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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکت های همتا با تاکید بر
نقش محتوای اطالعاتی قیمت سهام و نسبت تمرکز بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می
باشد .براین اساس صورتهای مالی ساالنه  351شرکت برای دوره زمانی 3111تا 3131مورد بررسی قرار گرفته است.
روش آزمون فرضیه ها در این پژوهش ،روش داده های ترکیبی(پانلی) بوده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه های
پژوهش نشان می دهد سرمایه گذاران نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا در بورس اوراق بهادار تهران حساسیتی
ندارند ولی سهم بازار شرکت بر حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا تاثیر دارد ،و
همچنین محتوای اطالعاتی قیمت سهام شرکتهای همتا بر حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام
شرکتهای همتا تاثیر دارد.
واژگان کلیدی:حساسیت سرمایه گذاری ،قیمت سهام شرکت های همتا ،محتوای اطالعاتی قیمت سهام  ،نسبت تمرکز در بازار
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مقدمه:
یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی ،تصمیمات سرمایه گذاری است .اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و
اجتماعی به اندازه ای ا ست که آن را به یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه تبدیل نموده است .شناخت عوامل موثر
بر رشد سرمایه گذاری از یک سو موجب کاهش حجم نقدینگی های سرگردان و تورم شده و از سوی دیگر با افزایش سطح
عملکرد شرکت منجر به افزایش سرمایه گذاری می گردد .یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر رشد سرمایه گذاری ،عدم وجود
اطالعات نامتقارن در بازارهای سرمایه می باشد  ،زیرا اخذ تصمیمات سرمایه گذاری سریع و صحیح مستلزم وجود اطالعات
کافی ،منظم و شفاف است.
در یک بازار کارا  ،قیمت های اوراق بهادار در هر لحظه از زمان منعکس کننده تمامی اطالعات موجود و در دسترس بازار می
باشد و بازار هیچ گونه اطالعات مربوط با اهمیتی را نادیده نمی گیرد ؛ به عبارت دیگر هرگونه اطالعات مربوط با اهمیتی که
وارد بازار می شود به سرعت توس ط معامله گران و تحلیل گران بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به صورتی صحیح در
قیمت های اوراق بهادار منعکس می شود(نونهال نهر و همکاران )3111،بازار سرمایه در عمل  ،نمیتواند به طـور کامـل کارا
باشد  .از طرفی  ،اداره شرکتها در اختیار مدیرانی قرار دارد که مالک شرکت نبـوده ،منـافع متفـاوتی بـا صاحبان اصلی شـرکت
دارنـد (مسـأله نماینـدگی) .درچنین حالتی ،سرمایه گذاران نسبت به مدیران شرکت اعتماد الزم را ندارند(لیالند )3331،قیمت
سهام نشان دهنده محصول نهایی یک سرمایه می باشد لذا سرمایه گذاریهای شرکت بر این قیمت حساسیت بیشتری دارند .از
طرفی قیمت سهام شرکتهای همتا نیز می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد (اوزوگون و همکاران)3131،
همانگونه که می دانیم قیمت سهام شرکت دارای محتوای اطالعاتی بوده و اطالعات شرکت را به بیرون ارائه می دهد .از طرفی
شرکتها توسط شرک تهای دیگر احاطه شده اند یا به نوعی با شرکتهای دیگر در ارتباط می باشند .قیمت سهام شرکتهای همتا
حاوی اطالعاتی می باشد که اطالعات خصوصی در باره فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت سهام آنها را بیان می کند که خود
شرکت نیز با آن عوامل روبرو خواهد بود لذا سرمایه گذارای شرکت بر قیمت سهام شرکتهای همتا نیز حساس می باشند از
طرفی در ساختار انحصار چند جانبه ی بازار محصول و در موقعیت مطلوب سودآوری  ،شرکت ها به منظور از بین بردن انحصار
و همچنین افزایش سودآوری خود  ،استراتژی حداکثر سازی تولید را پیاده کرده و بدین منظور  ،بدهی های خود را افزایش می
دهند (برندر و لویس  ) 3311 ،این نظریه در موقعیت های نامساعد اقتصادی نیز کاربرد دارد که باعث می شود شرکت ها تولید
خود را متوقف کرده و سودآوری خود را کاهش دهند( .پاندی )3112،در این بین اگر شرکت رقابت محصوالت خود با
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محصوالت سایر شرکت های همتا را از دست بدهد افت شدید قیمت سهام ،بازده و غیره را در بر خواهد داشت  .از طرفی
مدیریت با بررسی قیمت سهام شرکتهای همتا می تواند در مورد تصمیم گیری های خود تعدیالتی انجام دهد  .مدیران بر این
اعتقاد هستند که قیمت سهام شرکتهای همتا دارای محتوای اطالعاتی می باشد که به بازار ارائه می شود از طرفی با بررسی
قیمت سهام شرکتهای همتا می تواند توان و عملکرد شرکتهای همتا را مورد سنجش قرار دهد و میزان سرمایه گذاری شرکت
را تعدیل یا افزایش دهد .برخی معتقدند که مدیران شرکتها زمانی که قیمت سهام شرکت های همتا کاهش می یابد اقدام به
افزایش سرمایه گذاری خود می کنند تا سهم بازار بیشتری را تصاحب کنند  .قیمت سهام شرکتهای همتا دارای اطالعات
خصوصی در مورد عوامل موثر بر آنها می باشند .از آنجایی که شرکتها در معرض عواملی همانند عوامل تاثیرگذار بر شرکتهای
همتا می باشند لذا اطالعات موجود در قیمت سهام شرکتهای همتا می تواند برای مدیران شرکت مفید و آموزنده باشد  .از
طرفی در صنایع با رقابت باال یک مدیر ارزش بیشتری بر اطالعات صادر شده توسط قیمت سهام شرکتهای همتا دارد زیرا
رقابت باال در صنعت باعث خواهد شد که شرکتهای در معرض آسیب بیشتری در قبال تغییر در قیمت سهام شرکتهای همتا
قرار میگیرند(اوزوگون ،ربلو.) 3131،با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق با بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و حساسیت
