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جریان اطالعات در محیط بازار ،رفتار فعاالن بازار را تحت تأثیر قرار میدهد .تغییرات محیطی
شرایطی را ایجاد می کند که افراد فعال در بازار ،سهم متفاوتی از این گردش اطالعات را داشته
باشند .به لحاظ تجربی نیز افراد ،اطالعات متفاوت دارند .اطالعاتی که منجر به تأثیرپذیری رفتار
آنها در بسیاری از مواقع شده و بیانگر ناقرینگی اطالعاتی بین دو طرف یک معامله است (الئوری،0
 .)2111این ناقرینگی اطالعاتی ناشی از گردش متفاوت اطالعات در میان فعاالن بازار است.
محدودیت چارچوب اطالعاتی در مدلهای نظری و معیارهای مورد استفاده در کارهای
تجربی ،تفسیر ادبیات موجود درباره اثر ریسک اطالعات را با ابهامات زیادی روبهرو کرده است؛
اما آنچه میان تحقیقات ،تقریباً رایج است ،اطالعات حسابداری به عنوان مهمترین منبع محیط
اطالعاتی است که به عنوان یک سامانهی انتقال اطالعات و کاهش عدم اطمینان تعریف میشود
که این همان رویکرد اطالعاتی به حسابداری است .اطالعات حسابداری به سرمایهگذاران این
امکان را میدهد تا شرکت و نیز ریسکهای ذاتی موجود در آن را ارزیابی کنند .اطالعات
حسابداری باکیفیت باال برای سرمایهگذاران مفید است؛ چراکه بر قیمتهای سهم یا حجم
معامالتی اثرگذار است .ناهمگنی میان تفاسیر سرمایهگذاران و نابرابری اطالعاتی ناشی از
بیقاعدگیها در گردآوری و پردازش اطالعات درنتیجهی روشهای مورد استفاده و مهارتهای
مختلف به کار گرفتهشده نیز خود عامل دیگری در پیچیدگی محیط اطالعاتی حسابداری است
(دو ،هوپ ،توماس و زو.)2102 ،2
تئوریها نشان میدهند زمانی که کیفیت افشا باالتر باشد برای یک سطح معینی از ناقرینگی
اطالعاتی ،میزان بهرهبرداری از اطالعات خصوصی توسط معامله گران مطلع پایینتر است زیرا
کیفیت افشا منجر به انعکاس سریعتر اخبار در قیمتها میشود .به عبارتی ،کیفیت افشا نیاز به
کارگزاران بازار جهت حفاظت از قیمتها را کاهش میدهد و ریسک ناقرینگی اطالعاتی برای
سرمایهگذاران خرد را کاهش میدهد چراکه سرمایهگذاران مطلع منجر به انعکاس باالتر اطالعات
در قیمتها میشوند (ایسلی و اهارا.)2111 ،1
شرکتها نسبت به اطالعات خود مالکیت انحصاری دارند بهنحویکه مانع از انتقال
ارزشافزوده آنها به سرمایهگذاران میگردد .تالش در جهت دستیابی به اطالعات از طریق سایر
کانالهای موجود در بازار سرمایه منجر به تحمیل ریسک اطالعات غیرواقعی به سرمایهگذار
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 -0مبانی نظری
بر اساس پیشبینی تئوری اقتصاد اطالعات ،افشای بیشتر ،ناقرینگی اطالعاتی بین مدیران و
سرمایهگذاران را کاهش میدهد و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش میدهد (دایاموند و ورچیا،1
 .)0330مدلهای تئوریک افشا پیشبینی میکنند که افشا میتواند منجر به کاهش کسب
اطالعات خصوصی شود یا به عنوان جایگزینی برای اطالعات نگهداری شده توسط سرمایهگذاران
مطلع باشد که بهموجب آن انگیزه یا توانایی سرمایهگذاران برای کسب اطالعات خصوصی را
کاهش میدهد ،در نتیجه معاملهگران نا مطلع تمایل زیاد دارند در سهام شرکتهایی دادوستد
کنند که حجم دادوستد باال و نقد شوندگی باال دارند .این خروجی به آن دلیل است که شفافیت
1 Dutta and Nezlobin
2 Bushman and Smith
3 Diamond and Verrecchia
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میشود و بخشی از بازده مورد انتظار در قالب هزینههای دستیابی به اطالعات محدود میشود.
مطابق با ادبیات اقتصاد اطالعات ،کیفیت افشا منجر به انتقال ارزش از شرکت به سهامداران شده
و هزینه سرمایه ناشی از رقابت اطالعاتی را کاهش میدهد (داتا و نزلوبین.)2102 ،0
در رابطه با اطالعات حسابداری ،دو ویژگی اصلی مطرح است :کیفیت این اطالعات و توزیع
آن .در حقیقت ریسک اطالعات حسابداری را میتوان در قالب محیط بازار سرمایه به دو جزء
تفکیک کرد :جزئی که مربوط به ابهام درباره دقت این اطالعات است و جزئی که مربوط به توزیع
این اطالعات میباشد (بوشمن و اسمیت .)2110 ،2اطالعات حسابداری مبهم ،رابطهی ارقام
حسابداری و واقعیات اقتصادی را تضعیف و در نتیجه موجب افزایش ناقرینگی اطالعاتی میشود؛
بنابراین وجود یک محیط اطالعاتی مطلوب حسابداری ،موجب افزایش توان گزارشهای مالی در
انتقال اطالعات شرکت و از طرف دیگر ،موجب توزیع برابرتر این اطالعات میان فعاالن بازار
میشود؛ بنابراین هدف یک محیط مطلوب اطالعاتی حسابداری ،کاهش نااطمینانی و رفع هر چه
بیشتر ابهام است (بوشمن و اسمیت.)2110 ،
در این تحقیق ،انعکاس ویژگی توزیع اطالعات در قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسی موضوع مورد مطالع ه مبتنی بر ادبیات حسابداری و مالی شرکتی بوده و تغییرات
رفتاری در اطالعات و اثر آن بر بازدهی هزینه سرمایه را مورد آزمون قرار میدهد که میتواند
برای سرمایهگذاران ،مدیران ،کمیته استاندارد گذاری و قانونگذاران کاربرد داشته باشد .در ادامه
تحقیق ابتدا ،مبانی نظری و پیشینهی تحقیقات انجامشده ،فرضیهها و سپس ،مدلها و روشهای
تحقیق و درنهایت نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه میشود.
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بیشتر ،نقد شوندگی بازار سهام را تقویت میکند و هزینههای معامالتی را برای سهم شرکت
کاهش میدهد (دایاموند و ورچیا.)0330 ،
بر مبنای چارچوب لمبرت ،لئوز و ورچیا ،)2100( 0افزایش کیفیت افشای اجباری باید در
کل موجب حرکت هزینه سرمایه شرکت به نرخ بدون ریسک ،برای همهی شرکتها در اقتصاد
شود .مقررات افشا تابعی از اثرات متفاوت افشای اختیاری و اجباری است .با این حال ،شدت اثر
افشای اجباری بر هزینه سرمایه ،در میان شرکتها برابر نیست .به ویژه کاهش در همبستگی
ارزیابی شده بین شرکتها و بازار ،منجر به کاهش در ریسک برآوردی هر شرکت نمیشود .از این
رو صرفنظر از کیفیت اطالعات در اقتصاد ،متوسط ریسک شرکتها متعادل خواهد بود؛ بنابراین
حتی اگر هزینه سرمایه شرکتها (و صرف ریسک مجموع) با بهبود افشای اجباری بهبود یابد ،به
ریسک آنها نیازی نیست.
کیفیت افشا ،یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائۀ اطالعات مالی شرکتها است ،بهنحویکه
به هنگام بودن اطالعات میتواند به استفادۀ بهتر و مفیدتر استفادهکنندگان از اطالعات منجر
شود .افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده بهموقع تر اطالعات در اتخاذ تصمیمات اقتصادی
توسط سرمایهگذاران ،میتواند به شفافیت بیشتر اطالعات مالی شرکتها و بهتبع آن ،شفافیت
باالتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبۀ خود میتواند تأثیر به سزایی بر جذابیت
بازارهای مالی داشته باشد (بیدل ،هیالری و وردی .)2101 ،2از آنجا که گزارشهای مالی ،ابزاری
برای افشای اطالعات مالی قابلاعتماد و اتکایی است که در دسترس عموم قرار میگیرد ،در
صورت به هنگام بودن میتواند با کاهش اطالعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال
انتخاب نادرست توسط سرمایهگذاران شود؛ بنابراین ،میتوان چنین فرض کرد که ارائۀ اطالعات
با دفعات باالتر گزارشگری باعث کاهش ناقرینگی اطالعاتی میان سرمایهگذاران خواهد شد.
تئوریها نشان میدهد که در سطح معینی از ناقرینگی اطالعاتی ،درجهی بهرهگیری از
اطالعات خصوصی توسط معامله گران مطلع در حالتی که کیفیت افشا بیشتر بوده ،کمتر است
(مانند دو ،هوپ ،توماس و زو2102 ،1؛ چانگ ،لین و ما .)2101 ،1علت این است که کیفیت افشا
نهایتاً منجر انعکاس اطالعات خصوصی در قیمتها با سرعت بیشتر میشود (به عبارتی ،قیمتها
درباره ارزش بنیادی اطالعدهنده تر میشوند) .مطابق با تحقیقات اشاره شده در باال ،کیفیت افشا
نهایتاً در قیمتها انعکاس مییابد .این پدیده دو مالحظهی بالقوه برای قیمتگذاری ناقرینگی
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 -9پيشينۀ پژوهش
 -7-9پيشينه خارجی
شردر )2103( 1نقش اطالعات نامتقارن در تغییر هزینه سرمایه را مورد مطالعه قرار داده و به این
نتیجه رسید که عوامل مختلفی از جمله کیفیت افشا ،راهبری شرکتی و دقت اطالعات منجر به
تغییر ارتباط بین کیفیت اطالعات حسابداری و هزینه سرمایه میشود.
چانگ ،هرزدیل ،نواک و ساوان یانگیاین )2103( 2با بررسی نقش کیفیت افشا از دو بعد
کمی و کیفی بر کارایی قیمتگذاری سهام به این نتیجه رسیدند که با بهبود کیفی و کمی افشا،
فرآیند کشف قیمت بهبود یافته و قیمتگذاری سهام به واقعیت نزدیکتر میشود.
ناگار ،اسچونفلد و ولمن ( )2103با بررسی اثرات تعاملی عدم اطمینان محیطی ،عدم تقارن
اطالعاتی و افشا به این نتیجه رسیدند که عدم اطمینان نسبت به ارزش شرکت منجر به ایجاد
1 Kyle
2 Duan and Jiao
3 Lambert, Leuz and Verrecchia
4 Schreder
5 Chung, Hrazdil, Novak and Suwanyangyuan
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اطالعاتی دارد :نخست آنکه وجود کیفیت افشا ،ضرورت بازارسازان برای مصونیت قیمت را کاهش
می دهد زیرا کیفیت افشا میزان استفاده از ناقرینگی اطالعاتی را کاهش میدهد (کیلی)0332 ،0
و دوم اینکه کیفیت افشا ریسک ناقرینگی اطالعاتی برای سرمایهگذاران نا مطلع را کاهش میدهد،
زیرا معامالتی که توسط گروهی از سرمایهگذاران مطلع انجام میشود ،منجر به آن میشود که
اطالعات بیشتری در قیمت تعادلی انعکاس یابند (ایسلی و اٌهارا.)2111 ،
از سوی دیگر ،ادبیات جاری تأکید دارند که اطالعات عامل مهم جداگانهای در تعیین هزینه
سرمایه در وضعیت کیفیت افشا کامل نیست (دوان و جیائو .)2101 ،2در حالت کیفیت افشا کامل
در بازار اوراق بهادار ،منحنیهای تقاضا افقی هستند ،از این رو تقاضا اثری بر قیمت ندارد .با این
حال وقتی بازارهای سهام دارای کیفیت افشا کامل نمیباشند ،خودباوری هر سرمایهگذار این
است که او با منحنی تقاضای شیب نزولی یا منحنی قیمت با شیب صعودی برای سهام شرکت
رو به رو است (لمبرت ،لیوز و وریچیا )2102 ،1و هر سرمایهگذار اثری که بر قیمت دارد را
شناسایی میکند؛ بنابراین در این بازار معامالت سرمایهگذاران مطلعتر ،به دلیل کیفیت افشا
باالتر ،بر قیمت اثر دارد .وقتی سرمایهگذاران دارای سطوح متفاوت آگاهی با منحنیهای قیمتی
متفاوتی رو به رو هستند ،این احتمال میرود که ناقرینگی اطالعاتی (به عنوان بازتابی از این
سطوح آگاهی متفاوت) در قیمت آشکار شوند .نتیجهی این امر تغییر هزینه سرمایه است.
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تمایل جهت جمعآوری اطالعات خصوصی میشود .در همین راستا ،عدم اطمینان محیطی منجر
به تغییر قیمت خریدوفروش سهام شده که در نتیجه آن ارزش سهام کاهش مییابد .مدیران
بهمنظور واکنش به نوسان قیمتها اقدام به بهبود افشای داوطلبانه مینمایند.
لین ،چن و تسای )2102( 0با بررسی نقش ساختار مالکیتی و روابط درونسازمانی بر ناقرینگی
اطالعاتی به این نتیجه رسیدند که سهامداران کنترلی بهراحتی توان دستیابی به اطالعات و
تأثیرگذاری بر نحوه و زمان ارائه اطالعات به بازار سرمایه را دارند .بهنحویکه با افزایش این
ناقرینگی اطالعاتی روند تقسیم سود شرکت نیز تغییریافته و نسبت به سالهای قبل کاهش
مییابد که بخش عمدهای از این تغییرات ناشی از ساختار کنترلی شرکت است.
چن ،شیومین ،رویچودری ،شین و متیو )2102( 2در تحقیق با محتوای ناقرینگی اطالعاتی
درونسازمانی و محیط اطالعاتی به این نتیجه دست یافتند که شرکتهای با ناقرینگی اطالعاتی
باالتر ،پیشبینیهای مدیریتی ضعیفتر و محدودتری ارائه میدهند که دارای انحراف نسبتاً باالیی
از واقعیت هستند .به همین علت احتمال تجدید ارزیابی اطالعات در دورههای آتی افزایش مییابد.
آکینز ،نگ و وردی )2102( 1دریافتند که وقتی سرمایهگذاران مطلعتر وجود دارد ،قیمتها
اطالعات خصوصی را سریعتر انعکاس میدهند و ریسک ناقرینگی اطالعاتی به سرمایهگذاران غیر
مطلع را کاهش می دهد .عالوه بر این ،بازارهایی که به طور کامل رقابتی هستند ،میزانی که
ناقرینگی اطالعاتی میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد را کاهش میدهد و بنابراین سودیهایی
را که میتواند توسط سرمایهگذاران مطلع به دست آید ،کاهش میدهد.
نتایج تجربی فو ،کرافت و ژانگ )2102( 1نشان میدهد فراوانی باالی گزارشگری مالی،
ناقرینگی اطالعاتی و هزینه سرمایه را کاهش میدهد و در نتیجه مزایای الزام گزارشگری مالی
متعدد را مستند کردند .به طور خاص نتایج آنها با تغییرات اجباری در فراوانی گزارشگری نشان
میدهد که این مزایا حفظ میشوند حتی وقتی شرکتها مجبور میشوند از فراوانی گزارشگری
منتخب خود ،منحرف شوند.
براون و هیلیگیست )2112( 2به این نتیجه رسیدند که کیفیت افشا رابطهی مثبتی با مقدار
دادوستد سرمایهگذاران مطلع (دارای اطالعات خصوصی) و نا مطلع دارد .با این حال ،این
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 -0-9پيشينه داخلی
مهرآرا و سهیلی احمدی ( )0132با مدلسازی فرایند ورود معاملهگران مطلع و نا مطلع به بورس
تهران و بررسی برهمکنش این دو گروه معاملهگران در بازار به این نتیجه رسیدند که افزایش
پیشبینی نشده عدم تقارن اطالعاتی در یک روز ،مقدار انتظاری ورود هر دو گروه معاملهگران به
بازار در روز آتی را افزایش میدهد .مقدار ورود معاملهگران مطلع در قیاس با معاملهگران نا مطلع
پایداری کمتری نشان میدهد .به عالوه ،این مقدار تأثیرپذیری اندکی از رونق معامالت دارد.
همچنین ،افزایش حضور معاملهگران مطلع لزوماً تعداد معاملهگران نا مطلع در بازار را کاهش
نمیدهد.
جمشیدی و قالیباف اصل ( )0132با بررسی رفتار سرمایهگذاران نشان دادند که چگونه
میتوان این اصل را در زمینه مطالعه رفتار و عملکرد سرمایهگذاران برای یک زیرمجموعه مشخص

