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چکیده
از جمله عواملی که منجرر هره سروو ییمرس سر ا مریشرود ،ایرااما مرایراد در راسر ا
نگ ااشس اخبار ها و عملکرد منفی در داخل شررکس اسرس .یکری از عرواملی کره مریتوانرا از
سوو ییمس پیشگیر نمایا ،پرداخس سود س ا اسس .تاثیر این عامل هر کاهش سروو ییمرس
س ا در شرکسهایی که دارا جریاد نوا آزاد و عرا تورارد اعاعراتی هرات ه ر نا مریتوانرا
شایاتر هاشا .هاف مواله حاضرتعیین تاثیر سود پرداخ ی هر ری ک سوو آتری ییمرس سر ا و
همچنین هررسی شا اثر جریاد نوا آزاد و عا توارد اعاعاتی هرر میرناد اثراریار مریکور
اسس .هه منظور دس یاهی هه اهرااف پرهوهش تعرااد 101شررکس پییرف ره شرار در هرورر اورا
ه ادار ت راد عی سالها  1389تا  1395ان خاب اردیا .هه منظور آزمود فرضریههرا پرهوهش
از الگو رارسیود چنااانه و دادرها ترکیبی اس فادر شار اسس .ن ایج پرهوهش حراکی از آد
اسس که سود پرداخ ی ،ری ک سوو ییمس س ا را کاهش میدهرا .عراور هرر ایرن یاف ره هرا
نشاد میدها که جریاد نواآزاد و عا توارد اعاعراتی هاعرش شرا اثراریار سرود سر ا
پرداخ ی هر ری ک سوو آتی ییمس س ا میاردد.
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مقدمه
یکی از موضوعاتی که در ارتبا ها رف رار ییمرس سر ا هره عرور ا ر ردر مرورد توجره
پهوهشگراد مالی هودر اسس ،تغییرا ناا انی ییمس س ا اسس که هه دو صور سروو و
ج ش در ییمس س ا رخ میدها .ها توجه هه اهمی ی که سرمایهاریاراد هررا هرازدر سر ا
1

خود یائل ه نا ،پایار سوو ییمس س ا  2که منجر هه کاهش شایا هازدر س ا مریشرود

در موای ه ها ج ش ،هیش ر مورد توجه یرار میایرد .سروو ییمرس سر ا یرک تغییرر منفری
ه یار هنرگ و غیرمعمول در ییمس س ا اسس که هاود ویرو یرک حادثره م رت ای راد
رخ میدها و هه عنواد پایار ا م ررادف هرا چرولگی منفری در هرازدر سر ا در نظرر ارف ره
میشود(هاتن .)2009 ،ه یار از پهوهشگراد هر این هاور ه نا که سروو ییمرس سر ا از
مایریس اعاعا داخلی آد ناشی میشود .مایراد واحا ای اد هه همراد انراازر کره هره
ان شار اخبار خوب 3در خ وص شرکس تمایل دارنا؛ سعی در پن راد نمرودد اخبرار هرا نیرن
دارنا(کوتار .)2009 ،
در پهوهشها یبلی عوامل م عاد در هروز و یا پیشگیر از این پایار شناسرایی اردیرار
اسس .یکی دیگر از عواملی که میتوانا پایار سوو ییمرس سر ا را ت رس الشرعا یررار دهرا

سود پرداخ ی 0شرکس اسس .در صور پرداخس سود سر ا  ،منراهم مرالی در دسر رر شررکس
کاهش پیاا نمودر و هناهراین نیاز هه مناهم مالی وجود خواها داشس کره ایرن نیراز از عریرم ترامین
مالی خارجی فراهت میاردد .ترامین کننراااد منراهم مرالی هره منظرور کراهش ری رک سروخس
مطالبا خود از شرکس خواهاد نظار هیش ر هر شرکس و دس رسی هیش ر هره اعاعرا خواهنرا
هود .در چنین حال ی امکاد انباشس اخبار ها توسط مایراد شرکس کاهش پیاا خواها کررد و در
ن یجه اح مال کاهش شایا در ییمس س ا نین کاهش پیاا خواها کرد.
پهوهش حاضر هه دنبال تبیین تاثیر سود س ا پرداخ ی هرر ری رک سروو ییمرس سر ا
اسس .ها توجه هه ادهیا پهوهش ان ظار میرود کره سرود سر ا پرداخ ری از عریرم افرنایش

کیفیس انارشگر مالی 5منجر هه کاهش انباشس اخبار ها و در ن یجه کاهش رینش ییمرس
س ا اردد .عاور هر این در این پهوهش ،تاثیر جریاد نوا آزاد 9هرر اثراریار سرود سر ا
پرداخ ی هر ری ک سوو ییمس س ا نین هررسی می ارردد .هرا توجره هره اینکره هرر انراازر
وجور نوا شرکس هیش ر هاشا مرایراد توانرایی پرداخرس سرود سر ا هیشر ر را دارنرا و از
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عرف دیگر سود س ا دارا اثر مثبس هر کیفیس انارشگر مالی اسس ان ظار مریرود کره
سطح هات جریاد نوا آزاد شرکس هر انباشس اخبار ها از عریم سود سر ا پرداخ ری تراثیر
منفی داش ه هاشا .ها توجه هه مطالب هیادشار پرهوهش حاضرر هره دنبرال هررسری تراثیر سرود
پرداخ ی هر ری ک سوو آتی ییمس سر ا هرا تاکیرا هرر جریراد نورا آزاد و عرا تورارد
اعاعاتی اسس.
مبانی نظری و فرضیهها
سوو ییمس س ا هه عنواد یک رخااد منفی شایا در هازدر س ا تعریف شرار اسرس
که موجب زیاد عمار در ثرو س امااراد و سلب اع ماد آن را هره هرازار سررمایه مریشرود.
سوو ییمس س ا از جمله مباحثی اسس کره همروارر مرورد توجره پهوهشرگراد یرارارف ره
اسس .پهوهشها یبلی دو دلیل هنیاد هرا ایرن رخرااد شناسرایی نمرودرانرا .اول ،هرالیل
مشکا نمایناای 7مایراد از انگینر هات ج س مخفری نمرودد اخبرار هرا شررکس هررا
ما عوتنی هرخوردارنا (هال2009 ،؛ کوتار 2009 ،؛ اراها  .)2005 ،زمرانی کره اخبرار
ها هه یک آس انه معین میرسا هافاصله این اخبار ها هرا سرمایهایاراد افشا شار و هاعرش

یک کاهش ناا انی و شایا در ییمس سر ا و یرا سروو ییمرس سر ا مریارردد (کریت و
ژانگ2011 ،؛هاتن2009 ،؛ جین و مایرز.)2009 ،
دو  ،هالیل مشکا نمایناای مایراد تمایل هه سررمایهاریار در پرروژرهرا دارا
خالص ارزش فعلی منفی و همچنین انباشس اخبار ها چنین پروژرها دارنا که این امر مرانم
از انجا ایااما اصراحی توسرط مالکراد و هیئرس مرایرر در مراحرل اولیره ایرن پرروژرهرا
میاردد .در ن یجه پروژرها ها هرا ما عوتنی ادامه خواهنرا داشرس و اخبرار هرا ایرن
پروژرها نین در عول زماد مخفی میاردنا که در سررسیا ها افشا اخبار ها ایرن پرروژرهرا
هاعش کاهش شایا در ییمس س ا میاردنا.
موضو تو یت سود هموارر هه عنواد یکی از ه ش هرانگینترین مباحش پرهوهش مطرر
هودر ،هطور که عایه ای ادداناد یرد حاضر و هیش از پنج دهه اخیر را هره خرود معطروف
کردر و موضو الگوها نظر جامم و هررسیها تجرهی هودر اسس .تو یت سرود از چنرا
ج نبه حائن اهمیس اسس .از یک نظر ،تو ریت سرود عراملی مروثر هرر اسر فادر از فرصرسهرا
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سرمایه ایار پیش رو شرکسهاسس .هر یرار میرناد سرود تو ریمی هیشر ر هاشرا ،منراهم
داخلی شرکس هه منظور اجرا پروژرها سرمایه ایار کم ر خواها شا و نیراز هره منراهم
مالی خارج از شرکس هیش ر میاردد.
مایراد شرکس هموارر ایاا هه ت میتایر در مورد سود سر ا (آیا سرود پرداخرس
شود و میناد آد چوار هاشا) هر مبنا ارزیاهی خود از سودها پایاار هلنامرا مریکننرا.
در وایم مایراد هه منظور دس رسی هیش ر هه مناهم تمایل چنراانی هره پرداخرس سرود سر ا از
خود نشاد نمیدهنا(لین نر .)1959 ،در ن یجه سود سر ا شررکس حراو اعاعراتی در مرورد
کیفیس سود اسس .ان ظار میرود که سود س ا پرداخ ری منجرر هره کراهش اح مرال ریرنش
ییمس س ا از عریرم مروارد زیرر ارردد :اول ،اسرکاینر و سرال ن نشراد دادنرا کیفیرس سرود
شرکسها که سود س ا پرداخس مینماینا هه مراتب هاتتر از شرکسها اسس کره سرود
س ا پرداخس نمیکننا (اسکینر و سول ن .)2011 ،هه اع واد کرازکی وهرانلن پرداخرس سرود
س ا منجر هه کاهش اح مال انجا تولب ح راهاار و در پری آد هاعرش افرنایش کیفیرس
انارشگر مالی میاردد .از عرف دیگر هر اناازر کیفیس انارشگر مرالی هیشر ر هاشرا
اح مال انباشس اخبار ها توسط مایراد کاهش پیاا خواها کرد کره ایرن امرر خرود موجرب
کاهش اح مال سوو ییمس س ا میاردد ( کاسکی و هانلن.)2013 ،
دو  ،جن ن ( )1989هیاد میکنا که پرداخس سود س ا هاعش افرنایش اح مرال نیراز هره
تامین مالی از عریم هازار میاردد .نیاز هه تامین مالی از عریرم هرازار هاعرش افرنایش کن ررل
مایراد توسط این تامین کنناااد و همچنین ایااما تنبی ی توسرط سررمایهاریاراد هررود

