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Abstract
Objective: According to the instructions of the Tehran Stock Exchange Organization, companies
admitted to the stock exchange are required to publish their reports and financial statements and
other important information that can affect the price of the company's securities or investors'
decisions based on accounting standards. One of these reports is the monthly activity report, which
companies admitted to the stock exchange and over-the-counter must publish in the Codal Website
within 5 working days after the end of each month. And if approved by the organization, it can be
extended up to 10 working days. The researches carried out in relation to the content of the
published information are mainly based on annual and quarterly earnings and income reports.
Because firm earnings and income are always disclosed simultaneously in such studies, an
unanswered question is whether windfall earnings alone, which are mainly influenced by company
sales, can affect stock prices, in other words, change in monthly sales of firms can contain
important information or not. In this research, due to the fact that monthly sales and quarterly
profits are disclosed on different dates, an attempt is made to investigate the effect of disclosed
sales on stock returns. Considering that it is expected that the publication of the monthly activity report
of the firms will contain information content about their activities and performance, therefore it is expected
that the market will show a reasonable reaction to the publication of these reports.

In the monthly activity report of firms, the income of sales of goods and services of the firm is
reported. This report has been provided to investors through the codal.ir since 2017. The usefulness
of this report for investors can be examined by evaluating its informational content.
Method: It is an event research. In such researches, the time of information release is considered
as the time of the determining event and the price changes around it as a criterion to evaluate the
market reaction.
To evaluate the information content of sources, two main criteria including price-based and
volume-based tests are used. The price-based test makes it possible to evaluate the market reaction
on a certain day or a certain period of time through the way the price changes. This criterion is
based on the theory that the price correction will occur simultaneously with the increase in the
Journal of Accounting Knowledge, Vol. 13, No. 3, pp. 1-20.
 Corresponding Author, Associate Professor of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
Email: ghaemi_d@ikiu.ac.ir
 M.A. of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. Email: malekimha@gmail.com
 Assistant Professor of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran. Email: mohammad_rahimpour@pnu.ac.ir
Submitted: 5 August 2021…..Revised: 13 September 2021……Accepted: 21 December 2021…..Published: 18 October 2022
Publisher: Faculty of Management & Economics, Shahid Bahonar University of Kerman.
DOI: 10.22103/jak.2021.18010.3543
©The Authors.

Abstract

accuracy of information or disclosure. The volume-based test reflects the reaction of the trading
volume at the time of the announcement or a desired period compared to the period when the
relevant information has not yet been disclosed. Price-based tests reflect changes in the
expectations of the market as a whole, while changes in trading volume reflect the expectations of
individual shareholders in the company.
Research hypotheses have been formulated based on the presence of good news or bad news based
on the market's reaction to them. If the monthly activity report contains messages about changes
in the firm's performance, market participants react differently to these changes (good or bad). In
the research hypotheses, the change in the firm's performance that will contain good or bad news
is defined based on unexpected sales.
In this study, to evaluate the information content of the monthly activity report of firms, price
changes and trading volume around the announcement time have been considered. Based on data
related to 234 firms during the years 2017 to the end of Shahrivar 2020 and event study
methodology, the market response to these reports has been studied.
Results: The findings show that the monthly activity report contains important information for the
market. The market reacts appropriately to published reports containing good news or bad news.
With the release of good news, stock prices increase, and following the bad news, stock prices
decrease, which in any case, the trade volume around the publication of the monthly activity report
of firms, a significant increase is observed.
Conclusion: The results of this research showed that the publication of the monthly activity report
contains important information content that market participants react to. The results show that the
market reacts quickly to reports that contain good news (the actual performance is better than the
firm's expected performance), and as a result, the stock price and trading volume increase on the
day of publication and two days after that, as well as the market reaction. Also, the market's
reaction to reports containing bad news is accompanied by a decrease in price and an increase in
trading volume on the day of the event and three days after the event.
Monthly activity report as one of the information has important messages related to the current
performance of companies. Investors can adjust their short-term strategies based on their forecasts
of current firm performance, prior to the announcement of quarterly earnings.
Keywords: Monthly Activity Report, Event Study, Abnormal Return, Abnormal Volume.
Paper Type: Research Paper.
Citation: Ghaemi, M.H., Maleki, M., & Rahimpour, M. (2022). Information content of firms'
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چکیده
هدف :درگزارش فعالیت ماهانه شرکتها ،درآمد فروش کاال و خدمات شرکت ارائه میشود .این گزارش از سال  6931از طریق سامانه
کدال در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد .سودمندی این گزارش برای سرمایه گذاران سهام شرکتها میتواند از طریق ارزیابی محتوای
اطالعاتی آن مورد بررسی قرار گیرد.
روش :در این پژوهش برای ارزیابی محتوای اطالعاتی گزارش فعالیت ماهانه شرکتها ،تغییرات قیمت و حجم معامالت پیرامون زمان
انتشار گزارشها مورد توجه قرار گرفته است .براساس دادههای مربوط به  492شرکت در طول سالهای  6931تا پایان شهریور 6933
و روششناسی رویداد پژوهی ،واکنش بازار به این گزارشها مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد گزارش فعالیت ماهانه حاوی اطالعات مهمی برای بازار است .بازار نسبت به گزارشهای منتشر
شده حاوی خبر خوب یا حاوی خبر بد واکنش متناسبی نشان میدهد .با انتشار خبر خوب ،قیمت سهام افزایش مییابد و به دنبال خبر
بد ،قیمت سهام کاهش مییابد که در هر صورت حجم معامالت سهام شرکتها پیرامون انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکتها ،افزایش
قابل توجه مشاهده میشود.
نتیجهگیری :گزارش فعالیت ماهانه به عنوان یکی از اطالعات دارای پیامهای مهمی در رابطه با عملکرد جاری شرکتها است .با توجه
به اینکه قبل از اعالن سودهای فصلی منتشر میشود سرمایه گذاران میتوانند استراتژیهای کوتاه مدت خود را براساس پیشبینی خود
از عملکرد جاری شرکتها تنظیم کنند.
واژههای کلیدی :گزارش فعالیت ماهانه ،رویداد پژوهی ،بازده غیرعادی ،حجم معامالت غیرعادی.
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مقدمه
1

