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بررسی تأثیر سود پیشبینیشده در تعیین قیمت سهام شرکتهای
پذیرفتهشدهی بورس اوراق بهادار تهران
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دکتر رضا جامعی
دانشگاه کردستان

غالمرضا مرادیفرد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

چکیده
با گسترش و افزایش اهمیت بازارهاا سارماید در لا

دهای باد سارمایدهاا کچکا

لناسایی نحچه رفتار سرماید گذاران و قیمت سهام در بازار از اهمیت روزافزونی برخاچردار
لده است .در صچرتها مالی بیش از هر اطالعات دیگر

سچد تچجد سرمایدگاذار را باد

خچد جلب میکند .بنابراین سچد پیشبینیلده برا سرمایدگذاران مهم است و میتچاند بد
آنها در تصمیمگیر بهتر درزمیند خرید یا فروش یا نگهدار سهم کم

نماید .هاد

این پژوهش بررسی نقش سچد پیشبینیلده در تعیین قیمت ساهام لارکتهاا باچر
اوراق بهااادار تهااران اساات .نمچنااد بررساایلااده لااام 351لاارکت طاای سااا هااا
31۱0تا 31۳۱را در بر میگیرد .تجزیدوتحلی دادهها ازطریق دادهها پان است .همچنین
همبستگی بین متغیرها ازطریق روش رگرسیچنی پان دیتا-مد  GLSبررسی لده اسات.
نتایج حاص از آزمچن فرضیدها این پژوهش نشان میدهد کد ساچد پایشبینایلاده در
سطح اطمینان باالیی میتچاند متغیرها قیمت سهام و حجم معامالت و تعداد خریداران را
تحت تأثیر قرار دهد.

واژههای کلیدی :سچد پیشبینیلده تعیین قیمت سهام حجم معامالت سهام تعاداد خریاداران
سهام.
* عضچ هیئتعلمی حسابدار دانشگاه کردستان
** کارلنا ارلد مدیریت مالی
تاریخ دریافت31۳1/۳/3۱ :

تاریخ پذیرش31۳1/7/33 :
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 .1مقدمه
بااا تچسااعد بازارهااا مااالی ساارمایدگااذار در ایاان بازارهااا نیااز افاازایش یافتااد اساات.
سرمایدگذاران در این بازارها بددنبا کسب اطالعات دررابطدباا لارکتهاا فعاا هساتند تاا
بتچانند با مزیتها اطالعاتی کسبلده بهترین تصامیمهاا را دررابطادباا خریاد یاا فاروش یاا
نگددار دارایی اتخاذ نمایند .حسابدار بدمنزلد سیستمی اطالعاتی بخاش عمادها از ایان
مهم را بر عهده دارد .بازدهی اوراق بهادار متش

از سچد سهام و تغییرات قیمات ساهام اسات.

سچد از مهمترین اطالعات تهیدلده در سیستم حسابدار است .سچد محتچا اطالعااتی بسایار
خچبی دارد و می تچاند بر تصمیمها استفاده کنندگان تأثیر بگاذارد و از ایان طریاق باتچجادباد
واکنش سرمایدگذاران بد سچد مچجب تأثیراتی بر بازار نیز میلچد.
پیشبینی سچد و ارزش سهام زمانی اهمیت دارد کد سرمایدگذاران بر این بااور بالاند کاد
برآورد سچد صحیح بچده و از دقت الزم برخچردار است .بنابراین خطا پایشبینای ساچد ساهام
برا سرمایدگذاران مهم است؛ زیرا بر تصمیمها آنها اثر میگذارد .رقم و میزان سچد بددلیا
اهمیت آن بد عنچان عاملی مالی مم ن است بر قیمت سهام لرکتها فعاا در باچر

تاأثیر

بگذارد .هد این پژوهش بررسی تأثیر سچد پیشبینی لده بر قیمت سهام و تأثیرگذار آن بار
تصمیمها سرمایدگذاران است.
باتچجد بد مباحث پیشگفتد این پرسش مطرح میلچد کد :آیاسچد پیشبینیلده بر قیمت
سهام و حجم معامالت و تقاضا برا خرید سهام تأثیر میگذارد؟ بنابراین هد و تمرکاز اصالی
این مقالد بررسی آثار سچد پیشبینیلده بر (قیمت سهام و حجم معامالت و تقاضا بارا خریاد
سهام او و آخر دوره) لرکتها پذیرفتد لده در بچر

اوراق بهاادار تهاران اسات .همچناین

نقش اندازه لرکت در تعیین آثار سچد پیشبینیلده بر قیمت سهام نیز بررسی میلچد
 .2مبانی نظری پژوهش
پیشبینی سچد و ارزش سهام زمانی حائز اهمیت است کد سرمایدگذاران بر این باور بالاند
کد برآورد سچد صحیح بچده و از دقت الزم برخچردار است .بنابراین خطا پیشبینی سچد ساهام
برا سرمایدگذاران مهم است؛ زیرا بر تصمیمها آنها اثر میگذارد .رقم و میزان سچد بددلیا
اهمیت آن بدعنچان عاملی مالی مم ن است بر قیمت سهام لرکتهاا فعاا در باچر

تاأثیر
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بگذارد.
در بازارها کارا سرماید فرض بر این است کاد اطالعاات ماالی و ازجملاد ساچد پایش-
بینیلده تنها منبع اطالعاتی نیست کد ازطریق مدیران بد بازار انتقا مییابد؛ درنتیجاد مادیر
نمیتچاند ازطریق اعما ذهنیتها فرد بد تعدی قیمت سهام اقدام نماید و از این طریق بازار
سرماید و سرمایدگذاران را بدسمت خچد سچق دهد .این پژوهش بددنبا بررسای رابطاد باین
انتشار اعالمیدها عاید پیشبینیلده هر سهم و تعدی در عاید پایشبینایلاده هار
سهم با تغییرات قیمت سهام در بچر

اوراق بهادار تهران است (کچتار و دیگران .)۱00۲

سچد حسابدار محصچ اصلی حسابدار تعهد است .هیچ عدد دیگر در صاچرتهاا
مالی بیش از عاید هر سهم تچجد گروهها سرمایدگذار را بد خچد جلاب نمایکناد .لااید در
تحلی اوراق بهادار رابطد بین سچد حسابدار و قیمت اوراق بهادار از مهمترین روابا بالاد.
اهمیت و برجستگی این مطلب در تچجد و تأکید کد بد نسبت قیمت بد عاید میلچد کامالً
مشهچد است .بدهمین دلی تعداد زیاد از تحقیقات تجربی رابطد سچد و قیمت اوراق بهاادار
را بررسی کردهاند .اگر در کشچرها دیگر منابع اطالعاتی ازجملاد تحلیلگاران ماالی مساتق
قدمبدقدم با فعالیتها و سیاستها اعالملده لرکت پیش میروند و آیناده را نیاز براساا
اطالعات پذیرفتنی پیشبینی میکنند پیشبینی این تحلیلگران اغلب نسابت باد پایشبینای
مدیر بسیار مطمئنتر است .در ایران هنچز تحلیلگران مالی لناختدلده نیستند یا نقاش آناان
بدخچبی رولن نیست .درنتیجد مدیر لارکت بهتارین منباع پایشبینای ساچد آتای آن اسات
(جهانخانی و صفاریان .)31۱۱
درنهایت مبانی نظر این پژوهش را میتچان بدینگچناد جماعبناد کارد کاد تغییارات
قیمت سهام لرکتها نالی از عچام مختلف ازجملد عچاما سیاسای و اقتصااد و اجتمااعی
است .از عچام مؤثر بر روند قیمت سهام ی

لرکت نشاندهاا و عالئمای اسات کاد بادصاچرت

اطالعات و پیشبینیها مختلف لام سچدها پیشبینیلده از داخ لرکت انع ا
یابد و در دستر

مای-

سهامداران و سرمایدگذاران قرار میگیرد.