سازمانی از یبیل س امااراد ن اد  ،8هانکها سرمایهایار و تجار مریارردد (جن رن،

 .)1989زمانی که مایراد در معرض کن رل و ایااما تنبی ری توسرط ترامینکننراااد یررار
میایرنا توانایی آن ا ج س انباشس اخبار ها کاهش پیاا میکنا .هطور کلی ،سود تو ریمی
هاعش افنایش کیفیس انارشگر مالی و همچنین کن رل مرایراد از عریرم ترامینکننراااد
هیرونی میاردد که این امر موجب م ار توانایی مرایراد در انباشرس اخبرار هرا و در ن ایرس
مانم از کاهش شایا ییمس س ا میاردد.
سو  ،جن ن( )1989هیاد میکنا که مایراد اغلب ایااماتی انجا میدهنا که پیامرا آد
حااکثر کردد ثرو خود و نه ثرو س امااراد هاشا .هه اع وراد جن رن ،جریراد نورا آزاد
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هعنواد یک منبم عمار ،هاعش تشایا مشکا نمایناای هین مایراد و س امااراد میاردد
وجررود جریرراد نوررا آزاد هاعررش خواهررا شرراکه مررایراد در پررروژرهررا غیرسررودآور
سرمایهایار کننا .هناهراین در چنین حال ی جریاد نوا آزاد هر ثررو سر امااراد تراثیر
منفی خواها داشس .پرداخرس سرود سر ا منجرر هره کراهش جریراد نورا آزاد در دسر رر
مایراد میشود که این امر موجب کاهش توانایی مایراد در هرار دادد ثررو سر امااراد

از عریم سرمایه ایار هیش از حا در پروژرها ها خالص ارزش فعلی 9منفی میاردد .هر
این اسار فرضیه اول پهوهش هه شر زیر اسس:
فرضیه اول :سود س ا پرداخ ی ،ری ک سوو آتی ییمس س ا را کاهش میدها.
هطور کلی سود پرداخ ی ها کاهش جریاد نوا آزاد مانم از سرمایه ایار در پرروژرهرا
ها خالص ارزش فعلی منفی میاردد که این امر خود نین موجب کراهش یراف ن ریرنش ییمرس
س ا میاردد .میناد توانایی مرایراد در انباشرس و مخفری نمرودد اخبرار هرا در هرر شررک ی
م فاو اسس .در شرکسها که عا توارد اعاعاتی هرات هرین مرایراد و سر امااراد وجرود
دارد مایراد از توانایی هیش ر هرا مخفی نمرودد اخبرار هرا هرخروردار مریهاشرنا .در چنرین
حال ی ان ظار میرود که سود تو یمی ها افنایش کیفیس انارشگر مالی ،هاعرش افرنایش نیراز
هه تامین مالی خارجی اردیرار ،کره ایرن امرر موجرب افرنایش کن ررل و نظرار توسرط ایرن
ارورها که ن یجه آد کاهش عا توارد اعاعاتی شار و کاهش شایا در ییمس س ا اسس.
کاهش ییمس س ا از منظر عا توارد اعاعاتی نین یاهل هررسی اسس .در شررایطی کره
هیچگونه عا توارد اعاعاتی هین مایراد و سرمایه ایاراد وجود ناارد مرایراد انگیرنرا
هرا افشا نام وارد اعاعا ناارنا؛ زیرا در چنین شرایطی هنینرههرا نگ راار و عرا
افشا اخبار منفی هیش از منافم آد خواها هود .اما در شرایطی که عا توارد اعاعاتی هرین
مایراد و سرمایهایاراد هاتسس ،هنینههرا عرا افشرا اخبرار منفری و انباشرس آدهرا در
داخل شرکس ،کت تر از منافم آن ا خواها هود و هنراهراین مرایراد انگیرنر پیراا مریکننرا ترا
اخبار منفی را داخل شرکس انباشس کردر و آد را افشا نکننا ،اما انباشس شاد اخبرار هرا ترا
یک مرز هه دلیل ماحظا منفعس هنینه و سایر شرایط امکاد پییر هودر و ها افشرا ایرن
اخبار ییمس س ا هه شا کاهش پیاا مریکنرا(کوترار  .)2009 ،ان ظرار مریرود کره سرود
پرداخ ررری هرررا افرررنایش کیفیرررس انارشرررگر مرررالی ،و همچنرررین نیررراز هررره ترررامین مرررالی
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خارجی(درخواسس اعاعا همویم و یاهل اتکرا توسرط ترامینکننراااد منراهم مرالی) عرا
توارد اعاعاتی را کاهش دادر و از کاهش شایا در ییمس س ا جلوایر نمایرا .هرر ایرن
اسار فرضیهها دو و سو پهوهش هه شر زیر اسس:
فرضیه دوم :در شرکسها ها سطح هات جریاد نوا آزاد ،سود س ا پرداخ ی شا
کاهش ری ک سوو آتی ییمس س ا را افنایش میدها.
فرضیه سوم :در شرکسها ها عا توارد اعاعاتی هات ،سرود سر ا پرداخ ری شرا
کاهش ری ک سوو آتی ییمس س ا را افنایش میدها.
مایر یک شرکس ها توجه هه نفوذ و یار خود میتوانا تراثیر م مری هرر ویهاریهرا
12
شرک ی از یبیل اناازر 10شرکس ،اهر مالی ، 11هرازدر شررکس و عرا شرفافیس اعاعرا
داش ه هاشا که این ویهایها شرک ی خود تراثیر م مری هرر ری رک سروو ییمرس سر ا
دارنا .هرا مثال ،شرکسها ها ا نراازر هرنرگ ترر ن ربس هره سرایر شررکسهرا ،عملکررد و
کارایی ه ر دارنا و اخبرار هرا در خ روص آن را کم رر اسرس .از ایرن رو ،غالبرا در ایرن
شرکسها اخبار ها م رمانه ا وجود ناارد که مایر هرا پن اد نمرودد آن را انگیرنر داشر ه
هاشا .از عرفی فعاتد هازار سرمایه هه شرکسها ها اناازر هنرگ ،اع مراد هیشر ر دارنرا و
اح مات اخبار در خ وص این شرکسها ،واکنش منفی کم ر در موای ه ها شرکسها هرا
اناازر کوچک ر در سرمایهایاراد ایجاد میکنا (جن ن و همکاراد.)1979،

