهی ( ،)0پتج مدل پنشبنتی سود ،ب ای پنشبنتی سنود ینک تنا پنتج
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سال آتی ،به دست آمده است.
سپ

اطالعات د کتها در مدلهای فوه وارد دده و به ای صورت سود یک تا پتج سال

آتی د کتها پنشبنتی دده است .با به کارگن ی سودهای پنشبنتنی دنده و سنای اطالعنات
دن کتهنا در پنتج مندل ( MPEG،GLS ،CT ،Gordonو  ،)OJنن ب بنامده منورد انی نار
د کتها محاسبه دده و منانگن ساده حسابی آنها ،به عتنوان نن ب بنامده منورد انی نار روش
 CICCدر ن

گ فیه دده است .در ادامه ،ب ای آممون ف ضنههنای پنژوهش ،مندل رگ سننونی

رابطهی ( )02ب آورد دده است .در ای راسیا ،با انجام آممونهای Fلنم و هاسم نوع دادههای
ت کنبی تعنن دده است .سپ
ب رسی ناهمسانی واریان

ب ای ب رسی ف وض کالسننک رگ سننون ،آممنون واینت بن ای

و آممون دوربن  -واتسون ب ای ب رسی خود همبسیگی به کار رفیه و

نیایج آن در نگاره دمارهی  7نشان داده دده است.
نگاره  :2خالصهي نتايج برآورد مدل رگرسيوني بازده مورد انتظار با روش دادههاي
تابلويي(آثار ثابت)
)

مدل رگ سنونی
نام میين

ض یب

آماره t

ارمش احیمال خطا

ع ض ام مبدأ

-2/00

-8/00

8/88

اندامه د کت

8/11

2/71

8/88

8/00

2/28

8/88

ردد داراییها

-8/82

-7/38

8/88

اه م مالی

8/87

8/27

8/88

آمنناره دوربننن ننن واتسننون
7/00

8/20

تعدیل دده

8/82

ارمش دفی ی به ارمش بنامار
حقوه صاحبان سهام

آماره  Fفنش

نماد میين

(

)

(

8/21

ارمش احیمال خطا آماره
 Fفنش

8/88
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همانطور که در جدول ( )7مشاهده میدود ،ض یب تعنن ( )R2ب اب بنا  8/20اسنت کنه
نشان می دهد خط رگ سنون ب امش دده در این مندل معن ف  20درصند تيننن ات در میينن
وابسیه است .مقدار دوربن ن واتسون محاسبه دده در جدول ( ،)7ب اب با  7/00اسنت ،بتناب ای
بن میين های مسیقل مشکل خود همبسیگی وجود ندارد .دربارهی اعیبار کلی مدل رگ سننون
ننز با توجه به مقدار  Fفنش میتوان بنان ک د که مدل ام لحاظ آماری معتادار است.
 .7-1آزمون فرضيهي اول
ف ضنهی اول ای پژوهش به د

می است:

اندامهی د کت ب بامده مورد انی ار محاسبه دده به روش  CICCتر ن دارد .ب ای ب رسی
تر ن اندامهی د کت ب ن ب بامده مورد انی ار محاسبه دده به روش  ،CICCام آماره  tو مقندار
احیمال محاسبه دده در سط خطای  8/82اسیفاده دده است .با توجه بنه جندول ( )7مقندار
آماره  tمحاسبه دده ب ای ض یب اندامهی د کت ب اب با  2/71اسنت کنه این مقندار ام مقندار
بح انی آماره  tدر سط خطای مذکور کوچکت است ،ه چتن مقدار احیمنال محاسنبه دنده
ب اب با صف است که ام  2درصد ک ت بوده و بنانگ تر ن مثبت و معتادار اندامهی د کت ب ن ب
بامده مورد انی ار محاسبه دده به روش  CICCاست.
 .7-2آزمون فرضيهي دوم
ف ضنهی دوم ای پژوهش به د

می است:

ارمش دفی ی به ارمش بامار حقوه صاحبان سهام ب بامده مورد انی نار محاسنبه دنده بنه
روش  CICCتر ن دارد .ب ای ب رسی تر ن ارمش دفی ی به ارمش بامار حقوه صاحبان سهام بن
ن ب بامده مورد انی ار محاسبه دده به روش  ،CICCام آماره  tو مقدار احیمنال محاسنبه دنده
در سط خطای  8/82اسیفاده دده است .با توجه به جدول ( )7مقدار آمناره  tمحاسنبه دنده
ب ای ض یب ارمش دفی ی به ارمش بامار حقوه صاحبان سهام ب اب با  2/28است که این مقندار
ام مقدار بح انی آماره  tدر سط خطای مذکور کوچکت است ،ه چتن مقدار احیمال محاسبه
دده ب اب با صف است که ام  2درصد ک ت بوده و بنانگ تر ن مثبت و معتادار ارمش دفی ی بنه
ارمش بامار حقوه صاحبان سهام ب ن ب بامده مورد انی ار محاسبه دده به روش  CICCاست.
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 .7-3آزمون فرضيهي سوم
ف ضنهی سوم ای پژوهش به د

