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  چکیده:

عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام شر کتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بعضی از تحقیق به بررسیاین 
را مد نظر خود قرار داده است.بر این اساس ضمن مروري جامع بر ادبیات  1389تا  1383هاي  را در بازه زمانی سال

نفر از کارشناسان و کارگزاران و متخصصان 100اد موضوعی مربوط به شاخص قیمت سهام و از طریق پرسشنامه تعد
به عنوان عامل سود هر سهم، سود تقسیمی و بازده حقوق صاحبان سهام  به سواالت پاسخ دادند.سهمربوطه در این زمینه 

مورد آزمون همبستگی و رگرسیون قرار گرفته و با توجه به  متغیر مستقل و شاخص قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته
سود تقسیمی با شاخص قیمت معنی دار بوده و  و متغیر سود هر سهم دوهاي مربوطه فقط  تایج بدست آمده از آزمونن

هام درصد از تغییرات در اثر بازده حقوق صاحبان س 3/2کند و فقط  درصد از کل تغییرات شاخص کل راتبیین می 7/98
 شود. تبیین می

  

  هامحقوق صاحبان س:شاخص، قیمت سهام ، سود هر سهم، سود تقسیمی، بازده  کلمات کلیدی:

  

  

  

  

  

   



   

  مقدمھ:

 اي پایه اصول این به عمل و گرفتن نظر در با که است اي ویژه شرایط و اصول داراي دیگري بازار هر مانند بورس بازار
 بورس در موجود مسائل از واقعی درك به همچنین و کرده اقدام سهام فروش و خرید و گذاري سرمایه به توان می

 دارایی نقدترین آنها زیرا دهند انجام سهام فروش یا خرید موقع در وسیعی هاي بررسی باید گذاران سرمایه اصوال.رسید
 از مطلوبی نتایج نمایند گذاري سرمایه به اقدام عوامل از سري یک به توجه بدون آنها اگر.کنند می تبدیل سهام به را خود

 معامله گمان و حدس از استفاده با که گذارانی سرمایه دهد می نشان مطالعات.شد نخواهد عایدشان گذاري سرمایه
 معیارهاي سهام خرید براي گیري تصمیم مورد در.برند می کمی منفعت زنند می ریسک پر معامالت به دست یا کنند می

 به بهادار اوراق بورس مسؤوالن و گذاران سرمایه ]3[.هستند مربوط بسیار  تقسیمی سود و  سهم هر سود قبیل از مالی
 از آینده، بینی پیش مواردي در و گذشته ارزیابی توانایی و بازار این روند از مناسبی تصویر به یابی دست منظور

 با هایی شاخص محتاج بهادار اوراق بورس در قیمت روند دقیقتر تحلیل و تجزیه. برند می بهره بورس هاي شاخص
 منتشر و محاسبه جهانی معتبر هاي بورس در متنوعی بسیار هاي شاخص امروزه سبب بدین و است گوناگون کارکردهاي

  بورس، عملکرد فرآیند از تر دقیق تصویري ارایه و بیشتر کارایی راستاي در نیز شاخص محاسبه هاي شیوه. شوند می
 شاخص انتشار و محاسبه به اقدام 1369 ماه فروردین از نیز تهران بهادار اوراق بورس است شده چندي تغییرات دستخوش

 تهران، بورس نماگرهاي جمع به دیگري قیمتی هاي شاخص چند هر زمان گذر در. است نموده تپیکس نام با خود قیمت
 عهده بر را بورس کل بازدهی و نقدي بازدهی نماگري  تدپیکس و  تدیکس همچون دیگري هاي شاخص و پیوستند
.این تحقیق هم به نوبه خود می کوشد تا از بین نسبت هاي مالی ذکر شده کدام نسبت ها تاثیر بیشتري را بر قیمت گرفتند

 ترین مهم و اولین بهادار اوراق بورس در گذاري سرمایه تصمیمات اتخاذ سهام شرکت هاي بورسی می گذارد چون در
 قیمت بر موثر عوامل از آگاهی رو این از و باشد می سهام قیمت صشاخ گیرد می قرار گذاران سرمایه فراروي که عاملی
  ]13[ . است اهمیت حائز سهام

 ر کا به ههاي اقتصادي بنگا مالی سالمت تفسیر و تحلیل نیز و براي  مقایسه شاخصهایی عنوان به همواره مالی هاي نسبت
 به توجه با .اند شرکت ها بوده مالی اوضاع بررسی  در محققان و گذاران براي سرمایه استانداردي معیار و ه اند شد گرفته

