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 چکیده

 ای با تأکید بر استراتژی رشد فروشدورههدف اصلی تحقیق حاضر، ارزیابی سودمندی گزارشگری مالی میان

باشد. بر این اساس تعداد می 19تا  19بورس طی دوره زمانی های ی آماری این پژوهش را شرکتبوده است. جامعه

- هایباشد و اطالعات مورد نیاز برای انجام محاسبات مربوطه از صورتشرکت می 88کل نمونه تحقیق حاضر معادل 

های این تحقیق از رگرسیون خطی چند مالی حسابرسی شده آنها اخذ گردیده است. همچنین، برای آزمون فرضیه

ها نشان داد که گزارشگری مالی ره و روش ترکیبی با اثرات استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل دادهمتغی

 بر بازده فروش تأثیر دارد. ایدورهمیان
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Abstract: 

Investors and analysts have called for more timely disclosure of corporate information. 

Responding to these demands, some retail firms issue comparable store sales (CSS) on a 

monthly or a quarterly basis in addition to an annual basis. This study examines whether a 

timely disclosure of CSS provides value-relevant information to market participants by 

examining investors' and financial analysts' responses at the time of CSS disclosures (short-

horizon) and over the month or the quarter (long-horizon). We find that both monthly and 

quarterly CSS are associated with contemporaneous market returns and analyst forecast 

revisions. More importantly, we find that quarterly CSS news becomes less important to 

investors when firms provide more timely CSS information, indicating that monthly CSS 

reports may preempt the information content of quarterly CSS. Additional tests show that 

investors and analysts rely less on CSS if CSS news and earnings (sales) news are inconsistent. 
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