از دیگر موارد موثر هر ری ک سوو میتواد هه اهر مالی اشارر کررد .هره اع ورادهراتن
افنایش میناد هاهی شرکس میتوانا منجر هه افرنایش هنینره ه ررر ارردد .هنراهراین افرنایش
ن بس اهر مالی میتوانا منجر هه کاهش سود انارششار اردد .پس حجت هرات هراهی
در ساخ ار سرمایه 13یک شرکس میتوانا زمینه ا هرا ایجاد چولگی منفی در هازدر سر ا
هاشا (هاتن .)2009 ،هازدر سر ا نیرن از عریرم نوسرادهرا (ان راف معیرار هرازدر) خرود هرر
ری ک سوو ییمس س ا اثرایار اسس .هه اع واد هراتن( )2009شررکسهرایی کره هرازدر
آدها در سال جار نوسادها هیش ر را شاها هودر اسس ها اح مال زیادتر در سرال هعرا
در معرررض ریررنش ییمررس س ر ا یرررار خواهنررا ارفررس(هرراتن .)2009 ،در مررورد شررفافیس
اعاعا  ،شفافیس هیش ر درانارشگر هه سررمایهاریاراد امکراد مریدهرا کره ت رمیما
آااهانهتر اخیکننا و موررا ایار ،رف ارها غیریرانونی و فرصرس علبانره را راحرس ترر
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شناسایی کردر و از منافم سرمایهایاراد حمایس هیش ر هه عمرل مریآورنرا(نیک هخرس و
پور ح ینی .)1390،از آنجا که مرایرعامل شررکس هرر سی ر ت انارشرگر مرالی شررکس
نظار دارد هناهراین از این فرآینا هه عنواد اهنار در ج س مخفی نمودد اخبار ها شررکس
اس فادر کردر و موجب ری ک سوو ییمس س ا میاردد.
پیشینه
حبیب و ح ن ( )2017در پهوهشی ت رس عنرواد "اسر راته تجرار  ،هریش ارزشریاهی
س ا و ری ک سوو ییمس س ا " هه هررسی تاثیر اس راته ها سطح شرکس هرر ری رک
سوو آتی ییمس س ا و مینانی که هریش ارزشریاهی سر ا ایرن راهطره را تعرایل مریکنرا،
پرداخ نا .یاف هها پهوهش فو حاکی از این اسس که در شررکسهرایی کره از اسر راته
نوآورانه اس فادر میکننا در موای ه ها شرکسها که از اس راته دفاعی اسر فادر مریکننرا
اح مال رینش در ییمس س ا شرکس هیش ر اسس.

کیت و همکاراد ( )2019در پهوهشی هه هررسی "تراثیر پرداخرس سرود سر ا و ری رک
سوو ییمس س ا " پرداخ نرا .ن رایج پرهوهش حراکی از آد اسرس کره تو ریت سرود سر ا
تاثیر منفی هر ری ک سوو ییمس س ا دارد .عاور هراین ،یاف هها پهوهش آن ا هیرانگر
این اسس که در شرکسهایی کره عرا تورارد اعاعراتی و جریراد نورا آزاد وجرود دارد،
تو یت سود س ا هر ری ک سوو ییمس س ا تاثیر منفی دارد.

چن و همکاراد ( )2015در پهوهشی هه هررسی "تاثیردوارانگی وییفره مرایرعامل 10هرر

ری ک سوو ییمرس سر ا " پرداخ نرا .ن رایج پرهوهش آن را حراکی از آد اسرس کره هرین
دواانگی وییفه مایرعامل و ری ک سروو ییمرس سر ا تراثیر مثبرس و معنرادار وجرود
دارد .هه هیاد دیگر دواانگی وییفه مایرعامل هاعش خواها شا که آن را از توانرایی و نفروذ
هیش ر ج س انباشس اخبار ها شررکس هرخروردار هاشرنا کره در ن ایرس ایرن امرر منجرر هره
سوو ییمس س ا میارد.

رو ( )2015در پهوهشی هه هررسی"سیاسس تو یت سود ،ساخ ار مالکیس ،و حاکمیرس

شرک ی "15پرداخس .ن ایج پهوهش حاکی از آد اسس که حاکمیس شرک ی تاثیر معنرادار
هررر سیاسررس تو رریت سررود دارد .عرراور هررر ایررن ن ررایج ایررن پررهوهش هیررانگر ایررن اسررس کرره
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نواشوناای و فرصسها رشا شرکس تاثیر مثبس و معنادار هر سیاسسها تو ریت سرود
شرکس دارد.

ح ین و همکاراد ( )2010در پهوهشی ت رس عنرواد"تراثیر عوامرل خراص شررکس هرر
ت میما پرداخس سود شرکس" هه هررسی تاثیر اناازر شررکس ،نوسرانا سرود ،مالکیرس
مایری ی ،رشا شرکس و نوا شوناای هر سود پرداخ ی شررکس پرداخ نرا .ن رایج پرهوهش

نشاد داد که نوسادها سود و مالکیس مایری ی تاثیر منفری و معنرادار هرر سرود پرداخ ری
دارد .از عرف دیگر هرا انراازر شررکس ،رشرا و نواشروناای هیچگونره تراثیر معنرادار
یافس نشا.

چانگ و چن ( )2010در پهوهشی هره هررسری"تراثیر نواشروناای 19سر ا هرر ری رک

سوو ییمس س ا "پرداخ نا .ن ایج پهوهش حاکی از آد اسس که هین نوا شروناای سر ا
و ری ک سوو آتی ییمس س ا راهطه مثبرس و معنرادار وجرود دارد .هره عبرار دیگرر،
هراناازر نواشوناای س ا هیش ر هاشا هاعش تشایا انباشس اخبار هرا در داخرل شررکس از
میاردد.

عریم ت یل ت ایا هه خروج سرمایه ایاراد ها افم کوتار ما
کیت و ژانگ ( )2011در پهوهشری ت رس عنرواد "تراثیر اج نراب مالیراتی هرر ری رک
سوو ییمس سر ا " هره هررسری راهطره هرین فررار از مالیرا و پایرار سروو ییمرس سر ا
17

پرداخ نا .ن ایج این پهوهش حاکی از آد اسرس کره فررار از مالیرا فرصرسهرایی را هررا
مایراد در مورد انجا فعالیسها یی کره هررا پن راد سراخ ن اخبرار هرا و در ن ایرس امررار
ساخ ن سرمایهایاراد عراحی شار اسس ایجاد مینمایا ،که این م اله در ن ایس مریتوانرا
هه پایار کاهش ییمس س ا منجر اردد.
س ایش و همکاراد( )1399در پهوهشی هه هررسی"تاثیر مرایریس سرود مب نری هرر ایرا

تع ا و مایریس سود وایعی هر ری ک سوو ییمرس سر ا "پرداخ نرا .ن رایج حاصرل از
تجنیه و ت لیل فرضیهها پهوهش نشاد میدها که مایریس سود مب نی هر ایرا تع را و
مایریس وایعی سود هر ری ک سوو ییمس س ا شرکسها (هرا اسر فادر از چرولگی منفری
هازدر س ا و سیگما حااکثر ) تاثیر ناارد .افنود هر این ،یاف هها پرهوهش هیرانگر تراثیر
مثبس مایریس سود مب نی هر ایا تع ا و مایریس وایعی سود هرر ری رک سروو ییمرس
س ا شرکسها (ها اس فادر از نوساد پایین هه هات) اسس.
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کردسر انی و خراتمی ( )1395در پهوهشری هره هررسری "ارتبرا هرین کیفیرس اعاعررا

ح اهاار و ح اهاار م افظه کارانه هرر ری رک سروو ییمرس سر ا " پرداخ نرا .ن رایج
پهوهش نشاد میدها هین م افظه کار نامشرو و ری ک آتی سوو ییمس سر ا راهطره
معنا دار وجود ناارد .همچنین سطح م افظهکار نامشرو  ،نوش م افظهکار مشررو
را در جلوایر از ری ک آتی سوو ییمس س ا م راود نمریکنرا .هعراور هرین کیفیرس
هاتتر ح اهرسی ها ری ک آتی سوو ییمس س ا راهطه معنادار یافس نشا.
فروغی و یاست زاد( )1390در پهوهشی هه هررسی"تاثیر اعمیناد هیش از حا مایری ی هرر

ری رک سرروو ییمرس سر ا " هرا اسر فادر اعاعرا  117شرررکس در هرازر زمررانی -1392
1383پرداخ نا .ن ایج پهوهش حاکی از آد اسس که اعمیناد هیش از حا مایری ی هر تمرامی
معیارها ری ک سوو ییمس س ا تاثیر مثبرس و معنرادار دارد .در وایرم هراسرار ن رایج
این پهوهش مرایراد دارا اعمینراد هریش از حرا اح مرال ری رک سروو ییمرس سر ا را
افنایش میدهنا.

 )139در پهوهشری هره هررسری"عوامرل تعیرینکننرار ن ربس
مرادزادر و عطار مطلرم(13922
پرداخس سود س ا ها اس فادر از شبکه ع بی" پرداخ نا .ن ایج پهوهش حراکی از آد اسرس
که میاد ن ربس پرداخرس سرود سر ا و م غیرهرا ن ربس پرداخرس سرود سر ا سرال یبرل،

پراکناای مالکیس و جریاد نورا آزاد راهطره معنرادار و مثبرس وجرود دارد .همچنرین ن رایج
ت ویم هیانگر پیشهینی دییمتر ن بس سود س ا ها اس فادر از مال شبکه ع بی اسس.
فروغی وهمکاراد( )1391پهوهشی ت س عنواد "تاثیر فرار مالیراتی هرر ری رک سروو

آتی س ا "را در شرکس ها پییرف ه شار در هورر اورا ه ادار ت راد مورد هررسری یررار
دادنا .ن ایج پ هوهش حراکی از آد اسرس کره فررار از پرداخرس مالیرا  ،منجرر هره افرنایش
ری ک سوو آتی ییمس س ا میشود .همچنین در شرکسهایی که از نظا راهبرر یرو
تر هرخوردارنا ،اثر فرار مالیاتی هر افنایش ری ک سوو آتی ییمس س ا کم ر اسس.

