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چکیده
هدف این مقاله بررسی رابطه همبستگی درون صنعتی با ضرری وانرنس سرود ،دتعرا
پیسبینی سود و هزینه سرمایه است .بر اساس نتایج پژوهسهای گذشرته ،بره ن رر مریرسرد
سرمایهگذاران عملکرد شرنتهای هم صنعت را مبنرایی بررای ارزیرابی عملکررد همردیگر
قرار میدهند و این پدیده در صنایعی نه محیط تعالیت مشابهی دارند ،میتواند باعث تغییرر
رتتار مدیریت و تاثیر بر نحوه اتشای اطالعا شرنتها و محیط گزارشرگری ننهرا شرود.
نمونه نماری این پژوهس شامل  0871سال -شرنت پدیرتتره شرده در برورس اوراه بهرادار
تهران در بازه زمانی  0871تا  0838بوده است .همبستگی درون صنعتی برا اسرتداده از عامرل
نواریانس برای صنایع مختلف محاسبه شرده و بررای نزمرون ترضریههرا از رگرسریونهرای
چندمتغیره با رویکرد دادههای ترنیبی استداده شده است .نتایج نشان مریدهرد در صرنایع برا
همبستگی درون صنعتی بیشتر ،واننس به اعالم سود نمتر ،دتعا پریسبینری سرود بیشرتر و
هزینه سرمایه نمتر است و در نل به ن ر میرسد رتتار ترودهوار مردیران در ایرن صرنایع برر
نحوه ارائه اطالعا و واننس سرمایهگذاران به نن اثرگذار بوده است.
واژههای کلیدی :همبستگی درونصنعتی ،انتقال اطالعا درونصرنعتی ،پریسبینری
سود ،ضری واننس سود ،هزینه سرمایه.
 استادیار حسابداری ،دانشگاه نردستان

تاریخ دریاتت0836/17/06 :

 استاد حسابداری ،دانشگاه شهید باهنر نرمان

تاریخ پذیرش0836/02/28 :
نویسنده مسئول :زانیار سجادی zanyar.sadjadi@gmail.com
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مقدمه
نس شناخت و درک محیط گزارشگری مالی شرنتها و رتتار مدیران در زمان تهیره
اطالعا میتواند نقس اساسی هم در نحوه تدسیر اطالعا مالی اتشراشرده توسرط اسرتداده
ننندگان مالی داشته باشد و هم به تردویننننردگان مقرررا و اسرتانداردها هرت تردوین
مقرررا بهترر و نرراراتر نمر .ننرد .برره همرین دلیررل بررسری عوامرل اثرگررذار برر محرریط
گزارشگری مالی موضوع پژوهسهای متعرددی در حروزه حسرابداری و مرالی بروده اسرت
(سجادی .)0836 ،اثر اطالعا ارائه شده توسط شرنتهای هم صرنعت برر قیمرت و برازده
شرنتها ،پدیده البی است نه تعاالن بازار و حتی سرمایهگذاران مبتدی در بدو ورود بره
بازار با نن موا ه میشوند .به ن ر میرسد سرمایهگذاران عملکرد شرنتهرای همگرروه را
مبنررایی برررای ارزیررابی عملکرررد همرردیگر قرررار مرریدهنررد .برره ایررن پدیررده انتقررال اطالعررا
درونصنعتی 0میگویند(چیو.)2101 ،2
پژوهسهای قبلی در مرورد پدیرده انتقرال اطالعرا درون صرنعتی نشران مریدهرد عملکررد
شرنتهرای هرم صرنعت اطالعرا مدیردی را در مرورد شررنتهرا ترراهم مریننرد و شرواهد
معنیداری از تغییرا قیمت سهام پس از اعالم عملکرد و سود شرنتهای هرم صنعتی(توسرتر،8
0370؛ رامناس2112 ،1؛ توماس و ژانگ )2117 ،5و همچنین پیسبینی سود این شرنتهرا (تسره
و تانر2101 ،6؛ نانس 8و همکاران )2106 ،مشاهده شده است .پژوهسها نشران مریدهنرد نره

میزان این اثر و ارزش اطالعاتی عملکرد شررنتهرای هرم صرنعت در صرنایع مختلرف متدراو
است (ترریمن و تسره ،0332 ،7دسریر )2102 ،3و از طرتری شررنتهرا و مردیرانی نره در محریط
وابسته و مشابه تعالیت دارند تمایل زیادی به تقلید رتتار انثریت و اتخاذ تصرمیما مشرابه گرروه

دارند و حتی ممکن اسرت اطالعرا خصوصری خرود را نادیرده بگیرنرد (شارتسرتین و اسرتن،01

0331؛ تسه و تانر .)2101 ،بر این اساس مردیران شررنتهرایی نره در صرنایع همبسرته تعالیرت
دارند ممکن است حتی سود خود را به گونهای مدیریت ننند نره بره سرودهای مشرابه سرود هرم
صنعتیهای خود برسند (چیو2101 ،؛ براتن 00و همکاران.)2106 ،
از طرتی این احتمال و ود دارد نه در صنایع همبسته بره دنبرال ارائره اطالعرا توسرط
شرنتهای هم صنعت ،بخاطر ناهس در تقاضای اطالعاتی سرمایه گرذاران و دیگرر تعراالن
بازار ،تعداد دتعا ارائه سود توسط شرنت ناهس یابد؛ و از طرتی ممکرن اسرت مردیران
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در این صنایع بخاطر مشوه های بیشتری نه برای تقلید دارنرد ،بره میرزان و دتعرا بیشرتری
اتشای اطالعا داشته باشند .در صرورتی نره اطالعرا شررنتهای هرم صرنعتی در صرنایع
همبسته تر بتواند به عنوان ایگزین یا مکمل نقشی در تصمیمگیرری سررمایهگرذاران داشرته
باشد و یا این نه رتتار تقلیدگرانه مدیران در ارائه اطالعا تاثیری بر نیدیت اطالعا ارائه
شده بگذارد ،می توان انت ار داشت نه این موارد بر وانرنس بره سرود اعالمری شررنت اثرر
بگذارد و متعاق نن بر ریس .برنوردشده توسط سرمایهگذاران و هزینه سررمایه اثرگرذار
باشد (چیو2101 ،؛ سجادی و همکاران.)0836 ،
در ایران با این نه به ن ر میرسد سرمایهگذاران و تحلیلگران برازار سررمایه بره و رود
پدیده انتقال اطالعا درون صنعتی اعتقاد دارند و در برخی مواقع از اصرطال "پریسخرور

شدن" اطالعا شرنت اصلی به علت اتشای اطالعا و تعدیل سرود شررنت هرم صرنعت
استداده میننند ،اثر همبستگی درونصنعتی بر نحوه ارائره اطالعرا بررسری نشرده اسرت و
حتی پژوهس تجربی نه همانند بازارهای خرار ی تاییرد نننرده و رود خرود پدیرده انتقرال
اطالعا درون صنعتی باشد ،مشاهده نشده است .شناخت بیشتر این پدیده میتوانرد هرم بره
تحلیل گران برای درک بهتر محریط گزارشرگری شررنتها و ارزیرابی میرزان قابلیرت اتکرای
گزارشها نم .نند ،و هم به محققین و مقررا گرذاران درک بهترری از رتترار مردیران و
تعاالن بازار در ارائه و استداده از اطالعا بدهد.
بر اساس ننچه گدته شد سوال اصلی پژوهس حاضر این است نره نیرا در صرنایعی نره
شرنتهای نن تشابه بیشتری دارند و همبستگی بین تعالیت و سودنوری ننها و رود دارد،
به واسطه پدیده انتقال اطالعا درون صنعتی تدراوتی در دتعرا پریسبینری سرود ،ضرری
واننس سود و هزینه سرمایه ننها بو ود مینیرد پاسرخ بره ایرن سروال و درک بهترر ایرن
پدیده و اثرا نن بر محیط گزارشگری مالی شرنتها میتواند بره تحلیرل بهترر و ارزیرابی
ریس .توسط سرمایهگذاران نم .نند و از طرتی به تدوینننندگان قوانین و مقرررا و
استانداردهای حسابداری هت تهیه قوانین و مقررا ناراتر نم .شرایانی بکنرد .در ایرن
پژوهس به دنبال روشنتر شدن اثرا پدیده انتقال اطالعا درونصنعتی میباشیم.
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فرضیهها