سرمایه گذاریهای شرکت بر قیمت سهام می خواهیم به این پرسشها پاسخ دهیم که آیا سرمایه گذاری های شرکت نسبت به
قیمت سهام شرکتهای همتا حساسیت دارد ؟ و آیا محتوای اطالعاتی قیمت سهام و رقابت در بازار بر حساسیت سرمایه گذاری
های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکت های همتا تاثیر دارد؟
ادبیات و چهارچوب نظری تحقیق
چن و همکاران( ) 3111در تحقیقی به بررسی رابطه بین ارزشمندی اطالعات و حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به
قیمت سهام شرکت های همتا پرداختند  ،همگام به این ایده که مجموع قیمتهای سهام یک سری اطالعات جدید به مدیریت
ارائه می دهد و ایشان در تحقیق خود نشان دادند که حساسیت سرمایه گذاریهای شرکت نسبت به قیمت سهام زمانی که
قیمت سهام بر پایه ی اطالعات می باشد بیشتر است .
جانگ و همکاران( ) 3133در تحقیقی به بررسی کنترل مالکیت بر حساسیت سرمایه گذاری بر قیمت سهام پرداختند  .ایشان
برای تحقیق خود از اطالعات  3133شرکت در  33کشور آسیای شرقی و اروپای غربی استفاده کردند  .همچنین از معیار
کیوتوبین جهت اندازه گیری حساسیت سرمایه گذاری بهره جستند  .نتایج تحقیق ایشان نشان داد که رابطه معکوس و معنی
داری بین کنترل مالکیت و حساسیت سرمایه گذاری وجود دارد .
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هانگ( ) 3133در تحقیقی به بررسی تاثیر هموار سازی سود بر حساسیت قیمت سهام پرداختند  .ایشان برای اندازه گیری
هموارسازی سود از مدل ایکل استفاده کردند و برای اندازه گیری حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمت سهام از کیوتوبین
بهره جستند  .همچنین برای آزمون فرضیات از رگرسیون چندگانه استفاده کردند نتایج تحقیق نشان داد که هموار سازی سود
دارای تاثیر منفی بر حساسیت سرمایه گذاری بر قیمت سهام می باشد .
اوزوگون و همکاران( ) 3131در تحقیق به بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاریهای شرکت بر قیمت سهام شرکتهای همتا
با تاکید به محتوای اطالعاتی قیمت سهام شرکتهای همتا و رقابت در بازار محصول پرداختند .ایشان جهت اندازه گیری
حساسیت سرمایه گذا ری نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا از مدل کیو توبین استفاده کردند و همچنین جهت اندازه گیری
رقابت در بازار از معیار تمرکز بازار که با استفاده از شاخص هرفیندال هریشمن اندازه گیری می شود استفاده کردند  .نتایج
تحقیق ایشان نشان داد که افزایش رقابت در بازار محصول و رشد سریع و سرمایه بیشتر بر حساسیت سرمایه گذاریهای شرکت
نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا تاثیر گذار می باشد .
فرضیه های پژوهش
در هر تحقیق علمی ،محقق ناگزیر است برای پاسخ سوال تحقیق خود ،پاسخی فرضی تهیه کند و تصوری از چگونگی
مسائل در ذهن خود بسازد .بنابراین در این تحقیق برای بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاریهای شرکت بر قیمت سهام
شرکتهای همتا با تاکید به محتوای اطالعاتی قیمت س هام شرکتهای همتا و رقابت در بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه هایی به شکل زیر صورت بندی شده است:
 فرضیه اصلی اول پژوهش :سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا حساسیت دارد
 فرضیه اصلی دوم پژوهش :محتوای اطالعاتی قیمت سهام شرکتهای همتا بر حساسیت سرمایه گذاری های شرکت
نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا تاثیر دارد .
 فرضیه اصلی دوم پژوهش :سهم بازار شرکت بر حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام
شرکتهای همتا تاثیر دارد .
قلمرو زمانی پژوهش
محدودهی زمانی تحقیق ،اطالعات مالی مربوط به عملکرد سالهای مالی  3111الی  3131شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد
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جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،و برای دوره زمانی  3111تـا  3131مـی
باشد .در این پژوهش با توجه به شرایط متغیرها از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده
که معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
 .3تا پایان سال 3111در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ،و سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .3شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره های مورد نظر تغییر داده باشند.
 .1شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
 .2شامل شرکتهای سرمایه گذاری ،لیزینگ ،هلدینگ و بانکها به سبب ماهیت خاص فعالیت آنها نباشد.
 .5ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتهای مورد نظر در بازه زمانی این پژوهش منفی نباشد.
 .1شرکت مورد بررسی دارای وقفه معامالتی بیش از  1ماه نداشته باشد
 .1اطالعات شرکتهای قرار گرفته در نمونه در این بازه زمانی در دسترس داشته باشد.
پس از حذف سیستماتیک تعداد  351شرکت به عنوان شرکت نمونه انتخاب گردید .که حذفیات اعمال شده بـه شـرح جـدول
زیر می باشد.
روش شناسی تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می
باشد.
متغیر های تحقیق و نحوه سنجش آن ها
در این تحقیق جهت محاسبه برخی متغیرهای کلیدی تحقیق از مدلها و روشهای مناسبی استفاده شده است که در این
بخش به تشریح آنها میپردازیم.
برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل آماری به شرح زیر استفاده می گردد :
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مدل )1
𝑀𝑅𝐼𝐹𝐿𝑂𝑅𝑇𝑁𝑂𝐶 ∗ 𝐼𝑖𝑗𝑡 = 𝛼𝑗 + 𝛽1 ∗ 𝑄𝑖𝑗𝑡−1 + 𝛽2 ∗ 𝑅𝐸𝐿𝑃𝐸𝐸𝑅𝑄𝑗𝑡−1,−𝑖 + 𝛾1
+ 𝛾2
𝑡𝑖
𝑟𝑒𝑒𝑃
𝑖∗ 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑗𝑡,−
𝑡𝑗𝑖𝜀 +

