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چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر روی هزینه حسابرسی و قیمتگذاری
کمتر از واقع سهام در عرضههای اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.نمونه این پژوهش
شامل شرکتهایی است که از سال 2831تا  2831سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران
عرضه اولیه کردهاند .در این پژوهش اندازه موسسه حسابرسی بهعنوان معیاری از کیفیت
حسابرسی در نظر گرفته شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که مؤسسات حسابرسی
بزرگ(مؤسسات با کیفیت تر) هزینه حسابرسی بیشتری نسبت به سایر مؤسسات دارند و کیفیت
حسابرسی رابطه منفی و معناداری با قیمتگذاری کمتر از واقع در عرضههای اولیه سهام دارد.
در واقع حسابرسان با کیفیت یک نقش آگاهیدهنده در عرضه های اولیه دارند و اطالعات
 استاد حسابداری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،گروه حسابداری ،کرمان ،ایران.
** دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،گروه حسابداری ،کرمان ،ایران (نویسنده مسئول).
Email: msafshar68@gmail.com
*** دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه تهران(پردیس قم)  ،گروه حسابداری ،قم ،ایران.
*****دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،گروه حسابداری ،تهران ،ایران.
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دقیقتری به استفادهکنندگان از صورتهای مالی مخابره می کنند که نتیجه آن کاهش عدم
اطمینان آتی برای سرمایهگذاران ناآگاه و پیرو آن کاهش قیمتگذاری کمتر از واقع است.
واژههای کلیدی :قیمتگذاری کمتر از واقع ،عرضه اولیه سهام ،حق الزحمه حسابرس،
کیفیت حسابرسی.

