فصلنامه حسابداري مالي/سال یازدهم /شماره / 24تابستان /89صفحات 111 -148

رابطه بین چرخه عمر شرکت و نوسانات ویژه بازده سهام با تأکید بر عدم قطعیت
بنیادین و عدم قطعیت اطالعاتی
محمد امید اخگر
بهاره
تاريخ دريافت0318/60/60 :



میرزائی

تاريخ پذيرش0318/63/01 :

چکيده

واژههای کليدی :نوسانات ویژۀ بازده سهام ،چرخۀ عمر شرکت ،عدم قطعیت اطالعاتی ،عدم
قطعیت بنیادی.

 استادیار حسابداری ،دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران (نویسنده مسئول)
Email: M.o.akhgar@gmail.com
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران
Email: B.mirzaee.1994@gmail.com

] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-06-30

با توجه به اهمیت و روند افزایشی نوسانات ویژه بازده سهام در طی سالهای اخیر ،بررسی عوامل
اثرگذار بر نوسانات ویژه بازده سهام ،به یکی از موضوعات اصلی پژوهشهای مربوط به بازارهای
مالی ت بدیل شده است .از این رو هدف از انجام این پژوهش ،بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و
نوسانات ویژه بازده سهام با تأکید بر عدم قطعیت بنیادی و عدم قطعیت اطالعاتی میباشد .در
این راستا ،تعداد  251شرکت برای دورۀ زمانی  2835-2831بررسی شد .روش آماری مورد
استفاده برای آزمون فرضیههای پژوهش ،مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر دادههای پانلی
میباشد .بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که چرخه عمر شرکت تأثیر معناداری بر
نوسانات ویژه بازده سهام شرکتها دارد و نوسانات ویژه بازده سهام طی مراحل معرفی و افول
نسبت به مرحله رشد و بلوغ بیشتر است .همچنین ،نتایج تحقیق نشان میدهد که عدم قطعیت
بنیادی به عنوان یکی از متغیرهای تعدیلگر ،تأثیر معناداری بر ارتباط بین چرخه عمر شرکت و
نوسانات ویژه بازده سهام ندارد اما اثر عدم قطعیت اطالعاتی بر این رابطه افزایشی و معنادار
میباشد.
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 -0مقدمه
در فعالیتهـای سرمایهگـذاری بـه ویژه در بازار سهام ،ریسک و بـازده دو وزنه اصلی در تصمیم-
گیریهای سرمایهگذار محسوب می شوند .این سؤال که چه عوامل ریسکی بر بازده سهام مؤثر
هستند ،سالهاست که سؤال اصلی محققان و بازیگران دنیای مالی میباشد (چاندرا و ساردی،2
 .)1128بخشی از ریسک را کـه غیرقابل کنترل بـوده و مربوط بـه عوامل خارجی میشود ،ریسک
سیستماتیک مینامند .در مقابل ،ریسک غیرسیستماتیک مربوط به داخل شرکت است
(بادآورنهندی ،بیورانی و آبروان .)2831 ،ریسک غیرسیستماتیک ،گاهی اوقات ریسک خاص،
ریسک نامتعارف یا ریسک قابل تنوعبخشی نامیده میشود (عربصالحی و حمیدیان.)2831 ،
جزء خاصی از ریسک غیرسیستماتیک ،نوسانات بازده سهام ،موسوم به نوسانات ویژه 1میباشد.
وجود شواهد محکم مبنی بر روند افزایشی و غیر تصادفی نوسانات ویژه بازده سهام (نظیر کمبل،
لیتائو ،ملکیل و ژو ،1112 8فینک ،فینک ،گرولون و وستون )1121 ،1سبب شد ،نوسانات ویژه
بازده سهام به عنوان معمای اصلی در اغلب مطالعات مطرح شود (دومینگوس .)1122 ،5در ادبیات
موجود ،واژههایی نظیر نوسانات ویژه بازده سهام و ریسک ویژه شرکت به طور جایگزین بکار برده
میشوند (راونتری 1128 ،2و عبده و وارال .)1121 ،1با توجه به اینکه نوسانات ویژه بازده سهام
در بسیاری از زمینهها نظیر تنوعبخشی پرتفویها ،مدیریت پرتفولیو و ارزشگذاری اختیارات
کاربرد دارد ،شناسایی عوامل مؤثر بر نوسانات ویژه میتواند حائز اهمیت باشد (چن ،هوانگ و
جِها ،1121 ،3راجگوپال و ونکاتاچاالم ،1122 ،3گاسپار و ماسا .)1112 ،21سودمندی مطالعه
نوسانپذیری بازده سهام از سوی سرمایهگذاران از این جهت است که آنها نوسـانپذیـری بـازده
سهـام را بـه عنوان معیـاری از ریسک در نظر میگیـرنـد .همچنین خطمشیگـذاران بـازار
سرمایه میتوانند از این معیـار به عنوان ابزاری برای اندازهگیری میزان آسیبپذیری بازار سهام
استفاده نمایند (قربانی ،فروغی ،امیری و هاشمی .)2831 ،پژوهشگران مختلف تالش زیادی
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1 Chandra and Suardi
2 Idiosyncratic Volatility
3 Campbell, Lettau, Malkiel and Xu
4 Fink, Fink, Grullon and Weston
5 Domingues
6 Rountree
7 Abdoh and Varela
8 Chen, Huang, and Jha
9 Rajgopal and Venkatachalam
10 Gaspar and Massa
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کردهاند تا به تشریح عوامل ایجاد این نوسانات بپردازند (ایروین و پونتیف1113 ،2؛ راجگوپال و
ونکاتاچاالم1122 ،؛ پاستور و ورونزی.)1118 ،1
یکی از عوامل مؤثر بر نوسانات ویژه بازده سهام ،چرخه عمر شرکت 8میباشد .چرخه عمر یک
شرکت ،یک مفهوم چند بُعدی است .زمانی کـه صحبت از چرخه عمر شرکت بـه میان میآید،
در حقیقت منظور استراتژیهای مختلفی که آن شرکت ممکن است در مراحل مختلف چرخه
عمر اتخاذ نماید (درابتز ،هالینگ و اسچرودر .)1125 ،1بر اساس تئوری چرخه عمر ،شرکتها در
مراحل مختلف از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند (حیدرپور،
رجبدری و خلیفهشـریفی .)2835 ،دیکینسون )1122( 5دلیل این مسئله را تفاوتهای میان
فرصتها و چالشهایی میداند که شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر با آنها روبرو میشود.
نتایج پژوهشهای تجربی نشان میدهد از آنجا که ویژگیهای مالی شرکتها از جمله سودآوری
و جریان وجه نقد در مراحل رشد 2و بلوغ 1در سطح باالیی قرار دارد و در مراحل معرفی 3و افول،3
منابع شرکتها تقلیل مییابد ،لذا نوسانات ویژه دستخوش تغییر میگردد (حسن و حبیب،21
 1121و دیکینسون.)1122 ،
در کنار این تالشها ،گروه دیگری از پژوهشگران تالش کردهاند تا تأثیر عواملی نظیر عدم
قطعیت بنیادین 22و اطالعاتی( 21به عنوان متغیر تعدیلگر) را که ممکن است بر نوسانات ویژه در
در مراحل مختلف چرخه عمر اثرگذار باشد ،بررسی نمایند (حسن و حبیب .)1121 ،عدم قطعیت
بنیادی بیانگر عدم قطعیت ارزش درک شده ،جریان وجه نقد آتی یک سرمایهگذاری ،رشد مورد
انتظار و ریسک شرکت میباشد (چن ،دالیوال و ترومبلی .)1113 ،28یافتههای پژوهشهای تجربی
حاکی است که نوسانات جریان وجه نقد 21به طور مستقیم با نوسانات بازده سهام در ارتباط
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1 Irvine and Pontiff
2 Pastor and Veronesi
3 Life-Cycle
4 Drobetz, Halling and Schröder
5 Dickinson
6 Growth
7 Maturity
8 Introduction
9 Declin
10 Hasan and Habib
11 Fundamental Uncertainty
12 Information Uncertainty
13 Chen, Dhaliwal and Trombley
14 Cach Flow Risk
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میباشد (ایروین و پونتیف .)1113 ،از آنجا که شرکتهای در حال رشد و بلوغ دارای سودآوری
آتی فزایندهای هستند ،لذا نوسانات جریان وجه نقد در آنها کاهش یافته و از آنجا نوسانات ویژه
بازده سهام آنها نیز کم میشود (حسن و حبیب .)1121 ،عدم اطمینان اطالعاتی را میتوان به
معنی ابهام نسبت به معنی یا مفهوم اطالعات جدید برای تعیین ارزش یک شرکت تعریف نمود
(کرمی و قربانزاده .)2831 ،میزان افشای اطالعات شرکت ،تابعی از چرخه عمر آن است (حسن
و حبیب .)1121 ،از طرفی ،کیفیت گزارشگری مالی 2باال ،عدم قطعیت اطالعاتی پیرامون عملکرد
شرکت را کاهش داده و از آنجا ،نوسانات قیمت سهام کم میشود (راجگوپال و ونکاتاچاالم،
 .)1122هدف از انجام این پژوهش ،بررسی ارتباط بین چرخه عمر و نوسانات ویژه بازده سهام در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد .عالوه بر این ،تأثیری که دو متغیر عدم قطعیت بنیادی و عدم
قطعیت اطالعاتی ممکن است بر این ارتباط داشته باشد ،مورد بررسی گرفته است.

