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چكیده
هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی تأثیر اجزای اقالم تعهدی حسابداری بر روی رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی خارجی و بازده
آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .بدین منظور عوامل مؤثر بر رابطه این ناهنجاریها یعنی،
مدیریت زمانبندی بازار ،مدیریت سود فرصتطلبانه ،بیشسرمایهگذاری ،ریسک ناشی از تغییر در ترکیب اختیارهای رشد و داراییها
و ریسک پریشانی متمایز شده و جهت آزمون فرضیات پژوهش از مدلهای رگرسیونی چند متغیره برای دوره زمانی  41سال استفاده
شده است .تجزیه و تحلیل نتایج نشان میدهد که فعالیتهای تأمین مالی خارجی پس از کنترل اقالم تعهدی کل ،اقالم تعهدی
سرمایه در گردش و اقالم تعهدی بلند مدت توانایی پیشبینی بازده آتی سهام را ندارند و ناهنجاری تأمین مالی خارجی از لحاظ
آماری معنیدار نیست .به عالوه ،در حضور اقالم تعهدی بلند مدت مشخص شد که این دو ناهنجاری در بازار اتفاق میافتند .این نتایج
نشان میدهد که فرضیه بیشسرمایهگذاری میتواند توضیح مناسبی برای تفسیر رابطه این ناهنجاریها باشد و با آن سازگار است .بر
اساس این فرضیه مدیران میتوانند خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی خارجی را در پروژههایی با ارزش خالص فعلی
صفر یا منفی در جهت منافع شخصی سرمایهگذاری کنند.
واژههای كلیدی :فعالیت های تأمین مالی خارجی ،اقالم تعهدی کل ،اقالم تعهدی سرمایه در گردش ،اقالم تعهدی بلند مدت ،بازده
آتی سهام.
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 -1مقدمه
بی تردید واحدهای تجاری برای ادامه حیات خود نیااز باه
سرمایهگذاری دارند و برای همین منظور معماوً وجاوه ماورد
نیاز خود را از طریق استقراض و یا افزایش سرمایه تأمین مای-
کنند .واحدهای تجاری در تصمیمات تأمین ماالی باا دو منباع
تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هساتند .مناابع
مالی داخلی ،شامل جریانهای وجوه نقد حاصل از فعالیتهاای
عملیاتی ،فروش داراییها و سود انباشته و منابع مالی خاارجی
در برگیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق باازار ماالی مانناد،
انتشار اوراق مشارکت ،صدور سهام جدید و دریافات تساهیالت
مالی از بانکها و مؤسسات مالی هستند .مدیران بایاد تصامی
بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی
در دسترس را چگونه مصرف کنند .آنها مایتوانناد ایان مناابع
مالی را صرف پرداخت سود به ساهامداران ،سارمایهگاذاری در
پروژهها ی سودآور ،تساویه بادهیهای موعاد رسایده و افازایش
سرمایه در گردش کنند (فرانک و گویال.)1009 ،
بسیاری از مطالعات ،یک رابطاه منفای باین فعالیاتهاای
تأمین مالی خارجی شرکت و بازده آتی سهام را مستند نموده-
اند که ناهنجاری تأمین مالی خارجی نامیده میشود .بناابراین،
فعالیتهایی که سرمایه را افزایش (کاهش) میدهناد باا باازده
آتی پایین (باً) همراهاناد (پونیا و وودگیات1002 ،؛ فاماا و
فرنچ1002 ،؛ دنیل و تیتمن .)1002 ،این ارتباط برای گساتره
وسیعی از فعالیتهای تاأمین ماالی خاارجی (ریتار )1009 ،و
حتی کل فعالیتهای تأمین مالی خارجی برقرار است (برادشااو