شرکتهایی که قدم به بازار سرمایه مینهند و سهام و یا اوراق بهادار خود را برای اولین بار
به عموم عرضه میکنند ،میتوانند از مزایایی مثل کاهش هزینه تأمین مالی فعالیتها و همچنین
دسترسی به یک منبع تامین مالی عمومی بهرهمند شوند .در سطح بینالملل پژوهش های زیادی
نشان دادهاند که در عرضههای اولیه عمومی ،شرکتها سهام خود را به قیمتی کمتر از قیمتی
عرضه میکنند که سرمایهگذاران تمایل به پرداخت آن دارند .به عبارت دیگر شرکتها با فدا
کردن منافع سهامداران اولیه خود و به اصطالح «باقی گذاشتن مبلغ قابل توجهی پول روی میز»2
هزینه زیادی متحمل شده و برای سرمایهگذاران جدید بازده مثبت غیرعادی ایجاد میکنند.
شکلگیری بازده کوتاه مدت غیرعادی سهام درعرضه اولیه به «قیمت گذاری کمتر از واقع» یا
«ارزانفروشی» این سهام نسبت داده میشود .این پدیده فراگیر بوده و در بورس اوراق بهادار اکثر
کشورها مستند شده است (مهرانی و صفی پور افشار.)2838 ،
از میان تئوریهای مختلف قیمت گذاری کمتر از واقع ،عدم تقارن اطالعات نقش برجستهتری
دارد (لینکویست .)1۰۰۲ ،1تئوریهای مبتنی بر عدم تقارن اطالعات بر این اساس شکل گرفتهاند
که بازده کوتاه مدت سهام عرضههای اولیه نتیجه عدم تقارن اطالعات بین ذینفعهای مختلف
در فرایند عرضه عمومی اولیه (شرکت عرضه کننده سهم ،شرکت تأمین سرمایه و سرمایهگذاران
بالقوه در بازار) است.
در ادامه مهمترین فرضیههای عدم تقارن اطالعات برای توضیح قیمت گذاری کمتر از واقع
در عرضههای اولیه سهام مطرح می شود.
اولین فرضیه «نفرین برندگان» است که برای اولین بار توسط راک در سال  233۱مطرح شد.
فرض کنید بعضی سرمایهگذاران درباره ارزش واقعی سهام و یا به طور کلی درباره شرکت عرضه
کننده سهم و بانک تضمین کننده (شرکت تأمین سرمایه) اطالعات بیشتری دارند .سرمایهگذاران
1Leaving money on the table
2 Ljungqvist
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آگاه فقط خواستار آن عرضههایی می شوند که دارای قیمت مناسب و کمتر از واقع قیمت گذاری
شده اند .در حالی که سرمایه گذاران ناآگاه به دلیل عدم قدرت تشخیص ،متقاضی خرید کلیه
سهام (اعم از عرضه اولیه خوب و بد) میشوند (باقرزاده ،نیکبخت و نوروش .)2833 ،سرمایهگذاران
ناآگاه در این حالت بازده کمتر از متوسط به دست میآورند و در بدترین حالت ،از سرمایهگذاری
درعرضههای اولیه ،بازده منفی کسب می کنند .راک بیان میکند که بازار عرضه اولیه نیازمند
مشارکت سرمایهگذاران ناآگاه است ،چون تقاضای خرید سرمایهگذاران آگاه کلیه سهام حتی
سهام جذاب را پوشش نمی دهد .پس برای به میدان کشیدن سرمایهگذاران ناآگاه الزم است
بازدههای مورد انتظار آنها غیر منفی باشد ،به طوری که این سرمایهگذاران حداقل در نقطه سر
به سر قرار گیرند .بنابراین انتظار بر این است که تمام عرضه های اولیه قیمت گذاری کمتر از
واقع شده باشند.
دوم ،بعضی پژوهشگران مانند الفران و ریتر ( )1۰۰۲جنبههایی از شرکتهای تأمین سرمایه
را مورد توجه قراردادند که کمتر توسط دیگر پژوهشگران مطالعه و بررسی شده بود .سرمایه
گذاران ممکن است برای خرید آسان تر سهامی که قیمت گذاری کمتر از واقع شده است به
موسسات تامین سرمایه مبالغ اضافی پرداخت کنند .همچنین موسسات تامین سرمایه ممکن
است سهام کمتر از واقع قیمت گذاری شده را به گونه ای به مدیران شرکت عرضه کننده سهم
تخصیص دهند که بتوانند در عرضه های آینده آن (عرضه ثانویه سهام) شرکت نقش موسسه
تامین سرمایه را بر عهده بگیرند ،این اقدام به «حرکت چرخشی در عرضه های اولیه »2معروف
است .در هر کدام از این موردها شرکتهای تأمین سرمایه یا همان تضمین کنندگان به دنبال
قیمت گذاری کمتر از واقع سهام منتشره هستند.
2
سومین فرضیه که به عنوان فرضیه عالمت دهی مشهور است توسط پایل و لیلند ( )23۲۲
مطرح شد .این فرضیه به عدم تقارن اطالعات بین شرکتهای منتشر کننده و سرمایهگذاران
بالقوه توجه میکنند (سو و فلیشر .)2333 ،8شرکت منتشر کننده اطالعات بهتری درباره ارزش
جاری یا ریسک های جریان نقدی آتی خود دارد ،بنابراین قیمت گذاری کمتر از واقع را برای
عالمت دهی ارزش واقعی شرکت به کار میبرد .شرکتهایی که ارزش جاری یا جریان های نقدی
آتی باالیی دارند ،میخواهند کیفیت باالی خودشان را عالمت دهی کنند تا بتوانند با شرایط
بهتری افزایش سرمایه دهند (خصوصاً در عرضههای ثانویه سهام) .شرکتهای باکیفیت پایین از
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طریق قیمت گذاری کمتر از واقع عالمت دهی نمیکنند چون میدانند که بعداً نمیتوانند این
ارزانفروشی را جبران کنند .سو و فلیشر همچنین بیان میکنند که قیمت گذاری کمتر از واقع
به عنوان یک راهبرد برای عالمت دهی ارزش شرکت به سرمایهگذاران بالقوه به کار میرود (سو
و فلیشر.)2333 ،
زمانی که مالکان یک شرکت عزم ورود به بورس اوراق بهادار می کنند حتی افراد داخل
سازمانی هم اطالعات کافی درباره شرکت ندارند .بسیاری از اطالعات مانند قیمت گذاری سهام
باید توسط موسسات تخصصی مانند شرکت های تامین سرمایه فراهم شوند .کمبود اطالعات
سرمایه گذاران بالقوه باعث میشودآنها نتوانند ارزش سرمایه شرکت را بهدرستی تخمین بزنند.
شرکت های تامین سرمایه به کمک شرکت منتشر کننده سهم می آیند و در تهیه امیدنامه،
قیمت گذاری و عرضه سهام به آن کمک می کنند .امید نامه آگهی عرضه سهام است که اطالعات
مالی و غیر مالی بسیاری در آن درج می شود .امید نامه شرکت که شامل صورتهای مالی نیز
هست ،نقش مهمی در کاهش این عدم تقارن اطالعات دارد .صحت اطالعات موجود در امید نامه
برای کارکرد درست بازارهای سرمایه ضروری است .در این راستا ،حسابرسان نقش مهمی در
اطمینان دهی نسبت به صحت اطالعات ارائهشده در امید نامه دارند .بههرحال ،همه حسابرسان
سطح یکسانی از اطمینان دهی را ارائه نمیدهند ،حسابرسان بزرگ اغلب کیفیت حسابرسی
بیشتری دارند .برای مثال ،دی انجلو( )2332و شاپیرو ( )2338ادعا میکنند که حسابرسان بزرگ
و معتبر تمایلی به ارائه خدمات با کیفیت کم و با قیمت پایین ندارند .اندازه موسسه حسابرسی
یکی از ویژگیهایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد .مؤسسه هـای حسابرسی بزرگتر،
خد مات حسابرسی را با کیفیت بیشتری ارائه میکنند؛ زیرا عالقه مندند شـهرت بهتری در بازار
کار کسب کنند .این مؤسسه ها تالش می کنند که کار را با کیفیت باال انجام دهند؛ زیرا تصور
بر این است که چنین مؤسسه هایی ،به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشـتر بـرای آموزش
حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف ،خدمات حسابرسی را در اختیار قرار می دهنـد (دی
آنجلو.)2332 ،
در ادامه ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،سپس روش انجام پژوهش و در انتها نتیجهگیری
و پیشنهادات ارائه خواهند شد.
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
-2-1اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی

 -2-2کیفیت حسابرس و حق الزحمه حسابرس
در یک بازار رقابتی تفاوت میان حق الزحمه موسسات حسابرسی بیانگر تفاوت در کیفیت این
مؤسساتدر نظر گرفته می شود .دی آنجلو ()2332بیان میکند تقاضا برای خدمات حسابرسان با
کیفیت باال برای این مؤسسات یک صرفه حق الزحمه ایجاد میکند .داروغه حضرتی و پهلوان
( )2832به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت گزارشگری حسابرس و حق الزحمه وی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نیکبخت و تنانی ( )2833به آزمون عوامل مؤثر بر حق
الزحمه حسابرس پرداختند و آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که حجم عملیات
شرکت (اندازه شرکت) ،پیچیدگی عملیات شرکت،نوع موسسه حسابرسی و تورم ارتباط معناداری
با حق الزحمه حسابرسی دارند ولی متغیرهای ریسک حسابرسی ،تحصیالت و تجربه تهیهکننده
صورتهای مالی با متغیر وابسته(حقالزحمه حسابرس) فاقد ارتباط است.فرضیه اول این پژوهش
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دی آنجلو ( ،)2332کیفیت حسابرسی را احتمال کشف و گزارش یک تحریف با اهمیت در
صورت های مالی صاحب کار توسط حسابرس تعریف کرد .یک طیف از مطالعات تجربی و نظری
نشان میدهند که اگر شرکت حسابرسی بزرگ باشد کیفیت حسابرسی بیشتری را تأمین میکند.
پژوهش های تجربی نشان می دهد که مؤسسات حسابرسی بزرگ و مشهور انگیزه بیشتری برای
انجام حسابرسی با کیفیت باال و قیمت باالی متناسب با آن دارند زیرا آنها ثروت بیشتری دارند
(دی آنجلو .)2332 ،مطالعات تجربی به این نتیجه رسیدهاند که موسسات حسابرسی بزرگ و
دارای کیفیت حسابرسی باال با دعوی قضایی کمتر ،خطاهای حسابرسی کمتر ،ضریب واکنش
سود باالتر ،و اقالم تعهدی غیرمنتظره کمتر مواجه هستند .در پژوهشی که توسط حساس یگانه
و آذین فر ( )2833انجام گرفت آن ها موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را در
زمره حسابرس کوچک و سازمان حسابرسی را به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره
حسابرس بزرگ قرار دادند .نتایج آن ها خالف این موضوع را ثابت کرد ،آن ها به این نتیجه
رسیدند که بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و موسسات
کوچک کیفیت حسابرسی باالتری دارند و همچنین ،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی از کیفیت حسابرسی باالتری برخوردار هستند و در کشف تحریفات با اهمیت تواناتر
هستند.
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جهت بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی شرکتهای عرضه اولیه
بسط یافته است.
در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی
درعرضه اولیه عمومی سهام از مدل استفاده شده توسط بیتی ( ،)2333ویلین بورگ (،)2333
می هو و ویلکینز ( ،)1۰۰8استفاده شده است.

پدیده قیمتگذاری کمتر از واقع در طول زمان پدیده ای فراگیر و پایدار بوده است (چانگ و
همکاران .)1۰۰3 ،کیفیت حسابرسی ممکن است دو نقش در قیمتگذاری کمتر از واقع عرضه
اولیه عمومی سهام بازی کند .اول اینکه حسابرسان با کیفیت ممکن است یک نقش آگاهیدهنده
داشته باشند و اطالعات دقیقتری به استفاده کنندگان از صورتهای مالی مخابره کنند که نتیجه
آن کاهش عدم اطمینان آتی برای سرمایهگذاران ناآگاه و به تبع آن کاهش قیمتگذاری کمتر از
واقع است .دوم این که کیفیت حسابرسی ممکن است درباره ارزش شرکت در بازار عرضه اولیه
عالمت دهی ک ند و با ارزش بعد از عرضه شرکت رابطه مثبتی داشته باشد ،به عبارتی باعث شود
قیمت گذاری کمتر از واقع سهام افزایش یابد (چانگ و همکاران .)1۰۰3 ،در ادامه پژوهش به
بررسی نقش حسابرسان پرداخته می شود.