 -1مبانی نظری
 -چرخه عمر و نوسانات ويژه بازده سهام

1 Financial Reporting Quality
2 Doukas and Kan
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به عقیده حسن و حبیب ( ) 1121از آنجا که در مرحله معرفی از چرخه عمر ،عدم قطعیت
سودآوری و جریان وجه نقد در سطح باالیی است ،لذا نوسانات ویژه نیز در این مرحله بیشتر
میباشد .از آنجا که در این مرحله ،عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران بسیار زیاد
است ،مدیران این فرصت را پیدا میکنند که در پروژههای سرمایهگذاری ناکارآمد سرمایهگذاری
نموده و به دنبال فرصتهایی باشند که بر طول عمر شرکت بیفزاید و این بر خالف بهینهسازی
کوتاهمدت میباشد (دوکاس و کان .)1111 ،1هر چند در مرحله رشد چرخه عمر ،شرکتها دارای
منابع ناکافی هستند ،اما به سودآوری امیدوار بوده و دارای پتانسیلهای قوی میباشند .همچنین
در این مرحله ،عدم قطعیت کمتری در مورد جریان وجود نقد وجود دارد (دیکینسون.)1122 ،
شرکتهایی که در مرحله بلوغ از چرخه عمر خود هستند ،نسبتاً بزرگتر ،سودآورتر و مولد جریان
وجه نقد بیشتری میباشند .درنتیجه با ریسک جریان وجه نقد کمتری مواجه هستند .بعالوه این
شرکتها حضور طوالنیتری در بازار سرمایه داشته و به طور دقیق توسط تحلیلگران و سرمایه-
گذاران دنبال میشود .این ویژگیهای شرکتهای بالغ ،سبب کاهش شک و تردید سرمایهگذاران
در مورد بازدهی آتی میشود؛ بنابراین پیشبینی میشود ،شرکتهای بالغ دارای نوسانات ویـژه
بازده سهام کمتری باشند .شرکتهـای در حـال افول ،در حقیقت آنهایی هستند که رشد رو به
زوالی داشته و در نتیجه قیمتهای آنها کاهش مییابد .سودآوری ناشی از سرمایهگذاریها در
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این مرحله نامطمئن میباشد .لذا کاهش یا حتی سودآوری و جریان نقد منفی از یک طرف و
افزایش نوسانپذیری سود و جریان وجه نقد از طرف دیگر در مرحله افول ،عدم قطعیت سرمایه-
گذاران را افزایش میدهد (حسن و حبیب .)1121 ،از آنجا که شرکتهای در حال رشد ،بیشتر
توجه تحلیلگران مالی را به خود معطوف مینماید ،عدم تقارن اطالعاتی و بد ارزشگذاری 2سهام
این شرکتها کاهش مییابد (لیهاوی ،لی و مرکلی.)1122 ،1
 عدم قطعيت بنيادين ،چرخه عمر و نوسانات ويژه بازده سهامطبق نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ ،در ذات و طبیعت وقایع ،عدم قطعیت همواره وجود داشته
و طبیعتاً اطالعات حسابداری نیز همواره با عدم اطمینان گزارش میشود است (قائمی و همکاران،
 .) 2838به ویژه در ادبیات مالی و حسابداری از نوسانات جریان وجه نقد به عنوان یکی از شاخص-
های عدم قطعیت بنیادی استفاده میشود (بادآورنهندی و همکاران .)2831 ،ریسک جریان وجه
نقد ،یکی از موضوعات چالشبرانگیز در ادبیات مالی میباشد .یافتههای پژوهشگرانی نظیر کامین
و فیلیپون ،)1115( 8ایروین و پونتیف ( )1113و کلی ،هاستینگ و نیوروبرگ )1121( 1نشان

1 Mispricing
2 Lehavy, Li and Merkley
3 Comin and Philippon
4 Kelly, Lustig, and Nieuwerburgh
5 Liao
6 Lynall, Golden and Hillman
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میدهد که نوسانات جریان وجه نقد در شرکتهای آمریکایی در طول پنج دهه گذشته افزایش
یافته است .بهطوریکه بررسی سری زمانی نسبت جریان وجه نقد بر درآمد حاصل از فروش در
بین شرکتهای آمریکایی حاکی است که نسبت مذکور در بازه زمانی  2321 -1121دو برابر
شده است .در مراحل ابتدایی چرخه عمر شرکت ،منابع شرکت سیال بوده و نیازمند سرمایه-
گذاریهای پر ریسک برای توسعه میباشد .سرمایهگذاریهای این مرحله به دلیل تنوع محصوالت
کمتر ،ناکارایی فرایند تولید و کمبود منابع مالی ،بازده سهام آتی نامطمئن و جریانات نقدی پر
نوسانی را ایجاد مینماید (لیائو1112 ،5؛ لینال ،گولدن و هیلمان .)1118 ،2در مرحله افول،
شرکتها به واسطه فرسایش تکنولوژی و استراتژیهای مدیریتی با احتمال خروج از بازار مواجه
هستند .برای غلبه بر این محدودیتها و به دست آوردن دوباره سهم بازار ،شرکتهایی که در
مرحله افول هستند ،بر میزان سرمایهگذاریهای خود میافزایند .افزایش سرمایهگذاریها در
پروژه های با ارزش خالص فعلی منفی سبب ایجاد عدم قطعیت در جریان وجه نقد آتی و در
نتیجه ،افزایش ریسک غیرسیستماتیک میگردد( .حسن و حبیب .)1121 ،وجود تنوع محصوالت
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در مرحله رشد ،فروش بیشتر و در نتیجه حاشیه سود باالتری را ایجاد مینماید .شرکتهایی این
مرحله ،تالش بیشتری را برای تثبیت عالمت تجاری و سهم بازار خود بکار میبرند (دیکینسون،
 .)1122به عالوه ،سرمایهگذاریهای ضروری مرحله ظهور ،بازده سهام شرکت را در مرحله رشد
تضمین مینماید که نتیجه مستقیم آن ،افزایش سودآوری آتی و ثبات جریان وجه نقد میباشد.
از آنجا ریسک غیرسیستماتیک کاهش مییـابد .باالخـره اینکه ،شرکتهـای بالغ بـه واسطه اثرات
تنوعبخشی نـاشی از سرمایهگذاری در بخشهای مختلف بازار دارای نوسان جریان وجه نقد
کمتری بوده و احتماالً ریسک غیرسیستماتیک آنها نیز کاهش مییابد (حسن و حبیب.)1121 ،
 -عدم قطعيت اطالعاتی ،چرخه عمر و نوسانات ويژه بازده سهام

1 Ming, Qiliang and Wei
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اطالعات و از آن مهمتر ،اطالعات با کیفیت نقش مهمی در تصمیمگیریهای سرمایهگذاران ایفا
مینماید (موسویشیری ،سلیمانی ،مؤمنی ،و سلیمانی .)2831 ،گزارشگری مالی ،ابزار اصلی برای
انتقال اطالعات به سرمایهگذاران بوده و این به نفع سرمایهگذار است که تصویری روشن و انتظار
صحیحی از بازده آتی سهام ایجاد گردد (مینگ ،کلینگ و وی .)1125 ،2افشای مطلوب اطالعات
حسابداری منجر به کاهش عدم تقارن اطالعات و کاهش هزینه سرمایه میشود و از این طریق
نقشی اساسی را در کارایی بازار سرمایه ایفا مینماید .اگر سطح افشای اطالعات حسابداری در
سطح گزارشگری ساالنه افزایش یابد ،سهامداران خواهند توانست اطالعات موجود در ورود و
خروج جریانهای نقدی عملیاتی که برای پیشبینی سودهای آتی مفید میباشند را بهتر و با
صحت باالتر ارزیابی نمایند و از این طریق بتوانند به پیشبینیهای باثباتتری در خصوص بازده
سهام دست یابند که این امر باعث کاهش نوسانپذیری بازده سهام میشود (موسویشیری و
همکاران .)2831 ،شرکتهایی که اطالعات بیکیفیتی را گزارش مینمایند ،دارای ریسک
اطالعاتی خواهند بود .ریسک اطالعاتی عبارت است از احتمال کیفیت پایین اطالعات خاص
شرکت که برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاران بسیار مهم است (دومینگوس .)1122 ،راجگوپال
و ونکاتاچاالم ( )1122بر عقیده اند که بهبود افشا و کیفیت گزارشگری مالی ،عدم قطعیت
اطالعاتی پیرامون عملکرد شرکت را کاهش داده و از آنجا ،نوسانات قیمت سهام کم میشود.
کیفیت گزارشگری مالی و ارتقا افشا را میتوان به عنوان ابزار آگاهیبخشی تلقی کرد که بر
تغییرات قیمت و متعاقباً نوسان بازده سهام ،اثر میگذارند (موسویشیری و همکاران .)2831 ،به
عقیده پاستور و ورونزی ( )1118اطالعات با کیفیت پایین منجر به عدم قطعیت در سودهای آتی
شده و از آنجا نوسانات ویژه بازده سهام افزایش مییابد .چرخه عمر شرکت ترکیبی از عوامل
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مشهود ،نامشهود ،درون شرکتی ،برون شرکتی ،مدیریتی و کالن اقتصادی است .به همین دلیل
عملکرد و میزان افشای اطالعات شرکت ،تابعی از چرخه عمر است .به سخن دقیقتر عملکرد و
افشای اطالعات در مراحل رشد و بلوغ ،قویتر و در مراحل معرفی و افول ،ضعیفتر است (حسن
و حبیب .)1121 ،عدم قطعیت اطالعاتی باال ،سبب میشود که اطالعات کمی در مـورد جریـان
وجه نقد مورد انتظار شرکت وجـود داشته باشد .چنین شرکتهایی غالباً با هزینههای کسب
اطالعات باالتر همراه هستند .از طرفی تخمینها در مورد ارزش بنیادی آنها از قابلیت اعتماد
کمتر و نوسانات بیشتری همراه است .عدم قطعیت اطالعاتی ،ارزیابی سرمایهگذاران را در مورد
عملکرد شرکت ،جریان وجه نقد و بازده مورد انتظار دچار مشکل میکند (هیلی ،هاتون و پالیپو،2
 2333و ایسلی و اوهارا .)1111 ،1هیرشلیفر )1112( 8در یکی از کاملترین پیمایشها پیرامون
ادبیات مالی -رفتاری بیان داشت که عدم اطمینان اطالعاتی ممکن است موجب تشدید اریبهای
روانی میان سرمایهگذاران و در نتیجه ارزشگذاری نامناسب و انحراف قیمت سهام شرکت از
ارزش بنیادی آن گردد .بر اساس تئوری چرخه عمر ،شرکتها و بنگاههای اقتصادی همچون
تمامی موجودات زنده دارای چرخه عمر هستند .شرکتها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی
خود ،سیاست و خطمشی خاصی را دنبال میکنند .این سیاستها ممکن است بـر کیفیت
اطالعات حسابداری و گزارشگری شرکتها مؤثر باشد .در این زمینه دو تئوری رقیب مطرح
میباشد )2 .تئوری رقابتی :این تئوری بیان میدارد که شرکتهـای مرحله رشد برای حذف
ریسک از دست دادن مزیت رقابتیشان ،تمایل به گزارش اطالعات با کیفیت پایینتر دارند و پس
از تکمیل بسیاری از پروژههایشان و ورود به مرحله بلوغ ،آنها کیفیت اطالعاتشان را افزایش
میدهند )1 .تئوری عالمتدهی :این تئوری بیان میدارد که شرکتهای مرحله رشد تمایل دارند
تا از طریق اطالعات با کیفیت خود ،فرصتهای رشد و عملکرد آینده مطلوب خود را نشان دهند
و این امر ،سبب افزایش کیفیت اطالعاتشان میگردد (مرادی و اسکندر .)2838 ،با توجه به
مباحث فوق ،پیشبینی می شود ،کیفیت اطالعات حسابداری (به عنوان شاخصی از عدم قطعیت
اطالعاتی) بر رابطه بین چرخه عمر و نوسانات ویژه مؤثر باشد .شرکتهای بالغ و در حال رشد
انگیزه بیشتری برای افشای اطالعات خود دارند (الهادی ،حسن و حبیب .)1122 ،1افشای بیشتر
اطالعات ،سبب کاهش عدم قطعیت اطالعاتی میگردد و از آنجا نوسانات ویژه بازده سهام کاهش
مییابد .به طریق مشابه ،عدم قطعیت اطالعاتی در مراحل اولیه چرخه عمر و افول ،سبب افزایش
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عدم قط عیت اطالعاتی شده و در نتیجه سبب افزایش نوسانات ویژه بازده سهام میگردد (حسن
و حبیب.)1121 ،