مدل )2
𝐼𝑖𝑗𝑡 = 𝛼𝑗 + 𝛽1 ∗ 𝑄𝑖𝑗𝑡−1 + 𝛽2 ∗ 𝑅𝐸𝐿𝑃𝐸𝐸𝑅𝑄𝑗𝑡−1 + 𝛽3 𝐼𝑐𝑗𝑡−1 +∗ 𝑅𝐸𝐿𝑃𝐸𝐸𝑅𝑄 𝑗𝑡−1 ∗ 𝐼𝑐𝑗𝑡−1 + 𝛽5
𝑟𝑒𝑒𝑃
𝑀𝑅𝐼𝐹𝐿𝑂𝑅𝑇𝑁𝑂𝐶 ∗
𝑖+ 𝛽6 ∗ 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑗𝑡,−
𝑡𝑗𝑖𝜀 +
𝑡𝑖

مدل )3
𝑚
𝐼𝑖𝑗𝑡 = 𝛼𝑗 + 𝛽1 𝑄𝑖𝑗𝑡−1 + 𝛽2 𝑅𝐸𝐿𝑃𝐸𝐸𝑅𝑄 𝑗𝑡−1
+ 𝛽3 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗𝑡−1 + 𝛽4 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗𝑡−1
𝑟𝑒𝑒𝑃
𝑀𝑅𝐼𝐹𝐿𝑂𝑅𝑇𝑁𝑂𝐶 ∗ ∗ 𝑅𝐸𝐿𝑃𝐸𝐸𝑅𝑄 𝑗𝑡−1 + 𝛽5
𝑖+ 𝛽5 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑗𝑡,−
𝑡𝑗𝑖𝜀 +
𝑡𝑖

که در فرمول فوق 𝑡𝑗𝑖𝐼 میزان سرمایه گذاری شرکت و  𝑄𝑖𝑗𝑡−1نشان دهنده کیوتوبین می باشد 𝑖𝑅𝐸𝐿𝑃𝐸𝐸𝑅𝑄𝑗𝑡−1,−
نشان دهنده میزان افزایش در  Qشرکت در مقایسه با شرکتهای همتا  ،در این مدل ضریب  𝛽2نشان دهنده میزان حساسیت
سرمایه گذاری شرکت نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا می باشد.
متغیر مستقل :
قیمت سهام شرکتهای همتا

