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CONCLUSION 

The findings show that the dividend policy 
(Divisible profit proportion) has positive and significant 
relation with market information asymmetry namely 
when the dividend policy increases the information 
asymmetry increases, too. Also the information indicate 
that the market investors do not pay attention to the 
quality signaling divisible profit policy and the either 
same or opposite directions of EPS and DPS are not 
very effective. Considering the DR variable coefficient 
is positive when profitability is higher the data 
asymmetry is higher, too. Considering the DR variable 
coefficient is positive when profitability is higher the 
data asymmetry is higher, too. By virtue of the findings 
it may conclude when EPS and DPS changes are not in 
the same direction the internal and external information 
asymmetry of the company increases by changing profit 
division policy. 

ی نتیجه گیر
یافته ھای بدست آمده نشان می دھد که بین سیاست سود سھام ( نسبت سود قابل تقسیم) با عدم 

تقارن اطالعاتی بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی با افزایش سیاست سود سھام، عدم تقارن 
اطالعاتی نیز افزایش می یابد. ھمچنین اطالعات بدست آمده نشان می دھد که سرمایه گذاران بازار به 
کیفیت پیام رسانی سیاست سود قابل تقسیم توجھی نکرده و جھات یکسان یا مخالف EPS و DPS زیاد 

موثر نمی باشند. با توجه به اینکه ضریب متغیر DR مثبت است، زمانی که سودآوری در سطح باالتری 
باشد، عدم تقارن داده ھا نیز باالتر می باشد. با توجه به اینکه ضریب متغیر DR مثبت است، زمانی که 

سودآوری در سطح باالتری باشد، عدم تقارن داده ھا نیز باالترمیباشد. بر طبق یافته ھای بدست آمده می 
توان به این نتیجه رسید که وقتی تغییرات EPS و DPS در یک جھت نباشند، با تغییر سیاست تقسیم سود، 

 . عدم تقارن اطالعاتی داخلی و خارجی شرکت افزایش می یابد
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