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 :چکیده

مدت زمانی طوالنی استتت که از وجود قیمت باالس ستتهام منافيی ایماد می شتتود  شتترکت ها انگیزه هاس قوس دارند تا 

محدودیت سرمایه گذاران را بیشتر کنند و قیمت ها را به سمت بنیادهایشان بکشانند  موضوع این تحقیق بررسی رابطه 

شرکت  27رد افزایش سرمایه می باشد  در راستاس این هدف تيداد بین سهام شناور آزاد و قیمت سهام با استفاده از رویک

انتخاب گردید  در این تحقیق  1394الی پایان ستتال  1391دوره ستته ماهه از ابتداس ستتال  12واجد شتترایت تحقیق براس 

ص سهام در مدت زمان بین ت سهمی و بازده  سود  سهام و نرخ  ستقل و قیمت  شناور آزاد به عنوان متغیر م ویب و سهام 

پرداخت سود سهمی و بازده سهام بيد از پرداخت سود سهمی به عنوان متغیرهاس وابسته هستند  به منظور آزمون فرضیه 

ست که با  ست آمده از این تحقیق بیانگر این ا ست  نتایج به د شده ا ستفاده  سیون چند متغیره ا ها از تکنیك آمارس رگر

سهام بيد از پرداخت سود سهمی رابطه مينادار وجود دارد بین سهام شناور  توجه به این که بین نرخ سود سهمی و بازده

آزاد و قیمت سهام نیز رابطه وجود دارد یينی زمانی که شناورس سهام پایین است قیمت سهام باال می رود و هنگامی که 

شناور من سهام  سهام پایین می آید به عبارت دیگر هنگامی که  ست قیمت  سهام باال ا سهام شناورس  شود قیمت  شر می  ت

سهمی و بازده  سود  شناور و نرخ  سهم  سهمی و  سود  ضیه فرعی دیگر که بیانگر ارتباط بین نرخ  پایین می آید  دو فر

 سهام در مدت زمان بین تصویب و پرداخت سود سهمی نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباطی بین آن ها وجود ندارد  

 شناور آزاد، نرخ سود سهمی ، بازده سهام سهام :یدسواژگان کل
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The relationship between free float and stock prices using the capital market 
capital increase approach  

Somayeh azad 

 

Abstract 
It has been a long time since the existence of high stock prices has benefited. Companies have strong 
incentives to increase investor constraints and push prices toward their foundations. The subject of this 
study is to investigate the relationship between free float stocks and stock prices using the capital 
increase approach. In line with this goal, 27 companies with research qualifications were selected for 12 
quarterly periods from the beginning of 2012 to the end of 2015. In this study, free float stocks as 
independent variables and stock price and share interest rate and stock returns in the period between 
approval and payment of dividends and stock returns after dividend payment are as dependent 
variables. In order to test the hypotheses, multivariate regression statistical technique was 
used.Multivariate regression statistical technique was used to test the hypotheses. The results obtained 
from this study indicate that due to the fact that there is a significant relationship between dividend rate 
and stock return after dividend payment, there is also a relationship between free float and stock price, 
ie when stock float is low. High stock prices 
Keywords: Free float, stock interest rates , stock returns 
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 مقدمه

گذاشته است  در کشور ما تحوالت چندساله اخیر در اقتصاد کشور، تغییرات قابل توجهی بر تامین مالی شرکت ها

توان مکانی  و این رویدادها باعث افزایش سرمایه مورد نیاز در شرکت ها شده است  در این راستا بورس را می

ثر بر فرایند دانست یکی از مهمترین عوامل موجهت جمع آورس سرمایه براس انمام پروژه هاس سرمایه بر و کالن 

کن است تصمیم گیرس گردآورس اطالعات مربوط است  تصمیم گیرندگان به اطالعات متنوعی نیاز دارند که مم

ت ممکن است این اطالعات ذهنی ، عینی، درون سازمانی و برون سازمانی باشد  به همین ترتیب برخی از اطالعا

تی باشد  آدادهاس گذشته و بيضی دیگر بر پایه انتظارات از قیمت ها و رویدادهاس بر مبناس قیمت ها و روی

ف سیاسی ، تحوالت قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار امر نسبتاً پیچیده اس است که از عوامل مختل

ا و عالیمی نه هاقتصادس ، روانی و     متاثر می شود  از جمله عوامل موثر بر روند قیمت سهام یك شرکت نشا

و  است که به صورت اطالعات و پیش بینی هاس مختلف آن شرکت انيکاس می یابد و در دسترس سهامداران

د عامل قابل سرمایه گذاران قرار می گیرد  از میان اطالعات مختلف منتشر شده، اعالم میزان سهام شناور آزا

رتبت موش ویا نگهدارس سهام می باشد  اخبار توجهی براس تصمیم گیرس سرمایه گذاران در خصوص خرید، فر

در بورس  با میزان سهام شناور آزاد هر شرکت به عنوان اطالعات تازه اس از وضيیت شرکت هاس پذیرفته شده

مم ميامالت حاوراق بهادار تهران چنان چه داراس محتواس اطالعاتی موثرس باشد می تواند باعث تغییر قیمت و 

 سهام گردد  

                   بيان مساله و سؤاالت تحقيق                                                

ایا شرکتها می توانند توست محدود کردن توانایی سرمایه گذاران براس ميامله کردن قیمت سهامشان را افزایش 

بنیادها و اساس ها داشته باشند یا این که باید براس دوره هاس دهند؟ایا قیمت ها اجازه دارند انحراف با اهمیتی از 