و همکاران .)1002 ،از دیگر سو ،ادبیات وسیعی وجود دارد کاه
رابطه ای منفی بین سطح اقالم تعهدی حسابداری و بازده آتای
سهام را بیان میکند که ناهنجاری اقالم تعهادی نامیاده مای-
شود .بنابراین ،شرکتهایی که اقاالم تعهادی بااًیی (پاایینی)
دارند بازده آتی پایینی (باًیی) را کسب میکنند (چان1001 ،؛
کولینز و هایبر1002 ،؛ توماس1002 ،؛ کاوور و وردی.)1002 ،
این رابطه برای اقالم تعهدی سرمایه در گردش (سوًن)4332 ،
و اقالم تعهدی بلند مدت و اقالم تعهادی کال (ریچاردساون و
همکاران )1002 ،نیز برقرار است.
تالش هاای اخیار خاارجی (پاپاناساتاپولوس و همکااران،
1044؛ دیچاو و همکاران )1002 ،تالشی سیستماتیک را بارای
بررسی این روابط معکاوس فاراه آوردهاناد .در مجماوا ایان
مطالعات نشان میدهند کاه ناهنجااری تاأمین ماالی خاارجی
اساسا تأثیرات ناهنجاری اقاالم تعهادی کال را مایپاذیرد .باه
عبارت دیگر ،ناهنجاریهای بازار مستقل نیستند بلکه مانند دو
روی یک سکه هساتند .اماا در ادبیاات داخلای در ایان ماورد
پژوهش های اندکی صورت گرفته ئ خاال تحقیقااتی احسااس
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می شود .در این پژوهش ادبیات اخیر که در زمینه ارتباط ایان
دو ناهنجاری اسات ،گساترش داده مای شاود و عاالوه باراین،
ارتباط بین این ناهنجاریها با بازده آتی سهام مورد بررسی قرار
میگیرد .اگر این استدًل در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته
شود ،می توان نتیجه گرفت که نیروهای محرک در پشت رابطه
بین این دو ناهنجاری قرار می گیرند ،از جمله مدیریت زماان-
بندی بازار ،مدیریت سود فرصت طلبانه ،بایش سارمایهگاذاری
مربوط به نمایندگی ،4ریسک پریشانی 1و ریسک ناشی از تغییر
در ترکیب اختیارهای رشد و دارایی .9در پژوهش های خارجی،
این روابط با بررسی جداگانه اجزای اقالم تعهدی مورد مطالعاه
قرار گرفته است .پژوهش حاضر به دنباال تعیاین ارتبااط باین
بازده آتی سهام با فعالیاتهاای تاأمین ماالی خاارجی و اقاالم
تعهدی با استفاده از اطالعات حسابداری منادر در صاورتهای
مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شاده در باورس اوراق بهاادار
تهران جهت کمک به سارمایهگاذاران ،مادیران ،تحلیالگاران
سرمایهگذاری و دیگر افراد ذینفع میباشد.
ادبیات و مبانی نظری پژوهش
معادله نگهداری جریانات نقدی نشان میدهد که جریاان
وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین ماالی و جریاان وجاه نقاد
ناشی از فعالیتهای عملیاتی (پس از در نظر گارفتن سارمایه-
گذاری نقدی در عملیات) رابطاه منفای دارناد .اقاالم تعهادی
حسابداری نشان دهنده تفاوت بین سود و جریاانهاای نقادی
عملیاتی است (پاپاناستاپولوس و همکاران .)1044 ،باه عباارت
دیگر ،اقالم تعهدی نشان دهنده تغییرات در خالص داراییهاای
عملیاتی در ترازنامه شرکت است .زمانی که خاالص وجاه نقاد
حاصل از فعالیتهای تأمین ماالی خاارجی باه عناوان خاالص
دارایی عملیاتی ثبت میشود و به جای ایان کاه بارای تاأمین
مالی مجدد استفاده شود ،در داراییهای مالی انباشته میشاود
یا در صورت سود و زیان هزینه میشود ،اقالم تعهدی میتواناد
افزایش یابد .با این وجود ،زمانی که شرکت سود را به مقاداری
باًتر از جریانات نقدی افزایش میدهد نیز اقالم تعهادی مای-