سعیا و ح ینی ییرار ( )1391در پهوهشری هره هررسری"ترکیرب سر اماار و سرود
تو یمی" پرداخ نا .ن ایج پهوهش هیانگر این اسس کره هرین سرود تو ریمی هرا میرناد سر ا
شناور آزاد و درصا مالکیس حوویی راهطه عکرس و هرین سرود تو ریمی و درصرا مالکیرس
حوویی راهطه م ویت وجود دارد که این هیانگر این اسس کره در شررکسهرایی کره سراخ ار
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مالکیس حوویی هیش ر وجود دارد سود نوا کم ر تو یت میشود.

فروغررری و همکررراراد( )1391در پهوهشررری هررره هررسررری"تﺄثیر م افظهکار شرعی

ح اهاار هر ری ک سوو آتی ییمس س ا "پرداخ نا .شرواها هیرانگر ایرن اسرس کره هین
م افظر رهکر رار شر ررعی و ری ر رک سوو آتی ییمس س ا  ،راهطه معکور وجررود دارد.
عرراور هررر ایررن ،در شرایطیکه هین مایراد و سرررمایهارریاراد عررا توارد اعاعاتی وجود
داشرر ر ه هاشررررا ،توانایی م افظهکار شرعی ج سکاهش ری ک سوو آتی ییمس س ا
هیش ر اسس.

ی ییزادرفر و عماد ( )1390در پهوهشی هه هررسری"راهطره میراد جریراد نورا آزاد،
وضعیس سودآور و میناد سود تو یمی" در هورر اورا ه رادار ت رراد در یرک دورر در

ساله پرداخ نا .ن ایج این پهوهش حاکی از آد اسس کره هرین وضرعیس سرودآور و میرناد
سود تو یمی یک راهطه معنرادار وجرود دارد ،امرا هرین جریراد نورا آزاد و میرناد سرود
تو یمی شرکسها راهطه معنادار وجود ناارد.
روش شناسی
ها توجه هه اینکه ن ایج حاصل از این پهوهش مریتوانرا در فرآینرا ت رمیت ایرر اسر فادر
شود ،این پهوهش از ل اظ هاف کارهرد اسس .همچنین از آنجا که هرانبال ارزیراهی ارتبرا
هین دو یا چنا م غیر اسس از ل راظ ماهیرس توصریفی-همب ر گی اسرس .هررا تجنیرهوت لیرل
دادر ها پهوهش حاضر از آمرار توصریفی و اسر نباعی اسر فادر شرار اسرس .ج رس تشرریح و
تلخیص دادرها جممآور شار از آمار توصیفی (میانگین ،واریانس ،و  )...و هرا ت لیرل و
آزمود فرضیهها پهوهش از آمار اس نباعی ه رر ارف ه شار اسس .هرا تعیرین نرو دادرهرا
ترکیبی از آزمودها  Fلیمر و هاسمن اسر فادر شرار اسرس .هررا تجنیره و ت لیرل دادرهرا و
اس خراج ن ایج پهوهش ،از نر افنارها  Eviews8 ،Excelو  Stata12اس فادر شار اسس.
جامعه آمار این پرهوهش شرامل تمرامی شررکسهرا پییرف ره شرار در هرورر اورا
 139اسس .در این پهوهش ،نمونهایرر هرا اسر فادر از
 138تا 13955
ه ادار ت راد در هازر زمانی 13899
روش حیف سی ماتیک انجا شار اسس.
هناهراین نمونه ان خاهی شامل تمرامی شررکسهرا پییرف رهشرار در هرورر اورا ه رادار
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ت راد اسس که شرایط زیر را دارا هاشا:
 .1هه منظور یاهل موای ه هودد اعاعا  ،سال مالی شرکس من ی هه  29اسفنا مار هاشا.
 .2کلیه دادرها مورد نیاز پهوهش هرا شرکسها مورد هررسی موجود هاشا.
 .3تا پایاد سال  1389در هورر اورا ه ادار ت راد پییرف ه شرار هاشرا .دلیرل ان خراب
این سال این اسس که در مال عا شفافیس مالی میهای س ترا سره سرال ویفره ایرن
م غیر را م اسبه و هاهت جمم نمود لیا ها توجه هه اینکه دورر پرهوهش از سرال 1389
الی  1395اسس میهای س هه منظور م اسربه هرخری م غیرهرا از اعاعرا ترا سره
سال یبل نین اس فادر نمود .جنو شرکسهرا سررمایهاریار و واسرطهارر مرالی
(هانکها و لینینگ) نباشنا.
 .0ها توجه هه این م اودیسها تعااد  101شرکس پییرف ه شار در هورر اورا ه ادار
ت راد ان خاب اردیار اسس.
مدلها
هه منظور آزمود فرضیهها و هره اسر ناد پرهوهش کریت و همکراراد ( )2019از مرالهرا
رارسیود زیر اس فادر شار اسس.
مال مرتبط ها فرضیه اول
Crashrisk
2
i,t+1=α0+α1Divi,t+α2ACCMi,t+α3ACCM i,t+α4RETi,t+α5SIGMA+α6SIZ
Ei,t +α7ROAi,t +α8LEVi,t+ α9MTBi,t + α10NCSKEWi,t
مدل()1

که در این راهطه:
 :Crashrisk i,t+1ری ک سوو ییمس س ا شرکس  iدر پایاد سال مالی .t+1
 :Divi,tسود س ا پرداخ ی شرکس  iدر پایاد سال مالی  tمیهاشا.
 :ACCMi,tمیناد عا شفافیس اعاعا مالی شرکس  iدر پایاد سال مالی .t
 :ACCM2i,tتواد دو عا شفافیس اعاعا مالی شرکس  iدر پایاد سال مالی .t
 :RETi,tمیانگین هازدر ماهانه س ا شرکس  iعی سال مالی .t
 :SIGMAi,tان راف معیار هازدر ماهانه س ا شرکس  iعی سال مالی .t
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 :SIZEi,tاناازر شرکس که هراهر اسس ها لگراری ت عبیعری ارزش دف رر کرل دارایریهرا

شرکس  iدر پایاد سال مالی.t

 :ROAi,tهازدر داراییها که هراهر اسس ها ن بس سرود عملیراتی هره مجمرو دارایریهرا
شرکس  iدر پایاد سال مالی .t
 : LEVi,tهیرانگر اهرر مریهاشرا کره از عریرم تو ریت کرل هراهیهرا هرر ارزش دف رر
دارایریها شرکس  iدر پایاد سال مالی tم اسبه شار اسس.
 :MTBi,tعبار اسرس از ن ربس ارزش هرازار حورو صراحباد سر ا هره ارزش دف رر
حوو صاحباد س ا شرکس  iدر پایاد سال مالی .t
 :NCSKEWi,tچولگی منفی هازدر س ا شرکس  iدر پایاد سال مالی .t
 :εi,tعبار اسس از جن خطا یا پ مانا مال.

مال مرهو هه فرضیه دو
FCFi,t+α3FCF*Div+α4ACCMi,t
+α8SIZEi,t
+α9ROAi,t

Crashriskt+1=α0+α1Divi,t+t
+α2
+α5ACCM2i,t+α6RETi,t+α7SIGMA
+α10LEVi,t+α11MTBi,t+ α12NCSKEWi, t

مرال()2
که در این راهطه:

 :FCFi,tجریاد نوا آزاد شرکس  iدر پایاد سال مالی .t
 :εi,tخطا هرآورد مال؛ سایر م غیرها عبم مال ( )1میهاشا.
مال مرهو هه فرضیه سو
مرال()3

Crashriskt+1=α0+α1Divi,t+α2 ISi,t+α3IS*Div +α4ACCMi,t
+α5ACCM2i,t +α6RETi,t+α7SIGMA +α8SIZEi,t
+α9ROAi,t+α10LEVi,t+α11MTBi,t + α12NCSKEWi,t +

 :ISi,tعا توارد اعاعاتی شرکس  iدر پایاد سال مالی .t
 :εi,tخطا هرآورد مال؛ سایر م غیرها عبم مال ( )1میهاشا.
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متغیر وابسته
ریسک سقوط ( :)Crash riskعبار اسرس از ری رک سروو ییمرس سر ا کره هره
منظور اناازرایر آد از معیار چولگی منفی هازدر س ا اس فادر شار اسس.
هه منظور اناازر ایر چولگی منفی هازدر س ا هه اس ناد پهوهش حبیب ( )2010و هاتن
( )2009از راهطه( )1اس فادر شار اسس.
⦌NCSKEWj,θ =-⦋n(n-1) Σwj,θ⦌÷⦋n(n-1)(n-2)(Σwj,θ)3.2
راهطه()1
3.2

