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 پذیزفته های شزکت در سهام باسده و سود پایداری بزای سود نقدی جشء بزرسي

  تهزان بهادار اوراق بورس در شده
 

 فزد  سلیمي سعیده
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 چکیده

َای پذیزفتٍ ضذٌ در بًرس اضز تحلیل بزرسی جشء ومذی سًد بزای پایذاری سًد ي باسدٌ سُام در ضزکتَذف پژيَص ح

 بًدٌ 9917لغایت  9919ضزکت در طی ديرٌ سماوی  969ايراق بُادار تُزان پزداختٍ ضذٌ است. ومًوٍ آماری پژيَص ضامل 

در ایه پژيَص ابتذا استفادٌ ضذٌ است.  Eviews 91ارافش ی پژيَص اس وزم بزای تجشیٍ ي تحلیل وتایج بٍ دست آمذٌاست 

َای تحمیك در لالب خالصٍ آمار تًصیفی متغیزَای تحمیك وطان دادٌ ضذ. در ادامٍ بٍ ارائٍ آمار استىباطی پزداختٍ ضذ ي مذل

کٍ آیا اس ريش پاول  َای ابتذا اس آسمًن چاي استفادٌ ضذ تا مطخص گزدد َا ارائٍ ضذ. بزای آسمًن مذل آمار استىباطی فزضیٍ

بایذ استفادٌ کزد یا ريش تزکیبی ي در ادامٍ اس آسمًن َاسمه بزای استفادٌ اس ريش پاول اثزات تصادفی یا اثزات ثابت استفادٌ 

وتایج وطان  َای تحمیك بیان گزدیذ. مفزيضات رگزسیًن کالسیک بزای مذل ضذ. در وُایت بزاسش مذل ارائٍ ي وتایج حاصل اس

تًان سًد آتی را با مذی سًد وسبت بٍ جشء تعُذی سًد پایذارتز است. َمچىیه با استفادٌ اس سًدَای گذضتٍ میداد جشء و

-بیىی را بُبًد میَا، پیصبیىی ومًد. َمچىیه يريد یکی اس اجشای سًد )ومذی یاتعُذی( بٍ مذلحذالل خطای ممکه پیص

-باضذ. لذا فزضیٍ ديم تاییذ میذارتز اس تًسیع سًد ومذی بستاوکاران میوتایج وطان داد تًسیع سًد ومذی سُامذاران پای بخطذ.

تًان گفت پایذاری بیطتز اجشای ومذی سًدعمذتا واضی اس تًسیع جزیان ومذ در بیه سُامذاران است. اس دیگز عًامل ضًد. می

دٌ  َای سیان دَذ ي ضزکت لزار میتأثیز  َا است. سًددَی، تذايم سًد را تحت  تأثیزگذار بز پایذاری سًد، سًددَی ضزکت

 پایذاری کمتزی داروذ.
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