در این تحقیق به پیروی از تحقیقات اوزوگون و همکاران ( )3131ابتدا برای هر شرکت معادله زیر را محاسبه می کنیم
𝑡𝑗̂𝑄 𝑅𝐸𝐿𝑄𝑖𝑗𝑡 = 𝑄𝑖𝑗𝑡 −
𝑡𝑗𝑖𝑄= کیوتوبین شرکت
𝑡𝑗̂𝑄= -میانگین کیوتوبین صنعت
پس از محاسبه 𝑡𝑗𝑖𝑄𝐿𝐸𝑅  ،میانگین وزنی 𝑡𝑗𝑖𝑄𝐿𝐸𝑅 شرکتهای همتا را به دست می آوریم بدین معنا که 𝑡𝑗𝑖𝑄𝐿𝐸𝑅 تمام
شرکتهای همتا به جز خود شرکت محاسبه می شود  .که این شاخص به عنوان شاخص قیمت سهام شرکتهای همتا به کار می
رود .
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 Qتوبین
در این تحقیق به پیروی از مطالعات چن و همکاران( )3111اوزوگون و ربلو( )3131از معیار کیوتوبین جهت بررسی حساسیت
سرمایه گذاری بر قیمت سهام استفاده شده است  .این معیارها  ،به طور گسترده ای توسط سایر محققان  ،استفاده شد  .توبین
در سال  ، 3311پس از تحقیق سال قبل خود که انتقاداتی را نسبت به  Qمطرح کرده بود ٬تعدیالتی را در مدل قبلی به وجود
آورد و نسخه جدیدی از  Qرا رائه کرد  .در این نسخه ٬ Q ٬از تقسیم ارزش بازار شرکت ٬به ارزش جایگزینی دارایی های
شرکت به دست می آید در این تحقیق ٬نسبت  Qتوبین )٬ (MTBبا استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود :
𝐸𝑂𝑉𝐵 𝑇𝐴 −
𝐴𝑇

𝑄 = 𝑀𝑇 +

که در آن :
 : MTارزش بازار حقوق صاحبان سهام؛
 : TAجمع دارایی ها؛
 : BVOEارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است
𝒕𝒋 ̂
𝑸 = میانگین کیوتوبین صنعت می باشد  .در این تحقیق برای به دست آوردن میانگین کیوتوبین صنعت ابتدا کیوتوبین تمام
شرکتهای عضو در صنعت مورد نظر را به دست آورده و سپس میانگین آنها به عنوان میانگین کیوتوبین صنعت آورده می شود .
متغیر وابسته :
سرمایه گذاری شرکت  :در این تحقیق به پیروی از تحقیقات عربصالحی و اشرف ( )3131از نسبت تغییرات در مبلغ خالص
داراییهای طی سال به خالص داراییها در ابتدای سال استفاده می شود .

متغیر میانجی :
متغیر میانجی در این تحقیق نسبت تمرکز و محتوای اطالعاتی قیمت سهام شرکتهای همتا می باشد.
نسبت تمرکز ()CR
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نسبت تمرکز درصدی از سهم بازار است که مربوط به بزرگترین شرکت های فعال در صنعت است .بزرگترین شرکت های فعال
در صنعت را با  mنمایش می دهند و  mرا معموال  2در نظر می گیرند .همچنین نسبت تمرکز در صنعت را با عالمت 𝑚𝑅C
نمایش می دهند مثال به صورت  .C𝑅4به عبارت دیگر نسبت تمرکز را می توان به صورت زیر نیز بیان نمود.
𝑚𝑠 C𝑅𝑚 = 𝑠1 + 𝑠2 + 𝑠3 +……+

که در اینجا 𝑖𝑠 نمایش دهنده سهم بازار شرکت  iام است.
اگر نسبت تمرکز مطابق محاسبات باال ،به صفر نزدیک باشد ،این بدان معناست که صنعت در حال مطالعه بسیار رقابتی است و
سطح رقابت در این صنعت به قدری باال می باشد که  2تولید کننده و فروشنده بزرگ فعال در بازار سهم قابل توجهی از بازار
ندارند و سهم بازار بین فروشندگان مختلف توزیع شده است .و بر عکس اگر این عدد به یک نزدیک شود ،به معنای قدرتمند
بودن  2رقیب بزرگ بازار است.
رایج است که اگر  C𝑅4برای صنعت یا محصولی کوچکتر از  21درصد باشد ،آن صنعت را صنعتی رقابتی می دانند که تعداد
زیادی شرکت با سهم بازار اندک در آن حضور دارند ،در سوی دیگر اگر  C𝑅1بیش از  31درصد باشد ،آن صنعت انحصاری
ارزیابی خواهد شد( .ستایش)3131،
محتوای اطالعاتی قیمت سهام شرکتهای همتا :
به پیروی از کولینز و همکاران( )3332و دونو و همکاران( )3111و مارهوف( )3131به منظور اندازه گیری محتوای اطالعاتی
قیمت سهام از بازده سهام جاری به عنوان معیاری از سود غیرعادی دوره جاری و تغییر در سود مورد انتظار آینده می باشد که
محتوای اطالعاتی به عنوان شاخص توانایی بازده سهام جاری به عنوان ردیابی سود مورد انتظار آینده تعریف می گردد .که به
وسیله که  R2تحلیل رگرسیون معادله زیر می باشد :
𝜀 𝑟𝑖 = 𝛼 + 𝛽0 𝑢𝑐𝑒𝑡 + ∑ 𝛽2 ∆𝐸𝑡 (𝑓𝑒𝑡+1 ) +
𝑡