که در مال فو  wj,θنشاد دهنار هازدر ماهانه خاص شررکس  jهررا مرار  θاسرس و n

تعااد هازدر ماهانه مشاهار شار عی سرال مرالی اسرس .در مرال فرو هرچره ضرریب منفری
چولگی هیش ر هاشا،آد شرکس در معرض سوو ییمس س ا هیش ر خواها هود.
هازدر ماهانه خاص شرکس که هرا  wj,θنشاد دادر میشود و هراهر اسس ها لگراری ت عبیعری
عاد یک هعاور عاد هاییمانار  εj,θکه از راهطه ( )2هاسس میآیا.
)Wj.θ =ln(1+ εj,θ

راهطه()2
که در این راهطه:
 :εj,θهازدر هاییمانار

سر ا شررکس jدر مرار θاسرس وعبرار اسرس از هاییمانرار یرا

پ مانا مال()0
مال()0

rj,θ=β0+β1jrm,θ-2+β2jrm,θ-1+β3jrm,θ+β4jrm,θ+1+β5jrm,θ+2+εj,θ

که در آد rj,θهازدر س ا شرکس  jدر مار θاسس.
 :rm,θهازدر هازار در مار  θاسس هرا م اسبه هازدر ماهانه هرازار ،شراخص اه راا مرار از
شاخص پایاد مار ک ر شار وحاصل هر شاخص اه اا مار تو یت میشود .تز هه ذکرر اسرس
که در م اسبه هازدر هازار از شاخص هازدر نوا ییمس اس فادر شار اسس.

مال( )0ها اس فادر از روش رارسیود چنااانه و شیور دادرها ترکیبری هررآوردشرار و
هاییمانار آد هه شر راهطه ( )2هرا م اسبه هازدر ماهانه خاص شرکس اس فادر میشود.
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متغیر مستقل
(:)DIVعبارت رس از سرود سر ا پرداخ ری کره هرره منظرور انراازرایررر آد هره اسر ناد
پهوهش کیت و همکاراد ( )2019از ن بس سود س ا پرداخ ی هه ییمس س ا در پایراد سرال
مالی اس فادر شار اسس.
متغیرهای کنترلی
م غیرها کن رلی این پهوهش شامل عرا شرفافیس ،ترواد دو عرا شرفافیس ،میرانگین
هازدر ،ان راف معیار هازدر ،اناازر شرکس ،هازدر دارایری ،اهرر مرالی ،فرصرسهرا رشرا و
چولگی منفی هازدر س ا اسس کره در ذیرل هره تشرریح هریرک و ن رور انراازرایرر آن را
پرداخ ه شار اسس.
عدم شفافیت( :)ACCMهررا انراازر ایرر مرایریس سرود از معیرار ایرا تع را
اخ یار هراسار مال جرونن تعرایل شرار اسر فادر شرار اسرس .درایرن مرال ایرا تع را
اخ یار از تفاو کل ایا تع ا و ایرا تع را غیرر اخ یرار هاسرس مریآیرا .هراین
منظور اه اا مال رارسیونی شمارر( )5هرآورد مریشرود و سرسس هرا اسر فادر از پارام رهرا
هرآوردشار حاصل از آد ،ایا تع ا اخ یار هراسار راهطه ( )3م اسبه میاردد.

مال()5
راهطه()3

در این رواهط:
 :TAj,tمجمو ایا تع ا شرکس jدر پایاد سال  tهودر و مجمو ایا تع ا نیرن از
تفاو سود خالص و جریاد نوا عملیاتی م اسبه شار اسس.
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 :Assetj,t-1مجمو داراییها شرکس  iدر پایاد سال.t-1

 :ΔSalej,tتغییر در فروش خالص شرکس iدر سال  tن بس هه سال یبل.
 :ΔReceivablej,tتغییر در ح ابها دریاف نی شرکس jدر سال tن بس هه سال یبل.
 :PPEj,tداراییها ثاهس شرک iدر پایاد سال. t
 :DisAccj,tجمم ایا تع ا اخ یار شرکس  jدر سال .t

پس از م اسبه ایا تع ا اخ یار  ،میناد مایریس سرود هعنرواد معیرار عرا شرفافیس
اعاعا مالی از عریم راهطه ( )5اناازرایر شار اسس.

)ACCMi,t=Abs(DiscACCj,t-1)+Abs(DiscACCj,t-2)+Abs(DiscACCj,t-3

راهطه()0
که در راهطه فو :
 :ACCMj,tمعیارعا شفافیس اعاعا
 :Absنماد یارمطلم.

مالی شرکس  jدر پایاد سال مالی .t

 :DiscACCj,t-1ایا تع ا اخ یار شرکس iدر پایاد سال مالی.t-1
 :DiscACCj,t-2ایا تع ا اخ یار شرکس iدر پایاد سال مالی.t-2

 :DiscACCj,t-3ایا تع ا اخ یار شرکس iدر پایاد سال مالی.t-3

راهطه میکور هاین معنی اسس که معیار عرا شرفافیس اعاعرا از مجمرو یرارمطلم
( )Absایا تع ا اخ یار عی سه سال ایش ه حاصل شار اسس.
تواد دو عا شفافیس( :)ACCM2ها اس ناد هه ن ایج هاتن ( )2009مبنی هرر راهطره غیرر
خطی هین مایریس سود و سوو ییمس س ا  ،عاور هر مایریس سود ،ترواد دو ایرن م غیرر
نین در مال ن ایی کن رل شار اسس.
میانگین هازدر( :)RETj,tمیانگین هازدر ماهانه خاص شررکس  iعری سرال مرالی  tکره از
عریم راهطه ( )5م اسبه میشود.
راهطه ()5
که در این راهطه هازدر هر مار در عرول سرال م اسربه شرار و سرسس هرر تعرااد هرازدر ماهانره
مشاهار شار تو یت شار تا میانگین هازدر ماهانه خاص شرکس هاسس آیا.
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ان راف معیار هازدر( :)SIGMAi,tعبارت س از ان راف اس اناارد از هازدر ماهانه خاص
شرکس iعی سال  tکه از عریم راهطه ( )9هاسس میآیا.
∑12
Ɵ=1(𝑅𝐽,𝑇 −𝑅𝐸𝑇𝑖,𝑇 )2
N−1

= 𝐴𝑀𝐺𝐼𝑆

راهطه ()9
در رواهط فو :

 :Ri,θهازدر ماهانه س ا شرکس iدر مار  θاسس.

 :Nتعااد هازدر ماهانه مشاهار شار در عی سال مالی اسس.
اناازر شرکس( :)SIZEi,tلگراری ت عبیعری ارزش دف رر کرل دارایریهرا شررکس  iدر
سال.t
هازدر دارایی( :)ROAi,tن بس سود خالص هر مجمو داراییها شرکس  iدر سال .t
اهر مالی( :)LEVi,tعبارت س از ن بس کل هاهیهرا هرر کرل دارایریهرا شررکس  iدر
سال.t
فرصسها رشا( :)MTBi,tن بس ارزش هازار هه ارزش دف ر حورو صراحباد سر ا
شرکس iدر سال. t
چولگی منفی هازدر س ا ( :)NCSKEWi,tچولگی منفی هازدر س ا شرکس iدر سال.t
متغیرهای مداخله گر

در این پهوهش هه منظور آزمرود فرضریه دو و سرو از دو م غیرر مااخلره ارر جریراد
نوا آزاد و عا توارد اعاعاتی اس فادر شار اسس.
جریاد نوا آزاد( :)FCFهه منظور انجا فرضیه دو پهوهش اه اا میهای س جریراد نورا
آزاد شرکسها عضو نمونه پهوهش را اناازرایر کرد و میانه آن ا را م اسبه نمود سسس
شررکسهرا کرره جریراد نوررا آزاد آن را هیشر ر از موراار میانرره م اسربه شررار هاشرا هعنررواد
شرررکسهررا کرره دارا جریرراد نوررا آزاد زیرراد مرریهاشررنا ،شناسررایی مرریاررردد و مورراار
م غیرمجاز جریاد نوا آزاد آد هراهر ها یک یرار دادر میشود ،در ن یجره شررکسهرا کره
جریاد نوا آزاد آن ا کم ر از مواار میانه م اسبه شار هاشا هعنرواد شررکسهرا کره دارا
جریاد نوا آزاد کت میهاشنا ،شناسایی میشود و مواار م غیر مجراز جریراد نورا آزاد آد
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هراهر ها صفر یرار دادر میشود .هرا اناازرایر جریاد نوا آزاد مطاهم پهوهش لن و پول ن

