«ثفـوي هتغيفّبي ضىبثؽاـي هؤثف ثف ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ ٌفوتْبي
پؿيففتِ ٌؽُ ؼـ ثَـن اٍـاق ثْبؼاـ تْفآى»
3
ؼوتف ففقيي ـٔبيي 1ؼوتف ضىيي لبؼـي2تمي هطوؽي
تاریخ دریافت همالِ 1388/12/02 :
تاریخ پذیزش همالِ 1389/02/16 :
چكيذُ:
ّكيٌِ وفهبيِ ضؽالل ًفظ ثبقؼُ اي اوت وِ وىت آى ثفاي ضف ٛاـقي ثبقاـ ٌفوت الكاهي اوتّ .كيٌِ وفهبيِ ثِ ٌَ٠اى ٠بهل اوبوي
ؼـ تّوين گيفي ّبي هفتجٗ ثب وفهبيِ گؿاـي  ،ثَخِ ثٌؽي وف هبيِ اي ،هؽيفيت وفهبيِ ؼـ گفؼي  ،اوتمفاـ وبغتبـ ثْيٌِ
هبلي،ووه ثِ اًؽاقُ گيفي ٠ولىفؼ ٍ ت١ييي اـقي ٌفوت اق ٘فيك ووه ثِ تٌكيل خفيبًْبي ًمؽي هَـؼتَخِ لفاـ هي گيفؼّ.ؽف اق
اًدبم تطميك ضبٔف ثفـوي اثف ثفغي ًىجتْبي هبلي ٍ ٠وف ٌفوت ثف ّكيٌِ وفهبيِ ٌفوت ّب ؼـ ٌِبي ٟهػتلف هي ثبٌؽ.
ثفاي اًدبم تطميك ١ٌِ 18ت ف١بل ؼـ للوفٍ قهبًي تطميك ( (1382-1386ـا ثِ ١ٌِ 8ت ؼوتِ ثٌؽي هدؽؼ ًوَؼين وپه ًوًَِ اي
هتٍىل اق ٌ 61ف وت اق ١ٌِ 8ت تلفيك ٌؽُ ثب ـٍي وَوفاى اًتػبة گفؼيؽ .ـٍي آهبـي هَـؼ اوتفبؼُ اخفاي الگَي ـگفويَى
زٌؽگبًِ ثب ثْفُ گيفي اق ـٍي ضؽالل هفث١بت تلفيمي ( ) plsثَؼ ثفاي ثفـوي ًمً ًَ١ٌِ ٞت ؼـ تطميك اق هتغيف هدبقي ٍ ثب اوتفبؼُ
اق ـٍي گبم ثِ گبم ثْفُ ثفؼين .ؼـايي تطميك اق هتغيف تأغيفي ّكيٌِ وفهبيِ ثفاي ثيبى آثبـ تأغيفي آى ًيك اوتفبؼُ وفؼينً .تبيح
ضبوي اق تأثيف ًىجتْبي ثؽّيّبي ثلٌؽ هؽت /ضمَق ِبضجبى وْبم ً ،ىجت ثؽّيْبي ثلٌؽ هؽت  /ول وفهبيِگؿاـي  ،ـٌؽ غبلُ
ؼاـاييّبي ثبثت ٍ وي ٌفوت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل ٌفوت ثف ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ خبـي ٌفوت هي ثبٌؽ .
كليذ ٍاصُّ :شیٌِ سزهایِّ ،شیٌِ حمَق صاحثاى سْامّ ،شیٌِ تذّي ،تَرط اٍراق تْادار تْزاى ًَ،ع صٌؼت

همذهِ :
تّوينگيفي ٍ لٕبٍت ؼـ اًتػبة هٌبوت تفيي ٌيَُ وفهبيِگؿاـي ثب ّؽف ثيٍيٌِ وبقي ثفٍت وْبهؽاـاى اق خولِ
هََٔ٠بت ثىيبـ هْن ؼـ ضَقُ هؽيفيت هبلي اوتً(.يىَ هفام ٍ ّوىبـاى .)86،
ثفاي ؼوتيبثي ثِ ّؽف فَق ،افكايً ٠بيؽات ضبِل اق وفهبيِ گؿاـيْب ٍ وويٌِ ًوَؼى ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍ ـاّىبـ هٌبوت تلمي
هي گفؼ  .ا٘ال ٞاق ّكيٌِ وفهبيِ ّوَاـُ ؼـ تّويوبت ٌفوتي ًمً اوبوي ؼاٌتِ اوت .ؼوتيبثي ثِ ًفظ ّكيٌِ هٌبوت ؼـ
ت١ييي تفويت ثْيٌِ وبغتبـ هبلي ٌفوتْب ٍ ثِ ٍيمُ ؼـ وىت ثْتفيي ًتبيح ضبِل اق ٠وليبت ثِ ٌىل وَؼآٍـي ٍافكايً
ليوت وْبم اق اّويت غبِي ثفغَـؼاـ هي ثبٌؽ .تطميمبت هت١ؽؼي ًمً اًتػبة غٗ هٍي ّبي ثب ّؽف وويٌِ ًوَؼى
ّكيٌِ وفهبيِ ؼـوىت ثْتفيي ًتبيح ٠وليبت ـا ًٍبى ؼاؼُ اوت (.ايىلي  ،هبئَـيي .)2001ؼـ َِـت ٠ؽم تغييف ـيىه ٍ
فكًٍي ثبقؼُ وفهبيِ گؿاـي ثف ّكيٌِ وفهبيِ هَ خجبت افكايً ثفٍت وْبهؽاـاى پؽيؽ هي آيؽ .هبقاؼ ًفظ ثبقؼُ وفهبيِگؿاـي
ثف ّكيٌِ وفهبيِ ،ثبقؼُ أبفي غَاّؽ ثَؼ وِ ؼـ َِـت ٠ؽم ٍخَؼ ًَ ٞغبِي اق وْبهؽاـاى هوتبق هت١لك ثِ وْبهؽاـاى ٠بؼي
غَاّؽ ثَؼ .لؿا ثِ ثيبى وبؼُ ًفظ ّكيٌِ وفهبيِ ،ضؽالل ًفظ ثبقؼّي اوت وِ ثب ؼوتيبثي ثِ آى اـقي ٌفوت تغييف ًوي
وٌؽ(.تْفاًي)87،هؽيفاى ثِ ٌَ٠اى ًوبيٌؽگبى ِبضجبى وْبم ثبيؽ تالي ًوبيٌؽ وبغتبـ وفهبيِ ٌفوت ـا ثِ گًَِ اي تٌٝين
وٌٌؽ وِ ّكيٌِ وفهبيِ ٌفوت ضؽالل ٍ ؼـ ًتيدِ اـقي ٌفوت ٍ ثفٍت وْبهؽاـاى ضؽاوثف گفؼؼ (لٙفي .)83 ،تمفيجب ؼـ
اوثف تّوين ّبي هؽيفيتي ٍ هبلي ّكيٌِ وفهبيِ اق َ٠اهل هْن ٍ هؤثف ثِ ٌوبـ هي آيؽ ،هؽيفاى اق ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ
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هَاـؼي زَى  )1اتػبؾ تّويوبت ثَؼخِ ثٌؽي وفهبيِ اي )2 ،اوتمفاـ وبغتبـ ثْيٌِ  )3تّوين گيفي ًىجت ثِ اخبـُ ثلٌؽ
هؽت ) 4خبيگكيٌي اٍـاق لفِٔ ) 5هؽيفيت وفهبيِ ؼـ گفؼي  ) 6وبيف هَاـؼ هٍبثِ اوتفبؼُ هي ًوبيٌؽًّ( ،يفپَـ،
)79اـقيبثي ّكيٌِ وفهبيِ ٌفوت ثفاي هؽيفاى ثؽاى ؼليل اّويت ؼاـؼ وِ هؽيفاى هيتَاًٌؽ ثِ ايي ٘فيك ثِ اـقيبثي
پفٍلُّبي وفهبيِگؿاـي ٍ ت١ييي ثَؼخِثٌؽي وفهبيِاي غَؼ ثپفؼاقًؽ ثِ ّويي خْت وفهبيِگؿاـاى ًيك توبيل قيبؼي ؼـ
ـاوتبي اـقيبثي غٙفات ولي ٍ وَؼ هَـؼ اًتٝبـ غَؼ ؼاـًؽ تب ثؽاى ٍويلِ ثِ اـقيبثي ف١بليتّبي ٌفوت ثپفؼاقًؽ(هيىبئيل
ٍپبلبًَ.)2003،1هفَْم ّكيٌِ وفهبيِ هجتٌي ثف ايي ففْ اوت وِ ّؽف ٌفوت ٠جبـت اق ثِ ضؽاوثف ـوبًؽى ثفٍت
وْبهؽاـاى اوت .ؼـ ٍال ٟثيي تّويوبت هبلي ؼـ ٌفوت ٍ تّويوبت وفهبيِگؿاـي اـتجبٖ ثفلفاـ هيوٌؽ٠(.جبوي )82لؿا ثب
تَخِ ثِ اّويت ّكيٌِ وفهبيِ ،ت١ييي َ٠اهل تبثيف گؿاـ ثف آى اق اّويت غبِي ثفغَـؼاـ غَاّؽ ثَؼ.
پيطيٌِ تحميك:
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٠وفاى ٍ پَيٌتَى ( )2004ؼـهمبلِ اي ثب ٌَ٠اى َ٠اهل ت١ييي وٌٌؽُ ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ التّبؼ ـٍ ثِ ـٌؽ هّف ثفاوبن
ًوًَِاي ٌبهل ٌ 119فوت الگَّبي هت١ؽؼي ثفاي اًؽاقُگيفي ّكيٌِ ضمَق ِبضجبى وْبم ٍ ّكيٌِ وفهبيِ ـا هَـؼ ثفـوي
لفاـ ؼاؼًؽ  .آًْب اق اـقٌْبي ؼفتفي ٍ ثبقاـي ؼـ اـائِ الگَّبي غَؼ اوتفبؼُ ًوَؼًؽ  .ثفاي ت١ييي وٌٌؽَ٠اهل هَثف ثف ّكيٌِ
وفهبيِ اق الگَّبي ـگفويًَي ٍ ثب ـٍي گبم ثِ گبم ثْفُ ثفؼًؽ  .ؼـ غََّ ٌفوتْبي ف١بل ؼـ ٌِبي ٟوٌگيي ثػً
غَِّي ـيىهّبي تدبـي ٍ هبلي ـا خكء َ٠اهل ثب اّويت ٌٌبغتٌؽ .ؼـ ثػً اهالن ٍ هىتغالت ٍ ًيك پيوبًىبـي وِ
ّكيٌِ وفهبيِ ثبالتفي ؼاٌتٌؽً ،فظ ثفگٍت ؼاـاييّبي ثبثت ثِ ٌَ٠اى هتغيف وليؽي ٌٌبغتٌؽ  .ؼـ ثػً ٌِ١ت هَاؼ غؿائي
ًمؽيٌگي يىي اق َ٠اهل ت١ييي وٌٌؽُ هْن ثِ ٌوبـ هيـفت .اهب ؼـ ًْبيت الگَي هٌبوجي ثفاي ثِ هٌَٝـ تَٔيص ّكيٌِ وفهبيِ
ؼـ ثػً غؽهبت يبفت ًٍؽ٠( .وفاى ٍ پَيٌتَى.)2004،

گَؼ ٍ هَّبـام  3ؼـ() 2001ؼـ همبلِ اي ثب ٌَ٠اى «زِ زيكي ّكيٌِ ٔوٌي وْبم ٠بؼي ٌفوتْبي تَليؽي ـا تطت
تبثيف لفاـ هي ؼّؽ؟» ثِ ثفـوي َ٠اهل هَثف ثف ّكيٌِ وْبم ٠بؼي پفؼاغت  .اقآًدبئيىِ وِ ّكيٌِ وْبم ٠بؼي
ه١يبـي اق ـيىه اوت ،اًؽاقُ گيفي ّكيٌِ وْبم ٠بؼي ًيبق ثِ تَخِ لبثل هالض ِٝاي ؼاٌت .ايي تطميك ثف هجٌبي
هؽل ( )2000اٍّلىَى ٍ خَيتٌف4هي ثبٌؽ وِ ّكيٌِ وْبم ٠بؼي ثف هجٌبي پيً ثيٌي تطليل گفاى اق وَؼ هطبوجِ
هي ٌَؼ .ؼـ ايي همبلِ ،اثف ايي َ٠اهل ثف ّكيٌِ وْبم ٠بؼي ؼـ ٘ي ؼٍـُ  1984 – 1998تطليل گفؼيؽ.
ؼـ آى تطميك َ٠اهلي زَى ٔفيت تغييفپؿيفي ثبقؼُ ،هطيٗ ا٘ال٠بتئ ،فيت تغييفپؿيفي وَؼً،ىجت اّفهْب اقَ٠اهلي
تبثيف گؿاـ ثف ّكيٌِ وْبم ٠بؼي ٌَ٠اى ٌؽً..تبيح آى تطميك ثِ ٌفش قيف ثَؼ:

1
2
3
4

 پيً ثيٌي وَؼ تَوٗ تطليل گفاى ٍ ّكيٌِ وْبم ٠بؼي اـتجبٖ هٌفي ٍ لَي ٍخَؼ ؼاٌت. ـيىه ويىتوبتيه ( )βاـتجبٖ هثجت ٍ لَي ثب ّكيٌِ وْبم ٠بؼي ضتي ث١ؽ اق وٌتفل اثف ٌِ١ت ؼاـؼ. اًطفاف ه١يبـ وَؼ اـتجبٖ هثجتي ثب ّكيٌِ وْبم ٠بؼي ؼاٌت .ً -ىجت اّفم ّب اـتجبٖ هثجتي ثب ّكيٌِ وْبم ٠بؼي ؼاٌت.

