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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین خط مشی پرداخت سود سهام ،مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری
و تامین مالی شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران می باشد .مطالعات متعددی در خصوص موضوع خط
مشی پرداخت سود سهام انجام شده اما به کشورهای در حال توسعه کمتر توجه شده است که در این
مقاله تاثیر مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری و تامین مالی شرکتی را بر خط مشی پرداخت سود سهام
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار می دهیم .نمونه تحقیق شامل 111
شرکت است که در بین سالهای 98تا  89در بورس ایران وجود داشته اند .در این پژوهش متغیر وابسته
پرداخت سود سهام است و متغیرهای مستقل شامل مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری و تامین مالی
شرکتی هستند q .توبین برای اندازه گیری مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری استفاده می شود  ،اهرم
مالی و سررسید بدهی برای اندازه گیری تامین مالی شرکتی و دو شاخص سودآوری و ریسک به عنوان
متغیرهای کنترل به کار گرفته شدند .نتایج تحقیق نشان می دهد که مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری
و سررسید بدهی عواملی هستند که تاثیر معناداری روی خط مشی پرداخت سود سهام شرکتهای نمونه
دارند .همچنین سود آوری و ریسک نقش معناداری را در تعیین خط مشی سودسهام در بورس اوراق
بهادار ایران ایفا می کنند.
واژگان کلیدی :سودسهام پرداختی  ،مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری  ،تامین مالی شرکتی
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مقدمه
خط مشی پرداخت سود سهام 1موضوع جالبی در زمینه تامین مالی بوده است که توجه محققینی مانند لیتنر  ،1891میلر و
مودیگلیانی 1811؛ بیکر ،فرلی و ادلمن  ،1899آلن ومیشلی  1881را به خود جلب کرده است .سود سهام به عنوان یک منبع
مهم درآمد و ارائه اطالعات در خصوص عملکرد شرکت ،در بین سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است .تنظیم یک
خط مشی مناسب برای سود سهام یک وظیفه بسیار مهم برای مدیران است زیرا تاثیر عمده ای بر قیمت سهام شرکت داشته و
همچنین می تواند قیمت گذاری دارایی ،ساختار سرمایه ،ادغام ها و تصاحب شرکتها و بودجه بندی سرمایه را تحت تاثیر قرار
دهد (آلن و میشلی  .)1881عواملی مانند سودآوری شرکت ،ریسک ،مالکیت و اندازه شرکت بر خط مشی پرداخت سود به
سهامداران اثرگذار است .فرصتهای سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت دو عنصری هستند که نقش مهمی در تعیین خط مشی
سود سهام ایفا می کنند .مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری 2به صورت بالقوه پروژه های سودآوری هستند که شرکتها باید
کشف و از آنها برای کسب منافع اقتصادی استفاده کنند (مایرز  .)1811فرصتهای سرمایه گذاری موجود برای شرکتها یکی
ازعوامل اساسی برای رشد شرکت هستند و شرکتهای دارای فرصتهای رشد بالقوه ،عموماً ،قیمت سهام باالتری دارند .اعتقاد بر
این است که فرصت سرمایه گذاری تاثیری واضح بر خط مشی پرداخت سود سهام شرکتها دارد .افزیش ها در مجموعه
فرصتهای سرمایه گذاری یک شرکت منتهی به افزایش نسبت پرداخت سود سهام و همچنین افزایش بازده سهام آنها می شود
(آبوت .)2001
دیدگاه های متعددی در خصوص خط مشی تامین مالی و تصمیمات شرکتها و رابطه آنها با ارزش شرکت وجود دارد .یکی از
نظریه های مهم توسط میلر و مودگلیانی ( ) 1811مطرح شد که بیان می کنند در یک بازار سرمایه کامل هیچ رابطه ای بین
ارزش شرکت و شیوه تامین مالی وجود ندارد .اما پژوهشگران متعددی هم هستند که دیدگاه مخالف دارند .بر این اساس
نمی توانیم از این واقعیت غافل شویم که خط مشی تامین مالی شرکت بر پرداخت سود سهام تاثیر گذار است .هیگینز ()1812
بیان می کند که نیازمندیهای بودجه ای شرکتها برای سرمایه گذاری  ،یکی از عناصری می باشد که بر پرداخت سود سهام
تاثیرگذار است  .تامین مالی از راه استقراض و هزینه های نمایندگی عوامل دیگری هستند که در تعریف نسبت پرداخت
سودسهام ،ایفای نقش می کنند .اگرچه در مطالعات زیادی تالش شده است تا رابطه میان فرصتهای سرمایه گذاری ،تامین
مالی شرکتی 9و خط مشی پرداخت سود سهام را نشان داده شود ،لیکن تا کنون این رابطه تایید و اثبات نشده است( .آبور و
بوکپین .)2010
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
خط مشی سود سهام یک موضوع پیچیده است که همواره مورد بحث بوده است .نه تنها میزان وجه نقد مربوطه و ماهیت تکرار
پرداخت سود سهام این موضوع را مهم می سازد ،بلکه خط مشی پرداخت سود سهام رابطه نزدیکی با سرمایه گذاری های
شرکت وسایر خط مشی های مالی آن دارد (آلن ومیشکلی  .) 1881از میان چندین مطالعه در خصوص موضوع خط مشی سود
سهام ،نظریه عدم ارتباط میلر و مودیگلیانی ( ) 1811اختالف نظر زیادی را بر انگیخته است .طبق نظریه آنها در یک بازار کامل
که در آن هیچگونه هزینه معامله و مالیات یا عدم تقارن اطالعات وجود ندارد ،خط مشی سودسهام شرکت تاثیری بر ارزش
شرکت نداشته و شرکت هیچ گونه خط مشی سود سهام بهینه ندارد .اما یک بازار کامل که در آن تمام اطالعات به سرعت و به
رایگان در اختیار سرمایه گذاران قرار دارد و مالیات یا هزینه معامله وجود ندارند (واسیسک و مک کوون  )1812امری بسیار
دور از دسترس است.