1 Gomes, Gorton and Madureira
2 Verdi
3 Lundholm and Myers
4 Leuz and Verrecchia
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افزایشها به نظر میرسد دیگری را تهاتر کند ،همچنان که آنها به هیچ شواهدی دربارهی
رابطهی بین کیفیت افشا و مقدار نسبی دادوستد مطلع دست نیافتند.
گومز ،گورتون و مادوریا )2112( 0با بررسی اثر مقررات افشای منصفانه و ارائه اطالعات بر
بارهای عاملی اندازه فاما و فرنچ به این نتیجه رسیدند که بعد از مقررات ،بارهای عاملی اندازه
برای شرکتها کوچک افزایش ،اما برای شرکتهای بزرگ کاهش یافته است .وردی )2112( 2با
بررسی اثرات محیط اطالعاتی و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه دریافتند که تغییرات در کیفیت
اطالعات ارائه شده و نیز محیط فعالیت شرکت ،منجر بـه تغییر و یـا تعدیل هزینه سرمـایه
میشود.
1
الندهلم و مایرز ( )2112دریافتند که وقتی کیفیت افشا باالست ،بازده سهام جاری بیانگر
اطالعاتی دربارهی سودهای آتی است .این نتایج اشاره بر آن دارد که با آوردن آینده به حال،
افشای اطالعدهندهتر کل مجموعه اطالعات دربارهی سودهای آتی را که میتواند به طور خصوصی
دربارهی شرکت کشف شود ،کاهش میدهد.
لیوز و ورچیا )2111( 1نشان میدهد که اگر کیفیت افشای اختیاری بهتر منجر به ناقرینگی
اطالعاتی کمتر شود ،شرکتهای با ناقرینگی باال انگیزههای قویتری دارند تا کیفیت افشای باالتر
را برای کاهش ناقرینگی انتخاب کنند.
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از پنج ویژگی شخصیتی (مرکز کنترل ،تمایل به حداکثر سازی ،خودارزیابی ،هیجانخواهی و
رفتارهای متفاوت) به کار برد .نتایج آنها حاکی از این است که فراوانی معامله افراد با مرکز
کنترل بیرونی و تمایل به حداکثرسازی زیاد ،بیشتر است (بیشتر خریدوفروش میکنند) .همچنین
افراد با مرکز کنترل بیرونی و خودارزیابی و هیجانخواهی زیاد ،تنوع پرتفوی کمتری دارند.
درنهایت اینکه فراوانی معامالت بیشتر با عملکرد بهتر مرتبط است.
فخاری و رضایی پیته نوئی ( )0132با بررسی و سنجش محیط اطالعاتی شرکت ،امتیاز آن
را بر اساس نظرخواهی از خبرگان و به روش آنتروپی شانون مدلسازی کردند و دریافتند که ارائه
شاخصی جامع برای سنجش محیط اطالعاتی عالوه بر معرفی ابزار جدید برای رتبهبندی محیط
اطالعاتی شرکتها میتواند به سرمایهگذاران کمک کند تا در انتخاب پورتفوی مناسب اقدام
کنند که درنهایت میتواند باعث کاهش هزینه نمایندگی و پویایی بازار سرمایه و افزایش تقارن
اطالعاتی شود.
بادآور نهندی و تقی زاده خانقاه ( )0132با بررسی تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار
اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطالعاتی نشان دادند زمانی که عدم
تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران زیاد است ،تأثیر منفی پرداخت سود سهام بر خطر
سقوط قیمت سهام تشدید میشود .بهنحویکه عدم انتشار اخبار بد تأثیر مثبت و معناداری بر
خطر سقوط قیمت سهام دارد و این تأثیر در شرکتهایی که عدم تقارن اطالعاتی زیادی دارند،
شدیدتر است .بنابراین انباشت اخبار بد ،بازده منفی و شدیدتر سهام را به شکل سقوط قیمت
سهام در پی دارد.
پورزمانی و ناصری ( )0132در تحقیق خود به بررسی اثرات متقابل افشا و محافظهکاری بر
هزینه سرمایه پرداخته و به این نتیجه رسیدند که تعامل منفی و بااهمیتی بین افشا و هزینه
سرمایه وجود دارد و با افزایش محافظهکاری نیز هزینه سرمایه کاهش مییابد .آنها نشان دادند
که مطابق با تئوری ناقرینگی اطالعاتی ،کیفیت افشا منجر به معناداری ارتباط متقابل بین
محافظهکاری و هزینه سرمایه میشود.
خدامی پور ،خورشیدی و شیرزاد ( )0132با بررسی اثر کیفیت افشا بر مدیریت سود به این
نتیجه دست یافتند که استفادهکنندگان اطالعات مالی ،همواره در پی اطالعات باکیفیت هستند؛
زیرا افشای اینگونه اطالعات ،عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران شرکت و سرمایهگذاران را کاهش
میدهد .به همین دلیل بر اساس نظریۀ نمایندگی ،مدیران اقدام به دستکاری سود میکنند.
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با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجامشده و با توجه به اینکه هدف این تحقیق،
بررسی نـاقرینگی اطالعاتی بـا توجه بـه کیفیت افشا است ،فرضیههـای تحقیق به شرح زیر
میباشد:
فرضيه اول :کیفیت افشا تأثیر منفی و معناداری بر قیمتگذاری ناقرینگی اطالعاتی دارد.
فرضيه دوم :کیفیت افشا منجر به تفاوت در هزینه سرمایه بین شرکتهای دارای ناقرینگی