 – 5ه١يبـ ًَ١ٌِ ٞت اـتجبٖ لَي ثب ّكيٌِ وْبم ٠بؼي ؼاٌت ( .گَؼ ٍ هَّبـام )2001،
گجْبـت ٍ وبهيٌتبى ،لي 5ؼـ وبل(  )2001تطميمي تطت ٌَ٠اى ثِ وَي ّكيٌِ وفهبيِ ثب ـٍيىفؼي خؽيؽ ثِ هٌَٝـ تػويي

ّكيٌِ وفهبيِ وْبم ٠بؼي اًدبم ؼاؼًؽ  .ؼـآى هٙبل ِ١اق الگَي وَؼ أبفي تٌكيل ٌؽُ ثِ هٌَٝـ هطبوجِ ّكيٌِ وفهبيِ
ٔوٌي ثبقاـ اوتفبؼُ ٌؽ  .وپه اـتجبٖ ثيي غَِّيبت ٌفوت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ ٔوٌي ثفـوي گفؼيؽ ً .تيدِ
1 ) michael s.pagano
2) Omran and Pointon
3) Gode and Moharam
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تطميمبت آًْب ًٍبى ؼاؼ وِ ثيي غَِّيبت هتفبٍت ٌفوت ًٍَ١ٌِ ٞت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ ٔوٌي اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـي
ٍخَؼ ؼاـؼ  .ؼـ ٍالّ ٟؽف اِلي آى هٙبل ِ١ثفوي هيكاى ؼـن ثبقاـ اق ـيىه هت١لك ثِ وفهبيِ گؿاـي ؼـ وْبم
٠بؼي ّب ٌفوت ٍ ّوسٌيي تػويي آى ثَؼ تب تفبٍت ؼـ ؼـن ثبقاـ اق ـيىه وفهبيِ گؿاـي ؼـ ٌِبي ٟهػتلف
ثيبى ٌَؼ .ؼـآى تطميك ثِ َ٘ـ هم١ٙي ثيي ِفف ـيىه ٔوٌي ٍ  14هَـؼ اق غَِّيبت ٌفوت ثفـوي ٌؽ .آى
غَِّيبت ؼـ ٘ 5جمِ ثَّـت قيف لفاـ گففتٌؽ ًَ:وبى پؿيفي ثبقاـ ،اّفمً ،مؽيٌگي ٍ هطيٗ ا٘ال٠بتي ،تغييف
پؿيفي ٍ لبثليت پيً ثيٌي وَؼّب ،وبيف ًَوبى ّبي ليوت گؿاـيً .تبيح ًٍبى ؼاؼ وِ ِ )1فف ـيىه ٔوٌي ؼـ
هيبى ٌِبي ٟهػتلف ،هتفبٍت اوت )2.ه١يبـ اّفم ؼفتفي ) ٍ 1(D / Bه١يبـ اّفم ثبقاـ ) 2(D / Mاـتجبٖ هثجت
ٍهٌ١بؼاـي ـا ثف ِفف ـيىه ٔوٌي ًٍبى ؼاؼ.الجتِ اـتجبٖ ثيي اّفم ثبقاـ ٍ ِفف ـيىه ٔوٌي ٌؽيؽتف ثَؼ  )3.ؼـ
غََّ هتغيفّبي ًمؽيٌگي ٍهطيٗ ا٘ال٠بت ًتبيح ًٍبى ؼاؼ وِ ٌفوت ّبي ثكـگتف يٌ١ي ٌفوت ّبيي وِ تَوٗ
تطليل گفاى ثيٍتفي ثفـوي هي ًٌَؽ ٍ ٌفوت ّبي ثب ضدن پَلي ه١بهالت اٍـاق ثْبؼاـ ثيٍتف ّوگي ِفف
ـيىه ٔوٌي پبييي تفي ؼاـًؽّ )5.وسٌيي ًتبيح اـتجبٖ هثجتي ثيي تغييف پؿيفي وَؼ ٍ ِفف ـيىه ٔوٌي ـا
تأئيؽ هي وفؼ يٌ١ي وفهبيِ گؿاـاى ِفف ـيىه ثيٍتفي ثفاي وفهبيِ گؿاـي وْبم ثب تغييف پؿيفي وَؼّبي
ثيٍتف اًتٝبـ ؼاـًؽٌَ )5.اّؽ ايي تطميك تأئيؽ وفؼ وِ ِفف ـيىه ٔوٌي وْبم ٠بؼي ثب  3 B / Mووتف ٍ وْبم
٠بؼي ثب ـٌؽ ثلٌؽ هؽت قيبؼ  ،پبييي تف اوتّ )6 .وسٌيي وْبم ثب ًفظ ففٍي ثيٍتفي ّكيٌِ وفهبيِ ووتفي
ثَؼًؽ  .ثيي ِفف ـيىه ٔوٌي ٍ ضدن پَلي ه١بهالت ًيك اـتجبٖ هثجت ٍ ٔ١يفي ٍخَؼ ؼاٌت ً .تبيح ًٍبى ؼاؼوِ
ًىجت  B / Mتٌْب هتغيف ثىيبـ هْن ؼـ تَٔيص تفبٍت ّبي هم١ٙي ؼـ ّكيٌِ وفهبيِ ٔوٌي ؼٍـُ ث١ؽ اوت .وِ
هتغيف ؼيگف ،يٌ١ي پفاوٌؽگي ؼـپيً ثيٌي وَؼ تطليل گفاى ،ثفآٍـؼ ـٌؽ ثلٌؽ هؽت ٍ ِفف ـيىىي ٔوٌي ٌِ١ت
ًمً هْوي ؼـ تَٔيص ّكيٌِ وفهبيِ ٔوٌي ؼاـًؽ .ثٌبثفايي ّكيٌِ وفهبيِ ٔوٌي ٌفوت تبث١ي اق ًَ١ٌِ ٞت،
ًىجت ً ، B / Mفظ ـٌؽ ثلٌؽ هؽت پيً ثيٌي ٌؽُ ٍ پفاوٌؽگي ؼـ پيً ثيٌي تطليل گفاى اق وَؼ اوت.
(گجْبـت ٍ وبهيٌتبى،لي.(2001،
هطوؽ لىين ٠ثوبًي ؼـ وبل ()1381ؼـ تطميمي تطت ٌَ٠اى ٌٌبوبيي هؽل ّكيٌِ وفهبيِ ٍ َ٠اهل هؤثف ثف آى و١ي وفؼ وِ
٠الٍُ ثف اـائِي هؽل لبثل اتىب ثفاي اضتىبة ّكيٌِ وفهبيِ ثِ ثفـوي ت١ؽاؼي اق َ٠اهل هؤثف ثف ّكيٌِ وفهبيِ ٌبهل اًؽاقُ
ٌفوت ،هيكاى افٍبء١ٌِ ًَٞ ،ت ٍ ًىجت ثؽّي پفؼاغت .ؼـ آى تطميكٌ 86 ،فوت وْبهي ،ثفاي ؼٍـُي قهبًي  1375تب
 1380ثِ ٌَ٠اى ًوًَِ اًتػبة گفؼيؽ ،ثِ هٌَٝـ اًدبم تطميك ،اثتؽا ّكيٌِّبي وفهبيِ اق هؽلّبي پٌدگبًِي هبًٌؽ هيبًگيي
ًفظ ثبقؼُ تطمك يبفتِ ،4هؽل ليوتگؿاـي ؼاـاييّبي وفهبيِايً ،5ىجت وَؼ ثِ ليوت ّف وْن ،6هؽل گَـؼٍى ،7هؽل
اـقيبثي ضىبثؽاـي 8هطبوجِ ٍ آًگبُ آقهَىّبي هٌ١يؼاـ هؽل ّب اًدبم ٌؽ .وپه اق ٘فيك هؽل ـگفويَى زٌؽ گبًِ ،تبثيف
هتغيفّبي ؼيگف ثف ّكيٌِ وفهبيِ هطبوجِ گفؼيؽً .تيدِي آى تطميك ضبوي اق ٍخَؼ تفبٍت هٌ١ي ؼاـي ؼـ هطبوجِ ّكيٌِ
2 )Dividend-to- book
3 ( Dividend-to -market
3

( book –to - market

1)Average realized returns model
2)Capital Assets pricing model
3)E/P
4)Gordon model
5)Accounting base Assesment model
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وفهبيِ ٌفوتْب ثب اوتفبؼُ اق هؽلْبي  5گبًِ ثَؼ  .هؽل اـقيبثي ضىبثؽاـي ًىجت ثِ وبيف هؽلْب اق ا٠تجبـ ًىجي ثبالتفي
ثفغَـؼاـ ثَؼ هؽل ليوتگؿاـي ؼاـاييّبي وفهبيِاي ووتفيي ؼـخِ ا٠تجبـ ؼاـا ثَؼ ٔ.وٌب اًؽاقُ ٌفوت ٍ ًَ١ٌِ ٞت ثف
ّكيٌِ وفهبيِ هَثفثَؼًؽ ٠( .ثوبًي ،قهىتبى )81
فزضيات تحميك:
ففٔيبت تطميك ضبٔف ثِ ٌفش قيفتؽٍيي گفؼيؽًؽ
 -1ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ًىجت ؼاـاييّبي ثبثت /ول ؼاـاييّب ،ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
2ـ ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ًىجت ثؽّيّبي ثلٌؽ هؽت /ضمَق ِبضجبى وْبم ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
3ـ ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ًٍىجت هبليبت /وَؼ غبلُ لجل اقوىف هبليبت ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
4ـ ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ًٍىجت هدوَ ٞوَؼ ٍ قيبى اًجبٌتِ ٍ اًؽٍغتِّب /ول وفهبيِگؿاـي ـاث ِٙهٌ١ي ؼاـي ٍخَؼ
ؼاـؼ.
5ـ ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ًىجت ـٌؽغبلُ ؼاـاييّبي ثبثت اـتجبٖ هٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
6ـ ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ًىجت ثؽّيْبي ثلٌؽ هؽت  /ول وفهبيِگؿاـي ـاث ِٙهٌ١ي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
7ـ ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ وي ٌفوت اـتجبٖ هٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
8ـ ثيي ؼاـايّبي ثبثت /ول ؼاـاييّب ،ثؽّيّبي ثلٌؽ هؽت /ضمَق ِبضجبى وْبم ،ثؽّيّبي ثلٌؽ هؽت /ول
وفهبيِگؿاـي ،هبليبت /وَؼغبلُ لجل اقوىف هبليبتً ،ىجت هدوَ ٞوَؼ ٍ قيبى اًجبٌتِ ٍ اًؽٍغتِّب /ول وفهبيِگؿاـي،
ًىجت ـٌؽغبلُ ؼاـاييّبي ثبثت  ،وي ٌفوت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ ٌِبي ٟهػتلف ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
رٍش پضٍّص :
ـٍي تطميك ثىبـ ـفتِ ؼـ ايي تطميك ـٍي تطميك ّوجىتگي اوت قيفاّؽف ثيبى ـاثً ِٙىجتْبي هبلي هَـؼ ًٝف ٍ ّكيٌِ
وفهبيِ اوت ايي تطميك اق ًٝف ّؽف وبـثفؼي اوت قيفا ؼـ تطميك وبـثفؼي ثِ ؼًجبل پبوع ثفاي هٍىالتي وِ هٙفش ٌؽُ
هي ثبٌين.خو ٟآٍـي ؼاؼُ ّبي هَـؼ ًيبق هت١لك ثِ ثَـن اٍـاق ثْبؼاـ اق ًفم افكاـ ـُ آٍـؼ ًَيي اوتػفاج گفؼيؽ ٍ خْت
تدكيِ تطليل ؼاؼُ ّب ٍ اوتػفاج آهبـ تَِيفي اق ًفم افكاـ  ، spssثفاي ًتبيح اوتػفاج آهبـ اوتٌجب٘ي اق ًفم افكاـ
Eviewsاوتفبؼُ گفؼيؽٍ .وپه ثب اوتفبؼُ اق ؼاؼُ ّبي هم١ٙي ٍ وفي قهبًي ثب اـائِ الگَي ـگفويًَي زٌؽ گبًِ ثِ ـٍي
ضؽالل هفث١بت خكئي( ) plsؼـپمًٍّ ضبٔف اخفا گفؼيؽ.ؼـ اًتْب ثفاي ثفـوي اثف ٌِبي ٟاق ـگفويَى زٌؽ گبًِ ثِ ـٍي گبم
ثِ گبم اوتفبؼُ ٌؽُ اوت
جاهؼِ ٍ ًوًَِ آهاري:
ٌفوتْبي پؿيففتِ ٌؽُ ؼـ ثَـن اٍـاق ثْبؼاـ تْفاى ثٌَ١اى خبه ِ١اًتػبة گفؼيؽًؽ .خْت اًتػبة ًوًَِ اق ؼٍ ًوًَِ گيفي
٘جمِ اي ٍ تّبؼفي وبؼُ اوتفبؼُ ٌؽ .ؼـ ـٍي ٘جمِ اي خبه ِ١آهبـي ثِ گفٍُّبي هتدبًه ٍ ّوگي تمىين هيٌَؼٍ .
وپه ت١ؽاؼ ًوًَِ ًىجت ثِ ّف گفٍُ هٍػُ هي گفؼؼ ثب اوتفبؼُ اق ًوًَِگيفي تّبؼفي وبؼُ ت١ؽاؼ ٌ٠بِف هَـؼ ًيبق اق ّف
گفٍُ هتدبًه اًتػبة هيٌَؼ( .آؾـ ،هؤهٌي )1379 ،ؼـ ايي تطميك اثتؽا ٌفوتْبي پؿيففتِ ٌؽُ ؼـ ثَـن اٍـاق ثْبؼاـ
تْفآى ـا تطت گفٍُ ّب ٍ ٌِبي ٟهػتلف ٘جمِ ثٌؽي وفؼُ وِ ثب اًدبم ايي هفضلِ ثِ ٘ 8جمِ ّوگي اق ًٝف ًَ١ٌِ ٞت
ـويؽين ٌِ.بي ٟتلفيك ٌؽُ ؼـ تطميك ضبٔف ثِ ٌفش سیز است
-2گفٍُ هطَّالت وبًِ ّبي غيف فلكي

