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هاي به دست آمده از مبادالت سهامي آتن به بررسي واكنش بازار بورس در اين مطالعه با استفاده از داده: چكيده 

 ۲۰۰۴هاي سود نقدي سهام طي دوره مقابل آگهي

 

مقاله مخصوصاً به ارزيابي اين ). AES(پردازد مي ۲۰۰۰ –

توزيع سود سهام در . كندهاي توزيعي سود سهام توجه ميواكنش قيمت سهام و حجم مبادالتي نسبت به آگهي

) اياالت پادشاهي( UK، ) اياالت متحده( USيافته هاي عمده اين بازار نسبت به بازارهاي توسعهيونان بيانگر تفاوت

دوم اينكه ، . شود نه سه ماه يكبار يا شش ماه يكبارهام بطور ساالنه پرداخت مياول اينكه در يونان سود س. است

مخصوصاً كمترين مقدار را براي توزيع از منافع ائتالفي  ۱۴۸/ ۱۹۶۷و  ۲۱۹۰/  ۱۹۲۰قانون ائتالفي يونان مربوط به 

روي سود سهام يا درآمدها  سوم اينكه طي دورة تحت آزمون هيچگونه مالياتي. بندي شده درنظر گرفته استماليات

هاي فهرست شده يوناني داراي تمركز مالكيتي بااليي هستند چهارم اينكه ، شركت. شودسرمايه تحميل نمي

هاي سود سهامي به عنوان منبع درحاليكه اكثر مالكان اغلب مشمول پست مديريتي بوده و لذا نياز كمتري به آگهي

هاي تغيير العاتي و مالياتي خنثي ، مهمترين واكنش بازاري را در مقابل آگهيعالرغم اين محيط اط. اطالعاتي دارند

.هاي محتواي اطالعاتي سود سهام هستندكنيم ، كه در جهت پشتيباني از فرضيهسود سهام مستند مي

 

  

.سود سهام ، تأثيرات برجسته ، قيمت سهام ، حجم مبادالت ، مبادله سهام آتن: كلمات كليدي 

 

  

:مقدمه .۱

 

  

اي اقدام به هاي سرمايهها با وجود مالياتهاي بسيار سنگين روي سود سهام نسبت به بهرهاين پرسش كه چرا شركت

اولين ) ۱۹۶۱(ميلر و مديقلياني . كنند سالهاست كه ذهن فالسفه را به خود مشغول كرده استتوزيع سود سهام مي

كامل تأثيري اي رزش شركت تحت بازارهاي سرمايهكساني بودند كه به اين نتيجه رسيدند كه سود سهام روي ا

بعد . تواند روي ارزش ائتالف اثر بگذاردگذاري است كه ميدر عوض ، آنها معتقدند كه تنها سياست سرمايه. ندارد

اي از محققان را بر آن داشت تا تأثير توزيعات سود سهام را بر ارزش شركت از آنها بود كه معماي سود سهام عده

.تفحص و بررسي قرار دهندمورد 

 

  


