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چکیده
مطالعۀ حاضر به بررسی تأثیر دقت برآوردی پیشبینیهای سود همزمان مدیران ،برر
رانش پس از اعالن سود میپردازد .مطالعه ،شامل دو مرحلۀ برآورد دقت پیشبینری سرود
مدیران و بررسی تأثیر دقت برآوردی پیش بینی بر رانش پس از اعالن سود است .الگروی
مورد استفاده در مرحلۀ اول پژوهش به منظور تخمری دقرت پریش بینری سرود مردیران،
ویژگیهای پیشبینی سود از جمله توانایی ،دشواری و محیط پیشبینی را در نظر میگیرد.
الگوی مورد استفاده در مرحلۀ دوم پژوهش نیز ،تأثیر دقت برآوردی پیشبینری سرود برر
رانش پس از اعالن سود را آزمون میکند .دورۀ زمانی پژوهش ،سالهرای  5931ترا 5934
بوده و از روش دادههای تلفیقی نامتوازن برای تخمی الگوهای دقرت پریشبینری سرود و
رانش پس از اعالن سود استفاده شده است .نتایج مرحلۀ اول مطالعۀ حاضر نشان میدهرد
که ویژگیهای پیشبینی سود به طور معنادار میتواند دقت واقعی پیشبینی سود مدیران را
توضیح دهد .همچنی نتایج حاصل از مرحلۀ دوم پژوهش ،نشاندهندۀ ای است که سرود
غیرمنتظره ،قادر نیست بازدههای غیرعادی تعدیل شده را تبیی کند؛ ای وضعیت در حالت
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 /8تأثیر دقت برآوردی پیشبینی سود مدیران بر رانش پس از اعالن سود

انجام پیشبینیهای هم زمان مدیران بدون در نظر گرفت دقت ای پیشبینیها نیرز صراد
است و با دقیقتر شدن پیشبینیهای سود همزمان مدیران نیز ادامه مییابد.

واژههای کلیدی :پیشبینی سود مدیران ،ویژگیهای پیشبینی سود ،کمواکنشی ،رانش پس از اعرالن
سود.

مقدمه

سود حسابداری دارای نقشی انکارناپذیر در تعیین ارزش یک

واحکد تجکاری اسکت .ایکن

سنجه که ارائهکنندۀ اطالعاتی قابک اتکاسکت  ،تکا حکدودی فاقکد وی گکی بکه موقک بکودن بکرای
اسککتفادهکننککدگان رککور هککای مککالی اسککت .البتککه ارزیککابی عملکککرد گذ ککته ،یکککی از مبککانی
ک گیری انتظارا آینده و به دنبال آن ،پیشبینیهای آینده است (بهرامفر و کاردان.)5937 ،
میتوان گفت ،پیشبینی سود ،تبلور انتظارا آینده است و به عنوان نمایندۀ اطالعا مربکو و
اثرگذار ،در بر دارندۀ انتظارا پیشبینیکنندگان آن ،دربارۀ رویدادهای آتکی اسکت .اسکتفاده-
کنندگان رور های مالی برای برقراری توازن در وی گیهای کیفی اطالعا خکود ،از هکر دو
منب اطالعاتی بهرهمند می وند.
مطالعۀ حاضر به پیشبینی سود مدیران ،به عنوان یکی از ابعکاد مسکئلۀ تحقیک مکیپکردازد.
پیشبینیهای سود ،نشانهای از ارائۀ اطالعا خصوری مدیران و تأیید اطالعا آنها مکیبا کد
(رحمانی و همکاران .)5935 ،بُعد دیگر پ وهش ،مسئلۀ رانش پس از اعکالن سکود 5اسکت .طبک
نظریۀ بازار کارا ،در بازار کارای نیمهقوی ،سرمایهگذاران با دریافکت اطالعکا جدیکد هم کون
اعالنا سود ،به سرعت در انتظارا خکود تجدیکدنظر ککرده و ایکن امکر فکور یا در قیمکت سکهام
مککنعکس مککی ککود .بککا ایککن حککال ،تحقیقککا  ،خککالا ایککن امککر را نشککان مککیدهککد .یکککی از
بیقاعدگی4های بحث برانگیز و دیرپای بازار ،رانش است (ژانگ.)4443 ،9
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رانش پس از اعالن سود ،ککه بکرای اولکین بکار توسک بکال و بکراون ( )5393مطکر

کد،

پدیدهای است که در آن ،تا مدتی پس از اعالن سود ،نمودار بازدههای غیرعکادی انبا کته بکرای
«اخبار خوب» سود به ک رعودی و برای «اخبار بد» سود به ک نزولی (هکمجهکت بکا ب کش
غیرمنتظرۀ سود) ادامه مییابد .دو نوع تبیین برای این بیقاعدگی وجود دارد .5 :عدم توانکایی در
اندازهگیری مناسک

ریسک

و  .4عککس العمک بکا تکأخیر (برنکارد2و تومکاس .)5333 ،1کواهد

موجود بیشتر مواف با تاخیر و کمواکنشی بازار است .مسئلۀ ارکلی ایکن پک وهش ،ککمواکنشکی
بازار به اعالنا سود یا رانش پس از اعالن سود است .اگر رانش پکس از اعکالن سکود در نتیجکه
عدم کارایی سرمایهگکذاران در کک دهکی انتظکارا خکود از سکودهای آتکی بکر اسکاس اخبکار
سودهای جاری با د ،محرکی بهموق تر هم ون انتشار پیشبینی سود دورۀ آتی که همزمان 9بکا
اعالن سود دورۀ جاری توس مدیران انجکام مکی کود -در رکور دقیک بکودن -مکیتوانکد بکه
عکسالعم سرمایهگذاران سرعت ب شد .بهدنبال این مسئله ،انتظار میرود رانش پس از اعکالن
سود کاهش یابد .لذا این سوال مطر می ود :آیا توجه به پیشبینی سکود مکدیران و دقکت ایکن
پیشبینیها بر رانش پس از اعالن سود مؤثر است؟ با بررسی ایکن مسکئله ،مطالعکۀ حاضکر تبیینکی
برای کمواکنشی سرمایهگذاران نسبت به اعالنا سود فراهم میکند.
پ وهش حاضر دو هدا را دنبال میکند :هدا اول ،ت مین دقت پیشبینی سود مکدیران
به عنوان سنجهای مرک

از وی گیهای این پیشبینی است .هدا دوم ،بررسی تأثیر دقکت ایکن

پیشبینیِ برآوردی بر رانش پس از اعالن سود است .یکی از نوآوریهای این پ وهش ،اسکتفاده
از وی گیهای پیشبینی سکود در بکرآورد دقکت پکیشبینکی آن اسکت .نکوآوری دیگکر پک وهش
حاضر ،استفاده از انواع الگوهای سری زمانی سود هر سهم برای دستیابی به اخبار پیشبینی سکود
(اخبار خوب و اخبار بد) است که به عنوان جایگزینی برای متغیر پکیشبینکی سکود تحلیک گکران
انت اب ده است .همانگونه که اغل

مطالعا خارجی از الگوهای سری زمکانی بکرای بکرآورد
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متغیر پیشبینی سود استفاده کردهاند (لیونا  7و مندنهال .)4449 ،3هم نین مطالعۀ حاضر ،اولین
تال ی است که برای بررسی رانش پس از اعالن سکود و تکأثیر منبک اطالعکاتی پکیشبینکی سکود
مدیران بر رانش در ایران انجام میگیرد .در قسمتهای بعدی مطالعه ،بهترتی

به بررسکی مبکانی

نظری و پیشینۀ پ وهش ،فرضیههکای پک وهش ،روش ناسکی پک وهش ،طکر پک وهش ،آزمکون
فرضیهها و نتیجهگیری و پیشنهادها پرداخته خواهد د.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
پیشبینی سود