( )1989از راهطه( )7اس فادر شار اسس.
راهطه()7

)FCFit=(OP-TAX-CIP-DPP

که در این راهطه:
:FCFitنماد جریاد نوا آزاد
 :OPسود عملیاتی یبل از اس اک
:TAXمالیا پرداخ ی
:CIPهنینه ه رر پرداخ ی
 :DPPسودها تو یمی پرداخ ی
در این مال جریاد نوا آزاد هر جمم دارایریهرا تو ریت مریشرود کره ایرن امرر هررا
اس اناارد کردد مواار جریادها نوا آزاد هرا س ولس موای هها شرکسها مخ لف
هاهت اسس.
عدم تقارن اطالعااتی( :)ISدر فرضریه سرو پرهوهش هره منظرور م اسربه عرا تورارد
اعاعرراتی از م غیررر مجرراز ن رربس ارزش هررازار هرره ارزش دف ررر هراسررار پررهوهش کرریت و
همکاراد ( )2019اس فادر شا .هاین منظور اه اا ن ربس ارزش هرازار هره ارزش دف رر م اسربه
شار سسس میانه این اعااد اناازرایر اردیار و در ن ایس شرکسها که ن بس ارزش هرازار
هه ارزش دف ر آن ا هنرگ تر از مواار میانه م اسبه شار هاشا هعنواد شررکسهرا دارا عرا
توارد اعاعاتی هات ان خاب اردیارانا و اناازر م غیر مجاز هرا آن ا هراهر ها یرک یررار دادر
شا ،همچنین هرا شرکسهایی که ن بس ارزش هازار هه ارزش دف ر آن ا کوچک ر از موراار
میانه م اسبه شار هاشا هعنواد شرکسها دارا عا توارد اعاعاتی پایین ان خاب اردیرارانرا
و اناازر م غیر مجاز هرا آن ا هراهر ها صفر یرار دادر شار اسس .در وایم اس اتل ایرن معیرار،
مب نی هر این وایعیرس اسرس کره در شررکسهرا هرا فرصرس رشرا هیشر ر ،م رئله عرا تورارد
اعاعاتی شایاتر اسس .شرکسها ها چشتانراازها آتری مطلروب ،همروارر دارا منایرا
ریاه ی نظیر م وت من ر هه فرد و یا س ت عمار در هازار م وت میهاشرنا ،هنراهراین
هرا حفظ منایا ریاه ی و جلوایر از افنایش ریاهس هرا ریبرا موجرود تمایرل چنراانی هره
ارائه و افشا کامل اعاعا عملیاتی خود ناارنا ( اسمیس و واتس.)192 ،

پهوهشها کارهرد در انارشگر مالی ،شمارر 11

108

تجزیه و تحلیل نتایج
در این پهوهش هرا تجنیه و ت لیل دادرها و آزمرود فرضریههرا از دادرهرا ترکیبری و
مال رارسیونی چنااانه اس فادر شار اسس .ها توجه هه اینکره از دادرهرا ترکیبری اسر فادر
شار اسس ،هناهراین ها انجا آزمود  Fلیمر وهاسمن مشخص اردیا که هررا هرسره فرضریه
پهوهش ،دادرها از نو تلفیوی ه نا .هرا هرآورد پارام رها مالها رارسیود ،آزمرود
فرضها کاسیک از اهمیس ویهرا هرخوردار اسس .از جملره م رتتررین ایرن فررضهرا،
فرضها مرهو هره عرا وجرود خرودهمب ر گی و عرا وجرود واریرانس ناهم رانی هرین
هاییمانارها مال اسس .هه منظور تشخیص وجود خود همب گی هین هاییمانارها ،از آزمود
وولاریج ) (Wooldrigeاس فادر شا .هره منظرور هررسری وجرود واریرانس ناهم رانی هرین
هاییمانارها ،از آزمود هروش پاااد اس فادر شار اسس.
آمار توصیفی
جاول 1آمار توصیفی م غیرها پرهوهش را نشراد مریدهرا .هاتوجره هره نندیرک هرودد
موادیر میانه و میانگین میتواد هیاد کررد کره م غیرهرا پرهوهش از توزیرم آمرار مناسربی
هرخوردار ه نا .همادعور که در جاول 1نین یاهل مشراهار اسرس ان رراف معیرار م غیرهرا
صفر نی س ،هناهراین میتواد م غیرها مورد هررسی را در مال وارد کرد.
جاول :1آمار توصیفی م غیرها
نام متغیر
CRASHRISK
DIV
ACCM
ACCM2
RET
SIGMA
SIZE
LEVERAGE
ROA
NCSKEW
MTB

میانگین
-0/0223
78/3972
-0/2022
0/0130
0/.0750
0/1200
13/9388
0/9081
0/1110
-0/2303
1/7022

میانه
-0/1108
7/0109
-0/1918
0/1139
0/0252
0/1101
13/7772
0/9103
0/0950
-0/1792
1/7032

کمینه
-2/8853
0/0009
-3/0907
0/0000
-0/0978
0/0000
0/0000
0/0000
-2/0039
-3/8833
-51/7859

بیشینه
3/9799
0930/508
1/0530
11/9795
0/9997
0/9930
19/1092
1/3330
0/9297
7/9999
18/8999

انحراف
استاندارد
1/2389
372/9399
/5959
0/8893
0/1922
0/0777
1/9020
0/2130
0/1982
1/0380
3/9155

تعداد مشاهدات
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
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م م رین شاخص مرکن میانگین اسس که نشاددهنار نوطه تعادل و مرکن ثول توزیرم اسرس
و شاخص مناسبی هررا نشراد دادد مرکنیرس دادر هرا اسرس .هررا مثرال میرانگین م غیرر واه ر ه
 -0/02مریهاشرا کره نشراد مریدهرا
ری ک سوو ییمس س ا ( )CRASHRISKهراهرر هرا 0223
هیشر ر دادرهررا مرهررو هرره ایررن م غیررر حررول ایررن نوطرره تمرکررن یاف ررهانررا .میانرره یکرری دیگررر از
شاخصها مرکن اسس که وضعیس جامعه را نشاد میدها .همادعور که ن ایج نشاد میدهرا
میانه م غیر سود س ا پرداخ ی هراهر ها  7/0109میهاشا که هیانگر ایرن اسرس کره نیمری از دادرهرا
کم ر از این مواار و نیمی دیگر هیش ر از این مواار ه نا.
آزمون فرضیه اول
فرضیه اول پهوهش هه هررسی سود تو ریمی هرر ری رک سروو آتری ییمرس سر ا (هرا
اس فادر از معیارچولگی منفی هازدر س ا ) هر اسرار مرال یرک پرهوهش مریپرردازد .ن رایج
حاصل از آزمود فرضیه در جاول  2نشاد دادر شار اسس.
جاول :2ن ایج هرآورد مال فرضیه اول پهوهش

Crashriskt+1=α0+α1Divi,t+α2ACCMi,t+α3ACCM2i,t+α4RETi,t+α5SIGMA+α6SIZEi,t
+α7ROAi,t +α8LEV i,t+ α9MTBi,t
+ α10NCSKEWi

متغیر توضیحی
عرض از مبدا
Div
Roa
Size
Mtb
Leverage
ACCM
ACCM2
Ret
Sigma
Nskew
آماره F
P-value

R2تعدیل شده
تعداد مشاهدات

ضریب

آمارهt

-0/9109
-0/0003
-0/1055
0/0209
-0/0097
-0/1052
-0/0092
-0/0922
-0/1892
3/5178
0/0907
7/1233
0/0000

-1/9729
-5/9729
-0/3892
1/3585
-1/3009
-0/0993
-0/0578
-1/1590
-/9599
0/1979
1/7020

0/0798
707

p-value
0/0908
0/0000
0/9990
0/1707
0/1938
0/9177
0/9539
0/2097
0/5095
0/0000
0/0892

آماره وولدریج(خودهمبستگی)
P-value

VIF
1/03
1/09
1/07
1/08
1/57
1/80
1/78
1/01
1/00
1/02
0/38
0/5391

آماره بوروش پاگان(ناهمسانی
واریانس)