تواند افزایش یابد .پاس ،شارکتهاایی کاه افازایش (کااهش)
سرمایه میدهند ،احتمال بیشتری دارد که اقالم تعهدی باًیی
(پایینی) داشته باشند .بنابراین ،ممکن است ناهنجااری تاأمین
مالی خارجی و ناهنجاری اقالم تعهدی به قاعده قیماتگاذاری
داراییها مربوط باشند (پاپاناستاپولوس و همکاران .)1044 ،این
رابطه میتواند با سوء تفاه سرمایهگاذاران در ماورد مادیریت
سود تبیین شود .سایر عوامل محرک دیگر را نیاز مایتاوان در
نظر گرفت :مدیریت زمان بندی بازار ،سوء تفاه در مورد بیش
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سرمایه گذاری ،ریساک ذاتای و ریساک ناشای از تغییارات در
ترکیب اختیارهای رشد و داراییها.
شایان ذکر است که هیچ نظریه یاا شاواهد تجربای نشاان
نمیدهد که مدیران شرکتهای با خالص تأمین ماالی خاارجی
باً ،به طور عمدی سود را از طریق سرمایه در گردش در مقابل
اقالم تعهدی بلند مدت و یا بر عکس ،کمتر یا بیشتر میکنناد.
به طور همزمان با استفاده از سطوح اقاالم تعهادی سارمایه در
گردش و اقالم تعهدی بلندمدت ،نمیتوان کامال استنباط کارد
که چه بخشی از سطح آنها اختیاری (مدیریت شده) اسات .باه
عبارت دیگر ،سطح اقالم تعهدی سارمایه در گاردش یاا اقاالم
تعهدی بلندمدت به خودیخود به عنوان معیاری از دساتکاری
در سود به کار نمیرود .بنابراین ،اگار ناهنجااری تاأمین ماالی
خارجی اثر ناهنجاری اقالم تعهدی کل را با توجه به سوء تفاه
مدیریت سود میگیرد ،پس باید بازده سهام با توجه به فعالیت-
های تأمین مالی خارجی بعد از کنترل اقالم تعهدی سرمایه در
گردش و (یا) اقالم تعهدی بلند مدت قابل پیشبینی نباشد.
اهمیت برخی از نیروهای محارک باین ناهنجااری تاأمین
مالی خارجی و ناهنجاری اقالم تعهدی در اجزای مختل اقاالم
تعهدی متفاوت است .اقالم تعهدی بلندمادت تغییار در وجاوه
سرمایهگذاری شده را اندازه گیری میکناد و چناین تغییراتای
ممکن است با بیش سرمایهگذاری مربوط به نماینادگی هماراه
باشد (دیچاو و همکاران )1002 ،به عبارت دیگر ،اقالم تعهدی
بلند مدت را میتوان در سطح اهمیتی بااًتر از اقاالم تعهادی
سرمایه در گردش تصور کرد .به عنوان مثال ،مدیران از خاالص
عواید حاصل از تأمین مالی خارجی برای بیش سرمایهگاذاری،
به منظور بهره بردن از اینکه شارکت بزرگتاری حاصال شاود،
استفاده میکنند .بنابراین ،اگر ناهنجاری تأمین ماالی خاارجی
به عنوان نتیجه عکسالعمل بازار به اطالعاتی موجاود در بایش
سرمایهگذاری ،اثر ناهنجاری اقالم تعهدی کل را بپاذیرد ،پاس
باید بازده سهام با توجه به فعالیتهاای تاأمین ماالی خاارجی
مشروط بر اقالم تعهدی بلند مدت یا کاهش یاباد و یاا ناپدیاد
شود.
به همین ترتیب ،مخار سارمایهای باه طاور مساتقی بار
ترکیب داراییها نسبت به اختیارهای رشد تأثیر میگاذارد و در
نتیجه میتواند ریسک را تغییر دهد .اقالم تعهادی بلناد مادت
بیشتر با این نوا از ریسک مرتبط است تا اقالم تعهدی سرمایه
در گردش (پاپاناستاپولوس و همکااران .)1044 ،بناابراین ،اگار
ناهنجاری تأمین مالی خارجی اثر ناهنجاری اقالم تعهدی کل را
به عنوان جبران ریسک مرتبط با وجاوه سارمایهگاذاری شاده
بپذیرد ،اقالم تعهدی بلند مدت باید بازده مرتبط با فعالیتهای
تأمین مالی را بهبود ببخشد.