 وجودآمده به زمان درطول زیادي و متنوع نسبتهاي سرمایه بازارهاي محققان دربررسی و گذاران سرمایه مدیران، نیاز
 از یک هر که می باشند کاال موجودي گردش آنی، جاري، نسبت DPS, EPS ,P/Eشاخصها  این ترین ازمعروف.است

 می بیان را مالی شرکت ضعف یانقطه قدرت از خاصی جنبه ن آ ساختار دهنده تشکیل عوامل به توجه با فوق نسبتهاي
 سهام قیمت نوسانات تواند میROEمالی  نسبت آیا که این است می شود ح مطر که سئوالی فوق مقدمه به نمایند باتوجه

مالی  هاي نسبت تاثیر بتواند باشدکه می مدل رگرسیون برحسب الگویی ارائه تحقیق این دهد.هدف راتوضیح شرکتها



 وسیله نتایج به بهادارتهران اوراق بازاربورس محققان و نمایدوسرمایه گذاران بیان نحوممکن بهترین به سهام رابرقیمت
 شرکتهاي ومدیران نمایند بینی پیش را سرمایه بازار در موجود هاي سهام شرکت قیمت و ارزش باشند ر قاد تحقیق این

 روند توانند می شرکت سهام برقیمت مدل این تاثیر چگونگی از آگاهی با نیز اوراق بهادارتهران دربورس شده پذیرفته
 را مالی تأمین ریسک ودرنهایت داده کاهش را درشرکت گذاري سرمایه ریسک ه، نمود راکنترل سهام قیمت تغییرات

 ]11[.پایین آورند شرکت براي

  

  :تحقیق پیشینھ

 و داد قرار موردآزمون را حسابداري اطالعات برخی از استفاده با قیمت سهام تغییرات توصیف ) قابلیت1984ویلیامسون(
  ]19[.دهد راتوضیح سهام قیمت تغییرات روند تواند می مالی هاي صورت مندرج در حسابداري اطالعات گرفت نتیجه

چون نرخ مالیات بر درآمد حاصل از افزایش قیمت سهام پایین تر است )نشان دادند که 1982لیتزنبرگر و رامسومی (
شرکتها می توانند با کاهش میزان سود تقسیمی زمینه افزایش قیمت سهام قیمت سهام را فراهم آورند.آنها در سال 

به بررسی محتواي اطالعاتی سودهاي تقسیمی و همبستگی آن با درآمد هر سهم نسبت به سودهاي آتی 1991
سال انجام شد.نتایج این مطالعات نشان داد که سودهاي تقسیمی 7شرکت طی بازه زمانی  25رداختند.این پژوهش در پ

حاوي اطالعاتی در مورد سودهاي آتی می باشند و یک همبستگی متقابل بین سودهاي تقسیمی و درآمد هر سهم نسبت 
  به سودهاي آتی وجود دارد.

ي سهام در سه سال قبل و بعد از تاریخ هاي اعالن سود سهام نقدي و همچنین تغییرات ) بازده غیر عاد1999وان ایتون (
بررسی کرد.جامعه آماري او شامل شدکت هاي موجود در بورس اوراق بهادار  1971-1999آن را طی سال هاي 

د که بیشترین واکنش ها نیویورك و بورس اوراق بهادار آمریکا بود.مهمترین نتایج تحقیق او بیان کننده ي این مطلب بو
و تغییرات قیمت مربوط به شرکت هایی بوده که اقدام به کاهش یا حذف پرداخت سود سهام کردند.این نتایج با 

  ]18[تحقیقات قبلی همسان می باشد.

ع ) در پژوهشی با عنوان توانایی نسبت هاي مالی در پیش بینی بازده سهام به بررسی این موضو2004جاناتان لیودلین (
پرداخته است که آیا نسبتی مانند درآمد هر سهم به قیمت می تواند بازده سهام را پیش بینی کند؟براي آزمون فرضیات از 
تجزیه و تحلیل هاي رگرسیون استفاده شده است اطالعات مربوط از شرکت هاي بازار بورس نیویورك در طی سالهاي 

گردید.نتیجه اینکه این نسبت توانایی پیش بینی بازده سهام را  از بانکهاي اطالعاتی بورس جمع آوري 2000تا 1946
  ]17[ دارد.