مختلف حفظ شوند؟ مدت زمانی طوالنی است که از وجود قیمت باالس سهام منافيی ایماد می شود  شرکتها 

انگیزه هاس قوس دارند تا محدودیت سرمایه گذاران را بیشتر کنند و قیمت ها را به سمت بنیادهایشان بکشانند   

تحقیق قصد بررسی این موضوع را دارد که ایا شرکتها می توانند قیمت سهام را توست کاهش دادن شناورس  این
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تحت تاثیر قرار دهند   کاهش شناورس توست این موضوع بررسی می شود که شرکتها ابتدا اجازه می دهند فقت 

رس کردن شناورس و قیمت یك بخش کوچك سهام توست عموم ميامله شود  پس در این تحقیق رابطه دستکا

گاهانه و از قبل طراحی شده به منظور فریب سرمایه دستکارس عبارت است از یك رفتار آ سهام بررسی می شود 

گذاران براس کنترل یا تاثیر گذارس مصنوعی اما در این تحقیق منظور از دستکارس کردن شناورس این است که 

که یك شرکت تيدادس از سهام قابل دسترس براس ميامله کردن را دستکارس کردن شناورس زمانی اتفاق می افتد 

محدود می کند   به عبارت دیگر به علت این که رابطه دستکارس کردن شناورس و قیمت سهام در این تحقیق با 

استفاده از سود سهمی بررسی شده است یينی در تاریخ بین تصویب سود سهمی و پرداخت سهام به سرمایه 

مایه گذاران حق ميامله این سهام را ندارند  تا کنون تحقیقی در این رابطه در ایران انمام نشده است  سر ،گذاران 

بازده سهام و قیمت سهام می باشد  مفهومی به نام  -نرخ سود سهمی –متغیرهاس تحقیق شامل سهام شناور ازاد 

شد یينی در صورت اخذ قابل ميامله باسهام شناور ازاد مقدار سهمی است که انتظار می رود در اینده نزدیك 

     ن را براس فروش ارائه می کنند                                                                                                 قیمت مناسب آ

سیم سود اغلب به تقسیم سود از طریق توزیع سهام شرکت بین سهامداران سود سهمی نامیده می شود   گرچه تق

شکل نقد صورت می گیرد اما در شرایطی که شرکت از وضع نقدینگی خوبی برخوردار نباشد و یا براس تامین 

مالی توسيه عملیات خود به وجه نقد نیاز داشته باشد ممکن است به جاس وجه نقد سهام جدید براس سهامداران 

 1سهم  10باشد ) یينی به هر  %10نرخ سود سهمی ان  سهم باشد و 1000صادر نماید  مثال اگر شرکتی داراس 

              خواهد شد                                                                                                                      1100سهم خواهد بود و کل سهام ان  100سهم داده شود ( افزایش سهام ان 

بازده سهام بازده سرمایه گذارس سرمایه گذاران می باشد و در واقع سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب بازدهی 

مناسب از سرمایه گذارس خود می باشند و همواره به دنبال اطالعاتی هستند که می تواند بر بازدهی سرمایه 

                                                 گذارس انها مؤثر باشد                                    
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 پيشينه تحقيق 

تحقیقی در رابطه با دستکارس کردن شناورس سهام شرکتها و قیمت سهام آنها در ژاپن انمام شده است  این تحقیق 

با استفاده از نرخ  توست رابین گرین وود انمام شده است  مدلی که در این تحقیق ارائه شده است 2005در می 

سود سهمی و بازده سهام در مدت زمان بین تصویب و پرداخت سود سهمی و بازده سهام بيد از تاریخ پرداخت 

سود سهمی این رابطه بررسی شده است  نتایمی که از این تحقیق بدست آمده این است که زمانی که شناورس 

شناورس سهام باالست قیمت سهام پایین می آید به عبارت  سهام پایین است قیمت سهام باال می رود و هنگامی که

دیگر هنگامی که سهام شناور منتشر می شود قیمت سهام پایین می آید  همچنین رابطه بین نرخ سود سهمی و 

بازده سهام در مدت زمان بین تصویب و پرداخت سود سهام و رابطه بین نرخ سود سهمی و بازده سهام بيد از 

سود سهمی بررسی شده است  نتایمی که بدست آمده این است که بازده سهام در مدت زمان بین تاریخ پرداخت 

تصویب و پرداخت سود سهمی با نرخ سود سهمی همبستگی مثبت دارد و بازده سهام بيد از تاریخ پرداخت سود 

 است     سهمی با نرخ سود سهمی همبستگی منفی دارد  در ایران در این رابطه تحقیقی انمام نشده

در تحقیقات بین المللی تحقیقی در مورد عوامل مؤثر بر نرخ بازده سهام در بورس چین یافت گردید که در ان به 

تاثیر سهام شناور بر بازده اشاره گردیده است  تحقیقاتی که در زمینه سهام شناور انمام گردیده، عمدتاً به بررسی 

 دینگی بازار پرداخته اند  تاثیر سهام شناور در شاخص ها و همچنین نق

در بورس هنگ  2000در سال  "سهام شناور و نقدینگی بازار "در تحقیقی که کالوك چان و همکارانش با عنوان 

کنگ انمام دادند رابطه سهام شناور و نقدینگی بازار را بيد از دخالت دولت در بازار سهام هنگ کنگ مورد 

دند که دخالت دولت در بازار سهام باعث کاهش سهام شناور و در نتیمه بررسی قرار دادند و به این نتیمه رسی