1. Dividends
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طبق نظریه عدم ارتباط ،تحت شرایط عدم اطمینان این خط مشی سود سهام نیست که تعیین کننده ارزش بازار است بلکه
خط مشی سرمایه گذاری شرکت است که در واقع اهمیت دارد .شرکتهایی که سطح سود پایین اما در قیمت سهام باالیی
دارند ،ارزششان را از فرصتهای توسعه آتی به دست می آورند (آرتز و بارترام  )2010و عموما پذیرفته شده است که هدف اصلی
تمام شرکتها به حداکثر رساندن ثروت سهامداراست (بریلی و مایرز  .)1881نتیجه مطالعه فاما و فرنچ ( )1889نشان می دهد
که قیمتهای سهام با همان روند تغییرات در سودسهام تغییر می کنند و نتایج آن هماهنگ با نتایج بیکر و همکاران ()1899
هستند .فرچایلد( ) 2010اعتقاد دارد که سود سهام می تواند ارزش شرکت را با فرستادن پیامهای مثبت در مورد درآمد جاری و
کاهش مساله جریان نقدی آزاد افزایش دهد.
محتوای اطالعاتی سود توسط بسیاری از پژوهشگران و عمدتا میلر و مودیگلیانی ( )1811و آسکیت و همکارن ()1891
تایید شده است .نظریه پیام دهی بیان می کند که سود سهام ،ابزاری برای مدیران ،به منظور نشان دادن عملکرد و سودآوری
آتی مورد انتظار برای شرکت به سهامداران هستند (باتاچاریا .)1818اما اشاره شده است که سود سهام همچنین می تواند
پیامهای گمراه کننده ای به سهامداران انتقال دهد .ممکن است سرمایه گذاران افزایش سود سهام را نتیجه افزایش در درآمد
جاری یا حذف مسائل جریان نقدی آزاد در نظر بگیرند و یا آن را به صورت منفی برداشت کرده و نشانه عدم وجود فرصتهای
سرمایه گذاری یا عدم وجود گزینه های رشد بدانند .برنهیم و وانتز ( )1889بیان می کنند که مالیات زیاد بر سود سهام
می تواند یک نشانه سالمت شرکت باشد چون تنها شرکتهای سودآور و سالم هستند که این قابلیت را دارند که سود سهام
باالیی پرداخت کنند.
شرکتها می توانند به جای پرداخت سود سهام ،بازخریدسهام را انتخاب کنند که این امر هزینه های مالیاتی کمتری
دارد(آلن و میشلی  .) 2009اما دلیل اینکه چرا شرکتها تصمیم می گیرند به جای بازخرید ،سود سهام پرداخت کنند درتاثیراین
اقدام بر سهامداران نهفته است .در نظریه سهامداران مالیاتی ،فرض بر این است که سرمایه گذاران پورتفوهایشان را مطابق با
نرخ مالیات نهایی سهام انتخاب می کنند (سوبرامانیام و همکاران  .)2011سرمایه گذاران در دامنه های مالیاتی پایین در
مقایسه با سرمایه گذاران در دامنه های مالیاتی باال عالقه بیشتری به پرداخت سود سهام باال دارند( .دی آنجللو و همکاران
.)2000
کلین و همکاران ( ) 2002مفهوم گزینش نادرست را مطرح می کند که نتیجه عدم تقارن اطالعات می باشد .تعریف
اطالعات نامتقارن در تامین مالی شرکتی این است که مدیران شرکت اطالعات بهتر و کاملتری در مورد ارزش و فرصتهای
سرمایه گذاری شرکت در مقایسه با غیرخودیهایی که به عنوان شرکت کنندگان بازار شناخته می شوند دارند (کلین و همکاران
 .) 2002شرکتهایی که توسط سهامدران کنترل می شوند به جای تامین مالی از طریق استقراض و سرمایه بیرونی منابع تامین
مالی درونی را انتخاب می کنند تا از زیانهای ناشی از قیمت گذاری نادرست اجتناب کنند(نوئه وربلو )1881و از سوی دیگر
وقتی هچگونه عدم تقارن اطالعات وجود ندارد ،آنچه در انتخاب خط مشی مالی اهمیت می یابد تنها عوامل موثر بر سهم
رانتهای گرد آوری شده توسط مدیر است .یکی ازنتایج تعارضات میان خودیهای شرکت و سهامداران رشد  ،هزینه های
نمایندگی است .هزینه نظارت توسط رئیس ،هزینه های ضمانت کردن نماینده و زیانهای باقیمانده در نتیجه لغزش هزینه ای
نمایندگی تحمل شده توسط سرمایه گذاران هستند .در واقع هزینه نمایندگی زمانی تحمل می شود که تعارض میان مدیریت و
سهامد ارانی که هیچگونه حق اظهار نظر در مدیریت ندارند ایجاد می شود (جنسن و مکلینگ .)1811
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شرکتهای بالغ که قادر به ایجاد درآمد کافی به منظور پوشش دادن نیازهای سرمایه گذاری مالی از طریق عملیات هستند،
باید جریانهای نقدی آزادشان را به شکل سود سهام مصرف نمایند(جنسن  .)1891زمانی که مدیران ذینفع در سهام شرکت
تصمیم می گیرند جریانها نقدی اضافه را برای استفاده برای منافع خصوصی نگه دارند ،این امر سبب حاکمیت شرکتی ضعیف
شده و در این مواقع مسائل نمایندگی ایجاد می شود .هزینه نمایندگی که جنسن ( )1891در نظریه اش اشاره می کند مربوط
به نیت مدیریت برای سرمایه گذاری روی پروژه های با ( NPVارزش خالص فعلی) منفی است .اما پرداخت سود سهام می تواند
این مساله را با کنترل نقدینگی موجود در اختیار مدیران کاهش دهد (فرچایلد  .)2010همانطور که مطالعات النگ و لیتزنبرگر
( ) 1898نشان می دهد ،قیمت سهام شرکتهایی که پرداخت سود سهامشان را در حال داشتن جریانهای نقدی اضافه افزایش
داده اند باال رفته است؛ این در زمانی بوده است که فرصتهای سرمایه گذاری سودآور معدودی وجود داشته اند.
فرصتهای سرمایه گذاری و پرداخت سود سهام