0

به دنبال پژوهش بال و براون ( )1961و بیور ( )1961مطالعات زیادی در رابطه با محتوای اطالعاتی سود ،اجزای آن و
سایر اقالم صورتهای مالی انجام شده است .این پژوهشها نشان دادند که قیمت سهام نسبت به محتوای اطالعاتی افشای
اطالعات مالی واکنش نشان میدهد .بررسی محتوای اطالعاتی گزارشهای مالی و غیر مالی براساس چارچوب ارائه شده
فرضیه بازار کارا انجام میشود .براساس فرضیه بازار کارا ،سرمایه گذاران کلیه اطالعات در دسترس را در فرآیند تصمیم گیری
به کار گرفته ،سپس قیمت و سطح معامالت خود را متناسب با آن تعدیل میکنند (فاما .)1972 ،3در بازار کارا فرض بر این
است که اثر وقوع یک رویداد ( مانند خبر اعالن سود) بر روی قیمت اوراق بهادار آنی بوده و به محض اعالم خبر قیمت سهام
به میزان ارزش خبر ،نوسان مییابد و همچنین حجم مبادالت سهام را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .به طور معمول در چنین
وضعیتی چون همه سرمایهگذاران در یک زمان و تحت شرایط یکسان به اطالعات دسترسی دارند ،انتظار میرود آنان به دلیل
جو رقابت در تصمیمگیری خرید یا فروش نتوانند بازدهی بیش از بازدهی مورد انتظار بازار کسب نمایند .براساس تئوریهای
مالی ،انتظار بر این است که بعد از اعالنهایی مانند اعالن سود واکنش سهامداران را به دنبال داشته که در نتیجه آن قیمتهای
سهام به ارزش منصفانه آن نزدیکتر میشود و حجم مبادالت سهام نیز افزایش مییابد (قائمی و رحیمپور.)1319 ،
با توجه به اینکه درک سرمایه گذاران از محتوای اطالعاتی منابع مختلف با توجه به زمان اعالن ،نحوه اعالن ،ساختار صنعت
و ویژگیهای شرکت متفاوت است ،مقررات و دستورالعملها معموالً شرکتها و سطوح مدیریتی را ملزم میکنند تا اطالعات
جدید را از طریق کانالهای استاندارد منتشر و توزیع نموده تا تضمین کنند اطالعات به طور مساوی در دسترس همه فعاالن
بازار قرار میگیرد (فیوریگل و پرولوچ .)0201 ،1در همین راستا بر اساس چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری
مالی ،گزارشگری مالی باید شامل اطالعاتی باشد که برای اعتباردهندگان ،سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و دیگر استفاده
کنندگان مفید باشد ،این گزارشها باید برای افرادی که دانش اندکی درباره اطالعات مالی و گزارشگری مالی فعالیتهای
اقتصادی و تجاری دارند  ،اطالعات مفیدی را ارائه نماید .انتشار اطالعات به طور معمول از طریق گزارشهای قانونی شامل
صورتهای مالی و سایر گزارشهای قانونی انجام میشود و باید حاوی اطالعات با اهمیت مربوط و به موقع باشد و به شکل
قابل فهم و حتی االمکان کامل ارائه گردد تا امکان تصمیم گیری آگاهانه و منطقی را برای استفاده کنندگان فراهم سازد.
پژوهشهای انجام شده در رابطه با محتوای اطالعات منتشر شده عمدتاً حول محور گزارشهای سود و درآمدهای ساالنه
و فصلی انجام گرفته است (برای نمونه بیور1961 ،؛ بیور و همکاران0211 ،؛ بال و شیواکومار0221 ،5؛ برکمن0229 ،6؛ شائو
و همکاران.)0211 ،
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به دلیل اینکه سود و درآمد شرکت همیشه همزمان در اینگونه مطالعات افشاء میشوند ،یک سؤال بدون پاسخ این است
که آیا درآمدهای غیرمنتظره به تنهایی که عمدتاً متأثر از فروشهای شرکت است میتوانند روی قیمت سهام اثرگذار باشند یا
خیر؟ به عبارتی دیگر ،تغییر در فروش ماهانه شرکتها میتواند حاوی اطالعات مهمی باشد یا خیر؟ در این پژوهش به دلیل
اینکه فروش ماهانه و سودهای فصلی در تاریخهای متفاوتی افشاء میشوند ،تالش بر این است که اثر فروش افشاء شده روی
بازده سهام مورد بررسی قرار گیرد .همسو با جگادیش و لیوانت ،)0226b( 1چن 0و همکاران ( )0211و بیور و همکاران ()0211
انتظار بر این است که قیمت سهام نسبت به فروشهای غیرمنتظره در زمان اعالن و پنجره زمانی بعد از اعالن واکنش نشان دهد.
بنابراین ،اطالعات حاصل از فروشهای غیرمنتظره به تدریج خود را در قیمت سهام منعکس میکنند .همچنین به دلیل اینکه
اطالعات مربوط به فروشهای ماهانه بسیار پیشتر از سود افشاء میشود ،این امکان را فراهم میسازد که میزان سرعت انعکاس
کامل اطالعات فروشهای غیرمنتظره ماهانه در قیمت سهام بررسی شود .وان بوسکیرک )0210( 3نشان داد افشای فروشهای
ماهانه باعث کاهش قیمت سهام و حجم معامالت پیرامون اعالن سود خواهد شد چراکه استدالل بر این است که قیمت سهام
منعکس کننده اطالعات مربوط به فروشهای ماهانه در سودهای آتی در نزدیکترین تاریخ است زیرا محتوای اطالعاتی سود
به دلیل افشای آن توسط فروشهای ماهانه کاهش خواهد یافت.
بنابراین ،در این پژوهش گزارش فعالیت ماهانه شرکتها ،به عنوان یکی از منابع اطالعات مهم که بسیار پیشتر از
گزارشهای فصلی ارائه میشود ،مورد بررسی قرار میگیرد و محتوای اطالعاتی آن از طریق واکنش بازار به اطالعات آن
مورد سنجش قرار میگیرد.
مبانی نظری و تدوین فرضیهها