 -4مدل و متغيرهای پژوهش
این تحقیق به دنبال بررسی اثر تعاملی کیفیت افشا و ناقرینگی اطالعاتی بر مبنای مدل تعدیلشده
(حذف برخی متغیرهای کنترلی) لمبرت ،لئوز و ورچیا ( )2100است .بدین منظور از مدل زیر
برای بررسی فرضیه اول استفاده شده است .استفاده از این مدل امکان بررسی دقیق فرضیه دوم
را فراهم میکند.
مدل ( )7قيمتگذاری ناقرينگی اطالعات
𝑡𝑖𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑄_𝑠𝑖𝐷 × 𝑡𝑖 𝐴𝑜𝑓𝑛𝐼 𝑅𝑖,𝑡+1 = 𝛼1 + 𝜆1 𝐼𝑛𝑓𝑜𝐴𝑖𝑡 + 𝜆2 𝐷𝑖𝑠𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝜆3
𝑡𝑖𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑄_𝑠𝑖𝐷 × 𝑡𝑖𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑄_𝐴 + 𝜑1 𝐴_𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝜑2
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 + 𝛼1 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝛼3 𝐶𝑂_𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛼4 𝐺𝑅𝑊𝑖𝑡 + 𝛼5
𝑡𝑖𝜀 + 𝛼6 𝑃𝑅𝑖𝑡 + 𝛼7 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑡 +

که در آن:
بازده مورد
انتظار

R

نسبت دارايی
های ثابت

بازده مورد انتظار سهم  iطی دوره  70ماهه بر اساس مدل  9عاملی فاما و فرنچ است.
RHt = aH + β1(RM -RF) + β2 SMB + β3 HML + εt
نسبت دارايیهای ثابت مشهود :عبارت است از نسبت دارايیهای ثابت مشهود به مجموع

Tang

دارايیهای شرکت.

مشهود
نسبت
سودآوری
مالکيت
متمرکز
ميزان مالکيت
نهادی

PR
CO_OWN

نسبت سودآوری :در ايـن تحقيق ،از نسبت سود قبل از بهره و ماليات به ميانگين دارايی-
ها ،به عنوان معيار سودآوری استفاده شده است.
مالکيت متمرکز :بهصورت مجموع سهام اشخاص حقيقی يا حقوقی که بيش از پنج درصد
سهام شرکت را در اختياردارند ،تعريف میشود.
ميزان مالکيت نهادی :از مجموع سهام در اختيار بانکهـا و بيمهها ،هلدينگها ،شرکت-

INST

های سرمايهگذاری ،صندوقهای بازنشستگی ،نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی بر
کل سهام منتشره شرکت به دست میآيد.

اندازه شرکت

Size

برابر با لگاريتم طبيعی مجموع دارايیهای شرکت است.

اهرم مالی

LEV

برابر با نسبت بدهیهای شرکت به مجموع دارايیها شرکت است

رشد

GRW

شاخص رشد است که بهصورت زير محاسبه میشود:
𝟏𝒔𝒑𝑬𝑮𝑹𝑾 = (𝑬𝒑𝒔𝟐 − 𝑬𝒑𝒔𝟏 )/

ادامه تعاريف در صفحه بعد
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اطالعاتی باال با شرکتهای دارای ناقرینگی اطالعاتی پایین میشود.
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ادامه تعاريف از صفحه قبل
متغير ناقرينگی اطالعاتی سهم  iبرای سال  tاست .اين متغير به چند طريق اشاره شده
در زير محاسبه میشود:
که میتواند شکاف بين خريدوفروش يا توزيع مؤثر باشد.
الف) نوسان خريدوفروش که برابر با انحراف معيار قيمت سهام قبل و بعد از تاريخ اعالن

اطالعاتی

InfoA

ب) توزيع مؤثر بهصورت زير محاسبه میشود:
)2Dit(Priceit-Midit
Midit100

=Percentage effective spread

که در آن  Priceitقيمت معامله برای سهم i؛  Miditنقطهی ميانی قيمتهای خريدی و
فروش قبل از زمان  tو  Ditيک متغير دوگانه است که اگر سفارش خريد باشد 7 ،و اگر
سفارش فروش باشد -7 ،است (بتچريا ،دسينی و کومار.)0277 ،0
متغير کيفيت اطالعاتی سهم  iبرای سال  tاست .اين متغير کيفيت اقالم تعهدی است که

کيفيت
اطالعات

AQuality

با استفاده از مدل فرانسيس ،الفوند ،اولسون و شيپر )0222( 9محاسبه میشود.
TCAj,t= α0 + α1CFOj,t-1 + α2CFOj,t + α3CFOj,t+1 + α4∆REVj,t + α5PPEj,t
+ εj,t
مدل فوق برای هر سال -صنعت برآورد و عکس انحراف استاندارد  9ساله جز خطا به
عنوان متغير کيفيت اطالعات حسابداری در نظر گرفته میشود .در الگوی فوق TCA

حسابداری

جمع اقالم تعهدی است کـه از تفاوت سود عملياتی و جريـان نقد عملياتی به دست
میآيد CFO ،جريان نقد عملياتی REV ،مجموع درآمدها و  PPEناخالص اموال و
ماشينآالت شرکت است که بر مبنای مجموع دارايیهای ابتدای دوره تعديل شدهاند.

کيفيت افشا

DisQuality

شاخص کيفيت افشا  iاست که از طريق اطالعات محاسبه شده بر مبنای قابليت اتکا ،به
موقع بودن و رتبه افشا توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارائه میشود.

بر مبنای فرضیات و طرح نظری مسئله تحقیق ،قیمتگذاری ناقرینگی اطالعاتی ،با افزایش
کیفیت افشا کاهش مییابد ،بنابراین انتظار داریم ضرایب  λ3منفی باشد .آزمون فرضیه دوم
درواقع آزمون هزینه سرمایه است .برای آزمون این فرضیه مراحل زیر طی میشود:
 )0شرکتها به پنج طبقه بر اساس شاخص سطح کیفیت افشا بازار دستهبندی میشوند .انتظار
میرود که طبقه دارای کمترین (بیشترین) ارزش شاخص ،دارای کیفیت افشا ناقص (نسبتاً کامل)
باشد.
 )2سپس شرکتها بر اساس شاخص درجهی ناقرینگی اطالعاتی (برای سؤال دوم) به پنج طبقه
دستهبندی میشوند .هرچند بهسختی میتوان سطح ناقرینگی اطالعاتی را مستقیماً مشاهده کرد،
لکن انتظار میرود طبقه دارای کمترین (بیشترین) ارزش شاخص دارای کمترین (بیشترین)
1 Venkatesh and Chiang
2 Bhattacharya, Desai and Kumar
3 Francis, LaFond, Olsson and Schipper
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ناقرينگی

سود است (ونکاتش و چيانگ7300 ،7؛ قائمی و وطنپرست.)7904 ،
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برحسب کيفيت افشا

برحسب
شاخص
ناقرينگی
اطالعات

کامل ()Q10

Q20

Q30

Q40

ناقص ()Q50

ناقرينگی پايين ()Q01

Q11

Q21

Q31

Q41

Q51

Q02

Q12

Q22

Q32

Q42

Q52

Q03

Q13

Q23

Q33

Q43

Q53

Q04

Q14

Q24

Q34

Q44

Q54

ناقرينگی باال ()Q05

Q15

Q25

Q35

Q45

Q55

 )0بعدازآنکه شرکتها به  22پرتفوی ( ) 2 ×2در هر سال مرتب شدند ،برای هر طبقه کیفیت
افشا ،بازده ماهانه آتی را برای پرتفوی پوششی که موقعیت خرید را در شرکتهای با باالترین
سطح ناقرینگی اطالعات و موقعیت فروش در شرکتهای با کمترین سطح ناقرینگی اطالعاتی
اتخاذ میکند ،محاسبه می شود .برای محاسبه هزینه سرمایه از مدل سه عاملی فاما و فرنچ
( )0331استفاده میشود؛ بهعبارتدیگر برای هر طبقه کیفیت افشا رگرسیون سریهای زمانی
بازده پرتفوی پوششی ناقرینگی اطالعاتی نسبت به سه عامل بازار ،اندازه و نسبت ارزش دفتری
به بازار برآورد میشود:
RHt= aH+ bHMKTt + sHSMBt+ hHHMLt + εt