یکی از مهمترین عناصر ارزش بازار فرصتهای سرمایه گذاری موجود در اختیار شرکت است .فرض مشترک مجموعه فرصتهای
سرمایه گذاری ،هزینه کردن سرمایه برای تولید یک محصول جدید یا گسترش یک خط تولید فعلی است (کاالپور و ترومبلی
 .)2001در واقع فرصتهای سرمایه گذاری  ،پروژه های بالقوه سودآور هستند که شرکتها باید کشف کرده و از آنها برای به
دست آوردن منافع اقتصادی استفاده کنند (مایرز  )1811و ارزش مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری وابسته به مخارج اختیاری
آتی مدیران در شرایط عدم نیاز به سرمایه گذاریهای بیشتر روی داراییها است (مایرز  )1811و مخارج اختیاری مدیران بستگی
به وجوه داخلی شرکت و همچنین ظرفیت شرکت برای انتشار بدهی با ریسک پایین دارد (تریانتیس  .)2000یک شرکت دارای
رکود مالی داراییهای نقدی یا سریع یا ظرفیت بدهی اضافه دارد به نحوی که می تواند از فرصتها برای سرمایه گذاری روی
پروژه های با ارزش خالص مثبت فعلی استفاده کند بدون اینکه اوراق بهادار ریسک دار انتشار دهد (اسمیت و کیم .)1881
کاالپور و ترومبلی ( ) 2001ذکر می کنند که فرصت سرمایه گذاری تاثیر قابل توجه بر چشم انداز مدیران ،مالکان،
س رمایه گذاران و اعتبار دهندگان درمورد ارزش شرکت دارد .شرکتهای دارای فرصتهای گسترش بالقوه سودآور ،قیمتهای سهام
باالتری دارند اگرچه ممکن است در حال حاضر سود پایینی داشته باشند (آرتز و بارترام  .)2010مجموعه فرصتهای سرمایه
گذاری تاثیر روشنی روی خط مشی پرداخت سو د سهام شرکتها دارند .افزایشها در مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری یک
شرکت منتهی به افزایش نسبت پرداخت سود سهام و همچنین افزایش بازده سود سهام می شود (آبوت  .)2001بر عکس،
(اسمیت و واتس  )1882و (گیور و گیور  ) 1889بر این اعتقاد هستند که سرمایه گذاری و پرداختهای سود سهام در استفاده
از منابع نقدی شرکتها در رقابت اند؛ احتماال شرکتها پرداخت سود سهامشان را کاهش می دهند تا از فرصتهای سرمایه گذاری
موجود در اختیارشان استفاده کنند .شرکتهایی که فرصت رشد دارند باید از جریانات نقدی آزاد در سرمایه گذاریها استفاده
کنند ،بنابرای ن انتظار می رود که این شرکتها خط مشی سود سهام پایین تر را دنبال کنند (جونز و شارما  .)2001سوبرامانیام و
همکاران ( ) 2011نیز رابطه منفی و قوی میان خط مشی سود سهام و فرصتهای رشد یافته اند .در بازاری با اطالعات نامتقارن،
پرداخت سود سهام را می توان نشانه ای از عدم وجود فرصتهای سرمایه گذاری با ارزش خالص مثبت برای شرکت تفسیر کرد
(فرچایلد  .) 2010در حالی که شرکتی که سود سهام پرداختی را کاهش می دهد پیامی به سرمایه گذاران مبنی بر این
می فرستد که فرصتهای سرمایه گذاری جذابی وجود دارد که در نتیجه آن پرداختهای سود سهام کاهش یافته تا جریان نقدی
آزاد الزم برای سرمایه گذاری تامین شود (بلک .)1811
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هویت سهامداران روی خط مشی پرداخت سود سهام شرکتها در ارتباط با فرصتهای سرمایه گذاری موجود تاثیر دارد .وقتی
فرصتهای سرمایه گذاری برای شرکتها وجود دارند ،ممکن است سهامداران تصمیم بگیرند از سود سهام به نفع فرصت رشد
سودآور چشم پوشی کنند (جنسن  .) 1891بلعکس زمانی که هیچگونه فرصت رشدی برای یک شرکت وجود ندارد ممکن است
شرکت تصمیم بگیرد مدیران را تحت فشار قرار دهد تا سود سهام را توزیع کنند و به این ترتیب درآمد و سود نتواند به نفع
خودیهای شرکت استفاده شود (گوگلر  .)2009نظریه میلر و مودیگلیانی ( ) 1811تایید کننده این واقعیت است که وقتی سطح
بهینه سرمایه گذاری تعیین شد ،پرداخت سود سهام اولین مورد است که کاهش می یابد .اما شرکتها ترجیح می دهند به جای
اینکه هر فصل ،نرخ جدیدی را تعیین کنند پرداختهای سود سهام ثابتی داشته باشند (لینتنر  .)1891عقیده بر این است که
شرکتهای دارای خط مشی سود سهام پایدار شهرت و ارزش بیشتری در بازار دارند و به این دلیل است که مدیران سعی دارند
مفهوم فرضیه هموار سازی را به کار گیرند .مطابق با فرضیه هموارسازی ،سود منتهی به سود سهام می شود .فرضیه
هموار سازی بیان می کند که شرکتها تقریبا به صورت محتاطانه خط مشی های پرداخت سود سهام را تغییر می دهند زیرا
مدیران از کاهش سود سهام در زمان افول سود شرکت اکراه دارند (باسه و ردمن .)2011
بنابراین اولین فرضیه موردنظر تحقیق به صورت زیر تدوین می شود:
 .H1رابطه منفی میان مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری و خط مشی پرداخت سود سهام وجود دارد.
تامین مالی شرکتی و پرداخت سود سهام