 -1-2-3نقش آگاهی دهندگی حسابرسان با کیفیت باال
مسئله عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران شرکت و سرمایهگذاران بالقوه بهخصوص در زمینه
عرضه اولیه عمومی سهام نمود پیدا میکند .راک ( )233۱مساله عدم تقارن اطالعاتی میان
سرمایه گذاران اگاه و ناآگاه را مد نظر قرار می دهد .سرمایه گذاران ناآگاه عرضه های اولیه با
ریسک انتخاب معکوس عرضه های جدید که عملکرد ضعیفی دارند مواجه هستند .به منظور
جلوگیری سرمایه گذاران ناآگاه از ترک بازار ،شرکت های انتشار دهنده سهام مجبور به «باقی
گذاشتن مبلغ قابل توجهی پول روی میز( »2یا قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه های جدید)
هستند تا به سرمایه گذاران نا آگاه به دلیل عدم توانایی آن ها در تشخیص بین سهام خوب و
ضعیف ،کمک کنند .یک کاربرد مدل راک این است که قیمت گذاری کمتر از واقع باید به صورت
مثبت با سطح عدم اطمینان مرتبط با ارزش واقعی شرکت منتشر کننده سهام ارتباط داشته باشد
(چانگ و همکاران.)1۰۰3 ،
1 Leaving money on the table
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 -2-3کیفیت حسابرسی و قیمتگذاری کمتر از واقع
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 -2-2-3نقش عالمتدهی حسابرسان با کیفیت باال
هنگامی که عرضه اولیه سهام صورت میگیرد صاحبان شرکت نسبت به سرمایهگذاران بالقوه
دارای اطالعات خصوصی بیشتری هستند .شرکتهایی که اطالعات خصوصی مطلوبی دارند
درصدد هستند برای کاهش مشکل عدم تقارن اطالعات ،این اطالعات را به سرمایهگذاران
عالمتدهی کنند .لیلند و پیل ( )23۲۲نشان دادند هنگامیکه که مالکان یک پروژه یا یک شرکت
دارای اطالعات خصوصی در مورد پروژه نسبت به سرمایهگذاران بالقوه داشته باشند ،میزان سرمایه
گذاری مالکان در پروژه ،نشاندهنده کیفیت آن پروژه است .هر چه مالکان سرمایهگذاری بیشتری
در پروژه انجام دهند ،بازار ارزشگذاری بیشتری برای شرکت قائل میشود .همگام با نقش
عالمتدهی بتی( )2333و ویلنبرگ ( )2333نشان دادند که یک رابط مثبت قابل مالحظه میان
درصد مالکیت مالکان و قیمتگذاری کمتر از واقع سهام در عرضههای اولیه وجود دارد.
از طرف دیگر تیتمن و ترومن ( )233۱بیان میکنند ،کیفیت حسابرسی به عنوان صحت
اطالعات عرضه شده به استفاده کنندگان تعریف میگردد .اطالعاتی که توسط حسابرسان با
کیفیت باال تایید میشود به سرمایهگذاران اجازه میدهد که ارزیابی دقیقتری از ارزش شرکت
داشته باشند .مؤسسان شرکتهای منتشر کننده سهام عرضه دو دسته هستند .مؤسسانی که
شرکتهای حسابرسی با کیفیت باال را انتخاب میکنند و آنهایی که موسسه حسابرسی با کیفیت
پایین را انتخاب میکنند .از دید سرمایهگذاران مؤسسانی که حسابرس با کیفیت باال را انتخاب
میکند چون مطلوبیت حاصل از مخابره اطالعات صحیح برای آنها از هزینه حسابرسی
بیشتراست ،دست به این عمل میزنند اما شرکتهای گروه دوم برایشان انتخاب حسابرس با
کیفیت باال به دلیل حق الزحمه باال و همچنین نامطلوب بودن اطالعات ارائهشده توسط این
حسابرسان ،مطلوبیت ندارد (تیتمن و ترومن.)233۱ ،
روشن است که نقش آگاهی دهندگی و عالمتدهی کیفیت حسابرسی هر دو مبتنی بر این
فرض هستند که حسابرسان با کیفیت اطالعات دقیقتری در رابطه با ارزش شرکتهای عرضه
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بیتی ( )2333بیان میکند که حسابرسان با کیفیت باال انگیزه بیشتری دارند تا تحریفها را
در صورتهای مالی شناسایی کنند ،به این دلیل که آنها سرمایهگذاری بیشتری در کسب شهرت
و خوشنامی خود میکنند و شکست در حسابداری باعث به خطر افتادن شهرت این حسابرسان
میشود .در نتیجه اطالعات ارائهشده در صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان با
کیفیت باال از صحت و دقت بیشتری برخوردار است .بنابراین ،حسابرسان با کیفیت باال اطالعات
دقیقتری ارائه میدهند و در ضمن باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی سرمایهگذاران ناآگاه نیز
میگردند که این خود سبب کاهش قیمتگذاری کمتر از واقع میگردد.
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اولیه شده در اختیار میگذارند ،ولی این حسابرسان در پیشبینی این ارزش تفاوت دارند (چانگ
و همکاران.)1۰۰3 ،
نقش آگاهی دهندگی پیشبینی میکند که کاهش در عدم تقارن اطالعاتی آتی و ریسکی
که سرمایه گذاران با آن روبرو هستند ،موجب افزایش درقیمت پیشنهادی (یعنی کاهش
قیمتگذاری کمتر از واقع میگردد) و این برای سرمایهگذاران ناآگاه جذاب است .در مقابل نقش
عالمتدهی پیشبینی میکند که افزایش در قیمت سهامی که در بازار مبادله میشود ،منجر به
افزایش در قیمت روز اول (قیمتگذاری کمتر از واقع)میگردد .اگر چه،میتوان گفت کیفیت
حسابرسی بر قیمتگذاری کمتر از واقع عرضههای اولیه تأثیر دارد ولی نوع این رابطه با وجود
کاربردهای متفاوت در نقشهای مختلف کیفیت حسابرسی مشخص نیست.
در ادامه به برخی دیگر از پژوهش های انجام شده مرتبط با این پژوهش در داخل ایران اشاره
می شود.
کردلر و حسنی آذر داریانی ( )2831به مطالعه مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام
پرداختند .نتایح حاصل از پژوهش آن ها نشان داد که مدیران ،سود شرکت ها را در سال قبل از
عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند .هم چنین تاثیر مدیریت سود بر
عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که بین اقالم تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد
بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.
جبارزاده و عسگری ( ) 2833به مطالعه وجود بازده غیر عادی در زمان عرضه اولیه به عموم
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخی عوامل احتمالی موثر بر آن
پرداختند .نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیان گر وجود بازده غیر عادی مثبت طی  21ماه و 1۲
ماه پس از عرضه اولیه سهام شرکت های نمونه در بورس اوراق بهادار تهران بود .از بین پنج متغیر
مستقل خطای پیش بینی سود هر سهم ،شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام ،نسبت بدهی
به حقوق صاحبان سهام ،نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام ،تنها متغیرهای
خطای پیش بینی سود هر سهم به صورت مثبت و شرایط عمومی بازار قبل از عرضه و نسبت
حاشیه سود خالص به صورت معکوس با بازده غیر عادی در مدت  21ماه رابطه داشتند و هیچ
یک از متغیرها با بازده غیر عادی در مدت  1۲ماه رابطه نداشتند .اما به طور کلی تحلیل رگرسیون
چند گانه در حضور متغیرهای کنترلی نشان داد که در دوره  21ماه بعد از عرضه اولیه ،عمر
شرکت نیز با بازده غیر عادی رابطه معکوس دارد .همچنین تمامی متغیرهای مستقل و کنترلی