با تچجدبد مچضچعات پیشگفتد در این پژوهش سرمایدگذاران و تأمینکنندگان اعتبار مالی
بد ارزیابی دورنما جریان نقد خالص واحد تجار عالقدمندند و عمدتاً سچد بددساتآماده را
برا پیشبینی سچدها آتی و همچناین بررسای ساچدآور بادکاار مایبرناد .بادین منظاچر
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سچدها پیشبینیلده دو مقطع زمانی او و آخر دوره ازلحاظ قیمت سهام و حجم معامالت
و تقاضا برا خرید سهام بررسی لده است.
 .3پیشینهی پژوهش
 .3-1پژوهشهای خارجی
میلر و مچلیانی ( )3۳5۳این طرز تف ر را ارائد کردند کد سچد نقد هر سهم درمقایسدباا
سچد هر سهم مم ن است همبستگی بیشتر با سچد آتی لرکت دالتد بالد .آنها اینکناین
بیان کردند کد سچد گزارشلده کچتاهمدت است و بنابراین با نمچنادهاا تصاادفی و انحرافاات
زیاد روبدرو است و ازاینرو سچد جار معیار ناقصی بارا پایشبینای ساچدها آتای ساهام
است.
با و براون ( )3۳۲۱محتااااااچا اطالعاتی دادهها حسابدار را برحسب واکنش بازار بد
سچدها اعالملده و انحرا سچدها اعالملده از سچدها پیشبینیلده اندازهگیار کردناد.
آنها سچد هر سهم و خطا پیشبینی سچد خالص ساالند را بادعنچان متغیر حسابدار باد کاار
گرفتنااد .یافتدهااا پژوهش با و بااراون بیانگر وجچد همبستگی بااین سچدها حسابدار و
واکنش بازار سهام (قیمتها سهام) است.
برنارد ( )3۳۳5مد ها تنزیلی ( )DDMبررسی کرد و آنها را با ماد ساچد بااقیماناده
( )RIVMدر ارزیابی قیمت سهام مقایسد کرد و بد این نتیجد رسید کاد ماد مبتنایبار ساچد
باقیمانده قدرت بیشتر در تچجید قیمت سهام دارد.
بیچر ( )3۳۳۱پژوهشی انجام داد کد بر نقش متفاوت سچد و زیان و ترازنامد تأکید میکارد.
نتایج نشان داد کد در اوضاع بدِ مالی ارزش دفتر اطالعات مربچطتار نسابت باد ساچد ارائاد
می کند و در اوضاع کلی مربچطبچدن ارزش دفتر بد میزان دارایی لناسایینشدنی در لرکتها
و صنایع مختلف بستگی دارد.
دیچااچ ( )3۳۳7میاازان رابطد بااین متغیرها حسابدار و ارزش بااازار سهام لرکت را
بررسی کرد .و ادعا کرد کد هرکد تغییرات متغیر پیشبینی ناپذیرتر بالد آن متغیر با ارزش
بازار سهام مربچطتااار خچاهد باااچد .و کهار متغیر جریانها نقد عملیاتی سچد قب از بهره و
مالیات سچد خالص و ارزش دفتر را بدعنچان متغیرها مستق انتخاب کاااارد .نتایج پژوهش
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دیچچ نشان میدهد کد تغییرات جریانها نقد عملیاتی و سچد خالص پیشبینیناپاااذیرتااار
هستند.
پیر و اسمیت ( )۱00۱ارتباط اطالعاات حساابدار منتشرلاده را باا قیمات ساهام در
بازارها آسیا (بد جز ژاپان) بررسای کردناد .در ایان پاژوهش دو متغیار ارزش دفتار حقاچق
صاحبان سهام و سچد لرکت بدمنزلد

لاخصهاا ترازناماد و صاچرت ساچد و زیاان در نظار

گرفتد لده است .یافتدها این تحقیق نشان داد دو متغیر فاچق فاکتچرهاا مهمای در فرایناد
ارزلیابی سهام هستند .همچنین اطالعات حسابدار

مهام تارین منباع اطالعااتی مادیران در

ارزیابی عمل رد مالی محسچب میلچد.
اسپان هچلتز ( )۱00۱در پژوهش خچد بد محتاچا اطالعااتی اعاالن ساچدها سااالند در
دانمارک پرداخت .محتچا اطالعاتی اعالن ساچدها سااالند باا ارزیاابی باازدههاا غیرعااد
حچ وحچش تاریخ اعالن آزمچن لده است .دوره رویداد روز و دوره بارآورد از روز  -3۱5تاا
روز  -۲در نظر گرفتد لده است .نتایج این پژوهش بیانگر این است کد اعالن سچد ساالند حاو
اطالعات مربچط و جدید برا قیمت بازار سهام است.
کچئی و هم اران ( )۱030در پژوهشی درخصاچ

نقاش پایشبینای ساچدها فصالی و

کچتاهمدت درمقایسدبا پیشبینیها ساالند سچد بد این نتیجد رسیدند کاد پایشبینایهاا
کچتاهمدت و فصلی ارتباط بین بازدهها دوره جار و سچدها آتای را افازایش مایدهاد .از
نتایج دیگر این مطالعد میتچان بد این الاره کرد کد پیشبینیها فصلی دقیق سچد هار ساهم
در پیشبینی بهتر سچدها آتی بد سرمایدگذاران کم

میکند.

یان ( )۱031در پژوهشی بد بررسی نقاش رفتارهاا خاا

در مقایساد باا قیمات ساهام

پرداخت .ایشان بد این نتیجد دست یافت کد رابطد مثبت میاان رفتاار لارکتهاا و رابطاد
منفی میان پرتفچ بازار در بین بازده سهام و سچد غیرمنتظره لرکتها وجچد دارد.
 .3-2پژوهشهای داخلی
جهانخانی و اسد ( )3171تغییرات قیمت سهام را بعد از تقسیم سچد بررسی کردنااااااد.
آنها لرکتها پذیرفتدلاده در باچر

اوراق بهاادار تهاران را طای دوره زمااانی 71تاا75

بررسااایدند .نتایج آنها نشان میدهد کد میانگین کاهش قیمت سااااهام پﺲ از اعالم تقسیم
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سچد کمتر از میانگین سچد تقسیمی هر سهم است.
بهرامفر و لمﺲ عالم ( )31۱1در پژوهش خچد بیان کردند کد ی ی از اهادا گزارلاگر
مالی فراهم نمچدن اطالعات الزم برا تفسیر وضع مالی و تچان سچدآور واحادهاا اقتصااد
است .هد این پژوهش بررسی تأثیر اطالعات حسابدار بر بازده سهام غیرعااد آتای ساهام
است .تأثیر اطالعات حسابدار بر بازده سهام غیرعاد با ویژگای مرباچطباچدن ایان اطالعاات
ارتباط منطقی دارد .مربچطبچدن اطالعات حسابدار لام تچان تغییر وضع فعلی و پایشبینای
وضع آتی واحد اقتصاد است .نتایج حاص از این پژوهش نشاان داد کاد اطالعاات مرباچط باد
درجد اهرم مالی اقالم تعهد

نرخ بازده سرمایدگاذار

رلاد دارایایهاا ثابات تغییار در

وجچه نقد عملیاتی ارزش بازار لرکت نسبت بدهی بد حقچق صاحبان سهام هزیند استقراض
و تچزیع سچد نقد بر بازده غیرعاد آتی سهام تأثیرگذار است .در این پژوهش از روش تجربی
و لبدآزمایش و از مد رگرسیچن تلفیقی مع چ

استفاده لده است.

نچروش و حیدر ( )31۱1در پژوهش خچد بیان نمچدند کد با تچسعد بازارهاا سارماید
نقش معیارها ارزیابی عمل رد در انع ا

عمل رد لرکتها ازطریق محتچا اطالعاتی مچجچد-

لان پررنگتر لده است .در این میان رقابت بین دو دستد معیارهاا ارزیاابی عمل ارد تچجاد
محققان را جلب کرده است .نتایج حاص از این پژوهش نشان میدهد کد اگار مادیران لارکت
عمل رد خچبی دالتد بالند بازده بیشتر خچاهند دالت و بالع ﺲ؛ یعنی اگر عمل ارد خاچبی
ندالتد بالند قیمت سهام آنان کاهش مییابد و بازده کمتر خچاهد دالت.
دستگیر و هم اران ( )31۱۲در پژوهش خچد با عنچان «بررسی عچام ماؤثر بار ساچگیر
مدیران در پیشبینی سچد» بیان کردند کد پیشبینی سچد بدطچر خچشبیناند انجام لده اسات.
نتایج نشان میدهد کد تأمین مالی برونسازمانی در راستا فرضید پژوهشای بار پایشبینای
مدیران از سچد تأثیرگذار است .همچنین یافتدها نشانگر وجچد ارتبااط میاان انادازه لارکت و
بحران مالی با پیشبینی سچد باددسات مادیران اسات؛ اماا بارخال جهتای کاد در فرضاید
پژوهشی انتظار میرفت .بااینحا در این پژوهش ارتباط معنادار میاان نارخ رلاد و کنتار
قیمتها با سچگیر در پیشبینی سچد تأیید نشد.
مجتهدزاده و نظر تنها ( )31۱7رابطد بین عاید پیشبینیلده هر سهم و تغییرات
قیمت سهام در قبا اعالم تعدی عاید پیشبینیلده هر سهم در بچر

اوراق بهادار تهاران
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را بررسی کردند .لرکتها مچضچع مطالعد و تعدیالت مربچط بدصچرت ی جاا بادعناچان گاروه
اصلی و نیز کهار گروه فرعی تعیین لدند .نتایج نالایاز اجارا ایان پاژوهش وجاچد رابطاد
معنادار بین تغییرات عاید پیشبینیلده هر سهم و تغییرات قیمات ساهام را نشاان داده
است.
ستایش و کاظمنژاد ( )31۱۱در پژوهش خچد بیان نمچدند هد اصلی لرکتها ساهامی
بد حداکثر رساندن ثروت سهامداران است .سیاست تقسیم سچد لرکت از عچام مؤثر بر این امر
است .این پژوهش تأثیر ساختار مال یت و ترکیب هیئتمدیره بر سیاست تقسیم ساچد لارکت-
ها پذیرفتدلده در بچر

اوراق بهادار تهران را بررسی میکند .بدین منظچر تأثیر متغیارهاا

رلد سچد و سیاست تقسیم سچد سا قب نیز کنتر و از رگرسایچن خطای کندگاناد اساتفاده
لده است .یافتدها بررسی  77لارکت در قلمارو زماانی 31۱۱تاا 31۱۲حااکی اسات کاد
مال یت لرکتی و استقال هیئتمدیره بدطچر مثبت و مال یت نهاد بدطچر منفی نسبت ساچد
تقسیمی لرکتها پذیرفتدلده در بچر