میلر و مودیگلیانی ( ) 1811اولین پژوهشگرانی بودند که پیشنهاد کردند در یک بازار سرمایه کامل هیچ رابطه ای میان
ارزش شرکت و شیوه تامین مالی داراییها وجود ندارند .آنها اعتقاد داشتند که نرخ رشد شرکت همان نرخ رشد سود سهام به
ازای هر سهم نیست مگر در شرایطی که ک ل تامین مالی به صورت داخلی انجام پذیرد .تحت شرایط اطالعات نامتقارن،
تصمیمات تامین مالی منتهی به پیام دهی در خصوص ارزش شرکت به بازار شده و به این ترتیب بر ارزش اوراق بهادار تاثیر
گذارند (وولریدج )2002؛ همچنین مطابق با نظریه بی ارتباطی میلر و مودیگلیانی ( )1811در یک بازار سرمایه کامل که در آن
هیچگونه عدم تقارن اطالعات وجود ندارد ،تحت یک تصمیم سرمایه گذاری معین ،ارزش شرکت از تصمیمات تامین مالی
مستقل است و به این ترتیب پرداخت سود سهام تاثیری روی ارزش شرکت یا ثروت سهامدار ندارد.
در یک بازار سرمایه ناقص که دارای شرایط واقع بینانه است و درآن عدم تقارن اطالعات وجود دارد و هزینه های
نمایندگی ،معامله و مالیات و داراییها به طور کامل قابل تشخیص و تفکیک نیستند ،احتمال دارد که یک رابطه بین ساختار
مالی یک شرکت و تصمیمات سرمایه گذاری اش وجود داشته باشند (وانگ  .)2010در واقع نقصهای بازار تاثیر معناداری روی
مرتبط بودن تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری دارند (پیترسون و بنیش .)1899
بر اساس مدل پیام دهی ساختار سرمایه ،انتظار می رود که شرکتهای با ارزش باالتر ،اهرم مالی بیشتری داشته باشند (کلین
و همکاران  .)2002هم زم ان با وجود عدم تقارن اطالعاتی و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام مالکانه ،بدهی و سود نگهداشته
شده ،در مقایسه با صدور سهام مالکانه ،روشهای بهتری برای تامین مالی هستند (میلر و مودیگلیانی  .)1811در حالی که
پرداخت سود سهام تاثیر منفی روی فرصت سرمایه گذاری یک شرکت دارد ،تامین مالی بیرونی می تواند تاثیر مثبتی بر
سرمایه گذاری داشته باشد ،زیرا وجه نقد قابل استفاده را افزایش می دهد (مک کیب  .)1818فرض عمومی در تجزیه و تحلیل
خط مشی سود سهام این است که شرکتها باید نیازهای مالی سرمایه گذاری کنونی و آتی را از طریق تامین مالی بیرونی
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برآورده کنند که برای شرکت پر هزینه خواهد بود .شرکتی که بدهی بلند مدت جدیدی را برای خود ایجاد می کند ،باید،
پرداخت سود سهام را کاهش دهد (مک کیب  .)1818مطابق با جنسن ( ،) 1891اهرم مالی تاثیر معناداری بر کاهش
هزینه های نمایندگی در یک شرکت دارد .از سوی دیگر ،سطح بدهی روی خط مشی پرداخت سود سهام در شرکتها تاثیر دارد.
اما در حالی که پژوهشهای زیادی در زمینه اهرم مالی و خط مشی پرداخت سود سهام انجام شده اند ،نظریه و دیدگاه های
متفاوتی در این ارتباط وجود دارند .بنابراین فرضیه های زیر مطرح می شوند:
 .H2یک رابطه منفی بین پرداخت سود سهام و تامین مالی شرکتی وجود دارد
 .H3یک رابطه مثبت بین پرداخت سودسهام و سودآوری وجود دارد.

پیشینه تحقیق
تیم آدام و همکاران )2001 (1در تحقیقی با عنوان "فرصتهای سرمایهگذاری و متغیرهای شاخص ،تئوریها و شواهد" نشاان
دادند که با وجود نقش مهمی که فرصتهای سرمایهگذاری درگزارشات مالی شرکت دارناد ،هایچ تاوافقی مبنای بار چگاونگی
ارزیابی مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری وجود ندارد .به نظر می رسد در یک مقیاسه نسبی ،گرچه ارزش بازار حقوق صاحبان
سهام به ارزش دفتری آن و نسبت سود به قیمت هر دو به عنوان شاخصهای فرصتهای سرمایهگذاری در نظرگرفته میشاوند،
ولی نسبت ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری آن بهترین متغیر در نشان دادن فرصتهای سارمایهگاذاری شارکت در طاول
چندین سال اخیر میباشد و بیشترین محتوای اطالعاتی را در خصوص فرصتهای سرمایهگذاری دارا است.
یون ) 2009( 9در تحقیقی با عنوان سود ،جریان نقدی و بازده سهام رابطه بین باازار ساهام و دو نموناه از دو معیاار جریانهاای
نقدی عملیاتی و سود استفاده نموده است .عالوه بر این ،در این تحقیق رابطه بین بازار سهام با اجزای سود ارزیابی شاده اسات.
نتایج تحقیق نشان می دهد که از لحاظ رابطه بازار سهام ،سود نسبت به جریانهای نقادی عملیااتی برتاری دارد .هنگاامی کاه
رابطه بازده سهام با اجزای تشکیل دهنده سود بررسی شد ،جریانهای نقدی عملیاتی رابطه مثبت قویتری با بازده ساهام نشاان
دادند .همچنین اقالم تعهدی رابطه مثبتی با بازده سهام دارند.
ویدهان ،کنت لن و استانکو ،)2001( 1به بررسی رابطه باین فرصاتهاایرشاد و سیاساتهاای ماالی در شارکتهای آمریکاایی
پرداختند .نمونه آماری تحقیق متشکل از  122شرکت(صنایع دفاعی و صنایع تولیدی) در طول ساالهای  1890تاا  1889باود.
در این دوره تغییرات زیادی در فرصتهای سرمایهگذاری بوجود آمده است .آنها برای اندازهگیری فرصتهای سارمایهگاذاری از
پنج معیار  -1نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم -2 ،نسبت مخارج سرمایهای به ارزش دفتری داراییهاا -9 ،نسابت ارزش
دفتری دارایی به ارزش بازار دارایی -1 ،نسبت هزینه تحقیق و توسعه به ارزش دفتری داراییها و  -9نسبت ارزش باازار حقاوق
صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده نمودند .نتایج رابطه معکوس میان فرصاتهاای سارمایهگاذاری و
بدهی را نشان داد.