مبانی نظری و بسط
تاثیر اطالعا ارائهشده توسط شرنتهای هم صنعت بر میزان تقاضا و ارائره اطالعرا
شرنت را میتوان از دو دیردگاه رتترار ترودهوار و دیردگاه اطالعراتی بررسری نررد (چیرو،
 .)2101بر اساس دیدگاه اطالعاتی ،ارائه اطالعا توسرط شررنتهرای هرم صرنعت باعرث
ناهس تقاضا برای اطالعرا اضراتی توسرط خرود شررنت و متعاقر نن نراهس میرزان و

نیدیت ارائه اطالعا میگردد .ورنیا )0331( 02عنروان مریننرد در حرالتی نره اطالعرا

شرنتها در دسترس باشرد احتمرال نمترری و رود دارد نره شررنت اطالعرا اختیراری
بیشتری اتشا ننند .بر این اساس این بحث مطر میشود نه در صنایع همبسرته برا تو ره بره
تشابه بیشتر نروع و محریط تعالیرت شررنتهرا ،ممکرن اسرت تقاضرا بررای ارائره اطالعرا
شرنتها به این دلیل نه بسیاری از اطالعا از طریق اتشای هم صنعتیها بدست مرینیرد،
ناهس یابد و به همین دلیل همبستگی درون صنعتی بر میزان و نحوه ارائه اطالعرا توسرط
شرنت تاثیرگذار باشد .بر اساس این دیردگاه مریتروان انت رار داشرت نره در صرنایعی نره
همبستگی درونصنعتی بیشتر است ،نیدیت و نمیت اتشرا نراهس یابرد و برر همرین اسراس
تعداد دتعا پیسبینی سود توسط مدیران ناهس پیدا نند.
بر اساس دیدگاه رتتار تودهوار ،مدیران شرنتهایی نه در محیط مشابه و با همبسرتگی
باال تعالیت دارند ،تصمیما مشابه میگیرند و تمایل به تقلید بیشتری دارنرد .حتری اگرر بره

قیمررت نادیررده گرررتتن اطالعررا نهررانی خودشرران باشررد (دمسررکی و سرراپینگتون0371 ،08؛
شارتستین و استن)0331 ،؛ ممکن است حتی سود خود را به گونهای مدیریت نننرد نره بره
سودهای مشابه سود هم صرنعتیهرای خرود برسرند .پرژوهسهرا اخیرر در رشرته حسرابداری
نشاندهنده و ود انگیزه در مردیران بررای تقلیرد از شررنتهرای دیگرر و دسرتکاری اقرالم
تعهدی در راستای رسیدن به نتایج مشابه ننها است (تسه و تانر2101،؛ براتن و همکراران،
 .)2106پژوهس دسیر ( )2102و تسه 01و همکراران ( )2106نیرز نشراندهنرده و رود همرین
رتتار توده وار مدیران و تقلید برای ارائه اطالعا پس از ارائه اطالعا توسط شرنت هرای
پیشرررو برروده اسررت .نیرردا 05و همکرراران ( )2105نشرران دادنررد نرره شرررنتهررا زمررانی نرره
شرنتهای هم صنعت ننها اقدام به تجدید ارائه و گزارش سود دید مرینننرد ،احتمرال
بیشتری دارد اقدام به مدیریت سود ننند .مدیرانی نه پیسبینری سرود پرایینترر از انت رارا
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قبلی دارند و قصد دارند نن را به سهامداران اعالم ننند ،زمان اعالم نن را به پس از هشردار
و اعالم شرنتهای همصنعتی مونول میننند تا بار روانری و مسرئولیت ننهرا نمترر شرود
(تسه و تانر .)2101 ،این نتایج همگی موید این هستند نه احتماال اعالم سود شررنتهرای
هم صنعتی میتواند بر رتتار مدیران در نحوه ارائه سود اثرگرذار باشرد و ایرن گمران و رود
دارد نه در صنایع همبستهتر ،دتعا پیسبینی سود مدیران نیرز بیشرتر باشرد .برر ایرن اسراس
ترضیه اول بشر زیر تدوین میگردد:
فرضیه اول :بین همبستگی درونصنعتی و دتعا پیسبینی سود ارتباط و ود دارد.
رتتار تودهوار مدیران میتواند منجر به پایین نمدن نیدیرت سرود در صرنایع همبسرته ترر
شود نه شواهد نن در پژوهس سجادی و همکراران ( )0836مشراهده مریگرردد .مریتروان
انت ار داشت نه بخاطر مدیریت سود مدیران و نیدیت پایین سرود ،وانرنس برازار بره سرود
اعالمی نیز ناهس پیدا نند .از سویی میتوان انت ار داشت بخاطر ایرن نره تعراالن برازار در
صنایع همبستهتر از قبرل اطالعراتی را از شررنتهرای هرم صرنعت نسر

مرینننرد ،نمترر

سورپرایز شوند و نمتر به سرودهای اعالمری وانرنس نشران دهنرد .ترضریه دوم بشرر زیرر
تدوین میگردد:
فرضیه دوم :بین همبستگی درونصنعتی و ضری واننس سود ارتباط و ود دارد.
بر اساس دیدگاه اطالعاتی ،از ننجا نه در شرنت های تعرال در صرنایع همبسرته امکران
استداده از اطالعا اتشاشده توسرط شررنت هرای همگرروه بره عنروان اطالعرا اضراتی و
مکمل برای ارزیرابی و ارزشرگذاری شررنت اصرلی و رود دارد ،ریسر .سررمایه گرذاری
ناهس مییابد و میتوان بر این اساس انت ار داشت نه هزینره سررمایه شررنت نیرز نراهس
یابد .نتایج پژوهس های قبلی نیز نشان داده است نه شرنت هایی نه اطالعا عمومی نن ها
به نسبت اطالعرا خصوصری نن هرا بیشرتر اسرت ،هزینره سررمایه نمترری دارنرد (ایزلری و
اوهارا .)2111 ،06بنابراین ،به واسطه پدیده انتقال اطالعرا درون صرنعتی ،مریتروان انت رار
هزینه سرمایه نمتر در شرنت هایی نره در صرنایع همبسرته تعالیرت مرینننرد را داشرت .از
سویی بخاطر مدیریت سودی نره دیردگاه رتترار تروده وار مری توانرد بخراطر رتترار تقلیردی
مدیران ما را به نن برساند ،می توان انت رار داشرت نره برا نراهس قابلیرت اتکرای اطالعرا
ارائهشده توسط شرنت ها ،ریس .سرمایه گذاری اتزایس یابد و متعاق

نن هزینره سررمایه
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نیز بیشتر گردد .ترضیه سوم بشر زیر تدوین میگردد:
فرضیه سوم :بین همبستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه ارتباط و ود دارد.
پیشینه
پژوهسهای قبلی در مورد پدیده انتقال اطالعا درون صنعتی نشان مریدهرد عملکررد
شرنت های هم صنعت اطالعا مدیدی را در مرورد شررنتهرا ترراهم مریننرد و شرواهد
معنیداری از تغییرا قیمت سهام پس از اعالم عملکررد و سرود شررنتهرای هرم صرنعتی
(توستر0370،؛ رامناس2112 ،؛ تومراس و ژانرگ )2117 ،و همچنرین پریس بینری سرود ایرن
شرررنتهررا (هرران 08و همکرراران0373 ،؛ تسرره و تررانر2101 ،؛ نررانس و همکرراران)2106 ،
مشاهده شده است .نه البته پژوهسهای دیگری نشان میدهند نه میرزان اثرر پدیرده انتقرال
اطالعا درونصنعتی و ارزش اطالعاتی عملکرد شرنتهای همصنعت در صنایع مختلف
متدرراو اسررت (تررریمن و تسرره ،0332 ،دسرریر .)2102 ،نلیررنو و سرریندلیر )0378( 07نیررز در
پژوهس داگانهای با بررسی بازده غیرنرمرال شررنتهرا ،بره شرواهد تاییدنننرده پرژوهس
توستر دست یاتتند .ننها نشان دادند نه همبستگی بین تغییرا قیمتی شررنت منتشررنننده
اطالعا و شرنتی نه هنوز اطالعا را اتشا نکرده است و در همان صرنعت تعالیرت دارد،
هتدار است .به این معنی نه هر تغییر مثبت (مندری) در قیمرت سرهام شررنت اتشرانننده
تغییر مثبت(مندی) در قیمت شرنت هم صنعت میشود.
اطالعا  ،مو
اثر پدیده انتقال اطالعا درون صنعتی در مورد سود پیسبینیشده هم تایید شده است.
باگینسکی )0378( 03نشان داد نه پیس بینی مدیران از سود ،با بازده غیر عادی شرنتهرای
مشابه هم صنعت همراه است .پس از این پژوهس ،هان و همکاران ( )0373نیز با اسرتداده از
دو روش مختلف محاسبه بازده غیرعادی ،به بررسی اثر پدیده انتقال اطالعا درون صنعتی
در مورد سود پیسبینریشرده پرداختنرد نره نتیجره روش اول ننهرا تاییردنننرده یاتترههرای
پژوهس باگینسکی بود ،اما در حالتی نه از مدل دو شاخصی (مدل شاخص بازار و شاخص
صنعت) برای محاسبه بازده غیرعادی استداده نرده بودنرد ،رابطره معنری داری بررای اثبرا
پدیده انتقال اطالعا درونصرنعتی مشراهده نکردنرد .پیرو و لوسرتگارتن )0331( 21پدیرده
انتقال اطالعا درونصنعتی در مورد پیسبینی سود شرنتها را بررسری نردنرد و بره ایرن
نتیجه رسیدند نه میزان اثر این پدیده به نواریانس درنمد دو شررنت و همچنرین واریرانس
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درنمد بستگی دارد .در همین ارتباط پژوهس نیم 20و همکاران ( )2117نشان داد نه انتقال
اطالعا درونصنعتی بین دو شرنت به صرور مثبرت (مندری) اسرت در صرورتی نره دو
شرنت غیر رقی (رقی ) باشند.
پژوهس ها دیگری نیز انجام شده انرد نره نشران دهنرده ایرن مرورد هسرتند نره پدیرده انتقرال