 -3پيشينه پژوهش
 چرخه عمر و نوسانات ويژه بازده سهامحسن و حبیب ( )1121بیان میکنند ،نوسانات ویژه بازده سهام شرکتها در مراحل اولیه و پایانی
چرخه عمر (یعنی مرحله معرفی و افول) به طور معناداری باالتر میباشد و در مقابل ،این نوسانات
در مراحل میـانی چرخه عمر (یعنی مرحله رشد و بلوغ) بـه طور معناداری پایینتر میباشد .لی،
جی و وی )1121( 2معتقدند ،چرخه عمر تأثیر معناداری بر ریسک ویژه شرکتها دارد .همچنین
ریسک ویژه با بازده کوتاه مدت مورد انتظار در تمامی مراحل چرخه عمر دارای ارتباط منفی
میباشد .به عقیده فینک و همکاران ( )1121سن شرکتهایی که سهام آنها برای اولین بار در
بازار عرضه میشود از  11سال در اوایل دهه  2321به  5سال در اواخر دهه  2331کاهش یافته
است .نویسندگان مقاله دو دلیل عمده بر افزایش نوسانات ویژه را به این صورت برشمردهاند :او ًال
شرکتهای جوانتر تمایل بیشتری به پرمخاطره بودن دارند و ثانیاً شرکتهای سهامی عام در
طی  81سال گذشته ،افزایش قابلتوجهی داشته است .در ایران ،بادآورنهندی و داداشزاده
( )2832به بررسی رابطه بین چرخه عمر ،ریسک سقوط و جهش قیمت سهام پرداختند .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که بین مراحل رشد و بلوغ شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط
معنادار وجود ندارد .همچنین بین مراحل چرخه عمر شرکت و ریسک جهش قیمت سهام ارتباط
معنادار وجود ندارد .حیدرپور و همکاران ( )2835به بررسی ارتباط بین چرخه عمر و خطر سقوط
قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای آنها
نشان داد که بین مراحل رشد و افول و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و بین
مرحله بلوغ و خطر سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
پای ،بای و لی )1123( 1نشان میدهد که بین نوسانات سه جز بازده حقوق صاحبان سهام به
عنوان شاخص نوسانپذیری جریان وجه نقد و نوسانات ویژه بازده سهام ارتباط قوی مقطعی و
سری زمانی وجود دارد که با تغییر شرایط اقتصادی ،این ارتباط نیز دستخوش تغییر میگردد.
ایروین و پونتیف ( )1113بیان میکنند در طی یک دهه گذشته ،نوسانات ویژه بازده سهام به
طور فزایندهای افزایش یافته است .بهطوریکه برآوردهای آنها این میزان افزایش را  2درصد به
1 Lee, Jiee and Wei
2 Pae, Bae and Lee
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ازای هرسال تخمین زده است .بر اساس نتایج این پژوهش ،افزایش نوسانات ویژه بازده سهام
ناشی از افزایش نوسانات بنیادی (جریان وجه نقد) میباشد .در ایران نیز ،شاکری و جهانشاد
( )2831در مطالعه خود جریان بهینه وجوه نقد را طی مراحل چرخه عمر شرکت بررسی نمودند.
همچنین تأثیری که ریسک تأمین مالی و میزان سودآوری بر این ارتباط دارد ،مورد ارزیابی قرار
گرفته است .نتایج پژوهش حاکی از این است که مراحل رشد و بلوغ و افول ،سرعت تعدیلهای
متفاوتی به سمت جریان وجه نقد بهینه وجود دارد که بیشترین تعدیل متعلق به دوران بلوغ و
کمترین ،متعلق به دوران افول میباشد ،ریسک تأمین مالی بر شکاف بین جریان نقد واقعی و
بهینه تأثیرگذار میباشد و در شرایط ریسک تأمین مالی باال این شکاف بیشتر و به عبارتی
سرعت تعدیل کمتری وجود دارد و در شرکتهای با سودآوری باال سرعت تعدیل به سمت
جریان وجه نقد بهینه بیشتر از شرکتهای با سودآوری پایین میباشد .بادآورنهندی و همکاران
( )2831به بررسی تأثیر نوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد که در سطح اطمینان
 35درصد نوسانات جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ،نوسانات جریانات نقدی مرتبط
با مالیات بر درآمد ،نوسانات جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری و نوسانات جریانات
نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی بر ریسک سیستماتیک تأثیری مثبت و معناداری دارند
در حالی که نوسانات جریانات نقدی مرتبط با بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین
مالی اثر معناداری بر ریسک سیستماتیک ندارد.
 -عدم قطعيت اطالعاتی ،چرخه عمر و نوسانات ويژه بازده سهام
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ژو ،ژی و لی )1121( 2با تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی باال
و پایین به این نتیجه دست یافتند که ارتباط منفی بین نوسانات ویژه بازده سهام و کیفیت
گزارشگری مالی تنها در بین شرکت های با کیفیت گزارشگری مالی پایین وجود ندارد .میترا1
( )1122نشـان میدهد کـه سهامهای بـا کیفیت سود باالتر دارای نوسان بـازده پایینتـری
میباشند و هر دو جزء کیفیت سود (ذاتی و اختیاری) دارای تأثیر معنادار بر نوسانات بازده سهام
شرکتهای ژاپنی هستند .چن )1128( 8با بررسی تأثیر هموارسازی سود بر نوسانات بازده سهام
نشان داد که هموارسازی سود از طریق هر دو معیار کل اقالم تعهدی و اقالم تعهدی اختیاری
سبب کاهش نوسانات بازده سهام میگردد .بای ،کیم و نای )1128( 1طی بررسی ارتباط بین
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نوسانات ویژه بازده سهام و کارایی اطالعاتی شرکتها با استفاده از یک معیار مبتنی بر نزدیکی
مکان جغرافیایی شرکت به سرمایهگذاران به عنوان اطالعات محرمانه شرکتها نشان دادند
شرکتهایی که در شهرهای بزرگ واقع شدهاند ،نوسانات بیشتری را در بازده سهام تجربه می-
نمایند .چنگ ،جو و ژو )1121( 2معتقدند در شرکتهایی که توسط تحلیلگران بسیاری مورد
نظارت و تحلیل قرار میگیرند ،با افزایش کیفیت سود ،همزمانی قیمت سهام نیز افزایش مییابد؛
اما در شرکتهایی که تحلیلگران کمتری آنها را بررسی مینمایند ،افزایش کیفیت سود سبب
کاهش همزمانی قیمت سهام میگردد .چن و همکاران ( )1121در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که تغییرات نوسانات ویژه بازده سهام طی سالهای  2313تا  1113به نوسانات اقالم
تعهدی اختیاری مرتبط میشود .در این رابطه اثر متغیرهای مهمی همچون چرخه تجاری ،عمر
شرکت ،عدم قطعیت عملیاتی و فرصتهای رشد کنترل گردید .نتیجه مهم دیگر پژوهش نشان
میدهد که میزان اختیارات مدیران یکی از عوامل تعیینکننده نوسانات ویژه میباشد .در ایران
طالبنیا ،تقیزاده خانقاه و حشمت ( )2835در پژوهش خویش به بررسی رابطه بین چرخه عمر
شرکت و خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطالعاتی و رویکرد رفتاری در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  2831-2833پرداختند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد که بین شرکتهای حاضر در مرحله ظهور و رشد و خطر سقوط قیمت سهام
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد ،در حالیکه ارتباط معنیداری بین سایر مراحل چرخه عمر
و خطر سقوط قیمت سهام برای شرکتهای حاضر در مرحله معرفی و رشد بیشتر است .موسوی-
شیری و همکاران ( )2831طی پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطالعات حسابداری
و نوسانپذیری بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
یافته های این پژوهش حاکی است که بین کیفیت افشای اطالعات و نوسانپذیری بازده سهام
رابطه منفی و معناداری وجود دارد .طالبنیا ،احمدی و بیات ( )2831به بررسی رابطه بین کیفیت
اقالم تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک پرداختند .برای اندازهگیری کیفیت اقالم تعهدی از سه
معیار توانایی اقالم تعهدی ،محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی و میزان اقالم تعهدی اختیاری استفاده
شده است .همچنین تأثیر کیفیت اقالم تعهدی بر ریسک غیرسیستماتیک بر اساس مدل
قیمتگذاری داراییهای سرمایهای 1و مدل فاما و فرنچ )2338( 8اندازهگیری شده و مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان می دهد اقالم تعهدی اختیاری ،توانایی اقالم تعهدی و
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محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی با ریسک غیرسیستماتیک رابطه مستقیم و معنادار دارد .عرب-
صالحی و حمیدیان ( )2831به بررسی اثر تغییرپذیری اقالم تعهدی و اجزای بنیادی و اختیاری
آن بر نوسان بازده متعارف و نامتعارف آتی سهام پرداختند .نتایج بررسی نشان میدهد که
تغییرپذیری اقالم تعهدی بر نوسان بازده نامتعارف و متعارف آتی سهام تأثیر منفی و معنادار دارد.
عالوه بر این ،جزء بنیادی تغییرپذیری اقالم تعهدی نسبت به جزء اختیاری آن ،تأثیر قویتری بر
نوسان بازده نامتعارف و متعارف آتی سهام دارد .مهرانی ،اسکندری و گنجی ( )2838رابطه بین
کیفیت سود ،هموارسازی سود و ریسک سهام را با استفاده از اطالعات نمونهای از شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  2832الی  2831بررسی نمودند .نتایج
پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و ریسک سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد .از
سوی دیگر ضریب همبستگی بین شاخص هموارسازی سود و ریسک سهام نشان از وجود رابطه
مثبت و معنادار بین شاخص هموارسازی سود و ریسک سهام است .همچنین ریسک شرکتهایی
که سودهای با کیفیت خود را هموار مینمایند ،بیش از شرکتهایی است که سودهای بی کیفیت
خود را هموار میکنند .قربانی و همکاران ( )2831طی پژوهشی به بررسی ارتباط بین کیفیت
گزارشگری مالی و نوسان بازده غیرمتعارف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران پرداختند .نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان بازده غیرمتعارف سهام
تأثیر معکوس دارد.
با توجه مطالب مطرحشده در مبانی نظری ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
فرضيه اول :بین چرخه عمر و نوسانات ،رابطه معناداری وجود دارد.
فرضيه دوم :عدم قطعیت بنیادی تأثیر معناداری بر ارتباط بین چرخه عمر و نوسانات ویژه دارد.
فرضيه سوم :عدم قطعیت اطالعاتی تأثیر معناداری بر ارتباط بین چرخه عمر و نوسانات ویژه
دارد.
برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون خطی چندمتغیره و برای تجزیه و تحلیل نهایی
برای واکاوی دادهها از نرمافزار ایویوز  23استفاده شده است .جامعهی آماری پژوهش حاضر را
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشکیل میدهد و شامل شرکتهایی با این شرایط
است :متغیرهای پژوهش ،شرکتهای صنایع واسطهگری ،سرمایهگذاری ،لیزینگ و شرکتهای
بیمه نباشد؛ قبل از سال مالی  2831در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده باشد؛ در سالهای
1 Eviews 9
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مالی  2831تا  2835تغییر فعالیت و یا تغیر سال مالی نداشته باشد؛ حداقل  3ماه از سال ،بازده
ماهانه داشته باشد و دادههای مدنظر آنها در دسترس باشد .برای وجود یکنواختی میان
شرکتهای مدنظر ،فقط شرکتهایی بررسی شدهاند که پایان سال مالی آنها 13 ،اسفندماه بوده
است .بر اساس این و پس از اعمال محدودیتهای باال ،تعداد  251شرکت در دورهی زمانی 2831
تا  2835برای بررسی انتخاب شدند.
متغیرهای ا ین پژوهش مشتمل بر چهار متغیر وابسته ،مستقل ،تعدیلگر و کنترلی به شرح
زیر است:
متغیر وابستۀ پژوهش ،نوسانات ویژه بازده سهام است و برای اندازهگیری آن ،مشابه مطالعات
حسن و حبیب ( )1121و اسپیگل و وانگ )1115( 2از انحراف معیار  21ماهه عامل باقیمانده
( 𝑡 )𝜀𝑖,دو مدل ارزشگذاری داراییهای سرمایهای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ به شرح زیر
استفاده شده است.
مدل ارزشگذاری دارايیهای سرمايهای :این مدل بازده دارایی را با بازده بدون ریسک و
بازده بازار ارتباط میدهد ،که میتوان آن را به صورت ریاضی به شکل رابطه ( )2نشان داد:
رابطه ()2