اقالم تعهدی حسابداری را میتوان بر اساس زمینه فعالیت-
های تجاری به دو دسته عمده شامل اقالم تعهادی سارمایه در
گردش و اقالم تعهدی بلند مدت تقسای کارد .اقاالم تعهادی
سرمایه در گردش منعکس کننده اطالعات مندر در فعالیات-
های عملیاتی است در حالی که اقاالم تعهادی بلناد مادت باه
فعالیتهای سرمایهگذاری مربوط میشود (به طاور مثاال،اقالم
تعهدی بلند مدت حسابداری از طریق سرمایهگذاری در خالص
دارایاایهااای بلنااد ماادت عملیاااتی افاازایش ماای یابااد).
پاپاناستاسوپولوس و همکاران )1044( 2استدًل میکنناد کاه
ا جزای اقالم تعهدی حداقل به دو دلیل بایاد جداگاناه در نظار
گرفته شوند؛ اوً ،تا زمانی که آنها به طور کامل مرتبط نیستند،
میتوانند طبقهبندی دقیقتری از شرکتهای با خاالص تاأمین
مالی خارجی باً (پایین) ارائه دهند .ثانیاا ،دلیال مهمتار ایان
است که آنهاا مایتوانناد تصاویر دقیاقتاری از دلیال ارتبااط
ناهنجاری تأمین مالی خارجی و ناهنجاری اقالم تعهدی را ارائه
دهند .
رابطهای منفی بین فعالیتهای تأمین مالی خارجی و بازده
آتی سهام بر مبناای دو فرضایه مادیریت زماانبنادی باازار و
مدیریت سود میتواناد قارار داده شاود (برادشااو و همکااران،
 .)1002بر اساس فرضیه زمانبندی باازار ،مادیران شارکتهاا
زمانی تمایل دارند اوراق منتشر کنند (بازخرید کنناد) کاه باه
طور موقت باًتر (پایینتر) از حد ارزشگاذاری شادهاناد تاا از
فرصت قیمتگذاری نادرست بازار استفاده کنند (لوغران و ریتر،
 .)4337مطابق با موارد فوق برخای از محققاان دریافتناد کاه
عملکرد سود با یک روند رو به رشد در انتشار سهام همراه است
اما بعد از انتشاار ساهام رو باه زوال اسات .بار اسااس فرضایه
مدیریت سود ،مدیران در دورههایی که فعالیتهای تأمین مالی
خارجی را افزایش میدهناد ،ساود را از طریاق اقاالم تعهادی
اختیاری به صورت فرصاتطلباناه بااًتر نشاان مایدهناد .در
نتیجهی این باً نشان دادن سود ،سرمایهگذاران موفق به درک
مدیریت سود نمیشوند .زمانی که مدیریت سود معکوس مای-
شود ،سرمایهگذاران ،شرکت را دوباره ارزیابی و به صورت نزولی
به سطحی که توسط یک سری اصول توجیه شده است کاهش
میدهند .هرون ولی ،)1001(2رانگان )4332(7و تئو و همکاران
( )4332شواهدی مطابق با این توضیحات ارائه دادهاند.
به عنوان یک توضیح رقیاب ،برادشااو و همکااران ()1002
فرضیه بیشسرمایهگاذاری مرباوط باه نماینادگی را پیشانهاد
دادند .براساس این فرضیه مدیران میتوانند خاالص وجاه نقاد
حاصل از فعالیتهای تأمین مالی خارجی را در پاروژههاایی باا
ارزش خالص فعلی صافر یاا منفای در جهات مناافع شخصای
سرمایهگذاری کنند .زمانی که سرمایهگاذاران مایفهمناد کاه