 Chan,Kalok,Yue-Cheongکاهش حمم ميامالت سهام خرد و افزایش نقدینگی راکد در بازار می شود )

Chan and Wai- Ming Fong,2002 ) 
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که در  "چه چیزهایی بازده سهام چین را تيیین می کند  "در تحقیقی با عنوان « یکسیا سو» و « فانگهوا وانگ » 

در بازار بورس چین انمام دادند به دنبال یافتن عوامل مؤثر بر نرخ بازده سهام بودند  با انمام تحقیق  2004سال 

سهام را ارائه نمایند که شامل عامل بازار، اندازه و سهام  آن ها توانستند یك مدل سه عاملی مؤثر بر نرخ بازدهی

درصد تغییر در بازدهی یك پرتفولیو را توجیه نماید که نسبت به استفاده  90شناور می باشد  این مدل می تواند 

 (  Wang, Fenghua and Xu, Yexiao, 2004درصد بهبود را نشان می دهد  )  10از یك مدل ساده بازار، 

به بررسی شاخص بازار ایران پرداخته  "سهام شنا ورآزاد و تيیین حمم مبنا "ه تبریزس در مقاله اس با عنوان بدع

و بیان می کند که سهام شناور را باید در محاسبه شاخص در نظر گرفت، و لیکن به دلیل مشکل بودن انمام 

ه عنوان تيداد حداقل ميامله اس که تغییر ب "حمم مبنا  "محاسبه سهم شناور، براس تيدیل مناسب تر شاخص، از 

                                                                                     (  4، 1382حسین،قیمت سهمی در شاخص را شکل می دهد استفاده می گردد  )عبده تبریزس، 

اس مالی و نرخ بازده سهام شرکت هاس پذیرفته بررسی رابطه نسبت ه "نمازس و رستمی در تحقیقی با عنوان 

نسبت هاس مالی را به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت ها را به  "شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 1378-1382عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتند  بررسی و تمزیه و تحلیل اطالعات شرکت ها در طی سال هاس 

د که بین کلیه نسبت هاس مالی و نرخ بازده سهام رابطه مينی دارس وجود دارد  )نمازس و نشان دهنده آن بو

  (  6، 1385رستمی،

به این نتایج  "بررسی رابطه بین نسبت هاس سودآورس با بازده سهام  "مهرانی و مهرانی در تحقیقی با عنوان 

حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود قبل از مالیات با دست یافتند که میان متغیرهایی نظیر بازده دارایی ها، بازده 

بازده سهام رابطه مينادارس وجود دارد  هم چنین نتایج نشان داد که بازده دارایی ها بیش از سایر متغیرها در پیش 

  (  5، 1382بینی بازده سهام مؤثر است ) مهرانی و مهرانی،

بیان می کند که در  "اور پایین و دست کارس قیمت هادرصد سهام شن "ناسوتی فرد در مقاله اس تحت عنوان  

شرکت هایی که سهام شناور آزاد پایینی دارند، عرضه و تقاضا، تيیین کننده قیمت نخواهد بود و قیمت تنها بر 

 اساس قصد و خواست سهامدار عمده تغییر می کند 
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-1383بهادار تهران در طی سال هاس  ( در بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق1384باقرزاده )

به این نتایج دست یافت که بین ریسك سیستماتیك و بازده سهام رابطه خطی مثبت وجود دارد  هم چنین  1376

اندازه شرکت با بازده سهام رابطه مينی دار دارد  بین دو متغیر نسبت ارزش دفترس به قیمت بازار و نسبت سود 

 ه منفی مينی دار مشاهده شد  به قیمت با بازده سهام رابط

ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت هاس پذیرفته شده در بورس تهران با  "نوروش و حیدرس در تحقیقی با عنوان 

نشان دادند که بین ارزش افزوده نقدس و بازده ساالنه سهام  "و بررسی رابطه آن مدل با بازده سهام CVAمدل 

 ارتباط مينی دار وجود دارد  

 هداف تحقيق                                                                                     ا

مدت زمانی طوالنی است که از وجود قیمت باالس سهام منافيی ایماد می شود  شرکت ها انگیزه هاس قوس دارند 

تا محدودیت سرمایه گذاران را بیشتر کنند و قیمت ها را به بنیادهایشان بکشانند  در این تحقیق با استفاده از 

  به طورس که شرکت ها با محدود کردن دستکارس کردن شناورس این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است

تيدادس از سهام هاس قابل دسترس براس ميامله شناورس سهام را دستکارس می کنند  این عقیده که شناورس می 

تواند دستکارس شود براس این که قیمت را تحت تاثیر قرار دهد در گروه هاس گوناگون به کار می رود  به طوریکه 

ام در بورس تيداد زیادس شرکت ها فقت یك بخش کوچك از سهامشان را به عموم در عرضه عمومی اولیه سه

عرضه می کنند  هنگامی که شرکت ها عرضه سهامشان را محدود می کنند سرمایه گذاران ممبورند بيد از تاریخ 

پرداخت سود سهام، سهام جدیدشان را بفروشند  لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه دستکارس کردن 

شناورس سهام و قیمت سهام می باشد   که با استفاده از نرخ سود سهمی و بازده سهام در مدت زمان بین تصویب 

سود سهمی و پرداخت آن و بازده سهام بيد از تاریخ پرداخت سود سهمی مورد بررسی قرار می گیرد  کاربرد 

ستفاده از رابطه بین دستکارس کردن شناورس این تحقیق براس این است که سرمایه گذاران و شرکت ها بتوانند با ا