𝑡𝑅𝑡𝑖 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑀𝐾𝑇 (𝑅𝑀𝐾𝑇 − 𝑅𝑓𝑡 ) + 𝜀𝑖,

که در آن 𝑡𝐼 شاخص کل قیمت در پایان دوره :𝐼𝑡−1 ،شاخص کل قیمت در پایان دوره 𝑡 −

 1هستند.

1 Spiegel and Wang
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𝑡𝑓𝑅  :𝑅𝑡𝑖 −صرف ریسک سهام هر یک از شرکتهای نمونه میباشد که از طریق کسر بازده بدون
ریسک ) 𝑡𝑓𝑅( از بازده سهام هریک از شرکتها در ماه 𝑡 بهدست آمده است .بازده سهام هر
شرکت نیز از قیمت بازار سهام شرکت در اول و آخر دوره و نیز منافع مالکیت سهامداران در آن
دوره ،محاسبهشده است 𝑅𝑓 .نیز نرخ بازده بدون ریسک میباشد که از نرخ سود اوراق مشارکت
دولتی به عنوان نرخ بازده بدون ریسک استفادهشده است :𝑅𝑀𝐾𝑇 − 𝑅𝑓𝑡 .مازاد بازده ماهانه سبد
بازار پس از کسر نرخ بازده بدون ریسک در طول دوره مطالعه میباشد .این متغیر صرف ریسک
بازار نامیده میشود 𝑅𝑀𝐾𝑇,𝑡 .بازده ماهانه بازار در سال 𝑡 میباشد که از رابطه ( )1محاسبهشده
است.
𝐼𝑡 − 𝐼𝑡−1
= 𝑡𝑅𝑀𝐾𝑇,
رابطه ()1
𝐼𝑡−1
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مدل سه عاملی فاما و فرنچ :فاما و فرنچ با استفاده از مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای
فرمول رابطه ( )8را ارائه نمودند:
𝑡𝐵𝑀𝑆 𝐵𝑀𝑆𝑅𝑡𝑖 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑀𝐾𝑇 (𝑅𝑀𝐾𝑇 − 𝑅𝑓𝑡 ) + 𝛽𝑖,
رابطه ()8
𝑡+ 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝜀𝑖,
𝑡𝐵𝑀𝑆 :عامل اندازهی شرکت میباشد که پس از رتبهبندی شرکتها برحسب اندازه ،از تفاوت
بین میانگین ساده بازده سبد ساختهشده شرکتهای بزرگتر از میانه ( 𝐻 𝑆/و 𝑀 𝑆/و 𝐿 )𝑆/و
میانگین ساده بازده سبد ساخته شده شرکتهای کوچکتر از میانه (𝐻 𝐵/و 𝑀 𝐵/و 𝐿 ،)𝐵/در
هر ماه به دست آمده است .عامل ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در سال 𝑡 که از تفاوت بین
متوسط بازده دو سبد  %81باال (𝐻 𝐵/و 𝐻 )𝑆/و متوسط بازده دو  %81پایین (𝐿 𝐵/و 𝐻،)𝑆/
در هر ماه آمده است (قربانی و خطیری .)2838 ،به این ترتیب پس از تشکیل سبد مورد نظر
عاملهای 𝐵𝑀𝑆 و 𝐿𝑀𝐻 بر اساس فرمول رابطه ( )1محاسبه میگردد:
𝑆𝑀𝐵 = (𝑆𝐻 + 𝑆𝑀 + +𝑆𝐿)/3−(𝐵𝐻 + 𝐵𝑀 + 𝐵𝐿)/3
رابطه ()1
𝐻𝑀𝐿 = (𝑆𝐻 + 𝐵𝐻) /2 − (𝑆𝐿 + 𝐵𝐿)/2
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𝐿 :𝑆/شرکت هایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آنها
پایین است.
𝑀 :𝑆/شرکت هایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آنها
متوسط است.
𝐻 :𝑆/شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آنها باال
است.
𝐿 :𝐵/شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری به ارزش
بازار آنها پایین است.
𝑀 :𝐵/شرکت هایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری به
ارزش بازار آنها متوسط است.
𝐿 :𝐵/شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری به ارزش
بازار آنها باال است.
الزم به ذکر است که دستهبندی شرکتها در سبدها برای تمامی متغیرها بهصورت ساالنه
بوده اما محاسبه بازده این شرکتها به صورت ماهانه انجام گرفته است .همچنین محاسبات مربوط
به بازده هر سبد در سال 𝑡 بر اساس سبد بندی انجامشده در سال  𝑡_1انجام پذیرفته است
(کیمیاگری ،اسالمی بیدگلی و اسکندری.)2832 ،
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در این پژوهش چرخه عمر شرکت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .برای
اندازهگیری چرخه عمر شرکت از روش دیکینسون ( )1122استفاده میشود .وی برای تفکیک
مراحل چرخه عمر شرکت ،الگوهایی از عالمتهای مثبت و منفی طبقات صورت جریان وجه نقد
سهطبقهای (عملیاتی ،سرمایهگذاری و تأمین مالی) ایجاد مینماید .استراتژی او برای شناسایی
چرخه عمر بر اساس این فرضیه استوار است که وجوه نقد شرکتها ،نتایج مالی (بهطور مثال،
اختالف در سودآوری ،رشد و ریسک) آنها را در مراحل چرخه عمر بهطور متمایز و مجزا منعکس
میکنند ،بهطوریکه هر مرحله دارای یک الگوی مشخص از خالص جریانات نقدی میباشد .وی
اظهار میکند شرکت در مرحله معرفی است ،اگر جریانات نقد ناشی از عملیات و سرمایهگذاری
منفی و جریان وجه نقد ناشی از تأمین مالی مثبت باشد ( CFI < 0 ،CFO < 0و .)CFF > 0
شرکت در مرحله رشد است ،اگر جریانات نقد ناشی از عملیات و تأمین مثبت و جریان نقد ناشی
از سرمایهگذاری منفی باشد ( .)CFF > 0 ،CFI < 0 ،CFO > 0شرکت در مرحله بلوغ است،
اگر جریانات نقد ناشی از سرمایه گذاری و تأمین مالی منفی و جریان نقد ناشی از عملیات مثبت
باشد ( .)CFF < 0 ،CFI < 0 ،CFO > 0شرکت در مرحله افول است ،اگر جریان نقد ناشی از
عملیات منفی ،جریان نقد ناشی از سرمایهگذاری مثبت و جریان نقد ناشی از تأمین مالی مثبت،
منفی و یا برابر صفر باشد ( )CFF ≤ or ≥ 0 ،CFI > 0 ،CFO < 0در نهایت حالتهای
باقیمانده تحت مرحله رکود 2طبقهبندی شده است و با توجه به اینکه مراحل چرخۀ عمر پنج
مرحله است ،برای عملیاتی کردن آن از چهار متغیر موهومی استفاده میشود .به منظور آزمون
فرضیه های پژوهش برای چهار مرحلۀ تولد ،رشد ،بلوغ و افول متغیر موهومی به صورتی که اگر
شرکت حائز شرایط هر کدام از مراحل شود برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر ،استفاده
شده است.
عدم قطعیت بنیادین یکی از متغیرهای تعدیلگر این پژوهش محسوب میشود .به تبعیت از
پژوهشهای حسن و حبیب ( )1121و ایروین و پونتیف ( )1113از انحراف استاندارد سه ساله
نسبت جریان وجه نقد عملیاتی شرکت به کل داراییهای شرکت به عنوان شاخص عدم قطعیت
بنیادین استفاده میشود .قابلتوجه است که طبق پژوهش حسن و حبیب ( )1121از نسبت
جریان وجه نقد عملیاتی شرکت به کل داراییهای شرکت برای کنترل نوسانات جریان وجه نقد
در سایر مدلهای پژوهش استفاده میشود.
عدم قطعیت اطالعاتی یکی دیگر از متغیرهای تعدیلگر این پژوهش به حساب میآید .در
این پژوهش از شاخص کیفیت گزارشگری مالی برای سنجش عدم قطعیت اطالعاتی استفاده
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میشود .برای این منظور مطابق با ژانگ )1112( 2و لو ،چن و لیائو )1121( 1از جزء باقی مانده
مدل تعدیل شده کوتاری ،لئون و وسلی )1115( 8استفاده میشود.
𝑡𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖,