) ارتباط درصد تغییرات درآمد هر سهم را با درصد تغییرات قیمت سهام مورد آزمون قرار داد و به این نتیجه 1987بیور (

هاي نقدي و  دهند و مانند جریان رسید که سود سالیانه منعکس کننده عواملی است که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می

  ]15[سود سالهاي آتی یک متغیر موثر خواهد بود. 

) یکسري بررسی هایی نسبت به عواملی همچون رشد فروش، متوسط قیمت سهام، نوع صنعت، عمر 2009زوبایري (

شرکت، نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت، نسبت بدهی به دارایی و عوامل اقتصادي همچون 

عرفی شده اند، انجام داده است که به این نتیجه ها م تولید ناخالص داخلی به عنوان عوامل اثرگذار بر سودآوري شرکت

  ]16[ها دارند. بیشترین تأثیر را بر سودآوري شرکت ROEو  ROAرسید که 

 

  ونرخ بهادارتهران اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت مالی نسبتهاي رابطه بررسی به)  1383(  رستمی

 کلیه میان بودکه آن دهنده نشان صنایع تفکیک و شرکتها کل دوسطح در وي تحقیق نتایج.پرداخت شرکتها سهام بازده
  ]10[ .دارد وجود معناداري رابطه سهام بازده ونرخ شده کارگرفته به مالی نسبتهاي

 شده پذیرفته هاي )به بررسیرابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سودهاي آتی در شرکت1377ایمانی پور مقدم (
به عنوان فاکتورهاي مورد DPSوEPSپرداخت.در این پژوهش از 1376تا 1368بهادارتهران بین سالهاي  اوراق بورس در

  ]5[استفاده در ارزیابی شرکتها براي سهامداران و سرمایه گذاران نام برده شده است. 

پرداخت.قلمرو زمانی )به بررسی ارتباط بین سود تقسیمی با بازده سهام در شرکت هاي بورس تهران 1382احمدي (
بین تغییرات سود تقسیمی با تغییرات بازده -1بوده و سه فرضیه به شرح زیر مطرح کرد 1379تا  1374پژوهش از سال

بین تغییرات درآمد هر سهم با تغییرات بازده سهام ارتباط معنی داري وجود  -2سهام ارتباط معنی داري وجود دارد.
و درآمد هر سهم با تغییرات بازده سهام ارتباط معنی داري وجود دارد.و براي آزمون بین تغییرات سود تقسیمی  -3دارد.

فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است نتیجه ي پژوهش این بود که بین تغییرات 
   ]2[.ي وجود نداردتغییرات بازده سهام هیچ رابطه ي معنا دار سود تقسیمی و تغییرات درآمد هر سهم با

 با باشند می تاثیرگذار بهادار اوراق بورس تمامی در سهام قیمت برشاخص متنوعی ) عوامل1387پاکدین امیري( 

 کشور متفاوت هر در شرایط اساس بر تواند می سهام قیمت شاخص روي متغیرها نفوذپذیري که سطح این به توجه

 قیمت تاریخی سیر،  درآمد بر ترتیب نسبت قیمت به که میدهد نشان TOPSIS روش از آمده دست به نتایج. باشد



  ]6[میباشند دارا سهام قیمت شاخص بر را تاثیر بیشترینها  دارایی بازدهی میزان و سهم هر عایدي،  سهام

 قیمت بر شرکتهاي  ویژگی و حسابداري متغیرهاي تأثیر بررسی به خود پژوهش )در1390سعیدي( و ابراهیمی

 1386-1380زمانی دوره براي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفتههاي  شرکت از شرکت 92براي سهام، 

 سهام قیمت و دارایی بازده سهم،  هر سود متغیر سه و سهام قیمت بین میدهد،  نشان پرداختند نتایج این پژوهش

 ]1[. دارد مستقیم وجودهاي  رابط قبل دوره

) در پژوهش خود نشان داد که یک رابطه مثبت بین سود تقسیمی و  نسبت قیمت بر درآمد و میزان 1385امیر مظفري (
  ]4[باشد.  شاخص قیمت سهام شرکتهاي پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران  میبازدهی دارائیها بر 

  روش جمع آوری اطالعات و انتخاب شرکت ھای نمونھ:

