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5. Conclusion

This objective of this research is to test the value relevance of accounting earnings and value

lue relevance of equitof
book value equity. The research tries to identify factor influencing accounting earnings and book 
va y response coefficients. The influence of accounting earnings and book value of equity 
to share price depend on bias in accounting. 

   The examination of hypothesis is done by regression model with independent and dependent 
variables. Independent variables consist of accounting earnings and book value of equity, and 
factors influencing accounting earnings and book value of equity response coefficients. Dependent 
variable is share price which have been adapted for possibility of the existence of inefficient market.  

بخش 5: نتیجه گیری

 هدف این تحقیق تست  اهمیت ارزش درآمد های حسابداری ئ اهمیت ارزش رسمایه است.

 این مطالعه تالش می کند تا به شناسایی فاکتورهایی بپردازد که بر  رضایب پاسخ درآمدهای

 حسابداری و ارزش رسمایه موثر هستند. تاثیر درآمد های حسابداری و ارزش رسمایه بر ارزش

.سهام بستگی به اریبی در حسابداری دارد

 آزمون فرضیه با مدل رگرسیون با متغیرهای مستقل و وابسته انجام پذیرفت. متغیرهای

 مستقل متشکل از درآمدهای حسابداری و ارزش سهام بودند و فاکتورهای موثر رضایب درآمد

 های حسابداری و ارزش سهام در نظر گرفته شدند. متغیر وابسته هامن ارزش سهام است که

.برای احتامل وجود بازار ناکارمد اختیار می شود
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