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چنین هزینههایی باعث اتالف و کاهش ارزش شرکت میشاود،
قیمت سهام به صورت نزولی تعدیل میشود .به عباارت دیگار،
بازده پایینتر شرکت بازتابی از تخریب ارزش شارکت باه علات
بیشسرمایهگذاری است (برادشاو و همکاران.)1002 ،
در واقع میتوان حداقل دو توضیح مبتنی بر ریساک بارای
تفساایر مشاااهدات برادشاااو و همکاااران ( )1002در مااورد
ناهنجاااری تاأمین مااالی خااارجی ارائااه داد .اوً ،شاارکتهااای
منتشرکننده ریسک کمتری دارند و بنابراین قیمتگذاری آنهاا
به صورتی است که بازده مورد انتظار آنها پایینتر است (اکبو و
2
همکاااران .)1000 ،ثانیااا ،باار اساااس ماادل باارک و همکاااران
( )4333شرکتهایی که سرمایهگذاری میکنناد و اختیارهاای
رشد را اعمال میکنناد (بارای مثاال ،اختیارهاای رشاد را باه
داراییهای واقعی تبدیل میکنند) بازده مورد انتظار پایینتاری
دارند .چون ،دارایی نسبت به اختیار آن دارایی ریسک کمتاری
دارد (پاپاناستاپولوس و همکااران .)1044 ،اندرساون و گارسایا
فیجو )1002( 3شواهدی تجربی برای حمایات از رابطاه منفای
بین وجوه سرمایهگذاری شده و ریسک حقوق صااحبان ساهام
ارائااه دادنااد ،در حااالی کااه لیاناادرس و همکاااران)1002( 40
معتقدند شرکتها بعد از تعدیل مجموا عوامل سرمایهگاذاری،
عملکرد پایینتری دارند.
پیشینه پژوهش
تحقیقات موجاود توضایحات متفااوتی را در ماورد تفسایر
ناهنجاری اقالم تعهدی ارائه میدهند .زای )1004( 44و چاان و
همکاران )1002( 41استدًل مایکنناد کاه ناهنجااری عمادتا
مربوط به سوءتفاه سرمایهگذاران در مورد مدیریت سود است.
دیچاو و همکاران ( )1002تفسایر جاایگزینی ارائاه مایکنناد:
ناهنجاری اقالم تعهدی را مایتاوان باا اطمیناان در رابطاه باا
فرصتهای سرمایهگذاری جدید با توجاه باه ترکیبای از باازده
نهایی نزولی برای افزایش سرمایه و بیش سرمایهگذاری مارتبط
با نمایندگی تفسیر کرد .خان ( )1002نتیجه گرفته اسات کاه
ناهنجاری به بیاان سااده جبرانای بارای ریساک بااًتر اسات.
ناهنجاری اقالم تعهدی ،برای اولین بار توسط اسلوان)4332( 49
مستند شد که در ارتباط باا رابطاه منفای میاان ساطح اقاالم
تعهدی حسابداری و بازده آتی سهام است :شرکتهای با اقاالم
تعهدی باً (پایین) بازده آتی پایینتری (باًتری) را تجربه می-
کنن اد .تمرکااز اساالوان ( )4332و هیلاای ( )4322در تجزیااه و
تحلیاالهایشااان باار اقااالم تعهاادی ساارمایه در گاردش اساات.
ریچاردسون و همکاران )1002( 41یک رابطه منفی باین اقاالم
تعهدی بلند مدت و تغییر در قیمت آتی سهام نشان دادند .آنها
همچنین تعری اقالم تعهادی را باه اقاالم تعهادی بلندمادت
19