𝑡∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 − ∆𝐴𝑅𝑖,
𝑡𝑃𝑃𝐸𝑖,
= 𝛼0 + 𝛼1
+ 𝛼2
𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
رابطه ()5
𝑡𝑅𝑂𝐴𝑖,
+ 𝛼3
𝑡+ 𝜀𝑖,
𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
که در آن :𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 :کل اقالم تعهدی جاری که به عنوان تغییر در داراییهای جاری غیر
نقد منهای تغییر در بدهیهای جاری فاقد هزینه بهره ،منهای هزینه استهالک داراییهای مشهود
و نامشهود برای شرکت 𝑖 در سال 𝑡 ،تقسیم بر کل داراییهای ابتدای دوره است∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 − .
𝑡 :∆𝐴𝑅𝑖,برابر با تغییرات ساالنه فروش منهای تغییرات ساالنه حسابهای دریافتنی شرکت 𝑖 در
سال 𝑡 تقسیم بر کل داراییهای ابتدای سال :𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 .اموال ،ماشینآالت و تجهیزات برای شرکت
𝑖 در سال 𝑡 تقسیم بر کل داراییهای ابتدای سال :𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 .بازده داراییها برای شرکت 𝑖 در
سال 𝑡 تقسیم بر کل داراییهای ابتدای سال :𝜀𝑗,𝑡 .جزء باقی مانده رابطه ( 5است که معیار تعیین
کیفیت گزارشگری است و بر اساس مدل فرانسیس ،الفوند ،اُلسون و شپیر ،)1115( 1مقدار
کیفیت گزارشگری در سال 𝑡 ،انحراف معیار باقیماندههای شرکت در رابطه( )5بین سال 𝑡 تا 𝑡_2
میباشد .قابلتوجه است که طبق پژوهشهای ایروین و پونتیف از قدر مطلق جزء باقی مانده
رابطه ( )5برای کنترل کیفیت اقالم تعهدی (𝑄𝑅𝐹) در سایر مدلهای پژوهش استفاده میشود.
بر اساس مبانی موضوع و پیشینۀ پژوهش ،متغیرهای کنترلی دیگر این پژوهش به شرح زیر
است:
𝑡𝑖𝐸𝐺𝐴 (عمر شرکت) لگاریتم طبیعی تفاضل بین سال تأسیس شرکت از سال جاری (لو و
همکاران( 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 ،)1121 ،نسبت سود پرداختی) سود قابل تخصیص شرکت به سود (زیان)
عملیاتی (بروان و کاپادیا 1111 ،5و حسن و حبیب( 𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 .)1121 ،رقابت بازار محصول)
شاخص هرفیندال هیرشمن به عنوان معیار اندازهگیری رقابت در بازار بورس اوراق بهادار
محصوالت استفاده شده است .شاخص هرفیندال هیرشمن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار
تمامی بنگاه های فعـال در صنعت بورس اوراق بهادار ،به صورت زیر به دست میآید (چن و
همکاران:)1121 ،
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𝑆𝑖2

𝑘

∑ = 𝐼𝐻𝐻

𝑖=1

که در آن :𝐻𝐻𝐼 :شاخص هرفیندال هیرشمن :𝑘 ،تعداد بنگاههای فعال در بازار بورس اوراق
بهادار تهران و 𝑆 :سهم از بازار شرکت است که از با استفاده از رابطه ( )1محاسبه شده است:
𝑋
رابطه ()1
𝑋 𝑛∑𝑆𝑖 = 𝑗⁄
𝑗 𝑙=1
که در آن :𝑋𝑗 :نشاندهنده فروش شرکت  jام و 𝑙 :نشاندهنده نوع صنعت است .شاخص
هرفیندال هیرشمن ،میزان تمرکز صنعت را اندازهگیری میکند .هر چه این شاخص بزرگتر باشد،
میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بالعکس( 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 .اهرم مالی)
نسبت مجموع بدهیهای بلندمدت به کل داراییها (راجگوپال و ونکاتاچاالم 1122 ،و حسن و
حبیب ( 𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 .)1121 ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) ارزش بازار
حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سها (راجگوپال و ونکاتاچاالم1122 ،
و حسن و حبیب( 𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 .)1121 ،بازده سهام) تغییرات قیمتی سهم در طی دوره است و از
نرمافزار رهآورد نوین استخراج شده است (بروان و کاپادیا 1111 ،و حسن و حبیب.)1121 ،
𝑡𝑖𝐸𝑂𝑅 ( بازده حقوق صاحبان سهام) نسبت سود قبل از مالیات بر ارزش دفتری جمع حقوق
صاحبان سهام (بروان و کاپادیا 1111 ،و حسن و حبیب( 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 .)1121 ،اندازه شرکت) لگاریتم
طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان (سهام پاستور و همکاران 1118 ،و حسن و حبیب.)1121 ،

 -4يافتههای پژوهش
سهام2

1 Ivol
2 Introduction
3 Growth
4 Maturity
5 Decline
6 SHAKE-OUT
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آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول ( )2ارائه شده است .نوسانات ویژه بازده
شرکتها بر مبنای هر دو مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ
( )2338به طور میانگین برابر با  21میباشد که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به این
متغیرها پیرامون این نقطه تمرکز یافتهاند .مقادیر میانگین به دست آمده برای مراحل مختلف
چرخه عمر حاکی است که  1/1درصد 12/8 ،درصد 81/2 ،درصد 5/8 ،درصد و  28/2درصد از
سال -شرکتهای نمونه به ترتیب در مراحل معرفی ،1رشد ،8بلوغ ،1افول 5و رکود 2قرار دارند .به
این ترتیب سال -شرکتهایی که در مرحله رشد و بلوغ دارند دارای بیشترین فراوانی میباشند.
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مقدار میانۀ متغیر عدم قطعیت بنیادین 2و عدم قطعیت اطالعاتی 1حدود  1/11است و نشان
میدهد نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار است .بهطورکلی،
پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی دادهها با یکدیگر یا میزان پراکندگی
آنها نسبت به میانگین است.
جدول ( :)0آماره های توصيفی متغيرهای پژوهش
متغيرها

تعداد

انحراف

ميانگين

ميانه

بيشينه

کمينه

101

06/148

06/863

12/664

0/881

4/400

101

06/024

06/616

12/313

0/313

4/462

چرخه عمر_مرحله معرفی

101

6/633

6/666

0/666

6/666

6/100

چرخه عمر_مرحله رشد

101

6/403

6/666

0/666

6/666

6/411

چرخه عمر_مرحله بلوغ

101

6/310

6/666

0/666

6/666

6/401

چرخه عمر_مرحله افول

101

6/623

6/666

0/666

6/666

6/113

101

6/031

6/666

0/666

6/666

6/338

نوسانات ويژه بازده سهام_مدل قيمت-
گذاری دارايی سرمايهای
نوسانات ويژه بازده سهام_مدل سه عاملی
فاما و فرنچ

چرخه عمر_مرحله رکود
عدم قطعيت بنيادين (انحراف استاندارد
سه سال نوسانات جريان وجه نقد)
عدم قطعيت اطالعاتی_شاخص کيفيت
گزارشگری_مدل ديچو و دايچو
عدم قطعيت اطالعاتی_شاخص کيفيت