 - 1گفٍُ فلكات اوبوي ٍ فبيفيىي
-3گفٍُ وبغت ؼوتگبّْب ٍ ٍوبيلي اـتجب٘ي ٍ لَاقم ثفلي ٍ ضول ٍ ًمل

-4گفٍُ ٌِ١ت ؼاـٍ وبقي

-5گفٍُ ٌِبي ٟهبٌيي آالت ٍ ل١ٙبت ٍ ٍوبيل ًمليِ هَتَـي
-6گفٍُ ٌِبي ٟففآٍـؼُ ّبي ضبِل تّفيِ ًفت ٍ وبغت هَاؼ ٍ هطَّالت ٌيويبيي
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-8گفٍُ ٌِبي ٟآّه ٍ گر ٍ وبٌي ٍ وفاهيه

-7گفٍُ هطَّالت غؿايي ٍ لٌؽ ٍ ٌىف
ضزایط اًتخاب ًوًَِ :

 )1پبيبى وبل هبلي ٌفوتْبي هٌتْي ثِ پبيبى اوفٌؽ ّف وبل ثبٌؽ تب لبثليت همبيىِ افكايً يبثؽ
ٌ (2فوتْبي ًوًَِ خكء ٌفوتْبي وفهبيِگؿاـي ّ ،لؽيٌگ  ،ثبًىْب ٍ ٍاو ِٙگفيْبي هبلي ًجبٌٌؽ قيفا ًَٞ
ف١بليتْبي آًْب هتفبٍت اق ٌفوتْب ي وبيف ٌِبي ٟهي ثبٌٌؽ
 )3ؼـ تفويت وفهبيِ غَؼ اق ٍام (ثؽّي ثْفُ ؼاـ )اوتفبؼُ وفؼُ ثبٌٌؽ.
ٍ )4لفِ ه١بهالتي ٌفوتْبي ًوًَِ ضؽاوثف 3هبُ ثبٌؽ
ٌ)5فوتْبي ًوًَِ اقٌِ١ت ًىبخي ًجبٌٌؽ قيفا ا٘ال٠بت ايي ٌِ١ت ؼـ للوفٍقهبًي ٍ هىبًي تطميك ثَٙـ وبهل ؼـ
ؼوتفن ًوي ثبٌؽ
)6ا٘ال٠بت ٌفوتْبي ًوًَِ ثِ َ٘ـ وبهل ؼـ ؼوتفن ثبٌؽ
ٌ)7فوتْبي ًوًَِ ؼاـاي وَؼ هٍوَل هبليبت ثبٌٌؽ
ؼـ ًْبيت په اق ـ٠بيت ٌفٍٖ فَق ٍ ا٠وبل ًوًَِ گيفي اق ٌ 422فوت هَخَؼ ؼـ ثَـن اٍـاق ثْبؼاـ تب پبيبى وبل
 1386ت١ؽاؼ ً 61وًَِ اًتػبة گفؼيؽ
هتغيزّاي پضٍّص :هتغيف ٍاثىتِ . :هتغيف اِلي ٍ ٍاثىتِ ايي پمًٍّ ،هيبًگيي هَقٍى ّكيٌِ وفهبيِ ٌ 61فوت ًوًَِ يب
 WACCهي ثبٌؽ .ففهَل هطبوجبتي ايي هتغيفاق هدوَ ٞهيبًگيي ّكيٌِ وْبم ٠بؼي ٍ ّكيٌِ ثؽّي ثؽوت هي ايؽ.

WACC  k d (1  t )* wd  k e * we 

هطبوجِ ّكيٌِ ثؽّي ;) k d ( :ؼـ ايي تطميك ًفظ ّكيٌِ ثؽّي ضؽالل ًفظ وَؼ تٕويي ٌؽُ اٍـاق هٍبـوت ؼـ للوفٍ ٍ قهبًي
تطميك ؼـ ًٝف گففتِ ٌؽ وِ ايي ًفظ تمفيجب فبلؽ ـيىه اوتّ .وسٌيي ثب تَخِ ثِ هفبؼ هبؼُ  143لبًَى هبليبت ّبي
هىتمين وِ اٌبـُ هي وٌؽ « ٌفوتْبيي وِ وْبم آًْب ثفاي ه١بهلِ ؼـ ثَـن لجَل هي ٌَؼ ،اق وبل پؿيفي تب وبلي وِ اق
فْفوت ًفظ ؼـ ثَـن ضؿف ٌؽُ ؼـ َِـتي وِ وليِ ًمل ٍ اًتمبالت وْبم اق ٘فيك وبـگكاـاى ثَـن اًدبم ٍ ؼـ ؼفبتف
هفثَِ٘ ثجت گفؼؼ اق پفؼاغت  %10هبليبت ٌفوت ه١بف هي ثبٌؽ» لؿا ًفظ هبليبت يب  tثب تَخِ ثِ ه١بفيت هبليبتي هؿوَـ ثِ
T = %25 – 10% (25%) = 22/5%
َِـت ؾيل هففٍْ ٌؽُ اوت
وِّ .كيٌِ وْبم ٠بؼي ثب اوتفبؼُ اق هؽل ـٌؽ گَـؼٍى ففهَل همبثل هطبوجِ هيٌَؼ.

) D0 (1  g
g
P0

Dn  (1  g ) n 1 D1

Ke 

ثفاي هطبوجِ  gاق ففهَل همبثل اوتفبؼُ هي ٌَؼ :
 ; P0اـقي وْبم ٠بؼي ؼـ اثتؽاي وبل هبلي  ; D0وَؼ تمىيوي ّف وْن ؼـ وبل گؿٌتِ ً ; gفظ ـٌؽ وَؼتمىيوي
وبالًًِ ; K e .فظ ثبقؼُ هَـؼ اًتٝبـ وْبهؽاـاى ٠بؼي  ; D1وَؼتمىيوي ّف وْن ؼـ پبيبى وبل هبلي
( . ;) k dؼـايي تطميك ًفظ ّكيٌِ ثؽّي ضؽالل ًفظ وَؼ تٕويي ٌؽُ اٍـاق هٍبـوت ؼـ للوفٍ ٍ قهبًي تطميك ؼـ ًٝف
گففتِ ٌؽ وِ ايي ًفظ تمفيجب فبلؽ ـيىه هلطَ ٚگفؼيؽ
هتغيزّاي هستمل:
ثفاي هطبوجِ هتغيف ّبي هىتمل اق اـقي ؼفتفي اوتفبؼُ ٌؽُ اوت ٍ .ثفاي هطبوجِ وي ٌفوت اق
تفبٍت وبل پؿيفي ٌفوت ؼـ ثَـن اٍـاق ثْبؼاـ تْفاى ٍپبيبى وبل1386
تلفيك دادُ ّاي همطؼي ٍ سهاًي:
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هتغيفّبي ه١ففي ٌؽُ ؼـ ايي هٙبل ِ١اق ؼٍ خٌجِ هتفبٍت ثفـوي غَاٌّؽ ٌؽ .ايي هتغيفّب اق يه وَ ؼـ هيبى ٌفوتْبي
هػتلف ٍ اق وَي ؼيگف ؼـ ؼٍـُ قهبًي وبلْبي  1382الي  1386اًتػبة ٌؽُ اًؽ .ـاُضل پيٌٍْبؼ ٌؽُ ؼـزٌيي هَاـؼي
تلفيك ؼاؼُّبي هيبى گفٍّي ٍ وفيّبي قهبًي ثب يىؽيگف ٍ ثفآٍـؼ الگَي هَـؼ ًٝف ثفاوبن هدوَ ِ٠خؽيؽ تٍىيل ٌؽُ
اوت .زٌبًسِ ؼاؼُ ّبي هم١ٙي اوتػفاج ٌؽُ اق ٍاضؽّبي هم١ٙي هتفبٍت ـا ؼـ وبلْبي هػتلف ؼـ وٌبـ ّن لفاـ ؼّين ،ثب
ؼاؼُّبيي اق ًَ ٞاؼغبم ٌؽُ هَاخِ غَاّين ثَؼً .طَُ آـايً ؼاؼُّب ؼـ ايي ـٍي ثِ ؼٍ َِـت اًدبم هيپؿيفؼ:ؼـ ًَ ٞاٍل،
ؼاؼُّبي يه ٍاضؽ هم١ٙي ثفاي  Tوبل ـا ؼـ وٌبـ ّن لفاـ هيؼّين ٍ وپه ايي ٠ول ثفاي ٍاضؽ هم١ٙي ؼٍم ٍ ٍاضؽّبي
ث١ؽي تىفاـ هيوٌين ايي ًطَُ آـاوتي ؼاؼُّب ـا اِٙالضبً ؼاؼُّبي اؼغبم ٌؽ1هيگَيٌؽ ؼـ ًَ ٞؼٍم ،لفاـ ؼاؼى ؼاؼُّبي
ٍاضؽّبي هم١ٙي ؼـ ّف وبل ؼـ وٌبـ ّن اوت ثِ گًَِاي وِ ايي ـًٍؽ ثفاي وبلْبي ث١ؽ تىفاـ هي ٌَؼً .طَُ آـاوتي ؼاؼُّب
ثِ ايي تفتيت ـا اِٙالضبً «ؼاؼُّبي تفويجي»2هيگَيٌؽ .ؼـ ايي تطميك آـايً ؼاؼُّب ثَّـت اؼغبم ٌؽُ غَاّؽ ثَؼ
آسهَى فزضيِ اٍل:
ففٔيِ اٍل :ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ًٍىجت ؼاـايّبي ثبثت /ول ؼاـائيْب ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
وٙص هٌ١ي ؼاـي ثب تَخِ ثِ خؽٍل  2ثفاي ايي هتغيف ثفاثف  0/1431ثَؼُ ٍ ثيٍتف اق ( )0/05اوت لؿا اق ًٝف آهبـي ايي
اـتجبٖ هٌ١يؼاـ ًجَؼُ ٍ همؽاـ آهبـُ ً tيك هؤيؽ آى اوت (.)1/168ثب تَخِ ثِ خؽٍل  3اقهَى هٌ١يؼاـي ول هؽل ًٍبى
هيؼّؽ وِ هؽل ثفاقي ٌؽُ اق ًٝف آهبـي هٌ١يؼاـ اوت ٍ وٙص هٌ١بؼاـي ( )0/000وَزىتف اق ( )0/05هيثبٌؽ .ؼـ ًتيدِ
ففْ  H1پؿيففتِ ٌؽُ ٍ هيتَآى گفت وِ هؽل تػويي قؼُ ٌؽُ ثب  95ؼـِؽ ا٘ويٌأى هٌ١يؼاـ اوت.
خؽٍل (ٔ : )2فايت هؽل ـگفويَى ففٔيِ اٍل
اجشاي هذل

ضزایة( ) 

خطاي استاًذارد
()Std, Error

آهارُt

سطح

هؼٌي

داري((Sig

همذار ثاتت (ػزض اس هثذا)