 ،RHبازده مربوط به پرتفوی پوششی ناقرینگی اطالعاتی برای طبقه رقابت بازار میباشد.
 )2متغیر موردنظر در اینجا ،جزء ثابت  aHاست .اگر  aHبه طور معناداری بیشتر از صفر باشد،
شرکتهای دارای ناقرینگی اطالعاتی باال ،هزینه سرمایه تعدیلشده با ریسک باالتری را نسبت
به شرکتهای با ناقرینگی اطالعاتی پایین کسب خواهند کرد.
 )1در این مرحله ،معناداری بارهای عاملی متغیر موردنظر (یعنی  )aHدر سطح  %2با استفاده از
آمارهی  tمورد آزمون قرار میگیرد.
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ناقرینگی اطالعاتی باشد .در طبقهای که به کیفیت افشا نزدیکتر است ،پیشبینی میشود
شرکتهای دارای ناقرینگی اطالعاتی نسبتاً باال ،دارای هزینه سرمایه باالتری نسبت به شرکتهای
دارای ناقرینگی اطالعاتی پایین باشند .در طبقهای که به کیفیت افشا کامل نزدیکتر است،
پیشبینی میشود که شرکتهای دارای درجهی نسبتاً باالی ناقرینگی اطالعاتی ،دارای هزینه
سرمایه تقریباً برابری با شرکتهای دارای درجهی پایین ناقرینگی اطالعاتی باشند .جدول زیر
طبقهبندی را نشان میدهد.
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 -2جامعهی آماری و نحوهی انتخاب شرکتها

)0
)2
)1
)1
)2
)2

بهمنظور همگن شدن نمونهی آماری در سالهای مورد بررسی ،شرکتها پیش از سال 0131
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دورهی مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
نمونه آماری شامل شرکتهای واسطهگری مالی ،سرمایهگذاری ،لیزینگ ،بانکها و شرکتهای
بیمه نمیشود زیرا شرکتهای مذکور ماهیت داراییهایشان متفاوت میباشد.
شرکتها طی دوره زمانی این تحقیق تغییر فعالیت یا تغییر دورهی مالی نداده باشند.
دادههای موردنظر شرکتها در دسترس باشد.
نماد معامالتی شرکتهای مورد مطالعه برای بیش از یکسوم روزهای معامالتی سال بسته
نشده باشد.

درنهایت شرکتهای مورد بررسی در این تحقیق ،شامل  021شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران بوده که از سایت اطالعرسانی بازار بورس و نیز مرکز پردازش اطالعات مالی
ایران و نیز سایر پایگاههای اطالعاتی از جمله رهآورد نوین استخراج گردیده و در ادامه با نرمافزار
ایویوز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

 -0يافتههای پژوهش
 -7-0آماره های توصيفی
برای ارائه ی یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده ،در جدول زیر برخی از
آمارهای توصیفی این متغیرها ،شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،حداقل و اکثر مشاهدات
ارائهشده است.
با بررسی نتایج کمی آمار توصیفی متغیرهای تحقیق و با توجه به نگاره فوق ارزش -1/1022
 1/1032 ،و  1/1210برای میانگین ناقرینگی اطالعات (شکاف خریدوفروش ،توزیع مؤثر و بازده
مازاد) است .به عبارتی ،قیمت پیشنهادی خرید در بین شرکتهای مورد مطالعه پایینتر از قیمت
پیشنهادی فروش میباشد چراکه میانگین بهدستآمده دارای فاصله معناداری از حداکثر قیمت
پیشنهادی ممکن است .میانگین متغیرهای کیفیت اطالعات و اندازه شرکت به ترتیب برابر با
 1/3321و  2/2221میباشد.
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شرکتهای مورد مطالعه این تحقیق ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بین سالهای  0131تا  0131است .برای انتخاب نمونه ،از بین کلیه شرکتهای موجود ،شرکت-
هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نبودهاند ،حذفشده و درنهایت شرکتهای باقیمانده برای
انجام آزمون انتخابشدهاند:
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جدول ( :)7آماره های توصيفی متغيرهای تحقيق
متغيرها

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

حداکثر

حداقل

شاخصهای ناقرينگی اطالعاتی
شکاف خريدوفروش

2/2702

-2/2773

2/4727

2/0112

-2/0299

توزيع مؤثر

2/2730

2/2923

2/9972

2/1143

-2/0074

شاخصهای کيفيت اطالعات حسابداری
جريان نقدی سال t

2/0240

2/2440

2/7200

7/9972

-7/7020

مجموع اقالم تعهدی
جريان نقدی سال t+1

2/4090

2/4091

2/2270

7/9972

-7/7020

جريان نقدی سال t-1

2/1130

2/2722

2/9312

7/9972

-7/7020

متغيرهای مؤثر بر محيط اطالعاتی حسابداری
اهرم مالی

2/0294

2/0022

2/7019

7/2022

2/7222

مالکيت نهادی

2/1009

2/0702

2/0002

2/3322

2/2722

مالکيت متمرکز

2/1021

2/0201

2/7139

2/3330

2/2232

سودآوری

2/7439

2/7422

2/7230

2/0022

-2/7222

اندازه شرکت

2/1002

2/0107

2/0773

0/2022

4/0404

دارايیهای ثابت مشهود

2/2270

2/2002

2/7323

2/3020

2/2222

رشد شرکت

2/7027

2/7722

2/2921

9/3322

-2/3322

شاخص کيفيت افشا
رتبه افشا

740/920

792/22

2/9027

000/22

7/222

امتياز قابليت اتکا

41/007

44/70

4/9920

33/222

-0/2723

امتياز به موقع بودن

20/7202

27/027

1/7204

722/22

-73/222

شاخص بازده مورد انتظار
بازده مورد انتظار

2/7227

2/7010

2/9304

2/4012

-2/7230

به عبارتی ،چون متغیر محاسبه شده ،خطای برآورد در نگاشت اقالم تعهدی به جریانهای
نقدی را ثبت میکند ،ارزش کوچکتر نشاندهندهی کیفیت بهتر اقالم تعهدی است .میانگین
متغیرهای درصد مالکیت نهادی برابر با  1/2221است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،درصد
سرمایهگذاران مطلع یعنی سرمایهگذاران دارای اطالعات خصوصی در شرکتهای مورد مطالعه
باال میباشد بهنحویکه با توجه به درصد مالکیت آنها ،امکان راهبری فعالیتهای اصلی شرکت
میسر میشود که ممکن است با توجه به اطالعات آنها کارایی بازار افزایش و نیز ناقرینگی
اطالعات کاهش یابد و یا می تواند با توجه به دسترسی این افراد به اطالعات خصوصی منجر به
افزایش رانت اطالعاتی شود که خود یکی از مصادیق ناقرینگی اطالعات به شمار میآید .ارزش
میانگین برای تمرکز مالکیت برابر با  1/22میباشد و نشاندهندهی این است که بیشتر تمرکز
مالکیت شرکت مربوط به اشخاص حقوقی (مالکان نهادی) میباشد .میانگین اهرم مالی 1/221
میباشد .به عبارتی ،شرکتها بیشتر از محل بدهیها اقدام به تأمین مالی نمودهاند .همچنین،
ارزشهای  1/01و  1/02برای سودآوری و رشد ،نشاندهنده پایین بودن سودآوری بوده و میتواند
بیانگر نامربوط بودن اطالعات ترازنامه و نیز رویکرد محافظهکارانه شرکتها است .بخش عمدهای
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2/3309