بر اساس دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار تهران شرکتهای پذیرفته شده در بورس مکلف هستند گزارشها و
صورتهای مالی خود و سایر اطالعات مهمی را که میتواند بر قیمت اوراق بهادار شرکت و یا تصمیم گیری سرمایه گذاران
مؤثر باشد را بر اساس استانداردهای حسابداری ملی و یا فرمهای ارائه شده توسط سازمان ،منتشر کنند .یکی از این گزارشها،
گزارش فعالیت ماهانه است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس باید حداکثر ظرف  5روز کاری پس از پایان
هر ماه ماه در سامانه کدال منتشر کنند .البته ،ناشرانی که شناسایی درآمد توسط آنها نیازمند تأیید مشتریانشان میباشد این زمان
به درخواست ناشر و در صورت تأیید سازمان تا سقف  12روز کاری قابل افزایش خواهد بود.
با استفاده از گزارش فعالیت ماهانه شرکتها میتوان روند عملیاتی و دقت پیش بینیهای شرکت در زمینه تولید و فروش
را مورد بررسی قرارد دارد و به طور غیرمستقیم ،سود شرکت را پیش بینی و ارزیابی نمود .به عبارتی دیگر از طریق این گزارش
میتوان عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار داد .بنابراین ،این گزارش با در اختیار قراردادن اطالعات جدید در مورد عملکرد
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شرکت میتواند حاوی اطالعاتی مهمی برای فعاالن بازار باشد .در صورتی که این گزارش محتوای اطالعاتی داشته باشد،
قیمت سهام شرکت و حجم معامالت متناسب با میزان محتوای اطالعاتی آن تغییر خواهد کرد.
برای ارزیابی محتوای اطالعاتی منابع ،از دو معیار اصلی شامل آزمونهای مبتنی بر قیمت 1و مبتنی بر حجم 0استفاده میشود.
آزمون مبتنی بر قیمت این امکان را فراهم میکند که بتوان واکنش بازار را در یک روز معین یا یک بازه زمانی مشخص از
طریق نحوه تغییرات قیمت ارزیابی نمود .این معیار بر اساس این نظریه بنا نهاده شده است که اصالح قیمت همزمان با افزایش
دقت اطالع رسانی یا افشاء اتفاق خواهد افتاد که در پژوهش هولثاوسنن و ورچیا )1911( 3و مک نیکالس و ترومن)1991( 1
مدل سازی شده است .در واقع این معیار به ارزیابی کل اطالعات منتشره در زمان اعالن میپردازد که به طور بالقوه بیانگر
ارزیابی شرکت در نتیجه کلیه اطالعات موجود شامل صورتهای مالی ،استراتژیهای مدیریت و اطالعات منتشره توسط سایر
اشخاص خارج از شرکت است.
دومین معیار اصلی برای ارزیابی واکنش سرمایه گذاران به اعالنها ،آزمون مبتنی بر حجم است .این معیار منعکس کننده
واکنش حجم معامالت در زمان اعالن و یا یک بازه مورد نظر نسبت به دورهای است که هنوز اطالعات مربوطه افشاء نشده
است .همانطور که بیور ( )1961اشاره میکند ،آزمونهای مبتنی بر قیمت منعکس کننده اصالح در انتظارات بازار به عنوان
یک مجموعه است در حالی که تغییرات حجم معامالت ،منعکس کننده انتظارات تک تک سهامداران 5در شرکت است.
حجم غیرعادی معامالت به عنوان شاخص ارزیابی در آزمون مبتنی بر حجم ،منعکس کننده اطالعاتی است که تصمیمات
سرمایه گذاری تک تک سهامدارن را حتی در صورت نبود اصالح قیمت ،تحت تأثیر قرار میدهد در حالی که آزمون مبتنی
بر قیمت منعکس کننده اصالح قیمت ،حتی در صورت عدم وجود معامالت عمده ،است .بنابراین ،قیمت و حجم ابعاد متفاوتی
از واکنش بازار به اطالعات منتشر شده را مدنظر قرارداده و اثر آن را از جنبههای مختلف مورد ارزیابی قرار میدهند (بیور و
همکاران.)0202 ،
بنابراین ،با توجه به اینکه انتظار میرود انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکتها حاوی محتوای اطالعاتی در مورد فعالیتها
و عملکرد آنها باشد ،بنابراین ،انتظار بر این است که بازار نسبت به انتشار این گزارشها واکنش معقولی نشان دهد و در نتیجه
آن قیمت سهام و حجم معامالت تغییرات معناداری داشته باشد .به همین منظور برای بررسی این موضوع فرضیههای زیر تدوین
شده است:
فرضیه اصلی اول :انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکتها موجب ایجاد بازده غیر عادی میشود.
فرضیه فرعی اول :انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکتها که عملکردی بهتراز عملکرد مورد انتظار گزارش کرده است (اخبار
خوب) ،موجب ایجاد بازده غیرعادی مثبت (افزایش قیمت سهام) میشود.
McNichols and Trueman
Individual investors

4

1

5

2

Price-based tests
Volume-based tests
3
Holthausen and Verrecchia
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فرضیه فرعی دوم :انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکتها که عملکردی بدتر از عملکرد مورد انتظار گزارش کرده است (اخبار
بد) ،موجب ایجاد بازده غیرعادی منفی (کاهش قیمت سهام) میشود.
فرضیه اصلی دوم :انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکتها موجب افزایش حجم غیر عادی معامالت سهام شرکتها میشود.
فرضیه فرعی سوم :انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکتها که عملکردی بهتر از عملکرد مورد انتظار گزارش کرده است (اخبار
خوب) ،موجب افزایش حجم غیر عادی معامالت سهام شرکتها میشود.
فرضیه فرعی چهارم :انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکتها که عملکردی بدتر از عملکرد مورد انتظار گزارش کرده است
(اخبار بد) ،موجب افزایش حجم غیر عادی معامالت سهام شرکتها میشود.
پیشینه پژوهش

با توجه به الزام شرکتها طبق دستورالعمل سازمان بورس به ارائه گزارش فعالیت ماهانه که بر کسب درآمد حاصل از
فروش کاال و ارائه خدمات شرکت متمرکز است با بررسی تغییر در فروش کاال و ارائه خدمات شرکت که در این گزارشها
به طور برجستهای گزارش شده است ،میتوان عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار داد .فروش کاال یا ارائه خدمات به عنوان
یکی از اجزای عمده درآمد به عنوان یکی از اقالم حسابداری به طور گستردهای در زمینه اثر قیمت گذاری مورد بحث قرار
گرفته است (چن و همکاران .)0211 ،در این حوزه از پژوهشها ،شواهد نشان میدهد که درآمدهای غیرمنتظره حاوی اطالعات
اضافی مفیدی برای پیش بینی رشد سودهای آتی و بازده ناشی از اعالن و بازده غیرعادی تجمعی پس از اعالنهای سود است.
برای نمونه ارتیمور 1و همکاران ( )0223دریافت که واکنش بازار به درآمد غیرمنتظره نسبت به هزینههای غیرمنتظره ،به ویژه
برای شرکتهایی با پتانسیل رشد باالتر ،بسیار بیشتر است .گوش 0و همکاران ( )0225نشان دادند شرکتهایی که رشد سود
آنها با رشد درآمد همراه است از توان پیش بینی سود باالتری در بلندمدت برخوردارند.
چن و همکاران ( )0211محتوای اطالعاتی سودهای غیرمنتظره ،درآمدهای غیرمنتظره و عملکرد گذشته قیمت سهام را
مورد بررسی قرار دادند آنها دریافتند که درآمد غیرمنتظره حاوی اطالعات منحصربفردی است که موجب انتقال و انباشت
بازده پس اعالن خواهد شد .همچنین آنها دریافتند که اثر درآمد غیرمنتظره میتواند نسبت به سودهای غیرمنتظره در شرایط
یکسان قویتر باشد .در مجموع این پژوهش استدالل بر این دارند که درآمدها حاوی اطالعاتی فراتر از سود بوده و این اطالعات
دارای ویژگی مربوط بودن هستند.
یافتههای بیور و همکاران ( ،)0211شائو و همکاران ( )0211برای سنجش افزایش در محتوای اطالعاتی ،نقش مقررات و
نشت 3اطالعات از ضریب تعیین تعدیل شده بال و شیواکومار ( )0221استفاده کردند .آنها دریافتند که تغییر مقررات و نظارت
در نحوه انتشار اطالعات عامل اصلی افزایش محتوای اطالعات است .گوو و جیان )0217( 1نیز در بررسی واکنش بازار سهام
کره به انتشار اعالن سود دریافتند که وجود پدیده تداوم بازده غیرعادی پس اعالن سود به طور معناداری وجود دارد و برای
Leaks
Goh and Jeon