-0/1010

0/0159

-2/6363

0/025

دارايّاي ثاتت /كل دارائيْا

0/0858

0/0584

1/1680

0/1431

ّشیٌِ سزهایِ كل یك دٍرُ لثل
)y(t-1

0/7896

0/0351

22/4851

0/000

خؽٍل ( : ) 3آقهَى هٌ١يؼاـي ول هؽل ففٔيِ اٍل
ضزیة
تؼييي

2

)( R

0/3229

ضزیة

تؼييي

تؼذیل

ضذُ

آهارُ F

) ( Ad R 2
0/3171

155/81

سطح

هؼٌي

آهارُ دٍرتيي

آهارُ  hدٍرتيي

داري((Sig

ٍاتسَى

ٍاتسَى

0/000

2/018

0/0999

آهبـُ ؼٍـثيي ٍاتىَى ًٍبى ؼٌّؽُ ّوجىتِ ًجَؼى ٍاـيبًه همبؼيف هىتمل ثيبى ًٍؽُ (أبفي) هي ثبٌؽ همؽاـ آهبـُ ؼٍـثيي
ٍاتىَى ٘جك خؽٍل  3آهبـُ  2/018هي ثبٌؽ ايي همؽاـ ّوجىتِ ًجَؼى ٍاـيبًه همبؼيف هىتمل ثيبى ًٍؽُ ـا تبئيؽ هي وٌؽ.
اق آًدبئيىِ ؼـ پفؼاقي الگَي ـگفويًَي زٌؽگبًِ فَق اق هتغيف تبغيفي ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل ثٌَ١اى يه هتغيف هىتمل
اوتفبؼُ ًوَؼين القم اوت اق آهبـُ hؼٍـثيي ٍاتىَى ثفاي تبئيؽ ٠ؽم ٍخَؼ ّوجىتگي پيبپي ثيي هتغيف ٍاثىتِ (تبث ٍ)ٟهتغيف
هىتمل اوتفبؼُ ًوَؼ .ثب تَخِ ثِ خؽٍل  3همؽاـ آهبـُ hؼٍـثيي ٍاتىَى  0/0999هي ثبٌؽ وِ ثب همبيىِ ثطفاًي 1/96
هٍػُ هي ٌَؼ وِ ّوجىتگي پيبپي ًيك ٍخَؼ ًؽاـؼ قيفا ضؽ فبِل ثيي  -1/96 ٍ +1/96لفاـ گففتِ اوت .ففٔيِ اٍل
تبئيؽ ًوي ٌَؼ
آسهَى فزضيِ دٍم:

6

)pooled deta

1

)panel data

2

بدهيهاي بلند مدت
ففٔيِ ؼٍم:ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ًىجت
حقىق صاحبان سهام

ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.

ثب تَخِ تَخِ ثِ خؽٍل  5وٙص هٌ١ي ؼاـي( ًٍ )0/000بى اق تبئيؽ هؽل ثِ َ٘ـ ولي هي ؼّؽ آهبـُ ؼٍـثيي ٍاتىَى2/037
ًٍبى ؼٌّؽُ ٠ؽم ّوجىتگي ٍاـيبًه همبؼيف هىتمل ثيبى ًٍؽُ (أبفي) ؼـ هؽل ففٔيِ ؼٍم اوت ٔ.وٌب آهبـُ hؼٍـثيي
ٍاتىَى ًٍبى ؼٌّؽُ ٠ؽم ّوجىتگي پيبپي هتغيف تبغيفي (ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل) ٍ هتغيف ٍاثىتِ (ّكيٌِ وفهبيِ وبل
خبـي) هي ثبٌؽ قيفا همؽاـ آى 0/0963ؼـ هطؽٍؼُ  -1/96 ٍ +1/96اوت (وٙص ا٘ويٌبى.)0/95
ثب تَخِ ثِ خؽٍل 4وٙص هٌ١ي ؼاـي ّف ؼٍ هتغيف هىتمل ًٍبى ؼٌّؽُ هٌ١ب ؼاـي آًْبوت ٍ ثب تَخِ ثِ همؽاـآهبـُ  tهيكاى
هَثف ثَؼى آًْب ثفتجييي هتغيف ٍاثىتِ تأئيؽ هي ٌَؼ تبثيف ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل ثف ّكيٌِ وفهبيِ وبل خبـي هىتمين ٍ
تبثيف ًىجت

بدهيهاي بلند مدت
حقىق صاحبان سهام

ه١ىَن هي ثبٌؽ ثب تَخِ ثِ خؽٍل  5ثيً اق  36ؼـِؽ اق تغييفات هتغيف

ٍاثىتِ(ّكيٌِ وفهبيِ وبل خبـي ) تَوٗ  2هتغيف هىتمل هففْ ؼـ ففٔيِ ؼٍم ثيبى هي ٌَؼ .لؿا ففٔيِ ؼٍم ثٌب ثِ
خؽٍل (ٔ )4فايت هؽل ـگفويَى ففٔيِ ؼٍم
اوتؽالل ّبي پيً گفتِ تبئيؽ هي ٌَؼ.
اجشاي هذل
همذار ثاتت( ػزض اس
هثذا)

ّشیٌِ سزهایِ یك دٍرُ
لثل اس )y(t-1

سطح

ضزایة ) ( 

Std. Error
خطاي استاًذارد

آهارُt

-0/0129

0/0124

-2/0462

0/0963

-0/0844

0/0329

2/5599

0/0110

0/7801

0/0351

22/1936

0/000

هؼٌي

داري((Sig

خؽٍل( )5آقهَى هٌ١يؼاـول هؽل ففٔيِ ؼٍم
ضزیة
تؼييي

ضزیة تؼييي تؼذیل

) ( Ad R 2

( R)2

ضذُ

0/3648

0/3624

سطح
آهارُF

201/709

هؼٌي

آهارُ دٍرتيي

داري(
(Sig

ٍاتسَى

0/000

2/037

آهارُ
hدٍرتيي
ٍاتسَى
0/6829

ثب تَخِ ثِ خؽاٍل فَق ،هؽل ًْبيي ثَّـت قيف هفتت هيگفؼؼ:
Yi,t= -/ 0129 - 0/ 0844 Xi,t+0/7801Yi,t-1
وِ ؼـ آى:
ّ ; yi ,tكيٌِ وفهبيِ ٌفوت  iؼـ وبل t
ّ ; yi ,t 1كيٌِ وفهبيِ ٌفوت  iؼـ وبل t  1

ً ; xi ,tىجت وفهبيِ ٌفوت  iؼـ وبل t

آسهَى فزضيِ سَم :
ففٔيِ وَم  :ثيي ّكيٌِ وف هبيِ ٍ ًىجت هبليبت  /وَؼ غبلُ لجل اقوىف هبليبت ـاث ِٙهٌ١ي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ

7

٘جك خؽاٍل ٌوبـُ 6همبؼيفآهبـُ  tهطبوجِ ٌؽُ ثفاي ًىجت هبليبت وَزىتف اق ٠ؽؼ  2ثَؼُ ٍ همبؼيفوٙص هٌ١ي ؼاـي( )sig
ًيك اق ( )0/05ثكـگتف ثَؼُ  ،اق ايي ـٍ اق ًٝف آهبـي هٌ١يؼاـ ًويثبٌٌؽ ٍ تٌْب ٔفيت هتغيف تبغيفي اوت وِ اق ًٝف آهبـي
هٌ١يؼاـ اوت .ثب تَخِ خؽٍل  7ثبيؽگفت وٙص هٌ١ي ؼاـي آى ًٍبى هي ؼّؽ وِ هؽل اـائِ ٌؽُ ثِ َ٘ـ ولي هَـؼ تبئيؽ هي
خؽٍل (ٔ : ) 6فايت هؽل ـگفويَى ففٔيِ وَم
ثبٌؽ ٍ لؿا هؽل ؼـ وٙص  %99هٌ١يؼاـ اوت.
اجشاي هذل

ضزایة ) ( 

خطاي استاًذارد

آهارُt

()Std, Error

هؼٌي

سطح
داري( )sig

همذار ثاتت( ػزض اس هثذا)

0/0076

0/0149

0/0515

0/2938

هاليات  /سَد لثل اسكسز هاليات

0/0113

0/0862

-0/5411

0/5888

ّشیٌِ سزهایِ یك دٍرُ لثل)y(t-1

0/7914

0/1353

22/3940

0/000

ثب تَخِ ثِ خؽٍل ٔ 7فيت ت١ييي هؽل  0/32هي ثبٌؽ اق ايي ـٍ  32ؼـِؽ اق تغييفات هتغيف ٍاثىتِ ـا هتغيف تبغيفي ثِ
تٌْبيي تَٔيص هيؼّؽ آهبـُ ؼٍـثيي ٍاتىَى ًٍبى ؼٌّؽُ ٠ؽم ّوجىتگي ٍاـيبًه همبؼيف هىتمل ثيبى ًٍؽُ اوت ٔ.وٌب
آهبـُ hؼٍـثيي ٍاتىَى ًٍبى ؼٌّؽُ ٠ؽم ّوجىتگي پيبپي هتغيف تبغيفي (ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل) ٍ هتغيف ٍاثىتِ (ّكيٌِ
وفهبيِ وبل خبـي ) هي ثبٌؽ قيفا همؽاـ آى 0/0963ؼـ هطؽٍؼُ  -1/96 ٍ +1/96لفاـ گففتِ اوت.
ٍ لؿا هيتَاى گفت اـتجبٖ هٌ١يؼاـي ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ًىجت هبليبت  /وَؼ لجل اقوىف هبليبت ٍخَؼ ًؽاـؼ.
خؽٍل ( ) 7خؽٍل آقهَى هٌ١يؼاـي ول هؽل ففٔيِ وَم

ضزیة تؼييي ( R ) 2

0/3269

ضزیة تؼييي تؼذیل
ضذُ

) ( Ad R 2

0/3244

آسهَى فزضيِ چْارم :

ففٔيِ زْبـم :ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ًىجت

آهارُF

102/93

سطح هؼٌي داري(

آهارُ

)sig

ٍاتسَى

ٍاتسَى

0/000

2/029

0/3120

اندوختهها  سىد و سيان
كل سزمايه گذاري

انباشته

دٍرتيي

آهارُh

دٍرتيي

ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.

٘جك خؽٍل  ،8همبؼيف هطبوجِ ٌؽُ ًٍبى هيؼّؽ وِ تٌْب ٔفيت هتغيف تبغيفي هٌ١يؼاـ هيثبٌؽ .ثَٙـيىِ همؽاـ وٙص
هٌ١ي ؼاـي(  )sigثفاي هتغيف تبغيفي فمٗ وَزىتف اق  0/01ثَؼُ ٍ لؿا ؼـ وٙص  %99هٌ١يؼاـ اوت .همؽاـ ٔفيت ت١ييي
هؽل  0/37ثَؼُ  ،اق ايٌفٍ ضؽٍؼا  %37اق تغييفات هتغيف ٍاثىتِ تَوٗ ايي هتغيف تبغيفي تَخيِ هي گفؼؼٍ٘ .جك خؽٍل9
٠ليفغن ايٌىِ

آهبـُF

ول هؽل هٌ١يؼاـ هيثبٌؽ ٍلي اـتجبٖ هٌ١يؼاـ ثيي ًىجت

اندوختهها  سىد و سيان
كل سزمايه گذاري

انباشته

ٍ

ّكيٌِ وفهبيِ ًٝف آهبـي تبييؽ ًويگفؼؼٔ .وٌب آهبـُ hؼٍـثيي ٍاتىَى ًٍبى ؼٌّؽُ ٠ؽم ّوجىتگي پيبپي هتغيف تبغيفي
(ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل) ٍ هتغيف ٍاثىتِ (ّكيٌِ وفهبيِ وبل خبـي) هي ثبٌؽ قيفا همؽاـ آى  0/1204ؼـ هطؽٍؼُ ٍ +1/96
 -1/96لفاـ گففتِ اوت .ثٌبثفايي ايي ففٔيِ تأئيؽ ًوي گفؼؼ.
خؽٍل (ٔ : ) 8فايت هؽل ـگفويَى ففٔيِ زْبـم

8

اجشاي هذل

ضزایة ) ( 

همذار ثاتت( ػزض اس هثذا)

اندوختهها  سىد و سيان
كل سزمايه گذاري

خطاي استاًذارد

آهارُt

)Std, Error

سطح هؼٌي
داري( )sig

0/0156

0/0149

2/0515

0/0938

-0/0466

0/0862

0/5411

0/5888

0/7906

0/0353

22/3940

0/000

انباشته

ّشیٌِ سزهایِ كل یك دٍرُ لثل)y(t-1

خؽٍل ( : )9آقهَى هٌ١يؼاـي ول هؽل ففٔيِ زْبـم
ضزیة
تؼييي

ضزیة تؼييي تؼذیل
2

)( R

ضذُ

0/3773

2

) ( Ad R

0/3729

سطح

آهارُF

253/3191

هؼٌي

آهارُ دٍرتيي

آهارُ  hدٍرتيي

داري( )sig

ٍاتسَى

ٍاتسَى

0/000

2/036

0/1204

آسهَى فزضيِ پٌجن :
ففٔيِ پٌدن  :ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ـٌؽغبلُ ؼاـائيّبي ثبثت ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
٘جك خؽاٍل ٍ ،10وٙص هٌ١ي ؼاـي(  )sigثفاي ـٌؽغبلُ ؼاـائيّبي ثبثت  /09..وَزىتف اق  ./010ثَؼُ لؿا اـتجبٖ ٔ١يف
ٍ هٌ١يؼاـي ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ هتغيف ـٌؽ غبلُ ؼاـائيّبي ثبثت ؼـ وٙص ا٘ويٌبى  0/90هالض ِٝگفؼيؽ آهبـُt
هطبوجِ ٌؽُ ًٍبى هيؼّؽ ـٌؽغبلُ ؼاـائيّبي ثبثت تَخيِ هيگفؼؼ ُ ٍ هؽل ًْبيي ثِ ٌفش قيف هفتت هيگفؼؼ:
خؽٍل (ٔ : ) 10فايت هؽل ـگفويَى ففٔيِ ففٔيِ پٌدن