بازده سهام در مدت زمان بین تصویب سود سهمی و  -و قیمت سهام با استفاده از متغیرهاس نرخ سود سهمی
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پرداخت آن و بازده سهام بيد از تاریخ پرداخت سود سهمی تغییرات قیمت را بررسی کنند و با استفاده از تغییرات 

 ینده را پیش بینی کنند                                                                    قیمت گذشته تغییرات آ

 يت انجام تحقيق                                                                                         ماه

با توجه به اهمیت بخش خصوصی در بازار سرمایه و کاهش نقش مالکیتی دولت در سهام شرکت هاس بورسی، 

سهام شناور می تواند به عنوان یك اهرم مالی منمر به افزایش حمم ميامالت و کاهش میزان نقدینگی راکد بازار 

سهام آن ها شناور  %25که کمتر از  سهام گردد به طورس که امروزه بسیارس از بورس هاس دنیا شرکت هایی را

آزاد باشد از فهرست شرکت هاس بورسی خود حذف می نمایند  در راستاس شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهام 

و قیمت سهام نتایج تحقیقات متيدد نشان می دهد که عواملی همانند سیاست هاس کالن اقتصادس دولت، مسائل 

عوامل درونی شرکت مانند کیفیت مدیریت، کارایی عملیات شرکت، ساختار سیاسی درون و خارج کشور، تورم و 

مالی شرکت بر بازده سهام شرکت مؤثر هستند و همچنین عواملی همانند بودجه شرکت و پیش بینی سود هر 

سهم، وضيیت خاص صنيت، سیاست هاس پولی و مالی کشور، تقسیم سود سهام، اعتبار و سابقه شرکت و عرضه 

سهام و     بر قیمت سهام مؤثر هستند و لیکن در مورد تاثیر سهام شناور بر قیمت سهام با توجه به  و تقاضاس

 بدیع و نو بودن موضوع تحقیقات اندکی صورت گرفته است                     

بررسی  در این تحقیق نیز رابطه سهام شناور آزاد و قیمت سهام شرکت ها با استفاده از رویکرد افزایش سرمایه

شده است  در ایران در این رابطه تحقیقی انمام نشده است  لذا با توجه به جدید بودن این موضوع و عدم وجود 

                                               مطالياتی تحت عنوان رابطه میزان سهام شناور آزاد و قیمت سهام این تحقیق انمام گرفته است     

 و فرضيه ها  سؤا ل تحقيق

این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارتباط مثبت و مينادارس بین میزان شناورس سهام شرکت هاس 

 پذیرفته شده در بازار سرمایه با تغییرات قیمت سهام آن ها وجود دارد؟
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 گردد:براس پاسخ به این سؤال فرضیه اصلی تحقیق و فرضیات فرعی به این ترتیب تدوین می 

 فرضيه اصلي:

 میزان شناورس سهام شرکتهاس پذیرفته شده در بازار سرمایه با تغییرات قیمت سهام آنها رابطه مينادار دارد 

 فرضيات فرعي:

 نرخ سود سهمی شرکتها با سهام شناور شرکتها در بازار سرمایه رابطه مينادار وجود دارد  بین  -1

مدت زمان بین تصویب سود سهمی و پرداخت سود سهام با نرخ سود سهمی در بین بازده سهام شرکتها در  -2

 بازار سرمایه رابطه مينادار وجود دارد 

بین بازده سهام شرکتها بيد از تاریخ پرداخت سود سهمی با نرخ سود سهمی در بازار سرمایه رابطه مينادار  -3

 وجود دارد 

 روش تحقيق

روش این تحقیق همبستگی و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره می باشد  با به کارگیرس این روش، به 

 وجود رابطه بین متغیر وابسته و چند متغیر مستقل ، پی برده می شود  

تا  1384قلمرو مکانی تحقیق کلیه شرکت هاس بازار سرمایه تهران خواهد بود و دوره زمانی آن از ابتداس سال 

 در نظر گرفته شده است    1387پایان سال 

این تحقیق از لحاظ جمع آورس اطالعات تحقیقی کتابخانه اس و کاربردس است   اطالعات الزم براس محاسبه 

بازدهی سهام شامل قیمت ، میزان افزایش سرمایه و زمان آن ، میزان سود تقسیمی و زمان آن ، و هم چنین 

شناور و نرخ سود سهمی از آرشیو سازمان بورس و سایت این سازمان جمع آورس  اطالعات مربوط به سهام

 گردید   
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                                                                                             متغيرهاي تحقيق 

                                                                                                                 قرار زیر خواهد   بود:تحقیق حاضر داراس یك متغیر مستقل و چهار متغیر وابسته می باشد که به 

 متغير مستقل و نحوه محاسبه آن                                                               

متغیر مستقل سهام شناور آزاد می باشد که سهام شناور آزاد، درصدس از سرمایه یك شرکت است و براس ميامله 

در بازار سهام در دسترس سرمایه گذاران بوده و بدون هیچ گونه  محدودیتی قابل ميامله باشد  میزان سهام شناور 

 یر قابل ميامله  آزاد، برابر است با تيداد سهام کل سهام شرکت منهاس سهام غ

 میالدس  ارایه گردیده است                                                                                                1989این تيریف اولین بار توست شاخص جهانی سالمون اسمیت بارنی در سال 

ان، هر سه ماه به شرح زیر محاسبه و به اطالع عموم سهم شناور آزاد براس شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهر

                                     می رسد: )مرکز تحقیقات بازار سرمایه ایران، سازمان مرکزس بورس اوراق بهادار تهران(                                              

                     به عنوان سهامدار استراتژیك در نظر گرفته شده است                                                                              درصد  5الف( سهامداران با مالکیت بیشتر و مساوس 

درصد باشد به  5ب( در صورتی که ممموع سهامداران خانوادگی، هم گروه و مالکیت هاس ضربدرس بیش از 

 عنوان غیر شناور در محاسبات لحاظ گردیده است                                 

ازار سرمایه درصد به عنوان سهام استراتژیك در نظر گرفته شده است  )مرکز تحقیقات ب 5ج( سهام کارگرس باالس 

 ایران، سازمان مرکزس بورس اوراق بهادار تهران(                       

به علت در دسترس نبودن اطالعات الزم براس محاسبه سهام شناور در بازار ایران، براس جمع آورس اطالعات 

توست سازمان بورس  به بيد 83سهام شناور و آزمون فرضیات، از اطالعات سهام شناور که از سه ماهه دوم سال 

 محاسبه گردیده استفاده شد                         
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 متغير وابسته و نحوه محاسبه آن                                                              

هم تيلق در این تحقیق بازده متغیر وابسته می باشد و منظور از بازده، ممموعه مزایایی است که در طول سال به س

می گیرد، نسبت به اولین قیمت سهم یا نسبت به آخرین قیمت سهم می تواند در نظر گرفته شده و نرخ بازده کل 

 (                      1383سهم محاسبه گردد )دوانی،

افع بازده سرمایه گذارس در سهام عادس در این تحقیق و در یك دوره ميین با توجه به قیمت اول و آخر دوره و من

      (:1383حاصل از مالکیت و افزایش سرمایه شرکت از رابطه زیر محاسبه گردیده است)راعی و تلنگی،

𝑅𝑖𝑡 =
(1+ait) ∗ pit−pi(t − 1)+Dit−M

Pi(t − 1)
 

=Rit نسبت بازده سهام شرکتi  در دورهt   ؛=pit  قیمت سهام شرکتi  در دورهt ؛ ait    =   نسبت افزایش

=آورده نقدس سهامداران به ازاء M؛tدر دوره  iسود تقسیمی سهم شرکت  =Dit؛tدر دوره   iسرمایه به شرکت 

 هر سهم  

متغیر وابسته دیگر این تحقیق نرخ سود سهمی می باشد  تقسیم سود از طریق توزیع سهام شرکت بین سهامداران 

اما در شرایطی که شرکت از سود سهمی نامیده می شود  گرچه تقسیم سود اغلب به شکل نقد صورت می گیرد 

وضع نقدینگی خوبی برخوردار نباشد و یا براس تامین مالی توسيه عملیاتی خود به وجه نقد نیاز داشته باشد 

سهم باشد  1000ممکن است به جاس وجه نقد سهام جدید براس سهامداران صادر نماید  مثالً اگر شرکتی داراس 

سهم خواهد بود  100سهم داده شود( افزایش سهام آن  1سهم  10هر  باشد ) یينی به %10و نرخ سود سهمی آن 

 خواهد شد                                                                 1100و کل سهام آن 

 آخرین متغیر وابسته قیمت سهام شرکت ها می باشد    
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 دوره مطالعه و جامعه آماري

دن موضوع در ایران، قلمرو زمانی تحقیق از زمانی که موضوع سهام شناور به صورت جدس مطرح با توجه به بدیع و نو بو

و سازمان بورس اوراق بهادار کشور مصوباتی را در این زمینه تصویب و ابالغ نموده است و سهام شناور در بورس اوراق 

 در نظر گرفته شده است     1394( تا تا پایان سال 1391بهادار تهران محاسبه گردید)

 تحقیق حاضر سيی در بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و قیمت سهام آن ها را دارد  لذا قلمرو مکانی   

 شرکت با شرایت زیر به عنوان نمونه آمارس انتخاب گردیدند :  27بازار سرمایه تهران خواهد بود که از بین آن ها 

دوره در میزان سهام شناور آن  2دوره مورد بررسی ، حداقل  16الف ( نمونه آمارس شامل شرکت هایی می باشد که در 

 ها تغییراتی ایماد شده باشد  

                                            ب ( افزایش سرمایه آن ها به شکل تصویب سود سهمی باشد  

 

 داده ها  روش تجزیه و تحليل

 در این تحقیق ادعاهاس محقق با آزمون رگرسیون خطی آزمون شده است   

شیوه کار رگرسیون به اینصورت است که ابتدا مينی دارس کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد که این 

ست جدول شود که این  ANOVAکار تو سی  ستقل برر ضریب متغیر م سپس باید مينی دارس  صورت می گیرد،

باشتتد که به ترتیب  کار با استتتفاده از جدول ضتترایب صتتورت می گیرد نتیمه آزمون شتتامل چهار خروجی می

 تشریح می شوند

 برروس متغیر هاس وارد شده در مدلآزمون رگرسیون نرخ سود سهمی (1)نگاره
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متغیر حذف  روش

 شده

 مدل متغیر وارد شده

Enter  سهام شناور 

 بازده سهام در مدت زمان بین تصویب و پرداخت سود سهمی

 بازده سهام بيد از پرداخت سود سهمی

1 

 

 هد  متغیر هاس مستقل وارد شده ،حذف شده و روش مورد استفاده در رگرسیون را نشان می (1) نگاره

چندگانه،ضریب تيیین،ضریب تيیین تيدیل شده و خطاس ميیار را تخمین به ترتیب ضریب همبستگی (2)نگاره 