3
4

Ertimur
Ghosh
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سود غیرمنتظره بیشتر از زیان غیرمنتظره است .همچنین بیور و همکاران ( )0202با انجام مطالعه تجربی در قرن  01به افزایش
واکنش بازار به اعالنهای سود پرداختند .آنها نقش اطالعات همزمان در تشدید واکنش سرمایه گذاران به اعالنهای سود را
از سال  0221تا  0216با استفاده از نوسانات بازده و حجم معامالت را مورد مطالعه قرار دادند .آنها دریافتند که رهنمودهای
مدیریت ،پیش بینی تحلیل گران و اقالم تفکیک شده صورتهای مالی به همراه اعالنهای سود به عنوان یک مجموعه به
نحوی منابعی در جهت توضیحی برای واکنش بازار هستند.
چن و یو )0201( 1نیز در پژوهشی مبنی بر ارزش اطالعاتی گزارشهای میان دورهای حسابداری ،دریافتند که درآمدهای
غیرمنتظره ماهانه مبنایی برای پیش بینی عملکرد سودهای آتی شرکت است و به همین دلیل اطالعات مربوط به سودهای آتی
قبل از انتشار آنها به واسطه درآمدهای ماهانه در قیمتها منعکس میشود.
از جمله پژوهشهای مرتبطی که در ایران انجام شده است میتوان به پژوهش قائمی و همکاران ( )1392اشاره نمود .آنها
عوامل مؤثر بر واکنش بازار نسبت به اعالن سودهای فصلی مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد هر چه سودهای فصلی
در بازار زودتر منتشر شود ،محتوای اطالعاتی بیشتری خواهند داشت .فدایینژاد و کاملنیا ( )1390محتوای اطالعاتی
اعالمیههای سود فصلی را مورد مطالعه قرار دادند .آنها وجود بازده غیرعادی مثبت تا چند روز هنگامی که سود واقعی بیش
از پیش بینی باشد (وجود خبر خوب) و عدم مشاهده بازده غیرعادی هنگامی که سود واقعی کمتر از سود پیش بینی باشد (خبر
بد) تأیید کردند.
در ادامه بررسیها در مورد واکنش بازار به اطالعات منتشره میتوان به اسعدی و شادمهر ( )1391اشاره نمود .آنها تأثیر
انتشار به موقع صورتهای مالی میان دورهای بر نقدشوندگی سهام مورد مطالعه قراردادند .نتایج آنها نشان داد این اطالعات،
شکاف نسبی قیمت سهام به عنوان شاخص عدم تقارن اطالعاتی را به طور معناداری تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین نصیرزاده
و موسوی گوکی ( )1396با بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطالعات با اهمیت ،نشان دادند که سرمایه گذاران نسبت به
اطالعیههای منفی در روزهای قبل از انتشار ،واکنش مثبت و معنادار اما پس از تاریخ انتشار واکنش معناداری ندارند.
روششناسی

پژوهش حاضر از نوع پژوهش رویدادی است .در اینگونه پژوهشها زمان انتشار اطالعات به عنوان زمان رویداد تعیین و
تغییرات قیمت پیرامون آن به عنوان معیاری جهت ارزیابی واکنش بازار مورد بررسی قرار میگیرد .برای جمع آوری دادهها
آن از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش از سایت کدال ) (codal.irو پایگاه
اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران ) (tsetmc.comو نرم افزار  TseClientاستخراج شده است.
قلمرو مکانی پزوهش ،شرکتهای تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران ،بازار اول ودوم فرابورس
ایران است .برای تعیین قلمرو زمانی پژوهش ،اگرچه الزام شرکتها به انتشار گزارش فعالیت ماهانه از مهر ماه  1391بوده است
اما به منظور داشتن دادههای آماری مقایسهای مربوط به عملکرد ماهانه شرکتها ،دوره زمانی  1ساله از مهر ماه  1395تا شهریور
Chen and Yu

1
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ماه  1399را شامل میشود  .قلمرو موضوعی این پژوهش نیز ،ارزیابی محتوای اطالعاتی گزارش فعالیت ماهانه شرکتها و
بررسی آثار انتشار این گزارش بر قیمت و حجم معامالت سهام این شرکتها براساس روش شناسی پژوهش رویدادی است.
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران ،بازار اول و دوم فرابورس ایران است.
روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده به طوری که تنها شرکتهایی که همه شرایط زیر آر دارا باشند به عنوان نمونه
انتخاب شدند .1 :حداقل یک گزارش فالیت ماهانه منتشر کرده باشد .0 .کامل بودن اطالعات مندرج در گزارش فعالیت ماهانه
و  . 3قبل و بعد از انتشار فعالیت ماهانه بیش از سه روز وقفه معامالتی نداشته باشند .در نهایت پس از طی مراحل مزبور ،تعداد
 031شرکت انتخاب گردید که در مجموع  7225گزارش از شرکتهای انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفت .تعداد
گزارشهای مورد بررسی براساس محدودیتها به صورت جدول ( )1محاسبه و انتخاب شده است.
جدول .1گزارش های فعالیت ماهانه مورد بررسی

شرح

تعداد

کل گزارشهای منتشر شده (از مهر  91تا شهریور )99

12923

گزارشهای بدون گزارش مقایسهای سال گذشته

()3100

گزارشهایی که در دوره رویداد دارای وقفه معامالتی بیش از  3روز بوده است

()739

گزارشهای بدون محتوا (محتوای صفر)

()37

گزارشهای انتخاب شده در نمونه پژوهش

7225

اخبار خوب

1107

اخبار بد

0571

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

فرضیههای پژوهش برپایه وجود خبر خوب یا خبر بد مبنی بر واکنش بازار به آنها تدوین شده است .در صورتی که گزارش
فعالیت ماهانه حاوی پیامهایی مبنی بر تغییر در عملکرد شرکت باشد فعاالن بازار نسبت به این تغییرات (خوب یا بد) واکنش
متفاوتی نشان میدهند .در فرضیههای پژوهش ،تغییر در عملکرد شرکت که حاوی خبر خوب یا بد خواهد بود بر اساس فروش
غیرمنتظره 1تعریف شده است .برای محاسبه عملکرد غیرمنتظره از رابطه ( )1استفاده شده است.
()1

) 𝑚𝐴𝑃𝐸𝑖.𝑚 = 𝑃𝐸𝑖.𝑚 − 𝐸(𝑃𝐸𝑖.

در رابطه ( PEi.m ،)1مبلغ فروش شرکت  iبرای ماه  E(PEi.m) ،mمبلغ فروش مورد انتظار شرکت  iبرای ماه  mو APEi.m

فروش غیرمنتظره شرکت  iدر ماه  mتعریف شده است .در صورتی که فروش غیرمنتظره شرکت مثبت باشد به عنوان خبر
خوب و در صورت منفی بودن به عنوان خبر بد تلقی و در صورتی که صفر باشد از نمونه به دلیل خنثی بودن حذف خواهد
شد.

- Unexpected Sales

1
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عملکرد مورد انتظار شرکت با استفاده از متوسط نرخ رشد درآمد فروش  3سال گذشته طبق رابطه ( )3( ،)0و ( )1محاسبه
شده است:
()0
()3

) 𝑡𝐸(𝑃𝐸𝑖.𝑚 ) = 𝑃𝐸𝑖.𝑚−1 × (1 + 𝑔̅𝑖.
−1

3

𝑔̅𝑖.𝑡 = √[ ∏ 𝑔𝑖.𝑡 ] − 1
𝑡=−3

𝑃𝐸𝑖.𝑚 − 𝑃𝐸𝑖.𝑚−1
()1
𝑃𝐸𝑖.𝑚−1
𝑡 𝑔̅𝑖.متوسط نرخ رشد شرکت  iبراساس درآمد  3سال گذشته و 𝑚 𝑔𝑖.نرخ رشد فروش ماهانه شرکت  iاست.
= 𝑚𝑔𝑖.