4 . Tim Adam & Vidhan K.goya
5 . Uon
6 . Vidhan, Kenneth Lehen &Stanko.
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فردیناد و همکاران ،)1888(1رابطه میان میزان بدهی و خط مشی تقسیم سود با در نظر گرفتن فرصتهای سرمایهگذاری مورد
بررسی قرار دادند .از آنجا که تئوری این فرضیه از وجود ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری( )IOSیا بدهی و سیاست تقسیم
سود حمایات مای کناد ،نتاایج تحقیاق نیاز ایان تئاوری را تائیاد کارد و مشاخص شاد ،شارکتهایی کاه دارای فرصاتهاای
سرمایهگذاری( )IOSپایین هستند بدهی و تقسیم سود آنها باال است.
بارکلی و همکاران ،)1889(9در پژوهش تحت عنوان عوامل تعیینکننده سیاستهای اهرمیو تقسیم سود شرکتها ،ساه عامال
 -1میزان فرصتهای سرمایهگذاری-2 ،اثرات پیام رسانی تغییرات سود سهام نقادی و  -9انادازه شارکت را باه عناوان عوامال
تعیینکننده احتمالی در سیاست های تقسیم سود مورد بحث قرار دادند .در این تحقیاق نسابت ارزش باازار باه ارزش دفتاری
شرکت به عنوان معیار جایگزین فرصتهای سرمایهگذاری به کاررفته است و با توجه به نتایج تحقیق،شرکتهای برخوردار از این
فرصتهای سرمایهگذاری تمایلی به توزیع سود نداشته اند.در مورد اثرات پیام رسانی نیز زمانی کاه شارکت افزایشای در ساود
تقسیمیاعالم میکند  ،حاکی از اطمینان به سودآوری آتی شرکت است.
تیتمن و همکاران ،)1889(8رابطه میان فرصتهای سرمایهگذاری و جریان نقد آزاد را در شرکتهایی که درگیر خرید یکپارچاه
اهرمی بودند مورد آزمون قرار دادند .آنها با توجه به تئوری جریان نقد آزاد نشان دادند شرکتهایی کاه خریاد یکپارچاه اهرمای
دارند دارای فرصتهای سرمایهگذاری غیر سودآور و جریان نقد آزاد باالتر می باشند.
اسمیت و واتز)1882(10به بررسی رابطه میان فرصاتهاای سارمایهگاذاری،تممین مالی،سیاساتهاای تقسایم ساود و پااداش،
پرداختند و نشان دادند که ارتباط معناداری بین فرصتهای سرمایهگذاری با دو متغیر تقسیم سود وتممین مالی وجود دارد.
گیورها )1889(11در مطالعهای تحت عنوان شواهد ضمیمه ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری ،سیاستهاای تقسایم ساود،
پاداش و تممین مالی ،مطالعات اسمیت و واتز را بسط دادند .نتایجی که گیورها به دست آوردناد باا یافتاههاای اسامیت و واتاز
مطابقت داشت .آنها نشان دادند ،شرکتهایی که از فرصتهای سرمایهگذاری خوب برخوردار هساتند ،نسابت بادهی باه حقاوق
صاحبان سهام آنها پایین است و این شرکتها سود نقدی کمتری را نسبت به شرکتهای فاقد رشد توزیع نموده اند.
سانجیو مارک ،)1881( 12به بررسی رابطه میان ،فرصتهای سرمایهگذاری و رشد تحقق یافته پرداختناد .جهات انادازهگیاری
رشد تحقق یافته از ارزش دفتری داراییها و رشد فروش نسبت به یک سال پایه برای دوره  19ساله از سال  1819تاا  1881و
جهت اندازهگیری فرصتهای سرمایهگذاری از  11معیار استفاده شده است .این تحقیاق نشاان داد ،نسابتهایی کاه بار مبناای
ارزش دفتری و ارزش بازار محاسبه شدهاند با رشد تحقق یافته رابطه معکوس دارند و نسبتهای مخارج سرمایهای ،ارزش باازار و
ارزش دفتری با رشد تحقق یافته رابطه مثبت دارند .اما میان نسبت سود هر سهم باه قیمات هار ساهم و نسابتهای تحقیاق و
توسعه نیز با رشد تحقق یافته رابطه ای وجود ندارد.