ست آمده از خروجی آزمون  ضریب تيیین به د ست  202می زند با توجه به  سته تو صد از تغییرات متغیر واب در

 متغیرهاس مستقل موجود در مدل توجیه می شود 

 اآزمون رگرسیون نرخ سود سهمی و شناورس سهام شرکت ه  (2)نگاره

یب تيیین  خطاس ميیار واتسون-دوربین ضتتتر

 تيدیل شده

ضریب همبستگی  ضریب تيیین

 چندگانه

 مدل

2.274 40.20307 202  208  455  1 

 

تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطيیت وجود رابطه خطی بین دومتغیر است فرضیه  حاوس (3)نگاره 

 به صورت زیر می باشد:هاس آمارس آزمون مينی دارس کل مدل رگرسیون 

: 0H   رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد 

 : 1H   رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد 
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 در واقع فرضیه صفر بیان می کند که تمام ضرایب رگرسیون برابر صفر هستند به عبارتی:

0321  : 0H  

  1H :ضریب حداقل یکی از متغیر هاس مستقل مخالف صفر است

 تحلیل واریانس رگرسیون نرخ سود سهمی و شناورس سهام شرکت ها(3)نگاره 

 

 مدل

 

Sum of 

Square 

 

 درجه آزادي

 

Mean 

Square 

 

 (F)آماره 

 

 سطح معني داري

 

ميزان تغييرات متغير وابسته 

 از طریق متغير مستقل

98745.33 

 

3 

 

32915.109 

 

20.365 0.000 

 

ميزان تغييرات متغير وابسته  

 از طریق عوامل تصادفي
686921.9 

 

425 

 

 

1616.287 

 

  428 785667.2 جمع

( ،پس فرض خطی بودن رابطه متغیر P- value < 05/0درصد می باشد  )  5و کمتر از Sig=0.0در نگاره فوق 

 وابسته با متغیر هاس مستقل تایید می شود  

ستون(4)در نگاره  شامل  ،Bدر  ضرایب  ست جدول  شده ا ستقل ارائه  ضریب متغیر م بتا به ترتیب مقدار ثابت و 

دو دسته ضرایب استاندارد شده بتا و استاندارد نشده بتا است در ضرایب استاندارد نشده بتا مقیاس متغیر ها با 

ده و امکان مقایسه یکدیگر یکسان نیست در صورتی که در ضرایب استاندارد شده بتا مقیاس متغیر ها یکسان ش
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متغیر ها وجود دارد بنابراین جهت مقایستته اثر متغیر مستتتقل برروس متغیر وابستتته از ضتترایب استتتاندارد شتتده 

 استفاده می شود 

 ضرایب ميادله رگرسیون چند متغیره نرخ سود سهمی بر روس شناورس سهام شرکت (4)نگاره

 

 مدل

  ضرایب استاندارد نشده 

ستاندارد  ضرایب ا

 شده 

 

 ((tآماره 

 

 B Std.Error سطح معني داري 

 

 مقدار ثابت
72 035 4 562  15 789 0 000 

 سهام شناور

 

0 163 0 130 0 059 3 522 
0 211 

مان بي   مدت ز هام در  بازده سهه

 تصویب و پرداخت سود سهمي

 

0 001 0 109 0 001 -1 960 

0 991 

پرداخت  بازده سهههام بعد از تاری 

 سود سهمي
-0 276 0 098 -0 345 0 699 

0 005 

 

سیون خت شیب و ثابت مقدار ترتیب به  βوαحال اگر  شد، جاميه رگر  ،می دو این براس را ها فرض آزمون با

صورت توان شت زیر ب                                  β 0H:                                                                                           :نو

                 0=                                      0:α=0H 

                0≠:β 1H                                                               0≠:α1H               
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ضتتتریب رگرستتتیون و مقدار ثابت با صتتتفر، کوچکتر  آزمون تستتتاوس براس Sigاز آنماییکه در این خروجی، 

،  مبنی بر تستتتتتاوس ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با صتفر رد می شود 0Hمی باشد، بنابراین فرض 0.05از

 مدل سه متغیره به صورت زیر نشان داده می شود: نو نباید آن  دو را از ميتتتادله رگرسیون خارج کردبنا بر ای

 

  332211 XXXY 

 که در آن :

Y)متغیر وابسته)نرخ سود سهمی: 

0عرض از مبدا: 

1،2،3بر آورد کننده شیب خت رگرسیون : 

1X سرمایه: سهام شناور شرکتها در بازار 

2Xسود سهمی : بازده سهام شرکتها در مدت زمان بین تصویب و پرداخت 

3Xبازده سهام شرکتها بيد از تاریخ پرداخت سود سهمی : 

                                                    

321 345.0001.0059.0035.72 XXX  =ŷ 

 فرضيه اصلي:

 میزان شناورس سهام شرکتهاس پذیرفته شده در بازار سرمایه با تغییرات قیمت سهام آنها رابطه مينادار دارد 
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 فرضيات فرعي:

 فرضيه اول:

 «بین نرخ سود سهمی شرکتها با سهام شناور شرکتها در بازار سرمایه رابطه مينادار وجود دارد »  -1

 بین نرخ سود سهمی شرکتها با سهام شناور شرکتها در بازار سرمایه رابطه مينادار وجود ندارد 

 1H:        بین نرخ سود سهمی شرکتها با سهام شناور شرکتها در بازار سرمایه رابطه مينادار وجود