پس از تعیین خبر خوب و بد در نتیجه انتشار گزارش فعالیت ماهانه ،همانطور که اشاره گردید برای بررسی محتوای اطالعاتی
گزارش فعالیت ماهانه از د و متغیر بازده غیرعادی و حجم غیرعای معامالت بعد از انتشار گزارش استفاده شده است .بازده
غیرعادی طبق رابطه ( )5و ( )6محاسبه گردید.
( )5
( )6

𝑡𝐴𝑅𝑖.𝑡 = 𝑅𝑖.𝑡 − 𝑅𝑇𝐸.
𝑡𝐴𝑅𝑖.𝑡 = 𝑅𝑖.𝑡 − 𝑅𝐼𝑗.

 ARi,tبازده غیرعادی شرکت  iدر زمان  Ri,t ،tبازده شرکت  iدر زمان  RTE,t ،tبازده شاخص کل بازار در زمان  tو RIj,t

بازده شاخص صنعت در زمان  tاست .برای محاسبه بازده شرکت ،بازده شاخص بازار و بازده شاخص صنعت از روش دادوستد
تا دادوستد استفاده شده است.
()7
()1

𝑡𝑃
(𝑛𝐿 = 𝑡𝑅𝑖.
)
𝑃𝑡−1
𝑡𝐸𝑇
(𝑛𝐿 = 𝑡𝑅𝑇𝐸.
)
𝑇𝐸𝑡−1

𝑡𝐼
()9
(𝑛𝐿 = 𝑡𝑅𝐼𝑗.
)
𝐼𝑡−1
 Ptقیمت سهم  iدر پایان روز  Pt-1 ،tقیمت سهم  iدر پایان روز  TEt ،t-1شاخص کل بازار در پایان روز  TEt-1 ،tشاخص

کل بازار در روز  It ،t-1شاخص صنعت در پایان روز  tو  It-1شاخص صنعت در پایان روز  t-1است.
در این پژوهش بازده غیرعادی برای هریک از روزها در بازه زمانی  11روز ( 5روز قبل از انتشار ،روز انتشار و  5روز بعد
از انتشار) به تفکیک هر شرکت محاسبه شده است .برای اینکه بتوان اثر رویداد را در دوره رویداد بهتر مشاهده کرد ،اثر رویداد
به صورت انباشته مورد بررسی قرار گرفت .برای محاسبه بازده غیرعادی انباشته ابتدا میانگین بازده غیرعادی هر روز برای کل
نمونه مورد بررسی طبق رابطه ( )12محاسبه ،سپس از تجمیع آنها (رابطه  )11بازده غیرعادی انباشته محاسبه گردید.
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𝑁

()12

1
𝑡𝐴𝐴𝑅𝑡 = ∑ 𝐴𝑅𝑖.
𝑁

()11

𝑡𝑅𝐴𝐴 ∑ = 𝑡𝑅𝐴𝐶

𝑖=1
𝑛

𝑡=1

 AARtمیانگین بازده غیرعادی در زمان  N ، tتعداد نمونه شرکتهایی که در زمان  tو  CARtبازده غیرعادی تجمعی در
زمان  tاست.
برای محاسبه حجم معامالت غیرعادی حجم معامالت غیرعادی تجمیعی از رابطه ( )11( ،)13( ،)10و ( )15استفاده شده
است.
()10

()13

) 𝑡(𝑉𝑂𝐿𝑖.𝑡 − 𝑉𝑂𝐿𝑖.
𝑖𝐹
∑−6
𝑡𝐿𝑂𝑉 𝑡=−25
20

= 𝑡𝐴𝑉𝑂𝐿𝑖.

= 𝑡𝑉𝑂𝐿𝑖.

𝑁

()11

1
𝑡𝐴𝐴𝑉𝑂𝐿𝑡 = ∑ 𝐴𝑉𝑂𝐿𝑖.
𝑁
𝑖=1

𝑛

()15

𝑡𝐿𝑂𝑉𝐴𝐴 ∑ = 𝑡𝐿𝑂𝑉𝐴𝐶
𝑡=1

 AVOLi,tمعامالت حجم غیرعادی سهم  iدر زمان  VOLi,t ، tحجم معامالت سهم  iدر زمان  𝑉𝑂𝐿𝑖.𝑡 ،tمتوسط حجم
معامالت سهام شرکت  iدر طول  02روز قبل از انتشار گزارش فعالیت ماهانه AAVOLt ،میانگین حجم معامالت غیرعادی در
زمان  CAVOLt ،tحجم معامالت غیرعادی تجمعی و  Fiتعداد سهام شناور آزاد شرکت  iکه از ضرب درصد سهام شناور آزاد
در سرمایه ثبت شده شرکتها در هر دوره است.
آزمون فرضیهها
آزمون فرضیه اول

فرضیه اصلی اول که مشتمل بر دو فرضیه فرعی است ،فرضهای آماری به صورت زیر تعریف شده است:
فرضیه فرعی 1-1

 ≤ 0بازده غیرعادی تجمعی 𝐻0 :

{
 > 0بازده غیرعادی تجمعی 𝐻1 :
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 ≥ 0بازده غیرعادی تجمعی 𝐻0 :

فرضیه فرعی 1-0

{
 < 0بازده غیرعادی تجمعی 𝐻1 :

برای آزمون فرضیه اصلی اول و فرضیههای فرعی آن از آزمون عالمت کورادو و زیونی ( )1990( 1آزمون ناپارامتریک)
استفاده شده است .آماره عالمت کورادو و زیونی ( )1990از رابطه ( )17( ،)16و ( )11برآورد شده است.
()16
()17

()11

𝐺𝑖.𝑡 = 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝐴𝑅𝑖.𝑡 − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝐴𝑅𝑖.𝑡 )) . 𝑡 = −15. … … . +5
1
𝑁∑ ) (
𝑖𝐺 𝑖=1
𝑁√ ∑ =
)𝐺(𝑆√11
𝑡=−5
+5

𝑁

𝑅𝐴𝐶

𝑇

+5

1
1
√ = )𝐺(𝑆
( ∑
∑ 𝐺𝑖.𝑡 )2
21
𝑁√
𝑡=−15
𝑖=1

طبق رابطه ( )16برای هر روز در بازه زمانی  15روز قبل از انتشار گزارش تا  5روز بعد از انتشار ،برمبنای بازده غیرعادی
عالمت گذاری انجام میشود .بنابراین با توجه تابع عالمت  Gi.tبرابر  ، 1صفر و  -1خواهد بود Median(ARi.t) .میانه سری
زمانی بازده غیرعادی سهم  iاست.
آزمون فرضیه دوم

فرضیه اصلی دوم هم بر مبنای دو فرضیه فرعی تدوین شده است که فرضهای آماری آنها به صورت زیر است.
فرضیه فرعی 0-1

 ≤ 0حجم معامالت غیرعادی تجمعی 𝐻0 :

فرضیه فرعی 0-0

 ≥ 0حجم معامالت غیرعادی تجمعی 𝐻0 :