اوراق بهادار تهران را تحت تاأثیر قارار مایدهاد .باا

وجچد این لچاهد دا بر وجچد رابطد معنادار بین مال یت مدیریتی و میزان تمرکز مال یات
با سیاست تقسیم سچد مشاهده نشد.
قائمی و رحیمپچر ( )31۱۳اعالن سچدها فصلی و نقدلچندگی سهام را بررسی کردناد .در
این پژوهش از نسبت مؤثر ل ا بین قیمت عرضد و قیمت تقاضا بدعناچان معیاار نقدلاچندگی
بازار استفاده لده است .برمبنا مد بازار میزان نسبت ل ا مؤثر غیرعاد قیمات تقاضاا و
میانگین عاد انبالتد آن در بازه زمانی ۱0روز قب تا  ۱0روز پاﺲ از اعاالن و باازه 30
روز قب تا 30روز پﺲ از اعالن سچد فصلی بررسی لده است .نتایج این پژوهش نشاندهناده
این است کد در طچ دوره مطالعد پﺲ از اعالنها سچد فصلی نقدلچندگی ساهام افازایش
ندالتد است.
نی بخت و عبد ( )31۱۳میزان تحقق سچد پیشبینیلده هر ساهم و تاأثیر آن را بار
قیمت سهام در لرکتها گروه نفتی و لیمیایی پذیرفتدلده در ساازمان باچر

اوراق بهاادار

تهران بررسیدند .این پژوهش تفاوت بین سچد پیشبینیلده هر سهم و سچد تحققیافتد و اثار
آن بر قیمت سهام در لرکتها گروه نفتی و لیمیایی پذیرفتادلاده در باچر

اوراق بهاادرار

تهران قرار گرفت .نتایج نالیاز انجام این پژوهش حاکیاز آن است کاد تفااوت معناادار باین
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سچد پیشبینیلده هر سهم و سچد تحققیافتاد هار ساهم در لارکتهاا گاروه نفتای و
لیمیایی وجچد دارد .همچنین تأثیر معنادارلدن تفاوت بین سچد پیشبینیلده هار ساهم و
سچد تحققیافتد هر سد نمچند لرکتها گروه بر قیمت سهام را نشان میدهد.
هالمی و سروش یار ( )31۳0بد ارزیابی تچانمند اقالم تعهد و اجزا آن در پیشبینای
سچد غیر عاد و تعیین ارزش لرکت با مالحظد عالمت سچد غیار عااد پرداختناد .در ایان
پژوهش از سد مد خطی اطالعات استفاده لده است .جهت برآورد ماد هاا از اطالعاات 70
لرکت عضچ نمچند طی سا ها  31۱7-3171استفاده لده است .نتایج نشاان مایدهاد کاد
مجمچع اقالم تعهد دارا تچانایی کاهش خطا پایش بینایساچد غیرعااد و ارزش لارکت
نمیبالد .افزون بر این کهار جزء اصلی تعهد قادر است خطا پیش بینی ساچد غیرعااد را
کاهش دهد لی ن قادر بد کاهش خطا پیش بینی ارزش لرکت نیست.
فروغی و میرزایی ( )31۳3بد بررسی تاثیر محافظادکاار لارطی حساابدار بار ریسا
سقچط آتی قیمت سهام در لرکتها پذیرفتد لده در بچر

اوراق بهادار تهران پرداختناد .در

این پژوهش از دو فرضید اصلی و سد فرضید فرعای تادوین لاده اسات .جهات آزماچن ایان
فرضید ها از اطالعات مالی بچر

اوراق بهادار تهران طی سا ها  31۱۱-31۱0استفاده لاده

است .نتایج نشان میدهد کد بین محافظدکار لارطی و ریسا
رابطد مع چ

ساقچط آتای قیمات ساهام

وجچد دارد .همکنین نتایج این پژوهش نشان میدهد کد در لرایطی کاد باین

مدیران و سرمایدگذاران عدم تقارن اطالعاتی وجچد دارد تچانایی محافظادکاار لارطی جهات
کاهش ریس

سقچط آتی فیمت سهام بیشتر است.

معصچمی و حمیدیان ( )31۳۱اثر اعالن تعدی سچد پایشبینایلاده بار قیمات ساهام را
بررسی کردهاند .در این پژوهش از روشلناسای اساتاندارد مطالعاات رویاداد اساتفاده لاده
است .محدوده رویداد لام  33روز و محادوده بارآورد 3۱0روز قبا از لاروع محادوده
رویداد در نظر گرفتد لده است .نتایج نشان میدهد اعالن تعدی مثبت سچد پیشبینیلاده باا
افزایش قیمت سهام و اعالن تعدی منفی سچد پیشبینیلاده باا کااهش قیمات ساهام هماراه
است.
قائمی و کیانی ( )31۳۱بد بررسی رفتار قیمت سهام پﺲ از اعالن سچد در لارکتهاا و در
بازار پرداختند .نتایج آثار اعالن سچد فصلی طبق الگچ گام تصادفی بر قیمت سهام لرکتها تاا
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سد فص پﺲ از اعالن سچد و طبق الگچ قابلیت پیشبینی تغییرات سچد تا دو فص مالی آتی
مثبت و پایدار است .ل ن نتایج تحلی رگرسیچن نشان داد پرتفچ باازار رفتاار تاچدها قیمات
سهام پﺲ از اعالن سچد در بازار را ندارد.
همچنان کد مشااهده لاد اکثار پاژوهشهاا مارتب باا تغییرات قیمت سهام اعاالن
سچدها فصلی و سچدها کچتاهمدت را بررسی کردهاند .ل ن در این مطالعد آثاار ساچد پایش-
بینی لده بر قیمت سهام و حجم معامالت و تقاضا خرید سهام بدعنچان متغیرهاا تأثیرگاذار
در دو مقطع زمانی ابتدا و انتها دوره مالی لرکتها آزمچدنی مچضچع پژوهش قارار گرفتاد
است .بنابراین مطالعد حاضر با سایر مطالعات متفاوت باچده و زوایاا جدیاد را درخصاچ
متغیرها مؤثر در فرایند تصمیمگیر سهامداران مچضچع مطالعد قرار میدهد.
 .4فرضیههای پژوهش
بدمنظچر دستیابی بد هد ها پژوهش و باتچجادباد مباانی نظار و پیشایند پاژوهش
مطرحلده فرضیدهایی بد لرح زیر تدوین لده است:
فرضیه ی اصلی اول :بین سود پیشبینیشده و قیمت سههام رابهههی معنهاداری
وجود دارد.
 .3بین سچد پیشبینیلده او دوره و قیمت سهام او دوره رابطاد معناادار وجاچد
دارد.
 .۱بین سچد پیشبینیلده پایان دوره و قیمت سهام پایان دوره رابطد معنادار وجچد
دارد.
فرضیهی اصلی دوم :بین سود پیشبینی شده و حجه معهامالس سههام رابهههی
معناداری وجود دارد.
 .3باین ساچد پایشبینایلااده او دوره و حجام معاامالت او دوره ساهام رابطااد
معنادار وجچد دارد.
 .۱بین سچد پیشبینیلده پایاان دوره و حجام معاامالت پایاان دوره ساهام رابطاد
معنادار وجچد دارد.
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فرضیهی اصلی سوم :بین سود پیشبینیشده و تقاضهای خریهد سههام رابهههی
معناداری وجود دارد.
 .3بین سچد پیشبینیلده او دوره و افزایش تعداد خریداران ساهام او دوره رابطاد
معنادار وجچد دارد.
 .۱بین سچد پیشبینیلاده پایاان دوره و افازایش تعاداد خریاداران ساهام پایاان دوره
رابطد معنادار وجچد دارد.
 .5متغیرهای پژوهش
 .5-1متغیر مستقل
متغیر مستق در این پژوهش سچد پیشبینیلده است .برا هر لرکت بیش از ی

ناچع

EPSوجچد دارد کد انچاع آن باتچجدبد تغییر در تعداد سهام مچجچد در بازار تغییر خچاهاد کارد.
انتخاب این متغیر در پژوهش حاضر بد آن دلیا اسات کاد تاأثیرات ساچد پایشبینایلاده
حسابدار بد طچر گسترده در ارزلیابی سهام و عمل رد مدیر بدکار گرفتد میلچد .همچنین این
متغیر در پاژوهشهاا معصاچمی و حمیادیان ( )31۳۱کاچئی و هم ااران ( )۱030قاائمی و
رحیمپچر ( )31۱۳و با و براون ( )3۳۲۱نیز بدکار رفتد است.
 .5-2متغیر وابسته
متغیر وابستد در این پژوهش قیمت سهام و حجم معامالت و تعداد خریداران سهام اسات.
در این پژوهش این متغیرها بدعنچان ایدهها جدید کد از متغیر مستق تأثیرپذیرند در نظار
گرفتد لدهاند .انتخاب این متغیر در پژوهش حاضر بد آن دلی است کد قیمات ساهام بادطاچر
گسترده در ارزشگذار ارزش بازار حقچق صاحبان سهام بدکار گرفتد میلاچد .همچناین ایان
متغیر در پاژوهشهاا معصاچمی و حمیادیان ( )31۳۱کاچئی و هم ااران ( )۱030قاائمی و
رحیمپچر ( )31۱۳و بهرامفر و لمﺲ عالم ( )31۱1نیز بدکار رفتد است.
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 .5-3متغیر کنترلی
بدمنظچر کنتر سایر متغیرهایی کد بدنحچ در تجزیادوتحلیا پاژوهش مؤثرناد در ایان
پژوهش از متغیر اندازه لرکت (لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام) بدمنزلاد متغیار کنترلای
استفاده لده است .کچک ( )3۳۳3و فرث ( )3۳۳7نشان دادهاند کد لرکتها بزرگتر کیفیت
گزارشها مالی ازجملد سچد پیشبینی لده و قیمت ساهام بهتار نسابت باد لارکتهاا
کچک تر دارند؛ بنابراین در این پژوهش نیز مشابد پژوهش کنگ و هم اران ( )۱031از متغیار
اندازه لرکت (لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام) بدعنچان متغیر کنترلی استفاده لده است.
 .6دورهی آزمون ،جامعه و نمونهی آماری
جامعد آمار این پژوهش لرکتها پذیرفتد لده در بچر