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به طور همزمان توانایی توجیه کنندگی تقریبا  ۲1درصدی بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه
اولیه به عموم را دارند.
مهرانی و همکاران ( ) 2833وجود بازده غیر عادی معنی دار در دوره های زمانی بلندمدت و
کوتاه مدت و نیز در شرایط وجود حباب قیمتی و عدم وجود آن در بورس اوراق بهادار تهران را
بررسی کردند .نتایج حاصله بیانگر وجود بازده غیر عادی کوتاه مدت و بلندمدت در سهام
عرضه های عمومی اولیه در بازار سرمایه ایران در شرایط عدم وجود حباب قیمتی و نیز وجود
بازده غیر عادی کوتاه مدت در این عرضه های اولیه در بورس تهران در شرایط وجود شرایط
حباب قیمتی بود .عالوه بر آن نتایج بیانگر عدم وجود اختالف معنی داری بین بازده غیر عادی
کوتاه مدت شرکت های نمونه تحت هر دو شرایط وجود حباب قیمتی و عدم وجود آن و وجود
اختالف معنی دار در دوره زمانی بلندمدت بود .در نهایت مشخص گردید که در شرایط وجود
حباب قیمتی و در دوره زمانی کوتاه مدت متغیرهای اندازه شرکت ،حاشیه سود خالص و بازده
بازار یک ماه قبل از عرضه سهام و در دوره زمانی بلندمدت تنها متغیر اندازه شرکت دارای تاثیر
معنی دار می باشد ولی در شرایط عدم وجود حباب قیمتی و در دوره زمانی کوتاه مدت هیچکدام
از دوازده متغیر مورد بررسی دارای تاثیر معنی دار بر بازده غیر عادی سهام نبودند ،در حالی که
با تغییر دوره زمانی از کوتاه مدت به بلندمدت دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و نوع
موسسه حسابرس معنی دار بودند.
هیبتی و مرادی ( )2833در مطالعه ای با هدف کمک به توسعه کمی و کیفی روش های
قیمت گذاری سهام در عرضه های اولیه به این نتیجه رسیدند که  )2قیمت عرضه اولیه طی دو
مرحله به قیمت تثبیت شده در بازار ثانویه می رسد )1 .قیمت تثبیت شده سهام در بازار ثانویه
بزرگتر از قیمت عرضه اولیه است )8 .قیمت گذاری عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران کمتر
از واقع است )۲ .بین متغیرهای حساسیت سرمایه گذار (اندازه شرکت ،حجم معامله سهام در
اولیه عرضه ،تعداد خریداران در اولین عرضه ،نرخ تورم ،نسبت قیمت به سود نسبت های جاری،
بدهی ،بازده حقوق صاحبان سهام و خالص ارزش رشد شرکت) تنها نسبت قیمت به سود با
انحراف قیمت رابطه معنی داری دارد )1 .سرمایه گذار از اولین روز عرضه اولیه تا تثبیت قیمت
در بازار ثانویه ،دارای عکس العمل بیش از حد می باشد )۱ .بررسی متغیرهای احتمالی مرتبط با
قیمت تثبیت شده در بازار ثانویه نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش
تنها سه متغیر نرخ تورم ،نسبت قیمت به سود و نسبت بدهی بر قیمت تثبیت شده در بازار ثانویه
تاثیر گذار بودند.
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-3روش پژوهش
این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و دادههای آن با استفاده از رویکرد پس رویدادی
(از طریق اطالعات گذشته) بوده و از لحاظ روش گردآوری اطالعات از نوع پژوهشهای توصیفی
– همبستگی است.
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مشایخی و بیرامی( ) 2832به بررسی این پرداختند که آیا سنجه های عالمت دهی مانند
سیاست تقسیم سود ،قیمت گذاری کمتر از واقع ،درصد مالکیت سهام افراد درون سازمانی و
اعتبار بانک های سرمایه گذاری جهت تبیین ارزشگذاری عرضه عمومی اولیه به کار می رود یا
خیر .نتایج پژوهش آنها نشان داد که شرکت ها از عالیم قیمت گذاری کمتر از واقع و سیاست
تقسیم سود جهت تعدیل تاثیر ریسک ناشی از ارزشگذاری نامساعد استفاده می کنند.
آذر ،رستی و صفری ( ) 2831در پژوهشی تحت عنوان تحلیل مقایسه ای عوامل موثر در
قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی در عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی و غیر دولتی؛
مطالعه موردی :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های  283۰تا
 2833به مقایسه عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی و غیر دولتی
واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر در آن و سهم هر عامل ،پرداختند.
یافته های پژوهش نشان داد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران ،اعم
از دولتی و غیر دولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شوند اما اختالف معناداری بین قیمت گذاری
زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیر دولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد.
همچنین ،تنها عامل موثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیر دولتی در
سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه ،تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل موثر در قیمت گذاری زیر
ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای ،درصد عرضه سرمایه در روز عرضه
عمومی اولیه سهام است.
برزگری خانقاه و اکرمی ( ) 2838به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش گذاری سهام در
عرضه های اولیه پرداختند  .آن ها به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی و معنی دار میان
ارزشگذاری زیر قیمت و معیارهای کیفیت حسابرسی (اندازه موسسه حسابرسی ،دوره تصدی
حسابرس) در سطح اطمینان  31درصد وجود دارد .نتایج این تحلیل نشان داد که در شرکت
هایی که دارای کیفیت باالی حسابرسی بودند ،میزان ارزش گذاری زیر قیمت به طور معناداری
کمتر از سایر شرکت ها بوده است.
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 -1-3فرضیههای پژوهش
فرضیه  :1در عرضه های اولیه سهام ،رابطه معناداری میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه
حسابرسی وجود دارد.
فرضیه  :2بین قیمتگذاری کمتر از واقع عرضههای اولیه سهام و کیفیت حسابرسی رابطه
منفی و معناداری وجود دارد.
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهایی است که از سال  2831تا  2831سهام خود را
در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه کردهاند.
نمونه آماری شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که شرایط زیر
را داشته باشند:
 .1شرکتهای واسطهگری مالی (بانکها ،شرکتهای سرمایهگذاری و  )...نباشند .زیرا
ماهیت این گونه شرکت ها متفاوت می باشد ،این گونه شرکت ها برای قیمت گذاری سهم خود
تحلیل گر دارند و همچنین در سهام دیگر شرکت ها سرمایه گذاری می کنند.
 .2شرکتهای نمونه نباید در دوره یک ماهه پس از پذیرش در بورس دارای وقفه معامالتی
باشند.
بر این اساس تعداد  81شرکت منتشر کننده سهام عرضه اولیه در طی دوره مذکور انتخاب
شدند و تجزیه و تحلیل های الزم بر روی آن ها انجام گرفت .همچنین به دلیل در دسترس
نبودن دادههای بسیاری از شرکتها ،این شرکتها از نمونه پژوهش حذف شدهاند.