در این تحقیق اطالعات مورد نیاز از طریق ثبت مشاهدات و مطالعه تحقیقات گذشته در این زمینه و مراجعه به کتابخانه 
متخصصان بازار -کارشناسان–بورس تهران بدست آمده و همچنین یکسري سواالتی در قالب پرسشنامه بین کارگزاران 

 سال از ساله 7 زمانی دوره یک ند قرار گرفت. قلمرو زمانی تحقیق سرمایه و اساتید دانشگاه که در این زمینه تخصص دار
 را جامعه آن اعضاء همه توانند نمی چون کنند نمی مطالعه را جامعه یک کلیت همیشه باشد پژوهشگران می 1389 تا 1383

 هاي شرکت آماري جامعه چون هم پژوهش این در و کنند می مطالعه را هدف جامعه پژوهشگران بنابراین کنند شناسایی
 برتر شرکتهاي  آن، آماري نمونه و گیرد می انجام ساله 7 دوره یک براي و تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 آزمون گیرد. براي می انجام ها شرکت این روي آزمون که است شده انتخاب تهران بهادار اوراق بورس توسط شده اعالم
 وابسته متغیر در شده مشاهده تغییرات رگرسیون مدل. شود می استفاده همبستگی ضریب و رگرسیون هاي مدل از تحقیق

  .دهد می توضیح را اند شده ایجاد مستقل متغیرهاي تغییرات توسط که

 متغیر دو بین رابطه قدرت مطالعات آزمایشگر اصلی هدف که هنگامی. است خطی رابطه براي معیاري همبستگی
 .کرد استفاده همبستگی ضریب از توان می باشد، تصادفی

  فرضیھ ھای تحقیق:

  اثر سود هر سهم بر قیمت سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است.-1

  است. معنادار تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت سهام قیمت اثر سود تقسیمی بر-2

  .است معنادار تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت سهام قیمت براثر بازده حقوق صاحبان سهام -3

  



  پژوھش:متغیر ھای 

  وجود دارند.ROEوEPS,DPSدر این تحقیق یک متغیر وابسته که شاخص قیمت سهام و سه متغیر مستقل که شامل 

  متغیر وابسته:

 عنوان به که چرا شود می تلقی کشور بورس نماي تمام آئینه سهام قیمت شاخص معموال بورس بازار عملکرد بررسی در
 است هایی پدیده مقایسه و گیري اندازه براي اي وسیله گیردشاخص می قرار اقتصادي تحقیقات از بسیاري در پایه متغیر

 سهام در گذاري سرمایه براي گذاران سرمایه دید از نیز سهام قیمت شاخص. است مشخصی خاصیت و ماهیت داراي که
  . دارد وسیعی کاربرد جامعه در کالن اقتصاد دید از اقتصادي شاخص یک عنوان به هم و خاص

 زیر شرح به ها گروه شاخص و صنعت شاخص فرعی، و اصلی تابلوهاي شاخص  کل، شاخص محاسبه چگونگی
  ]14[است

Index= (	P ×	Q ) × 100/Base 

 P   =قیمت              Qn =شرکت سرمایھ                  Base =پایھ عدد  

 در ضرب با و شده تقسیم پایه عدد بر ها شرکت کلیه سرمایه در قیمت آخرین حاصلضرب مجموع کل، شاخص براي
 تاالر آن در موجود هاي شرکت براي فقط فوق کسر فرعی و اصلی تابلو براي. شود می محاسبه کل شاخص 100 عدد

 محاسبه ها گروه آن براي فقط و فوق فرمول براساس گروه آن شاخص صنعت، هاي گروه براي و شده محاسبه
  ]14[.شود می

  متغیرهاي مستقل:

) یکی از آماره هاي مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می EPS( سود هر سهم:
از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودي است  EPSباشد. 

   ]3[ که شرکت در یک دوره مشخص به ازاي یک سهم عادي بدست آورده است

آتی بازده در هر نوع سرمایه گذاري سرمایه گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاري است و سعی دارد که از مقدار 
سهام شرکت ها اطالعاتی کسب کند از طرفی درآمد هر سهم یکی از روشهایی است که محتواي اطالعاتی زیادي از 

  ]8[.وضعیت درونی شرکت را ارائه می دهد

سود	ھر	سھم =	
	ھر	سھم زیان سود

میانگین	موزون	سھام	عادی	در	جریان	در	طی	دوره
 



را مطابق قانون و بخشی را بر اساس نیاز شرکت نزد خود نگهداري  سود تقسیمی:هر سال شرکتها بخشی از سود خالص
می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند.به مقدار سودي که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدي به دست 