23/301

P-value

0/0000
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هماداونه که ن ایج جاول 2نشاد میدها سطح معنرادار ارزش اح مرال سرود تو ریمی
هراهر ها  0/0000اسس.ازآنجا که معنادار این ضریب کم ر از سطح خطا  5درصا اسرس،
میتواد ن یجه ارفس که سود تو یمی تاثیر معنادار هر ری رک سروو آتری ییمرس سر ا
دارد .از عرفی وجود ضریب  -0/0003هرا معیار چولگی منفی هازدر س ا نشراد مریدهرا
که سود تو یمی تاثیر منفی هر ری ک سوو آتی ییمس س ا دارد .هناهراین میتواد ادعرا
نمود که پرداخس سود س ا  ،ری ک سوو آتی ییمس س ا را کاهش میدها .ها توجه هره
ن ایج جاول  2در سطح اعمیناد  %95فرضیه اول پهوهش رد نخواها شا .هه منظرور هررسری
خودهمب گی از آمارر ولاریج اس فادر شار اسس که این ن رایج نشراد دهنرار وجرود خرود
همب گی هین اجنا خطا میهاشا .ج رس رفرم خرود همب ر گی از روش حراایل مرهعرا
تعمیت یاف ه( )GLSاس فادر اردیار اسس .همچنین ها توجه هه اینکه آمرارر  VIFکم رر از در
میهاشا عا وجود هتخطی هین م غیرها تاییا میارردد .ج رس هررسری آزمرود ناهم رانی
واریانسها هاتوجه هه تلفیوی هودد دادرها ،از روش هوروش پااراد اسر فادر شرار اسرس کره
ن ایج آد هیانگر هم اد هودد واریانسها اسس.
یاف ههرا پرهوهش حاضرر هرا ن رایج کریت و همکراراد ( ، )2019رو ( )2015و کریت و
ژانگ ( )2011سازاار داش ه ،و همچنین مشراهه هرا ن رایج هاسرس آمرار در پرهوهشهرا
 )139فروغی و یاست زاد( )1390اسس.
کردس انی و خاتمی(13955
آزمون فرضیه دوم
فرضیه دو این پهوهش هاین صور اسس که در شرکسها

ها سطح هرات جریراد

نوا آزاد ،تاثیر سود س ا پرداخ ی هر ری ک سوو آتی ییمس س ا افرنایش مرییاهرا .هره
منظور آزمود این فرضیه از مال دو پهوهش اسر فادر شرار اسرس .ن رایج حاصرل از آزمرود
فرضیه در جاول  3نشاد دادر شار اسس.
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جاول :3ن ایج هرآورد مال فرضیه دو پهوهش
Crashriskt+1=α0+α1Divi,t+t +α2 FCFi,t+α3FCF*Div+α4ACCMi,t +α5ACCM2i,t+α6RETi,t
+α7SIGMA +α8SIZEi,t
+α9ROAi,t +α10LEV i,t+α11MTBi,t+ α12NCSKEWi,t

متغیر توضیحی

ضرایب

آماره t

p-value

عرض از مبدا

-0/9332
-0/0001
0/0900
-0/0003
-0/1309
0/0219
-0/0100
-0/1088
-0/0030
-0/0898
-0/1795
3/5098
0/0882
9/1018
0/0000
0/0803
707

-1/5193
-3/2180
0/9215
-2/0201
-0/5180
1/0133
-1/3389
-0/3799
-0/0291
-1/1008
-0/9329
0/0785
1/9582

0/1299
0/0013
0/5300
0/0033
0/9009
0/3112
0/1811
0/7099
0/9797
0/2713
0/5270
0/0001
0/0977

Div
FCF

FCF*Div
Roa
Size
Mtb
Leverage
ACCM
ACCM2
Ret
Sigma
Nskew

آماره F
P-value
R2تعدیل شده

تعداد مشاهدات

آماره وولدریج
P-value

آماره بوروش پاگان
P-value

VIF
2/29
1/09
2/29
1/70
1/25
1/09
1/57
1/80
1/78
1/01
1/05
1/02
23/919
0/0000
0/095
0/2300

موادیر هرآورد شار ضریب م غیر تعاملی ) (FCF*Divماک ارزیاهی فرضریه دو پرهوهش
اسس .همانگونه که ن ایج جاول 3نشاد مریدهرا سرطح معنرادار ارزش اح مرال م غیرر مریکور
هراهر ها 0/0023اسس ،هناهراین می تواد ن یجه ارفرس کره سرطح جریراد نورا آزاد هرر راهطره سرود
تو یمی و ری ک سوو آتی ییمس س ا تاثیر معنادار میایارد .ها توجه هه فرضیه نخ رس ایرن
پهوهش مبنی هر تاثیر کاهشی سود تو ریمی هرر ری رک سروو آتری ییمرس سر ا و هرا در نظرر
ارف ن این موضو که مواار م غیر مجاز  FCFهرا شرکسها هرا سرطح هرات جریراد نورا
آزاد هراهر ها یک اسس ،وجود ضریب منفی -0/0003هرا این م غیر تعاملی نشاد میدها کره در
شرکسها ها سطح هات جریاد نوا آزاد ،تاثیر کاهشی سود س ا پرداخ ی هر ری ک سروو
آتی ییمس س ا افنایش مییاها .هاتوجره هره ن رایج جراول 3در سرطح اعمینراد  %95فرضریه دو
پهوهش رد نخواها شا .ن ایج آمارر ولاریج نشاد دهنار وجود خود همب گی هین اجنا خطرا
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مرریهاشررا .ج ررس رفررم خررود همب ر گی از روش حرراایل مرهعررا تعمرریت یاف رره( )GLSاسر فادر
اردیار اسس .ها توجه هه اینکه آمارر  VIFکم ر از در میهاشا عا وجود هتخطی هرین م غیرهرا
تاییا میاردد .ج س هررسی آزمود ناهم انی واریانسهرا هاتوجره هره تلفیوری هرودد دادرهرا ،از
روش هوروش پاااد اس فادر شار اسس که ن ایج آد هیانگر هم اد هودد واریانسها اسس.
یاف هها پرهوهش حاضرر هرا ن رایج پرهوهش کریت و همکراراد ( )2019سرازاار داشر ه ،و
همچنین مشاهه ها ن ایج هاسس آمار در پهوهشها مراد زادر و عطار مطلم ( )1392اسس.
آزمون فرضیه سوم
فرضیه سو این پهوهش هاین صور اسس که در شرکسها ها عا توارد اعاعاتی هرات ،تراثیر
سود س ا پرداخ ی هر ری ک سوو آتی ییمس س ا افنایش مییاها .هه منظور آزمود ایرن فرضریه از
مال سه پهوهش اس فادر شار اسس .ن ایج حاصل از آزمود فرضیه در جاول 0نشاد دادر شار اسس.
جاول :0ن ایج هرآورد مال فرضیه سو پهوهش
Crashriskt+1=α0+α1Divi,t+α2ISi,t+α3IS*Div+α4ACCMi,t+α5ACCM2i,t+α6RETi,t+α7SIGMA+α8SIZEi,t
+α9ROAi,t+α10LEVi,t+α11MTBi,t + α12NCSKEWi,t

متغیر توضیحی

ضریب

آماره t

p-value

VIF

عرض از مبدا

-0/7097

-2/0309

0/0029

-

Div

-0/0002
0/2259
-0/0005
0/3279
/0305
-0/0182
-1/2581
-0/0218
-0/1109
-0/1917
3/9381
0/0909
9/9007
0/0000
0/0917
707

-9/5935
2/8379
-2/1101
-1/3299
1/7202
-3/0735
-0/9252
-0/1970
-1/0259
-0/9352
0/2598
1/7050

IS
IS*Div
Roa
Size
Mtb
Leverage
ACCM
ACCM2
Ret
Sigma
Nskew
آماره F
P-value

R2تعدیل شده
تعداد مشاهدات

0/0000
0/0007
0/0352
0/1801
0/0851
0/0022
0/3552
0/8035
0/1503
0/5255
0/0000
0/0810
آماره وولدریج
P-value