2/1077

2/9002

0/3702

-0/9322

441

الگوسازي اثر تعاملي کیفیت افشا در قیمتگذاري ناقرینگي اطالعاتي

 -0-0آزمون فرضيهها
فرضيه اول :قيمتگذاری ناقرينگی اطالعات
در پژوهش حاضر ،از آزمون دوربین -واتسون جهت تشخیص خودهمبستگی مدل استفاده شده
است .اگر مقدار آمارهی دوربین -واتسون نزدیک به عدد  2باشد ،استقالل جملهی خطای مدل
می تواند پذیرفته شود .عالوه بر این ،از آزمون فیشر جهت بررسی معناداری کل مدل استفاده
شده است .جدول ( )2نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق را نشان میدهد.
مطابق جدول ،ناقرینگی اطالعات که برحسب معیار شکاف خریدوفروش اندازهگیری شده
است ،به طور متوسط قیمتگذاری میشود .ضریب ناقرینگی اطالعات ( )λ1در مدل ،مثبت و
معنیدار میباشد .ضریب کیفیت افشا ( )λ2نیز معنیدار است .کیفیت افشا از طریق سه معیار
اندازهگیری شده است و در صورت اندازهگیری با معیار رتبه افشا ،این معنیداری بااهمیتتر است.
ضرایب متغیرهای ناقرینگی ( )λ1و کیفیت افشا ( )λ2درواقع اثرات مجزای این دو متغیر را نشان
میدهد .همچنین برای آزمون نقش کیفیت افشا بر قیمتگذاری ناقرینگی اطالعات ،ضریب
موردنظر ،ضریب ارتباط متقابل بین کیفیت افشا و ناقرینگی اطالعاتی یعنی  λ3است .نتایج جدول
( ،)2نشان میدهد که بهجز معیار قابلیت اتکا ،ضریب  λ3منفی و در سطح  %32معنیدار میباشد.
به طور نمونه با در نظر گرفتن شاخص بهموقع بودن برای کیفیت افشا ،این ضریب-1/1211 ،
و در سطح  %2معنیدار است .این نشان میدهد که قیمتگذاری ناقرینگی اطالعات در سطوح
باکیفیت افشا باالتر ،کمتر است.
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از این تغییرات را میتوان ناشی از وجود تورم عنوان کرد .ارزش میانگین برای داراییهای ثابت
مشهود  1/2202میباشد که بیانگر سرمایهگذاری باالی شرکتها در داراییهای سرمایهای
(سرمایهگذاری بلندمدت) میباشد .با توجه به درصد داراییهای ثابت به مجموع داراییها میتوان
ابراز داشت که جریانات نقدی صرف سرمایهگذاری در داراییهای ثابتشده است .در توجیه این
نتیجه میتوان ابراز داشت که در مرحله رشد بودن شرکتها و عدم گستردگی آنها (واعظ،
رمضان احمدی و رشید باغی )0132 ،میتواند دلیل سرمایهگذاری باال در بخش داراییهای ثابت
باشد .از طرفی با توجه به محدودیتهای کالن اقتصادی و نیز در مرحله رشد بودن شرکتها،
تغییرات در میزان درآمدها محدود میباشد.
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جدول ( :)0نتايج حاصل از برآورد مدل قيمتگذاری ناقرينگی اطالعات
معيار ناقرينگی ( :)InfoAشکاف خريدوفروش
معيار کيفيت افشا
قابليت اتکا

متغير
ضريب
سودآوری

2/7000

اهرم مالی

2/4201

دارايی ثابت

2/4213

بهموقع بودن

آماره t
2/0002

0/20

2/7903

**

7/09

2/4010

0/0717

**

7/9

2/4072

0/4010

0/9292
0/0704

VIF

ضريب

آماره t

اندازه شرکت

-2/9322

**

مالکيت نهادی

-2/2702

-2/7700

VIF

ضريب

آماره t
-2/9707

9/41

-2/2224

**

0/02

2/4400

0/4033

**

7/04

-2/2704

-2/9720

**

-7/0103

0/9

-2/2712

-2/4902

0/23

-2/0470

***

7/20

2/2709

2/7240

7/00

2/2270

2/2002

رشد شرکت

2/2197

7/9322

7/90

2/2113

تمرکز مالکيت

2/2921

2/7020

7/02

2/2020

2/0000

2/0093

9/24

2/0034

کيفيت افشا ()DisQ

-2/2201

-2/2339

0/42

2/2290

7/0709

InfoA × DisQ
کيفيت اطالعات ()A_Q

2/2900

2/0719

ناقرينگی اطالعاتی
()InfoA

A_Q × DisQ
جز ثابت

*

*

2/2709

4/2923

-2/2229

-9/7203

2/9072

7/4120

*

7/0092

***

0/40

2/2942

7/19

-2/4272

**

7/40

2/9712

0/2322

***

0/42

2/1040

-0/4900

**

0/21

-2/4072

-0/0279

*

9/71

2/2090

7/0279

*

0/79

-2/7224

-0/7022

-

2/0744

2/3292

2/7704
0/7000

7/03

-2/9044

-0/7907

7/11

2/2701

0/0320

7/33

-2/2220

-9/0137

-

2/7344

7/4040

2/0117

7/14
7/49
9/09
7/32
0/00
0/91

*

7/47

**

9/77

-9/2242

**

7/22

**

7/29

**

اثرات سال

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

اثرات صنعت

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

ضريب تعيين

2/9077

2/9707

2/0020

ضريب تعيين تعديلشده

2/7242

2/0292

2/0019

آماره دوربين_ واتسون

0/4140

7/1391

0/9304

آماره F

7/1442

7/4012

7/9209

احتمال آماره F

2/2222

2/2270

2/2040

0/70
0/70
-

* ***،**،به ترتيب بيانگر معناداری در سطح خطای  2 ،7و  72درصد میباشند.

نتایج این آزمون نشان میدهد که با توجه به معنیدار شدن ضریب در دو معیار بهموقع بودن
و رتبه افشا ،کیفیت افشا قیمتگذاری ناقرینگی اطالعات را تحت تأثیر قرار میدهد .مقدار آمارۀ
تورم واریانس بیانگر عدم وجود هم خطی بین متغیرهای توضیحی است .معناداری آماره فیشر
( )0/11 ،0/13 ،0/21در هر  1مدل در سطح پنج درصد حاکی از معناداری کلی مدلها است.
مقادیر آماره دوربین -واتسون ( )2/13 ،0/23 ،2/12حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی
سریالی در اجزای اخالل مدل است .ضریب تعیین تعدیلشده مدلها نیز نشان میدهد که
متغیرهای مستقل درمجموع حدود  21درصد از تغییرات هزینه سرمایه را تبیین مینمایند.
نتایج جدول ( ،)1نشان میدهد که بهجز معیار رتبه افشا ،ضریب  λ3منفی و در سطح %32
معنیدار میباشد .به طور نمونه با در نظر گرفتن شاخص بهموقع بودن برای کیفیت افشا ،این
ضریب -1/1223 ،و در سطح  %2معنیدار است .این نشان میدهد که قیمتگذاری ناقرینگی
اطالعات در سطوح باکیفیت افشا باالتر ،کمتر است.
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-0/0113

2/2733

رتبه افشا
VIF
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جدول ( :)9نتايج حاصل از برآورد مدل قيمتگذاری ناقرينگی اطالعات
معيار ناقرينگی ( :)InfoAتوزيع مؤثر
معيار کيفيت افشا