که در مدل فوق:
𝑡𝐸∆ :تغییر در سود مورد انتظار(جهت اندازه گیری این معیار به پیروی از درنو و همکاران( )3111و لندهولم و میرز( )3113از
تفاوت بین سود سال جاری و بازده سال جاری استفاده می گردد.
𝑖𝑟= بازده ساالنه شرکت
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𝑡𝑒𝑐𝑢= سود جاری غیر مترقبه(جهت اندازه گیری این متغیر بر اساس مطالعات لو و زاروین( )3333لوندهولم و میرز( )3111از
تفاوت بین سو سال جاری و سال قبل استفاده می شود.
پس از به دست آوردن  R2شرکتهای نمونه در مرحله بعدی میانگین  R2را برای هر صنعت محاسبه می کنیم .سپس برای به
دست آوردن  infoشرکت به صورت زیر عمل می کنیم :
میانگین 𝑜𝑓𝑛𝐼 شرکت ها صنعت  𝐼𝑛𝑓𝑜 −شرکت = 𝑜𝑓𝑛𝐼
و همچنین برای به دست آوردن  Infoشرکتهای رقیب به صورت زیر عمل می کنیم
𝑜𝑓𝑛𝐼 شرکت مورد نظر  −جمع 𝑜𝑓𝑛𝐼 تمام شرکتهای همتا = 𝑟𝑒𝑒𝑝 𝑜𝑓𝑛𝐼
متغییر کنترلی :
در این تحقیق به منظور کنترل سایر عوامل احتمالی موثر بر حساسیت سرمایه گذاریهای شرکت نسبت به قیمت سهام ،از این
متغیرها استفاده شده است :
متغیرهای کنترلی شرکت :
 -1اندازه شرکت:

جهت اندازه گیری اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت استفاده می گردد.
 -2جریان وجوه نقد عملیاتی

چنانچه جریانات وجوه نقد عملیاتی کم باشد سرمایه گذاری های شرکت نیز کاهش می یابد لذا در این تحقیق از جریان وجوه
نقد عملیاتی به عنوان متغیر کنترلی استفاده می شود که به صورت زیر اندازه گیری می شود :

𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎 𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑝𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑓 𝑤𝑜𝑙𝑓 𝑐𝑎𝑠ℎ
𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑘𝑜𝑜𝑏 𝑟𝑎𝑒𝑦 𝑓𝑜 𝑔𝑛𝑖𝑛𝑛𝑖𝑔𝑒𝑏

= 𝑓𝑐

که در معادله فوق :
𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎 𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑝𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑓 𝑤𝑜𝑙𝑓  =𝑐𝑎𝑠ℎجریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
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𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑘𝑜𝑜𝑏 𝑟𝑎𝑒𝑦 𝑓𝑜 𝑔𝑛𝑖𝑛𝑛𝑖𝑔𝑒𝑏= ارزش دفتری داراییهای اول دوره
-3ترغیب مدیران :
بسیاری از محققان بر این عقیده می باشند که برخی از سرمایه گذاری ها می تواند در جهت ترغیب مدیریت صورت بگیرد.
مدیران با پیش بینی هایی که نسبت به بازده سهام ارائه می دهند می توانند سرمایه گذاریهای شرکت را بیشتر ترغیب نمایند
در این تحقیق جهت اندازه گیری این متغیر از نسبت قیمت سهام به سود شرکت استفاده می شود به لحاظ نظری P/E ،یک
سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند .به همین جهت به
آن ضریب سهام نیز می گویند که به صورت زیر اندازه گیری می شود :
𝑃

𝐸 = 𝑎𝑜𝑅𝑅

که در معادله فوق
𝐸 = سود
𝑃 = قیمت سهام.
متغیرهای کنترلی صنعت:
 -1سرمایه گذاری در صنعت در سال قبل:

جهت اندازه گیری این متغیر از جمع مخارج سرمایه ای سالهای قبل تمام شرکتهای عضو در هر صنعت استفاده میشود .که
میانگین به دست آمده به عنوان سرمایه گذاری در صنعت در سال قبل اندازه گیری می شود.

 -2جریان وجوه نقد عملیاتی شرکتهای همتا:

جهت اندازه گیری جریانات وجوه نقد عملیاتی شرکتها ی همتا همانند معادله جریانات وجوه نقد عملیاتی برای شرکت عمل
خواهد شد و در نهایت جریانات وجوه نقد عملیاتی به دست آمده در معادله فوق برای تمام شرکتها به جز شرکت مورد نظر
جمع میانگین آن به دست می آید.

www.SID.ir

Archive of SID

-3ترغیب مدیران شرکتهای همتا :

جهت اندازه گیری این متغیر نیز همانند متغیر کنترلی ترغیب مدیران عمل می شود بدین صورت که ترغیب مدیران شرکتهای
به دست آمده به جز شرکت مورد نظر باهم جمع و میانگین آن به دست می آید.
یافته های تحقیق
آمار توصیفی
تحلیل توصیفی متغیرهای مستقل ومتغیر تحقیق در جدول شماره  3نتایج تحلیل توصیفی شامل میانگین ،میانه ،واریانس و
انحراف معیار متغیرهای مستقل تحقیق بین سالهای  11تا  31آمده است.
در روشهای توصیفی ،پژوهشگر درصدد این است که با استفاده از ارائه جداول و استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ،به
توصیف داده های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند(خاکی.)3111 ،
شاخصهای آماری پژوهش در جدول( )2 -3ارائه شده است:
جدول( :)4 -2شاخصهای آماری متغیرهای پژوهش

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

میانگین

1476.1

1411020

141702

1.2518

حساسیت سرمایه گذاری

14.106

141321

141..000

143106

قیمت سهام شرکتهای رقیب

16.12

.1163

1.1131

.32771

نسبت تمرکز بازار

147132

141.10

141200

142.10

محتوای اطالعاتی قیمت سهام

3.02

143321

141702

14700

رشد شرکت

24001

-147001

14.301

142067

جریان وجه نقد عملیاتی

1.0702

1.1.0.