مشاهدات

101
100

6/6810
6/623

6/601
6/643

6/314
6/633

6/661
6/666

معيار

6/6282
6/642

سن شرکت

101

1/861

1/833

3/101

6/013

6/431

نسبت سود تقسيمی

106

0/228

6/181

10/026

-86/164

3/208

کيفيت اقالم تعهدی

802

6/612

6/603

6/201

6/66661

6/613

رقابتپذيری در بازار

101

6/131

6/123

6/133

6/6030

6/010

اهرم مالی

101

6/680

6/642

0/331

6/666

6/063

نسبت ارزش دفتری به بازار

163

3/031

1/223

20/008

-28/303

4/114

نسبت سود ساالنه

101

6/348

6/366

2/344

-6/028

0/038

بازده حقوق صاحبان سهام

100

6/118

6/131

1/480

-00/638

6/842

نوسانات جريان وجه نقد

101

6/008

6/063

6/041

-6/330

6/011

اندازه شرکت

101

04/601

03/818

08/803

06/033

0/480

گزارشگری_مدل کوتاری

1 SDCF
2 I-UNC
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163

6/682

6/636

6/310

6/666

6/604
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1 DIV
2 SDCF
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از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این پارامتر برای متغیر نسبت
سود پرداختی 2و عدم قطعیت بنیادین 1به ترتیب برابر  1/523و  1/153است که نشان میدهد
در بین متغیرهای پژوهش به ترتیب بیشترین و کمترین میزان پراکندگی را دارد.
برای تعیین الگوی مناسب برای تخمین الگوی پژوهش از آزمون  Fلیمر و هاسمن استفاده
میشود .داده های تابلویی به دو صورت اثرهای ثابت و اثرهای تصادفی به کار میرود که نوع آن
به کمک آزمون هاسمن تشخیص داده میشود .با توجه به آمارۀ کایدو و سطح معنیداری آزمون
هاسمن ،برازش الگوی پژوهش برای آزمون فرضیههای  2و  8بهصورت دادههای تابلویی به کمک
الگوی اثرهای ثابت و برای آزمون فرضیههای دوم بهصورت دادههای تابلویی به کمک الگوی
اثرهای تصادفی انجام گرفته است .برای بررسی مانا بودن متغیرهای پژوهش از آزمون هادری
استفاده شد و مانا نبودن متغیرها ،باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود .نتایج نشان داد
تمام متغیرها مانا است .قبل از آزمون  Fلیمر و هاسمن ،آزمون همخطی انجام شد .همخطی
وضعیتی است که نشان میدهد متغیر مستقل ،تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است .زیاد
بودن همخطی در معادلۀ رگرسیون ،نشان میدهد بین متغیرهای مستقل ،همبستگی زیادی
وجود دارد و ممکن است با وجود ضریب تعیین ،الگو اعتبار نداشته نباشد .در تمام آزمونها ،مقدار
آمارۀ  VIFبرای همه متغیرها کمتر از  21بود؛ بنابراین مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل
پژوهش وجود نداشت.
نتایج آزمون فرضیه نخست پژوهش در جدول  1نشان میدهد که هر چهار مرحله از چرخه
عمر شرکت بر نوسانات ویژه بازده سهام تأثیر معنادار آماری دارند و حاکی از باال بودن نوسانات
ویژه بازده سهام شرکتها در طی مراحل معرفی و افول نسبت به مرحله رشد و بلوغ میباشد .به
این ترتیب فرضیه اولیه بر مبنای هر دو مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای و سه عاملی فاما و
فرنچ ( ) 2338برای محاسبه نوسانات ویژه بازده سهام ،به ازای مراحل مختلف چرخه عمر مورد
تائید قرار میگیرد .این نتیجه با یافتههای پژوهش حیدرپور و همکاران ( )2835که نشان میدهد
بین چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و خطر سقوط قیمت سهام
این شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد و یافتههای به دست آمده توسط حسن و حبیب
( )1121در بازار سرمایه آمریکا کامالً مطابقت میکند .لی و همکاران ( )1121نیز در بازار سرمایه
تایوان به نتیجه مشابهی دست یافتند .ضریب تعیین تعدیل شده مدلهای فرضیه اول بر مبنای
مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای و سه عاملی فاما و فرنچ نشان میدهد که به ترتیب  15و 12
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درصد از تغییرات متغیر وابسته نوسانات ویژه بازده سهام شرکت توسط متغیرها تبیین میشود.
مقادیر به دست آمده برای آماره دوربین -واتسون ،حاکی است که بین باقیماندهها همبستگی
سریالی وجود ندارد .مقادیر سطح معناداری  Fبرابر هر دو مدل  1/111و کوچکتر از  5درصد
است که معناداری کل مدل را نشان میدهد.
جدول ( :)1نتايج آزمون فرضيه اول
𝟒

𝒕𝒊𝑽𝑬𝑳 𝟗𝜸 𝑰𝑽𝑶𝑳𝒊𝒕 = 𝜸𝟎 + ∑ 𝜸𝒋 𝑳𝑪𝑺𝒊𝒕 + 𝜸𝟓 𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 + 𝜸𝟔 𝑫𝑰𝑽𝒊𝒕 + 𝜸𝟕 𝑭𝑹𝑸 − 𝑲𝒊𝒕 + 𝜸𝟖 𝑯𝑯𝑰𝒊𝒕 +
𝟏=𝒋

𝒕𝒊𝜺 + 𝜸𝟏𝟎 𝑴𝑻𝑩𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟏 𝑹𝑬𝑻𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟐 𝑹𝑶𝑬𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟑 𝑺𝑫𝑪𝑭𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟒 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 +
متغير وابسته
متغير

نوسانات ويژه بازده سهام برمينای مدل

نوسانات ويژه بازده سهام برمينای مدل سه

قيمتگذاری دارايی سرمايهای

عاملی فاما و فرنچ

ضريب

آماره t

سطح
معنیداری

ضريب

آماره t

سطح
معنیداری

مرحله معرفی

-6/120

-1/013

6/634

-6/130

-1/630

6/6410

مرحله رشد

-0/044

-1/630

6/631

-0/041

-1/402

6/6481

مرحله بلوغ

-0/814

-4/448

6/666

-0/100

-1/004

6/6610

مرحله افول

-0/033

-1/660

6/640

-0/040

-1/402

6/6031

عمر شرکت

3/002

*1/003

6/630

3/210

3/001

6/6600

نسبت سود پرداختی

-6/600

-6/230

6/208

-6/600

-6/223

6/2863

کيفيت اقالم تعهدی

2/122

3/210

6/660

2/031

3/342

6/6661

رقابت بازار محصول

2/603

0/306

6/688

2/014

1/111

6/6108

اهرم مالی

6/463

6/342

6/336

6/306

6/111

6/8141

-6/604

-6/400

6/038

-6/602

-6/324

6/3130

0/041

**1/832

6/662

0/011

04/841

6/6666

نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری
بازده سهام
بازده حقوق صاحبان
سهام
نوسانات جريان وجه

0/001

6/211

6/241

6/306

6/106

6/3040

-6/333

-6/310

6/430

-6/303

-0/111

6/1116

0/144

6/044

1/800

6/816

6/3333

ضريب ثابت

1/830

سطح معناداری  Fليمر

6/666

دادههای تابلويی

6/666

دادههای تابلويی

سطح معناداری هاسمن

6/601

اثرات ثابت

6/614

اثرات ثابت

آماره F

2/200

2/101

سطح معناداری F

6/666

6/666

6/40

6/42

1/423

1/423

ضريب تعيين تعديل
شده
آماره دوربين -واتسون
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نقد
اندازه شرکت

6/668

6/646

6/108

6/664

6/6133

6/1800
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نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش در جدول  8نشان میدهد که با اعمال متغیر تعدیلگر
نوسانات جریان وجه نقد به عنوان شاخص عدم قطعیت بنیادین ،چهار متغیر مستقل مرحله
معرفی*نوسانات جریان وجه نقد ،مرحله رشد*نوسانات جریان وجه نقد ،مرحله بلوغ* نوسانات
جریان وجه نقد و مرحله افول*نوسانات جریان وجه نقد از تعامل مراحل چرخه عمر شرکت با
نوسانات جریان وجه نقد جهت تخمین فرضیه دوم به وجود میآید .با توجه به سطح معناداری
چهار متغیر نمایان شده در سطح اطمینان  35درصد اثر متقابل عدم قطعیت بنیادی و چرخه
عمر در هیچ یک از مراحل مختلف چرخه عمر معنادار نمیباشد؛ به عبارت دیگر ،عدم قطعیت
بنیادی در هیچ یک از مراحل چرخه عمر ،بر ارتباط بین چرخه عمر و نوسانات ویژه بازده سهام
اثر معنادار آماری ندارد .به این ترتیب فرضیه دوم بر مبنای هر دو مدل قیمتگذاری دارایی
سرمایهای و سه عاملی فاما و فرنچ ( )2338برای محاسبه نوسانات ویژه بازده سهام ،مورد تائید
قرار نمیگیرد .این نتیجه با یافتههای به دست آمده از بادآورنهندی و همکاران ( )2831تا حدودی
مغایرت دارد .البته باید توجه نمود که آنها در پژوهش خود بر ریسک سیستماتیک تمرکز کرده
و از طرفی وارد مقوله چرخه عمر نشدهاند .نتیجه به دست آمده در این پژوهش با یافتههای حسن
و حبیب ( )1121در بازار سرمایه آمریکا مغایرت دارد .یافتههای پژوهش آنها حاکی است که
تأثیر عدم قطعیت بنیادی بر نوسانات ویژه بازده سهام متناسب با مراحل مختلف چرخه عمر،
متفاوت میباشد .دلیل این تفاوت را میتوان در شرایط مختلف بازارهای سرمایه دو کشور جستجو
نمود که تأثیر به سزایی بر ورود و خروج وجه نقد عملیاتی شرکتها دارند .ضریب تعیین تعدیل
شده مدلهای فرضیه دوم بر مبنای مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای و سه عاملی فاما و فرنچ
نشان میدهد که به ترتیب  22و  3درصد از تغییرات متغیر وابسته نوسانات ویژه بازده سهام
شرکت توسط متغیرها تبیین میشود .همچنین مقادیر به دست آمده برای آماره دوربین -واتسون،
حاکی است که بین باقیماندهها همبستگی سریالی وجود ندارد .مقادیر سطح معناداری  Fبرابر
هر دو مدل  1/111و کوچکتر از  5درصد است که معناداری کل مدل را نشان میدهد.
] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-06-30
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جدول ( :)3نتايج آزمون فرضيه دوم
𝟒