اطالعا درون صنعتی در موارد دیگری ماننرد اعرالم ورشکسرتگی (لنرگ و اسرتولز،)0332 ،22

سود تقسیمی (الونس 28و همکاران )0337 ،و تجدید ارائره (گلسرون 21و همکراران )2117 ،نیرز
و ود دارد .توماس و ژانگ ( ،)2117نشان دادند نه عکسالعمل قیمتری شررنتهرا بره شروک

انتشار اطالعا شرنت پیشرو در ارائه اطالعا  ،رابطه مندی و معنیداری با عکسالعمرل قیمتری
به شوک انتشار اطالعا خود شررنت دارد .نن هرا اینگونره تدسریر نردنرد نره برازار بره انتشرار
اطالعا شرنتهای هم صنعت عکسالعمل بیس از حد نشران مریدهرد و برا انتشرار اطالعرا
خود شرنت ،عکسالعمل بیس از حد خود را اصال مینند.

هیالری و شن ) 2108( 25بره بررسری نحروه اسرتداده تحلیلگرران از اطالعرا منتشرشرده

توسررط شرررنتهررای هررم صررنعت پرداختنررد و نشرران دادنررد نرره در زمرران انتشررار اطالعررا
شرنت های هم صنعت ،تحلیلگرانی نه تجربه بیشرتری از پریسبینریهرای نن مردیر دارنرد،
پیسبینیهای خود را از سود شرنتهای نره هنروز پریسبینری سرود منتشرر نکررده اصرال
میننند و دقت نن را باالتر میبرنرد .پرژوهس چیرو ( )2101نشران دهنرده ارتبراط مثبرت و
معنیدار همبستگی درونصنعتی با نیدیت سود ،تعداد پیسبینی سود و رابطه مندی برا هزینره
سرمایه و عدم تقارن اطالعاتی است .نیدا و همکاران ( ،)2105نشان دادنرد نره شررنتهرا
زمانی نه شرنتهای هم صنعت ننها اقدام به تجدید ارائه و گزارش سود دید میننند،
احتمال بیشتری دارد اقدام به مدیریت سود ننند .پژوهس نرانس و همکراران ( )2106نیرز
و ود پدیده انتقال اطالعا درونصنعتی را تایید نرد و همچنین نشان داد نه در مرورد نن
اثر ریکوچت و ود دارد ،به این معنی نه اثر خبرهای مندی در نن بزرگترر از اثرر خبرهرای
مثبت میباشد.
براتن و همکاران ( ،) 2106از طریق شناسایی پیشروهای صنایع به بررسی این موضروع
پرداختند نه نیا اعالم عملکرد پیشروها بر گزارشگری شرنت های دیگر اثر دارد .نترایج
این پژوهس نشان داد نه وقتی شرنت های پیشرو سود نمتر از انت ار گزارش مری دهنرد،
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شرنت های دیگر نیز با اثرگرذاری برر اقرالم تعهردی سرودهای نمترر از انت رار گرزارش
می ننند و باالعکس .یو 26و همکاران ( ،) 2108ضمن تایید اثر انتقال اطالعا  ،نشان دادند
نه در ه شداتیت اطالعا شرنت ها و میزان رقابتی بودن صنایع بر نن اثرگذار هستند.
نتیجه پژوهس سجادی و همکاران ( ،)0836نشان داد نه در صرنایع برا همبسرتگی درون
صنعتی بیشتر ،نیدیت سود پایینتر ،خطای پیس بینری نمترر ،نیدیرت اتشرا پرایینترر و عردم
تقارن اطالعاتی بیشتر است نه نتایج بدست نمده با تئوری رتتار تودهوار مدیران همخروانی
زیادی دارد .در این پژوهس دقت باالتر پریسبینری سرود مردیران در صرنایع همبسرتهترر ،برا
دستکاری و مدیریت سود انجام گرتته در این صنایع و تالش بیشتر مدیران هرت دسرتیابی
به اهداف از پیس تعیینشده و مشابه شرنتهای همصنعتی تو یه گردید.
روش شناسی
این پژوهس از لحاظ هدف از نوع ناربردی ،از لحاظ بعد زمانی از نروع گذشرتهنگرر و
پس رویدادی است .برای نزمون ترضیهها از تحلیل رگرسریون داده هرای ترنیبری اسرتداده
شده است .این داده ها از نرم اتزار ره نورد نوین و صورتهای مالی شرنتها و یادداشرتهای
توضیحی نن و همچنرین اطالعرا ارائره شرده توسرط سرازمان برورس اوراه بهرادار تهرران
استخراج گردیده است .برای پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها حس نیاز از نرم اتزارهرای

انسل ،28ایویوز 27و استاتا 23استداده گردیده است.

مدلها و متغیرها
برای نزمون ترضیهها ،مدلهای زیر مورد استداده قرار گرتت .برای تخمین این مردلها برا
استداده از دادههای ترنیبی ،ابتدا به من ور انتخاب شیوه تخمرین مردل از نزمونهرای چراو و
هاسمن استداده شده است و در صور و ود خود همبستگی یا ناهمسانی واریرانس نره برا
استداده از نزمون نسبت درستنمایی )LR( 81مشخص میشود ،برنورد مدل به روش حداقل

مربعا تعمیمیاتته )GLS( 80تخمین زده شده است.
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فرضیه اول

ترضیه اول این پژوهس با استداده از مدل ( )0نزمون میگردد.
مدل ()0

𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅𝐷𝑆 𝐹𝑅𝐸𝑄𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝐼𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2
𝑡𝑖𝐾𝐿𝑈𝐵 + 𝛽3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽5
𝑡𝑖𝐸𝑈𝑆𝑆𝐼 + 𝛽6 𝐴𝐵𝑆_∆𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡 + 𝛽7
𝜀 + 𝛽8 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑃𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 +

نه در نن:
 = FREQitلگاریتم تعداد پیشبینی سود هر سهم،
 =IICitهمبستگی درون صنعتی
 =BULKitمالکیت عمده ( مع درصد مالکیت باالی ،)%5
 =ROAitبازده داراییها،
 =PROAitمیانگین بازده داراییها در پنج سال اخیر،
 =SDROAitانحراف معیار بازده داراییها در پنج سال اخیر،
 =SIZEitاندازه شرنت (لگاریتم طبیعی ارزش بازار) ،
 = ABS_∆EARNitقدر مطلق تغییر سود،
 =MBitنسبت ارزش بازار به ارزش دتتری و
 =ISSUEitمتغیر موهومی نشان دهنده تغییر ساختار سرمایه شرنت  iدر سال  tاست.
الگوی مذنور برگرتته از نار چیو ( )2101است .نزمون ترضیه در این الگو برر اسراس
معناداری ضری

 β1انجام میگیرد.