 -3-3روش گردآوری دادهها
برای گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش از صورتهای مالی شرکتها ،پایگاه اینترنتی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سایر منابع اطالعاتی مرتبط استفاده شده است.

 -4-3متغیرهای پژوهش
قیمتگذاری کمتر از واقع سهام ()UP
در کشورهای در حال توسعه که بازارهای آنها نسبت به کشورهای توسعه یافته از شفافیت
کمتری برخوردار است و محدودیت نوسان برای قیمت سهام شرکتهای بورس آنها تعریف شده
است در عمل نمیتوان از بازده یک روزه سهام برای اندازه گیری قیمتگذاری کمتر از واقع سهام
آنها استفاده کرد .به این دلیل ممکن است روزها و یا هفتهها طول بکشد تا قیمت سهام به
قیمت ذاتی آن برسد (مهرانی و صفی پور افشار .)2838 ،در این پژوهش مانند پژوهش انجام
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Pi1
R i1 = ( ) − 1
Pi0

در معادله باال  ،Pi1قیمت سهام در پایان ماه اول ،Pi0 ،قیمت عرضهشده سهام ،Ri1 ،بازده
سهام در ماه اول است.
برای اندازه گیری بازده شاخص بازار از معادله شماره ( )1استفاده میشود.
معادله (:)1

Pm1
(=
)− 1
Pm0

R m1

در معادله باال  ،Pm1شاخص بازار در پایان ماه اول ،Pm0 ،شاخص بازار در پایان روز عرضه
اولیه ،Rm1 ،بازده شاخص بازار در ماه اول میباشد.
با استفاده از این دو بازده ،بازده غیرعادی مثبت سهام یا همان قیمتگذاری کمتر از واقع
سهام را مطابق با معادله ( )8برای هر عرضه اولیه محاسبه میشود.
معادله (:)8

) (1 + R i1
[{ × MAAR i1 = 100
}] − 1
) (1 + R m1

 -5-3حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی
در این پژوهش همگام با ثقفی و معتمدی فاضل ( )283۰از اندازه موسسه حسابرسی به
عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده شده است .سازمان حسابرسی به
عنوان حسابرس بزرگ و سایر مؤسسات حسابرسی به عنوان حسابرس کوچک انتخاب گردیدند
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شده توسط باقر زاده و همکاران ( )2833بازده غیرعادی سهام تعدیلشده با بازده بازار برای اولین
ماه معامالتی به عنوان سنجهای از قیمتگذاری کمتر از واقع عرضه اولیه محاسبه میشود.
بازده سهام در پایان اولین ماه معامالتی( )R i1
برای محاسبه بازده سهام در ماه اول از معادله شماره ( )2استفاده شده است که به صورت
زیر است:
معادله (:)2
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و با توجه به معیار اندازه موسسه حسابرسی ،این طور فرض شد که سازمان حسابرسی ،از کیفیت
باالتری نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی برخوردار است.
برای بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی در عرضه اولیه عمومی
سهام از مدل زیر استفاده میشود.

𝜖 𝐿𝑛(𝐹𝑒𝑒) = 𝑎1 + 𝑎2 𝐵𝑖𝑔 + 𝑎3 𝐴𝑔𝑒 + 𝑎4 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 + 𝑎5 𝐿𝑒𝑣 + 𝑎6 𝑅𝑂𝐴 + 𝑎7 𝑠𝑖𝑧𝑒 +

) :LN (Feeمتغیر وابسته و لگاریتم طبیعی حق الزحمهی موسسه حسابرسی است .همچنین
برای همگن نمودن شرکتهای نمونه ،حق الزحمه حسابرسی بر کل داراییهای شرکت در سال
قبل از عرضه اولیه تقسیم شده است.
 :Bigمتغیر ساختگی است که اگر حسابرس سازمان حسابرسی باشد برابر یک و در غیر این
صورت برابر صفر است.
 :Ageطول عمر شرکت از تاریخ تأسیس تا تاریخ عرضه اولیه بر حسب سال (از لگاریتم این
متغیر در مدل استفاده شده است).
 :Currentداراییهای جاری به کل دارایی ها در سال قبل از عرضه اولیه (از لگاریتم این
متغیر در مدل استفاده شده است).
 :Levکل بدهی شرکت تقسیم بر کل دارایی ها در سال قبل از عرضه اولیه سهام
 :ROAسود بعد از مالیات و قبل از بهره تقسیم بر کل دارایی ها در سال قبل از عرضه اولیه
سهام
 :Sizeاندازه شرکت ،که برابر با لگاریتم ارزش کل داراییهای قبل از عرضه اولیه سهام است.
ضریب کلیدی در این مدل  𝑎2است که به بررسی رابطه میان حق الزحمه حسابرس با کیفیت
حسابرسی میپردازد ،اگر  a2مثبت باشد نشاندهنده این است که رابطه مثبت میان حق الزحمه
حسابرس و کیفیت حسابرسی وجود دارد و بیانگر عدم رد فرضیه اول خواهد بود.

 -6-3کیفیت حسابرسی و قیمتگذاری کمتر از واقع عرضه اولیه عمومی
در این پژوهش برای بررسی رابطه میان قیمتگذاری کمتر از واقع عرضه اولیه و کیفیت
حسابرسی از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود.
مدل (:)1
𝜖 𝑈𝑃 = 𝐵0 +𝐵1 𝐵𝑖𝑔 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒 + 𝐵3 𝑅𝑂𝐴 + 𝐵4 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 + 𝐵5 𝐴𝑔𝑒 +
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مدل (:)2
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در مدل باال  UPمعیار قیمت گذاری کمتر از واقع سهام است که برابر با بازده غیرعادی
تعدیلشده بازار سهام برای اولین ماه معامالتی بعد از وارد شدن شرکت به بورس اوراق بهادار
است.