سود پیشبینی ده یکی از مناب اطالعاتی دارای وی گیِ کیفیِ به موق بودن است ککه بکر
تصمیما سرمایهگذاران تأثیر قاب توجهی دارد .در ایران از سکال  5935کرکتهکای پذیرفتکه
ده در بورس اوراق بهادار تهران مکلف به ارائۀ پیشبینی سود هکر سکهم در پایکان هکر سکه مکاه
هستند .گاهی مدیران ،پیشبینیهای خود را همزمان با اعالنا سود منتشر میکننکد ککه بکه ایکن
اقدام پیشبینی همزمان مدیریت گفته می ود (در این حالت ،انتشار پیشبینی سود سهماهۀ آتکی
توس مدیران مصادا با اعالن سود سکال جکاری اسکت) .همانگونکه ککه رککر گردیکد ،تمرککز
مطالعۀ حاضر بر پیشبینی های سود همزمان مدیران است.
مطالعا م تلفی دربارۀ پیشبینی سود در ایران انجام گرفته است ککه در اکرریکت آنهکا،
تأثیر عوام و متغیرهای م تلف ،بر دقت یا خطای پکیشبینکی سکود مکورد سکنجش قکرار گرفتکه
است .در مطالعۀ نمازی و مسالدینی ( )5939به بررسی سازههای مؤثر بر دقت پیشبینی سکود
توس مدیریت پرداخته ده اسکت .در ایکن مطالعکه ،رابطکۀ بکین  3متغیکر مسکتق از نسکبتهکای
حسابداری ،طبقه بندی ده در چهار گکروه ر کد ،سکودآوری ،سکاختار سکرمایه و سکایر مکوارد
(قیمت سهام ،نوع رنعت و اندازۀ رکت) با دقت پیشبینی سود سنجیده ده است .نتایج نشان
داد که بین تمامی متغیرهای ر د در نظر گرفته ده ،متغیرهای سودآوری و متغیر قیمت سهام با
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خطای پیشبینی سود ،رابطۀ منفی معنکاداری وجکود دارد .بکا ایکن حکال ،بکا افکزایش اهکرم مکالی،
خطای پیشبینی سود رکت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
ملکیان و همکاران ( )5933در مطالعۀ خود به بررسی رابطۀ بکین عوامک م تلکف مکؤثر بکر
کاهش عدم تقارن اطالعاتی و دقت پیشبینی سود (عکس خطای پیشبینی) پرداختند .بر اساس
نتایج این مطالعه در ک  ،پیشبینیهای انجام ده از دقت ککافی برخکوردار نیسکتند .بکین انکدازۀ
رکت ،دفعا تجدید نظر در اعالن پیش بینی سکود ،حوکور در تکابلو ارکلی و نکوع رکنعت بکا
دقت پیشبینی سود ،رابطۀ معناداری مشاهده نشد .با این حال ،بین سه متغیر عمکر کرکت ،دورۀ
پیشبینی و اهرم مالی با دقت پیشبینی ،رابطۀ منفی معناداری وجود دا ت.
مشایخ و اهرخی ( )5939در مطالعکۀ خکود ،دقکت پکیشبینکی مکدیران را بکا الگکوی گکام
تصادفی مقایسه کردند .آنها اثر سوددهی یکا زیکاندهکی ،خکوش بینانکه یکا بدبینانکه بکودن ،انکدازۀ
رکت و نوع رنعت را بر دقتِ پیشبینکی سکود مکدیران سکنجیدند .ایکن بررسکی نشکان داد ککه
پیشبینیهای سود مدیران از پیشبینیهای سری زمانی ،سود دقی تر بوده و این پیشبینکیهکا در
رکتهای سود ده نسبت به زیان ده و رکتهای بزرگتر نسکبت بکه کرکتهکای ککوچکتر
دقی ترند و دقتِ پیشبینی سود مدیران در رنای م تلکف ،متفکاو اسکت .از دیگکر نتکایج ایکن
مطالعه ،دقی تر بودن پیشبینی سود مدیران در زمان افزایش سود میبا د.
رحمانی و همکاران ( )5935در مطالعهای به بررسی تأثیر انتشار پیشبینیهای سود مدیران
و خصوریا این پیشبینیها ،بر رابطۀ بین بازده و سود آینده پرداختند .در این مطالعه ،محتکوی
اطالعاتی سود پیشبینی ده از طری مشاهدۀ میزان تأثیر و آگکاهی دهنکدگی قیمکت سکهام ،در
مورد سود آینده بررسی ده است .محققان پیشبینی سود را به خصورکیا آن ککه مکیتواننکد
در واکنش بازده به پیشبینیهای مدیریت تأثیر گذار با ند ،از جمله اثکر انتشکار پکیشبینکی ،اثکر
تکرار پیشبینی ،دقت پیشبینی ،اثر نوع پیشبینی (سالیانه و فصکلی) و اثکر افک پکیشبینکی (بلنکد

 /54تأثیر دقت برآوردی پیشبینی سود مدیران بر رانش پس از اعالن سود

مد یا کوتاه مد ) تفکی
تعدی آن طی ی

کردهاند .نتایج مطالعه نشان داد که انتشار به موق پیشبینی سکود،

دورۀ مالی و نیز خطای پیشبینی سود ارائه ده توس مکدیران ،بکر ضکری

واکنش سود آینده اثر میگذارند؛ یعنی اطالعاتی فراهم میکند که قیمتهای اوراق بهادار بهتر
اخبار سود آینده را منعکس کنند.
رانش پس از اعالن سود و پیشبینی سود

بُعد دیگر مطالعۀ حاضر ،رانش پس از اعالن سود است .لیونا و مندنهال ( )4449به نقک
از برنان 3و فاما 54این پدیده را به ترتی « ،د وارترین چالش نظریه پردازان مالی» و «بزرگترین
رویداد مرتب با کمواکنشی» نامیدنکد .ایشکان رانکش پکس از اعکالن سکود را ،تمایک بکازدههکای
غیرعادی انبا ته سهام به انحراا تعریف میکنند که در جهت سکود غیرمنتظکرۀ اخیکر بکه مکد
چند هفته یا حتی چند مکاه بعکد از اعکالن سکود ادامکه مکییابکد .رانکش ،زمکانی ر مکیدهکد ککه
سرمایهگذاران به اطالعا نامتجانس55خود (مصاحبه بکا مکدیران ،بررسکی کایعا  ،و تجزیکه و
تحلی رور های مالی) وزن بیش از حد قائ

ده و به اعالنکا عمکومی سکود ،وزن کمتکری

اختصاص میدهند .این پدیده اثر سود ،غیرمنتظرۀ استاندارد ده ( )SUE54نیز نامیده می ود.
برنارد و توماس ( 5333و )5334بر این باورنکد ککه رانکش فرآینکدی دو مرحلکهای اسکت:
مرحلۀ اول قیمتگذاری نامناس

سهام ،بالفارله بعکد از اعکالن سکود اسکت ککه بکه دلیک عکدم

توانایی سرمایهگذاران در استفاده از تمام عالئکم سکودهای جکاری در مکورد سکودهای آتکی ر
میدهد .مرحلۀ دوم ی

فرآیند تدریجی است که در آن ،قیمکتهکا هکمزمکان بکا بکه روز کدن

انتظارا سرمایهگذاران از سودهای آتی ،تصحیح می وند .در مرحلۀ دوم است که بکازدههکای
غیرعادی مشاهده می وند و با استفاده از اطالعا پیشین سود قاب پکیشبینکی هسکتند .در واقک
سرمایهگکذاران ،آمکوزههکا و عالمکا

سکودهای جکاری در مکورد سکودهای آتکی را دسکت ککم

میگیرند و متعاقبای کمواکنشی خود را در تکاریخهکای اعکالن سکودهای آتکی تصکحیح مکیکننکد
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(ژانگ .)4454 ،با پذیرش رانش ،محققان ،تحقیقا خود را به سمت بررسکی دییک رفتکاری و
نهادی برای این عدم کارایی سوق دادند (سوفر 59و لیز .)5333 ،52در ایکران نیکز بکه دلیک نکاق
بودن اطالعا سرمایهگذاران و وجود عدم اطمینان و نوسکان ،ککمواکنشکی سکرمایهگکذاران بکه
اطالعا حسابداری و بیشواکنشی نسبت به اطالعکا خصورکی در مقابک اطالعکا عمکومی
وجود دارد.
ادبیا رانش پس از اعالن سود ،در مطالعا خارجی گسترده است .لیانکگ )4449( 51بکه
ناسایی عواملی میپردازد که میتواند رانش را توضیح دهد .نتایج ایکن مطالعکه نشکان مکیدهکد
که اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران بکه اطالعکا خصورکی خکود و قابلیکت اتککای اطالعکا
سود ،دو عام مهمی هستند که میتوانند رانش را تبیین کنند .وی دریافت ککه رانکش ،نا کی از
چند نوع خطای پردازش اطالعا توس سرمایهگذاران است :اعتماد بیش از حکد بکه اطالعکا
خصوری ،اعتماد بکیش از حکد بکه اطالعکاتی بکا قابلیکت اتککای ککم و اعتمکاد کمتکر از حکد بکه
اطالعاتی با قابلیت اتکای بای.
سوفر و لیز ( )5333نشکان دادنکد ککه هرچکه اطالعکا مربکو بکه سکودهای آتکی ککه از
اعالنا گذ ته قاب درک است به کلی فااتر منتشر ود ،سرمایهگکذاران انتظکارا خکود
در مورد سود را با وارد کردن این اطالعا جدید مورد بازنگری قکرار مکیدهنکد .ایکن محققکان
دریافتند که انتشار اطالعا جدید ،فرآیند لحاظ کردن اطالعا گذ تۀ سود در انتظارا سود
را سرعت میب شد .انتشار اطالعا به سرمایهگذاران اجازه میدهد تکا اطالعکاتی را وارد توابک
انتظارا خود کنند که قبالی نیز به آن دسترسی دا تند ولکی قکادر نبودنکد بکه ککلی ککارا آن را
پردازش کنند.
ژانگ ( )4454در مطالعۀ خود به بررسی تأثیر پیشبینیهکایِ سکودِ هکمزمکان مکدیریت بکر
رانش پس از اعالن سود میپردازد .نتایج این مطالعه نشاندهندۀ این است که پیشبینیهایِ سودِ
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همزمان مدیریت ،کمواکنشی سرمایهگذاران و رانش پس از اعالن سکود را ککاهش نمکیدهنکد؛
مگر آنکه این پیشبینیها از دقت باییی برخوردار با ند.
هانگ و همکاران ( )4451به بررسی این مسئله پرداختند که چگونه ی

بهبکود مسکتق و

بی سابقه در کیفیت گزار گری مالی ،بر رانش پس از اعالن سود تأثیر میگذارد .آنها دریافتند
که رانش پس از اعکالن سکود ،بکهدنبکال تکانکۀ اطالعکاتی ککاهش مکییابکد و ایکن ککاهش بکرای
رکتهایی با اعالن سود همزمان کمتر ،سرمایهگذاران نهادی بیشتر و محکدودیت کمتکر بکرای
فررتهای آربیتراژی و نیز در کشورهایی با مقررا قویتر ،بیشتر است.
در تحقیقککا داخلککی پیشککین ،بککه بررسککی و ت مککین پککیشبینککی سککود مککدیران بککر اسککاس
وی گیهای آن توجه نشده است .بهعالوه هیچ ی

از تحقیقا به مسکئلۀ رانکش پکس از اعکالن

سود نپرداختهاند .مطالعۀ حاضر در ردد بررسی این کمواکنشکی و تکأثیر دقکتِ پکیشبینکی سکود
مدیران به عنوان محرکی برای جبران کمواکنشی سکرمایهگکذاران اسکت .ایکن مطالعکه بکر مبنکای
مطالعۀ ژانگ ( )4454انجام گرفته و تال ی است تا بتواند کاا موجود در مطالعا مکرتب بکا
رانش پس از اعالنِ سود را کاهش داده و این ناهنجاری را از طری بررسی دقت پیشبینی سکود
تبیین کند .در ب ش بعدی مطالعه به طر فرضیههای پ وهش پرداخته ده است.
فرضیههای پژوهش