ات به ازاء سهامداران می رسد سود تقسیمی گفته می شود.به عبارت دیگر سود تقسیمی بخشی از سود پس از کسر مالی
هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می گردد.سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی (مصوب مجمع 

سود بخشی از سود هر سهم می باشد که  عادي ساالنه) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید.چون سود تقسیمی 
د هر سهم می باشد.سهامداران در مورد تقسیم آن نظر می دهند معموال کمتر از سو  

گیرد ها را در بر می اندوخته قانونی و سایر اندوخته ، تفاوت سود نقدي و سود هر سهم مواردي  از جمله مالیات  

ها از موقعیت شرکتهایی که نسبت سود تقسیمی هرسهم باالتري دارند نسبت به سایر شرکتدر شرایط تساوي سایر عوامل 

 ]3[بهتري بر خودار دارند.

بدیهی است که این نسبت نیز نباید در کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد به عبارتی نمی توان  براي قضاوت نسبت به 

در سالی  اقتضا کند که نسبت سود تقسیمی  شرکتاز ارقام یک سال استفاده کرد ممکن است سیاست   شرکتعملکرد 

ینی باشد براي قضاوت صیحیح در مورد  سیاست تقسیم سود  باالیی وضع شود و لیکن در سایر سالها این  نسبت رقم پای

بررسی شده و به استناد آنها نحوه تقسیم سود احتمالی سالهاي  شرکتباید روند تقسیم سود چند ساله گذشته  شرکت

   ]12[آتی بر آورد ه شود. 

  

سود	تقسیمی	هر	سهم =	
سود	تقسیمی	بین	سهامداران	عادي

تعداد	سهام	عادي	موجود
 

نرخ بازده صاحبان سهام از تقسیم سود بر حقوق صاحبان بدست می آید و نشان دهنده نرخ  حقوق صاحبان سهام:بازده 
سودآوري سرمایه بکار رفته در عملیات است هر چه مقدار این نرخ بیشتر باشد نشان دهنده موفقیت در جذب سرمایه و 

}.9{ ستایجاد بنگاه اقتصادي اارزش شرکت است و این همان هدف اصلی   

یکی از نسبتهاي سودآوري است ونسبتهاي سودآوري میزان موفقیت شرکت را در تحصیل بازده حقوق صاحبان سهام 
بازده خالص فروش یا سرمایه گذاري نشان می دهند.هدف مدیریت ایجاد حداکثر بازده براي سهامداران است بنابراین 

}7{ت شرکت در دستیابی به هدف مذکور استبازده حقوق صاحبان سهام مهم ترین معیار سنجش موفقی  

 



بازدهی	حقوق	صاحبان	سهام =	
سود	خالص	آماده	براي	توزیع	در	بین	سهامداران	عادي

سهام	عادي
 

    

  یافتھ ھای  پژوھش:

  هاي آماري توصیفی جمعیت شناختی نمونه آماري  داده

  
   هاي آماري توصیفی جمعیت شناختی اعضاي نمونه آماري داده 1جدول 

 تحصیلی رشته
 جمع سایر اقتصاد مدیریت حسابداري کمیت
 100 5 15 47 33 فراوانی
 100 5/00 15/00 47/00  33/00 درصد

 تحصیلی سطح
   سایر  لیسانس فوق لیسانس دیپلم فوق کمیت
 100 26 22 47 5 فراوانی
 100 26/000 22/000 47/000 5/000 درصد

 شغل
 جمع سایر بورس کارشناس بورس کارگزار دانشگاه استاد کمیت
 100 0 30 25 45 فراوانی
 100 0/000 30/000 25/000 45/000 درصد

 کاري سابقه
  باال به سال10 سال 10 تا 5 سال 5 تا1 کمیت
 100  38 37 25 فراوانی
 100  38/000 37/000 25/000 درصد

 هاي پژوهشگر مأخذ: یافته
شود که به پژوهشگر در طبقه بندي،  خالصه کردن،  تعریف،   هاي آماري گفته می روشآمار توصیفی به آن دسته از 

کند.تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی،  ابزار  تفسیرو برقراري ارتباط از طریق اطالعات جمع آوري شده کمک می
ها  کنید این پرسشنامه ه میهمان طور که مشاهد .باشد مفیدي براي تنظیم و نمایش اطالعات بدست آمده در تحقیق می