 دارد 

 دیگر: و یا به عبارت

0:0 1 H 

0: 11 H 

سرمایه را با  شرکتها در بازار  شناور  سهام  ستقل  ضی متغیر متغیر م شان داده ایم و همانطور که 1Xدر مدل ریا ن

سیونی آن شد به این مينی که1) 0.059مالحظه می شود ضریب رگر سهام  ( می با یه ازاس یك واحد تغییر در 

آزمون  sigواحد افزایش می یابد اما به دلیل اینکه  0.059شتتناور شتترکتها در بازار ستترمایه ،نرخ ستتود ستتهمی 

 می باشد  0.211>0.05مربوط به این متغیر 

بر وجود درصتتد مبنی  95در نتیمه این میزان همبستتتگی مينادار نخواهد بود و ادعاس محقق در ستتطح اطمینان 

 ارتباط ميناداربین  نرخ سود سهمی شرکتها با سهام شناور شرکتها در بازار سرمایه رد می شود 

 فرضيه دوم:  

  

:0H
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سهمی » _2 سود  سهام با نرخ  سود  سهمی و پرداخت  سود  صویب  شرکتها در مدت زمان بین ت سهام  بین بازده 

 «در بازار سرمایه رابطه مينادار وجود دارد 

 بین بازده سهام شرکتها در مدت زمان بین تصویب سود سهمی و پرداخت سود  

 سهام با نرخ سود سهمی در بازار سرمایه رابطه مينادار وجود ندارد

 1H:      بین بازده سهام شرکتها در مدت زمان بین تصویب سود سهمی و پرداخت سود

 سهام با نرخ سود سهمی در بازار سرمایه رابطه مينادار وجود دارد 

 به عبارتی دیگر:

0: 20 H 

 

در مدل ریاضی متغیر متغیر مستقل بازده سهام شرکتها در مدت زمان بین تصویب سود سهمی و پرداخت سود 

( می باشد به 2) 0.001نشان داده ایم و همانطور که مالحظه می شود ضریب رگرسیونی آن2Xسهام را با 

این مينی که یه ازاس یك واحد تغییر در بازده سهام شرکتها در مدت زمان بین تصویب سود سهمی و پرداخت 

آزمون مربوط به این  sigواحد افزایش می یابد اما به دلیل اینکه  0.001ستتتود ستتتهام ، نرخ ستتتود ستتتهمی 

همبستتتگی مينادار نخواهد بود و ادعاس محقق در ستتطح  این میزان می باشتتد در نتیمه  0.991   0.05<متغیر

درصد مبنی بر وجود ارتباط ميناداربین  بازده سهام شرکتها در مدت زمان بین تصویب سود سهمی  95اطمینان 

 و پرداخت سود سهام با نرخ سود سهمی در بازار سرمایه رد می شود 

 فرضيه سوم:

:0H

0: 21 H
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بيد از تاریخ پرداخت سود سهمی با نرخ سود سهمی در بازار سرمایه رابطه مينادار بین بازده سهام شرکتها  »_3

 «وجود دارد 

بین بازده سهام شرکتها بيد از تاریخ پرداخت سود سهمی با نرخ سود سهمی در بازار سرمایه رابطه 

 مينادار وجود ندارد

بین بازده سهام شرکتها بيد از تاریخ پرداخت سود سهمی با نرخ سود سهمی در بازار سرمایه رابطه 

 به عبارتی دیگر:.  مينادار وجود دارد 

0: 30 H 

0: 31 H 

سهمی را با  سود  شرکتها بيد از تاریخ پرداخت  سهام  ضی متغیر بازده  شان داده ایم و همانطور 3Xدر مدل ریا ن

سیونی آن ضریب رگر شود  شد به این مينی که یه ازاس یك واحد تغییر در 3) -0.345که مالحظه می  ( می با

سهام شرکتها بيد از  سهمی بازده  سهمی ، نرخ سود  سود  واحد کاهش می یابد وبه دلیل   0.345تاریخ پرداخت 

ستگی مينادار خواهد بود 0.005<   0.05آزمون مربوط به این متغیر sigاینکه  شد در نتیمه این میزان همب می با

سطح اطمینان  شرکتها 95و ادعاس محقق با  سهام  صد مبنی بر وجود ارتباط ميناداربین  بازده  بيد از تاریخ  در

 د در بازار سرمایه پذیرفته می شو پرداخت سود سهمی با نرخ سود سهمی

 

 

 

 

 

:1H

:0H



                                           مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی                                                                                               -فصلنامه علمی تخصصی

 69الی  47صفحه             02شماره  – 02دوره

 

20 

 بحث و نتيجه گيري

سرمایه به عنوان یکی از عوامل موثر تولید، نقشی فيال در توسيه اقتصادس کشور دارد و الزم است انگیزه هاس 

کافی براس انباشت و استفاده بهینه از آن فراهم گردد  اقتصاد و بازرگانی یك جاميه تابع تغییر و تحوالت سرمایه 

سرمایه گذار ستفاده موثر از  ست، پس اندازها و ا صول به اهداف گذارس ا صی می تواند باعث ح صو ان بخش خ

توسيه گردد  بازار سرمایه پلی است که پس انداز واحدهاس اقتصادس که مازاد دارند به واحدهاس سرمایه گذارس 

که بدان نیازمند هستند، انتقال دهد  با رشد پس اندازها سرمایه گذارس افزایش یافته و رشد اقتصادس حاصل می 

ست و یکی از مهم ترین گردد  همچنین ر شور ا شور مرهون توان تولیدس آن ک صادس یك ک سيه اقت شد و تو