1.177..

1.0627

اهرم شرکت

2.0667

.32102

1.0002.

147201

ترغیب مدیران

14.100

141320

143200

141002

سرمایه گذاری در صنعت سال قبل

140200

-143720

1412000

142732

جریان وجه نقد عملیاتی شرکتهای همتا

146.10

1413200

1410200

14.100

ترغیب مدیران شرکتهای همتا

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها :
آزمون نرمال بودن داده ها

www.SID.ir

متغیرها

Archive of SID

جهت استفاده از آزمون ها و روش های پارامتریک می بایست داده های تحقیق نرمال باشند ،در غیر این صورت ،باید
از روش های ناپارامتریک به منظور تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات استفاده گردد
برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولموگروف_ اسمیرنوف استفاده شده است .فرض صفر در این
آزمون نرمال بودن توزیع متغیر است .اگر سطح معنیداری آزمون بزرگتر از  1/15باشد فرض صفر تایید شده و نتیجه گرفته
می شود که توزیع متغیر مورد نظر نرمال میباشد.

(جدول  : )2نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

عنـوان

تعداد

آماره  Zکولموگروف – اسمیرنوف

سطح معنیداری

حساسیت سرمایه

010

14.36

14103

گذاری شرکت

چون در تحلیل رگرسیون نرمال بودن متغیر وابسته مد نظر قرار می گیرد ،با توجه به سطوح معنیداری به دست آمده نتیجه
گرفته می شود که حساسیت سرمایه گذاری شرکت دارای توزیع نرمال میباشند( .سطح معنیداری بزرگتر از .)1/15
آزمون فرضیه های تحقیق
 -1-1تحلیل فرضیه اول:

فرضیه  3-3بیان می دارد که :سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا حساسیت دارد
قبل از برازش الگو ،آزمون تشخیصی Fلیمر برای انتخاب از بین الگوهای داده های تلفیقی یا الگوی داده های تابلویی به کار
گرفته می شود.
نتایج جدول ( )1نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری کمتر از  1015بیان می دارد که استفاده از الگوی داده های
تابلویی برای تحقیق فرضیه فوق مناسب تر می باشد.سپس آزمون با استفاده از اثرات تصادفی و اثرات ثابت انجام می گردد که
با استفاده از آزمون هاسمن جهت استفاده از هر یک از آزمونها تصمیم گیری می شود .در این فرضیه با توجه به اینکه سطح
معنی داری آزمون هاسمن کمتر از 1015می باشد لذا اثرات ثابت پذیرفته می شود.
قابل اتکاء بودن نتایج حاصل از تخمین های روش داده های تابلویی در صورتی پذیرفته می شود که یکی از اصلی ترین مباحث
مربوط فروض کالسیک و اولیه که همان عدم وجود ناهمسانی واریانس می باشد ،مورد قبول واقع شود .در این قسمت وضعیت
مدل از نظر ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار می گیرد .در این روش نتایج حاصل از تخمین در دو حالت بدون وجود
ناهمسانی و با وجود ناهمسانی با استفاده از روش  LRمورد آزمون قرار می گیرد با توجه به جدول زیر می توان دید که به
دلیل اینکه ناهمسانی واریانس کمتر از  1015می باشد لذا می توان نتیجه گرفت که ناهمسانی واریانس وجود ندارد که جواب
نهایی به صورت زیر می باشد.
جدول شماره ( : )3جدول نتایج رگرسیون فرضیه 1-1
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متغیر

آماره Z

ضریب

sig

مقدار ثابت
14.38960

26.85614

0.0000

قیمت سهام شرکتهای همتا
0.096928

0.496457

0.6198

رشد شرکت

0.240916

1.296940

0.0195

جریان وجه نقد عملیاتی

2.631199

12.66923

0.0000

اهرم شرکت

0.054801

0.320907

0.7484

ترغیب مدیران

-0.049706

-0.399514

0.6897

سرمایه گذاری در صنعت سال
قبل

-1.476882

-1.616747

0.1065

جریان وجه نقد عملیاتی
شرکتهای همتا
ترغیب مدیران شرکتهای همتا

5.466521

1.872786

0.0616

0.502243

1.237681

0.2163

 Fلیمر
.470

آزمون هاسمن
14111

646.

ناهمسانی واریانس
141.