ضزایة ) ( 

اجشاي هذل
همذار ثاتت( ػزض
اس هثذا)
رضذ

خالص

دارائيّاي ثاتت

خطاي استاًذارد

آهارُt

()Std, Error

سطح هؼٌي داري(
)sig

-0/0160

0/009

1/6387

0/1023

0/0244

0/0143

-1/86

0/0900

ّشیٌِ سزهایِ كل
یك

0/7870

20/3758

0/0351

0/000

دٍرُ لثل)y(t-1

Yi,t= -/ 0160 + 0/ 0244 Xi,t+0/7870Yi,t-1

وِ ؼـ آى :
ّ ; yi ,tكيٌِ وفهبيِ ٌفوت  iؼـ وبل t

ً ; xi ,tىجت وفهبيِ ٌفوت  iؼـ وبل t

ّ ; yi ,t 1كيٌِ وفهبيِ ٌفوت  iؼـ وبل t  1
خؽٍل ( : ) 11آقهَى هٌ١يؼاـي ول هؽل ففٔيِ پٌدن

9

ضزیة
تؼييي

2

)( R

0/3509

ضزیة

تؼييي

تؼذیل

ضذُ

آهارُ ّ
F

) ( Ad R 2
256/803

0/3475

سطح

هؼٌي

دٍرتيي

آهارُ

آهارُ  hدٍرتيي

داري( )sig

ٍاتسَى

ٍاتسَى

0/000

2/032

0/0893

٘جك خؽٍل ٔ11فيت ت١ييي هؽل ًٍبى هيؼّؽ وِ ضؽٍؼ  %35اق تغييفات هتغيف ٍاثىتِ تَوٗ هتغيفّبي هىتمل تَخيِ
هيگفؼؼ ،ثب تَخِ وٙص هٌ١ي ؼاـي(  (sigخؽٍل  11ثب  %90ا٘ويٌبى هؽل ايي ففٔيِ هٌ١يؼاـ ثَؼُ ٍثب تَخِ ثِ آهبـُ h
ؼٍـثيي ٍاتىَى هٍىل ّوجىتگي پيبپي ًيك ٍخَؼ ًؽاـؼ .لؿا ايي ففٔيِ تبئيؽ هي گفؼؼ
آسهَى فزضيِ ضطن :
ففٔيِ ٌٍن :ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ًىجت ثؽّيّبي ثلٌؽهؽت  /ول وفهبيِگؿاـي ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
ثب تَخِ ثِ خؽٍل  12هالض ِٝهيگفؼؼ وِ همؽاـ آهبـُ  tهطبوجِ ٌؽُ ثِ خكء همؽاـ ٠فْ اق هجؽا ّوگي هٌ١يؼاـ هيثبٌٌؽ.
٘جك خؽٍل  12وٙص هٌ١ي ؼاـي( )sigثفاي هتغيف هىتمل ًىجت هبلي ثفاثف  0/0661ثَؼُ ٍ اق ّيي خْت اق ()0/10
وَزىتف هيثبٌؽ ،لؿا ايي هتغيف ؼـ وٙص  90ؼـِؽ هٌ١يؼاـ هيثبٌؽ .ثِ ٘فيك هٍبثِ همؽاـ  sigثفاي هتغيفّبي تبغيفي
ًيك ؼـ وٙص  %99هٌ١يؼاـ هيثبٌؽ٘ .جك خؽٍل 13ثب هالض ِٝوٙص هٌ١ي ؼاـي آهبـُ  ّFهَـؼ تبئيؽ لفاـ گففتي هؽل ثِ
َ٘ـ ولي تبئيؽ هي گفؼؼ ثب هالض ِٝهمبؼيف آهبـُ ؼٍـثيي ٍاتىَى ٍ آهبـُ hؼٍـثيي ٍاتىَى ٠ؽم ّوجىتگي ٍاـيبًه همبؼيف
هىتمل ثيبى ًٍؽُ ٍ ٠ؽم ّوجىتگي پيبپي هتغيف تبغيفي (ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل)ٍ هتغيف ٍاثىتِ (ّكيٌِ وفهبيِ وبل
خبـي ) تبئيؽ هي گفؼؼ.لؿا ايي ففٔيِ ؼـ وٙص ا٘ويٌأى 0/90ثِ َ٘ـ ولي تبئيؽ هي گفؼؼ ٍ ضؽٍؼ  42ؼـِؽ اق تغييفات
هتغيف ٍاثىتِ تَوٗ ثؽّيّبي ثلٌؽهؽت  /ول وفهبيِگؿاـي ٍ ّكيٌِ وفهبيِ وبل ؼٍـُ لجل ثيبى هي گفؼؼ.ثٌبثفيي ايي
ففٔيِ تأئيؽ هيگفؼؼ
خؽٍل (ٔ :)12فايت هؽل ـگفويَى ففٔيِ ٌٍن
اجشاي هذل

ضزایة ) ( 

همذار ثاتت( ػزض اس هثذا)
تذّيّاي تلٌذهذت  /كل
سزهایِگذاري
ّشیٌِ سزهایِ یك دٍرُ لثل
)y(t-1

خطاي استاًذارد

آهارُ t

()Std, Error

سطح هؼٌي
داري( )sig

-0/0040

0/0130

-0/3064

0/7595

0/0832

0/1320

2/3881

0/0661

0/7946

0/0351

22/6045

0/000

خؽٍل (  : ) 13آقهَى هٌ١يؼاـي ول هؽل ففٔيِ ٌٍن
ضزیة

ضزیة

تؼييي

تؼييي

تؼذیل

ضذُ

سطح
آهارُ F

2

( R)2

) ( Ad R

0/4193

0/4193

آهارُ

هؼٌي
داري( sig

255/509

0/000

ٍاتسَى
2/0280

دٍرتيي

آهارُ

h

دٍرتيي
ٍاتسَى
0/3108

Yi,t= -/ 0040 + 0/ 0832 Xi,t+0/7946Yi,t-1
وِ ؼـ آى :
ّ ; yi ,tكيٌِ وفهبيِ ٌفوت  iؼـ وبل t

ً ; xi ,tىجت وفهبيِ ٌفوت  iؼـ وبل t
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ّ ; yi ,t 1كيٌِ وفهبيِ ٌفوت  iؼـ وبل t  1

آسهَى فزضيِ ّفتن :
ففٔيِ ّفتن :ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ وي ٌفوت ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
ثب تَخِ ثِ خؽٍل 14وٙص هٌ١ي ؼاـي هت١لك ثِ ته ته اخكاي هؽل ؼـ وٙص  95ؼـِؽ ا٘ويٌبى هٌ١بؼاـ هي ثبٌؽ  .آهبـُ t
هت١لك ثِ ٔفايت ته ته اخكاي هؽل ايي ففٔيِ ًٍبى ؼٌّؽُ تبثيف هتغيفّبي هىتمل ثف هتغيف ٍاثىتِ (ّكيٌِ وفهبيِ وبل
خبـي) هي ثبٌؽ.تبثيف وي ٌفوت ثف ّكيٌِ ٌفوت وبل خبـي هٌفي ٍ هٌ١ي ؼاـ اوت ٍ تأثيف ّكيٌِ وبل لجل ثف ّكيٌِ
وفهبيِ ثف ّكيٌِ وبل خبـي هثجت ٍ هٌ١بؼاـ اوت.ثب تَخِ ثِ ضؽٍل ،15وٙص هٌ١ب ؼاـي آهبـُ ًٍ Fبى ؼٌّؽُ تبئيؽ هؽل ثِ
َ٘ـ ولي هي ثبٌؽ  .آهبـُ ؼٍـثيي ٍاتىَى ٍ آهبـُ hؼٍـثيي ٍاتىَى ًٍبى ؼٌّؽُ ٠ؽم ّوجىتگي ٍاـيبًه همبؼيف هىتمل
ثيبى ًٍؽُ ٍ ٠ؽم ّوجىتگي پيبپي هتغيف تبغيفي (ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل)ٍ هتغيف ٍاثىتِ (ّكيٌِ وفهبيِ وبل خبـي )
تبئيؽ هي گفؼؼ ٍ ٔوٌب 63ؼـِؽ اق تغييفات هتغيفّكيٌِ وفهبيِ وبل خبـي تَوٗ وي ٌفوت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ وبل ؼٍـُ
لجل ثيبى هي ٌَؼ .ؼـ هدوَ ٞايي ففٔيِ ؼـ وٙص  95ؼـِؽ ا٘ويٌبى تبئيؽ هي گفؼؼ.
خؽٍل ( ٔ : ) 14فايت هؽل ـگفويَى ففٔيِ ّفتن
خطاي استاًذارد

ضزایة ) ( 

اجشاي هذل
همذار ثاتت( ػزض اس
هثذا)
سي ضزكتْا
ّشیٌِ سزهایِ یك دٍرُ
لثل)y(t-1

()Std, Error

آهارُ t

سطح هؼٌي
داري( )sig

0/0835

0/0311

2/6809

0/0077

-0/0021

0/0008

-2/4877

0/0314

0/7739

0/0356

21/7303

0/000

خؽٍل (  : ) 15آقهَى هٌ١يؼاـي ول هؽل ففٔيِ ّفتن
ضزیة

تؼييي ( R ) 2
0/6311

ضزیة

تؼييي

تؼذیل

ضذُ

آهارُF

) ( Ad R 2
0/6300

261/22

وٙص هٌ١ي

آهارُ

ؼاـي( )sig

ٍاتسَى

0/000

1/99

دٍرتيي

آهارُ
hدٍرتيي
ٍاتسَى
0/08124

هؽل ًْبيي ثِ ٌفش قيف هفتت هيگفؼؼ:
Yi,t=0/0835- 0/ 0021 Xi,t+0/7739Yi,t-1
وِ ؼـ آى:
ّ ;Yi,t-1كيٌِ وفهبيِ ٌفوت  iؼـ وبل t-1
ّ ;Yi,tكيٌِ ثبثت ٌفوت  iؼـ وبل t

ً =Xi,tىجت وي ٌفوت  iؼـ وبل t

آسهَى فزضيِ ّطتن :
ثيي ؼاـايّبي ثبثت /ول ؼاـاييّب ،ثؽّيّبي ثلٌؽ هؽت /ضمَق ِبضجبى وْبم ،ثؽّيّبي ثلٌؽ هؽت /ول وفهبيِگؿاـي
هبليبت /وَؼغبلُ لجل اق هبليبت،هدوَ ٞوَؼ ٍ قيبى اًجبٌتِ ٍاًؽٍغتِّب /ول وفهبيِگؿاـيً ،ىجت ـٌؽ غبلُ ؼاـاييّبي
ثبثت وي ٌفوت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ ٌِبي ٟـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ
تب ايٌدب ثِ ثفـوي تبثيف هتغيفّبي هىتمل ثف ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ وٙص وليِي ٌفوتْبي پؿيففتِ ٌؽُ ؼـ ثَـن اٍـاق ثْبؼاـ
پفؼاغتين وِ ؼـ خبه ِ١آهبـي تطميك لفاـ گففتِآًؽ .اهب ثفاي ثفـوي تبثيف ايي هتغيفّب ثف ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ وٙص ٌِبيٟ
هػتلف  8گبًِ ثِ آقهَى ففٔيبت هفثَِ٘ پفؼاغتِ هي ٌَؼ ثِ ّويي ؼليل ثفاي ا٠وبل اثف ٌِ١ت (هتغيف ويفي) ،ؼـ يه
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هؽل ـگىيَى زٌؽگبًِ ثب اوتفبؼُ اق هتغيفهدبقي اـتجبٖ ثيي هتغيفّبي هىتمل ٍ ٍاثىتِ ثفـوي هي ٌَؼ .ثفاي ا٠وبل اثف
ٌِ١ت ؼـ هؽل اق هتغيفهدبقي هفثَٖ ثِ ٌِ١ت ) (Indاوتفبؼُ هي گفؼؼ .ؼـ اوتفبؼُ اق هتغيف هدبقي ّف هتغيف ويفي ـا
ثِ َِـت يه هتغيف ثب ؼٍ همؽاـ ِفف ٍ يه ت١فيف هي وٌين .ثِ ايي تفتيت ثِ ت١ؽاؼ  n–1هتغيف هدبقي ثفاي ـگفويَى ؼـ
ًٝف گففتِ هي ٌَؼ n .ؼـ ايٌدب ت١ؽاؼ ٌِبي ٟاوت .ؼـ ًتيدِ ثب تَخِ ثِ ت١ؽاؼ ٌِبي١ٌِ 8( ٟت) 7 ،هتغيف هدبقي ثفاي ّف
هؽل القم غَاّؽ ثَؼ .هتغيف هََّهي ٌِبي ٟثَّـت قيف ت١فيف هي ٌَؼ:

ٍ .....