متغير

قابليت اتکا

رتبه افشا

بهموقع بودن

ضريب

آماره t

VIF

ضريب

آماره t

VIF

ضريب

سودآوری

2/0024

2/3030

0/04

2/7023

2/1229

7/14

2/0340

0/7427

اهرم مالی

2/4990

**

7/37

2/4022

**

0/40

2/4902

0/0041

**

0/7309

0/2224

اندازه شرکت

-2/2227

-2/3071

7/14

-2/2273

-2/9077

0/23

مالکيت نهادی

آماره t
**
**
*

9/44

***

7/07

9/0273
-7/0329

7/90

-2/2712

-2/7217

7/99

2/2710

2/7434

0/90

2/2410

2/2211

7/09

رشد شرکت

2/2020

7/0722

7/30

2/2109

7/2292

7/41

2/2702

2/9204

7/03

تمرکز مالکيت

2/7020

2/2077

7/42

2/7277

2/4142

7/47

2/2022

2/0237

7/22

ناقرينگی اطالعاتی ()InfoA

2/3002

2/1021

کيفيت افشا ()DisQuality

2/2201

InfoA × DisQuality
کيفيت اطالعات ()A_Q

-2/4790

A_Q × DisQuality
جز ثابت

7/0100

***

0/12

2/2200

*

0/72

2/2290

0/4720

**

7/99

-2/9003

-0/7090

*

7/10

2/2709

0/1909

7/222

-2/2220

-4/2000

-

7/7290

7/9210

2/0200
-0/4271

2/2712

4/7390

-2/2229

-9/9147

7/4730

7/0203

*

7/90

-2/2441

-2/2070

0/42

7/01

-2/2224

-2/7200

0/71

**

7/03

2/2231

2/9202

7/09

*

7/00

2/2090

7/9772

0/40

*

7/10

-2/2222

-7/0220

7/94

-

2/3000

2/3002

-

**

اثرات سال

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

اثرات صنعت

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

ضريب تعيين

2/9023

2/9700

2/0000

ضريب تعيين تعديلشده

2/0270

2/0230

2/0002

آماره دوربين_ واتسون

0/7902

0/9041

0/9220

آماره F

7/1230

7/4410

7/0100

احتمال آماره F

2/2222

2/2290

2/2902

* ***،**،به ترتيب بيانگر معناداری در سطح خطای  2 ،7و  72درصد میباشند.

نتایج این آزمون نشان میدهد که با توجه به معنیدار شدن ضریب در دو معیار بهموقع بودن
و قابلیت اتکا ،کیفیت افشا قیمتگذاری ناقرینگی اطالعات را تحت تأثیر قرار میدهد .مقدار
آمارۀ تورم واریانس بیانگر عدم وجود هم خطی بین متغیرهای توضیحی است .معناداری آماره
فیشر ( )0/22 ،0/11 ،0/21در هر  1مدل در سطح پنج درصد حاکی از معناداری کلی مدلها
است .مقادیر آماره دوربین -واتسون ( )2/12 ،2/12 ،2/01حاکی از عدم وجود مشکل
خودهمبستگی سریالی در اجزای اخالل مدل است .ضریب تعیین تعدیلشده مدلها نیز نشان
میدهد که متغیرهای مستقل درمجموع و به ترتیب حدود  21 ،22و  22درصد از تغییرات هزینه
سرمایه را تبیین مینمایند.
فرضيه دوم :آزمون مقايسه کيفيت افشا و ناقرينگی با بازده مورد انتظار
آزمون فرضیه دوم درواقع آزمون هزینه سرمایه و ویژگیهای محیط اطالعات است .برای آزمون
این فرضیه شرکتها به پنج طبقه بر اساس شاخص کیفیت افشا دستهبندی میشوند .سپس
شرکتها بر اساس شاخص درجهی ناقرینگی اطالعاتی به پنج طبقه دستهبندیشدهاند .نتایج
حاصل از هر یک از این طبقهها به شرح زیر میباشد:
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دارايی ثابت

2/4721

0/9171

0/73

2/4924

0/0092

*

7/79

2/4342
-2/0012

VIF
0/02
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جدول ( :)4پرتفوی پوششی ناقرينگی اطالعات
پرتفوی پوششی ناقرينگی اطالعاتی با استفاده از کيفيت افشا
معيارهای ناقرينگی اطالعاتی

پنجک اول

پنجک سوم

پنجکهای کيفيت افشا

پنجک چهارم
پنجک پنجم

()Q1-Q5

()Q1-Q5

-2/2723

-2/2100

9/0272

-0/0272

2/2971

-2/2732

9/3071

-9/4272

2/2320

2/2090

9/7137

9/7721

2/7020

2/7044

0/3000

0/3727

2/7240

2/2073

9/7424

9/0723

با توجه به جدول باال نیز میتوان ابراز داشت با کاهش کیفیت افشا ،ضریب ناقرینگی اطالعاتی
نیز افزایشیافته است بهنحویکه در پنجک اول (کیفیت افشای باالتر) ضریب مربوطه حداقل
میباشد .نتـایج حاصل از الگوی بـازده مازاد مربوط بـه این فرضیه نیز بـه شرح زیر میباشد:
جدول ( :)2پرتفوی بازده مازاد
ناقرينگی اطالعات
پنجک

متغير
جز
ثابت

Q1

Q1
ضريب

آماره t

ضريب

2/23202

7/0307

2/7107

***7/3220

-2/0200

**0/2240

mkt

2/7247

*9/2371

2/9020

**0/0273

2/7043

**0/4430

hml

2/7040

**0/9943

-2/2300

*-9/4201

2/0923

7/9371

smb

-2/0927

*-9/7019

-2/0270

*-9/7019

-2/7203

***7/0090

جز

2/4071

2/0220

2/2770

2/2742

2/2002

2/2920

2/4720

**0/4099

2/0212

**0/4122

2/7092

*9/3920

mkt

-2/0270

*-0/3499

2/7200

**0/0402

-2/9423

*-9/7004

hml

2/2020

**0/2000

2/2722

7/7223

2/2440

7/2204

-2/7311

-7/7243

-2/9247

*-0/3010

2/7047

**0/9371

ثابت
Q5

Q5
آماره t

ضريب

آماره t

کيفيت
افشا

پوششی

smb
ضريب
تعيين

احتمال آماره F

2/0430
2/2427

2/0202

2/0172

2/2972

2/2709

* ***،**،به ترتيب بيانگر معناداری در سطح خطای  2 ،7و  72درصد میباشند.
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پنجک دوم