می است:

ن ب ردد داراییها ب بامده مورد انی ار محاسنبه دنده بنه روش  CICCتنر ن دارد .بن ای
ب رسی تر ن ن ب ردد دارایی ها ب ن ب بامده مورد انی ار محاسبه دده به روش  ،CICCام آماره
 tو مقدار احیمال محاسبه دده در سط خطای  8/82اسیفاده دده است .بنا توجنه بنه جندول
( )7مقدار آماره  tمحاسبه دده ب ای ض یب ن ب ردد داراییها ب ابن بنا  -7/38اسنت کنه این
مقدار ام مقدار بح انی آماره  tدر سط خطای مذکور کوچکت است ،ه چتن مقندار احیمنال
محاسبه دده ب اب با صف است که ام  2درصد ک ت بوده و بننانگ تنر ن متفنی و معتنادار نن ب
ردد داراییها ب ن ب بامده مورد انی ار محاسبه دده به روش  CICCاست.
 .7-4آزمون فرضيهي چهارم
می است:

ف ضنهی چهارم ای پژوهش به د

اه م مالی ب بامده مورد انی ار محاسبه دده بنه روش  CICCتنر ن دارد .بن ای ب رسنی
تر ن اه م مالی ب ن ب بامده مورد انی ار محاسنبه دنده بنه روش  ، CICCام آمناره  tو مقندار
احیمال محاسبه دده در سط خطای  8/82اسیفاده دده است .با توجه بنه جندول ( )7مقندار
آماره  tمحاسبه دده ب ای ض یب اه م مالی ب اب با  8/27است که ای مقندار ام مقندار بح اننی
آماره  tدر سط خطای  2درصد کوچکت است ،ه چتن مقدار احیمال محاسبه دده ب ابن بنا
صف است که ام  8/82ک ت بوده و بنانگ تر ن مثبت و معتادار اه م مالی بن نن ب بنامده منورد
انی ار محاسبه دده به روش  CICCاست.
 .8نتيجهگيري
ام مه ت ی اقدامات در حومهی س مایهگذاری ،تخصنص بهنته متابع و کسنب بننشتن ی
بامدهی است .بتاب ای ه س مایهگذار ب ای حفظ و افزایش س مایه خود به مدلهنایی نننام دارد
که ام ط یق آنها بیواند بامدههای آتی را پنشبنتی کتد .بتاب ای محققن بسناری در دهههنای
گذدیه به اراهه مدلهایی ب ای پنشبنتنی بنامده منورد انی نار پ داخینهانند .در این راسنیا ،در
پژوهش حاض به ب رسی روش نویتی ب ای محاسبه ن ب بامده مورد انی نار سنهام ،بنه ننام روش
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 CICCپ داخیه دده است .با توجه به آممون ف ضنهی اول پژوهش مشنخص دند کنه ارتبناط
اندامه با بامده مورد انی ار به روش  ،CICCمثبت و معتادار است .ای نینجنه بنا مبنانی ن ن ی
پشیوانه آن و با نینجهی مطالعه هو و همکاران( )7807مطابقنت نندارد .قابنل ککن اسنت ،این
نینجه با نیایج بسناری ام تحقنقات خارجی انجام دده که بنامده منورد انی نار در آنهنا ام روش
دیگ ی محاسبه دده ،ام جمله یاهو ،یو ،ژانگ و چ ( )7800و لنی ،بکن و راسنتفلد( )7807نننز
سامگاری ندارد .ای در حالی است که با وجود ای که در ای ان تاکتون هنچ پژوهشی بن اسناو
روش  CICCانجام نشده ولی نینجهی به دست آمده با نیایج بسناری ام پژوهشهای داخلی که
بامده مورد انی ار در آنها ام روش دیگ ی محاسبه دنده ،هن چنون قناهمی و طوسنی(،)0802
کنمناگ ی و همکاران( ،)0801پورحندری و دهبامی( )0802و اکب یمقدم و همکناران()0800
مطابقت دارد .آممون ف ضنه ی دوم پژوهش بنانگ وجود ارتبناط مثبنت و معتنادار بنن نسنبت
ارمش دفی ی به ارمش بامار با بامده منورد انی نار بنه روش  CICCاسنت .مبنانی ن ن ی و نننز
نینجهی مطالعهی هو و همکاران( ،)7807نینجه به دست آمده در ای پژوهش را تریند میکتد.
ه چتن نیایج سای پژوهشهای انجام دده کنه بنامده منورد انی نار در آنهنا ام روش دیگن ی
محاسبه دنده ،مانتند تحقنقنات لن ( ،)7887مکنارم( ،)0801ادن اهنننا و نشنوادیان( )0802و
منجن دار ،معیمد و سجادی( )0803ه سو با نیایج آممون ف ضننهی دوم پنژوهش اسنت .نینایج
حاصل ام آممون ف ضنهی سوم مبتی ب وجود ارتباط متفی و معتادار بن ن ب ردد داراینیهنا و
بامده مذکوراست ،بهگونهای که مبانی تئوریک و نیایج پژوهش هو همکاران( )7807با نینایج بنه
دسننت آمننده در پننژوهش حاضن هن خننوانی دارد .هن چتننن محققنتننی ن نن کننوپ  ،گننال و
اسچنل( ،)7880گ ای و جانسون( )7800و یاهو و همکاران( )7800در تحقنقات خود بنا وجنود
محاسبهی بامده مورد انی ار به روشهای دیگ  ،به نیایجی ه سنو بنا نینایج بنه دسنت آمنده ام
آممون ف ضنهی سوم ای پژوهش دست یافیهاند .آممون ف ضنهی چهارم پژوهش نشنان داد کنه
اه م مالی با بامده مورد انی ار به روش  ،CICCارتباط مثبت و معتاداری دارد .نینجهی منذکور
با مبانی ن ی و نینایج مطالعنهی هنو و همکناران( )7807مطابقنت دارد ولنی در منورد سنای
پژوهش هایی که بامده مورد انی ار در آنها ام روش دیگ ی محاسبه دده میتوان بنان ک د کنه
با نیایج مطالعات رادرفورد و آل ( )7808و ک دسیانی و نجفی عم ان( )0803در یک راسیا و بنا
نیایج مطالعه ب اددو ،ریچاردسون و اسلوه ( )7881و مه اننی ،رسناهنان و محمندی( )0802در
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تضاد است .در نهایت با توجه به نیایج بنه دسنت آمنده و تطنابق روابنط حاصنل بنا بسنناری ام
مطالعات پنشن  ،میتوان گفت ویژگی های د کت ب بامده مورد انی ار به دست آمنده بنه روش
 CICCتر ن دادیه و ای روش میتواند به عتوان یک روش جایگزی در پنشبنتی بامده سنهام
د کتها مورد اسیفاده ق ار گن د.
 .9پيشنهادهاي پژوهش
در ای پژوهش ،پنشتهادهایی به د