14230

14111

نتایج آزمون فوق نشان می دهد که سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا حساسیت ندارد و از بـین
متغیرهای کنترلی رشد شرکت و جریان وجه نقد عملیاتی دارای رابطه معنی داری هستند
فرضیه 2
فرضیه  3تحقیق بیان می دارد که :محتوای اطالعاتی قیمت سهام شرکتهای همتا بر حساسیت سـرمایه گـذاری هـای شـرکت
نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا تاثیر دارد .
نتایج جدول ( )2نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری کمتر از  15.1بیان می دارد که استفاده ازلگوی داده های تـابلویی
برای تحقیق فرضیه فوق مناسب تر می باشد .در این فرضیه با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون هاسمن کمتر از 15.1می
باشد لذا اثرات ثابت پذیرفته می شود.
با توجه به جدول زیر می توان دید که به دلیل اینکه ناهمسانی واریانس کمتر از  1015می باشد لذا می توان نتیجه گرفـت کـه
ناهمسانی واریانس وجودندارد که جواب نهایی به صورت زیر می باشد.
جدول شماره ( : )4جدول نتایج رگرسیون فرضیه2
ضریب

متغیر

آماره Z

sig

مقدار ثابت
2.189336
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قیمت سهام شرکتهای همتا
1.433212

0.8021

3.095899

محتوای اطالعاتی قیمت سهام
0.132526

0.0020

0.356021

قیمت سهام شرکتهای همتا* محتوای
اطالعاتی قیمت سهام
0.388241

3.294284

0.0010

رشد شرکت

0.069684

1.618910

0.1060

جریان وجه نقد عملیاتی

0.211291

6.128391

0.0000

اهرم شرکت

0.008786

0.340254

0.7338

ترغیب مدیران

-0.205995

-1.086059

0.2779

سرمایه گذاری در صنعت سال
قبل

-0.842796

0.1655

-1.388571

جریان وجه نقد عملیاتی
شرکتهای همتا
ترغیب مدیران شرکتهای همتا

7.219405

0.000867

0.9993

0.324986

1.540261

0.1240

 Fلیمر
2466

آزمون هاسمن
14111

14701

ناهمسانی واریانس
141111

146.0

14111

نتایج آزمون فوق نشان می دهد که محتوای اطالعاتی قیمت سهام شرکتهای همتا بر حساسیت سرمایه گـذاری هـای شـرکت
نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا تاثیردارد .و از بین متغیرهای کنترلی فقط جریان وجه نقد عملیـاتی دارای رابطـه معنـی
داری با حساسیت سرمایه گذاران است.

فرضیه 3
فرضیه فرعی 3تحقیق بیان می دارد که :سهم بازار شرکت بر حساسیت سرمایه گذاری هـای شـرکت نسـبت بـه قیمـت سـهام
شرکتهای همتا تاثیر دارد .
نتایج جدول ( )5نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری کمتر از  15.1بیان می دارد که استفاده ازلگوی داده های تـابلویی
برای تحقیق فرضیه فوق مناسب تر می باشد .در این فرضیه با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون هاسمن کمتر از 15.1می
باشد لذا اثرات ثابت پذیرفته می شود.
با توجه به جدول زیر می توان دید که به دلیل اینکه ناهمسانی واریانس کمتر از  1015می باشد لذا می توان نتیجه گرفت که
ناهمسانی واریانس وجودندارد که جواب نهایی به صورت زیر می باشد.

جدول شماره ( : )5جدول نتایج رگرسیون فرضیه2
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متغیر