𝟗

𝒕𝒊𝑲 𝑰𝑽𝑶𝑳𝒊𝒕 = 𝜸𝟎 + ∑ 𝜸𝒋 𝑳𝑪𝑺𝒊𝒕 + 𝜸𝟓 𝑺𝑫𝑪𝑭𝒊𝒕 + ∑ 𝜸𝒋 𝑳𝑪𝑺𝒊𝒕 ∗ 𝑺𝑫𝑪𝑭𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟎 𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟏 𝑫𝑰𝑽𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟐 𝑭𝑹𝑸 −
𝟏=𝒋

𝟔=𝒋

𝒕𝒊𝜺 + 𝜸𝟏𝟑 𝑯𝑯𝑰𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟒 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟓 𝑴𝑻𝑩𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟔 𝑹𝑬𝑻𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟕 𝑹𝑶𝑬𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟖 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 +

متغير وابسته
متغير

نوسانات ويژه بازده سهام برمينای مدل

نوسانات ويژه بازده سهام برمينای مدل سه

قيمتگذاری دارايی سرمايهای

عاملی فاما و فرنچ

ضريب

آماره t

سطح
معنیداری

ضريب

آماره t

سطح
معنیداری

مرحله معرفی

-6/313

-6/113

6/300

-6/402

-6/431

6/000

مرحله رشد

-0/630

-0/040

6/124

-6/108

-0/630

6/363

مرحله بلوغ

6/682

6/060

6/101

6/003

6/131

6/800

مرحله افول

6/336

6/181

6/331

6/334

6/112

6/308

-0/221

-6/142

6/863

-1/300

-6/328

6/316

عدم قطعيت بنيادين بر مبنای
نوسانات جريان وجه نقد
مرحله معرفی*نوسانات جريان
وجه نقد
مرحله رشد* نوسانات جريان وجه
نقد
مرحله بلوغ* نوسانات جريان وجه
نقد
مرحله افول* نوسانات جريان وجه

-0/643
1/361
6/468

-6/013
0/230
6/606

6/161
6/000
6/121

-0/320
8/140
-6/308

-6/141
0/436
-6/000

6/863
6/023
6/831

-6/336

-6/613

6/110

0/326

6/020

6/886

عمر شرکت

6/318

0/411

6/034

6/331

0/160

6/623

نقد
نسبت سود پرداختی

6/600

6/383

6/011

6/662

6/013

6/844

کيفيت اقالم تعهدی

1/111

0/084

6/613

3/002

*1/611

6/633

رقابت بازار محصول

0/021

0/443

6/041

0/364

0/313

6/003

اهرم مالی

3/211

1/026

6/668

1/688

0/182

6/011

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

-6/626

-6/100

6/333

-6/644

-6/833

6/383

بازده حقوق صاحبان سهام

-6/008

-6/330

6/363

-6/002

-6/203

اندازه شرکت

-6/326

-1/424

6/604

-6/361

-1/306

6/660

ضريب ثابت

03/301

4/142

6/666

01/003

4/211

6/666

سطح معناداری  Fليمر

C

دادههای تابلويی

6/660

دادههای تابلويی

سطح معناداری هاسمن

6/602

اثرات تصادفی

6/632

اثرات تصادفی

آماره F

3/348

0/621

سطح معناداری F

6/666

6/666

ضريب تعيين تعديل شده

6/008

6/610

آماره دوربين -واتسون

0/113

1/610
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بازده سهام

0/011

0/311

6/684

0/613

0/223

6/010
6/068
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نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش در جدول  1نشان میدهد با اعمال متغیر تعدیلگر کیفیت
گزارشگری بر مبنای الگوی کوتاری و همکاران به عنوان شاخص عدم قطعیت ،چهار متغیر مستقل
مرحله معرفی*کیفیت گزارشگری بر مبنای الگوی کوتاری و همکاران ،مرحله رشد*کیفیت
گزارشگری بر مبنای الگوی کوتاری و همکاران ،مرحله بلوغ*کیفیت گزارشگری بر مبنای الگوی
کوتاری و همکاران و مرحله افول*کیفیت گزارشگری بر مبنای الگوی کوتاری و همکاران ،از
تعامل مراحل چرخه عمر شرکت با کیفیت گزارشگری بر مبنای الگوی کوتاری و همکاران جهت
تخمین فرضیه سوم به وجود میآید .مقدار ضریب رگرسیونی چهار متغیر مستقل نمایان شده
بیانگر در سطح اطمینان  35درصد ،اثر متقابل کیفیت گزارشگری بر مبنای الگوی کوتاری و
همکاران و چرخه عمر در مراحل مختلف چرخه عمر معنادار میباشد .در نتیجه اثر تعدیلی کیفیت
گزارشگری بر مبنای کوتاری و همکاران ( )1115به عنوان شاخصی از عدم قطعیت اطالعاتی در
مراحل مختلف چرخه عمر بر ارتباط بین چرخه عمر و نوسانات ویژه بازده سهام اثر معنادار آماری
مثبت و افزایشی دارد .به این ترتیب فرضیه سوم بر مبنای هر دو مدل قیمتگذاری دارایی
سرمایهای و سه عاملی فاما و فرنچ ( )2338برای محاسبه نوسانات ویژه بازده سهام مورد تائید
قرار میگیرد .این نتایج با نتایج به دست آمده توسط حسن و حبیب ( )1121در بازار سرمایه
آمریکا کامالً مطابقت میکند ،اگر چه باید خاطر نشان شد که شاخص اندازهگیری در دو پژوهش
متفاوت از یکدیگر میباشد .طالبنیا و همکاران ( )2831نشان دادند که کیفیت اقالم تعهدی (به
عنوان شاخص عدم قطعیت اطالعاتی) بر ریسک غیرسیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران مؤثر میباشد .در بین پژوهشگران خارجی راجگوپال و ونکاتاچاالم
( ،)1122مینگ و همکاران ( ،)1125چن ( ،)1128میترا ( )1122و دومینگوس ( )1122در
بازارهای سرمایه آمریکا ،چین ،ژاپن و انگلیس ارتباط معناداری را بین شاخصهای مختلف کیفیت
اطالعات و نوسانات ویژه بازده سهام مشاهده نمودند .به طریقی دیگر ،نتایج پژوهش جین و مایرز2
( )1112از یافتههای پژوهش حاضر پشتیبانی مینماید .آنها ارتباط معناداری را بین انواع
معیارهای عدم شفافیت اطالعات مالی و همزمانی قیمت سهام (معیار معکوس نوسانات ویژه بازده
سهام) مشاهده نمودند.
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جدول ( :)4نتايج آزمون فرضيه سوم
𝟒

𝟗

𝒕𝒊𝑰𝑯𝑯 𝟐𝟏𝜸 𝑰𝑽𝑶𝑳𝒊𝒕 = 𝜸𝟎 + ∑ 𝜸𝒋 𝑳𝑪𝑺𝒊𝒕 + 𝜸𝟓 𝑰 − 𝑼𝑵𝑪𝒊𝒕 + ∑ 𝜸𝒋 𝑳𝑪𝑺𝒊𝒕 ∗ 𝑰 − 𝑼𝑵𝑪𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟎 𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟏 𝑫𝑰𝑽𝒊𝒕 +
𝟏=𝒋

𝟔=𝒋

𝒕𝒊𝜺 + 𝜸𝟏𝟑 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟒 𝑴𝑻𝑩𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟓 𝑹𝑬𝑻𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟔 𝑹𝑶𝑬𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟕 𝑺𝑫𝑪𝑭𝒊𝒕 + 𝜸𝟏𝟖 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 +

متغير وابسته
متغير

فرضيه اصلی سوم بر مبنای مدل

فرضيه اصلی سوم بر مبنای مدل سه

قيمتگذاری دارايی سرمايهای

عاملی فاما و فرنچ

ضريب

آماره t

سطح
معنیداری

ضريب

آماره t

سطح
معنیداری

مرحله معرفی

-1/623

-3/333

6/6661

-1/030

-3/061

6/6663

مرحله رشد

-1/010

-1/660

6/6421

-1/410

-3/320

6/6661

مرحله بلوغ

-3/661

-3/303

6/6606

-3/481

-3/140

6/6660

مرحله افول

-0/832

-1/811

6/6638

-0/812

-1/648

6/6461

-2/210

-0/400

6/0230

-2/131

-0/441

6/0266

عدم قطعيت اطالعاتی بر مينای
شاخص -کيفيت گزارشگری
کوتاری و همکاران ()1662
مرحله معرفی* کيفيت
گزارشگری
مرحله رشد* کيفيت گزارشگری

00/033

1/400

6/6040

01/338

1/211

6/6612

02/124

1/031

6/6318

08/408

3/231

6/6664

مرحله بلوغ* کيفيت گزارشگری

08/084

1/206

6/6013

10/600

3/682

6/6610

مرحله افول* کيفيت گزارشگری

02/643

3/603

6/6613

03/003

1/000

6/6320

سن شرکت

1/118

1/081

6/6181

1/830

1/010

6/6631

نسبت سود پرداختی

6/661

6/061

6/1082

-6/664

-6/103

6/3113

رقابت بازار محصول

3/323

0/120

6/1612

2/130

0/811

6/6231

1/300

0/030

6/0631

0/363

0/601

6/1824

اهرم مالی
نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری
بازده سهام
بازده حقوق صاحبان سهام
انحراف استاندارد جريان وجه
نقد