در ایرن پرژوهس متغیرر مسرتقل اصرلی همبسرتگی درونصرنعتی ) (IICاسرت نره برررای

محاسبه نن به تبعیت از روش مورد اسرتداده نمرین و تیلیپرون )2115( 82و چیرو ( ،)2101از
نواریانس نرخ تغییر ساالنه تروش شرنت به نرخ تغییر ساالنه تروش تجمعی صرنعت بررای
پنج سال نخر استداده میشود .دلیل استداده از تروش این است نه برعکس هزینه نه بیشرتر
تابع تانتورهای داخل شرنت است ،تروش تابع تانتورهای مشرترک داخرل صرنعت اسرت
( و و لی .) 0332 ،88بررای محاسربه عامرل نواریرانس نررخ تغییرر سراالنه ترروش مریتروان
واریانس تغییرا تروش تجمعی ی .صنعت را به شکل رابطه ( )0تجزیه نمود.
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) 𝑡𝐼𝑁𝐷𝑉𝐴𝑅 = 𝑉𝑎𝑟(∆𝑆𝐼𝑁𝐷,

رابطه ()0
) 𝑡𝑤𝑖,𝑡 ∆𝑆𝑖,

𝑛

∑(𝑟𝑎𝑉 =

𝑖=1

2
𝑡𝑤𝑖,
) 𝑡𝑉𝑎𝑟(∆𝑆𝑖,

) 𝑡𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝐶𝑂𝑉(∆𝑆𝑖,𝑡 , ∆𝑆𝑗,

𝑛

∑=

𝑖=1

∑ ∑+

𝑖≠𝑗

𝑖

𝑉𝑂𝐶 = 𝐼𝐷𝐼𝑂𝑉𝐴𝑅 +
نه در نن:
 =∆Sindدرصد تغییر تروش صنعت،
 =∆Si,tدرصد تغییر تروش شرنت  iدر سال ،t
 =INDVARواریانس تغییرا تروش تجمعی،
 =IDIOVARواریانس تغییرا تروش شرنتها (میانگین وزنی واریانسها)،
 =COVمجموع نواریانس تروش دتی تمام شرنتهای مو ود در صنعت،
 = Wوزن هر شرنت (سهم تروش شرنتها از نل تروش صنعت) است.
الزم به ذنر است نه در اثبا ریاضی این تجزیه برای ممکرن شردن تجزیره ،ترر برر
این شده است نه وزنها ثابت میباشند (نمین و تیلیپو .)2115 ،تر مذنور بخراطر نوتراه
بودن دورهها و تغییرا اندک ،قابرل اغمرا مریباشرد .تجزیره واریرانس ترروش تجمعری
صنایع به این شکل در پژوهسهای مختلف مورد استداده قرار گرتته است (نمرین و تیلیپرو،

2115؛ چیو2101 ،؛ نیم و ون2106 ،81؛ پوالک.)2108 ،85
نواریانس ( )COVمتاثر از شونهای سطح صرنعت و سرطح شررنت اسرت .شرونهای
مشترک سطح صنعت از ننجایی نه معموال منجر به تغییر تروش شرنتها در یر .هرت
میگردند ،احتماال منتج به نواریانس مثبت خواهد شد .شرونهای سرطح شررنتی ،بسرته بره
ایننه محصوال شرنتها در نن صنعت ایگزین یا مکمل هم باشند ،میتوانند منجر بره
نواریانس مثبت یا مندی شوند .اگر ناالهای شرنتها ایگزین هم باشند ،شونهای سطح
شرنت منجر به نواریانس مندی ،و اگر مکمل باشند ،منجر به نواریانس مثبت خواهد شرد.
از این رو مقدار مطلق نواریانس هر سال برای هر صنعت ،به عنوان سطح همبستگی درون
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صنعتی شرنتها در نن صنعت در ن ر گرتته میشود (چیو.)2101 ،
فرضیه دوم

ترضیه دوم این پژوهس با استداده از مدل ( )2نزمون میگردد نه برگرتته از نرار چیرو
( )2101است.
مدل ()2

𝑡𝑖𝑁𝑅𝐴𝐸𝐴𝐵𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝐼𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 Δ
𝑡𝑖+ 𝛽3 Δ𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡 ∗ IIC
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 + 𝛽4 𝑆𝐷𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽5
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅𝑃 + 𝛽6 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽7
𝑡𝑖+ 𝛽8 Δ𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡 ∗ SIZE
𝜀 + 𝛽9 Δ𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡 ∗ ROA𝑖𝑡 +

در این الگو نیز؛  ،ABRETبازده تجمعی  02ماهه منتهی به سه مراه پرس از پایران سرال

𝑁𝑅𝐴𝐸 ،Δنیز تغییر سود سال  tنسبت به سال قبل است نه بر اساس
مالی  tشرنت  iاست؛ 𝑁𝑅𝐴𝐸
ارزش بازار ابتدای سال شرنت همگن شرده اسرت .مرابقی متغیرهرا هماننرد الگوهرای قبلری
میباشند .در این الگو متغیر همبستگی درون صنعتی به عنروان یر .متغیرر مداخلرهگرر وارد
مدل شده و نزمون ترضیه بر اساس معناداری ضرری  β3انجرام مریشرود .برر اسراس مبرانی
تئرروری ایررن انت ررار و ررود دارد نرره ضررری  β2مثبررت باشررد و بررازده شرررنتهررا تررابعی از
سودنوری ننها باشد؛ در صور مثبت بودن  ،β2مثبت بودن  β3به معنی وانرنس شردیدتر
به سودنوری در صنایع همبستهتر ،و مندی بودن  β3به معنی واننس نمتر به سود است.

فرضیه سوم

برای نزمون ترضیه سوم از مدل ( )8استداده گردیده است.
مدل ()8

𝑡𝑖𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐼𝐼𝐶𝑖𝑡 + 𝛼2 LEV𝑖𝑡 + 𝛼3 SIZE
𝜀 + 𝛼4 MB𝑖𝑡 + 𝛼5 𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 +

در این مدل متغیر وابسطه  CCمعرف هزینه سررمایه شررنت  iدر سرال  tاسرت نره در واقرع
همان بازده مورد انت ار است .متغیر  ،VOLلگاریتم طبیعی حجم معامال سرهام شررنت اسرت.
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بر اساس معناداری ضرری  α1انجرام خواهرد شرد .هزینره سررمایه

شرنتها در این مدل با استداده از تخمین بتاهرای تراریخی و سرپس محاسربه برازده مرورد انت رار
شرنتها بر اساس بتای ننها بدست نمده است نه در بخس بعدی بیشتر توضیح داده میشود.
هزینه سرمایه در این پژوهس همانند بسیاری از پژوهسهای مشرابه معرادل هزینره سرهام
عادی یا همان بازده مورد انت ار سهام عادی در ن ر گرتته شده است (سرتایس و همکراران،
0831؛ نیکبخت و همکاران  .)0836برای محاسبه برازده مرورد انت رار سرهامداران ،از روش
الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای( )CAPMاستداده شرد نره برر اسراس رابطره()2
بازده مورد انت ار دارایها را با بتای ننها مرتبط مینند .در این رابطه  Eriبازده مورد انت رار
دارایی  βi ،iبتای دارایی Erm ،iبازده مورد انت ار بازار و  Rfبازده بدون ریس .میباشد.
رابطه ()2