برای اینکه بتوان از دقت پیشبینیهای سود برآورد ده توس وی گیهای آن پیشبینی،
در تبیین رانش استفاده کرد ،یزم است ابتدا مش

ود که این وی گیها که به عنکوان عالئکم

قبلی دقت پیشبینی سود مطر هستند ،با دقت واقعی پیشبینی سود ،ارتبا معنکاداری دارنکد یکا
خیر .سرمایهگذاران تنها از متغیرهای معنادار دورۀ قب و وی گیهای در دسترس دورۀ جاری در
ک دهی انتظارا خود برای دورۀ آتی استفاده خواهند کرد .به این ترتی
اول پ وهش عبارتند از:

فرضیههکای مرحلکۀ
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بین وی گیهای پیشبینی سود از جمله «پیشبینی سکود قبلکی ،افک زمکانی پکیشبینکی ،د کواری
پیشبینی و اخبار پیشبینی» با «دقت واقعی پیشبینی» ارتبا معناداری وجود دارد.
هاتن 59و استوکن )4443( 57نشان میدهند که دقت پیشبینکی قبلکی ،بکرای توضکیح دقکت
فعلی پیشبینی مفید میبا د .آنها معتقدند که رفتار قبلی رکتها در ارتبا با پیشبینی به آنهکا
اجازه میدهد تا در این مورد برای خود کس ِ هر کنند .فرضیۀ مربو بکدین کک مطکر
می ود:
بین دقت پیشبینی سود قبلی و دقت واقعی پیشبینی سود ،ارتبا مربتِ معنادار وجود دارد.
با استدیل منطقی میتوان بیان کرد که هر چه اف زمانی پیشبینکی کوتکاهتکر کود ،دقکت
پیشبینی افزایش مییابد .پیش بینی برای فردا دقی تر از پیشبینی برای ماه بعد و پیشبینی بکرای
ماه بعد دقی تر از پیشبینی برای سال بعد خواهد بود:
بین اف زمانی پیشبینی و دقت واقعی پیشبینی سود ،ارتبا منفی معنادار وجود دارد.
بر مبنای مطالعۀ راجرز و استوکن ( )4441چندین عام بر دقت پیشبینی سود مؤثرند ککه
از ترکی

این عوام  ،میزان د واری پیشبینی سود ت مین زده می ود:

بین د واری پیشبینی سود و دقت واقعی پیشبینی سود ،ارتبا منفی معنادار وجود دارد.
اخبار سود میتواند بر پیشبینی سود مدیران تأثیرگذار با کد (راجکرز و اسکتوکن.)4441 ،
بر این اساس میتوان استدیل کرد هنگامی که اخبار سود ،مربت است؛ مکدیران انگیکزۀ کمتکری
برای انتشار پیشبینیهای دقی تر سود دارند و برعکس هنگام منفکی بکودن اخبکار سکود ،مکدیران
تالش خواهند کرد تا با انتشار پیشبینیهای سویهدار ،ریس

بیشتری را متوجه رکت نکنند:

بین اخبار خوب سود و دقت واقعی پیشبینی سود ،ارتبا منفی معنادار وجود دارد.
بین اخبار بد سود و دقت واقعی پیشبینی سود ،ارتبا مربتِ معنادار وجود دارد.
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همانگونه که رکر د ،اگر رانش پس از اعالن سود در نتیجۀ کمواکنشی سکرمایهگکذاران
نسبت به اخبار سودهای جاری با د ،محرککی هم کون پکیشبینکیهکای سکود مکدیران در مکورد
سودهای آتی میتواند بر عکس العم سرمایهگذاران تأثیر دا ته با د .با این حال ،بکا توجکه بکه
مرور ادبیا خارجی ،عمده نتایج تجربی نشان میدهد که پیشبینی همزمکان مکدیران در حالکت
کلی (بدون توجه به دقت پیشبینی) ،رانش پکس از اعکالن سکود را ککاهش نمکیدهنکد (ژانکگ،
 .)4454برای بررسی این موضوع از فرضیۀ زیر استفاده ده است:
پیشبینیهای همزمان مدیران ،تأثیر معناداری بر رانش پس از اعالنِ سود ندارد.
در ادامۀ این استدیل ،اگر سرمایهگذاران دریابند که پیشبینیهای همزمان مدیریت ،فاقد
دقت است ،وزن کمتری برای این پیشبینیها قائ

ده و تصمیمگیری بکرای سکودهای آتکی را

بر اساس مجموعه اطالعاتی خود ادامه خواهند داد .توانایی ایکن پکیشبینکیهکایِ سکودِ هکمزمکان
مدیریت در جهت تقلی مسئلۀ رانش پس از اعالن سود ،بستگی به دقتِ پیشبینی سکود مکدیران
دارد (ژانگ .)4454 ،بنابراین فرضیۀ نهایی تحقی بدین ک مطر می ود:
توانایی پیشبینی های مدیران در کاهش رانکش پکس از اعکالن سکود بکه دقکت ایکن پکیشبینکیهکا
بستگی دارد.
روش شناسی و طرح پژوهش

پ وهش حاضر از نوع مطالعا کاربردی و تحلی همبستگی است .در این مطالعکه ،رابطکۀ
بین دقت پیشبینی سود و وی گیهای آن وتأثیر دقت پیشبینی سکود مکدیران بکر رانکش پکس از
اعالن سود با استفاده از تحلیک رگرسکیونی مکورد بررسکی قکرار گرفتکه اسکت .در تشکریح طکر
پ وهش یادآوری دو هدا ضروری است :ت مین دقت پیشبینی سود مکدیران و بررسکی تکأثیر
آن بر رانش پس از اعالن سود .در تبیین ضکرور دسکتیابی بکه هکدا اول ،قبک از هکدا دوم،
نکاتی مطر است .رو ن است که سرمایهگذاران در زمان دریافت اطالعکا سکود پکیشبینکی-
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ده توس مدیران و قب از تحق و اعالن سودِ واقعی ،آگاهی نسبت به دقت این پکیشبینکیهکا
ندارند؛ بنابراین تصمیمگیری در خصوص دقت این پیشبینیها را مسلمای با توجه به برآورد خود
از دقت پیشبینی انجام میدهند .این برآورد با استفاده از اطالعا مربو به مش صا م تلف
پیشبینیهای سود که در زمان پیشبینی سود در دسترساند ،انجکام مکی کود .بکه عبکار بهتکر،
هدا اول پ وهش ،تعیین دقت واقعی پیشبینی سود مدیران نیسکت؛ بلککه هکدا ،تعیکین دقکت
برآورد دۀ پیشبینی توس استفادهکنندگان با استفاده از اطالعا موجود در زمکان پکیشبینکی
است که متعاقبای وارد الگوی رانش می ود؛ یعنی بهجای جایگزین کردن ت

متغیر سودِ واقعکی

منهای سود پیشبینکی کده از سکنجهای مرکک از وی گکیهکا اسکتفاده کده اسکت .در رکور
استفاده از ت

متغیر مذکور ،روایی سازه تحت تأثیر قکرار گرفتکه و ایکن متغیکر دچکار سکوگیری

لحاظ کردن آینده در گذ ته( 53پیشگویانه)خواهد بود .بنابراین هکدا اول ،کبیهسکازی دنیکای
واقعی سرمایهگذار با استفاده از این برآورد است.
به منظور بررسی دقت پیشبینی سود مدیران ،از الگکوی مکورد اسکتفاده در مطالعکۀ ژانکگ
( )4454کککه الگککوی تعککدی

ککده راجککرز53و اسککتوکن ( )4441اسککت ،اسککتفاده ککده اسککت.

وی گیهای مذکور ،دقت پیشبینی قبلی مدیران ،افک زمکانی پکیشبینکی ،د کواری پکیشبینکی و
اخبار پیشبینی هستند .الگوی اول برای دقت پیشبینی بدین قرار است:

( )5

ActualAccuracyi.t
= α0 + α1 PriorAccuracyi,t + α2 ForcastHorizoni,t
+ α3 ForecastDifficulty1i,t + α4 ForecastDifficulty2i,t
+ α5 ForecastNewsi,t ∗ GoodNewsi,t
+ α6 ForecastNewsi,t ∗ BadNewsi,t + α7 CARi,t
+ α8 Concentrationi,t−1 + α9 Distressi,t−1 + α10 MBi,t−1
+ α11 Sizei,t−1 + α12 Bundlei,t + εi,t

بکدین ترتیک

الگکوی اول تصککریح کده و پکس از بررسکی امکککان تبیکین دقکت بکه وسککیلۀ

وی گیهای پیشبینی ،اثر دقت پیشبینی محاسبه ده (دقت ت مینی پیشبینی) از طری الگکوی
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اول ،بر رانش پس از اعالن سود تعیین می ود .برای محاسبۀ مقادیر برازش دۀ دقت پیشبینکی
(دقت ت مینی پیشبینی) ،سرمایهگذار در هر سال تنها دادههای مربو به الگوی دقت پیشبینکی
در زمان پیشبینی و ضرای حار از ت مین الگو در سال قب را دارا اسکت .بکهمنظکور محاسکبۀ
مقادیر برازش کدۀ دقکت پکیشبینکی سکال  ،tضکرای

حارک از ت مکین الگکو در سکال  t-1در

اطالعا (دادههای) سال  tکه در زمان اعالن پیشبینی موجود میبا ند ،ضرب کده اسکت ککه
عدد حار  ،مقدار برازش دۀ دقت پیشبینی برای سال  tاست .این کاربرای دستیابی بکه دقکت
ت مینی پیشبینی به جای دقت واقعی پیشبینی انجام میگیرد .با این حال ،در کنار این عم  ،به
دلی کم بودن تعداد دادهها در هر ی
بیرونی ،44الگوی دوم ی