 -4نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

جدول ( :)1آمار توصیفي فرضیه اول پژوهش

متغیر
قیمت گذاری کمتر
از واقع

انحراف

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

0/41

0/00

4/40

-0/02

0/22

معیار

چولگی

کشیدگی

4/56

0/23

هزینه حسابرسی

40/10

40/00

41/30

9/51

4/16

4/11

0/50

کیفیت حسابرسی

0/13

0

4

0

0/60

0/06

-0/40

سن شرکت

43/53

46

60

0

42/22

4/00

0/01

0/61

0/60

0/93

0/40

0/00

-0/03

-0/21

نسبت بدهی

0/65

0/54

0/91

0/40

0/49

-0/11

-0/04

بازده دارایی ها

0/45

0/46

0/21

0/00

0/40

0/04

-4/01

اندازه شرکت

40/21

44/94

41/49

9/51

4/59

4/09

4/30

دارایی های جاری
به کل دارایی ها

منبع :یافته های پژوهش
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در جدول شماره( ،)2آماره توصیفی متغیرهای فرضیه اول آورده شده است ،این آمارهها شامل
میانگین ،بیشینه ،کمینه و انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی است .همانطور که مشاهده می شود
میانگین قیمت گذاری کمتر از واقع در میان شرکت های پژوهش  2۲درصد است.
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 -1-4آزمون فرضیه اول پژوهش
در جدول شماره ( )8نتایج آزمون فرضیه اول آورده شده است.
جدول (  :)1آزمون فرضیه اول پژوهش
ضریب استاندارد

آمارهT

عرض از مبدا

C

کیفیت حسابرسی

Big

0/53

نسبت بدهی

Lev

0/44

سن شرکت

Age

0/10

2/21

Current

0/01

0/66

0/63

اندازه شرکت

Size

0/09

6/05

0/00

4/01

بازده دارایی ها

ROA

4/31

4/90

0/05

4/09

کل داراییها

42/20

42/00

0/00

-

2/03

0/00

4/00

0/00

0/30

4/40

0/00

4/06
4/41

شده متغیر

ضریب تعیین تعدیلشده

0/66

ضریب تعیین

0/52

معناداری آماره F

0/00

آماره F

3/49

دوربین واتسون

0/05

متغیر وابسته در جدول باال حق الزحمه حسابرس است.
منبع :یافته های پژوهش

همان طور که در جدول( )8نشان دادهشده است ،معناداری آماره  Fکمتر از ( ۰/۰1در سطح
اطمینان  31درصد) است ،به این معنی که رابطه خطی معناداری میان متغیرهای پژوهش وجود
دارد .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده در جدول  ۰/11است ،در نتیجه میتوان گفت که  11درصد
از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل پژوهش توضیح داده
میشود.
در این پژوهش برای بررسی خودهمبستگی مرتبه اول میان اجزای اخالل از آزمون دوربین
واتسون استفاده شده است ،از آن جایی که میزان آماره این آزمون برابر با  1/1۱است نتیجه
میگیریم که میان اجزای اخالل خودهمبستگی وجود ندارد.
با استفاده از آماره  VIFبه آزمون هم خطی میان متغیرهای پژوهش پرداخته شد .همانطور
که این آماره نشان می دهد میان متغیرهای پژوهش هم خطی وجود ندارد .همچنین به منظور
آزمون وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس از آزمون بریوش-پیگان-گادفری استفاده گردید،
معناداری آماره  Fاین آزمون برابر با  ۰/33بود ،در نتیجه ناهمسانی واریانس میان اجزای اخالل
وجود ندارد.
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متغیر

نماد متغیر

داراییهای جاری به

معناداری

VIF
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 -2-4آزمون فرضیه دوم پژوهش
جدول( :)9آزمون فرضیه دوم پژوهش
ضریب استاندارد

آماره T

معناداری

2/10

0/00
0/00

متغیر

نماد متغیر

عرض از مبدا

C

456/20

کیفیت حسابرسی

Big

-01/11

-0/15

Current

00/01

0/54

0/61

سن شرکت

Age

-42/00

-0/11

0/00

اندازه شرکت

Size

-1/39

-0/33

0/00

بازده دارایی ها

Roa

00/03

0/16

0/15

نسبت بدهی

Lev

-25/21

-4/19

0/41

)AR(1

-

-0/19

-0/13

0/04

)MA(2

-

-0/90

-42/63

0/00

دارایی جاری به کل
دارایی ها

شده متغیر

ضریب تعیین تعدیلشده

0/09

معناداری آماره F

0/00

دوربین واتسون

ضریب
تعیین
آماره F

0/15
0/10

4/99

متغیر وابسته در جدول باال قیمت گذاری کمتر از واقع سهام است.
منبع :یافته های پژوهش