اوراق بهادار تهران را لام

میلچد .بدعلت وجچد برخی ناهماهنگیها میان اعضا جامعد لرای زیر برا انتخاب نمچند
آمار قرار داده لد و نمچند مطالعد باتچجدبد آن انتخاب لد:
 .3در سا ها 31۱0تا 31۳۱عضچ بچر

اوراق بهادار تهران بالند؛

 .۱لرکتها مح مطالعد طی سا ها مذکچر سچدده بچده و دارا سچد پیشبینیلاده
بالند؛
 .1طی سا ها مذکچر هرسالد سهام آنها معاملد لده بالد؛
 .1جزو بان ها لرکتها سرمایدگذار واسطدگر مالی ولرکتها هلدینگ نبالند؛
باتچجد بد لرای و اعما محدودیتها یادلده تعداد  351لرکت بارا نمچناد انتخااب
لد.
 .7روش تجزیهوتحلیل دادهها
اطالعات جمعآور لده باا اساتفاده از نارمافازار اکسا ( )Excelپاردازش لاده و بارا
تجزیدوتحلی آنها از نرمافزار اقتصادسانجی  Eviewsاساتفاده لاده اسات و روش نیاز روش
پانلی است .همبستگی بین متغیرها ازطریق رگرسیچن بررسی گردیده و نتایج حاصا از آن باد
لرح زیر است.
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 .7-1آمار استنباطی
بد منظچر دستیابی بد اهدا پژوهش فرضیدهاا پاژوهش طراحای و آزماچده لاد .بارا
تجزیدوتحلی دادهها از روش دادهها ترکیبی (تلفیقی و تابلچیی) و بارا آزماچن فرضایدهاا از
رگرسیچن حداق مربعات عاد و آزمچن تحلی واریانﺲ استفاده لاد .نتاایج آماار از آزماچن
فرضیدها در نگارهها لماره 3تا 37ارائد لده اسات .ماد هاا اساتفادهلاده بارا آزماچن
فرضیدها پژوهش در این مقالد بدلرح زیر است:
فرضیه ی اصلی اول :بین سود پیشبینیشده و قیمت سههام رابهههی معنهاداری
وجود دارد.
 .7-1-1مدل فرضیهی فرعی اول :بررسی اثر سود پیشبینیشهدهی اول دوره بهر
روی قیمت سهام اول دوره
()3

Lnp1it=β0+β1Lns1it+β2Lnkharidaranit+β3Lnp1it-1+LOGSize+εit

 :β0عرض از مبدأ
 :Lnp1itلگاریتم قیمت سهام در او دوره لرکت  iدر سا .t
 :Lns1itلگاریتم سچد پیشبینیلده او دوره لرکت  iدر سا .t
 :Lnkharidaranitلگاریتم تعداد خریداران سهام لرکت  iدر سا .t
 :Lnp1it-1لگاریتم قیمت سهام در او دوره لرکت  iدر سا (.)t-1
 :LOGSizeلگاریتم اندازه لرکتها
 :εitنشاندهنده عچام مشاهدهنشدنی کد هم در طچ زماان و هام در تماام لارکتهاا
متفاوت است.
 .7-1-2آزمون  Fلیمر
در این نچع آزمچن باید این مچضچع را بررسی کرد کد آیا ام اان ترکیابپاذیر دادههاا در
بین واحدها نمچند آزمچن وجچد دارد یا این د پارامترهاا هار واحاد بایاد بادطاچر مساتق
بررسی لچد .در مد فرضید فرعی او باتچجدبد این اد مقادار  P-Valueدر ساطح اطمیناان
 %۳5برابر  0/003لده است بدعبارتی  P-Value<0/05است؛ لاذا فرضاید صافر رد لاده و
فرضید مقاب پذیرفتد میلچد .بنابراین برا هری
مبدأ جداگاند باید در نظر گرفت.

از از نمچندها این مطالعد یا

عارض از
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نگاره  :1خالصهی نتایج آزمون  Fلیمر فرضیهی فرعی اول
نچع آزمچن

آماره

 Fلیمر

3/15۱1

سطح معنادار
0/001

 .7-1-3آزمون هاسمن
در این قسمت مشخص میلچد برا تخمین دادهها در پان داده کدام روش (آثار ثابت یا
آثار تصادفی) مناسبتر است .برا این منظچر از آزمچن هاسمن استفاده مایگاردد .در تخماین
آثار ثابت فرض میلچد کد عرض از مبدأ ی سانی برا هری
از مبدأ هری

از لرکتها وجچد دارد کد عرض

از لرکتها متفاوت است و مم ن است با متغیرها تچضیحی ماد همبساتگی

دالتد یا ندالتد بالد .ضمن این د در این مد آثاار زماان دیاده نمایلاچد و تنهاا آثاار کاد
مختص هری

از لرکتهاست بدعنچان آثار انفراد در نظر گرفتد میلچد؛ درحالیکد در مد

آثار تصادفی آثار انفراد در طچ زمان ثابت هستند ولی در میان لرکتهاا تغییار مایکنناد.
آزمچن هاسمن بر این تف ر استچار است کد با فرض H0وجچد همبساتگی باین آثاار تصاادفی و
رگرسیچنها مد کاربرد هر دو روش حداق مربعات عااد (در حاداق مربعاات متغیارهاا
مجاز ) و حداق مربعات تعمیمیافتاد (در ماد آثاار تصاادفی) ساازگارند؛ ل ان روش حاداق
مربعات معمچلی ناکاراست .حا آن د تحت فرض  H1روش حداق مربعات عاد ساازگار اسات؛
ل ن روش حداق مربعات تعمیمیافتد ناسازگار است .طبق نتایج حاص از آزمچن هاسامن بارا
مد فرضید فرعی او باتچجدبد این د در ازا  α =0/05میزان آماره هاسامن 31۱/01۱۳
لده است و ازطرفی میزان  P-Value>0/05است؛ فرضید صافر رد مایلاچد و رد فرضاید
صفر ( )H0نشان میدهد کد روش آثار تصادفی ناسازگار است .نتایج آزمچن این فرضید باا نتاایج
پژوهشها قائمی و معصچمی ( )31۳۱و قائمی و کیانی ( )31۳۱سازگار است.
نگاره  :2خالصهی نتایج آزمون هاسمن فرضیهی فرعی اول
آماره هاسمن ()x2

درجد آزاد ()df

سطح احتما ()prob

31۱/01۱۳

1

0/0000
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نتیجد تخمین بدصچرت زیر است:
Lnp1it=0.82+0.18Lns1it+0.02 Lnkharidaranit+0.76 Lnp1 it-1+0.0075LOGSize

()۱
خالصد نتایج تخمین نیز در نگاره  1نشان داده لده است.
نگاره  :3خالصهی نتایج آزمون فرضیهی فرعی اول
قیمت سهام او دوره

متغیر وابستد:
متغیرها

ضرایب

آماره t

مقدار ثابت

0/۱۱51۲1

۲/7۱7

0/0000

Lns1it

0/3۱۱11۱

7/5۲7

0/0000

Lnkharidaranit

0/0۱۱115

1/7۲۱

0/0000

Lnp1it-1

0/7۲1۲5۱

11/1۳۲

0/0000

(LOG)Size

0/0075

۱/11۳

0/031۱

R2

0/7۱۱513

آماره دوربین واتسن

3/۳1۱3

 Fفیشر

33۱7/3۱

براسا

سطح معنادار

مد آثار ثابت مشاهده میلچد کد عرض از مبدأ ازنظر آمار معناادار اسات کاد

البتد معنادار یا بیمعنیبچدن عرض از مبدأ حائز اهمیّت نیست (معنادار متغیارهاا بادلارط
دالتن  P-Valueکمتر از  0/05است)؛ ل ن براسا

نتایج حاصلد مشاهده میلچد کد رابطاد

سچد پیشبینیلده او دوره با قیمت سهام او دوره مثبت بچده و بد ایان صاچرت اسات کاد
اگر سچد پیشبینیلده او دوره ی

درصد افزایش پیدا کند قیمات ساهام او دوره تقریباا

3۲درصد افزایش مییابد .نهایتاً متغیر قیمت سهام او دوره در سا ( )t-1نیاز رابطاد مثبات
با قیمت سهام در سا  tدارد؛ بد این صچرت کد افزایش ی درصد قیمات در ساا  t-1باعاث
77درصد افزایش در قیمت سهام در سا  tمیلچد .ضریب تعیین ( )R2برابر با  0/7۱اسات کاد
نشان میدهد متغیرها مستق مد قادر هستند 7۱درصد تغییرات متغیار وابساتد را تچضایح
دهند .البتد کمبچدن آن بدعلت نچسانات بسیار زیاد در قیمتها و لاخصها باازار ماالی اسات
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کد باعث وجچد واریانﺲ باال و کاهش ضریب تعیین میلچد .ضاریب تعیاین ( )R2نیاز برابار باا
0/7۱است کد این ضریب بد مفهچم تچانایی تبیین مناسب مد است .آماره آزمچن Fفیشر نیاز
برابر با  )P-Value>0/05( 33۱7/3۱است کد حاکیاز معتبربچدن برازش ک رگرسایچن اسات.
آماره دروبین واتسن برابر با  3/۳1است کد نشان از خچدناهمبستگی است.
 .7-2مدل فرضیه فرعی دوّم :بررسی اثر سود پیش بینهی شهده پایهان دوره بهر روی
قیمت سهام پایان دوره
()۱