{
 > 0حجم معامالت غیرعادی تجمعی 𝐻1 :
{
 < 0حجم معامالت غیرعادی تجمعی 𝐻1 :

برای آزمون فرضیه دوم هم از آزمون عالمت کورادو و زیونی (( )1990آزمون ناپارامتریک) براساس حجم معامالت
غیرعادی تعدیل و استفاده شده است .آزمون عالمت کورادو و زیونی ( )1990برای حجم معامالت غیرعادی بر اساس روابط
( )02( ،)19و ( )01تعریف شده است.
()19

)) 𝑡𝐺𝑖.𝑡 = 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝐴𝑉𝑂𝐿𝑖.𝑡 − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝐴𝑉𝑂𝐿𝑖.
. 𝑡 = −15. … … . +5

Corrado and Zivney

1
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1
𝑁∑ ) (
𝑖𝐺 𝑖=1
𝑁√
∑ =
)𝐺(𝑆√11
𝑡=−5

()02

+5

()01

𝐿𝑂𝑉𝐴𝐶

𝑇

+5

𝑁

1
1
√ = )𝐺(𝑆
( ∑
∑ 𝐺𝑖.𝑡 )2
21
√𝑁 𝑖=1
𝑡=−15

طبق رابطه ( )19برای هر روز در بازه زمانی  15روز قبل از انتشار گزارش تا  5روز بعد از انتشار ،برمبنای حجم معامالت
غیرعادی عالمت گذاری انجام میشود .بنابراین ،با توجه تابع عالمت  Gi.tبرابر  ، 1صفر و  -1خواهد بودMedian(AVOLi.t) .

میانه سری زمانی حجم معامالت غیرعادی سهم  iاست.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول ( )3( ،)0و ( )1ارائه شده است .جدول ( )0مربوط به آمار توصیفی بازده غیرعادی
تجمیعی براساس شاخص کل و شاخص صنعت و به تفکیک خبر خوب و بد ارائه و جدول ( )3مربوط به حجم معامالت
غیرعادی تجمیعی به تفکیک خبر خوب و بد است .در جدول ( )1نیز آمار توصیفی سایر متغیرها ارائه شده است .تفاوت تعداد
گزارشها در جدولهای آمار توصیفی ناشی از حذف دادههای پرت بازده غیرعادی و حجم معامالت غیرعادی بوده است.
همانطور که در جدول ( )0و ( )3مشاهده میشود بازده غیرعادی تجمیعی و حجم معامالت غیرعادی تجمیعی دارای چولگی
و کشیدگی قابل مالحظه بوده به همین دلیل احتماالً نرمال بودن توزیع دادهها وجود دارد برای بررسی و اطمینان از وجود یا
عدم وجود نرمال بودن دادهها آزمون کلوموگروف -اسمیرنف اجرا گردید .با توجه به معنادار بودن آماره آزمون ،نرمال بودن
توزیع بازده غیرعادی و حجم معامالت غیرعادی رد میشود که تاییدی بر استفاده درست از آزمون ناپارامتریک در این پژوهش
است.
جدول  .2آمار توصیفی بازده غیرعادی انباشته

بازه زمانی

تعداد
گزارش

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

آزمون نرمال
بودن

براساس شاخص کل برای خبر خوب
روز رویداد

1107

-2/2901

2/1211

2/2237

2/2069

-2/1910

-2/2561

2/222

 -5تا 2

1107

-2/3077

2/1152

2/2266

2/2156

2/0100

2/7272

2/222

 2تا +5

1107

-2/3113

2/7121

2/2257

2/2903

2/0727

1/3621

2/222

 -5تا +5

1107

-2/1111

2/6300

2/2217

2/1060

2/0109

1/1012

2/222

براساس شاخص صنعت برای خبر خوب
روز رویداد

1116

-2/1010

2/2911

2/2216

2/2019

-2/1733

1/2116

2/222

 -5تا 2

1116

-2/1357

2/1303

2/2211

2/2125

2/2302

0/1122

2/222
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 2تا +5

1116

-2/5110

2/1301

2/2220

2/2719

2/1111

0/0635

2/222

 -5تا +5

1116

-2/7906

2/1975

-2/2223

2/1106

2/2297

0/3916

2/222

براساس شاخص کل برای خبر بد
روز رویداد

0571

-2/2111

2/2771

-2/2205

-2/067

-2/2533

-2/2630

2/222

 -5تا 2

0571

-2/3631

2/3376

-2/2216

2/2132

2/2926

1/2025

2/222

 2تا +5

0571

-2/3270

2/5395

-2/2291

2/2103

2/3111

1/9211

2/222

 -5تا +5

0571

-2/1667

2/5321

-2/2153

2/1151

2/0291

1/6171

2/222

براساس شاخص صنعت برای خبر بد
روز رویداد

0571

-2/1263

2/2112

-2/2200

2/2017

-2/2910

2/6197

2/222

 -5تا 2

0571

-2/3316

2/3120

-2/2261

2/2716

2/1510

1/1171

2/222

 2تا +5

0571

-2/3121

2/1107

-2/2261

2/2730

2/0057

0/1102

2/222

 -5تا +5

0571

-2/1119

2/1515

-2/2123

2/1231

2/0301

0/3553

2/222

جدول  .3آمار توصیفی حجم غیرعادی انباشته

بازه زمانی

تعداد گزارش

کمترین

بیشترین

انحراف معیار

میانگین

چولگی

کشیدگی

آزمون نرمال
بودن

برای خبر خوب
روز رویداد

1117

-2/5177

2/7775

-2/2226

2/2306

3/1613

136/6529

2/222

 -5تا 2

1117

-2/5201

2/5161

-2/2220

2/2336

3/1161

75/9592

2/222

 2تا +5

1117

-3/0101

0/0599

-2/2201

2/1559

-0/1297

17/3632

2/222

 -5تا +5

1117

-5/5997

0/5191

-2/2295

2/0159

-1/3131

121/2912

2/222

برای خبر بد
روز رویداد

0573

-2/1161

2/1763

2/2221

2/2010

0/2539

11/2701

2/222

 -5تا 2

0573

-1/1511

0/7111

-2/2231

2/1139

6/3015

157/9656

2/222

 2تا +5

0573

-1/1032

0/1679

2/2202

2/1069

1/0071

15/5219

2/222

 -5تا +5

0573

-0/3199

3/2513

-2/2210

2/1911

0/5017

66/9026

2/222

جدول  .2آمار توصیفی سایر متغیرهای پژوهش

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

متغیرها
نسبت عملکرد غیرعادی به درآمد سال t-1

-3/9556

7/3611

2/2111

2/1701

19/3901

929/9013

لگاریتم طبیعی درآمد

00/6111

33/6229

01/1951

1/6221

2/1397

2/2109

%2/21

%122

%01/50

%17/61

1/1159

0/9092

متوسط نرخ رشد براساس درآمد ساالنه

-2/1915

1/6612

2/0352

2/5331

12/7377

151/0026

لگاریتم طبیعی سرمایه ثبت شده

16/5199

06/2656

02/3119

1/1751

2/6621

2/7060

درصد سهام شناور

در شکل ( )1و ( ،)0روند بازده غیرعادی انباشته و حجم معالمالت غیرعادی به صورت مقایسهای پیرامون انتشار گزارش
فعالیت ماهانه حاوی خبر خوب به ترتیب براساس شاخص کل و شاخص صنعت نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود از دو روز قبل از انتشار گزارش حاوی خبر خوب ،متوسط بازده غیرعادی انباشته با شیب تندتری شروع به رشد کرده
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و این روند تا سه روز بعد از رویداد ادامه دارد که میتواند نشان دهنده واکنش بازار به انتشار گزارش فعالیت ماهانه باشد.
همچنین طبق شکل ( )1متوسط حجم معامالت غیرعادی از دو روز قبل از رویداد روند صعودی را آغاز کرده و تا پنج روز
بعد از رویداد ادامه دارد که نشان دهنده افزایش حجم معامالت پیرامون انتشاره گزارش فعالیت ماهانه است.