گسترش دادند و نشان دادند اقالم تعهدی بلند مادت حتای باا
بازده سهام مرتبط است.
ارتباط بالقوه ناهنجاری تأمین مالی خارجی و اقالم تعهدی
برای نخستین بار توسط ریچاردسون و اسلوان ( )1009ارزیابی
شد .آنها به این نتیجه رسیدند که جریان کاهشی بازده کاه باه
دنبال فعالیتهای تأمین مالی خارجی به وجود میآیاد ،زماانی
که خالص جریانات نقدی به دست آمده ،برای رشد در دارایای-
های عملیاتی استفاده مایشاود بیشاترین حاد خاود را دارد و
نشان دادند که آنها باه عناوان اقاالم تعهادی ثبات شادهاناد.
همچنین ،اساتدًل مایکنناد کاه یافتاههاای آنهاا بیشاترین
مطابقت را با ترکیبی از مدیریت سود فرصات طلباناه و بایش-
سرمایهگذاری مربوط به نمایندگی دارد .کوهن و لیز)1002( 42
نشان دادند که بعد از کنترل اقالم تعهدی کل ،رابطه منفی بین
خالص تأمین مالی خارجی و بازده آتی سهام ضعی اسات و از
نظر آماری معنیدار نیست .آنها تفسیر میکنند که یافتاههاای
آنها به جای زمانبندی بازار ،بیشاتر باا بایش سارمایهگاذاری
سازگار است .دیچاو و همکاران ( )1002دریافتند کاه پرتفاوی
خالص تأمین مالی خارجی ،در صاورت سارمایهگاذاری مجادد
سود (جمع اقالم تعهدی کل و جریانات نقادی انباشاته) باازده
قابل توجهی نادارد .هااردوفلیس و همکااران )1040( 42نشاان
دادند ،در صورت استفاده از دادههای گذشته به عناوان مبناای
اندازهگیری عملکرد ،شارکتهاای دارای خاالص تاأمین ماالی
خارجی باً (پایین) دارای اقالم تعهدی باًی (پایین) مربوط به
صالحدید مدیریتی و همچنین عملکرد آتی قیمت ساهام مای-
باشند .آنها استدًل میکنند مدیریت سود فرصت طلباناه ،باه
منزله یک نیروی محرک مه ناهنجاری تاأمین ماالی خاارجی
47
عمل میکند .نتایج پاژوهش پاپاناستاساوپولوس و همکااران
( )1044حاکی از آن است که پس از کنترل اقالم تعهادی نیاز
ناهنجایها معنیدار هستند و با کنترل اقالم تعهدی سرمایه در
گردش قدرت پیشبینی بازده سهام به قوت خود باقی میماند.
آنها بیان میکنند که نتایج تحقیقشان با عدم موفقیت سرمایه-
گذاران در شناسایی بیش سرمایهگذاری و مدیریت سود فرصت
طلبانه سازگار است .برادشاو و همکااران )1002( 42از مجماوا
خالص جریانات نقدی سرمایهای و تأمین مالی از محل بدهی به
عنوان معیار تأمین مالی خارجی استفاده نموده و دریافتند کاه
رابطهای منفی بین فعالیتهای تأمین مالی خارجی و بازده آتی
سهام وجود دارد.
برخی از تحقیقات انجام شده در ایران در رابطه با فعالیت-
های تأمین مالی خاارجی (شامس عاال  ;4972 ،میرمحرابای،
 ;4920یحیی زاده فر و ابونوری )4929 ،حاکی از آن است کاه
بااین افاازایش ساارمایه و بااازده سااهام رابطااهای وجااود ناادارد.
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جعفریصمیمی و همکااران ( )4929رابطاه باین مناابع ماالی
خارجی (انتشار سهام و وام بلند مدت بانکی) و قیمت و باازده
سهام را بررسی کردند .نتایج آنها نشان میدهد افزایش سرمایه
باعث افزایش قیمت سهام میشود ،اما بین وام باانکی و قیمات
سهام ارتباطی وجود ندارد.
برخی از تحقیقات دیگر نشان میدهند بین افزایش سرمایه
و بازده سهام رابطه مثبتی وجود دارد (رهنمای رودپشتی و گل
کاریان ;4921 ،گازران .)4921
کردستانی و نجفیعمران ( )4923تأثیر روشهاای تاأمین
مالی بر بازده آتی سهام را مورد مطالعه قرار دادناد .یافتاههاای
آنها در ارتباط با تأثیر روشهای مختل تأمین مالی خارجی بر
بازده آتی سهام نشان میدهد که رابطه باین خاالص تغییار در
تأمین مالی خارجی با بازده غیرعادی انباشاته ساهام ،معناادار
است ولی بر خالف پیشبینی مثبت است.
پورحیدری و غفارلو ( )4930نشان دادند شرکتهایی که از
طریق بدهیهای بلندمادت تاأمین ماالی مایکنناد ،بارخالف
انتظار ،نه در دوره تأمین مالی و ناه در دوره قبال از آن ساطح
محافظهکاری مشروط را کاهش نمیدهند .اما شرکتهایی کاه
از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین ماالی مایکنناد ،مطاابق
انتظار ،ه در دوره تأمین مالی و ه در دوره قبل از آن ،سطح
محافظهکاری مشروط را در گزارشگری مالی کاهش مایدهناد.
زیرا این کار باعث بهبود انتظارات سرمایهگذاران و سهامداران از
عملکرد آتی شرکت شده و تأمین ماالی کاارآتری را باه دنباال
دارد.
فرضیه های پژوهش
با توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام شده ،فرضیات پژوهش
به شرح زیر ارائه می شود:
فرضیه اول :ارتبااط معکاوس تاأمین ماالی خاارجی و اقاالم
تعهدی کل با بازده آتی سهام ناشی از اقالم تعهدی سارمایه در
گردش و اقالم تعهدی بلند مدت است.
فرضیه دوم :ارتبااط معکاوس تاأمین ماالی خاارجی و اقاالم
تعهدی کل با بازده آتی سهام ناشی از اقالم تعهدی سارمایه در
گردش و (یا) اقالم تعهدی بلند مدت است.
فرضیه سوم :ارتباط معکاوس تاأمین ماالی خاارجی و اقاالم
تعهدی کل با بازده آتی ساهام ناشای از ساوء تفااه سارمایه-
گذاران در مورد بیش سرمایهگذاری مدیران است که به احتمال
زیاد در اقالم تعهدی بلند مدت ثبت میشود.
فرضیه چهارم :ارتباط معکوس تأمین ماالی خاارجی و اقاالم
تعهدی کل با باازده آتای ساهام ناشای از ریساک تغییارات در