مشخص است که  1هاي حسابداري، مدیریت و اقتصاد انجام گرفته که در جدول  بین افراد متخصص و آگاه در زمینه
میزان فراوانی آنها به چه حدي است و سطح تحصیالت آنها از فوق دیپلم تا مقطع دکتري بوده که درصد فراوانی بدست 

ند که افرادي که در مقطع لیسانس بوده اند، بیشترین کسانی بوده اند که این پرسشنامه را ک آمده این نکته را مشخص می
  .تکمیل کرده اند و داراي مشاغلی مانند استاد دانشگاه، کارگزاران و کارشناسان بورس بوده اند

  

  

  



 ضرایب همبستگی ساده (پیرسون) 2جدول 

 متغیر ها

بازده حقوق 
صاحبان سهام 

ROE  
سود 

  DPSتقسیمی
سود هر 

  شاخص کل  EPSسهم
      

    ROE 1بازده حقوق صاحبان سهام 

   DPS .942** 1سود تقسیمی

  EPS .635 .795* 1سود هر سهم

     

 1 **912. **969. *849. شاخص کل
  درصد 1سطح اطمینان در احتمال .**
  درصد 5سطح اطمینان در احتمال .*

  
در این تحقیق که سودهرسهم،  سود تقسیمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر مستقل و شاخص کل به عنوان 

و سود   سود هر سهمدهد که شاخص کل با  نشان می 2باشد.در جدول همبستگی زیرجدول شماره متغیر وابسته می

درصد همبستگی مثبت و معنی دار  5ر سطح احتمال د بازده حقوق صاحبان سهام درصد وبا  1در سطح احتمال  تقسیمی

شود و کاهش هر کدام به کاهش شاخص  ها باعث افزایش شاخص کل می وجود دارد یعنی افزایش هر کدام از این متغیر

  شود. کل منتج می

  درصد همبستگی مثبت ومعنی دار داشت. 1میزان بازده حقوق صاحبان سهام با سود تقسیمی در سطح احتمال 

  درصد همبستگی مثبت ومعنی دار داشت. 5چنین سود تقسیمی با سود هر سهم  در سطح احتمال هم

کنید  د و همان طور که مشاهده مینده نشان می ROE با شاخص همبستگی بیشتري نسبت به DPS وEPSعامل 2

سال است  7شرکت برتر در مدت زمان  50باشد و این امر به علت اطالعات  می 91 ، 96متغیر  2اعداد بدست آمده این 

با شاخص  ROE با شاخص همبستگی زیادتري دارند واین به این معنا نیست که DPS وEPS دهد که که نشان می

  باشد.  معنی دار نیستند ولی میزان همبستگی آنها به شاخص کمتر می

  

  

  

  



  گام به گام روش در مدل از شده حذف متغیرهاي رگرسیونی ضرایب3جدول

 آزمونt بتا مدل
سطح معنی 

 دار
 همبستگی جزئی

 آمار

 تغییرات
1       

.ROE .018 .075 .944 038بازده حقوق صاحبان سهام   .184 
 DPS .303 .776 .481 .362 .057سود تقسیمی
 EPS .303 2,872 .045 .821 .294سود هر سهم

2       
 ROE .015b .051 .521 .128 .125بازده حقوق صاحبان سهام 

 DPS .215b .776 .412 .352 .112سود تقسیمی
3       

 ROE .128c 0,902 .433 .462 .171بازده حقوق صاحبان سهام 
a. شاخص کل :متغیر وابسته 
 
b. هر سهمسود   :پیش بینی در مدل EPS 

C: پیش بینی در مدل ، د  هر سهمسود   EPSسود تقسیمی،DPS 

به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهاي مورد مطالعه و اثر آنها بر شاخص کل به عنوان متغیر وابسته تجزیه واریانس خطی 

به روش گام به گام انجام گرفت.در این روش که تلفیقی از دو روش حذف پیشرونده و حذف پسرونده است در هر گام 

باشد را وارد مدل کرده و  تقسیمی وبازده حقوق صاحبان سهام) میکلیه متغیرهاي مستقل که شامل (سود هر سهم ، سود 

گردند.یک متغیرمستقل اضافه شده در مرحله ي قبل، ممکن است  جزء مربوطه ارزیابی میFهاي  مجددا از طریق آماره