Lnp2it=β0+β1Lns2it+β2Lnkharidaranit+β3Lnp2it-1+LOGSize +ϕ it

 :β0عرض از مبدأ
 :Lnp2itلگاریتم قیمت سهام در پایان دوره لرکت  iدر سا .t
 :Lns2itلگاریتم سچد پیشبینی لده پایان دوره لرکت  iدر سا .t
 :Lnkharidaranitلگاریتم تعداد خریداران سهام لرکت  iدر سا .t
 :Lnp2it-1لگاریتم قیمت سهام در پایان دوره لرکت  iدر سا .t-1
 :LOGSizeلگاریتم اندازه لرکتها
 :ϕ itنشاندهنده عچام مشاهدهنشدنی کد هم در طچ زمان و هام در تماام لارکتهاا
متفاوت است.
 .7-2-1آزمون  Fلیمر
در مد دوم باتچجدبد این د مقدار  P-Valueدر سطح اطمینان  %۳5برابر با  0/003لاده
است بدعبارتی  P-Value <0/05اسات فرضاید صافر مبنایبار پچلیناگباچدن ماد (کاد
فرضید برابربچدن عرض از مبدأ بارا تماامی لارکتهاا اسات) رد لاده و فرضاید مقابا
پذیرفتد میلچد .بنابراین برا هری

از لرکتهاا یا

عارض از مبادأ جداگاناد بایاد در نظار

گرفت .پﺲ میتچان بدمنظچر برآورد از روش پان دیتا استفاده کرد.
نگاره  :4خالصهی نتایج آزمون  Fلیمر فرضیهی فرعی دوم
نچع آزمچن

آماره

 Fلیمر

3/1۱1۱

سطح معنادار
0/003
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 .7-2-2آزمون هاسمن
نگاره  :5خالصهی نتایج آزمون هاسمن فرضیهی فرعی دوم
آماره هاسمن ()x2

درجد آزاد ()df

سطح احتما ()prob

31۱/7۱1

1

0/0000

در اینجا کچن نتایج آزمچن هاسمن 0/00کمتر از  %3است مد آثار ثابات در ساطح %۳5
بد باال پذیرفتد میلچد .نتایج این آزمچن در نگارهها  5و  ۲نشان داده لاده اسات .باتچجادباد
این د دادهها از خچدهمبستگی برخچردار بچدند خالصد نتایج تخمین نیز در نگااره  ۲نشاان
داده لده است.
نگاره  :6خالصهی نتایج مدل آثار تصادفی مقاطع فرضیهی فرعی دوم
قیمت سهام پایان دوره

متغیر وابستد
متغیرها

ضرایب

آماره t

مقدار ثابت

0/۳۱7

۱/311

0/0000

Lns2it

0/۱۱1

۲/7۱5

0/0000

Lnkharidaranit

0/0۱۱

۱/5۲0

0/0013

Lnp2it-1

0/7۲1

1۲/150

0/0000

(LOG)Size

3/۱01

3/1۲۱

0/0000

R2

0/71۱

آماره دوربین واتسن

3/۱1۱

 Fفیشر

3۱5۲/7۱۱

سطح معنادار

برا رفع خچدهمبستگی از روش  GLSو متغیر )( AR(1خچدهمبساتگی مرتباد او ) و
از تخمین مد بد صچرت لگاریتمی استفاده لد .نتایج تخمین مد نهاایی در نگااره  7نشاان
داده لده است.
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نگاره  :7خالصهی نتایج مدل آثار ثابتGLS-
قیمت سهام پایان دوره

متغیر وابستد:
ضرایب

متغیرها

آماره t

سطح معنادار

مقدار ثابت

0/۲۳

۱۱/5۱

0/0000

Lns2it

0/03۱7

31/۱30

0/0000

Lnkharidaranit

0/0۱۲

1/۱7۱

0/0000

Lnp2it-1

0/311

1۱/7۱۱

0/0000

(LOG)Size

3/731

۱/0۳۳

0/0000

)AR(1

0/0۳۳

۱1۱/35

0/0000

R2

0/۳۱

آماره دوربین واتسن

۱/000

Fفیشر

۲3۳۱/701

نتیجد تخمین بدصچرت زیر است:
()1
Lnp2it=0.69+0.0127Lns2it+0.026Lnkharidaranit+0.143Lnp2it)1+1.713Size+AR(1

همانگچند کد در نگاره  7مشاهده میکنید سچد پیشبینیلده پایاان دوره باا قیمات
سهام پایان دوره رابطد مثبت دارد؛ بد ایان صاچرت کاد یا درصاد افازایش در ساچد پایش-
بینیلده پایان دوره باعث افزایش  /۱7درصد قیمت سهام پایان دوره میلاچد .قیمات ساهام
در سا  t-1نیز تأثیر مثبت بر رو قیمت سهام سا  tمیگذارد و افزایش ی درصد قیمات
سهام در سا  t-1باعث تقریباً ۳۱درصد افزایش قیمت سهام در سا  tمایلاچد .در اینجاا نیاز
کمبچدن مقدار ضریب همبستگی بدعلت نچسانات بسیار زیاد در قیماتهاا و لااخصهاا باازار
مالی است کد باعث وجچد پراکندگی باال دادهها و کاهش ضریب تعیین میلچد .ضریب تعیین
) (R2نیز برابر با  0/۳۱است؛ بنابراین باتچجدبد این مقدار میتچان 7۲درصاد از تغییارات متغیار
وابستد را بدوسیلد متغیرها مستق و کنترلی پیشبینی کرد .آماره آزمچن Fفیشر هم برابر
با  ۲3۳۱/701است کد حاکیاز معتبربچدن برازش ک رگرسیچن است .آماره دورباین واتسان
برابر با  ۱/000است کد نشان از خچدناهمبستگی است .نتایج حاص لده از آزمچن این فرضید با
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نتااایج پااژوهشهااا قااائمی و معصااچمی ( )31۳۱و نی ا بخاات و عبااد ( )31۱۳و قااائمی و
کیانی( )31۳۱سازگار است.
 .7-3فرضیهی اصلی دوم :بین سود پیشبینی شده و حج معهامالس سههام رابهههی
معناداری وجود دارد.
 .7-3-1بررسی اثر سود پیشبینیشدهی اول دوره بر روی حج معامالس
Lnhajmit=β0+β1Lns1it+β2Lnhajmit-1+LOGSize +ωit

()1

 :β0عرض از مبدأ
 :Lnhajmitلگاریتم حجم معامالت سهام لرکت  iدر سا .t
 :Lns1itلگاریتم سچد پیشبینیلده او دوره لرکت  iدر سا .t
 :Lnhajmit-1لگاریتم حجم معامالت لرکت  iدر سا (.)t-1
 :LOGSizeلگاریتم اندازه لرکتها
 :ωitنشاندهنده عچام مشاهدهنشدنی کد هم در طچ زمان و هام در تماام لارکتهاا
متفاوت است.
 .7-3-1آزمون  Fلیمر
در مااد سااچم باتچجاادبااد این ااد مقاادار  P-Valueدر سااطح اطمینااان  %۳5براباار بااا
 P-Value< 0/05است فرضید صفر مبنیبر پچلینگبچدن مد کد فرضید برابربچدن عرض
از مبدأ برا تمامی لرکتهاست رد لده و فرضید مقاب پذیرفتد میلچد.
نگاره  :8خالصهی نتایج آزمون  Fلیمر فرضیهی فرعی اول
نچع آزمچن

آماره

 Fلیمر

1/۳۱0

سطح معنادار
0/0000

 .7-3-2آزمون هاسمن
نگاره  :9خالصهی نتایج آزمون هاسمن فرضیهی فرعی اول
آماره هاسمن ()x2

درجد آزاد ()df

سطح احتما ()prob

5۲1/1۱۱

1

0/0000

در اینجا کچن نتایج آزمچن هاسمن 0.00کمتر از  %3است مد آثار ثابات در ساطح %۳5
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بد باال پذیرفتد میلچد .نتایج این آزمچن در نگارهها  ۳و  30نشان داده لده اسات .باتچجادباد
این د دادهها از خچدهمبستگی برخچردار بچدند خالصد نتایج تخمین نیز در نگاره  30نشاان
داده لده است.
نگارهی  :11خالصهی نتایج مدل اثراس تصادفی مقاطع فرضیهی فرعی اول
حجم معامالت سهام او دوره

متغیر وابستد:
متغیرها

ضرایب

آماره t

مقدار ثابت

۲/5۲7

30/511

0/0000

Lns1it

0/۱11

1/3۳7

0/0000

Lnhajmit-1

0/7۱113

11/۱11

0/0000

(LOG)Size

0/0۱0

1/۳۱۱

0/0000

R2
آماره دوربین واتسن

۱/۲11

Fفیشر

711/۱11

سطح معنادار

0/53۱11

برا رفع خچدهمبستگی از روش  GLSو متغیر )( AR(1خچدهمبساتگی مرتباد او ) و
از تخمین مد بدصچرت لگاریتمی استفاده لد .نتایج تخمین مد نهایی در نگااره  33نشاان
داده لده است.
نگاره  :11خالصه نتایج مدل اثراس ثابتGLS-