از سالها به رور جداگانه ،و احتمکال ککاهش روایکی

بار دیگر با مقادیر برازش دۀ حار از استفاده از تمامی مشکاهدا

مربو به ک سالها نیز تصریح ده است .البته در مورد مقادیر برازش دۀ سال  ،5931بهدلیک
کام نبودن اطالعا مربو به سال  ،5932از ضرای

برازش الگکو بکا اسکتفاده از کک سکالهکا

استفاده ده است که دچار سوگیری لحاظکردن آینده در گذ ته است.
الگوی دوم برای بررسی رانش ،الگوییست که بر اساس ژانگ ( )4454انت اب ده است
و در آن ،سود غیر منتظره به تنهایی و به رکور تعکاملی بکا سکایر متغیرهکای کنترلکی وارد الگکو
می ود .تأثیر دقت برآوردی پیشبینی سود بر رانش پکس از اعکالن سکود بکا اسکتفاده از الگکوی
مارۀ  4به ر زیر بررسی میگردد:
ADJ_RETi,t = β0 + β1 NSUEi,t + β2 BUNDLEi,t + β3 NSUEi,t ∗ BUNDLEi,t i,t

()4

+ β4 NSUEi,t ∗ BUNDLEi,t ∗ Accuracyi,t + β5 NSUEi,t
∗ NMEi,t + β6 NSUEi,t ∗ NVOLi,t + β7 NSUEi,t ∗ NPRCi,t
+ β8 NSUEi,t ∗ NINSi,t + β9 NSUEi,t ∗ NEPi,t + β10 NSUEi,t
∗ BADNEWSi,t + β11 NMEi,t + β12 NVOLi,t + β13 NPRCi,t
+ β14 NINSi,t + β15 NEPi,t + β16 BADNEWSi,t + εi,t
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تعریف متغیرهای پژوهش

در این قسمت از پ وهش به معرفی و تعریف متغیرهای تحقی و نحوۀ محاسبۀ آنها
پرداخته ده است.
دقت واقعی پیشبینی ( :)ActualAccuracyi.tدقت واقعی پکیشبینکی سکود مکدیران بکر اسکاس
فرمول زیر محاسبه می ود:
* -5قدرمطل (سودِ واقعی هر سهم ساینه -پیشبینیهای سود هر سهم سالیانه مدیران) /قیمت
قیمت :میانگین قیمت سهام  44روز قب از تاریخ اعکالن (ارسکال) ،اولکین پکیشبینکی سکود سکهام
مدیران است که برای ت

ت

مشاهدا بر اساس تاریخ اعالن هر پیشبینی سود محاسبه کده

است .برای رکتها و دورههایی که برای ی

دوره ،بیش از ی

پیشبینکی منتشکر ککردهانکد،

تمام پیشبینیها در مقایسه با سود واقعی همان دوره اعمال ده است (یزم به توضیح است ککه
با توجه به ضری

منفی ،هرچه متغیر دقت واقعی پیشبینی بزرگتر با کد (بکه رکفر نزدیک

تکر

با د) پیشبینی مدیران دقی تر است).
دقت پیشبینیی قبلیی ( :)PriorAccuracyi,tدقکت پکیشبینکی قبلکی مکدیران اسکت )هکوتن و
استوکن .)4443 ،سودِ واقعی مربو به پیشبینی قبلی باید بالفارله قب از تاریخ اعالن پیشبینی
جاری مدیران یا در آن تاریخ اعالم ود.
افق زمانی پیشبینی ( :)ForcastHorizoni,tتعداد روزهای مکا بکین اعکالن پکیشبینکی سکود و
آخرین روز دورۀ پیشبینی (پایان سال مالی) که با  994روز تعدی می ود .این متغیکر بکا توجکه
به روز اعالن هر پیشبینی و محاسبۀ تعداد روزهای بین اعالن آن تا پایان سال مالی محاسبه ده
است.
دشواری پیشبینی ( :)ForecastDifficultyi,tاین سنجه با استفاده از پیادهسکازی روش تحلیک
عاملی بر روی  1متغیر زیر انجام گرفته است (راجرز و استوکن:)4441 ،
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 .5انحراف معیار پیشبینیهای سود :محاسبه ده به وسیلۀ  7سری زمانی سود ساینه.
 .4عملکرد قبلی شرکت :متغیری مجکازی اسکت ککه اگکر سکود کرکت در دورۀ قبک از دورۀ
پیشبینی منفی با د برابر  5وگرنه رفر میبا د.
 .9عملکرد آتی پیشبینی شده توسط مدیران :متغیری مجازی است که اگر پیشبینی مکدیران
منفی با د برابر  5وگرنه رفر میبا د.
 .2نوسان بازدۀ سهام :انحراا معیار بازدۀ روزانه سهام طی  544روز قب تا  5روز قب از اعالن
پیشبینی سود میبا د .برای محاسبۀ این متغیر ،انحراا معیار بکازدۀ سکهام بکا توجکه بکه روز
اعالن پیشبینی سود ت

ت

مشاهدا طی  544روز در نظر گرفته ده است.

 .1دامنه پیشبینی :بایترین میزان پیشبینی مدیران منهای پایینترین میکزان پکیشبینکی مکدیران
که با متوس قیمکت سکهام طکی 44روز قبک از تکاریخ اعکالن پکیشبینکی سکود تعکدی
است(.برای پیشبینیهایی که تنها ی

کده

بار انجام گرفتهانکد ،ایکن متغیکر رکفر در نظکر گرفتکه

می ود).
اخبار پیشبینی ( :)ForecastNewsi,tنمایندۀ سود غیرمنتظره است و برابر با پیشبینکی مکدیران
منهای دقی ترین پیشبینی انجام ده (نزدی
سری زمانی است که با قیمت تعدی

ترین به مقدار واقعی) بر اسکاس هفکت نکوع مکدل

کده اسکت .قیمکت ،میکانگین قیمکت سکهام  44روز قبک از

تاریخ اعالن پیشبینی سود مدیران است که برای هر مشاهده بر اساس تاریخ اعالن هر پیشبینی
سود محاسبه ده است .اخبار خوب متغیری است که اگر اخبار پیشبینی سود حار ازالگوهکا
مربت با د برابر ی

وگرنه برابر رفر است .اخبار بد نیکز متغیکر مجکازی اسکت ککه در رکور

منفی بودن اخبار پیشبینی برابر  5وگرنه رفر خواهد بود .هفت الگوی سری زمانی از ایکن قکرار
میبا ند:
الگوی میانگین متحرک

5

EPSt = 1/5 ∑ EPSt−i
i=1
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الگوی روند نمایی

Ln(EPSt ) = α + βt + εt

الگوی روند خطی

EPSt = α + βt + εt
EPSt = α + β(EPSt−1 ) + εt

الگوی اتو رگرسیو مرتبۀ اول

EPSt = α + β(EPSt−1 ) + θεt−1 + εt

الگوی اتورگرسیو میانگین
متحرک  5و ( 5مرتبۀ اول و اول)

EPSt = α + β1 (EPSt−1 ) + β2 EPSt−2 + εt

الگوی اتورگرسیو مرتبۀ دوم
الگوی اتورگرسیو میانگین

EPSt = α + β1 (EPSt−1 ) + β2 EPSt−2 + θεt−1 + εt

که در آن؛  ،EPSسود هر سهم میبا د.
سایر متغیرهای کنترلی :یزم به رکر است تمامی متغیرهای کنترلکی بکه دلیک تأثیرگکذاری بکر
توانایی پیشبینی سکود مکدیران یکا ایجکاد انگیکزه در مکدیران بکرای ایجکاد سکوگیری عمکدی در
پیشبینیهایشان ،و بهمنظور کنترل این تأثیرا بر دقت پیشبینی سود ،وارد الگو می وند.
بازدۀ غیرعادی انباشته ( :)CARبازدۀ غیرعادی انبا ته سکهام کرکت از  544روز قبک تکا یک
روز قب از روز اعالن پیشبینی سود مدیران است .برای محاسبۀ این متغیکر ،بکازدۀ انبا کته سکهام
برای رکت موردنظر طی  544روز مذکور محاسبه ده و از بکازدۀ انبا کته  544روزۀ کاخ
رنعتی که رکت متعل به آن است ،کسر می ود.
تمرکز ( :)Concentrationi,t−1این متغیر با اخ

هرفیندال -هیر من اندازهگیری مکی کود.

رکتهای مورد بررسی در این مطالعه متعل به  57رنعت میبا ند ککه کاخ

هرفینکدال بکر

اساس درآمدهای رکتهای مربو به هر رنعت (سهم درآمد رکت از ک درآمکد رکنعت
مربوطه) با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه ده است:
سهم درآمد رکت iام از درآمد رنعت مربوطه Si = HH = ∑ S 2 i
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درماندگی ( :)Distressi,t−1متغیر مجازی اسکت ککه در رکورتی ککه سکود کرکت در سکال t

کمتر از  %14سود رکت در سال  t-1با د برابر ی

وگرنه برابر رفر در نظر گرفته ده است.

یکی از مصادی درماندگی بر اساس مطالعۀ دنیس و دنیس ( )5331کاهش سکود نقکدی بکیش از
 %24نسبت به سال قب در سه سال متوالی است .با توجکه بکه اینککه در کرکتهکای ایرانکی گکاه
تقسیم سود به دیی م تلف انجام نمی ود ،به منظور جلوگیری از کاهش حجم نمونه از معیکار
کاهش  14درردی سود ساینه برای محاسبۀ این متغیر اسکتفاده کده اسکت (بکا در نظکر گکرفتن
استدیل منطقی درخصوص اینکه در ایران معمویی دررد بکاییی از سکود بکهعنکوان سکود نقکدی
(نزدی

به  )%34تقسیم می ود).

 :MBi,t−1ارزش بازار سهام تعدی

ده توس ارزش دفتری سهام در پایان سال  t-1است.