) 𝑓𝑅 𝐸 (𝑅𝑖 ) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 (𝐸 (𝑅𝑚 ) −

ابتدا برای هر سال هر شرنت ،بترای تراریخی برا اسرتداده از داده هرای  17ماهره برازده ماهانره
شرنت و بازار منتهی به پایان همان سال تخمین زده شد .برای تخمرینهرای سرری زمرانی ،برازده
شرنت از قیمتهای پایانی روزانه تعدیل شده (نره بررای تقسریم سرود و تغییررا سررمایه تعردیل
شده و توسط سازمان بورس ارائه میگردد) به عنوان متغیر وابسته و بازده شراخص نرل برازار بره
عنوان متغیر مستقل در ن ر گرتته شد .بازده ماههایی نه در نن معامله سرهام شررنت انجرام نشرده
در تخمین رگرسیون به عنوان مقادیر نرامو ود در ن رر گرتتره شرد ،و همچنرین در صرورتی نره
وقده معامالتی بیس از دو ماه رخ داده باشد ،برا برازده مراه بازگشرایی بره عنروان مقرادیر نرامو ود
برخورد می گردد .دلیل استداده از مقادیر نامو ود ،خنثی سازی اثر وقده هرای معرامالتی طروالنی
در بتاهای محاسبه شده است .در مرحله دوم پس از محاسبه بترای شررنت هرا ،رگرسریونی بررای
مشخص نردن رابطه بین بازده واقعی شرنت ها و بتای نن ها تخمین زده شد؛ و برا اسرتداده از نن
بازده مورد انت ار نه همان هزینه سرمایه است ،محاسبه گردید.
تر ثبا بتا در طول زمان ،به من ور قابل ا را نمودن الگروی قیمرت گرذاری دارائریهرای
سرمایهای است .چنانچره ترانتور بترا باثبرا نباشرد ،مشرکال عملیراتی مرانع از نراربرد الگروی
قیمتگذاری دارائیهای سرمایهای مریشرود .بره همرین دلیرل در نلیره مطالعرا تجربری ،ثبرا
زمانی تانتور بتا برای ی .سهم بخصوص تر

گردیده است .شواهد تجربی در مباحرث مرالی
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بیانگر نن است نه بتاها در طول زمان ثبا ندارند .ایرن نکتره منطقرا بخراطر تغییررا در شررایط
اقتصادی قابل قبول است .عالوه بر این پژوهس ها نشان دادند نه میزان ثبا به طول دورهای نره
بتا در نن تخمین زده می شود و طول دوره پیس بینی بستگی دارد .گرچه در رابطره برا طرول دوره
تخمین بهینه اتداه نرا و ود نردارد ،لریکن داده هرای ماهانره پرنج سراله بهتررین انتخراب بره ن رر
می رسند (تهرانی و چیت سازان .)0878 ،یکی از نزمونهای دقیق و قابل اتکا بررای بررسری ثبرا
پارامترها نه در متون اقتصادسنجی بسریار توصریه مری گرردد ،نزمرون  cusumاسرت (تهرانری و
چیتسازان .)0878 ،بنابراین ،در این پژوهس نیز به تبعیت از برخی پژوهسهای داخلری (تهرانری
و چیتسازان0878 ،؛ عباسی و پورصالحی0878 ،؛ خدادادی و همکاران )0873 ،از ایرن نزمرون
هت بررسی ثبا بتای محاسبه شده استداده گردید.
جامعه و نمونه
امعه نماری این پژوهس شامل تمام شرنتهای پذیرتتهشرده در برورس اوراه بهرادار
تهران است .نمونه نماری این پژوهس نن دسته از شرنت های بازار سرمایه ایران مریباشرند
نه شرایط زیر را داشته باشند:
 .1شرنتهای مورد ن ر ،زو بانکها ،واسطه گری مالی ،لیزینگ و شرنتهای بیمه نباشند.
 .2پایان سال مالی ننها  23اسدند ماه باشد.
 .3تمام داده های مورد نیاز این پژوهس برای سالهای  0871تا  0838در دسترس
باشد.
 .4طی دوره پژوهس ،تغییر سال مالی نداده باشند.
 .5صنعتی نه در نن تعالیت میننند ،حداقل دارای  01شرنت باشد نه شرایط توه
را داشته باشند.
با تو ه به این برخی از متغیرها ،منجمله متغیر همبستگی درون صنعتی بر حس صرنعت
محاسبه میگردند ،محدودیت نخر لحاظ گردید تا نم بودن تعداد شررنتهرای صرنعت و
متعاق

نن نم شدن تعداد سال شرنتهای نن صرنعت مشرکلی در اعتبرار نمراری بو رود

نیاورد .با تو ه به محدودیتهای ذنرشرده ،در نهایرت  087شررنت در  01صرنعت مختلرف
برای این پژوهس انتخاب گردیدند.
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یافتهها
دادههای توصیفی

نمارههای توصیدی این پژوهس هت ارائه نمایی نلی از مشاهده ها در ردول  0ارائره
شده است .متغیر مسرتقل اصرلی ایرن پرژوهس یعنری همبسرتگی درون صرنعتی ( )IICدارای
حداقل نزدی .به صدر ( )1/1110و حدانثر  1/285است .انحراف معیار  1/115این متغیرر،
نشانگر دامنه تغییرا نوچ .این متغیر است نه با تو ه به این نره ایرن متغیرر از نسرر دو
عامل  INDVARو  IDIOVARبدسرت نمرده و هرر دو ایرن عوامرل نیرز واریرانس هرای
تغییرا تروش میباشند ،انت رار نوچر .برودن مشراهدا متغیرر همبسرتگی درونصرنعتی
و ود داشت .هزینه سرمایه محاسبه شرده یرا همران برازده مرورد انت رار سرهام عرادی دارای
میانگین  51درصد ،حداقل  12درصد و حدانثر  57درصد بوده است نه در نگاه اول نمی
باال به ن ر می رسد؛ اما با تو ه به این نه در قسمت عمرده دوره مرورد محاسربه بترا و برازده
مورد انت ار ،نشور در شرایط تورمی بوده ،بازار بورس اوراه بهادار با رونق موا ره بروده و
بازده واقعی نیز باال بروده اسرت ،میرانگین بدسرتنمرده دور از انت رار نیسرت .در ایرن دوره
میانگین بازده واقعی شرنتهای نمونه برابر  %57بوده است .میانگین بتای محاسبه شده برابر
 1/85است نه با تو ه به این نه از ی .نمتر است ،نشران دهنرده ایرن اسرت نره میرانگین
ریس .سیستماتی .شرنتهای نمونه نمتر از نل بازار است .نسبت ارزش بازار بره ارزش
دتتری به این دلیل نه برخی از شرنتها دارای زیان انباشته بوده و بخاطر نزدی .بره صردر
شدن و در مواردی حتی مندی شدن ارزش دتتری حقروه صراحبان سرهام ننهرا در مخررج
نسر ،دارای مقادیر بسیار بزرگ و یا بسیار نوچ .نسبت  MBشده اند.
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دول  .0نمار توصیدی
متغیر
بازده تجمعی  22ماهه منتهی به خرداد
قدر مطلق تغییر سود همگنشده با ارزش بازار
بتا
مجموع مالکیت بیش از %5
تغییر سود همگنشده با ارزش داراییها
بازده مورد انتظار سهام عادی
لگاریتم طبیعی تعداد پیشبینی سود
همبستگی درونصنعتی
متغیر موهومی تغییر ساختار سرمایه
اهرم(نسبت بدهی به دارایی)
متغیر موهومی زیاندهی شرکت
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
میانگین  5ساله بازده دارایی
بازده دارایی
انحراف معیار بازده دارایی
اندازه شرکت (لگاریتم ارزش بازار)
لگاریتم حجم معامالت سهام

نماد
ABRET
ABS_∆EARN
BETA
BULK
ΔEARN
CC
FREQ
IIC
ISSUE
LEV
LOSS
MB
PROA
ROA
SDROA
SIZE
VOL

میانگین
0/28
0/26
0/75
%74/35
0/22
0/50
2/74
0/03
0/23
0/65
0/22
2/02
0/22
0/22
0/06
23/20
26/22

میانه
0/04
0/06
0/77
%77/79
0/20
0/50
2/79
0/02
0
0/65
0
2/86
0/09
0/09
0/05
23/02
26/38

حداقل
0/920
0/76%0
2/700/42
0
0
0
0/02
0
342/770/300/580
8/42
6/89

حداکثر
6/27
9/78
2/22
%200
2/78
0/58
2/40
0/24
2
3/06
2
95/33
0/59
0/74
0/32
28/86
22/65

انحراف معیار
0/78
0/42
0/58
27/35
0/25
0/03
0/48
0/04
0/42
0/25
0/33
22/63
0/22
0/24
0/04
2/72
2/49
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آزمون فرضیهها
نتیجه آزمون فرضیه اول

در این پژوهس برای نزمون ترضیهها از دادههای ترنیبی اسرتداده شرده اسرت ،بنرابراین
برای مشخص نردن نوع تخمین مدل رگرسیونی ،از نزمونهای مربوطه استداده شرده اسرت.
با تو ه به نتایج نزمونها ،از بین تخمین به روش دادههرای ترنیبری(پولینرگ) ،روش اثررا
ثابت و روش اثرا تصادتی ،بخاطر رد شدن ترضیه  H0در هر دو نزمرون چراو و هاسرمن،
روش اثرا ثابت برای تخمین مدل استداده میگردد.
برای بررسی و ود ناهمسانی واریانس از نزمون نسبت درسرتنمایی ( )LRنره نزمرونی
مناس