7 . Ferdinand & Burch
8 . Barkli & set
9 . Titman & st
10 . Asmit & Wats ،2991.
11 . Gy Werha ،2991.
12. Sanjey Kallapur & M ark.
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روش تحقیق
برای استفاده از رگرسیون خطی ،نرمال بودن ت وزیع متغیر وابسته تحقیق ،یعنی پرداخت سود سهام ،شرط الزم می باشد .جهت
بررسی نرمال بودن ،از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف »19استفاده شده است؛ در واقع این آزمون جهت بررسی نرمال بودن
توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میگیرد.
جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تشکیل می شود .از آنجا که روناد  9ساال اخیار متغیرهاای
مورد بررسی مد نظر بوده است ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس که طی سالهای  1998تا انتهای ساال  1989در باورس
حضور داشته و سهام آنها در بورس خرید و فروش شده است ،جزء جامعه آماری این تحقیق قرار گرفته است .شرکت های مورد
نظر بر اساس معیارهای زیر انتخاب شده اند:
 از ابتدای سال  1998لغایت پایان سال  1989در بورس حضور داشته باشند. صورتهای مالی آنها منتهی به  28اسفندماه هرسال باشد. طی بازه زمانی تحقیق تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت نداده باشند. سودآور بوده و سود خود را تقسیم کرده باشند. جزء شرکتهای واسطه گری نظیر لیزینگها ،بانکها ،شرکتهای سرمایه گذاری ،بیمه و  ...نباشند. صورت های مالی و سایر اطالعات مورد نیاز آنها در بازه زمانی مورد نظر در دسترس باشد.بر طبق آمار موجود در انتهای سال  989 ،1989شرکت در بورس وجود داشته است کاه باا در نظار گارفتن شارایط فاوق در
خصوص انتخاب شرکت های نمونه  ،حجم تعدیل شده جامعه آماری به  111شرکت تغییر یافته که در نهایت همین تعاداد باه
عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات ،از تحلیل رگرسیون باا مادل خطای اساتفاده
شده است.

متغیرهای تحقیق و مدلهای مورد استفاده

متغیر وابسته پرداخت سود سهام است که با تقسیم سود سهام به ازای هر سهم بر سود به ازای هر سهم به دست می آید.
پرداخت سود سهام می تواند اطالعاتی در خصوص عملکرد شرکت و اینکه چه میزان از سود شرکت به سهامداران پرداخت
می شود را به سهامداران ارائه دهد .مجموعه ف رصتهای سرمایه گذاری و تصمیمات تامین مالی شرکتی متغیرهای مستقل این
مطالعه هستند .برای اندازه گیری تامین مالی شرکتی دو نسبت استفاده می شوند :اهرم مالی و نسبت سر رسید بدهی .اهرم
مالی به صورت بدهی کل تقسیم بر سهام مالکانه کل اندازه گیری می شود که نشان دهنده میزان بدهی و سهام ممتاز استفاده
شده در ساختار سرمایه یک شرکت است .سر رسید بدهی با تقسیم بدهی بلند مدت (بدهی با سر رسید بعد از  1سال) بر
)13. Kolmogorov-Smirnov (K-S
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بدهی کل اندازه گیری می شود .از  qتوبین برای اندازه گیری مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری استفاده می شود که به شرح
زیر محاسبه شده است:

(ارزش با

ارزش بازار سهام عادی و ممتاز در انتهای سال  +ارزش دفتری کل بدهی ها (جاری و بلند مدت) = Q
ارزش دفتری کل دارایی ها

مدیران در تنظیم خط مشی پرداخت سود سهام شرکت همواره سودهای جاری و تاریخی را به حساب می آورند (پرویت و
گیتمن  .) 1881سطح سود مورد انتظار نیز تاثیر معناداری بر پرداخت سود سهام دارد (بیکر و همکاران  .)1899سود آوری به
عنوان یکی از عواملی که پیوسته یک عامل عم ده در توانایی شرکت برای پرداخت سود سهام در نظر گرفته شده است به عنوان
متغیر کنترل استفاده شود همچنین ریسک که توسط بتا اندازه گیری می شود نیز به عنوان یک متغیر کنترل دیگر مورد
استفاده قرار می گیرد .شرکتی با سابقه سود پایدار احتماال دارای ریسک کمتری دانسته می شود ،زیرا سود آتی می تواند به
صورت مثبت پیش بینی شود .انتظار می رود چنین شرکتی سود سهام را در نرخ باالتری در مقایسه با شرکتی با سود ناپایدار
بپردازد (پرویت و گیتمن .)1881
در خصوص تاثیر تامین مالی شرکتی و مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری بر خط مشی پرداخت سود سهام ،مدلهای رگرسیون
چند گانه داده های تابلویی زیر استفاده شده است:
مدل (:)1
مدل (:)2
 DPشاخص اندازه گیری پرداخت سود سهام و IOنماینده مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری است .شاخصهای تامین مالی
شرکتی شامل  Levکه یک شاخص اندازه گیری اهرم و  Debt Matuکه شاخص سررسید بدهی ،است .متغیرهای کنترل،
 Proنماینده سودآوری او Riskکه توسط بتا اندازه گیری می شود.

www.SID.ir

Archive of SID

یافته های تحقیق
همانطور که بیان شد برای استفاده از رگرسیون خطی ،نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق ،یعنی پرداخت سود سهام ،شرط
الزم می باشد .جهت بررسی نرمال بودن ،از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف »11استفاده شده است؛ در واقع این آزمون جهت
بررسی نرمال بودن توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میگیرد .برای بررسی ادعای نرمال بودن متغیر به صورت
زیر اقدام می شود:
جدول .1داده های توزیع نرمال قبل و بعد از تبدیل
چولگی
پرداخت سود سهام

فرصت سرمایه گذاری
(  Qتوبین)

اهرم

سررسید بدهی

سودآوری

ریسک (بتا)

اولیه

19981

29928

19092

09991

09909

09111

تبدیل بر اساس
لگاریتم نرمال

-09922

09118

-

-

-

-

جدول  1نشان می دهد که تمام متغیرها به جز پرداخت سود سهام و فرصت سرمایه گذاری توزیع نرمال دارند .اما بعد از
تبدیل لگاریتم نرمال دو متغیر مذکور ،تمام متغیرها در دامنه  1و  -1هستند که نرمال درنظر گرفته می شود. .
آمار توصیفی

جدول  2آماره های توصیفی متغیرهای وابسته و مستقل و کنترالین مطالعه را نشان می دهد .نمونه شامل  111شرکت
ثبت شده در بورس تهران در دوره  1998و  1989است .دو متغیر خط مشی پرداخت سودسهام و مجموعه فرصتهای سرمایه
گذاری تبدیل لگاریتمی می شوند تا با فرض توزیع نرمال سازگار باشند.
میانگین ،انحراف معیار ،سطح مینیمم و ماکزیمم هر متغیر در این جدول نشان داده شده است .مقدار میانگین برای پرداخت
سودسهام که متغیر وابسته این مطالعه است  ، 21191برای مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری که توسط  qتوبین اندازه گیری
می شود  1901با انحراف معیار  ، 9928برای اهرم که با تقسیم بدهی کل بر سهام مالکانه کل اندازه گیری می شود میانگین
 0928با انحراف معیار  2901و مقدار میانگین سررسید بدهی  0912است که نشان می دهد  90درصد بدهی کل متعلق به
مقوله بدهی کوتاه مدت است .سودآوری بر اساس نسبت بازده روی دارایی اندازه گیری می شود و مقدار میانگین  1911با
انحراف معیار  9911و ریسک که با بتا نشان داده می شود مقدار میانگین  0919دارد.