اگر صنعت شماره  7باشد 1
اگر صنعت شماره  7نباشد 2

Ind 7 

پف وبـثفؼتفيي ٌيَُ ثفاي هؽل وبقي ،ـٍيىفؼ اًتػبة گبم ثِ گبم هتغيف هي ثبٌؽ .ؼـ ايي ـٍي هتغيفّبي هىتمل ؼـ ّف
هفضلِ ثب تَخِ ثِ هيكاى ّوجىتگي آًْب ثب هتغيف ٍاثىتِ ٍاـؼ هؽل هي ًٌَؽ .ثؽيي َِـت وِ اثتؽا هتغيف هىتملي وِ
ثيٍتفيي ٔفيت ـا ؼاـؼ ٍاـؼ هؽل هي ٌَؼ ،همؽاـ ٔفيت ّوجىتگي ضبِل اق هؽل هي ثبيىت تب ضؽي ثبٌؽ وِ ثتَاى
ففٔيِ ِفف ـا ـؼ ًوَؼ .ؼـ ّف هفضلِ په اق ٍاـؼ ًوَؼى ثِ هؽل ،توبم هتغيفّبيي وِ تب وٌَى ٍاـؼ هؽل ٌؽُ اًؽ ٍ پيً
ثيٌي وٌٌؽُ هٌ١ي ؼاـي ًوي ثبٌٌؽ اق هؽل ضؿف هي گفؼًؽ .ثؽيي تفتيت هتغيفّبيي وِ اّويت آًْب ثب أبفِ ٌؽى وبيف
هتغيفّب وبًّ هي يبثؽ ،اق هؽل غبـج هي ًٌَؽٍ .ـٍؼ هتغيف ثِ هؽل ٌّگبهي هتَلف هي ٌَؼ وِ توبهي هتغيفّبي هٌ١ي
ؼاـ ٍاـؼ هؽل ًٌَؽ ٍ هتغيف ؼيگفي ٍخَؼ ًؽاٌتِ ثبٌؽ تب افكايً هٌ١ي ؼاـي ؼـ ٔفيت ّوجىتگي ايدبؼ ًوبيؽ ٘جك ـٍيىفؼ
گبم ثِ گبم 15 ،هفضلِ ـا ثفاي ـويؽى ثِ هؽل اِلي ٍ ٍاـؼ وفؼى توبم هتغيفّبي هَثف ؼـ هؽل ٘ي هي ًوبئين .ثِ هٌَٝـ
ثفـوي هٌ١ي ؼاـ ثَؼى ـگفويَى گبم ثِ گبم ،القم اوت وِ ؼـ اثتؽا هٌ١ي ؼاـ ثَؼى ول هؽل ـا ثِ ٍويلِ آقهَى ANOVA
هَـؼ تدكيِ ٍ تطليل لفاـ گيفؼً .تبيح آقهَى ؼـ خؽٍل  16ثِ ٌفش قيف غالِِ ٌؽ
خؽٍل(  ) 16تدكيِ ٍ تطليل ANOVA

سطح هؼٌي
هجوَع هزتؼات

درجِ اسادي

آهارُF

رگزسيَى

10/177

15

21/802

تالي هآًذُ

8/993

289

جوغ

19/170

304

هذل

داري(
)sig
0/000

ثب تَخِ ثِ خؽٍل  ،16هيكاى وٙص هٌ١ي ؼاـي ( )0/000()sigووتف اق  0/01اوت لؿا ففْ  H0ـؼ ٌؽُ ٍ هؽل ؼـ وٙص
 %99هٌ١يؼاـ اوت .ثٌبثفايي ثيي هتغيفّبي هىتمل ايي هؽل ٍ ّكيٌِ وفهبيِ اـتجبٖ هٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
اوٌَى ث١ؽ اق هفتت وفؼى هتغيفّبي هٌ١يؼاـ ٌؽُ ؼـ ـگفويَى ثِ ـٍي گبم ثِ گبم ،هؽل ًْبيي ٍ ٔفايت هفثَٖ ثِ
هتغيفّبي هٌ١يؼاـ ٌؽُ ثِ ٌفش خؽٍل 17تٌٝين هيٌَؼ
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خؽٍل ( ٔ : ) 17فايت هؽل ـگفويَى ـٍي گبم ثِ گبم
ضزایة استاًذارد ًطذُ

هذل

سطح هؼٌي

اجشاي هذل

) (

خطاي استاًذارد

آهارُ t

داري(
)sig

c

-0/052

0/046

-2/121

0/063

X6d7

4/779

0/517

9/248

0/000

Sen

-0/003

0/001

-2/653

0/008

X3d2

1/598

0/308

5/185

0-000

X2d5

-0/448

0/507

7/880

0/000

X1d4

0/846

222

3/807

0/000

X1d6

0/578

0/088

6/552

0/000

X4d7

0/976

0/238

4/103

0/000

X2d2

-0/467

0/114

4/113

0/000

D1

0/198

0/053

3/703

0/000

Ltdt

0/0470

0/170

2/772

0/006

X5d7

0/085

0/035

2/408

0/017

ثٌبثفايي ثفاي ت١ييي اثف هتغيف هدبقي ًَ١ٌِ ٞت ،هؽل ًْبيي قيف ثفاقي هيگفؼؼ:

Yi  0 / 052  4 / 779 X 6d 7  0 / 003sen  1/ 598  X 3d 2  0 / 448 x2d 5  0 / 846 x1d 4  0 / 578x1d 6
0 / 976 x4d 7  0 / 467 x2d 2  0 /198d1  0 / 0470 Ltdt  0 / 085 X 5d 7

ثب تَخِ ثِ هؽل فَق ثِ اقاي يه ٍاضؽ تغييف ؼـ وي ٌفوتْب ّكيٌِ وفهبيِ ه١بؼل ٍ 0/003اضؽ تغييف ،ؼـ ًىجت
ثلٌؽهؽت  /ول وفهبيِگؿاـي ّكيٌِ وفهبيِ ه١بؼل ٍ 0/047اضؽ تغييف هيوٌؽ١ٌِ ًَٞ .ت ٠الٍُ ثف تغييف ؼـ ٠فْ اق هجؽا
ه١بؼالت ـگفويَى ثب٠ث تغييف ٌيت ـگفويَى ًيك هيگفؼؼ.
ثؽّيّبي

خؽٍل(٠) 18الئن
ًواد

ضزح

ًواد

ضزح

C

ػزض اس هثذأ

D1

گزٍُ فلشات اساسي ٍ فایزیكي

X1

دارائي ّاي ثاتت/كل سزهایِ گذاري

D2

گزٍُ هحصَالت كاًِ ّاي غيز فلشي
گزٍُ ساخت دستگاّْا ٍ ٍسایلي ارتثاطي ٍ لَاسم تزلي ٍ حول ٍ ًمل

X2

تذّيّاي تلٌذ هذت /حمَق صاحثاى سْام

D3

X3

هاليات /سَد خالص لثل اس كسز هاليات

D4

گزٍُ صٌؼت دارٍ ساسي

X4

هجوَع سَد ٍسیاى اًثاضتِ ٍ اًذٍختِ ّا/كل سزهایِ گذاري

D5

گزٍُ صٌایغ هاضيي االت ٍ لطؼات ٍ ٍسایل ًمليِ هَتَري

X5

رضذ خالص دارایيّاي ثاتت

D6

گزٍُ صٌایغ فزاٍردُ ّاي حاصل تصفيِ ًفت ٍ ساخت هَاد ٍ هحصَالت
ضيويایي

X6

سي ضزكت

D7

گزٍُ هحصَالت غذایي ٍ لٌذ ٍ ضكز

Ltdt

تذّيّاي تلٌذهذت  /كل سزهایِگذاري

sen

سي

ؼـ اًتْب ثفاي ثفـوي تبثيف ّوكهبى وليِ هتغيفّبي ضىبثؽاـي هٍفٍضِ ؼـ ففٔيبت  7گبًِ پيً گفتِ اق الگَي ـگفويًَي
زٌؽ گبًِ ثِ ـٍي ضؽالل هفث١بت خكئي ( )plsاوتفبؼُ گفؼيؽ ثب تَخِ ثِ خؽٍل  ، 19وٙص هٌ١بؼاـي هتغيفّبي ثؽّيّبي
ثلٌؽهؽت  /ضمَق ِب ضجبى وْبم  ،وي ٌفوتّ ،كيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل ؼـ وٙص  95ؼـِؽ ا٘ويٌبى هٌ١ب ؼاـ اوت ٍ ثب
تَخِ ثِ همؽاـ آهبـُ  tاثف ٔفايت آًْب ٍ خْت اثف ـا تبئيؽ هي وٌؽ يٌ١ي ـاث ِٙوي ٌفوت ،ثؽّيّبي ثلٌؽهؽت  /ضمَق
ِبضجبى وْبم ّكيٌِ وفهبيِ وبل خبـي هٌفي ( ه١ىَن) اوت ٍ ـاثّ ِٙكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل ٍ وبيف هتغيف ضىبثؽاـي ثب
ّكيٌِ وفهبيِ وبل خبـي هثجت ٍ هىتمين اوت ٔ.وٌب ًىجتْبي ثؽّيّبي ثلٌؽهؽت  /ول وفهبيِگؿاـي ،ـٌؽ غبلُ
ؼاـاييّبي ثبثت ؼـ وٙص  90ؼـِؽ ا٘ويٌبى هٌ١ب ؼاـ اوت قيفا ٘جك خؽٍل  19وٙص هٌ١ب ؼاـ0/ 09هي ثبٌؽ ثب تَخِ ثِ
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همبؼيف آهبـُ ً ٍ tىجتْبي هبلي اغيف تبثيف ٔفايت آًْب ٍ خْت تبثيفآًْب ثف ّكيٌِ وفهبيِ ًيك تبيؽ هي گفؼؼ.ثِ َ٘ـ ولي ًتبيح
ضبِل اق اخفاي ّوكهبى هتغيف ّب ًٍبى ؼٌّؽُ تبثيف هٌ١بؼاـ  5هتغيف ضىبثؽاـي ثؽّيّبي ثلٌؽهؽت  /ضمَق ِب ضجبى
وْبم ،وي ٌفوتّ ،كيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل ،ثؽّيّبي ثلٌؽهؽت  /ول وفهبيِگؿاـي ،ـٌؽ غبلُ ؼاـاييّبي ثبثت ثف ّكيٌِ
وفهبيِ وبل خبـي هي ثبٌؽً .تبيح هٌؽـج ؼـ خؽٍل ( )20ضؽٍؼا  %53اق تغييفات هفثَٖ ثِ ّكيٌِ وفهبيِ وبل خبـي تَوٗ
ايي  5هتغيف ضىبثؽاـي پيً گفتِ ٌؽُ تَٔيص ؼاؼُ هي ٌَؼ آهبـُ ؼٍـثيي ٍاتىَى ًيك ًٍبى ؼٌّؽُ ٠ؽم ّوجىتگي
ٍاـيبًه همبؼيف هىتمل ثيبى ًٍؽُ تبئيؽ هي وٌؽ.
خؽٍل (ٔ ) 19فايت هؽل ـگفويَى ضؽالل هفث١بت خكئي ()pls
سطح هؼٌي

اجشاي هذل

ضزایة

آهارُ t

همذار ثاتت( ػزض اس هثذا)