در مرحله بعدي حذف شود. در این تحقیق پس از اعمال روش رگرسیونی گام به گام و حذف برخی از متغیرهاي 

  ر سهم کنید تنها دو متغیر سود تقسـیمی و سود ه مشاهده می 3مستقل در گام سوم که در جدول شماره 

متغیر با شاخص همیستگی بیشتري دارند در  2نشان داده شد که  2در مدل باقی ماندند.همان طور که در جدول شماره 

عامل 2در مدل باقی نماند و آنROEباشد نشان داده شده است که  این مرحله از آزمون هم که به صورت گام به گام می

  دهند. زیادتري در شاخص را به خود اختصاص میاز قدرت تاثیرپذیري باالي برخوردارند و سهم 

  



متجزیه واریانس رگرسیون به روش گام به گا4جدول   

 مجموع مربعات مدل
درجه 
 آمارهF میانگین مربعات آزادي

سطح معنی 
 دار

1 

 000. 119,810 152950017,390 1 152950017,390 رگرسیون
   1276607,208 3 6383036,039 باقی مانده

      

2 

 000b. 80,804 77610850,849 1 155221701,698 رگرسیون

   1096135,433 2 4384541,730 باقی مانده

      

3 

 000c. 75,419 52416020,566 2 157248061,698 رگرسیون

اندهباقی م  2084991,730 1 694997,243   

      
a. شاخص کل :متغیر وابسته 
 
b.پیش بینی: ، سود هر سهم  EPS 

c.پیش بینی در مدل: سهم هر سود،   EPS تقسیمی سود، DPS 

  

مالی،  سود تقسیمی و سود هر سهم که مورد تجزیه نسبت که نشان دهنده این موضوع است که دو 4جدول شماره 
درصد است. که سطر  1واریانس قرار گرفته اند نشان دهنده معنی دار بودن مدل رگرسیونی حاصل در سطح احتمال 

شود.سطرباقی مانده نیز بیانگر  رگرسیون بیانگر میزان تغییرات متغیر وابسته است که از طریق متغیرهاي مستقل تبیین می
که همان گام اول است که تمام متغیر  1شود.در مدل  زان تغییرات متغیر وابسته است که توسط سایر عوامل تبیین میمی

متغیر مستقل  1و در گام دوم  3کنید درجه آزادي آن  مستقل را مورد آزمون قرار دادیم که همان طور که مالحظه می
نده دو متغیر باقی مانده است و اعدادي که در مقابل است که نشان ده 2حذف شده و در گام سوم درجه آزادي 

  محاسبه شده است. DPSوEPSمتغیر  2رگرسیون در گام سوم قرار دارد براي 

  

  

  

  

  



جدول ضرایب رگرسیونی براي متغیرهاي باقی مانده در مدل 5جدول  

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

tسطح معنی  آزمون
 بتا خطا تخمین بتا دار

1 

(Constant) 2267,198 1229,104  1,158 .091 

      

 EPS 642,237 9,817 0,464 4,274 .043سود هر سهم

2 

(Constant) 3710,046 1395,702  2,658 .056 

      

 EPS 10,841 3,775 0,303 2,872 .045سود هر سهم

 DPS 0,425 3,175 .050 .878 .044سود تقسیمی

a.  وابستھمتغیر  شاخص كل :

   

آورده شده است معادله خط بر اساس نتایج حاصله 5مربوط به آنها در جدول شماره  tضرایب رگرسیونی و آزمون 

  عبارت است از:

X3 0,425+ X2 10,841  +3710,046= Y 
   44%       45% P-Value= 

   

انها با توجه به نتایج بدست آمده P-Value واست. سود تقسیمیو  سود هر سهمبه ترتیب  X1 ،X2 که در این معادله

متغیر  2باشد و این نشان دهنده معنی دار بودن و مورد قبول واقع شدن این  % می5است که کمتر از  4در جدول شماره 

  گیرد.    % است مورد قبول واقع قرار نمی5باشدو بیشتر از  % می56شاخص  P-Valueباشد ولی  می

  

نتایج برازش مدل رگرسیونی - 6جدول  

 دوربین واتسون خطاي معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

      

1  .987b .971 .965 1312,45757  
2 .993C .987 .980 721,97502 2,279 

 
b. سهم هر ، سود :پیش بینیEPS 

c.سهمسود هر :پیش بینی EPS تقسیمی سود، DPS 

 
  