آماره Z

ضریب

sig

قیمت سهام شرکتهای همتا
1.584348

0.1863

1.323446

سهم بازار شرکت
0.559676

0.0002

0.789519

قیمت سهام شرکتهای همتا* سهم بازار شرکت
0.968465

2.062762

0.0396

رشد شرکت

0.030450

0.043579

0.1653

جریان وجه نقد عملیاتی

0.099198

1.399596

0.1622

اهرم شرکت

0.086338

1.003854

0.3159

ترغیب مدیران

-0.046944

-1.394262

0.1638

سرمایه گذاری در صنعت سال قبل

-0.280956

-1.266777

0.2058

جریان وجه نقد عملیاتی شرکتهای همتا

0.305246

0.391196

0.6958

ترغیب مدیران شرکتهای همتا

0.099230

1.044880

0.2966

 Fلیمر
7400

آزمون هاسمن
14112

0406

ناهمسانی واریانس
14112

3467

14111

نتایج آزمون فوق نشان می دهد نسبت تمرکز بازار بر حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمـت سـهام شـرکتهای
همتا تاثیر دارد .
نتایج حاصل از یافته های تحقیق
همانگونه که نتایج فرضیات تحقیق نشان داد سرمایه گذاری شرکت بر قیمت سهام شرکتهای همتا دارای حساسیت نمی باشد.
با توجه به مبانی نظری تحقیق انتظار می رفت که میزان و سطح سرمایه گذاری شرکت نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا
حساس باشد که در این تحقیق چنین نتیجه ای مشاهده نگردید دلیل این امر را میتوان وضعیت اقتصادی نا بسامان کشور
دانست .به توجه به تورم موجود در کشور بیشتر شرکتها در سرمایه گذاری های خود با احتیاط عمل می کنند چون بنا به
تحریمهای موجود امکان عدم سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت وجود دارد .لذا همانگونه که یافته های تحقیق نشان
داد چنین رابطه ای مشاهده نگردید از طرفی نیز دیگر نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان داد که محتوای اطالعاتی شرکتهای
رقیب بر میزان حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتا تاثیر گذار می باشد دلیل این امر را
می توان در واکنش های بازار بر اطالعات و استفاده مدیران شرکتها از این اطالعات به عنوان معیاری برای تصاحب بازار عنوان
کرد که همانگونه که نتایج فرضیه سوم تحقیق نیز نشان داد نسبت تمرکز بازار نیز بر حساسیت سرمایه گذاری شرکت نسبت
به قیمت سهام شرکتهای رقیب تاثیر گذار می باشد که د لیل این امر می تواند حساسیت سهامداران و مدیریت به میزان سهم
بازار خویش باشد که همواره در کمین افزایش سهم بازار خود هستند که در صورتی که رقابت بیشتری وجود داشته باشد با
افزایش یا کاهش قیمت سهام شرکتهای رقیب که دارای محتوای اطالعاتی می باشد و عالمتهایی را به مدیران دیگر شرکتها و
سهامداران می دهد اقدام به افزایش سرمایه گذاری های خود و افزایش سهم بازار خویش نمایند.
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پیشنهادهای کاربردی تحقیق
با توجه به بررسی ادبیات این تحقیق و هم چنین اجرای مرحله به مرحله تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون
فرضیات تحقیق نکات مبهم و پیچیده ای یافت شده است .برخی از این موارد مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار و برخی نیز
مربوط به سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار ایران می باشد .عالوه بر این ،بر اساس یافته های این تحقیق پیشنهادهایی برای
محققین آتی جهت انجام بررسی های بیش تر یاف ت شده اند که در این بخش هر یک از این موارد به صورت جداگانه مطرح
می شوند.
الف) بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود بورس اوراق بهادار تهران در رتبه بندی شرکتها از لحاظ  31شرکت برتر بورس
نسبت تمرکز بازار و محتوای اطالعاتی قیمت سهام را نیز به عنوان معیار مهم مد نظر قرار دهد.
الف) اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران:

 -1محتوای اطالعاتی قیمت سهام بر حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکتهای همتـا تـاثیر دارد.
لذا پیشنهاد می گردد در انتخاب سرمایه گذاری های خود به محتوای اطالعاتی قیمت سهام شرکتها توجه نمایند و شـرکتهایی
را انتخاب نمایند که محتوای اطالعاتی آنها بیشتر می باشد.
محدودیت های تحقیق :
 -3پیامدهای احتمالی ناشی از اثرات تورم بر دادهها مالی و وجه نقد و داشتن زمانهای متفاوت تاسیس برای واحدهای تجاری و
در نهایت تحصیل اقالم دارا ییهای شرکت در زمانهای مختلف بوده که باعث کاهش کیفیت قابلیت مقایسه ای اقالم می شود و
بر نتایج پژوهش اثر گذاشته و تعمیم نتایج را با محدودیت هایی همراه می سازد ،نادیده گرفته شده است.
 -3عدم کنترل بعضی از عوامل موثر بر نتایج پژوهش از جمله تاثیر متغیرهایی چون عوامل اقتصادی  ،شرایط سیاسی  ،عمر
شرکتها  ،نوع صنعت  ،وضعیت اقتصادی جهانی  ،قوانین و مقررات خارج از دسترس محقق بوده و ممکن است بر بررسی روابط
اثر بگذارد.
 -1با توجه به اینکه صورتهای مالی میان دوره ای ارائه شده در بورس تهران حسابرسی نشده اند ،این امر می تواند احتماال بر
نتایج حاصل از پژوهش تاثیر گذار باشد
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 بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایه گذاری به،)3113(. امیر،رسائیان. بیژن، تقی نژاد. سعید، راسخی. محمد،کاشانی پور
.3  شماره، دوره دوم، مجله پیشرفتهای حسابداری،جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران
) تاثیر هموارسازی سود بر حساسیت سرمایهگذاری نسبت به قیمت3111)  محمد حسن، خداشناس، علیمحمد،  قنبری، نرگس، سرلک
6 سهام" فصلنامه نظریه های نوین حسابداری شماره
) " بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه" فصلنامه پژوهشهای3131(ستایش محمدحسین؛ کارگر فرد جهرمی محدثه
23-3 صص3131  پاییز، شماره اول، سال اول، تجربی حسابداری مالی
)" رابطه افق سرمایه گذاران نهادی بر روی حساسیت سرمایه3133( معصومه،  مهدی قاسمی شمس،محمد حسن؛ مشکی، قلی زاده
. 1392.  دانشکده ادبیات و علوم انسانی-  دانشگاه گیالن-  کارشناسی ارشد. گذاری – جریان نقدی" پایان نامه
،)"بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام" پژوهشهای تجربی حسابداری مالی3133(محمد؛ابراهیمی شهال،نمازی
.31-3  صص،3133  بهار،3  شماره، سال دوم
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