اندازه ( :)MBi,t−1لگاریتم طبیعی ک داراییهای رکت در پایان سال  t-1است.
همزمانی ( :)Bundlei,tمتغیری مجازی است که اگر پیشبینی مدیران با  1روز اختالا (راجرز
و وان بوسکیرک )4459 ،45از تاریخ اعالن سود منتشر کود ( +1و  -1روز حکول اعکالن سکود)
وگرنه رفر میبا د.

ی

 :ADJ-Retبازدۀ طی دورۀ رانش تعدی
که از کسر بازدۀ مرک

ده بابت بازدۀ رنعتی ککه کرکت بکه آن تعلک دارد؛

رنعت از بازدۀ مرکک

کرکت بکه دسکت مکیآیکد .بکازدۀ مرکک هکر

رکت بر اساس تعداد روزهای دورۀ رانش با استفاده از فرمول زیکر بکرای هکر کرکت – دوره
(هر مشاهده) به رور جداگانه محاسبه ده است (انجکام ایکن عمک بکه منظکور سکاینه ککردن
بازده با توجه به تعداد روزهای متفاو دورۀ رانش برای هر رکت و هکر سکال بکه منظکور قابک
مقایسه کردن آنها ضروری است):
()9

360

rA = (1 + rd ) D
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که در آن؛  ،rAبازدۀ طی دورۀ رانش که ساینه ده است (بازدۀ مرک )؛  ،rdبکازدۀ طکی
دورۀ رانش؛ و  ،Dتعداد روزهای دورۀ رانش که از اختالا روزهای بین اعکالن سکود بکا انتشکار
رور های مالی حسابرسی نشده  9ماهۀ بعدی محاسبه ده است .از این فرمکول بکرای محاسکبۀ
رنعت نیز استفاده ده است.

بازدۀ مرک

 :NSUEاین متغیر ،رتبۀ نرمال دۀ سود غیر منتظره میبا د که برابکر اسکت بکا سکودِ واقعکی هکر
سهم منهای دقی ترین پیشبینی حار از الگوهای سری زمانی که با قیمت سهام در پایکان دورۀ
ده است و با استفاده از فرمول مارۀ  ،2عددی بین مقادیر رفر تکا یک

مالی تعدی
کرده است:

()2

)SUEi − Min(SUE
)Max(SUE) − Min(SUE

را اختیکار
= NSUEi

 :ACCURACYدقت ت مینی پیشبینی (مقکادیر بکرازش کدۀ حارک از الگکوی اول).یزم بکه
رکر است که این متغیر بهرور متغیکر مجکازی وارد الگکو کده اسکت .در رکورتی ککه دقکت
پیشبینی سود هر مشاهدۀ بزرگتر از میانه ک مشاهدا با د  5وگرنه رفر اختیار میکند.
سایرمتغیرهای کنترلیکه با رانش پس از اعالن سود همبستگی دارند (تمامی متغیرهای زیکر بکا
استفاده از فرمول رکر ده در بای ،نرمال ده و وارد الگو دهاند):
اندازۀ شرکت ( :)NMEارزش بازار سهام در پایان دوره است که از ضرب قیمکت پایکانی سکهام
در تعداد سهام در پایان دوره محاسبه می ود.
حجم معامالت ( :)NVOLضرب قیمت پایانی در تعداد سهام مبادله ده که از  474روز قبک تکا
 45روز قب از روز اعکالن سکود مبادلکه کده اسکت .روز اعکالن سکود بکرای هکر کرکت -سکال
مش

ده و ک سهامی که از  -474روز تا  -45روز قب از اعالن سود مبادله ده اسکت ،از

طری جم حجم مبادی در  415روز مذکور برای هر رکت -سال محاسبه ده است.
 :NPRICEمیانگین قیمت سهام در  44روز قب از روز اعالن سود است.
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درصد مالکیت نهادی ( :)NINSبرای این متغیر با توجه به محی کشور ایران از دررد مالکیکت
عمده (مالکیت بایی )%5استفاده ده است.
 :NEPپایداری سود که همبستگی سریالی مرتبۀ اول سودهای تفاضلی (منکدنهال )4444 ،اسکت.
برای محاسبۀ این متغیر از دادههای سود هر سهم طی حداق  54سال بکرای هکر کرکت اسکتفاده
ده است .بدین منظور سکود هکر سکهم کرکتهکا ،یک

مرتبکه تفاضک گیکری کده و ضکری

همبستگی مرتبۀ اول آنها به عنوان متغیر پایداری سود استفاده می ود.
 :BADNEWSمتغیر مجازی است که در رورتی که سود غیر منتظره منفی با د  5وگرنه رکفر
اختیار خواهد کرد.
جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری این پ وهش ،کرکتهکای پذیرفتکه کده در بکورس اوراق بهکادار تهکران و
قلمرو زمانی جم آوری دادهها ،سالهای  5931تا ( 5935دادههای  9سال مالی) است .بکهعکالوه
از اطالعا سود هر سهم سالهای  5979تا 5931به منظور پیشبینی سود هر سکهم بکا اسکتفاده از
الگوهای سری زمانی استفاده ده است .برای همگن کردن اطالعا و افزایش قابلیت مقایسکه،
رکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ ،بان

و بیمه ،کرکتهکایی ککه وقفکۀ معکامالتی بکیش از

ش ماه دا ته ،رکتهایی که سال مالی آنها منتهی بکه پایکان اسکفند نبکوده و طکی دورۀ مکورد
بررسی زیانده بودهاند ،از نمونه حذا دند .هم نین نمونه به کرکتهکایی محکدود کد ککه
حداق از سال  5979در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته کدهانکد (ایکن غربکالگری بکه منظکور
دسترسی به اطالعا سود حداق  54سال هر سهم برای پکیشبینکی دقیک تکر بکا الگوهکای سکری
زمانی انجام گرفته است) ،بعد از آخرین سال نمونه نیز حاضر بوده ،و دارای قیمکت سکهام حکول
تاریخ اعالن پیشبینی سود با ند .بهمنظور بررسی دقی تر اثرا رانش ،از تکاریخ اعکالن سکود و
تاریخ اعالن پیشبینی سود مربو و منحصر بکه هکر مشکاهده (سکال -کرکت) بکر اسکاس تکاریخ
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اطالعا منتشرۀ ت

کرکتهکا در هکر دورۀ مکالی اسکتفاده کده اسکت .بکدین ترتیک

ت

73

رکت طی  9سال مذکور مورد بررسی قرار گرفتند.
برای انجام پیشبینیهای سود بر اساس الگوهای سکری زمکانی نیکز ،از دادههکای سکود هکر
سهم برای  73رکت ،طی حداق  54سال و حداکرر  53سال (برای تمامی کرکتهکای نمونکه
حداق از سال  ،79برای اغل

رکتهای نمونه از سال  75و برای تعدادی از رکتها از سال

 )97استفاده ده است .در نهایت با استفاده از تکنی

دادههای تلفیقکی نکامتوازن بکا تعکداد 943

مشاهده ،فرضیۀ نهایی پ وهش آزمون د .با غربال کردن جامعه به طریک رککر کده (حکذفی)،
ک آن به عنوان نمونۀ آماری مورد استفاده قرار گرفت .اطالعا مورد نیاز برای ایکن مطالعکه از
نرمافزار رهاورد نوین ،سایت بورس اوراق بهادار تهران و سایت بکه کدال جم آوری کده و
از نرم افزارهای ایویوز ،44استتا 49و متل  42به منظور تجزیه و تحلی دادهها استفاده ده است.
نتایج آزمون فرضیههای مرحلۀ اول پژوهش

به منظور تش ی

الگوی مناس

(الگو بکا اثکرا ثابکت یکا تصکادفی) ،از آزمکون هاسکمن

استفاده ده است .با نتیجهگیری آزمونهای انجام ده ،از الگوی بکا اثکرا ثابکت بکرای هکر دو
الگو استفاده ده است .جدول مارۀ  5نتایج رگرسیون مربو به الگوی اول را نشان مکیدهکد.
چهار فرضیۀ مرحلۀ اول پ وهش با استفاده از این بررسی می وند .بکهمنظکور ت مکین دقیک تکر و
رف اثرا نا کی از نقکف فکروال کالسکی

 ،مکدل در نکرم افکزار اسکتتا ت مکین زده کده و از

رگرسیون تنومند 41استفاده ده است.
با توجه به جدول مارۀ  5و ضرای

بیمعنی برخی متغیرها ،برای تصکریح رکحیح الگکو،

این متغیرهای بی معنی حذا د ،دستور کوکران  -اورکا برای رف همبستگی پیاپی بکه ککار
بسته د و الگوی نهایی به ر جدول مارۀ  4برازش ده است که نتایج در جکدول مکذکور
مشاهده می ود (البته در نتیجۀ استفاده از رگرسیون تنومند ،مسئلۀ نقف فروال ح می کود ،بکا
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این حال از دستور کوکران  -اورکا نیز در نهایت استفاده ده است ککه در نتیجکۀ اسکتفاده از
این دستور ،نتایج مشابه نتایج رگرسیون تنومند میبا د).
جدول شمارۀ  .1نتایج رگرسیونی برازش الگوی اول با متغیر وابستۀ دقت واقعی پیشبینی

آمارۀ t

سطح معناداری

دقت پیشبینی قبلی

4/454

9/414

4/444

اف زمانی پیشبینی

-4/434

-9/394

4/444

د واری پیشبینی

-4/453

-4/144

4/949

اخبار پیشبینی*اخبار خوب

-4/343

-55/514

4/444

اخبار پیشبینی*اخبار بد

4/445

4/454

4/494

بازدۀ غیرعادی انبا ته

4/444

5/954

4/532

تمرکز

-4/999

-5/524

4/413

درماندگی

-4/449

-4/454

4/333

ارزش بازار به ارزش دفتری

-4/454

-5/934

4/593

اندازه

4/444

4/414

4/342

همزمانی

-4/455

-4/374

4/931

عرال از مبدأ

4/439

4/444

4/494

4/474

سطح معناداری الگو

4/444

متغیر

ضری

تعیین

ضری

متغیر

همانگونه که در جدول مارۀ  4مالحظه می ود ،متغیرهکای ارکلی الگکو معنکادار بکوده و
ضری

تبیین برابر با  4/12را ارائه میدهند .با توجه به سطح معناداری متغیر دقت پیشبینی قبلکی

که برابر  4/444است ،رابطۀ بین متغیر وابستۀ دقت واقعی پیشبینی و دقت پیشبینی قبلکی مربکت
و معنادار میبا د؛ یعنی دقت پیشبینی قبلی ،با ضری

 4/471دقت واقعکی پکیشبینکی را تحکت

تأثیر قرار میدهد .مدیران رکتها با توجه به هرتی که در اثکر پکیشبینکی دقیک قبلکی کسک
کردهاند ،تمای به حفظ آن دا ته و این موضوع میتواند نشانهای از وجود دقت در پکیشبینکی-
های بعدی آنها با د.

مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /42بهار 41 /5931
جدول شمارۀ  .2برازش الگوی رگرسیونی دقت واقعی پیشبینی پس از حذف متغیرهای بیمعنی

آمارۀ t

سطح معناداری

دقت پیشبینی قبلی

4/471

3/444

4/444

اف زمانی پیشبینی

-4/499

-4/254

4/459

اخبار پیشبینی*اخبارخوب

-4/329

-59/324

4/444

اخبار پیشبینی*اخبار بد

4/534

2/744

4/444

عرال از مبدأ

4/443

5/444

4/951

تعیین

4/124

سطح معناداری الگو

4/444

متغیر

ضری

ضری

متغیر

بین متغیر مستق اف زمانی پیشبینی و متغیر وابستۀ دقکت پکیشبینکی ،رابطکهای معنکادار بکا
ضری

منفی  4/499مشاهده ده است .یعنی هر چه فارلۀ زمانی پیشبینکی از پایکان سکال مکالی

طوینیتر با د ،این موضوع میتواند منجربه کاهش دقت پیشبینی ود .مکیتکوان تفسکیر ککرد
که مدیران در اوای سال مالی با توجه به فارکلۀ زمکانی تکا پایکان سکال مکالی ،هکم عکدم اطمینکان
بیشتری نسبت به رویکدادهای م تلکف تکا پایکان سکال دا کته و هکم امککان بیشکتری بکرای انجکام
پیشبینیهای تورشدار (احتمایی خکوشبینانکه) دارنکد .ضکرای

معنکادار دو متغیکر تعکاملی اخبکار

پیشبینی*اخبار خوب و اخبار پیشبینی*اخبار بد (بکه ترتیک

منفکی  4/329و مربکت  )4/534بکا

سطو معناداری  4/444نشان دهندۀ این است که در مورد متغیر اول ،هرچه اندازۀ اخبکار خکوب
بزرگتر با د ،دقت پیشبینی مدیران کمتر بوده و در مورد متغیر دوم ،هر چه انکدازۀ اخبکار بکد
(پیشبینی الگوهای سری زمانی کمتر از پیشبینی مدیران با د) بزرگتر با د ،دقت پکیشبینکی
بایتر خواهد بود .این موضوع میتواند بدین ک تفسیر ود که رکتهایی که دارای اخبکار
خوب هستند ،کمتر به دقی بودن پیشبینی های سود خود توجه ککرده و کرکتهکای بکا اخبکار
بد ،با پیشبینی های دقی تر سود ،درردد کاستن فشار نا ی از اخبار بد میبا ند.

 /48تأثیر دقت برآوردی پیشبینی سود مدیران بر رانش پس از اعالن سود
جدول شمارۀ  .3برازش رگرسیون تک متغیره با متغیر وابستۀ دقت واقعی پیشبینی

آمارۀ t

سطح معناداری

دقت پیشبینی ت مینی (برازش ده)

4/912

1/325

4/444

عرال از مبدأ

-4/423

-1/515

4/444

ضری

تعیین

4/754

ضری

تعیین تعدی

ضری

متغیر

ده

سطح معناداری الگو

متغیر

4/134
4/444

متغیرهای کنترلی بازدۀ غیرعادی انبا ته رکت ،د واری پیشبینی ،تمرکز  ،درمانکدگی،
همزمانی ،اندازه و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،ارتبکا معنکاداری بکا متغیکر وابسکته نشکان
نمیدهند .به این ترتی  ،به استرنای فرضیۀ مربو به د واری پیشبینی ،کلیۀ دیگکر فرضکیههکای
مربو به وی گیهای پیشبینی از جمله پیشبینی قبلی ،اف زمانی پکیشبینکی و اخبکار پکیشبینکی
تأیید می وند .پس از تصریح رکحیح الگکو ،و ناسکایی متغیرهکایی (وی گکیهکایی) ککه دقکت
پیشبینی سود را توضیح میدهند ،متغیر وابستۀ دقت برآوردی پیشبینی ککه بکر اسکاس ضکرای
متغیرهای معنادار محاسبه ده است ،وارد الگوی دوم می ود .البته پیش از ورود بکه ب کش دوم
مطالعه ،ضروری است قابلیت اتکای دقت برآوردی (ت مینکی) پکیشبینکی سکود سکنجیده کود.
برای بررسی قاب اتکا بودن این ت مین ،رابطۀ بین متغیر دقت ت مین زده ده پیشبینی و متغیکر
دقت واقعی پیشبینی با رگرسیون ت

متغیره بررسی ده اسکت ککه ضکری

ایکن متغیکر 4/912

بوده و در سطح معناداری آن  4/444میبا د .جدول مارۀ  9نتایج رگرسیون مکذکور را نشکان
میدهد که حاکی از اعتبار سنجۀ دقت برآوردی پیشبینی سود است.

مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /42بهار 43 /5931
جدول شمارۀ  .2آمار توصیفی متغیرهای مربوط به رانش

اعالن سود

اعالن سود

همزمان با

همزمان با

پیشبینی سود

پیشبینی سود

با دقت بای

با دقت پایین

ده

4/944

4/954

4/434

سود غیرمنتظره

-4/524

-4/434

-4/494

دقت پیشبینی

-4/444

-4/524

-4/554

4494

913

5494

539

39

555

1147

9991

1943

34/144

79/144

77/774

پایداری سود

-4/444

-4/494

-4/534

اخبار بد

4/754

4/734

4/954

92/444

43/444

429/444

میانگین

بازدۀ تعدی

اندازۀ رکت
(میلیون ریال)
حجم مبادی
(میلیارد ریال)
قیمت سهام
دررد مالکیت
نهادی

تعداد مشاهدا

سطح معناداری در داخ پرانتز آورده ده است.

اعالن سود

آمارۀ  tولش

آمارۀ  tولش

آمارۀ  tولش

غیرهمزمان با

ستون اول و

ستون اول و

ستون دوم و

پیشبینی سود

دوم

سوم

سوم

-4/494

4/559

4/517

()4/372

()4/354

()4/379

-5/492

-5/719

-4/343

()4/949

()4/439

()4/249

7/539

3/119

-5/395

()4/444

()4/444

()4/419

5/394

5/449

-4/925

()4/413

()4/499

()4/444

5/945

5/491

-4/135

()4/533

()4/439

()4/192

4/491

4/423

-4/227

()4/429

()4/342

()4/453

4/431

4/497

-4/121

()4/425

()4/443

()4/133

4/733

-4/494

-5/433

()4/229

()4/353

()4/449

-4/759

5/434

4/441

()4/273

()4/439

()4/414
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نتایج آزمون فرضیههای مرحلۀ دوم پژوهش
نتایج آمار توصیفی

در این ب ش از پ وهش به بررسی دو فرضیۀ نهایی پرداخته ده اسکت .جکدول کمارۀ 2
پارامتر مرکزی میانگین برای متغیرهای مرتب با رانش را بکرای سکه زیرمجموعکه از نمونکه مکورد
مطالعه نشان میدهد .بهمنظور توریف متغیرهای مربو به رانش ،پیشبینیها به سه زیرمجموعکه
به ر زیر تفکی

دهاند :پیشبینیهایی که همزمان با اعالن سود منتشر کده و دارای دقکت

باییی هستند (دقت بزرگتر از میانۀ دقت ک مشاهدا ) ،پیشبینیهایی که همزمکان بکا اعکالن
سککود منتشککر ککده و دقککت کمتککری دارنککد (دقککت کمتککر از میانککۀ دقککت ککک مشککاهدا ) ،و
پیشبینیهایی که غیرِهمزمان با اعالن سود منتشر دهاند.
از تعداد  943پیشبینی سود مربو به  73رکت م تلکف طکی  9سکال 94 ،پکیشبینکی بکه
ک همزمان با اعالن سود انجام گرفته است که از این پیشبینیهکا  92مکورد دارای دقکت بکای
بوده و  43مورد دقت پیشبینی پایینی دا ته اند .مابقی پیشبینیها به تعداد  429مورد به رور
غیرِهمزمان با اعالن سود انجام دهاند .به منظور انجام آزمون معناداری میانگینهکای متغیرهکای
زیرمجموعهها بصور دوبهدو ،از آزمون تی ولش برای میانگینها استفاده ده است .بکا توجکه
به آمارۀ آزمونهای مذکور ،همانگونه که از جدول مارۀ  2استنبا می ود ،رکتهکایی ککه
پیشبینیهای دقی همزمان با اعالن سود انجکام مکیدهنکد بکه ککلی معنکادار دارای سکهامداران
عمدۀ بیشتری نسبت به رکتهایی هستند که پیشبینی همزمان غیر دقیک و یکا پکیشبینکیهکای
غیرِهمزمان با اعالن سود انجام میدهند .با این حال ،تفاو معناداری در مورد این دو متغیر بکین
پیشبینیهای همزمان غیر دقی و پیشبینیهای غیرِهمزمان مشاهده نشد .بین اندازۀ رکتهکای
سه گروه نیز تفاو معناداری وجود دارد .بکه نظکر مکیرسکد کرکتهکایی ککه پکیشبینکیهکای
همزمان دقی انجام میدهند ،دارای اندازۀ بزرگتری نسبت به دو گروه دیگر میبا کند .قیمکت
سهام و حجم معامال بین سه گروه نیز با توجه میانگینها ،تفاو معنکاداری بکا یککدیگر نشکان

مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /42بهار 95 /5931

میدهند .با توجه به تفاو های موجود در متغیرهای مربو به رانش بین سه گروه مکذکور ،ایکن
متغیرها در هنگام تصریح الگو کنترل دهاند.
جدول مارۀ  1همانگونه که مالحظه مکی کود ،مکاتریس همبسکتگی پیرسکون مربکو بکه
متغیرهای رانش را نشان میدهد .همانطور که در جدول مارۀ  1مالحظکه مکی کود بکین اغلک
متغیرها همبستگی قاب توجه وجود دارد.
جدول شمارۀ  .1ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای مربوط به رانش

معناداری

همبستگی

سود غیرمنتظره

همزمانی

اندازه

حجم مبادی

قیمت سهام

قیمت سهام

پایداری سود

حجم مبادی

عمده

اندازه

دررد مالکیت

همزمانی

اخبار بد

سود غیرمنتظره

5
---4/493

5

4/499

--4/597

4/119

4/459

-4/535

4/431

--4/93

4/445

4/593

4/444

4/524

4/471

4/295

--4/473

4/492

5
5
5

4/459

4/539

4/444

4/444

-4/57

-4/452

-4/499

-4/444

---4/423

4/449

4/3

4/192

4/375

4/934

دررد مالکیت

-4/524

4/557

4/479

-4/447

4/443

---4/435

عمده

4/459

4/42

4/539

4/925

4/444

4/513

-4/211

4/547

4/434

4/417

-4/42

4/427

---4/495

5

4/444

4/495

4/515

4/957

4/444

4/259

4/439

---

پایداری سود

اخبار بد

5
5

 /94تأثیر دقت برآوردی پیشبینی سود مدیران بر رانش پس از اعالن سود

به منظور تجزیه و تحلی دقی دادهها و انجام آزمونهای پس از ت مین ،جهت اطمینان از
اعتبار الگو از نرم افزار استتا و از رگرسیون تنومند استفاده ده است و بدین ترتی

الگوی

نهایی ت مین زده د .در ب ش بعدی ،نتایج حار از برازش الگوی ارائه ده است.
تجزیه و تحلیل نتایج

در این ب ش از مطالعه به بررسی و تحلی نتایج الگوی نهایی پ وهش پرداخته ده است.
جداول مارۀ  9و  7نتایج حار از الگوی رگرسیونی مارۀ  4است که ا کال م تلکف الگکو
را به ترتی

اضافه دن متغیرها نشان میدهد.

جدول شمارۀ  .9نتایج رگرسیون الگوی رانش با متغیر وابستۀ بازدۀ تعدیل شده – الگوی (الف)( ،ب) و (ج)

الگوی (الف)

الگوی (ج)

الگوی (ب)

ضری

آمارۀ t

سطح معناداری

سودغیرمنتظره*

---

---

---

4/341

5/214

4/514

4/234

4/794

4/227

ضری

آمارۀ t

سطح معناداری

همزمانی

---

---

---

-4/155

-5/434

4/445

-4/144

-5/444

4/443

ضری

آمارۀ t

سطح معناداری

سود غیرمنتظره

-4/997

-4/434

4/425

-4/349

-4/434

4/441

4/353

-4/954

4/449

متغیر

متغیر

متغیر

همزمانی
سودغیرمنتظره*

---

---

---

---

---

---

4/295

4/394

4/939

4/139

4/724

4/443

4/744

4/734

4/447

4/743

4/354

4/449

همزمانی* دقت
عرال از مبدأ

ضری

تعیین

سطح معناداری الگو

4/999

4/993

4/734

4/444

4/444

4/444

مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /42بهار 99 /5931
جدول شمارۀ .7نتایج رگرسیون الگوی رانش با متغیر وابستۀ بازدۀ تعدیل شده  -الگوی (د) و (ه)

الگوی (ه)

الگوی (د)

سودغیرمنتظره* همزمانی

4/719

4/37

4/999

4/913

4/24

4/973

---

---

---

4/959

5/43

4/434

سود غیرمنتظره*اندازه

5/939

4/25

4/934

5/951

4/27

4/997

سود غیرمنتظره*حجم مبادی

4/233

4/59

4/339

4/439

4/43

4/397

سود غیرمنتظره*قیمت

-4/124

-4/12

4/133

-4/934

-4/93

4/233

سود غیرمنتظره*دررد مالکیت عمده

-5/131

-5/43

4/431

-5/993

-5/54

4/497

سود غیرمنتظره*پایداری سود

-4/133

-4/42

4/939

-4/737

-4/14

4/949

سود غیرمنتظره*اخبار بد

-4/393

-5/95

4/539

-4/333

-5/21

4/515

اندازه

-4/472

-4/54

4/343

-4/235

-4/4

4/324

حجم مبادی

-5/572

-4/12

4/134

-5/474

-4/423

4/941

قیمت

4/719

4/35

4/245

4/734

4/31

4/939

دررد مالکیت عمده

5/937

5/49

4/943

5/217

5/43

4/439

پایداری سود

-2/915

-5/34

-4/13

-2/942

-5/3

4/494

اخبار بد

4/353

5/94

4/543

4/335

5/72

4/431

عرال از مبدأ

5/535

5/45

4/957

5/437

4/35

4/991

ضری

آمارۀ t

سطح معناداری

همزمانی

-4/223

-4/73

4/299

-4/229

-4/71

4/217

متغیر

متغیر

سودغیرمنتظره* همزمانی* دقت

ضری

آمارۀ t

سطح معناداری

سود غیرمنتظره

4/413

4/45

4/392

4/294

4/914

4/794

متغیرها

ضری تعیین

4/99

4/94

سطح معناداری الگو

4/444

4/444
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همانگونککه کککه مشککاهده مککی ککود ،الگککوهککای (الککف)( ،ب) و (ج) بککه ترتی ک

متغیرهککای

سودغیرمنتظره ،سود غیرمنتظره*همزمکانی و سکود غیرمنتظکره*همزمانی*دقکت را بکدون وجکود
متغیرهای کنترلی آزمون میکنند .نتایج نشان دهندۀ معنکاداری سکودغیرمنتظره در هکر سکه الگکو
است ،ولی عالمتی خالا تئوری رانش است .برای بررسی دقی تر متغیرهای کنترلکی وارد الگکو
می وند .با استفاده از الگوی (د) ،تأثیر پیشبینی همزمان مدیران بر رانکش پکس از اعکالن سکود
آزمون می ود .برای این منظور از دو متغیر همزمانی و سود غیرمنتظره و متغیر تعاملی سود غیکر
منتظره*همزمانی و سایر متغیرهای کنترلی استفاده ده است تا این تکأثیر بکر بکازدۀ تعکدی

کدۀ

دورۀ رانش بررسی ود .در ادامه برای بررسی تأثیر دقت پیشبینی هکمزمکان مکدیران بکر رانکش
پس از اعالن سود (بررسی فرضیۀ نهایی) از الگوی (ه) استفاده کده اسکت .ایکن تکأثیر از طریک
افزودن متغیر تعاملی سودغیرمنتظره*همزمانی*دقت بکه الگکوی (د) آزمکون مکی کود .توجکه بکه
ضرای

الگوی (د) نشان میدهد که عالمت سود غیرمنتظره ،همجهکت بکا رانکش پکس از اعکالن

سود میبا د ،با این حال به دلی عدم معناداری ضرای

الگو نمیتکوان بکه تفسکیر آن پرداخکت.

این موضوع میتواند نشاندهندۀ عدم توانایی سود غیرمنتظره در ایران ،در توضیح پدیکدۀ رانکش
یعنی بازدههای غیرعادی تعدی

ده در دورۀ پس از اعالن سود با د.

در محککی کشککور ایککران ،سککودهای غیرمنتظککره پایککدار نبککوده و معلککول ککرای بککی ثبککا
میبا ند ،در حالیکه در کشورهای توسعهیافته این سود میتواند نا ی از تغییکرا تکنولکوژیکی
یا تغییرا درون رنعت و رای باثباتی با د که در سطح کالن بر این کشکورها حکاکم اسکت.
در نتیجه در ایران سهامداران از دائمی نبودن این سودها اطالع دارند که همین تفاو در ماهیت
سود غیرمنتظره در ایران با ماهیت آن در کشورهای توسعهیافتکه مکیتوانکد تبیینکی بکرای عالمکت
سود غیرمنتظره در توضیح رانش با د .از طرفی محدودیت دامنۀ نوسان قیمت نیز ممککن اسکت
باعث ود تا نتایج بازدههای تعدی

ده در حالت عادی با نتایج بازدههای تعدی

ده نا کی از
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محدودیت دامنه نوسان ترکی

ده و در نتیجه در تفسیر رانش مشک ایجکاد کود .متغیکر سکود

غیرمنتظره*همزمانی نیز معنادار نمکیبا کد .بکه عبکار بهتکر ،اعالنکا سکودی ککه هکمزمکان بکا
پیشبینیهای سود منتشر می وند و پیامآور سودهای غیرمنتظره هستند ،تأثیر معناداری بر رانکش
پس از اعالن سود ندارند که مواف با فرضیۀ دوم پ وهش است.
با حذا متغیرهای بی معنی الگو ،الگوی نهکایی بکه کک جکدول کمارۀ  3خواهکد بکود.
متغیرهای سود غیرمنتظره*دررد مالکیت عمده ،دررد مالکیت عمده و پایداری سود میتوانند
با توان تبیین  ،4/9بازدۀ تعدی