قیمت سهام پایان دوره

متغیر وابستد:
متغیرها

ضرایب

آماره t

مقدار ثابت

-0/07۱

-0/۳50

0/0000

Lns1it

0/310

۲/7۱7

0/0000

Lnhajmit-1

0/01۱

۱/30

0/0000

(LOG)Size

0/001

3/110

0/0000

)AR(1

3/05

۱5/35

0/0000

R2
آماره دوربین واتسن

3/۱7

Fفیشر

3۱1۳۱

0/۳۳

سطح معنادار
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نتیجد تخمین بدصچرت زیر است:
(Lnhajmit=-0.078+0.130Lns1it+0.048Lnhajmit-1+0.0040LOGSize+AR(1) )5

براسا

مد مشاهده میلچد کد ساچد پایشبینایلاده او دوره باا حجام معاامالت

رابطد مثبت دارد؛ بد این صچرت کد ی درصد افازایش در ساچد پایشبینایلاده او دوره
باعث ۱1درصد افزایش در حجم معامالت میلچد .حجم معامالت در سا  t-1نیز تاأثیر مثبات
بر حجم معامالت در سا  tمیگذارد و افزایش ی درصد حجم در سا  t-1باعث 7۱درصاد
افزایش حجم معامالت در سا  tمیلچد .در اینجا نیز کمبچدن مقدار ضریب همبستگی بدعلات
نچسانات بسیار زیاد در لاخصها بازار مالی است کد باعث وجاچد پراکنادگی بااال دادههاا و
کاهش ضریب تعیین میلچد .ضریب تعیین ( )R2نیز برابر با 0/۳۳است؛ بنابراین باتچجدبد ایان
مقدار میتچان ۳۳درصد از تغییرات متغیر وابستد را بادوسایلد متغیرهاا مساتق و کنترلای
پیشبینی کرد .این ضریب بد مفهچم تچانایی تبیین مناسب مد است.
 .7-4مدل فرضیهی فرعی دوم :بررسی اثر سود پیشبینیشدهی پایان دوره بر حجه
معامالس
()۲

Lnhajmit=β0+β1Lns2it+β2Lnhajmit-1+LOGSize + ωit

 :β0عرض از مبدأ
 :Lnhajmitلگاریتم حجم معامالت سهام لرکت  iدر سا .t
 :Lns2itلگاریتم سچد پیشبینیلده پایان دوره لرکت  iدر سا .t
 :Lnhajmitلگاریتم حجم معامالت لرکت  iدر سا (.)t-1
 :LOGSizeلگاریتم اندازه لرکتها
 :ωitنشاندهنده عچام مشاهدهنشدنی کد هم در طچ زمان و هام در تماام لارکتهاا
متفاوت است.
 .7-4-1آزمون  Fلیمر
در مد فرضید فرعی دوم باتچجدبد این د مقدار  P-Valueدر سطح اطمینان  %۳5برابر
با  P-Value<0.05است فرضید صفر مبنیبر پچلیناگباچدن ماد کاد فرضاید برابرباچدن

بررسی تأثير سود پيشبينیشده در تعيين قيمت سهام شرکتهاي...
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عرض از مبدأ برا تمامی لرکتهاست رد لده و فرضید مقاب پذیرفتاد مایلاچد .بناابراین
برا هری

از لرکتها ی

عرض از مبدأ جداگاند باید در نظر گرفت.

نگاره  :12خالصهی نتایج آزمون  Fلیمر مدل فرضیهی فرعی دوم
نچع آزمچن

آماره

 Fلیمر

1/۱۱1

سطح معنادار
0/0000

 .7-4-2آزمون هاسمن
نگاره  :13خالصهی نتایج آزمون هاسمن فرضیهی فرعی دوم
آماره هاسمن ()x2

درجد آزاد ()df

سطح احتما ()prob

511/111

1

0/0000

در اینجا کچن نتایج آزمچن هاسمن 0/00کمتر از  %3است مد آثار ثابات در ساطح %۳5
بد باال پذیرفتد میلچد .نتایج این آزمچن در نگاره  31و  31نشاان داده لاده اسات .باتچجادباد
این د دادهها از خچدهمبستگی برخچردار بچدند خالصد نتایج تخمین نیز در نگاره  31نشاان
داده لده است.
نگاره  :14خالصهی نتایج مدل آثار فرضیهی فرعی دوم
حجم معامالت سهام پایان دوره

متغیر وابستد:
متغیرها

ضرایب

آماره t

مقدار ثابت

5/۱75

33/73۱

0/0000

Lns2it

0/15۲

1/۲7۱

0/0000

Lnhajmit-1

0/۱71

11/150

0/0000

(LOG)Size

۱/150

۱/۳7۲

0/0000

R2

0/513۱

آماره دوربین واتسن

۱/511

Fفیشر

733/۱11

سطح معنادار
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برا رفع خچدهمبستگی از روش  GLSو متغیر )( AR(1خچدهمبساتگی مرتباد او ) و
از تخمین مد بدصچرت لگاریتمی استفاده لد .نتایج تخمین مد نهایی در نگااره  35نشاان
داده لده است.
نگاره  :15خالصهی نتایج مدل آثار ثابتGLS-

قیمت سهام پایان دوره

متغیر وابستد:
متغیرها

ضرایب

آماره t

مقدار ثابت

-0/31۱

-3/۱30

0/0000

Lns2it

0/33

3۲/510

0/0000

Lnhajmit-1

0/0۱0

0/۳01

0/0000

(LOG)Size

0/30

1/1۱۳

0/0000

)AR(1

0/0۳۳

۱1۱/35

0/0000

R2

0/۳5

آماره دوربین واتسن

3/7۱۱

Fفیشر

۲0۱7

سطح معنادار

نتیجد تخمین بدصچرت زیر است:
(Lnhajmit=-0.142+0.011Lns2it+0.020Lnhajmit-1+0.10LOGSize+AR(1))7

براسا

مد آثار ثابت مشاهده میلچد کد سچد پیشبینایلاده پایاان دوره باا حجام

معامالت رابطد مثبت دارد؛ بد این صچرت کد ی درصد افازایش در ساچد پایشبینایلاده
پایان دوره باعث افزایش 33درصد در حجم معامالت میلچد .حجم معاامالت در ساا  t-1نیاز
تأثیر مثبت بر حجم معامالت سا  tمیگذارد و افزایش ی درصد حجام در ساا  t-1باعاث
30درصد افزایش حجم معاامالت در ساا  tمایلاچد .در اینجاا نیاز کامباچدن مقادار ضاریب
همبستگی بدعلت نچسانات بسیار زیاد در لاخصها بازار مالی است کد باعث وجچد پراکنادگی
باال (واریانﺲ باال) دادهها و کاهش ضریب تعیین میلاچد .ضاریب تعیاین ( )R2نیاز برابار باا
 0/۳5است کد این ضریب بد مفهچم تچانایی تبیین مناسب مد است .آماره آزمچن Fفیشر هم
برابر با  ۲0۱7است کد حاکیاز معتبربچدن برازش ک رگرسیچن است .آمااره دورباین واتسان

بررسی تأثير سود پيشبينیشده در تعيين قيمت سهام شرکتهاي...
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برابر با  ۱/00است کد نشان از خچدناهمبستگی دارد.
 .7-5فرضیهی اصلی سوم :بین سود پیشبینیشده و تقاضای خریهد سههام رابهههی
معناداری وجود دارد.
 .7-5-1مدل فرضیه ی فرعی اول :بررسی اثر سود پیشبینیشدهی اول دوره بهر
تعداد خریداران
()۱

Lnkharidaranit= β0+β1Lns1it+ β2 Lnkharidaranit-1+Size +γit

 :β0عرض از مبدأ
 :Lnkharidaranitلگاریتم تعداد خریداران سهام لرکت  iدر سا .t
 :Lns1itلگاریتم سچد پیشبینیلده او دوره لرکت  iدر سا .t
 :Lnkharidaranit-1لگاریتم تعداد خریداران لرکت  iدر سا (.)t-1
 :LOGSizeلگاریتم اندازه لرکتها
 :γitنشاندهنده عچام مشاهدهنشدنی کد هم در طچ زماان و هام در تماام لارکتهاا
متفاوت است.
 .7-5-2آزمون  Fلیمر
در مد فرضید فرعی او باتچجدبد این د مقدار  P-Valueدر سطح اطمینان  %۳5برابار
 P-Value< 0/05است فرضید صفر مبنیبر پچلینگبچدن مد کد فرضید برابربچدن عارض
از مبدأ برا تمامی لرکتهاست رد لده و فرضید مقاب پذیرفتد میلچد.
نگاره  F :16لیمر مدل فرضیهی اول
نچع آزمچن

آماره

سطح معنادار

 Fلیمر

1/۱۱1

0/0000

 .7-5-3آزمون هاسمن
طبق نتایج حاص از آزمچن هاسمن برا مد فرعی او باتچجادباد این اد در ازا 0/05
=αمیزان آماره هاسمن  111/30۱3لده اسات و ازطرفای میازان  P-Value< 0/05اسات
فرضید صفر رد میلچد .رد فرضید صفر ( )H0نشان میدهد کد روش آثار تصادفی ناساازگار
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است.
نگاره  :17خالصهی نتایج آزمون هاسمن مدل فرضیهی فرعی اول
آماره هاسمن ()x2