دادههای تابلویی است  ،استداده شده اسرت .برا تو ره بره ایرن نره در نزمرون نسربت

درستنمایی ترضیه  H0رد شده است ،بنرابراین ،در ایرن مردل برا ناهمسرانی واریرانس موا ره
هستیم .یکی از روشهای رتع مشکل ناهمسانی واریرانس ،بررنورد مردل برا اسرتداده از روش
حداقل مربعا تعمیم یاتته ( )GLSمیباشد؛ بنابراین مدل ترضیه اول برا ایرن روش بررنورد
گردید نه نتایج برنورد به شر

دول  2میباشد.
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دول  . 2نتایج تحلیل رگرسیون ترضیه اول

متغیر
همبستگی درون صنعتی
انحراف معیار بازده دارایی
اندازه شرنت
نسبت ارزش بازار به ارزش دتتری
مالکیت عمده
قدر مطلق تغییر سود
تغییر ساختار سرمایه
بازده دارایی
میانگین بازده دارایی ها
عر از مبدا
ضری تعیین
نماره تیشر
سطح معناداری نزمون
نماره نزمون چاو
سطح معناداری نزمون
نماره نزمون LR
سطح معناداری نزمون

نماد
IIC
SDROA
SIZE
MB
BULK
ABS_∆EARN
ISSUE
ROA
PROA
C
1/71
03/88
)(1/111
8/88
)(1/111
0660/55
)(1/111

ضریب

انحراف معیار

آماره T

1/011
-1/868
1/161
-1/110
1/111
1/186
1/170
-1/011
0/831
1/786

1/165
1/057
1/118
1/110
1/111
1/120
1/113
1/161
1/086
1/132

2/221
-2/230
7/318
-0/836
1/137
0/818
7/373
-0/818
01/265
3/137

ضری تعیین تعدیل شده
دوربین-واتسون

1/71
2/01

نماره نزمون هاسمن

56/80
)(1/111

سطح
معناداری
1/128
1/122
1/111
1/188
1/603
1/177
1/111
1/170
1/111
1/111

عامل تورم
واریانس
8/26
2/21
2/38
0/16
0/53
0/83
0/88
8/17
8/68
---
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همانگونه نه مشاهده میگردد ،در این الگو ترضیه  H0در هرر دو نزمررون چرراو و هاسرمن
رد شده نه بر همین اساس از روش اثرا ثابت برای برنورد الگو استداده شرد .در مرورد و رود
ناهمسانی واریانس نیز همانطور نه مالح ه میگردد ،ترضریه  H0نزمرون نسربت درسرتنمایی رد
شده است نه نشان دهنده و ود ناهمسانی واریانس در الگو اسرت .برر ایرن اسراس ایرن الگرو بره
روش حداقل مربعا تعمیم یاتته برنورد گردید تا مشکل ناهمسانی واریانس رتع گردد.

در این الگو نماره عامل تورم واریانس )VIF( 86نشان دهنده عدم و رود همخطری برین
متغیرهای مستقل است .ضری تعیین تعدیل شده الگو نشان میدهد متغیرهای مستقل حدود

 71درصد تغییرا متغیر وابسته را تبیین میننند و نماره تیشرر نیرز حرانی از معنرادار برودن
نلی الگو است .ضری متغیر مستقل اصلی پژوهس یعنی همبسرتگی درون صرنعتی ،معرادل
 ،1/011با نماره  ،2/22 tو سطح معناداری  1/128است نه تاییدنننده ترضریه اول پرژوهس
می باشد .مثبت بودن این ضری به این معنری اسرت نره در صرنایع همبسرته ،مردیران تعرداد
پیس بینی سود بیشتری انجام میدهند .ضرای

متغیرهای ننترلی نسبت ارزش بازار به ارزش

دتتری ،مالکیت عمده ،قدر مطلق تغییر سود و بازده دارایری در سرطح پرنج درصرد معنرادار
نبودهاند ،اما ضرای سایر متغیرهای ننترلی معنادار میباشند .نتیجره نزمرون ایرن ترضریه برا
رتتار تودهوار مدیران قابل تو یه است .پرژوهس دسریر ( )2102و تسره و همکراران ()2106
نیز موید و ود همرین رتترار تروده وار مردیران و تقلیرد بررای ارائره اطالعرا پرس از ارائره
اطالعا توسط شرنت های پیشرو بروده اسرت .پرژوهس هرای گذشرته نشران مریدهرد نره
مدیران تمایل دارند سودهای خود را دستکاری ننند تا به سودهای مشابه شررنت هرای هرم
صنعت دست یابند(تسه و تانر2101،؛ براتن و همکاران .)2106 ،بر اساس این نتایج به ن رر
می رسد این موضوع در صنایع همبسته تر به علرت احتمرال مقایسره بیشرتر عملکررد مردیران
توسط سرمایهگذاران ،شد بیشتری داشته باشد؛ این تمایل زیاد مدیران بره تقلیرد نرردن و
میتواند تو یهنننده تعداد بیشتر پیس بینی و تجدید ن رر
رسیدن به سودهای مشابه دیگران ،
در سودهای پیسبینی شده باشد.
نتیجه آزمون فرضیه دوم
نتایج برنورد مدل به روش مذنور ،به شر

دول  8است.
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دول  . 8نتایج تحلیل رگرسیون ترضیه دوم
متغیر
همبستگی درون صنعتی
تغییر سود
تغییر سود در همبستگی درون صنعتی
انحراف معیار بازده دارایی
اندازه شرنت
میانگین بازده دارایی ها
تغییر سود در بازده دارایی
عر از مبدا
زء خودهمبسته
مرتبه اول
ضری تعیین
نماره تیشر
سطح معناداری نزمون
نماره نزمون چاو
سطح معناداری نزمون
نماره نزمون LR
سطح معناداری نزمون