ترکیب اختیارهای رشد و داراییهاست که در ارتبااط باا اقاالم
تعهدی بلند مدت میباشد.
فرضیه پنجم :ارتباط معکوس تاأمین ماالی خاارجی و اقاالم
تعهدی کل با بازده آتی سهام ناشی از اقالم تعهدی سارمایه در
گردش است.
روش شناسی پژوهش
پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده در این
پژوهش ،همبستگی_رگرسیونی است .از نظار پاارادایمی جازء
تحقیقات اثباتی است .همچنین ،روش شناسی پاژوهش از ناوا
پس رویدادی میباشاد؛ بادین معنای کاه پاژوهش بار اسااس
اطالعات گذشته انجام میشود .جهت آزمون فرضیههاا از داده-
های ترکیبی استفاده میگاردد .باه عباارتی دیگار ،واحادهای
مقطعی طی زمان مورد بررسی قرار میگیرد.
در این پژوهش برای جمعآوری مطالب مربوط باه ادبیاات
موضوا از روش کتابخانهای نظیر کتب و مجالت علمی و بارای
جمعآوری اطالعات جهت آزمون فرضیهها ،از صاورتهای ماالی
حسابرسی شده غیرتلفیقی شرکتهایی که در کتابخانه باورس
اوراق بهادار و شبکه اطالا رسانی کدال43موجود است و نیز نرم
افزارهای تدبیر پرداز و رهآورد نوین استفاده میشود .با استفاده
از داده پرداز  Excelاطالعات پردازش و متغیرهاای ماورد نیااز
جهت آزمونهای آماری استخرا و به منظور تجزیاه و تحلیال
اطالعات پژوهش حاضر از نارمافازار  SPSS 19اساتفاده شاده
است.
جامعه مورد بررسی در این پژوهش شارکتهاای پذیرفتاه
شده در بورس اوراق بهادار تهاران در قلمارو زماانی  4973تاا
 4931میباشد .از بین جامعه آماری با استفاده از روش نمونه-
گیری حاذف سیساتماتیک ،شارکتهاایی کاه شارایط ًزم را
ندارند ،حذف میشوند .بنابراین ،شرکتهایی که شرایط زیار را
نداشته باشند در نمونه مورد نظر قرار نمیگیرند:
 )4از ابتدای دوره پژوهش یعنی سال  4973در بورس
اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و در طول سالهای
پژوهش بیش از سه ماه وقفه معامالتی سهام در سال
نداشته باشند.
 )1سال مالی آنها به پایان اسفند ماه خت شود و تغییر
سال مالی و یا تغییر فعالیت نداده باشند.
 )9از هر دو روش تأمین مالی از طریق سرمایه و بدهی
استفاده کرده باشند.
 )1جزء صنایع بانکها و مؤسسات اعتباری ،واسطهگری-
های مالی و پولی ،سرمایهگذاریها و سایر واسطهگری-