شکل  .1نمودار مقایسهای بازده غیرعادی انباشته براساس شاخص کل و حجم معامالت غیرعادی برای خبر خوب

شکل  .2نمودار مقایسهای بازده غیرعادی انباشته براساس شاخص صنعت و حجم معامالت غیرعادی برای خبر خوب
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در شکل ( )3و ( )1نیز روند بازده غیرعادی انباشته و معامالت غیرعادی پیرامون انتشار فعالیت ماهانه حاوی خبر بد به ترتیب
بر اساس شاخص کل و شاخص صنعت نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود با انتشار گزارش حاوی خبر بد،
قیمتها کاهش یافته و حجم معامالت در نتیجه فشار فروش با قیمت پایینتر افزایش یافته است .البته با توجه به اینکه چند روز
قبل از رویداد روند نزولی بازده غیرعادی و روند صعوی حجم معامالت شروع شده است میتوان عالوه بر گزارش فعالیت
ماهانه ،سایر منابع اطالعاتی را نیز عامل واکنش بازار دانست.

شکل  .3نمودار مقایسهای بازده غیرعادی انباشته براساس شاخص کل و حجم معامالت غیرعادی برای خبر بد
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شکل  .2نمودار مقایسهای بازده غیرعادی انباشته براساس شاخص صنعت و حجم معامالت غیرعادی برای خبر بد

نتایج آزمون فرضیهها

همانطور که قبالً اشاره گردید برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون ناپارامتریک عالمت کورادو و زیونی ()1990
استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیه اول برای انتشار گزارش فعالیت ماهانه حاوی خبر خوب تحت عنوان فرضیه فرعی (-1
 )1در جدول ( )5ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود در دوره پیش از رویداد ( -1و  )-5بازده غیرعادی انباشته
براساس شاخص کل و صنعت معنادار نیست این در حالی است که در روز رویداد بازده غیرعادی براساس شاخص کا و شاخص
صنعت مثبت و در سطح خطا  5درصد معنادار است .بنابراین ،میتوان گفت با انتشار گزارش حاوی خبر خوب قیمتها در روز
رویداد افزایش یافته و نسبت به آن واکنش مثبت و معناداری اتفاق افتاده است .نکته قابل توجه از نتایج به دست آمده این است
که اگر چه در بازه یک روز قبل و بعد ( +1و  ،)-1بازده غیرعادی انباشته براساس شاخص کل افزایش و براساس شاخص
صنعت کاهش یافته است اما برای دو روز قبل و بعد از رویداد ( +0و  )-0بازده غیرعادی براساس هر دو شاخص کاهش یافته
و در نهایت با افزایش بازه زمانی دوره رویداد این کاهش محسوستر خواهد شد که میتوان دریافت ،سازگار با نتایج بال و
براون ( ،)1961خبر خوب حاصل از انتشار گزارش فعالیت ماهانه به سرعت و طی دوره زمانی کوتاهی در قیمتها منعکس
میشود .به عبارتی دیگر با انتشار گزارش فعالیت ماهانه حاوی خبر خوب ،اطالعات آن سریع در قیمتها منعکس شده و بازار
نسبت به محتوای اطالعاتی آن واکنش نشان میدهد .بنابراین ،میتوان گفت فرضیه فرعی ( )1-1در سطح خطای پنج درصد
پذیرفته میشود.

 /61محتوای اطالعاتی گزارشهای فعالیت ماهانه شرکتها
جدول  .5بازده غیرعادی پیرامون انتشار گزارش فعالیت ماهانه حاوی خبر خوب

براساس شاخص کل

براساس شاخص صنعت

آماره  tآزمون عالمت

آماره  tآزمون عالمت

صفر

*** 3/2760

***3/0321

از  – 1تا + 1

***3/1031

***3/2569

از  – 0تا + 0

***0/6596

**1/7912

از  – 3تا + 3

***

بازده زمانی
روز رویداد

دوره رویداد

2/9000

1/1393

از  – 1تا + 1

1/1713

2/5367

از  – 5تا +5

1/0593

2/7111

پیش از رویداد

از  – 5تا - 1

2/1711

2/1911

پس از رویداد

از  2تا +5

1/0711

2/7921

* **

عالمت ،

و

***

به ترتیب بیانگر سطح معناداری  %5 ،%12و  %1است.

در جدول ( )6نتایج آزمون فرضیه اول برای گزارش فعالیت ماهانه حاوی خبر بد ارائه شده است .با توجه به نتایج ،بازده
غیرعادی انباشته براساس شاخص کل و صنعت در دوره پیش رویداد (-1و )-5معنادار نبوده و این را میتوان در شکل ( )3و
( )1نیز مشاهده نمود که روند صعودی از روز قبل از انتشار گزارش شروع شده اما شیب آن به نسبت روزهای رویداد و پس از
رویداد به تناسب بسیار کمتر است .در روز رویداد با توجه به اینکه بازده غیرعادی براساس شاخص کل و شاخص صنعت منفی
و معنادار بوده میتوان دریافت که بازار نسبت به خبر بد واکنش نشان داده و قیمت سهام در نتیجه آن کاهش یافته است .شدت
واکنش براساس شاخص کل در یک روز بعد از رویداد بیشتر بوده اما در روز دوم کاهش یافته است و هر چه زمان بیشتری از
انتشاره این اطالعات سپری شده است میزان بازده غیرعادی انباشته کاهش یافته است .این واکنشها در سطح خطای  5درصد
به لحاظ آماری معنادار است.
جدول  .1بازده غیرعادی پیرامون انتشار گزارش فعالیت ماهانه حاوی خبر بد

براساس شاخص کل

براساس شاخص صنعت

آماره  tآزمون عالمت

آماره  tآزمون عالمت

**-1/1210

**-1/1753

از  – 1تا + 1

**

***

از  – 0تا + 0

**

از  – 3تا + 3

**

-1/6799

-0/9795

از  – 1تا + 1

*-1/1009

**-0/0112

از  – 5تا +5

-1/1031

**-1/9917

پیش از رویداد

از  – 5تا - 1

2/9729

-2/9609

پس از رویداد

از  2تا +5

-2/6311

بازده زمانی
روز رویداد

دوره رویداد

صفر

عالمت * ** ،و *** به ترتیب بیانگر سطح معناداری  %5 ،%12و  %1است.