نماد

ضریب

انحراف معیار

آماره T

IIC
∆EARN
∆EARN×IIC
SDROA
SIZE
PROA
∆EARN×ROA
C

2/810
1/880
-6/028
-2/102
-1/103
-1/638
5/688
1/618

1/688
1/013
2/725
1/517
1/100
1/216
1/616
1/083

8/688
1/303
-2/063
-1/813
-0/865
-8/831
7/886
1/826

)AR(1

-1/286

1/187

-6/272

ضری تعیین تعدیل شده
دوربین-واتسون

1/81
2/80

نماره نزمون هاسمن

27/11
)(1/111

1/80
81/83
)(1/111
1/62
)(1/333
871/00
)(1/111

عامل تورم
واریانس
0/188
2/557
2/661
0/018
0/665
0/372
2/136

سطح
معناداری
1/111
1/111
1/180
1/111
1/187
1/110
1/111
1/111

---

1/111

0/127
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همانگونه نه مشاهده میگردد ،در این الگو ترضیه  H0در نزمررون چرراو رد نشرد؛ بره
همین دلیل الگو به صور تلدیقی تخمین زده شد .در مورد نتایج نزمون نسبت درسرتنمایی
این الگو ،همانطور نه مشاهده میگرردد ،ترضریه  H0نزمرون نسربت درسرتنمایی رد شرده
است نه نشان دهنده و ود ناهمسانی واریانس در الگو است .برر ایرن اسراس ایرن الگرو بره
روش حداقل مربعا تعمیمیاتته برنورد گردید تا مشکل ناهمسرانی واریرانس رترع گرردد.
نماره عامل تورم واریانس در این الگو نشاندهنده و ود همخطری بخراطر متغیرهرای برازده
سرمایه گذاریها و حاصلضرب اندازه در تغییر سود بود؛ بره همرین دلیرل ایرن دو متغیرر از
الگو حذف شدند و همانطور نه مشاهده میشود در الگوی نهایی مشکل همخطری و رود
نردارد .از ننجرایی نره مشرکل خودهمبسرتگی در بررسری باقیمانرده هرا مشرهود برود ،ررزء
خودهمبسته مرتبه اول به الگو اضاته گردید نه مشکل خودهمبستگی را رتع نمود.
نماره تیشر حکایت از معناداری نلی الگو دارد و ضرری تعیرین تعردیلشرده الگرو 81
درصد است .نزمون این ترضیه بر اساس معناداری حاصلضرب همبسرتگی درونصرنعتی در
تغییر سود انجام میگیرد نره همرانطور نره مشراهده مریگرردد ،ایرن ضرری دارای مقردار
 -6/028و نماره  -2/063 tو سطح معنراداری  1/180بروده اسرت؛ بنرابراین ترضریه دوم نیرز
تایید گردیده است .از ننجا نه مطابق انت ار و نتیجه پژوهس معصومی و حمیدیان (،)0832
ضررری متغیررر تغیی رر سررود مثبررت و معنررادار برروده و بررازار برره اتررزایس سررودنوری شرررنت
عکسالعمل مثبت نشان میدهد؛ ضری مندی حاصلضرب ایرن متغیرر برا همبسرتگی درون
صنعتی نشان میدهد نه در در صنایع همبستهتر ،سرمایهگذاران عکسالعمل نمتری نسربت
به اعالم سود شرنتها نشان میدهند .بر اساس دیدگاه اطالعاتی این انت رار و رود داشرت
نه به دلیل ارائه سرودهای شررنتهرا هرم صرنعت در صرنایع همبسرتهترر ،نیراز اطالعراتی و
تقاضای سرمایهگذاران برای اطالعا شرنت اصلی نمترر شرود .در واقرع سررمایهگرذاران
قبل از انتشار اطالعا توسط شرنت اصلی به حدس نزدیکی از سرود شررنت دسرت پیردا
میننند و به دلیل پیشخور شدن اثر این اطالعا در قیمرت سرهام ،عکرسالعمرل بره انتشرار
سود نمتر خواهد بود .از طرتی با تو ه بره نترایج پرژوهس سرجادی و همکراران ( )0836و
نیدیت پایینتر سود در این صنایع ،ممکن است سررمایهگرذاران اعتمراد نمترری نسربت بره
تغییرا این سودها داشته باشند و تر یح دهند تصمیما خود را با اتکا بیشتر بر اطالعرا
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نلی شرنتهای هم صنعت بگیرند و نسبت به سود خود شرنت عکسالعمل نمتری نشان
دهند .غیر از ضری
معنادار بودند .ضری

متغیر انردازه ،ضرری

سرایر متغیرهرای ننترلری در سرطح پرنج درصرد

متغیر همبستگی درون صنعتی نیز مثبت و معنادار است.

نتیجه آزمون فرضیه سوم
همان گونه نه در قبال نیز توضیح داده شد ،برای محاسربه هزینره سررمایه در الگرو مرورد
استداده برای نزمون این ترضیه ،ابتدا باید بتاهای تاریخی برای هر سال شرنتها برر اسراس
سری زمانی مربوط به بازده های  17ماه منتهی به پایان سال مورد ن رر و برازده ماهانره برازار
محاسبه گردد .برای بررسی ثبا این متغیر از نزمون  cusumاستداده شد نه در مورد بتای
هیچکدام از شرنتها ،تر ثبا رد نشد.
در این مدل نیز ترضیه  H0در هر دو نزمرون چراو و هاسمن رد شده نه بر همین اسراس
از روش اثرا ثابت برای برنورد مدل استداده شد .در مورد نتایج نزمون نسبت درستنمایی
این مدل ،همانطور نه در دول  1مشاهده میگردد ،ترضیه  H0نزمون نسربت درسرتنمایی
رد نشده است نه بر این اساس این مدل به روش حداقل مربعا یاتته برنورد گردید .نتایج
برنورد مدل به روش مذنور به شر

دول  1است.
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دول  . 1نتا ی ج تحل ی ل رگرس ی ون ترض ی ه سوم
نماد

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری

عامل تورم
واریانس

IIC

-1/158

1/121

-2/22

1/128

0/17

مالکیت عمده

BULK

-1/111

1/111

-0/71

1/182

0/17

تعداد اعضای هیا مدیره

BSIZE

1/111

1/110

1/28

1/878

0/12

دوگانگی مسئولیت
مدیر عامل
نسبت اعضای غیر موظف

DUAL

-1/115

1/118

-1/686

1/511

0/15

INR

-1/100

1/116

-0/71

1/188

0/18

لگاریتم حجم معامال
اندازه شرنت

متغیر
همبستگی درون صنعتی

عر

از مبدا

ضری تعیین
نماره تیشر
سطح معناداری نزمون
نماره نزمون چاو
سطح معناداری نزمون
نماره نزمون LR
سطح معناداری نزمون