می اراهه دده است:

ال ) با توجه به نیایج به دست آمده ام پژوهش حاض و معتاداری تر ن ویژگیهای دن کت
ب بامده مورد انی ار محاسبه دده به روش  ،CICCپنشتهاد میدود ،س مایهگذاران در گن فی
تصمن های خود به بامده حاصل ام ای روش ننز توجه کتتد.
)ن

به تر ن قابل توجه ویژگیهای دن کت بن بنامده منورد انی نار بنه روش ،CICC

پنشتهاد میدود ،محققن عالقهمتد نیایج حاصل ام ای مدل را با سای مدلها مقایسه کتتد.
ج) پژوهش حاض ب ای مجموعه د کتها ،بدون در ن

گ فی صتعتهای مخیل  ،انجنام

دده است ،پنشتهاد میدود محققن عالقهمتد ای پژوهش را به تفکنک ب حسب صنتایع ،نننز
انجام دهتد.
د) با توجنه بنه منورد ت دیند واقنع دندن اعیبنار مندلهنای خطنی ام جاننب بسنناری ام
ن یهپ دامان مالی ،پنشتهاد میدود تا محققن جدیت به ب رسی مندلهنای غن خطنی بن ای
ب آورد بامده مورد انی ار بپ دامند.
ه) ای پژوهش فقط د کتهای پذی فیه دده در بورو اوراه بهادار ته ان را مورد ب رسنی
ق ار داده ،سای محققن عالقهمتند منیتوانتند این پنژوهش را بن ای دن کتهنای ف ابنورو و
غن بورسی ننز انجام دهتد.
يادداشتها
1. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 2. Blume & Friend
3. Sharpe
4. Froot & Frankel
5. Elton
6. Gordon
7. Claus & Thomas
8. Gebhardt
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10. Ohlson and Juettner
12.Composite Implied Cost of Capital
14. Haugen
16. Lakonishok
18. Cooper
20.Yao
22. Rutherford & Allen
24. Homsud
26. Revised - Capital Asset Pricing
Model
28. Consumption- Capital Asset
Pricing Model
30. Cooper
32. Gray & Johnson
34. Yang Shik Chow