-1/1160
-1/1212

-0/1561

***

-0/7121

***

**

-1/1011
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بازده غیرعادی براساس شاخص صنعت تا سه روز بعد از انتشار گزارش روند افزایشی داشته و سپس از شدت واکنش کاسته
شده است این واکنشها که براساس بازده غیرعادی سنجش شده است به لحاظ آماری در سطح خطای  5درصد معنادار است.
بنابراین ،با توجه به نتایج به دست آمده میتوان دریافت که خبر بد ناشی از انتشار گزارش فعالیت ماهانه منجر به کاهش قیمت
خواهد شد و فرضیه فرعی ( )1-0در سطح معناداری  5درصد تأیید میشود .در مجموع میتوان اظهار داشت که انتشار گزارش
فعالیت ماهانه دارای محتوای اطالعاتی است و همین منجر به ایجاد بازده غیرعادی خواهد شد.
برای بررسی فرضیه دوم ،حجم معامالت غیرعادی پیرامون انتشار گزارش فعالیت ماهانه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل از آزمون فرضیه دوم در جدول ( )7ارائه شده است .همانطور که مالحظه میشود برای گزارش فعالیت ماهانه حاوی
خبر خوب در دوره پیش از رویداد (-1و )-5حجم معامالت غیرعادی انباشته به لحاط آماری معنادار نیست این در حالی است
که طبق شکل ( )3حجم معامالت غیرعادی سه روز قبل از رویداد با شیب مالیم شروع به افزایش نموده است که میتواند
حاکی از این باشد برای از سرمایه گذاران از سایر منابع اطالعاتی به وجود خبر خوب در چند روز آیند پی برده باشند اما
همانطور که گفته شده این حجم از معامالت به لحاظ آماری معنادار نیست .در روز رویداد با انتشار خبر خوب حجم معامالت
غیرعادی افزایش یافته و به لحاظ آماری در سطح خطای  12درصد معنادار است .با افزایش بازه زمانی مورد بررسی حجم
معامالت غیرعادی بیشتر و به لحاظ آماری نیز سطح خطای آن کاهش یافته است .با توجه به این نتایج میتوان یکی از دالیل
را این موضوع بیان کرد که روند افزایشی حجم معامالت که سه روز قبل از رویداد شروع شده بود در مجموع تا بازه زمانی
دوره رویداد پنج روز بعد از رویداد تاثیرات خود را نشان داده است و همان تحلیل قبلی مبنی بر درز اطالعاتی قبل از رویداد
قوت مییابد .بنابراین ،میتوان گفت که فرضیه ( )0-1در سطح خطای  5درصد تأیید میشود.
جدول  .7حجم معامالت غیرعادی پیرامون انتشار گزارش فعالیت ماهانه

حاوی خبر خوب

حاوی خبر بد

آماره  tآزمون عالمت

آماره  tآزمون عالمت

*1/6311

*1/5097

از  – 1تا + 1

**

**

از  – 0تا + 0

***

0/1116

0/5360

از  – 3تا + 3

***0/7161

***0/7977

از  – 1تا + 1

***0/9716

***0/1131

از  – 5تا +5

***

***

بازده زمانی
روز رویداد

دوره رویداد

صفر

پیش از رویداد

از  – 5تا - 1

پس از رویداد

از  2تا +5

عالمت * ** ،و *** به ترتیب بیانگر سطح معناداری  %5 ،%12و  %1است.

0/0310

0/9991

2/7613
**

1/6122

0/1263

***

3/2102

*

1/1965

***

0/7501
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از طرف دیگر حجم معامالت غیرعادی انباشته پس از انتشار گزارش فعالیت ماهانه حاوی خبر بد در دوره پیش از رویداد
( -1و  )-5در سطح خطای  12درصد مثبت و معنادار است که در نتیجه آن میتوان دریافت که درز اطالعاتی در دوره پیش
از رویداد اتفاق افتاده است .در ادامه حجم معامالت غیرعادی در روز رویداد افزایش یافته و تا پنج روز بعد از انتشار گزارش
فعالیت ماهانه ادامه داشته است و در سطح خطای یک درصد معنادار است .یکی از دالیل این نوع واکنش را میتوان عدم
تقارن اطالعاتی دانست و با انتشار گزارش حاوی خبر بد و مطلع شدن اشخاص بیشتری از آن ،حجم معامالت غیرعادی نیز
بیشتر شده است .در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده میتوان دریافت که فرضیه فرعی ( )0-0در سطح خطای  5درصد
تأیید میشود .بنابراین ،به طور کلی میتوان اظهار کرد که انتشار گزارش فعالیت ماهانه دارای محتوای اطالعاتی بوده و منجر
به افزایش حجم معامالت میشود.
نتیجه گیری و پیشنهاد

هدف از این پژوهش بررسی محتوای اطالعاتی گزارش فعالیت ماهانه شرکتها و تأثیر آن بر رفتار بازار است .این
گزارشها امکان مقایسه عملکرد دوره جاری شرکت با عملکرد مدت مشابه سال قبل را فراهم میکند و همچنین میتواند
اطالعات مفیدی در رابطه با برآورد سودهای فصلی فراهم نماید ،بنابراین ،معیار مهمی برای ارزیابی عملکرد شرکتها است
که فعاالن بازار از آن استفاده کنند و براساس آن تصمیمات خود را اتخاذ نمایند .بنابراین ،با توجه به محتوای اطالعاتی این
گزارشها در مورد عملکرد شرکت ،انتظار میرود بازار نسبت به انتشار آنها واکنش متناسبی نشان دهد .بنابراین ،قیمت سهام
و حجم معامالت به عنوان شاخصی از نحوه واکنش بازار باید تغییرات معناداری داشته باشد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که انتشار گزارش فعالیت ماهانه حاوی محتوای اطالعاتی مهمی است که فعاالن بازار
نسبت به آن آگاه بوده و نسبت به آن واکنش نشان میدهند .نتایج نشان میدهد که بازار نسبت به گزارشهایی که حاوی خبر
خوب ( عملکرد واقعی بهتر از عملکرد مورد انتظار شرکت) است واکنش سریعی نشان داده و در نتیجه آن قیمت سهام و حجم
معامالت در روز انتشار و دو روز بعد از آن افزایش مییابد .همچنین واکنش بازار نسبت به گزارشهای حاوی خبر بد با کاهش
قیمت و افزایش حجم معامالت در روز رویداد و سه روز بعد از رویداد همراه است.
نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش چن و یو ( )0201مبنی بر محتوای اطالعاتی درآمدهای ماهانه به عنوان نمونهای
از افشای اختیاری سازگار است .همچنین میتوان نتایج این پژوهش را همسو با پژوهش بال و براون ( ،)1961بیور (،)1961
بیور و همکاران ( )0202مبنی بر محتوای اطالعاتی سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد شرکت تلقی کرد.
با توجه به اینکه گزارش فعالیت ماهانه متمرکز بر گزارش درآمد حاصل از فروش کاال و ارائه خدمات است و به نحوی
اطالعات مهمی را درباره سودهای فصلی ارائه میکند پیشنهاد میشود برای تحقیقات آتی این نکته مدنظر قرار گیرد که آیا
انتشار گزارش فعالیت ماهانه باعث کاهش محتوای اطالعاتی سودهای فصلی خواهد شد یا خیر؟
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