VOL

1/111

1/110

5/68

1/111

0/81

SIZE

1/118

1/110

5/15

1/111

0/67

C

1/851

1/107

03/17

1/111

---

1/86

ضری تعیین تعدیل شده

1/68

7/81
)(1/111
5/22
)(1/111
081/02
)(1/006

دوربین-واتسون

0/62

نماره نزمون هاسمن

08/38
)(1/102
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همانطور نه مشاهده میگردد ،نماره عامل تورم واریانس در این الگو نیرز نشراندهنرده عردم
و ود همخطی بین متغیرهای مستقل است .نماره تیشرر حکایرت از معنراداری نلری الگرو دارد و
ضری تعیین تعدیل شده الگو  68درصد است .نزمون این ترضریه برر اسراس معنراداری ضرری
همبستگی درون صنعتی انجام میگیرد نه همانطور نه مشاهده مریگرردد ،ایرن ضرری دارای
مقدار  ،-1/158نماره  ،-2/22 tو سطح معناداری  1/128است نه تاییدنننده ترضیه سوم اسرت؛
و به این معنی است نه در صنایع همبستهتر هزینه سرمایه نیرز پرایینترر اسرت .انت رار مریرترت برا
و ود رتتار توده وار مدیران ،نراهس نیدیرت سرود و نیدیرت اتشرا نره در پرژوهس سرجادی و
همکاران ( )0836نیز مشاهده شد ،هزینه سرمایه در صنایع همبستهتر اتزایس یابد اما نتایج نزمرون
این ترضیه عکس این قضیه را نشان میدهرد و بره ن رر مریرسرد سررمایهگرذاران علیررغم رتترار
تودهوار مدیران در ارائه اطالعا  ،سرمایهگذاری در این صرنایع را نرم ریسر .ترر مریداننرد و
بابت نن بازده مورد انت ار نمتری دارند.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهس به بررسی رابطه همبستگی درون صنعتی با ضری واننس سود ،دتعرا
پیس بینی سود و هزینه سرمایه پرداخته شرد .نترایج نزمرون ترضریه اول نشران دهنرده و رود
رابطه مثبت و معنادار بین همبستگی درون صنعتی و تعداد دتعرا پریس بینری سرود مردیران
است .این موضوع با رتتار توده وار مدیران قابل تو یه است .پژوهس دسیر ( )2102و تسه و
همکاران ( )2106نیز موید و ود همین رتتار توده وار مدیران و تقلید بررای ارائره اطالعرا
پس از ارائه اطالعا توسط شرنتهای پیشرو بوده است .پرژوهسهرای گذشرته نشران داد
نه مدیران تمایل دارند سودهای خود را دستکاری ننند تا به سودهای مشرابه شررنت هرای
هم صنعت دست یابند(تسه و تانر2101،؛ براتن و همکراران .)2106 ،برر اسراس نترایج ایرن
پژوهس به ن ر میرسد این موضروع در صرنایع همبسرتهترر بره علرت احتمرال مقایسره بیشرتر
عملکرد مدیران توسط سرمایهگذاران ،شد بیشتری داشته باشد؛ این تمایل زیاد مدیران به
میتواند تو یهنننده تعداد بیشتر پیسبینری
تقلید نردن و رسیدن به سودهای مشابه دیگران ،
و تجدید ن ر در سودهای پیسبینی شده باشد .پژوهس سرجادی و همکراران ( )0836مویرد
این موضوع بود نه مدیران در صنایع همبستهتر تمایل بیشتری بره تقلیرد نرردن دارنرد و بره
همین دلیل نیز در این صنایع نیدیت سود نیز پرایینتر اسرت نره نتیجره بدسرت نمرده در ایرن
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ترضیه نیز با نتایج مذنور همخوانی دارد .نترایج بدسرت نمرده عکرس نتیجره پرژوهس چیرو
( )2101است نه نشان داده بود در صنایع همبسته تر تعرداد پریسبینری سرود مردیران نمترر
است؛ این نتیجه با تئوری دیدگاه اطالعاتی تو یه شده برود و عنروان شرده برود احتمراال بره
دلیل تامین نیاز استدادهننندگان اطالعا توسط شرنتهای هم صنعتی و نراهس تقاضرای
اطالعاتی ،میزان ارائه اطالعا توسط خود شرنتها ناهس مییابد.
نتایج نزمون ترضیه دوم تاییدنننده و ود رابطه مندی برین همبسرتگی درون صرنعتی و ضرری
واننس سود بود .از ننجایی نه مطابق انت ار ضری متغیر تغییر سود مثبت و معنادار بوده و برازار بره
اتزایس سودنوری شرنت عکسالعمل مثبت نشان میدهد؛ ضری مندی حاصلضرب این متغیر برا
همبستگی درون صنعتی نشان میدهد نه در صنایع همبستهتر ،سرمایه گذاران عکسالعمل نمترری
نسبت به اعالم سود شرنتها نشان میدهند .این موضوع هم از دو طریق قابل تو یه است .از طرتی
این انت ار و ود داشت نه بر اساس دیدگاه اطالعاتی ،به دلیل ارائه سودهای شرنتها هم صرنعت
در این صنایع ،نیاز اطالعاتی و تقاضای سرمایه گذاران برای اطالعا شرنت اصلی نمتر شود؛ در
واقع ننها قبل از انتشار اطالعا توسط شرنت اصلی به حدس نزدیکی از سود شرنت دست پیدا
میننند و به دلیل پیشخور شدن اثر این اطالعا در قیمت سهام ،عکسالعمل به انتشار سرود نمترر
خواهد بود .این تو یه با نتایج پژوهس توماس و ژانگ ( )2117نیز همخوانی دارد .نتایج نن پژوهس
نشان داده بود نه بازار به انتشار اطالعا شرنتهای هم صنعت عکرسالعمرل بریس از حرد نشران
میدهد و با انتشار اطالعا خود شرنت ،عکسالعمل بیس از حد خود را اصال مینند .از طرتی
با تو ه به نتایج پژوهس سجادی و همکاران ( )0836و نیدیت پایینتر سود در ایرن صرنایع ،ممکرن
است سرمایه گذاران اعتماد نمترری نسربت بره تغییررا ایرن سرودها داشرته باشرند و ترر یح دهنرد
تصمیما خود را با اتکا بیشتر بر اطالعا نلی شرنتهای هم صنعت بگیرند و نسبت به سود خود
شرنت عکسالعمل نمتری نشان دهند.
نتایج نزمون ترضیه نخر نشان دهنده و ود رابطه مندی بین همبستگی درونصرنعتی و هزینره
سرمایه است .این نتیجه با نتیجه پژوهس چیو ( )2101همخروانی دارد؛ امرا پرارهای مروارد نیازمنرد
تامل بیشتر است .المبر و همکاران ( )2102اعتقاد دارند عدم تقارن اطالعراتی مو ر بو رود
نمدن ریس .بیشتر شده و هزینه سرمایه را اترزایس مریدهرد .ایزلری و اوهرارا ( ،)0332معتقدنرد
عدم تقارن اطالعاتی بر روی قیمتها اثر گذاشته و به عنوان شاخصی از هزینره سررمایه شررنت هرا
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است .ننها عنوان میننند نه اوراقی نه عدم تقرارن اطالعراتی براالتری دارنرد ،دارای تقاضرای
نمتری خواهند بود ،به همین دلیل قیمت و نقد شوندگی نن ها ناهس پیدا می ننرد .هزینره داد و
ستد ننها نیز بیشتر میشود و روی هم رتته هزینه سرمایه این اوراه اتزایس مرییابرد .باتاچاریرا و
 ،)210نشان دادند نه نیدیت سود پایینتر منجر به عدم تقرارن اطالعراتی بیشرتر ،و نن
همکاران (21022
نیز در مرحله بعد منجر به هزینه سرمایه بیشتر میگردد .بر این اساس میتوان این انت رار را داشرت
نه با تو ه به نتایج پرژوهس سرجادی و همکراران ( ،)0836برا نراهس نیدیرت سرود در صرنایع
همبسته تر و بیشتر شدن عدم تقارن اطالعاتی ،هزینه سرمایه نیز اتزایس یابد ،اما نتیجه نزمرون ایرن
ترضیه عکس این مورد را نشان داد .البته شایان ذنر است نه المبر و همکراران ( )2102نشران
دادند نه رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه شدیدا تحت تاثیر در ه رقابرت در برازار
است .نتایج پژوهس بولو و حسنی القرار ( )0838نیرز برا ایرن نره تاییردنننرده رابطره معنرادار برین
نیدیت سود و عدم تقارن اطالعاتی بود ،رابطره برین نیدیرت سرود و هزینره سررمایه را در برورس
اوراه بهادار تهرران تاییرد نکررد .نتیجره پرژوهس نردسرتانی و قاسرمی خیرر نبرادی ( )0830نیرز
نشاندهنده رابطه مندی بین نیدیت اتشا و هزینه سرمایه است؛ بنرابراین انت رار مریرترت برا و رود
رتتار گله ای مدیران ،ناهس نیدیت سود و نیدیت اتشرا نره در پرژوهس سرجادی و همکراران
( )0836نیز مشاهده شد ،هزینه سرمایه در صنایع همبستهتر اتزایس یابد.
البته باید تو ه داشت نه قاعدتا تنها عامل اثرگذار برر هزینره سررمایه ،عردم تقرارن اطالعراتی و
قضایای اطالعاتی نیست؛ بر همین اساس به دالیلی نه برای محقق مشرخص نیسرت ،علیررغم نترایج
بدسررت نمررده در مررورد شررواهد و ررود رتتررار تررودهوار مرردیران در ارائرره اطالعررا  ،احتمرراال
سرررمایهگررذاری در صررنایع همبسررتهتررر برررای سرررمایهگررذاران ررذابیت بیشررتری دارد و ریسرر.
سرمایهگذاری در این صنایع را نمتر میدانند و به همین دلیل هزینه سرمایه ننهرا نیرز نمترر اسرت.
در نل میتوان بر اساس نتایج بدست نمده و ود رتتار تودهوار مدیران در صنایع همبستهترر نره در
پژوهس سجادی و همکاران( )0836نیز به نن اشاره شده بود را در بازار سرمایه ایران تایید نرد.
بر اساس نتایج بدست نمده مریتروان بره سررمایهگرذاران و تحلیلگرران در مرورد رتترار
تودهوار مدیران در صرنایع همبسرته ترر و احتمرال مردیریت سرود بیشرتر و نیدیرت پرایینترر
اطالعا اتشا شده و لزوم احتیاط بیشتر هشدار داد .از طرتی مریتروان بره تردویننننردگان
استانداردهای حسابداری و تردوین نننردگان قروانین و مقرررا پیشرنهاد نررد نره بره تکرر
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اندیشیدن راه حلی برای لوگیری رتتار تودهوار مدیران و اثر مندری نن برر اطالعرا ارائره
شده توسط مدیران در صنایع با همبستگی درون صنعتی بیشتر باشند .در نهایت مریتروان بره
حسابرسان و بازرسان قانونی پیشنهاد داد نه بر اساس نتایج بدست نمده ،برای شررنتهرای
تعال در صنایع همبسته ،ریس .بیشتری قائل باشند و احتمرال مردیریت سرود بیشرتر و ارائره
اطالعا تحریفشده بر اساس اطالعا شرنتهای هم صنعتی را مد ن ر قرار دهند.
ضرور دارد در ایرن زمینره پرژوهس هرای بیشرتری نیرز انجرام گرردد ترا اثررا پدیرده انتقرال
اطالعا درون صرنعتی و همچنرین همبسرتگی درون صرنعتی برر محریط گزارشرگری مرالی بیشرتر

میتوان بررسی نرد نه نیا این پدیده بر میرزان اتشرای اطالعرا اختیراری
پدیدار گردد .برای مثال 
و داوطلبانه شرنت ها و همچنین محات هناری حسابداری اثری دارد یا خیرر .همچنرین مری تروان در
پژوهسهای نتی ،اثرا همبستگی مثبت و مندی را به صور داگانره بررسری و تحلیرل نمرود ترا
اثر ارتباط محصوال شرنت های صنعت (مکمل یرا رایگزین برودن محصروال ) نیرز ترا حردی
روشن شود.
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