)14. Kolmogorov-Smirnov (K-S
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جدول .2آمار توصیفی
متغیرها
پرداخت سود سهام

میانگین
21191

انحراف معیار
21899

ضریب چولگی
0999

ضریب کشیدگی
-0991

حداقل
1

حداکثر
990

فرصت های سرمایه گذاری

1901

9928

1918

9919

1991

29999

اهرم مالی

0928

2901

9909

11929

0

19991

سودآوری

1911

9911

10911

101901

-091

10911

سررسید بدهی

0912

0912

2902

1909

0

0991

ریسک بتا

0919

0998

1902

1911

-1909

999

جدول .3آزمون نرمال بودن متغیر ها
متغیرها
پرداخت سود سهام

 Zکولموگروف-اسمیرنوف
19191

سطح معناداری
09191

جدول .4نتایج حاصل از رگرسیون
مدل دوم

مدل اول
نوع متغیر

نماد

نام متغیر

ضریبB

آمارهt

سطح معنی-
داری

ضریبB

آمارهt

سطح معنی-
داری

وابسته

DP

پرداخت سود سهام

_

_

_

_

_

_

92199
-9991
1998
-1999

1919
-1999
0911
-1929

090
0911
0919
0921

991992
-1991

1921
-1991

090
0911

-9981
0918
0901
09001
2909
1901

-0921
_
_
-

0918
_
_
0998

-1911
-11912
-9999
0919
0909
090
2908
0989

-1928
-091
-0911
_
_
-

0920
0918
0981
_
_
0919

عرض از مبدا
مقدار ثابت
α
IO
Lev
متغیرهای مستقل
Pro
Debt Matu
Risk
 Rضریب همبستگی
 R Squareضریب تعیین
 Adjusted R Squareضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین -وانسون
آماره  Fفیشر