0/0222

0/5193

0/6039

دارائي ّاي ثاتت/كل سزهایِ گذاري

0/1204

1/8218

0/2695

تذّيّاي تلٌذ هذت /حمَق صاحثاى سْام

-0/1899

2/9577

0/0033

تذّيّاي تلٌذهذت  /كل سزهایِگذاري

0/4862

-1/7971

0/0988

0/0238

-1/8558

0/0988

رضذ خالص دارایيّاي ثاتت
هجوَع سَد ٍسیاى اًثاضتِ ٍ اًذٍختِ ّا/كل سزهایِ

داري( sig

0/0851

0/8741

0/3827

سي ضزكتْا

-0/0018

-2/2275

0/0267

هاليات /سَد خالص لثل اس كسز هاليات

0/0461

0/3413

0/7331

ّشیٌِ سزهایِ یك دٍرُ لثل

0/7340

19/3968

0/000

گذاري

خؽٍل (  : ) 20آقهَى هٌ١ي ؼاـي ول هؽل PLs

ضزیة تؼييي

ضزیة تؼييي تؼذیل ضذُ

آهارُF

0/5318

0/5223

69/037

سطح هؼٌي

آهارُ دٍرتيي

داري(

ٍاتسَى

)sig

))DW

0/000

1/94

پيٌٍْبؼات تطميك :
 - 1تأثيف اًؽاقُ ٌفوتً ،ىجت آًي ثف ّكيٌِ وفهبيِ
ً - 2مً ا٘ال٠بت ٍ تبثيف آى ثف ّكيٌِ وفهبيِ
 - 3ثفـوي هبّبًِ ٍ فّلي تأثيف هتغييفّبي ضىبثؽاـي هَثف ثف ّكيٌِ وفهبيِ
 - 4ثفـوي ؼاليل تفبٍت ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ ٌِبي ٟهػتلف
ًتيجِگيزي :
ّواًگًَِ كِ هالحظِ گزدیذ در طي سِ هزحلِ هختلف فزضيات هَرد ًظز هَرد تزرسي لزار گزفت  .در هزحلِ
اٍل  ،ثب اوتفبؼُ اق ـٍي ؼا ؼُ ّبي تبثلَئي ثِ ثفـوي اـتجبٖ ثيي هتغيف ّبي هىتمل تطميك ثب ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ وٙص وليِ
ٌفوتْبي پؿيففتِ ٌؽُ پفؼاغتِ ٍ هٍػُ گفؼيؽ وِ هتغيفّبي ًىجت ثؽّيْبي ثلٌؽ هؽت ثِ ضمَ ق ِبضجبى وْبم ً ،ىجت
ثؽّيْبي ثلٌؽ هؽت ثِ ول وفهبيِ گؿاـي  ،ـٌؽ غبلُ ؼاـايي ّبي ثبثت  ،وي ٌفوت ٍ ٍ ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل اـتجبٖ
هٌ١ي ؼاـي ثب ّكيٌِ وفهبيِ ؼاـًؽ  .ايي اـتجبٖ ثفاي هتغيفّبي اٍل ٍ زْبـم  ،هٌفي ٍ ه١ىَن ٍ ثفاي هتغيفّبي ؼٍم  ،وَم
ٍ پٌدن ثَٙـ هثجت ٍ هىتمين هي ثبٌؽ  .ؼـ هفضلِ ؼٍم خْت ثفـوي اثف هتغيف هدبقي ًَ١ٌِ ٞت ثب ّكيٌِ وفهبيِ
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ٌفوتْب يه ـگفويَى زٌؽ گبًِ ثب اوتفبؼُ اق هتغيف هدبقي ًَ١ٌِ ٞت ـگفويَى ٌؽُ ٍ ثب اوتفبؼُ اق ـٍي گبم ثِ گبم
هٍػُ گفؼيؽ وِ هتغيفّبي وي ٌفوت ٍ ًىجت ثؽّيْبي ثلٌؽ هؽت ثِ ول وفهبيِ گؿاـي ٍ زٌؽ هتغيفهدبـي ًَٞ
ٌِ١ت تبثيف هٌ١ي ؼاـي ؼـ ت١ييي ّكيٌِ وفهبيِ ؼاـًؽ ٍ ثؽيي تفتيت هٍػُ گفؼيؽ وِ هتغيف هدبقي ًَ١ٌِ ٞت ًيك ثف
ّكيٌِ وفهبيِ تبثيف هْوي ؼاٌتِ ٍ ٔوي تبثيف گؿاـي ؼـ ٠فْ اق هجؽا  ،ثف هيكاى ٌيت غٗ ـگفويَى ًيك تبثيف گؿاـ اوت .
ًْبيتبً ؼـ هفضلِ وَم خْت ثفـوي ّوكهبى هتغيفّبي هٌتػت ايي تطميك ثب ثْفُ گيفي اق ـٍي ضؽالل هفث١بت تلفيمي
( )PLSهٍػُ گفؼيؽُ وِ هتغيفّبي ًىجت ثؽّيْبي ثلٌؽ هؽت ثِ خمَ ق ِبضجبى وْبم ً ،ىجت ثؽّيْبي ثلٌؽ هؽت ثِ
ول وفهبيِ گؿاـي  ،ـٌؽ غبلُ ؼاـايي ّبي ثبثت  ،وي ٌفوت ٍ ٍ ّكيٌِ وفهبيِ ؼٍـُ لجل اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـي ثب ّكيٌِ
وفهبيِ ؼاـًؽ  .ؼـ اـتجبٖ ثب ففٔيِ اٍل وِ ـاثً ِٙىجت ؼاـايي ثبثت ثِ ول ؼاـايي ّب ثب ّكيٌِ وفهبيِ هَـؼ ثفـوي لفاـ گففتِ
ثَؼ ًتيدِ تطميك ًٍبى هي ؼّؽ وِ ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ؼاـايي ّب ثبثت ثِ ول ؼاـايي ّب اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـي ٍخَؼ ًؽاـؼ.
ًىجت ؼاـائيْبي ثبثت ثِ ول ؼاـائيْب ًٍبى ؼٌّؽُ تفويت ؼاـائيْبي ثٌگبُ هي ثبٌؽّ .فزِ ايي ًىجت ثيٍتف ثبٌؽ ًٍبى
ؼٌّؽُ اهىبى ٔوبًت ثيٍتف ؼـ ثفاثف ـيىىْبي هطيٙي هي ثبٌؽ .ثب ايي اوتؽالل ِبضجبى وفهبيِ ٍ ا٠تجبـ ؼٌّؽگبى ايي
ؼوتِ اق ٌفوتْب ـا ؼـ ؼـخِ ثٌؽي هػب٘فُ  ،ون غٙف تلمي هي ًوبيٌؽ  .ثب تَخِ ثِ ًٝفيِ پفتفَي وفهبيِ گؿاـي ،ثبقؼُ هَـؼ
اًتٝبـ آًْب ًيك تمليل هي يبثؽ  .وبًّ ثبقؼُ هَـؼ اًتٝبـ آًْب ًيك هَخجبت وبًّ ّكيٌِ وفهبيِ ـا ففاّن هي آٍـؼ .لؿا ًىجت
ؼاـائيْبي ثبثت ثِ ول ؼاـائيْب ـاث ِٙه١ىَن ؼاـؼ.ؼـ ضبلي وِ ؼـ تطميك ضبٔف ّير گًَِ ـاث ِٙهٌ١بؼاـي ٍخَؼ ًؽاـؼً..يدِ
گيفي اق ففٔيِ اٍل ثؽليل ٍخَؼ ٌفوتْبي هػتلف التّبؼي ٍ ويبوي ؼـ ثبقاـ وفهبيِ ٍ ثبقاـ پَل ؼـ ايفاى ِبضجبى وفهبيِ
ٍ ا٠تجبـ ؼٌّؽگبى اق ايي ًىجت هبلي ثْفُ ًوي خَيٌؽً.تيدِ ؼيگفآى وِ اق ًمً ضوبيتي ؼاـائيْب ثفاي اغؿ تىْيالت هبلي اق
ا٠تجبـ ؼٌّؽگبى ٍ ِبضجبى وفهبيِ ٌفوتْب ثْفُ اي ًجفؼُ اًؽٍ .لي ٠وفاى ٍ پَيٌتَى ()2004ؼـيبفتٌؽ وِ ّف خِ ايي ًىجت
ثيٍتف ثبٌؽ اهٌيت ثيٍتفي ثفاي ٍاضؽّبي تدبـي ايدبؼ هي وٌؽ .زَى ؼاـائيْبي هٍَْؼ هي تَاى ثِ ٌَ٠اى ٍثيمِ ثفاي
پفؼاغت ثؽّي اوتفبؼُ وفؼ  .فبهب ٍ ففًر ( ،)2000ـاخبى ٍ قيٌگبلك (ٍ ،)1995ولك ٍ تيتوي ( )1988اوتؽالل وفؼًؽ وِ
ًىجت ؼاـايي ّبي ثبثت ثِ ول ؼاـايي ّب ثبيؽ ٠بهل هْن ت١ييي وٌٌؽُ اّفم ثبٌؽ

ففٔيِ ؼٍم
 .ؼـ اـتجبٖ ثب ففٔيِ ؼٍم ثؽ ّي ّبي ثلٌؽ هؽت ثِ ضمَق ِبضجبى وْبم ثب ّكيٌِ وفهبيِ ًتبيح تطميك ًٍبى هي ؼّؽ وِ
ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ًىجت ثؽ ّي ّبي ثلٌؽ هؽت ثِ ضمَق ِبضجبى وْبم ـاث ِٙهٌفي ٍ ه١ىَن ٍخَؼ ؼاـؼ.
وِ ًٍبى ؼٌّؽُ هيكاى هٌب ث١ي ـا وِ ٌفوت اق ـاُ گففتي ٍام تأهيي وفؼُ اوت هي ثبٌؽ .ثبال ثَؼى ايي ًىجت ثؽيي هٌ١ي
اوت وِ ؼـ ِؽ ثباليي اق ًيبـ ّبي هبلي ثلٌؽ هؽت  ،اق ٘فيك ثؽّي تبهيي هي ٌَؼ .ثِ ٠جبـت ؼيگف ،ؼـ ايي ضبلت اّفم هبلي
ثيٍتفي هَـؼ اوتفبؼُ لفاـ هي گيفؼ .ثب افكايً ثؽّي ؼـ وبغتبـ وفهبيِ  ،هيبًگيي هَقٍى ّكيٌِ وفهبيِ وبًّ هي يبثؽٍ
وىبًي وِ ايي تىْيالت ـا ؼـ اغتيبـ ٌفوتْب لفاـ هي ؼٌّؽ ثِ ـيىه ٌفوت تَخِ قيبؼي ًوي وٌٌؽ ،اگف ثِ ـيىه ٌفوت
تَخِ ؼاٌتٌؽ تىْيالتي وِ ؼـ اغتيبـ ٌفوت لفاـ هي ؼاؼًؽ ثبقؼُ هَـؼ اًتٝبـ غَؼ ـا ثف اوبن ـيىه ٌفوت ت١ييي هي
وفؼًؽ ٍ،اگف ٌفوت اق يه ضؽ ه١يٌي ًىجت ثؽّي آى تدبٍق هي وفؼ ًفظ ثبقؼُ وىبًي وِ ايي هٌج ٟـا ؼـ اغتيبـ ٌفوت لفاـ
هي ؼٌّؽ ّن ثِ تٌبوت آى افكايً پيؽا هي وفؼٍ ثب٠ث هي ٌؽ وِ ثؽّي ؼيگف هٌج ٟتأهيي هبلي اـقاى ليوت ًجبٌؽ يبفتِ
ّبي تطميك هَخت ًمٓ تئَـي وٌتي وفهبيِ وِ ثِ ايي هََٔ ٞاٌبـُ هي وٌؽ وِ ّكيٌِ وفهبيِ ٌفوت يه ضبلت ٌ uىل
ؼاـؼ ٍ ؼـ اثتؽا ثِ ضبلت ًكٍلي ٍ وپه ثب افكايً هيكاى ثؽّي ايي ّكيٌِ افكايً هي يبثؽ.گجْبـت وبهيٌتبى لي  ،گَؼٍ
هَّفام ٠،وفاى ٍ پَيٌتَى ّو گي ثِ اـتجبٖ هثجت ثيي اّفم ٍ ّكيٌِ وفهبيِ پي ثفؼًؽ .ؼـ َِـتيىِ هطوؽ ضىي ووبلي ثيي
ًىجت ثؽّي ٍ ّكيٌِ وفهبيِ اـتجبٖ ه١ىَوي ؼوت يبفت

ففٔيِ وَم:
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ثيي ًىجت هبليبت ثِ وَؼ غبلُ لجل اق وىف هبليبت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼً .تبيح تطميك ًٍبى هي
ماليات
ٍ ّكيٌِ وفهبيِ اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـي ٍخَؼ ًؽاـؼٍ .لي ٠وفاى ٍ
ؼّؽ وِ ثيي ًىجت
ماليات
سود خالص قبل اس
پَيٌتَى هيلف ٍ هَؼيگليبًي ؼـيبفتٌؽ ثيي ايي ًىجت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ اـتجبٖ هٌفي ٍ ه١ىَن ٍخَؼ ؼاـؼ .قيفا هبليبت ًفظ
وفهبيِ گؿاـي ـا وبًّ هي ؼّؽّ ٍ .وسٌيي ّكيٌِ ثؽّي هي تَاًؽ اق ٘فيك لبثليت وىف هبليبتي ثْفُ وبًّ ؼاؼُ ٌَؼ.
هبلي ٍ ّلىَى ٌَاّؽ ـٌٌٍي اق تبثيفات هبليبتي اـائِ هي ؼّؽ ٍ تبويؽ هي وٌٌؽ وِ وپفّبي هبليبتي ثبيؽ ًفظ هبليبت ضبٌيِ
اي ٌفوت ـا تغييف ؼٌّؽ تب ثف ًىجت ثؽّي ثِ ضمَق ِبضجبى وْبم تبثيف ؼاٌتِ ثبٌؽ ٍولك ٍ تيتوي (،)1988ثفاؼلي ٍ
ّوىبـاى( ٍ) 1984هبـذ() 1982ثيي هبليبت ٍ وبغتبـ وفهبيِ تبثيف هٌ١ي ؼاـي پيؽا ًىفؼًؽ٠ .لت ايٌىِ ؼـ ايفاى هٌ١ي ؼاـ
ًٍؽُ اوت ثِ غب٘ف تؽٍيي لَاًيي هبليبتي ٍ ت١ف فِ ّبي گوفوي اوت ٍ ٠لت ؼيگف آى اغؿ تىْيالت ثبًىي ؼـ فٕبي غيف
ـلبثتي ٍ ه١وَال تَافمي ؼـ ايف اى ًفظ ّكيٌِ ي ثؽّي هتفبٍت اقًفظ ٍال١ي آًْب هي ثبٌؽ.لؿا ثِ خْت ٠ؽم ؼوتيبثي ثِ ًفظ
ٍال١ي ثِ ًفظ ضؽالل ثىٌؽُ ًوَؼُ اين.