هاي بعدي ضریب تعیین و ضریب تعیین  باشدو در ستون نشان دهنده ضریب همبستگی میR که  6در جدول شماره

باشد.با افزودن تعداد متغیرها  تعدیل شده هستند که تفاوتی که در آنها وجود دارد ناشی از حجم نمونه و تعداد متغیرها می

ممکن است افزایش یابد براي جلوگیري از این وضعیت آماره دیگري به نام  به مدل رگرسیون مقدار ضریب تعیین

شودو خطاي معیار تخمین که میزان پراکندگی نقاط را حول رگرسیون اندازه گیري  ضریب تعیین تعدیل شده مطرح می

شاخص را درصد از کل تغییرات R2=   ،7/98 987/0با در نظر گرفتن ضریب تعیین  DPS و EPSکند.دو متغیر  می

شود و دوربین واتسون براي معادله  درصداز تغییرات در اثر بازده حقوق صاحبان سهام تبیین می3/2کند و فقط تبیین می

شود.ضریب تعیین  باشد که این آزمون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده می می 279/2فوق برابر با 

  متغیر باقی مانده محاسبه شده است .     2قع براي قرار دارد در وا 2درصد که در مدل 7/98

  نتیجه گیري و پیشنهادات:

اي بوده و اطالعات الزم جهت انجام پژوهش با استفاده از کتب نشریات،  پژوهش حاضر بر اساس روش مطالعه کتابخانه

وع تحقیق در ارتباط با مقاالت مربوطه و آرشیو بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري گردیده است.از آنجا که موض

شرکت برتر اعالم شده توسط بورس 50هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است نمونه آماري شامل  شرکت

  باشد. می

در این تحقیق به بررسی بعضی از عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام که سود هر سهم، سود تقسیمی و بازده حقوق 

  ن متغیر مستقل و شاخص کل به عنوان متغیر وابسته است در نظر گرفته شده است.صاحبان سهام بود که به عنوا

سود این تحقیق از آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده و به این نتیجه رسیده است که شاخص کل با 
درصد همبستگی  5در سطح احتمال  بازده حقوق صاحبان سهام درصد و با  1در سطح احتمال  یم و سود تقسیمهر سه

در این تحقیق در آزمون رگرسیونی متغیرهاي حذف  .هر چند که بازده حقوق صاحبان سهاممثبت و معنی دار وجود دارد
عامل  2شده از روش گام به گام حذف شد ولی این به معناي غیر معنی داري با شاخص قیمت سهام نیست بلکه نسبت به 

  از همبستگی کمی بر خوردار بوده.،  ساله مورد آزمون 7سهم در آن مدت سود تقسیمی و سود هر 

  

  



هـاي پذیرفتـه شـده در بـورس      هاي سـهام شـرکت   عوامل موثر بر روي شاخص قیمت بعضی از در این پژوهش به بررسی

 شود که: اوراق بهادار تهران پرداخته شده است پیشنهاد می

هـاي بیشـتري مـورد آزمـون قـرار       شـود شـرکت   قرار گرفته پیشـنهاد مـی  شرکت فعال مورد بررسی  50در این پژوهش -1

  بگیرند

هاي نوین دیگـر هـم مـورد آزمـون و بررسـی       رتبه بندي عوامل مالی موثر بر شاخص قیمت سهام با استفاده از تکنیک -2

  قرار گیرد

هـاي   شود به دنبال سهام شرکت باشند پیشنهاد می به سرمایه گذارانی که دربورس اوراق بهادار به دنبال سود بیشتري می-3

 عامل مورد بحث از وضعیت بهتري برخوردار باشند 3بروند که این 

ط با افشاي صورتهاي مـالی  هاي مرتب شود که تا نسبت به باز اندیشی آیین نامه به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می-4

  .هاي پذیرفته شده اقدام نمایند تا سرمایه گذاران با زاویه دید بیشتري به خرید و فروش سهام دست زنند براي شرکت
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Abstract: 
This paper examines some of the factors affecting stock price index Coats rid 
accepted in Tehran Stock Exchange for the period 1383 to 1389 has been 
considered . While Rewie Based on this, the price index of the subject literature 
stock, using the questionnaire of 100 experts and practitioners and experts in the 
relevant field questions answered . three earnings per share , dividends and return 
on equity as the independent variable and the share price index as the dependent 
variable correlationeffect of return on equity is defined . 
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