درجد آزاد ()df

سطح احتما ()prob

17۲/117

1

0/0000

نتیجد تخمین بدصچرت زیر است:
(Lnkharidaranit= 0.98+0.038Lns1it+ 0.87Lnkharidaranit-1+2.55LOGSize )۳

خالصد نتایج تخمین نیز در نگاره  3۱نشان داده لده است.
نگاره  :18خالصهی نتایج مدل فرعی اول
تعداد خریداران سهام او دوره

متغیر وابستد:
متغیرها

ضرایب

آماره t

مقدار ثابت

0/۳۱7

1/7۳۱

0/0000

Lns1it

0/01۱7

3/33۱

0/335

Lnkharidaranit-1

0/۱7۲

11/5۱7

0/0000

(LOG)Size

۱/551

۱/۳53

0/0000

R2

0/۲71

آماره دوربین واتسن

۱/117

Fفیشر

۳۱۲/311

سطح معنادار

مشاهده میلچد کد سچد پیشبینیلده او دوره با تعداد خریداران رابطد مثبت دارد؛
ل ن این ضریب ازنظر آمار معنادار نیست .تعداد خریداران در ساا  t-1نیاز تاأثیر مثبات بار
تعداد خریداران سا  tمیگذارد و افازایش یا درصاد حجام در ساا  t-1باعاث ۱7درصاد
افزایش تعداد خریداران در سا  tمیلچد .ضریب تعیین ( )R2برابر با  0/۲7است کد نشان می-
دهد متغیرها مستق مد قادر هستند تقریبااً ۲7درصاد تغییارات متغیار وابساتد را تچضایح
دهند .در اینجا نیز کمبچدن مقدار ضریب همبستگی بدعلت نچسانات بسیار زیاد در لاخصهاا
بازار مالی است کد باعث وجچد پراکندگی باال (واریانﺲ باال) دادههاا و کااهش ضاریب تعیاین
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31

میلچد .این ضریب بد مفهچم تچانایی تبیین مناسب مد است؛ بنابراین باتچجادباد ایان مقادار
میتچان ۲7درصد از تغییرات متغیر وابستد را بدوسیلد متغیرها مستق و کنترلی پیشبینای
کرد .آماره آزماچن  Fفیشار هام برابار باا  )P-Value<0/05( ۳۱۲/311اسات کاد حااکی از
معتبربچدن برازش ک رگرسیچن است .آماره دوربین واتسان برابار باا ۱/1اسات کاد نشاان از
خچدناهمبستگی دادهها دارد.
 .7-6مدل فرعی دوم :بررسی تأثیر سود پیشبینیشده بر تعداد خریداران سهام
پایان دوره
()30

Lnkharidaranit= β0+β1Lns2it+ β2Lnkharidaranit-1+Size +εit

 :β0عرض از مبدأ
 :Lnkharidaranitلگاریتم تعداد خریداران سهام لرکت  iدر سا .t
 :Lns2itلگاریتم سچد پیشبینیلده پایان دوره لرکت  iدر سا .t
 :Lnkharidaranit-1لگاریتم تعداد خریداران لرکت  iدر سا (.)t-1
 :LOGSizeلگاریتم اندازه لرکتها
 :εitنشاندهنده عچام مشاهدهنشدنی کد هم در طچ زماان و هام در تماام لارکتهاا
متفاوت است.
 .7-6-1آزمون  Fلیمر
در مد فرضید فرعی دوم مقدار  P-Valueدر سطح اطمینان  %۳5برابار  000.0لاده
است بدعبارتی P-Value< 0/05است؛ لذا فرضاید صافر مبنایبار پچلیناگباچدن ماد کاد
فرضید برابربچدن عرض از مبدأ برا تمامی لرکتهاست رد لده و فرضید مقاب پذیرفتاد
میلچد .بنابراین برا هری

از لرکتها پذیرفتدلده در بچر

اوراق بهادار تهران ی

از مبدأ جداگاند باید در نظر گرفت.
نگاره  :19خالصهی نتایج آزمون  Fلیمر مدل فرضیهی فرعی دوم
نچع آزمچن

آماره

 Fلیمر

1/511

سطح معنادار
0/0000

عرض
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 .7-6-2آزمون هاسمن
طبق نتایج حاص از آزمچن هاسمن برا مد فرضاید فرعای دوم باتچجادباد این اد در
ازا  α=0/05میزان آماره

هاسمن  11۲/715لده است و ازطرفای میازان P-Value<0/05

است فرضید صفر رد میلچد .رد فرضید صفر ( )H0نشان میدهد کاد روش آثاار تصاادفی
ناسازگار است و باید از روش آثار ثابت استفاده لچد.
نگاره  :21خالصهی نتایج آزمون هاسمن مدل فرضیهی فرعی دوم
آماره هاسمن ()x2

درجد آزاد ()df

سطح احتما ()prob

11۲/715

۱

0/0000

نتیجد تخمین بدصچرت زیر است:
(Lnkharidaranit= 0.82+0.06Lns2it+ 0.79Lnkharidaranit-1+LOGSize)33

خالصد نتایج تخمین نیز در نگاره  ۱3نشان داده لده است.
نگاره  :21خالصهی نتایج مدل آثار مدل فرضیهی فرعی دوم
تعداد خریداران سهام پایان دوره

متغیر وابستد
متغیرها

ضرایب

آماره t

مقدار ثابت

0/۱75

1/۱13

0/0000

Lns2it

0/0۲۱7

3/7۱7

0/0۲۱1

Lnkharidaranit-1

0/۱۲1

1۱/۲11

0/0000

(LOG)Size

۱/7۲۳

۱/۳۱1

0/0000

R2

0/۲7

آماره دوربین واتسن

۱/3۱۳

 Fفیشر

۳۱۱/۱13

سطح معنادار

مشاهده میلچد کد سچد پیشبینیلده پایان دوره با تعاداد خریاداران رابطاد مثبات
دارد .باتچجدبد آماره  tو سطح معنادار بزرگتر از  %5ازلحاظ آمار ارتباط بین سچد پایش-
بینیلده و تعداد خریداران سهام معنادار است؛ ل ن میتچان گفت سچد پیشبینیلده بر قیمت

بررسی تأثير سود پيشبينیشده در تعيين قيمت سهام شرکتهاي...
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سهام تأثیر مثبت میگذارد .ضریب تعیین تعدی لاده ( )R2نیاز برابار باا  0/۲7اسات کاد ایان
ضریب بد مفهچم تچانایی تبیین مناسب ماد اسات؛ بناابراین باتچجادباد ایان مقادار مایتاچان
۲7درصد از تغییرات متغیر وابستد را بدوسیلد متغیرها مستق و کنترلای پایشبینای کارد.
آماره آزمچن  Fفیشر هم برابر با ۳۱۱ /۱13است کد حاکیاز معتبربچدن برازش ک رگرسایچن
است .آماره دروبین واتسن برابر با  ۱/3۱۳است کد نشاان از خچدناهمبساتگی دارد .نتاایج باد
دست آمده از آزمچن ایان فرضاید باا نتاایج پاژوهشهاا قاائمی و معصاچمی ( )31۳۱دیچاچ
( )۱030یان( )۱031و قائمی و کیانی( )31۳۱سازگار است.
 .8بحث و نتیجهگیری
براسا

نتایج حاصلد از مد او مشاهده میلچد کد رابطد سچد پیشبینایلاده او

دوره با قیمت سهام او دوره مثبت و بد این صچرت است کد اگر ساچد پایشبینایلاده او
دوره ی درصد افزایش یابد قیمت سهام او دوره تقریباً 3۱درصد افازایش ماییاباد .براساا
مد نقش ثابت در مد دوم مشاهده میلچد کد سچد پیشبینیلاده پایاان دوره باا قیمات
سهام پایان دوره رابطد مثبت دارد؛ بد ایان صاچرت کاد یا درصاد افازایش در ساچد پایش-
بینیلده پایان دوره باعث افزایش ۱۱درصد قیمت سهام پایان دوره میلچد .در مد ساچم
مشاهده لد کد سچد پیشبینیلده او دوره با حجم معامالت رابطاد مثبات دارد؛ باد ایان
صچرت کد ی درصد افزایش در سچد پیشبینیلاده او دوره باعاث افازایش ۱1درصاد در
حجم معامالت میلچد .براسا

مد آثار ثابت در مد کهارم مشاهده میلچد کد سچد پایش-

بینیلده پایان دوره رابطد مثبت با حجم معاامالت دارد؛ باد ایان صاچرت کاد یا درصاد
افزایش در سچد پیشبینیلده پایان دوره باعث افزایش 1۲درصد در حجام معاامالت مای-
لچد .همچنین در مد پنجم مشاهده گردید کد سچد پیشبینیلده او دوره رابطد مثبات
با تعداد خریداران دارد؛ ل ن این ضریب ازنظر آمار معنادار نیست و در ماد لشام مشااهده
لد کد سچد پیشبینیلده پایان دوره رابطد مثبت با تعداد خریداران دارد؛ ل ن این ضریب
در سطح احتما ۳5درصد معنادار است و بد این صچرت کد با افزایش ی درصد در سچد پیش-
بینیلده پایان دوره ۲درصد بر تعداد خریداران افزوده میلچد.
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فرضیدها این پژوهش در سطح اطمینان ۳5درصد پذیرفتد لد؛ بدعبارت دیگر مشخص
گردید کد بین سچد پیشبینیلده سهام و قیمت سهام در او دوره و پایان دوره و همچناین
حجم معامالت و تعداد خریداران ارتباط و همبستگی وجچد دارد و این ارتباط و همبساتگی در
جهت است؛ لذا میتچان نتیجد گرفات کاد ساهامداران و خریاداران ساهام در باچر