9. Easton
11. Hou
13. Fama & French
15. Makhnlay
17. Black
19. Gray & Johnson
21. Li
23. Bradshaw
25. Febrian & Herwany
27. Reward Beta Model
29. Tura
31. Lipson
33. Yao
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پیرحگ،ري یا گ.،یویشهر زي ی ه،ي.ی(.)1931یدررسبیارار طیدگنیدال زد یدال زار یا،ال،از یشالركتیوی
،سرتیارزشیدف ريیدهیارزشید زاریسه مید ید زد یشركته يیپذيرف هیش ،یدریدالیرویاوراهی
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بهادار ته ان ،مطالعات تج بی حسابداری مالی.27-82 :72 ،
تاًنه ،عبدال ضا و قاسمی ،اک م .)0838( .آممون تج بی و مقایسه مدل قنمتگذاری داراییهای

س مایهای و ن یه قنمتگذاری آربنین اژ در بنورو اوراه بهنادار تهن ان ،فصنلتامه بنورو
اوراه بهادار ،سال چهارم.70-2 :02 ،
خادمی ،وحند .)0800( .ارتباط بن ف صتهای س مایهگذاری و ردد داراییها در دن کتهنای
پذی فیه دده در بورو اوراه بهادار ته ان ،حسابدار.22-22 :782 ،
راعی ،رضا و خس وی ،امن رضا .)0801( .تبنن مدل قنمتگذاری دارایی سن مایهای بنا رویکن د

ریسک نامطلو در بورو اوراه بهادار ته ان ،پژوهشتامه علوم انسنانی و اجیمناعی«وینژه
اقیصاد» ،سال هفی .17-22 :71 ،
رهتمای رودپشیی ،ف یدون و امن حسنتی ،مه ا .)0803( .تبنن قنمتگذاری دارایی س مایهای:
مقایسه تطبنقی مدلها ،ب رسیهای حسابداری و حساب سی.10-23 :17 ،

منجن دار ،مجند ،معیمد ،اد ف و سجادی ،سند مصطفی .)0803( .فصنلتامه مندی یت صنتعیی
دادکده علوم انسانی دانشگاه آماد اسالمی.020-082 :00 ،
عبده تب یزی ،حسن و گتابادی ،محمود .)0822( .ت دید در اعیبار مندلهنای منالی ،حسنابدار،
.78-08 :002
قاهمی ،محمدحسن و طوسنی ،سنعند .) 0802( .ب رسنی عوامنل منه بن بنامده سنهام عنادی
د کتهای پذی فیه دده در بورو اوراه بهادار ته ان ،پنام مدی یت.022-023 :00 ،
ک دسیانی ،غالم ضا و نجفیعم ان ،م اه  .)0803( .ب رسی تر ن روشهای ترمن مالی ب بامده
آتی سهام ،مجله پنش فتهای حسابداری.080-22 :7 ،
کنمناگ ی ،علی محمد ،اسالمی بندگلی ،غالم ضا و اسکتدری ،مهدی .)0801( .ب رسنی رابطنه
بن ریسک و بامده در بورو ته ان ب اساو مدل سه عاملی فاما و ف نچ ،تحقنقات منالی،
.00-17 :78
مجیهدماده ،ویدا و طارمی ،م ی  .)0802( .آممون مدل سه عاملی فاما و فن نچ در بنورو اوراه
بهادار ته ان جهت پنش بنتی بامده سهام ،پنام مدی یت 02 ،و .087-083 :00
مشایخ ،دهتام و داه خی ،سنده سمانه .)0801( .ب رسی دقت پنشبنتی سود توسط مندی ان و
عوامل مه ب آن ،ب رسیهای حسابداری و حساب سی.07-12 :28 ،
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)CAPM( بررسی و مقایسه توانایی مدل قیمتگذاری دارایی سررمایهای.)6831( . احمد،مکارم
و مدل سه عاملی فاما و فرنچ در توضیح نوسانات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شرده در

. دانشگاه تربیت مدرس، پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی،بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی رابطه بین بازده ساالنه سرهام.)6831( . سعید، امیر و محمدی، رسائیان، ساسان،مهرانی
 اهررم، نسبت سرود بره قیمرت،و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 مجلره دانشرکده علروم اداری و اقت راد،مالی و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
.42-6 :8 ،دانشگاه اصفهان
 صرر ریسرب برازار برا در ن رر.)6833( . من رور، علی و روضهای، سعیدی، احمد،یعقوبنژاد
.640-601 :43 ، تحقیقات مالی،گرفتن اهرم بازار در بورس اوراق بهادار تهران
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