0/303

03/328

6/6666

0/006

03/003

6/6666

6/013

6/081

6/4123

6/681

6/221

6/2304

6/612

6/601

6/1821

6/341

6/106

6/3121

-6/113

-6/812

6/3300

-6/300

-0/401

6/0283

1/013

6/6183

0/340

1/131

6/6122

ضريب ثابت

0/401

سطح معناداری  Fليمر

6/666

دادههای تابلويی

6/663

دادههای تابلويی

سطح معناداری هاسمن

6/648

اثرات ثابت

6/411

اثرات ثابت

آماره F

4/183

4/013

سطح معناداری F

6/666

6/666

ضريب تعيين تعديل شده

6/381

6/332

آماره دوربين -واتسون

1/388

1/311

یافتههای پژوهش بای و همکاران ( )1128نیز ارتباط معناداری را بین نوسانات ویژه و کارایی
اطالعاتی شرکتها تائید مینماید .هر چند باید توجه نمود که در هیچ یک از این مطالعات ،چرخه
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اندازه شرکت

-6/610

-6/210

6/2244

-6/600

-6/333

6/3311
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عمر شرکتها در نظر گرفته نشده است .ضریب تعیین تعدیل شده مدلهای فرضیه سوم بر مبنای
مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای و سه عاملی فاما و فرنچ نشان میدهد که به ترتیب  83و 81
درصد از تغییرات متغیر وابسته نوسانات ویژه بازده سهام شرکت توسط متغیرها تبیین میشود.
همچنین مقادیر به دست آمده برای آماره دوربین -واتسون ،حاکی است که بین باقیماندهها
همبستگی سریالی وجود ندارد .مقادیر سطح معناداری  Fبرابر هر دو مدل  1/111و کوچکتر از
 5درصد است که معناداری کل مدل را نشان میدهد.

 -2نتيجهگيری و پيشنهادها
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این مطالعه ،تأثیر مراحل چرخه عمر شرکت را در نوسانات ویژه بازده سهام با تأکید بر متغیرهای
عدم قطعیت بنیادین و عدم قطعیت اطالعاتی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران بررسی میکند .شواهد نشان میدهد از طریق بررسی متغیرهای نشانگر مراحل چرخه عمر
(معرفی ،رشد ،بلوغ و افول) ،نحوه اثرگذاری چرخه عمر بر نوسانات ویژه بازده سهام را میتوان به
دو بخش تقسیم نمود :مراحل ابتدایی و انتهایی چرخه عمر (مرحله معرفی و افول) و مراحل
میانی چرخه عمر (مرحله رشد و بلوغ) .با گذر شرکتها از مرحله معرفی به مراحل میانی میزان
نوسانات ویژه بازده سهام کاهش مییابد و همزمان با ورود شرکتها از مراحل میانی (مرحله رشد
و بلوغ) به مرحله افول ،نوسانات ویژه افزایش مییابد .به این ترتیب در قیاس با مرحله رکود
چرخه عمر شرکت ،مراحل ابتدایی و انتهایی چرخه عمر (مرحله معرفی و مرحله افول) ،نوسانات
ویژه بازده سهام بیشتر از مراحل میانی (مرحله رشد و مرحله بلوغ) آن میباشد .همچنین نتایج
حاکی از آن است که به ازای هیچ یک از دو مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای و سه عاملی فاما
و فرنچ ( ،)2338عدم قطعیت بنیادی تأثیر معنادار آماری بر ارتباط بین چرخه عمر و نوسانات
ویژه بـازده سهـام ندارد .این یافته نشان میدهد که نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی در هیچ
یک از مراحل چرخه عمر (معرفی ،رشد ،بلوغ و افول) متفاوت از مرحله رکود از نظر اثرگذاری بر
نوسانات ویژه بازده سهام نمیباشد .بر این اساس ،چنین استنباط میشود که ابهام سرمایهگذاران
در خصوص جریان وجه نقد عملیاتی آتی ،پدیدهای مستقل از چرخه عمر شرکتها بوده و آنان
در تصمیمگیریهای خود به مراحل رشد شرکت مورد نظر توجه چندانی ندارند .این در حالی
است که کیفیت گزارشگری بر مبنای مدل کوتاری و همکاران ( )1115به عنوان شاخص عدم
قطعیت اطالعاتی بر رابطه چرخه عمر شرکت و نوسانات ویژه رابطه معناداری دارد ،به عبارت
دیگر کیفیت گزارشگری بر مبنای مدل کوتاری و همکاران ( )1115به عنوان شاخص عدم قطعیت
اطالعاتی بر رابطه چرخه عمر شرکت و نوسانات ویژه بازده سهام ،تأثیر معنادار آماری مثبت و
افزایشی دارد .در نتیجه میتوان بیان نمود که وجود عدم قطعیت اطالعاتی بر مبنای کیفیت
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گزارشگری مالی سبب تقویت رابطه بین نوسانات ویژه در طی مراحل مختلف چرخه عمر میشود.
به عبارتی چنانچه طبق فرضیه اول بیان شد که بیشترین نوسانات ویژه بازده سهام مرتبط به
مرحله معرفی و افول می باشد ،وجود عدم قطعیت اطالعاتی و کیفیت گزارشگری پایین سبب
میشود این بیشتر بودن ،تقویت یابد .هم چنین بررسی اثرات متقابل بین شاخص عدم قطعیت
اطالعاتی و مراحل چرخه عمر نشان میدهد که تأثیر عدم قطعیت اطالعاتی بر نوسانات ویژه
بازده سهام بر اساس مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای در مراحل مختلف چرخه عمر از یک
الگوی  -Uشکل تبعیت می نماید .به این ترتیب که در قیاس با مرحله رکود ،عدم قطعیت
اطالعاتی مراحل ابتدایی و انتهایی چرخه عمر (مراحل معرفی و افول) بیشتر از مراحل میانی آن
(مراحل رشد و بلوغ) میباشد؛ به عبارت دیگر در قیاس با مرحله رکود ،کیفیت گزارشگری مراحل
ابتدایی و انتهایی چرخه عمر (مراحل معرفی و افـول) کمتر از مراحل میـانی آن (مراحل رشد و
بلوغ) میباشد .در نتیجه با تکامل شرکتها ،محیط اطالعاتی و همچنین شفافیت اطالعاتی آنها
بهبود یافته و این افزایش کیفیت اطالعاتی سبب کاهش عدم قطعیت اطالعاتی شرکتها و در
نتیجه آن ،نوسانات ویژه بازده سهام نیز کاهش مییابد .به این ترتیب در مراحل ابتدایی و انتهایی
چرخه عمر ،نوسانات ویژه بازده سهام به دلیل کیفیت گزارشگری پایین و عدم قطعیت باالی
اطالعاتی ،بیشتر از مراحل میانی آن میباشد.
با توجه به پیشینۀ نظری و تجربی و یافتههای پژوهش ،به آن گروه از سرمایهگذاران بورس
اوراق بهادار تهران که به دنبال انتخاب سهامهای با ریسک پایین برای سرمایهگذاری میباشند،
پیشنهاد میشود در تحلیل ریسک شرکتهای مذکور حتماً به مقوله چرخه عمر آنها توجه
داشته و در تحلیل های خود از این متغیر به عنوان عاملی تأثیرگذار بر نوسانات بازده استفاده
نمایند همچنین به عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری از جمله ریسک ،بازده ،اقالم تعهدی و
کیفیت گزارشگری در تمامی مراحل چرخه عمر شرکت ،بایستی توجه ویژه داشته باشند .به
اعتباردهندگان و تأمینکنندگان مالی شرکتها پیشنهاد میشود که ابتدا با بررسی مرحلهای از
چرخه عمر که شرکت مورد نظر در آن قرار دارد ،نوسانات ویژه بازده سهام آن را ارزیابی نموده و
به این ترتیب تنظیم قراردادهای بدهی خود را متناسب با آن تعدیل نمایند .به مدیران شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز توصیه میشود که به این موضوع توجه داشته باشند
ال
که در تحلیل نوسانات ویژه شرکت متبوع خود و بهبود وضعیت سرمایهگذاری در شرکت ،عم ً
نمیتوانند بر جریان وجه نقد عملیاتی تکیه نمایند و بایستی به سایر عوامل توجه داشته باشند.
همچنین بـه سیاستگذاران و قانونگـذاران بورس پیشنهاد میشود که با تنظیم استانداردهای
الزم بر کیفیت هر چه بیشتر اطالعات مالی شرکتها افزوده و نقش تعدیلکننده اطالعات مالی
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را در مدیریت نوسانات ویژه طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها پررنگتر نمایند .به عالوه،
حسابرسان بایستی به این موضوع توجه نمایند که شرکتها با توجه به مراحل حیات عمر خود
برای گزارشگری مالی اقدام می کنند ،در نتیجه امکان دستکاری سود و استفاده بیش از حد از
اقالم تعهدی در برخی از مراحل چرخه عمر از جمله مرحله معرفی و رشد بیشتر میباشد.
ازاینرو ،بایستی در برنامهریزی الزم بدین منظور ،اعمال نمایند.
باید توجه نمود که نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی از محدودیتهای ذاتی برخوردار است.
بدیهی است که بکار بردن شاخص بهتری در زمینه عدم قطعیت سرمایهگذاران در مورد جریان
وجه نقد عملیاتی آتی ،می تواند درک بهتری در زمینه چگونگی ارتباط متقابل بین سه پدیده
عدم قطعیت اطالعاتی ،چرخه عمر و نوسانات ویژه بازده سهام به ما ارائه دهد .از طرفی هر یک
از شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی تنها جنبهای به خصوصی از کیفیت گزارشگری مالی را
در نظر میگیرند ،لذا اخیر اً استفاده از معیارهای ترکیبی در ادبیات حسابداری مطرح شده است
(تسما ،کیم و دندو .)1123 ،2پیشنهاد میشود ،تأثیر معیارهای ترکیبی کیفیت گزارشگری مالی
به عنوان شاخص عدم قطعیت اطالعاتی بر ارتباط بین چرخه عمر و نوسانات ویژه مورد بررسی
قرار گیرد و یافتههای آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.

 .0منابع
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