همان طور که در جدول( )۲نشان دادهشده است ،معناداری آماره  Fکمتر از ( ۰/۰1در سطح
اطمینان  31درصد) است ،به این معنی که رابطه خطی معناداری میان متغیرهای پژوهش وجود
دارد .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده در جدول ۰/13است ،در نتیجه میتوان گفت که  13درصد
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نتایج جدول شماره ( )8نشان می دهد که کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری با حق
الزحمه حسابرسی دارد ،پس میتوان اینطور استنباط کرد که هرچه کیفیت حسابرسی بیشتر
باشد ،حق الزحمه آن نیز بیشتر خواهد بود و سازمان حسابرسی نسبت به دیگر موسسات
حسابرسی دریافت کننده حق الزحمه بیشتری است.
از میان متغیرهای کنترلی فرضیه اول پژوهش متغیر سن شرکت و اندازه شرکت در سطح
 31درصد اطمینان معنادار بوده و رابطه ها آن با حق الزحمه حسابرسی ،مثبت است.
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
در این پژوهش رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی که معیاری از کیفیت حسابرسی بود و
حق الزحمه حسابرسی و همچنین رابطه میان کیفیت حسابرسی و قیمتگذاری کمتر از واقع
سهام در عرضه های اولیه سهام بررسی شد .نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار
میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد .حسابرسان بزرگ به دلیل شهرت
زیاد و حسابرسان با تجربه و با دانش کافی و همچنین انجام کار با کیفیت باال ،حق الزحمه
بیشتری را طلب می کنند .همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان کیفیت حسابرسی و
قیمت گذاری کمتر از واقع سهام به صورت معناداری منفی است .حسابرسان با کیفیت اطالعات
دقیقی را در مورد ارزش شرکت ارائه می دهند و با نقش آگاهی دهندگی خود باعث کاهش عدم
تقارن اطالعات در عرضه های اولیه سهام می شوند ،با این نقش قیمت عرضه شده شرکت در
هنگام عرضه اولیه افزایش و یا به عبارتی قیمت گذاری کمتر از واقع سهام کاهش می یابد.
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از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل پژوهش توضیح داده
میشود.
در آزمون مدل اول با استفاده از آزمون VIFپژوهش مشخص شد که میان متغیرهای پژوهش
هم خطی وجود ندارد .به دلیل این که متغیر های مدل شماره ( )1همان متغیرهای مدل شماره
( )2بودند ،در مدل دوم دیگر آزمون هم خطی صورت نگرفت .همچنین معناداری آماره  Fآزمون
بریوش-پیگان-گادفری برابر با  ۰/۰18است ،در نتیجه میان اجزای اخالل ناهمسانی واریانس
وجود ندارد.
همان طور که جدول ( )1نشان میدهد کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری (در سطح
اطمینان31درصد) با قیمت گذاری کمتر از واقع دارد ،در واقع این نقش آگاهی دهندگی
حسابرسان را می رساند که از طریق ارائه اطالعات دقیق باعث کاهش در عدم تقارن اطالعات و
ریسکی که سرمایهگذاران با آن روبرو هستند می شود و قیمتگذاری کمتر از واقع سهام را کاهش
می دهد.
از میان متغیرهای پژوهش که از نوع کنترلی هستند ،سن شرکت و اندازه شرکت در سطح 1
درصد معنادار بوده و رابطه آن ها با قیمتگذاری کمتر از واقع سهام منفی است .می توان گفت
که شرکت های مسن تر و بزرگ تر به دلیل این که اطالعات زیادی درمورد آن ها وجود دارد و
همچنین بیشتر در معرض دید هستند و ریسک پایین تری نسبت به شرکت های کوچک دارند،
از قیمت گذاری دقیق تری برخوردار هستند.
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مؤثردرقیمتگذاری زیرارزش ذاتی درعرضه عمومی اولیه سهام شرکتهای دولتی
وغیردولتی؛ مطالعه موردی :شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران درسالهای
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همچنین در م تغیرهای سن شرکت و اندازه شرکت رابطه منفی و معناداری با قیمت گذاری
کمتر از واقع سهام دارند .شرکت های جوان از ابهام بیشتری نسبت به شرکت های بزرگ
برخوردارند و همچنین اطالعات کمتری نیز در مورد آن ها در بازار وجود دارد ،بنابراین قیمت
گذاری کمتر از واقع و بازده اولیه این شرکت ها بیشتر می باشد .شرکت های کوچک از ریسک
بیشتری نسبت به شرکت های بزرگ برخوردارند و بیشتر در معرض اهداف سوداگرایانه سرمایه
گذاران قرار می گیرند ،در نتیجه قیمت گذاری کمتر از واقع در آن ها بیشتر می باشد.
در این پژوهش در اندازه گیری قیمتگذاری کمتر از واقع سهام از شاخص کل بازار اوراق
بهادار استفاده شد ،شاید قیمت گذاری کمتر از واقع به تغییرات خاص صنعت مرتبط باشد تا به
شاخص کل ،در پژوهشهای آتی میتوان برای نتیجهگیری و تحلیل بهتر از شاخص صنایع
مختلف برای اندازه گیری آن استفاده کرد .همچنین ،در پژوهشهای آتی میتوان برای مثال از
ردهبندیکه کنترل کیفی جامعه حسابداران رسمی برای مؤسسات انجام می دهد به عنوان معیاری
از کیفیت حسابرسی آنها استفاده کرد.
در پژوهش های آتی می توان به منظور نتیجه گیری بهتر ،با بررسی امیدنامه های شرکت های
عرضه کننده سهام و افشائیات مختلف این شرکت ها در امیدنامه های خود ،متغیرهای کمی و
کیفی بیشتری که توضیح دهنده قیمت گذاری عرضه های اولیه هستند را در مدل دخیل نمود
و به دنبال مدل بهینه بود .عوامل بسیاری در بازده اولیه عرضه های اولیه دخیل هستند از این
عوامل می توان به دولتی یا خصوصی بودن شرکت ،میزان تملک اشخاص حقیقی و حقوقی ،ابقای
مالکیت توسط شرکت ،تعدد عرضه های اولیه در هر سال ،متغیرهای مالی نظیر سود هر سهم،
سود پرداختی هر سهم ،میزان فروش ،سرمایه شرکت نام برد .در پژوهش های آتی می توان
عوامل ذکر شده را در پژوهش دخیل نمود.
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