اوراق

ی

بهادار تهران تچجد خاصی بد سچد پیشبینیلده لارکتهاا پذیرفتادلاده در باچر

اوراق

بهادار تهران دارند و میزان سچد پیشبینیلده لارکتهاا از عچاما مهام و ماؤثر بار حجام
معامالت و افزایش تعداد خریداران و درنتیجد افزایش قیمت سهام است .در بررسی رابطاد باین
سچد پیشبینی لده و قیمت ساهام نتاایج ایان پاژوهش باا پاژوهشهاا قاائمی و معصاچمی
( )31۳۱و نی بخت و عبد ( )31۱۳و قائمی و کیاانی ( )31۳۱ساازگار کاما وجاچد دارد.
همچنین در بررسی رابطد بین سچد پیشبینی لده و سچد خرید سهام میتچان اساتنباط نماچد
کد نتایج این پاژوهش باا پاژوهشهاا قاائمی و معصاچمی ( )31۳۱د کاچیی( )۱030یاان
( )۱031و قائمی و کیانی ( )31۳۱سازگار دارد.
 .9پیشنهادهای برخاسته از پژوهش
بات یدبر نتایج آزمچن فرضیدها پژوهش حاضر این پیشنهادها ارائد میلچد:
 .3براسا

استانداردها حسابرسی (رسیدگی بد اطالعات مالی آتی) تأییاد ساچد پایش-

بینیلده بددست حسابرسان باتچجدبد اطالع آنها از وضع لرکت الزامی بدنظر میرسد؛
 .۱باید لرکتها را بد ارائد بدمچقع تعدیالت سچد پیشبینیلده و دالیا ایان تعادیالت
ملزم کرد؛
 .1باتچجدبد تأثیر سچد پیشبینی لاده بار قیمات ساهام نااظران باچر

و اوراق بهاادار باا

حمایت مالی و غیرمالی از تحلیلگران مالی زمیند را باید برا پیشبینی سچد بدکم

این گروه

بد صچرت رسمی و با انتشار عمچمی گزارشها فراهم نمچد کد این امر مچجب لفافیت بیشتر بازار
میگردد؛
 .1براسا

یافتدها پژوهش حاضر ارائد اطالعاات ماالی مرباچطتار باتچجادباد لارای

تچرمی در ایران باعث اطمینان خاطر سرمایدگذاران میگردد؛
 .5سرمایدگذاران باید عالوهبر تأکید بر سچد پیشبینیلده بر سچد خالص و سچد عملیاتی
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و سایر اقالم صچرتها مالی برا تصمیمگیر تأکید بیشتر کنند.
 .11محدودیتهای پژوهش
مهمترین محدودیتها پژوهش حاضر بدلرح زیر است:
 . 3معامالت عمده در بچر

اوراق بهادار تهران در مچاقع معدود نسبت بد سایر معاامالت

غیرعمده بسیار کم هستند .اینگچند معامالت بعضاً بدمچجب قانچن (خصچصیساز ) یاا الزاماات
دستچر صچرت میگیرند.
 .۱بعضاً بد دالی مختلف ازجملد ارسا ن ردن اطالعات مربچط بد سچد هر سهم معاامالت
سهام لرکتها بدطچر مچقت و بدصاچرت کچتااه مادت (کناد روز) متچقاف لاده و بعاد از رفاع
مش الت بدون تغییر عمده معامالت سهم لرکتها آغاز لده و این وقفد در محادوده قبا و
بعد از اعالم سچد پیشبینیلده است.
 .1اطالعات معتبر درباره لرکتها پذیرفتدلاده در باچر
نشریات گچناگچن بچر
برا ح این مش

تهاران وجاچد نادارد .در

ارقام متفاوتی ارائد لده بچد کد لناسایی رقم صحیح کار مش لی باچد و
از صچرتها مالی حسابرسیلده لرکتهاا در مجاامع عااد و فاچق-

العاده استفاده لده است.
 .1کارکنان لرکتها گاه با مفاهیم اساسی بدخصاچ

مفااهیم مچضاچع پاژوهش ناآلانا

بچدند.
منابع
الف .فارسی
آقایی محمدعلی و فچالد

مسعچد .)31۱۱( .بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقالم صچرت

سچد و زیان و تغییرات قیمت سهام در لرکتها پذیرفتدلده در بچر
تهران .پایاننامد کارلناسی ارلد حسابدار

اوراق بهادار

دانشگاه تربیت مدر .

بهرامفر تقی و لمﺲ عالم حسام .)31۱1( .بررسی متغیرها حساابدار بار باازده غیرعااد
آتی سهام لرکتها پذیرفتد لده در باچر
حسابدار و حسابرسی .۱1-50 )17( 31

اوراق بهاادار تهاران .مجلاد بررسایهاا
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جهانخانی علی و اسد

مرتضاای .)3171( .بررسی تغییرات قیمت سهام بعد از تقاااسیم سچد.

نشرید تحقیقات مالی 7و.305-33۳ ۱
جهانخانی علی و صفاریان امیر .)31۱۱( .واکنش بازار سهام نسبت بد اعالن سچد بارآورد هار
سهم در بچر

اوراق بهادار تهران .نشرید تحقیقات مالی .۲3-۱3 3۲

خرسند طد .)317۱( .تأثیر سچد سهام بر تغییرات قیمت ساهام در باچر
پایاننامد کارلناسی ارلد حسابدار

اوراق بهاادار تهاران.

دانشگاه عالمد طباطبایی.

خچشطینت محسن و ساربانها محمدرضا .)31۱۱( .اثر سچد تقسیمی بر قیمت سهام لرکت-

ها فصلنامد مطالعات حسابدار

.307-1۳ ۱

ستایش محمدحسین و کاظمنژاد مصطفی .)31۱۳( .بررسی تأثیر ساختار مال یات بار ترکیاب
هیئتمدیره بر سیاست تقسیم سچد لرکتها پذیرفتدلده در بچر

مجلد دانش حسابدار

اوراق بهادار تهاران

.۱۳-53 )3( 3

صادقی لریف سیدجال و تهرانی رضا .)31۱۱( .تبیین مد لرطی قیمتگذار داراییهاا
سرمایدا در بچر

اوراق بهادار تهران .مجلد تحقیقات مالی .13 3۱

فروغی دایچش و میرزایی منچکهر .)31۳3( .تاثیر محافظد کار لرطی حسابدار بار ریسا
سقچط آتی قیمات ساهام در لارکتهاا پذیرفتاد لاده در باچر

اوراق بهاادار تهاران.

پیشرفتها حسابدار دانشگاه لیراز .77-337 ۲1/1
قائمی محمدحسین و کیانی آیدین .)31۳۱( .بررسی رفتار قیمت سهام پﺲ از اعاالن ساچد در
سطح لرکتی و در سطح بازار پژوهشهاا کااربرد در گزارلاگر ماالی 307- ۱05
.3۱۳
قائمی محمدحسین و رحیمپچر محمد .)31۱۳( .اعالن سچدها فصالی و نقدلاچندگی ساهام.
پژوهشها حسابدار مالی .315-35۱ )1( ۱
نچروش ایرج و حیدر
بچر

مهد  .)31۱1( .ارزیابی عمل رد مدیریت لرکتها پذیرفتادلاده در

تهران باا ماد  CVAو بررسای رابطاد آن ماد باا باازده ساهام .بررسایهاا

حسابدار و حسابرسی .3۱3-317 )1۱(33

نی بخت محمدرضا و عبد رضا .)31۱۳( .میزان تحقق سچد پیشبینیلده هر سهم و تأثیر
آن بدرو قیمت سهام در لرکتها گروه نفتای و لایمیایی پذیرفتادلاده در ساازمان

585

...بررسی تأثير سود پيشبينیشده در تعيين قيمت سهام شرکتهاي

دانشاگاه آزاد اساالمی

 پایان ناماد کارلناسی ارلد حسابدار.اوراق بهاادار تهاران

بچر

.واحد همدان
 بررسی رابطد بین عاید پیشبینیلده هر.)31۱7( .مجتهدزاده ویدا و نظر تنها نرگﺲ

اوراق بهادار تهران پژوهشنامد علاچم

سهم با تغییرات قیمت سهام لرکتها در بچر

.337-311 )۱۱( ۱ ) انسانی و اجتماعی (علچم اقتصاد
 بررسی اثر اعالن تعدیالت سچد پیشبینیلاده بار.)31۳۱( .معصچمی جچاد و حمدیان حمیده
.313-31۲ ۱0  پژوهشها کاربرد در گزارلگر مالی.قیمت سهام
 ارزیابی تچانمند اقالم تعهد و اجازا آن.)31۳0( .و سروش یار افساند

هالمی سید عبا

. در پیشبینی سچد غیر عاد و تعیین ارزش لرکت با مالحظد عالمت سچد غیار عااد
.315-370 ۲0/1 پیشرفتها حسابدار دانشگاه لیراز
 تبیاین معیارهاا جاایگزین.)31۱7( .محمدرضاا
.3۱۳-۱33

هیبتی فرلاد؛ باقرزاده سعید و لاهنظار

 پژوهشنامد اقتصاد.اوراق بهادار تهران

در بچر
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