شکاف خريدوفروش

توزيع مؤثر
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 -1نتيجهگيری
در این تحقیق ،قیمتگذاری ناقرینگی اطالعاتی بر اساس کیفیت افشا ،مورد مطالعه قرارگرفته
است .نتایج فرضیه اول تحقیق مبنی براثر کیفیت افشا بر قیمتگذاری ناقرینگی اطالعاتی ،تائید
شده است .در این راستا می توان ابراز داشت که ناقرینگی اطالعاتی هزینه سرمایه شرکت را
افزایش میدهد چراکه معاملهگران کمتر مطلع تشخیص میدهند که در یک وضعیت بد اطالعاتی
قرار دارند و در نتیجه داراییهای کمتری نگهداری میکنند .این بهنوبهی خود قیمت اوراق بهادار
با درجه ی باالیی از اطالعاتی خصوصی را به سمت پایین هدایت میکند ،از این رو ناقرینگی
اطالعاتی و بهموجب آن هزینه سرمایه برای این شرکتها افزایش مییابد .نتایج حاصل از یافته-
های فرضیه اول با تحقیقات ایسلی و اوهارا ( )2111مطابقت دارد .ایمهاف ،سیوی و اسمیت0
( ) 2102به این نتیجه رسیدند که در شرایط ناقرینگی اطالعاتی باال که حجم معامالت و نقد
شوندگی سهام پایین است ،ناقرینگی اطالعاتی منجر به افزایش گزینش نادرست و سرمایهگذاری
غیرکارا میگردد .در این شرایط بازده مورد انتظار سرمایهگذاران بهمنظور جبران ریسک
سرمایهگذاری افزایش مییابد.
در ارتباط با فرضیه دوم تحقیق همانطور که گفته شد ،کیفیت افشا منجر به تفاوت در هزینه
سرمایه بین شرکتهای دارای ناقرینگی اطالعاتی باال با شرکتهای دارای ناقرینگی اطالعاتی
پایین می شود .بر اساس مدل انتظارات عقالیی هزینه سرمایه به شکاف بین مقدار اطالعات عمومی
و اطالعات خصوصی و نیز به چگونگی انتشار اطالعات بستگی دارد .افزایش حدود انتشار اطالعات،
هزینه سرمایه را از طریق افزایش اطالعدهندگی قیمت سهم کاهش میدهد .علت آن است که
سرمایهگذاران مطلع می توانند از مزیت اطالعات اضافی خود برای معامله با سرمایهگذاران نا مطلع
استفاده کنند و پرتفوی هایی را نگهداری کنند که در آن وزن زیادی به سهام دارای اطالعات

1 Imhof, Seavey and Smith
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متغیر موردنظر در فرضیه دوم ،جزء ثابت  aHاست .اگر  aHبه طور معناداری بیشتر از صفر
باشد ،شرکتهای دارای ناقرینگی اطالعاتی باال ،هزینه سرمایه تعدیلشده با ریسک باالتری را
نسبت به شرکتهای با ناقرینگی اطالعاتی پایین کسب خواهند کرد .با توجه به جدول فوق و نیز
بر اساس طبقههای اول و آخر و مقایسه آنها میتوان ابراز داشت که فرضیه دوم تحقیق با استفاده
از معیار رقابت و معیار ناقرینگی تائید شده است .به عبارتی ،بین طبقههای باال و پایین ناقرینگی
از بعد هزینه سرمایه ،تفاوت معناداری وجود دارد و میتوان ابراز داشت که تغییرات در ناقرینگی
اطالعاتی منجر به تغییر در هزینه سرمایه میشود.
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 -0پيشنهادات کاربردی
بر اساس نتایج پژوهش میتوان بیان کرد که حتی در شرایط وجود ناقرینگی اطالعاتی باال،
کیفیت افشا میتواند اقدامی مؤثر در جهت کاهش هزینههای ناشی از ناقرینگی اطالعاتی باشد.
لذا پیشنهاد میشود با تغییر رویکردهای افشا ،شرایط برای ارائه اطالعات تکمیلی و قابلاتکا فراهم
شود.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،افزایش کیفیت افشا منجر به قیمتگذاری بهینهتر و کاهش
هزینه سرمایه میشود بنابراین ،پیشنهاد میشود بـهمنظور کاهش هزینه ناشی از جذب سرمایه-
گذار و تغییر دیدگاه سرمایهگذاران ،اقدام به افزایش افشای اختیاری نمایند.
در این پژوهش بهمنظور بررسی هزینه سرمایه و کیفیت افشا به ترتیب از مدل سه عاملی
فاما و فرنچ و امتیاز ارائهشده توسط بورس اوراق بهادار استفاده شده است که ممکن است تمام
جنبههای مربوط به عوامل مؤثر بر دو متغیر ذکرشده را در برنگیرد.

 -3پيشنهادات آتی
 )0نقش ساختار بازار سرمایهبر قیمتگذاری ناقرینگی اطالعاتی.
 )2الگوسازی ناهنجاریهای اطالعاتی جهت دستیابی به معیار بهینه کیفیت اطالعات.
 )1بهینهسازی الگوهای رقابت ناقص در بازار سرمایه با رویکرد روند محور.
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خصوصی مثبت و وزن کمی به سهام دارای اطالعات خصوصی منفی داده است .در وضعیت
کیفیت افشا پایین ،هزینه سرمایه صرفاً تابعی از میانگین آگاهی سرمایهگذاران است .وقتی کیفیت
افشا کامل باشد ،گزینش نادرست هیچ نقشی ندارد زیرا هر سرمایهگذار بر این باور است که
تقاضای او برای یک دارایی ،هیچ اثری بر قیمتی که تقاضای او به آن قیمت اجرا میشود ،ندارد.
نتایج حاصل از این سؤال با تحقیقات لمبرت و همکاران ( )2102همخوانی دارد .آکینز و همکاران
( ) 2102به این نتیجه رسیدند که کیفیت افشا با ایجاد اطالعات باکیفیت ،ابهام کلی را کاهش
میدهد و بنابراین نفعی که سرمایهگذاران مشخصی از کسب اطالعات خصوصی درباره شرکت به
دست میآورند ،کاهش مییابد .در حالت کیفیت افشا باال ،اثر کاهش نقد شوندگی ناشی از عدم
تمایل برخی سرمایهگذاران مشخص به جمعآوری اطالعات خصوصی و مشارکت در دادوستد
سهام یک شرکت ،ناچیز و قابلچشمپوشی است .با این حال ،در وضعیت کیفیت افشا ضعیف ،این
اثر میتواند معنادار و قابلاندازهگیری باشد.
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 -72منابع
بادآور نهندی ،یونس ،و وحید تقی زاده خانقاه .)0132( .تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار
اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطالعاتی ،فصلنامه بررسیهای
حسابداری و حسابرسی .03-11 :)0(21
آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی ،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی :)22(2
.23-32
جمشیدی ،ناصر ،و حسن قالیباف اصل .)0132( .بررسی تأثیر شخصیت سرمایهگذاران بر رفتار
معامالتی و عملکرد سرمایهگذاری آنان؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه
علمی-پژوهشی تحقيقات مالی .22-31 :)0(21
خدامی پور ،احمد؛ علیرضا خورشیدی و علی شیرزاد .)0132( .اثر کیفیت افشا بر انواع مدیریت
سود ،فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی .20-13 :)1(21
فخاری ،حسین ،و یاسر رضایی پینه نوئی .)0132( .تبیین مدلی برای سنجش محیط اطالعاتی
شرکت ،فصلنامه حسابداری مالی .020-012 :)11(3
قائمی ،محمدحسین ،و محمدرضا وطنپرست .)0131( .بررسی نقش اطالعات حسابداری در
کاهش عدم تقارن اطالعاتی در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه بررسیهای
حسابداری و حسابرسی .32-011 :)1(02
مهرآرا ،محسن ،و حبیب سهیلی احمدی .)0132( .پویاییهای ورود معاملهگران مطلع و نا مطلع
به بورس تهران ،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقيقات مالی .222-233 :)1(21
واعظ ،سید علی؛ محمد رمضان احمدی و محسن رشیدی باغی .)0132( .تأثیر کیفیت حسابرسی
بر حقالزحمه حسابرسی شرکتهای بورسی مجله دانش حسابداری مالی -001 :)0(1
.32
Akins, B., J. Ng, and R. Verdi. (2012). Investor competition over
information and the pricing of information asymmetry, The
Accounting Review 87(1): 35–58.
Armstrong, C., J. Core, D. Taylor, and R. Verrecchia. (2011). When
does information asymmetry affect the cost of capital?, Journal of
Accounting Research 49(1): 1-40.
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پورزمانی ،زهرا ،و فرناز منصوری .)0131( .اثر تأثیر کیفیت افشاء ،محافظهکاری و رابطه متقابل
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