عوامل تولید سرمایه است  از جمله مهم ترین دشوارس هاس اقتصاد ایران در سال هاس اخیر، مشکالت ناشی از 

مطمئن ترین کمبود سرمایه گذارس هاس مولد در کشور است  در کشورهاس پیشرفته صنيتی بورس اوراق بهادار 

شور آلمان بیش از  شود  مثالً در ک سرمایه گذارس هاس بلندمدت تلقی می   %50و ارزان ترین جایگاه تأمین مالی 

ستند که این نرخ در ایران حدود  سهام دار ه سهام دارس در  %4مردم به نوعی  شیوع  ضریب  سلماً تغییر  ست  م ا

ست ، اما قطياً وجود  شی از علل متفاوتی ا شورها نا سرمایه گذاران در ک سرمایه گذارس و جلب اعتماد  امنیت 

 افزایش این ضریب بی تاثیر نیست  

سالمی ایران در آذرماه  صویب قانون بازار اوراق بهادار جمهورس ا سرمایه  1384ت گامی مهم براس ارتقاس بازار 

شد  بورس ستقرار آن موجب تحقق این مهم خواهد  شد و اقدامات بيدس در زمینه ا اوراق بهادار یکی از  می با

اجزاس ساختار مالی است که حرکت چرخ هاس اقتصاد بدون وجود آن تقریباً غیرممکن می باشد  تحوالت مالی 

اقتصادهاس صنيتی، بازار سرمایه را به ماشینی تبدیل کرده است که نمی توان بدون تغییر اساسی در شیوه زندگی 

 ملی، آن را از اقتصاد حذف کرد  

عنوان یك واستتطه مالی از طریق افزایش شتتفافیت، نظارت بر راهبرس و اطالع رستتانی شتترکت هاس بورس به 

پذیرفته شده ، ریسك و در نتیمه هزینه سرمایه را کاهش می دهد و می توان گفت که بورس مکانی براس رقابت 

 ود است  طالبان سرمایه در جهت سوق دادن منابع مالی دارندگان سرمایه به جانب فيالیت هاس خ
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ضیه ها و آزمون هاس آمارس قرار  ستخراج و مبناس طراحی فر سی ادبیات، مفاهیم پایه اس ا در این تحقیق با برر

سهام را  شناور آزاد و تغییرات قیمت  سهام  ست که تأثیر تغییر میزان  شامل این ا صلی تحقیق  ضیه ا گرفت  فر

 مورد بررسی قرار می دهد  

 نتایج آزمون فرضیات این تحقیق به شرح زیر می باشد: 

 فرضيه اصلي: 

 میزان شناورس سهام شرکت هاس پذیرفته شده در بازار سرمایه با تغییرات قیمت سهام آن ها رابطه مينادار دارد  

 فرضيات فرعي:

بین نرخ سود سهمی شرکتها با سهام شناور شرکتها در بازار سرمایه رابطه مينادار  »  -2

 « وجود دارد

شرکت ها با  سهمی  سود  ضیه وجود ارتباط مينادار بین نرخ  صورت گرفته فر با توجه به تمزیه و تحلیل هاس 

 سهام شناور شرکت ها در بازار سرمایه رد می شود  

مدت زمان بین تصویب سود سهمی و پرداخت سود سهام با نرخ سود سهمی در  بین بازده سهام شرکتها در -2

 «بازار سرمایه رابطه مينادار وجود دارد 

مبنی بر وجود ارتباط مينادار بین بازده سهام شرکت ها در مدت زمان  %95فرضیه فرعی دوم در سطح اطمینان 

 در بازار سرمایه رد می شود   بین تصویب سود سهمی و پرداخت سود سهام با نرخ سود سهمی

در تحقیقی که در ژاپن صورت گرفته است نتیمه گرفته شده است که بازده سهام در مدت زمان بین تصویب و 

 پرداخت سود سهمی با نرخ سود سهمی همبستگی مثبت دارد  
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رابطه مينادار  سرمایه  بین بازده سهام شرکتها بيد از تاریخ پرداخت سود سهمی با نرخ سود سهمی در بازار» _3

 «وجود دارد 

سطح اطمینان  سوم در  ضیه فرعی  شرکت ها بيد از تاریخ  %95فر سهام  مبنی بر وجود ارتباط مينادار بین بازده 

 پرداخت سود سهمی با نرخ سود سهمی در بازار سرمایه پذیرفته می شود  

ه گرفته استتت که بین بازده ستتهام بيد از تاریخ در تحقیقی که رابین گرین وود در ژاپن انمام داده استتت نتیم

 پرداخت سود سهمی با نرخ سود سهمی همبستگی منفی وجو د دارد  

سطح اطمینان  سوم در  ضیه فرعی  صلی مبنی بر وجود  %95با توجه به این که فر ضیه ا شد، بنابراین فر پذیرفته 

ازار سرمایه با تغییرات قیمت سهام آن ها پذیرفته ارتباط مينادار بین شناورس سهام شرکت هاس پذیرفته شده در ب

 می شود  

در تحقیقی که در ژاپن صتتورت گرفته با عنوان دستتتکارس کردن ستتهام شتتناور آزاد و قیمت ستتهام این فرضتتیه 

شناورس  سهام باال می رود و هنگامی که  ست قیمت  سهام پایین ا شناورس  ست یينی زمانی که  شده ا پذیرفته 

ست  سهام سهام باال ا شود قیمت  شر می  شناور منت سهام  سهام پایین می آید، به عبارت دیگر هنگامی که  قیمت 

 پایین می آید  