آماره بوروش پاگان
P-value

1/20
1/38
1/18
1/90
1/10
1/27
1/92
1/81
1/81
1/01
1/05
1/02
23/080
0/0000
1/38
0/0200
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موررادیر هرآوردشررار ضررریب م غیررر تعرراملی ) (FCF*ISمرراک ارزیرراهی فرض ریه سررو
پهوهش اسس .همانگونه که ن ایج جراول 0نشراد مریدهرا سرطح معنرادار ارزش اح مرال
م غیر میکور هراهر ها 0/0352اسس .ازآنجا که معنادار این ضریب کم ر از سطح خطا 5
درصا اسس ،میتواد ن یجره ارفرس کره عرا تورارد اعاعراتی هرر راهطره سرود تو ریمی و
ری ک سوو آتی ییمس س ا تاثیر معنرادار مریاریارد .هرا توجره هره فرضریه نخ رس ایرن
پهوهش مبنی هر تاثیر کاهشی سود تو یمی هر ری ک سوو آتی ییمس سر ا و هرا در نظرر
ارف ن این موضو که مواار م غیر مجاز  ISهرا شرکسها ها عا توارد اعاعاتی هات
هراهر ها یک اسس ،وجود ضریب منفی -0/0005هرا این م غیر تعاملی نشاد میدها کره در
شرکسها ها عا توارد اعاعراتی هرات ،تراثیر کاهشری سرود سر ا پرداخ ری هرر ری رک
سوو آتی ییمس س ا افنایش مییاها .هاتوجه هره ن رایج جراول  0در سرطح اعمینراد %95
فرضرریه سررو پررهوهش رد نخواهررا شررا .ن ررایج آمررارر ولرراریج نشرراد دهنررار وجررود خررود
همب گی هین اجنا خطا میهاشا .ج رس رفرم خرود همب ر گی از روش حراایل مرهعرا
تعمیت یاف ه( )GLSاس فادر شار اسس .ها توجه هره اینکره آمرارر  VIFکم رر از در مریهاشرا
عا وجود هت خطی هین م غیرها تاییا میاردد .ج س هررسی آزمود ناهم انی واریانسها
هاتوجه هه تلفیوی هودد دادرها ،از روش هوروش پاااد اس فادر شار اسس که ن ایج آد هیانگر
هم اد هودد واریانسها اسس.
یاف هها پهوهش حاضر ها ن ایج کیت و همکراراد ( )2019سرازاار داشر ه و همچنرین
مشاهه ها ن ایج هاسس آمار در پهوهش فروغی و همکاراد ( )1391اسس.
بحث و نتیجه گیری
در پهوهش حاضر تاثیر سرود سر ا پرداخ ری هرر ری رک سروو آتری ییمرس سر ا و
همچنین تاثیر فو در حضور جریاد نوا آزاد هات ،و در شرایط عا توارد اعاعاتی ،مورد
آزمود یرار ارفس .در فرضیه اول که هه هررسی تراثیر سرود پرداخ ری هرر ری رک سروو
ییمس س ا پرداخ ه شا ن ایج نشاد داد سود س ا پرداخ ی ری ک سوو آتی ییمس سر ا
را کاهش میدها .در فرضیه دو ن ایج نشاد داد در شرکسها

ها سطح هات جریاد نورا

آزاد ،تاثیر سود س ا پرداخ ری هرر ری رک سروو آتری ییمرس سر ا افرنایش مرییاهرا .و
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سرانجا ن ایج فرضیه سو نین هیانگر این هود که در شررکسهرا

هرا عرا تورارد اعاعراتی

هات ،تاثیر سود س ا پرداخ ی هر ری ک سوو آتی ییمس س ا افنایش مییاها .هطور کلری
ن ایج هیانگر این اسس که پرداخس سود س ا هاعش خواها شا که مناهم مالی ت رس کن ررل
مایریس کاهش پیاا نمودر و نیاز هه تامین مالی خارجی هوجرود آیرا .ترامین منراهم از عریرم
اع باردهناااد م لن نظار و دس رسی هه اعاعرا هیشر ر اسرس کره ایرن خرود موجرب
کاهش اح مال انباشس اخبار شار و هناهراین از سروو ییمرس سر ا جلروایر مریارردد.
مایراد شرکس ها توجه هه منافم شخ ی تمایل دارنا که وجور نورا هریشترر در دسر رر
آن ا هاشا تا از این عریم ه واننا در فرصسها تز از وجور نوا شرکس در راس ا منرافم
شخ ی خود ه رر منا شونا .یک نمونره از چنرین ایرااماتی کره مرایراد در راسر ا منرافم
شخ ی خود اا هر میدارنا میتواد هه سرمایهاریار در پرروژرهرا هرا ارزش خرالص
منفی اشارر کرد .در چنین حال ی هراناازر جریاد نوا آزاد شررکس هیشر ر هاشرا مرایراد هره
ج س دسسیاهی هه منایا و منافم مرتبط ها اناازر هنرگ تر شرکس ایراا هره سررمایهاریار
در پروژرها ها خالص ارزش فعلری منفری نمرودر و همچنرین ترا سررسریا ایراا هره مخفری
نمودد اخبار ها این پروژرها مینماینا اما در سررسیا ها افشا اخبار ها این پروژرهرا ییمرس
س ا هه شا کاهش پیاا خواهنا نمود .لریا هرا پرداخرس سرود سر ا یرک م راودی ی در
وجور نوا شرکس ایجاد میاردد و مایراد هه منظور فعالیسها شرکس نیاز هه ترامین مرالی
خواهنا داشس .تامینکنناااد وجور نین هه راح ی حاضر هه ان وال اع بار هه شرکسها نی نا.
اع باردهناااد هه م نظرور کراهش ری رک سروخس مطالباتشراد خواسر ار کن ررل و نظرار
وهمچنین دس رسی هه اعاعا مرهو و یاهل اتکا شرکس خواهنا هود .در چنرین حرال ی
ها افنایش کن رل و نظار هر شرکس اح مال انباشس اخبار ها شرکس کاهش خواهرا یافرس
و لیا ری ک سوخس ییمس س ا نین کاهش مییاها .لیا ها توجه هه یاف هها و همچنین مبرانی
نظر میتواد هه سود س ا پرداخ ی هه عنواد اهنار نظرارتی و کن رلری نگری رس .عراور هرر
این در شرایطی که عا توارد اعاعاتی در یک شرکس وجرود دارد پرداخرس سرود سر ا
میتوانا هاعش ه بود در شرایط عا توارد اردد.
ها توجه هه موضو پهوهش و یاف هها پهوهش پیشن اد مریشرود کره ارکراد شررکس و
همچنین س امااراد شرکس هه موضو سود سر ا پرداخ نری کره هاعرش ه برود کیفیرس در
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انارشگر مالی میاردد توجه هیش ر داش ه هاشنا .عراور هرر ایرن هاتوجره هره پیامراها
جریاد نوا آزاد توصیه میاردد که نظار کافی هر م ررف وجرور نورا و همچنرین میرناد
نگ اار وجور نوا در شرکسها اعمال اردد.
در ارتبا ها موضو پهوهش پیشن ادها زیر ارائه میشود:
پیشن اد می شرود هره هررسری تراثیر سرود سر ا پرداخ ری هرر شرا اثراریار کیفیرس
انارشگر مالی هر ری ک سوو ییمس س ا پرداخ ه شود.
پیشن اد میشود هه هررسی تاثیر سود س ا تو ریمی هرر ری رک سروو ییمرس سر ا در
شرکسها دارا سرمایه ایار ناکارا پرداخ ه شود.
پیشن اد میشود هه هررسی تاثیر سود س ا تو یمی هر انباشس اخبار ها(عرا شرفافیس در
انارشگر مالی یا سرمایه ایار هیش از حا) پرداخ ه شود.
یادداشتها
2. Stock Price Crash

1. Stock Price

4. Dividend Payment

3. Good News

6. Free Cash Flow

5. Financial Reporting Quality

8. Institutional Stockholder

7. Agency Problem

10. Size

9. Net Present Value

12. Information Opacity

11. Financial Leverage

14. CEO Duality

13. Capital Structure

16. Liquidity

15. Corporate Governance
17. Tax Avoidance

منابع
دیان ی دیلمی ،زهرا؛ مراد زادر ،م ا و سعیا م مود  )1391( .هررسی تاثیر سرمایه ایاراد
ن اد هر کاهش ری ک سوو ییمس س ا  .دانش سرمایه ایار .1-18 ،)2( 1 ،
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سعیا  ،علی و سیا مج بی ح ینی ییار ( ،)1391ترکیب س اماار و سود تو یمی"
دانش مالی ت لیل اورا ه ادر.105-119 )0( 5 ،
س ایش ،م ماح ین ،تویزادر ،رضا ،جوکار ،م ما( ،)1399هررسی تاثیر مایریس سود

مب نی هر ایا تع ا و مایریس سود وایعی هر ری ک سوو ییمس س ا  ،دانش
ح اهاار مالی23-00،)1(0،
عباسی ،اهراهیت؛ ش رتی ،علی و مریت یاکفروشاد ،)1393( .هررسی تﺄثیر م افظه کار
ح اهاار هر خطر رینش ییمس س ا در شرایط عا توارد اعاعاتی در هورر
اورا ه ادار ت راد،مجله دانش ح اهاار .101-192 ،)19(5 ،
فروغی ،داریوش و پیماد یاستزاد ،)1390(.تاثیر اعمیناد هیش از حا مایری ی هر ری ک
سوو ییمس س ا  .دانش ح اهاار مالی.55-71 ،)2(2
فروغی،داریوش؛ میرزایی،منوچ ر و امیر رسائیاد( ،)1391تاثیر فرار مالیاتی هر ری ک
سوو آتی ییمس س ا ،پهوهشنامه مالیا 71-99 ،)13 (20،
فروغی ،داریوش؛ امیر  ،هاد و منوچ ر میرزایی ( ،)1391تاثیر م افظه کار شرعی هر
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