فرضیه اول :
با توجه به جدول شماره  ، 1ضریب تعیین تعدیل شده متغیرها تنها 091درصد از تغییرات متغیر وابسته را توصیف می کنند.
آماره دوربین واتسون بین  1/9تا  2/9میباشد پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد.
ضرایب بدست آمده مدل بصورت زیر است:
DP = 92199 – 9991 IO – 1998 Lev - 1.99 Pro – 9981 Risk
بدون حضور هیچ یک از متغیرهای مستقل ،متغیر  DPبطور متوسط  92199واحد است .با افزایش یک واحد  ،IOمتغیر DP
به میزان  9991واحد کاهش می یابد .با افزایش یک واحد  ،Levمتغیر  DPبه میزان  1998واحد افزایش می یابد .با افزایش
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یک واحد  ،Proمتغیر  DPبه میزان  1999واحد کاهش می یابد .با افزایش یک واحد  ،Riskمتغیر  DPبه میزان  9981واحد
کاهش می یابد .پس رابطه ای منفی بین مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری و خط مشی پرداخت سود سهام وجود دارد.
فرضیه دوم:
آماره دوربین واتسون بین  1/9تا  2/9میباشد پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود
ندارد .ضرایب بدست آمده مدل بصورت زیر است:
DP = 991992 – 1991 IO - 11912 Debt Matu - 1.11 Pro – 9999 Risk
در این فرضیه نیز بدون حضور هیچ یک از متغیرهای مستقل ،متغیر DPبطور متوسط  991992واحد است .با افزایش یک
واحد  ،IOمتغیر  DPبه میزان  1991واحد کاهش می یابد .با افزایش یک واحد  ، Debt Matuمتغیر  DPبه میزان 11912
واحد ،با افزایش یک واحد  ، Proمتغیر  DPبه میزان  1911واحد و با افزایش یک واحد  ، Riskمتغیر  DPبه میزان 9999
واحد کاهش می یابد .در نتیجه ر ابطه ای منفی بین مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری و خط مشی پرداخت سود سهام وجود
دارد.
اعتقاد بر این است که مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری و پرداخت سود سهام رابطه منفی با یکدیگر دارند .تا زمانی که شرکتها
فرصت سرمایه گذاری روی پروژه های با  NPVمثبت را دارند ترجیح می دهند جریان نقدی آزاد را درون سازمان نگه دارند تا
از آنها برای برآورده کردن نیازهای تامین مالی استفاده کنند .اگرچه جالب است که نتیجه این مطالعه رابطه معکوس را نشان
می دهد .از این رو فرضیه اول که می گوید رابطه ای منفی میان مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری و خط مشی پرداخت سود
سهام جود دارد تایید می شود .این نشان می دهد که شرکتهای با فرصتهای رشد مورد انتظار مثبت  ،مشتاق به پرداخت سود
سهام نیستند .این ناهماهنگ با دیدگاه جنسن ( ) 1898است که بر این باور است که اگر شرکتهای بالغ از منبع جریانات نقدی
آزاد سود سهام پرداخت کنند می توانند درآمدی بیشتری از نیازمندیهای تامین مالی شان از طریق عملیاتشان به دست آورند.
مورک و یئونگ ( ) 2009نیز اشاره می کنند که اقدام به توزیع جریانات نقدی آزاد به شکل سود سهام نشان دهنده حاکمیت
شرکتی خوب به سرمایه گذاران است .اغلب پژوهشهای تجربی و نظری در این زمینه تایید می کنند که رابطه میان پرداخت
سود سهام و قیمت سهام مثبت است و این به عبارت دیگر بدان معناست که افزایش در پرداخت سود سهام منتهی به باال رفتن
قیمت سهام می شود (فیر چالد .)2010
دو شاخص اندازه گیری تامین مالی شرکتی که شامل اهرم مالی و سررسید بدهی هستند ،در این مطالعه برای یافتن رابطه
میان تامین مالی شرکتی و پرداخت سود سهام استفاده شدند .نتایج نشان می دهند که رابطه منفی با پرداخت سود سهام برای
هر دو شاخص اندازه گیری مزبور وجود دارد ضمن این که سر رسید بدهی همبستگی معناداری با پرداخت سود سهام دارد.
بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که فرضیه دوم پذیرفته می شود .و این مطابق با هیگینز ( ،)1812روزف ( )1892و مواله
( ) 211است که یک رابطه منفی میان اهرم مالی و پرداخت سود سهام یافتند .اگرچه ضریب منفی بود ،اما معنادار نبود .بر
اساس تحلیلهای این پژوهش ،سررسید بدهی در مقایسه با اهرم رابطه منفی قویتر و معنادار از نظر آماری را با پرداخت سود
سهام نشان می دهد .این هماهنگ با مطالعات انجام شده توسط مک کیب ( )1818و بر خالف یافته های بارکلی و اسمیت
پسر ( )1889و همچنین آبور و بوکپین ( ) 2010است .برای شرکتهایی که سررسید بدهی هایشان در ضمن ظهور فرصتهای
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سرمایه گذاری جدید فرا می رسد ،عدم پرداخت سود سهام یک راه ایده آل است تا مدیران مجبور به ردکردن پروژه های با
ارزش خالص فعلی مثبت نباشند (مایرز  .)1811جنسن ( ) 1891بدهی را به عنوان یک عامل در نظرمی گیرد که میزان جریان
نقدی آزاد را کاهش می دهد .آنچه در اینجا می توان استنتاج کرد آن است که هر چه سررسید بدهی باالترباشد ،سطح
جریانات نقدی آزاد پایین تر می آید؛ به این ترتیب مدیران ترجیح می دهند پرداختهای سود سهام را کاهش دهند تا با توجه
به افزایش نیازهای تامین مالی شرکت ،منابع نقدی را درون شرکت نگه دارند.
سود آوری همبستگی منفی و معنادار با پرداخت سود سهام داشت .این گونه استنتاج می شود که هر چه سودآوری شرکت
باالتر باشد ،شرکت تمایل کمتری به پرداخت سود سهام دارد .زیرا شرکتهای سودآور فرصتهای رشد بیشتر دارند و ترجیح
می دهند جریانات نقدی آزاد را در پروژه های با رشد آتی سرمایه گذاری کنند (روزف .)1892
نتیجه این مطالعه نشان می دهد که رابطه منفی و معنادار میان ریسک و پرداخت سود سهام وجود دارد که به صورت
ضمنی حاکی از آن است ک ه شرکتهای با ریسک باالتر معموال سود سهام کمتری می پردازند .این یافته هماهنگ با نتیجه
مطالعات انجام شده توسط روزف ( ،)1892دوسوزا و ساکسنا ( )1888و آمیدو و آبور ( ) 2001است .شرکتها در زمان باال بودن
نرخ ریسک بازار سود سهام کمتری می پردازند (کولینز و همکاران  .)1881روزف ( )1892اشاره می کند که شرکتهای با بتای
باالتر ،سود سهام کمتری پرداخت می کنند و بتای باال نشان دهنده اهرم مالی و عملیاتی باال است و اینکه این شرکتها به
احتمال بیشتری تحت تامین مالی بیرونی قرار دارند.
نتیجه گیری
این پژوهش تالش داشت تا اهمیت خ ط مشی پرداخت سود سهام را در بازار ایران نشان دهد .نمونه شامل 111شرکت
پذیرفته شده در بورس ایران برای دوره زمانی  1998تا  1989بود .مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل
تعیین کننده مهم پرداخت سود سهام رابطه منفی و معنادار با خط مشی پرداخت سود سهام دارد .اگرچه تمام شرکتها
فرصتهای سرمایه گذاری مثبت داشتند ،همگی تصمیم به پرداخت سود سهام نگرفته بودند .برداشت کلی این است که با
افزایش فرصتهای سرمایه گذاری ،شرکتها معموال پرداختهای سود سهام را کاهش می دهند تا منابع مالی موجود را برای
سرمایه گذاری مجدد نگه دارند .نتیجه این مطالعه به صورت ضمنی نشان می دهد که عملیات مناسب و حاکمیت مطلوب این
شرکتها به آنها این امکان را داده است که روی پروژه های جدید سرمایه گذاری کنند (الپورتا و همکاران  .)1881از سوی دیگر
افزایش در پرداخت سود سهام منتهی به افت قیمت سهام می شود (عیسی ،هارون و یحیی  ،2001کو اسماعیل و چندلر
 .)2009یافته این مطالعه همچنین همسو با نتایج مورک و یئونگ است (.)2009
شاخصهای تامین مالی شرکتی رابطه منفی با پرداخت سود سهام داشتند ضمن این که تنها سررسید بدهی رابطه معناداری
با خط مشی پرداخت سود سهام نشان داد .بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که سطح باالتر بدهی  ،پرداخت سود سهام را
محدود می کند .ریسک که یکی از متغیرهای ک نترل این مطالعه است رابطه منفی و معنادار با پرداخت سود سهام نشان داد.
رابطه منفی و معنادار سودآوری و پرداخت سود سهام نشان دهنده اهمیت این عامل برای خط مشی پرداخت سود سهام است.
این مطالعه نشان داد که مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری ،سررسید بدهی ،ریسک و سود آوری به عنوان عوامل مهمی هستند
که بر خط مشی پرداخت سود سهام در شرکتها تاثیر می گذارند.
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