دۀ دورۀ رانش را توضیح دهند .در حالکت کلکی هرچکه دررکد

مالکیت عمده افزایش یابد ،بازدۀ تعدی

دۀ دورۀ پس از اعالن سود افزایش خواهکد یافکت؛ بکا

این حال در رور وجود سود غیرمنتظره ،این تأثیر عکس خواهکد بکود .پایکداری سکود نیکز بکا
عالمت منفی معنادار ،نشان دهندۀ این موضوع است که سرمایهگذاران ،وی گیهای سری زمانی
سود را درک کرده وبا افزایش پایداری سود ،کمواکنشکی خکود را ککاهش مکیدهنکد .حکال بکه
منظور بررسی اینککه عکدم معنکاداری متغیکر سکود غیرمنتظکره*همزمکانی بکه دقکت (عکدم دقکت)
پیشبینیهای مدیران بستگی دارد یا خیر ،به بررسی فرضیۀ نهایی تحقی میپردازیم .این ککار بکا
استفاده از الگوی (ه) و با وارد کردن متغیر سود غیرمنتظره*همزمانی*دقت انجام مییابد.
نتایج حار از حذا متغیرهای بی معنی الگوی (ه) مشابه الگوی (د) است .بدین ترتیک
فرضککیۀ نهککایی ایککن پکک وهش رد مککی ککود .عککدم معنککاداری ضککری
غیرمنتظکککره*همزمانی*دقکککت در کنکککار عکککدم معنکککاداری ضکککری

متغیککر تعککاملی سککود
متغیکککر تعکککاملی سکککود

غیرمنتظره*همزمانی و متغیر سودغیرمنتظره نشان دهندۀ سه نکته میبا د :اول اینککه بکازده هکای
غیرعادی تحت تأثیر اعالنا سودی که نشانگر وجود سودغیرمنتظره هستند ،قرار نمکیگیرنکد.
دوم اینکه در حالت انتشار پیشبینیهای همزمان با اعالن سکود مکدیران ،بکازار هم نکان بکه ایکن
موضوع بیتوجه بوده است .سوم اینکه ،این عدم توجه از دقت یا عدم دقت پیشبینیهکایِ سکودِ
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همزمان نیز متأثر نمی ود .در تفسیر این نتایج نیز توجه به وی گیهای بکازار سکهام کشکور ایکران
خالی از فایده نیست .احتمال اینکه سرمایهگذاران قبالی اخبار مربکو بکه پکیشبینکی را بکر اسکاس
اطالعا خصوری خود یا سایر کانالها دریافکت ککرده با کند ،بکای بکوده و ایکن امکر منجکر بکه
کاهش حساسیت سهامداران به اعالن سود می ود .در نتیجۀ ایکن امکر ،توجکه کمتکری بکه دقکت
پیشبینی لحاظ می ود.
جدول شمارۀ  .8الگوی نهایی -متغیر وابستۀ بازدۀ تعدیل شده دورۀ رانش

ضری

متغیر

متغیر

آمارۀ t

سطح معناداری

سود غیرمنتظره*دررد مالکیت عمده

-5/795

-9/42

4/449

دررد مالکیت عمده

5/937

4/79

/443

پایداری سود

-1/933

-9/45

4/444

عرال از مبدأ

5/971

9/59

4/444

تعیین

4/94

سطح معناداری الگو

4/444

ضری

نتیجهگیری و پیشنهادها

همانگونه که در مکتن مطالعکۀ حاضکر بیکان کد ،رانکش یککی از بحکث برانگیکز تکرین بکی
قاعدگیهای بازار است که تالشهای زیادی در مطالعا م تلف خارج از ایران بکرای توضکیح
این ناهنجاری انجام گرفته است .یکی از این تالشهکا توضکیح مسکئلۀ رانکش از مجکرای رویکداد
پیشبینی سود مدیران است که مطالعۀ حاضر نیز در این راسکتا انجکام یافتکه اسکت .بکرای بررسکی
فرضیههای پ وهش از دو الگکو بکر اسکاس مطالعکه راجکرز و اسکتوکن ( )4441و ژانکگ ()4454
استفاده ده است که الگوی اول ،به منظور دستیابی به سنجهای مناس

از دقت پکیشبینکی سکود

ت مین زده د .یکی از دستاوردهای پ وهش حاضر این است که نشان داد وی گیهای م تلف
پیشبینی متأثر از محی پیشبینی ،د واری پیشبینی و توان پیشبینی در ایران ،قادر است دقکت
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واقعی پیشبینی سود را تبیین کند .در تبیین کاربرد این یافته میتکوان گفکت ،سکرمایهگکذاران بکا
استفاده از اطالعا معرا این وی گیها میتوانند دقت واقعی پیشبینی سود را ککه مکاههکا بعکد
مش

خواهد د برآورد کنند.
نتایج حار از ب ش دوم مطالعۀ حاضر ،نشان دهندۀ رفتار متفکاو قیمکت سکهام پکس از

اعالنا سود در ایران ،نسبت به انتظاری است که در مطالعا خارجی در خصوص رانش تبیین
ده است .کمرنگ بودن نقش تحلی گران و مشاوران مکالی در بکازار سکرمایۀ ایکران ،منجکر بکه
عدم اطالع سرمایه گذاران از محتوای اطالعکاتی و منفکی بکودن ضکری

واککنش سکود بکه دلیک

تصمیمگیری بر اساس اطالعا خصوری می کود .بکر همکین اسکاس پکیشبینکیهکای هکمزمکان
مدیران نمیتواند بر بازدۀ غیرعادی پس از اعالن سود تکأثیر معنکاداری دا کته با کد و بکرخالا
فرضیۀ نهایی ،این موضوع به دقت پیشبینیهای مدیران هیچ وابسکتگی ندا کته و معلکول عوامک
دیگری است .نتایج ب ش اول مطالعه با مطالعکا راجکرز و اسکتوکن ( )4441و ژانکگ ()4454
هم وانی دارد ،با این حال نتایج ب کش دوم ،بکا نتکایج مطالعکۀ ژانکگ ( )4454ککه نشکاندهنکدۀ
تأثیرگذاری دقت پیشبینیهای سود مدیران بر رانش پس از اعالن سود اسکت ،در توکاد اسکت.
هم نین نتایج مطالعۀ حاضکر بکا مطالعکۀ هانکگ و همککاران ( )4451سکازگار نیسکت ککه در آن
کاهش در رانش پس از اعالن سود ،به دنبال تکانۀ اطالعاتی در رکتهکایی بکا تغییکرا بیشکتر
در کیفیت گزار گری مالی و رکتهایی با افزایش در دقت پیشبینی تحلی گران بیشتر بود.
به عنوان دستاورد دیگر پ وهش ،میتوان گفت در محکی کشکور ایکران ،سکرمایهگکذاران
اغل

بر اساس سایر اخبار موجود در بازار تصکمیم گیکری ککرده و کمتکر بکه اعکداد موجکود در

رور های مالی یا به اعالنا سود و انتشار پیشبینیهای سکود عککسالعمک نشکان مکیدهنکد.
مرور ادبیا کشور ایران در حوزۀ رانش پس از اعالن سود نشکان دهنکدۀ ککافی اسکت ککه در
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مطالعا این حوزه وجود دارد و پ وهش حاضر ،تال ی هرچند اندک به منظکور مطکر ککردن
این مسئله است.
یکی از محدودیتهکای پک وهش حاضکر دو مرحلکهای بکودن آن و ایکن مسکئله اسکت ککه
آزمون فرضیهها در مرحلۀ دوم منو به جمک آوری داده هکا در مرحلکۀ اول اسکت .بکا توجکه بکه
نتایج ،مالحظه می ود که رانش پکس از اعکالن سکود در نمونکۀ پک وهش حاضکر مشکاهده نشکده
است .با این حال ،این بدان معنا نیست که بیقاعدگی رانش در ایران وجکود نکدارد .زیکرا نمونکۀ
آزمون ده ،نمونهای است که در مرحلۀ اول پ وهش با توجه به محدودیتهایی از جملکه بسکته
بودن نمادها در بازههای زمانی م تلف و عدم دسکتیابی بکه دادۀ بکازدۀ غیرعکادی انبا کته و سکایر
محدودیتهای مربو به جم آوری دادهها انت اب کده اسکت .بکه ایکن ترتیک

در نمونکههکای

دیگر احتمال معنادار بودن متغیر سود غیرمنتظره استاندارد ده و مشاهدۀ رانکش وجکود دارد .در
مطالعۀ حاضر تالش ده است تکا دادههکای متنکوع و متعکدد پک وهش بکا حساسکیت جمک آوری
گردد ،با این حال ،به دلی برخی محدودیتهکای راتکی ،نتکایج عکاری از خطکا نیسکت و بایکد بکا
احتیا تفسیر ده و تعمیم داده ود.
این مطالعه تال ی برای غناب شی به ادبیکا حکوزۀ پکیشبینکی سکود از یک

سکو و حکوزۀ

رانش پس از اعالن سود از سوی دیگکر اسکت .پیشکنهاد مکی کود سکرمایهگکذاران وی گکیهکای
پیشبینی سود را به عنوان معرفی برای برآورد دقت پیشبینی مدیران ،در تصمیمگیریها مکدنظر
قرار دهند .پ وهشهای آتی میتوانند مسئلۀ رفتار متفاو قیمکت سکهام پکس از اعکالن سکود در
ایرا ن در مقایسه با سایر کشورها را بررسی کرده و دیگکر متغیرهکای مکرتب بکا رانکش را معرفکی
کنند که در محی اطالعاتی کشکور ایکران بررسکی و آزمکون کده با کند .بکدین ترتیک

انتظکار

میرود جنبههای پنهان این کمواکنشی ،هر چند اندک ،آ کار کده و ایکن ناهنجکاری دیرپکایِ
بازار تبیین ود.
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