ففٔيِ زْبـم:
ثيي ًىجت هدوَ ٞوَؼ قيبى اًجبٌتِ ٍ اًؽٍغتِ ّب ثِ ول وفهبيِ گؿاـي ٍ ّكيٌِ وفهبيِ اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـ ي ٍخَؼ ؼاـؼ
انباشته  اندخته ها
سودو سيان
ٍ ّكيٌِ وفهبيِ اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـي
ًتبيح تطميك ًٍبى هي ؼّؽ وِ ثيي ًىجت
كل سزمايه

گذاريي

ٍخَؼ ًؽاـؼ. .قيفا ثػً لبثل تَخْي اق ؼاـاييْب اق هطل آٍـؼُ ّبي ًمؽي ٍ هٙبلجبت وْبم تبهيي ٌؽُ اوت.
اق آًدبئيىِ اًؽٍغتْب ٍ وَؼ ٍ قيبى اًجبٌتِ خكء هٌبث ٟؼاغلي اـقاى ليوت ّىتٌؽ ًيبقي ثِ ّكيٌِ ّبي اًتٍبـ خْت خؿة
هٌبث ٟغبـخي ًؽاـًؽ .ثِ ايي تفتيت ّكيٌِ وفهبيِ ًبٌي اق تبهيي ؼاغلي ثِ ًٝف هي آيؽ ووتف اق ّكيٌِ وفهبيِ ًبٌي اق تبهيي

غبـخي ثبٌؽ ٠وفاى ٍ پَيٌتَى ثِ اـتجبٖ هٌفي ٍ ه١ىَن ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ايي ًىجت ه١تمؽ ثَؼًذ.
ففٔيِ پٌدن:
ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ـٌؽ غبلُ ؼاـايي ّب ثبثت اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
ًتبيح تطميك ًٍبى هي ؼّؽ وِ ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ـٌؽ غبلُ ؼاـايي ّبي ثبثت اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ ٍ ايي
اـتجبٖ ثِ َِـت هثجت ٍ هىتمين هي ثبٌؽ ايي ًىجت ؼاـاي پًٌَ ٔوبًتي ؼـ ثفاثف غٙفات اوت ٍ ثؽٍى ؼاٌتي خٌيي
ٔوبًتي ٜففيت ثؽّي ؼـ تفاقًبهِ افكايً هي يبثؽ ثب افكايً ثؽّي ّكيٌِ وفهبيِ افكايً هي يبثؽ ٠وفاى ٍ پَيٌتَى يه
ـاث ِٙهثجت ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ـٌؽ غبلُ ؼاـايي ّبي ثبثت ه١تمؽ ثَؼًؽ قيفا ّف زِ ايي ـٌؽ ثبالتف ثبٌؽ ّكيٌِ وفهبيِ
ًيك ثبالتفغَاّؽ ثَؼ

ففٔيِ ٌٍن:
ثيي ًىجت ثؽّي ّبي ثلٌؽ هؽت ثِ ول وفهبيِ گؿاـي ٍ ّكيٌِ وفهبيِ اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
ًتبيح تطميك ًٍبى هي ؼّؽ وِ ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ايي ًىجت ـاث ِٙهثجت ٍ هىتمين ٍخَؼ ؼاـؼ.
ايي ًىجت ًوبيٌؽُ اّفم اوت ٍ ّف زِ ـيىه ٌفوت ثبالتف ثبٌؽ ّكيٌِ وفهبيِ ًيك ثبالتف غَاّؽ ثَؼ٠ .وفاى ٍ پَيٌتَى ثِ
اـتجبٖ هثجت ٍ هىتمين ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ايي ًىجت ه١تمؽ ثَؼًؽ .گجْبـت وبهيٌتبى لي  ،گَؼٍ هَّفام ٠،وفاى ٍ پَيٌتَى
ّوگي ثِ اـتجبٖ هثجت ثيي اّفم ٍ ّكيٌِ وفهبيِ پي ثفؼًؽ .ؼـ َِـتيىِ هطوؽ ضىي ووبلي ثيي ًىجت ثؽّي ٍ ّكيٌِ
وفهبيِ اـتجبٖ ه١ىَوي ؼوت يبفت.

ففٔيِ ّفتن:
ثيي وي ٌفوت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ اـتجبٖ هٌ١ي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ ًتبيح تطميك ًٍبى هي ؼّؽ وِ ثيي ّكيٌِ وفهبيِ ٍ وي
ٌفوت اـتجبٖ هٌفي ٍ ه١ىَن ٍخَؼ ؼاـؼ.
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قيفا ثِ ًٝف هٌٙمي هي ـوؽ وِ ٌفوتي ثب وبثمِ ٠وليبتي َ٘الًي ثفاي وفهبيِ گؿاـي ٌٌبغتِ تف ٌؽُ ثبٌؽ وفهبيِ گؿاـاى
ا ٘ال٠بتي ؼـثبـُ ٌفوت غَاٌّؽ ؼاٌت ٍ ٍلت لجلي ثيٍتفي ثفاي تبهل ٍتطليل غَاٌّؽ ؼاٌت ٍ ايي ؼلت لجلي تبثيف
هىتمين ثف ـيىه ؼاـؼ ثٌبثفايي ّف زِ ؼلت لجلي ثيٍتف ثبٌؽ ّكيٌِ وفهبيِ پبييي تف اوت.
پيتفوي ٍ ـاخبثيي ـاث ِٙثيي وي ٌفوت ٍ اّفم ،ايىلي ٍ اٍّب ـا ثيي وي ٌفوت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ ـاث ِٙهٌفي ٍ ه١ىَن
ه١تمؽ ّىتٌؽ .يبثؽ ايي يبفتِ ّوسٌيي ّوبٌّگ ثب ًتبيح تدفثي وٍَال ٍ هَوىٍَير (َّ ٍ )1999يفهي اوت آًْب ؼـهي يبثٌؽ
وفهبيِ گؿاـاى ٍ هؽيفاى غفيؽوْبم يب وْبهي وِ ثب آى آٌٌبيي ثيٍتفي ؼاـًؽ ـا ـاضت تف هي پؿيفًؽ ؼـايي ٌفايٗ هوىي
اوت وفهبيِ گؿاـاى هطلي اضىبن وٌٌؽ وِ ؼلت لجلي ثيٍتفي ؼـ هَـؼ ٌفوتْبي وْبهي ؼاـًؽ ثٌبثفايي ثفاي توله
زٌيي ؼاـايي ّبي ًيبقهٌؽ ِفف ـيىه ووتفي ّىتٌؽ
ففٔيِ ٍّتن  :ثيي ًىجتْبي ؼاـايّبي ثبثت ثِ ول ؼاـاييّب ،ثؽّيّبي ثلٌؽ هؽت ثِ ضمَق ِبضجبى وْبم ،ثؽّيّبي ثلٌؽ
هؽت ثِ ول وفهبيِ گؿاـي  ،هبليبت ثِ وَؼغبلُ لجل اقوىف هبليبت،هدوَ ٞوَؼ ٍ قيبى اًجبٌتِ ٍاًؽٍغتِّبثِ ول
وفهبيِگؿاـي ،ـٌؽ غبلُ ؼاـاييّبي ثبثت ،وي ٌفوت ٍ ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ ٌِبي ٟهػتلف ـاث ِٙهٌ١يؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ
ثِ ّويي هٌَٝـ هؽل ـگفويَى زٌؽ گبًِ ثب اوتفبؼُ اق هتغييف هدبقي ثىبـ ثفؼين .هؽل پفؼاقي ٌؽُ (خؽٍل)41-4ثَويلِ
ـگفويَى زٌؽگبًِ ثب اوتفبؼُ اق اثف ٌِ١ت ا٠وبل گفؼيؽ ٍ .هتغيف هدبقي ٌِ١ت ه١بؼالت ـگفويًَي ـا ٠الٍُ ثف٠فْ اق هجؽا
اق لطبٌ ٚيت غٗ ـگفويًَي تغييف هي ؼّؽ ٠ثوبًي ًيك ؼـ وبل  81ؼـ تطميك غَؼ ؼـيبفت وِ ًَ١ٌِ ٞت ثف ّكيٌِ
وفهبيِ تبثيف ؼاـؼ ٍضتي هي تَاًؽ ا٠تجبـ هؽلْبي هَـؼ هطبوجِ ّكيٌِ وفهبيِ ـا تطت تبثيف لفاـ ؼّؽ ٠ .وفاى ٍپَيٌتَى
ؼـيبفتٌؽ وِ َ٠اهل هَثف ثف ّكيٌِ وفهبيِ ؼـ ٌِبي ٟهػتلف ،هتفبٍت هي ثبٌؽ.
هٌاتغ:
 .1آؾـ ٠،بؼل ،هَهٌي()1379آهبـ ٍ وبـثفؼ آى ؼـ هؽيفيت،اًتٍبـات ووت
 .2لٙفي ٠ ،فت « 1383 ،ثفـوي تأثيف وبغتبـ هبلي ثف ّكيٌِ وفهبيِ ٍ ليوت  ،ثبقاـ وْبم ٌفوت ايفاى غَؼـٍ
ٍ ويوبى پؿيففتِ ٌؽُ ؼـ ثَـن اٍـاق ثْبؼاـ تْفاى ٘ي وبلْبي  ،74-81پبيبى ًبهِ وبـٌٌبوي اـٌؽ  ،ؼاًٍگبُ
آقاؼ اوالهي ٍ ،اضؽ ٠لَم ٍ تطميمبت

ً .3يىَهفامّ،بٌن،ـٌّوبي،ففيؽٍى ّيجتي ،ففٌبؼ « 1386 ،هجبًي هؽيفيت هبلي (هفبّين ًٝ ،فيِ ّب
وبـثفؼّب» خلؽ اٍل  ،اًتٍبـات تفهِ 10ٍ 9 َ ،
ًّ .4يف پَـ  ،هطوؽ))1379،ثفـوي تأثيف اًؽاقُ ٌفوت ثف ّكيٌِ وفهبيِ ٌفوت ّبي پؿيففتِ ؼـ ثَـن اٍـاق
ثْبؼاـ تْفاى »پبيبى ًبهِ وبـٌٌبوي اـٌؽ  ،ؼاٌگبُ ٌْيؽ ثٍْتي
٠ .5جبوي،اضوؽ ـٔب((()1382ثفـوي ـاثّ ِٙكيٌِ وفهبيِ ثب وٙص افٍبي ا٘ال٠بت هبلي ٌفوت ّبي پؿيففتِ ؼـ
ثَـن اٍـاق ثْبؼاـ تْفاى » پبيبى ًبهِ وبـٌٌبوي اـٌؽ  ،ؼاًٍگبُ ٌْيؽ ثٍْتي
٠ .6ثوبًي  ،هطوؽ لىين ،قهىتبى ٌٌ (( 1381بوبيي هؽل ّكيٌِ وفهبيِ ٍ َ٠اهل هؤثف ثف آى »پبيبى ًبهِ ؼوتفي
ؼاًٍگبُ ٠الهِ ٘جب٘جبيي ،
 .7تْفاًي  ،ـٔب  « 1387،هؽيفيت هبلي » اًتٍبـات ووت
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Abstract:
Cost of capital is the minimum rate of return required to retain market value of the
firm. cost of capital is considered as an essential factor in making decisions on
investment ,capital budgeting, managing of working capital, establishment of optimal
financial structure, helping with performance measurment and determination of the
firm value through helping in discounting cash flows.
This research aims at
examining the effects of some financial ratio and the firm age on the cost of capital for
firms in various industries. In order to conducting this research, 27 of active industries
in the research period(2003-2007), were reclassified in to 8 main industries and then a
sample consisting of 61 firms from the 8 integrated industries was selected using
Cochran method. The statistical method used in this research was multiple regression
together with poole least square (pls) method. In order to indicate role of the type of
industry in this research, we used dummy variable and step by step method. We also
used the lagged variable of the cost of capital in order to indicate its lagged effect. The
result indicate the effect of the long term debt to equity ratio, the long effect to total
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investment ratio, net growth of fixed assets, age variable and the logged cost of capital
of the firm on the current period cost of capital is significant.
key words: Cost of capital , type of industry, cost of equity , cost of Debt , Tehran
stock Exchange
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