سال چهارم  /شماره شانزدهم /زمستان 6931

19

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

در این پژوهش همانند دیگار محققاان (پاپاناساتاپولوس و
همکاااران1044 ،؛ برشااادو و همکاااران )1002 ،ماادلهااای
رگرسیونی ترکیبی (مقطعی-سری زمانی) در فعالیتهای تأمین
مالی خارجی بعد از کنترل اندازههای اقالم تعهدی بکار گرفتاه
می شود .بهعالوه ،اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش
بازار به عنوان متغیرهای کنترلی اضافی به شمار مایروناد .باه
منظور بررسی اثر اقالم تعهدی ( اقالم تعهدی کل ،اقالم تعهدی
سرمایه در گردش و اقالم تعهدی بلناد مادت) و فعالیاتهاای
تأمین مالی خارجی ( فعالیتهای تأمین مالی از محل سرمایه و
فعالیتهای تأمین مالی از محل بدهیهای کوتاه مادت و بلناد
مدت) بر بازده آتی سهام با رویکرد ترازنامهای (همانند دیچاو و
همکااران 1002 ،و پاپاناستاساوپولوس و همکاااران )1044 ،از
مدلهای رگرسیونی ذیل و آماره  tاستیودنت استفاده میگردد:

های مالی و شرکتهای هلدینگ و لیزینگ ،به دلیل
ماهیت خاص فعالیت ،نباشند.
 )2اطالعات مورد نیاز آنها در دسترس باشد.
بنابراین ،بر اساس معیارهای مذکور و با اعمال روش نمونه-
گیری حذف سیستماتیک برای انتخاب نمونه آمااری از جامعاه
مورد بررسی تعداد  23شرکت به عنوان نموناه انتخااب شادند.
ًزم به ذکر است که مشابه برخی محققان دادههای تأمین مالی
شرکت-سالهای مشااهده شاده کاه پارت بودناد ،باه منظاور
جلاااوگیری از اثرگااااذاری آن در نتااااایج حااااذف گردیااااد
(پاپاناستاپولوس و همکاران1044 ،؛ برشادو و همکاران.)1002 ،
مدل پژوهش و اندازهگیری متغیرهای آن
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 :SRETt+1بازده سهام تعدیل شده سال آتی
برای اندازهگیری بازده سهام از تغییرات شاخص قیمت و ساود
نقدی با احتساب آورده اساتفاده مایشاود کاه باه شارح زیار
محاسبه میگردد:

در تجزیااااااه و تحلیاااااالهااااااا بااااااازده تعاااااادیل
میشود محاسبه زیر شرح به که میشود گرفته نظر در شده

t+1

که اجزای آن عبارتنداز:
 :Dtمنافع حاصل از مالکیت ساهام کاه در دوره  tباه ساهامدار
تعلق گرفته است.
 :Ptقیمت در پایان دوره t
 :Pt-1قیمت در ابتدای دوره t
دوره محاسبه بازده چهار ماه پس از پایان سال مالی شروا و به
مدت یک سال میباشد تا اطمینان حاصل شاود کاه سارمایه-
گذاران اطالعات صورتهای مالی گذشته را در اختیار دارند.
هماننااد دیگاار پژوهشااگران (دیچاااو و همکاااران1002 ،؛
برادشاو و همکاران ،1002 ،پاپاناستاپولوس و همکاران)1044 ،
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γ

γ

γ

t+1

 :بازده سهام شرکت در سال t+1
 :بازده بازار در سال t+1

 :Sizetاندازه شرکت برابر است با تعداد سهام منتشار شاده
شرکت ضرب در ارزش بازار هر سه در پایان سال ماالی  tکاه
در مدل رگرسیونی از لگاریت طبیعی آن استفاده می شود.
 :BVMVtنسبت ارزش دفتری حقاوق صااحبان ساهام باه
ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال t
 : XFINtجمع خالص جریانات نقدی حاصال از فعالیات-
های تأمین مالی مرتبط با سرمایه و فعالیتهاای تاأمین ماالی
بدهی در پایان سال مالی  tکه با استفاده از متوسط دارایایهاا
نرمال میشود.
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یافتههای پژوهش
 : EQUITYtجمااع خااالص جریانااات نقاادی حاصاال از
فعالیتهای تأمین مالی مرتبط با سرمایه در پایان سال ماالی t
که با استفاده از متوسط داراییها نرمال میشود.
 : DEBTtجمع خالص جریانات نقدی حاصل از فعالیات-
های تأمین مالی بدهی در پایان سال مالی  tکاه باا اساتفاده از
متوسط داراییها نرمال میشود.

 :TAtجمع داراییها در پایان سال مالی t
 :TLtجمع بدهیها در پایان سال مالی t
 :NItسود خالص سال مالی t

 : SDEBTtتغییر در بدهیهای کوتاه مدت در پایان ساال
مالی نسبت به ابتدای سال ماالی  tکاه باا اساتفاده از متوساط
داراییها نرمال میشود.
 : LDEBTtتغییر در بدهیهای بلند مدت در پایاان ساال
مالی نسبت به ابتدای سال ماالی  tکاه باا اساتفاده از متوساط
داراییها نرمال میشود.
 :TACCtاقالم تعهدی کال در پایاان ساال ماالی  tکاه باا
استفاده از متوسط داراییها نرمال میشود.

 :CACCtاقالم تعهدی سرمایه درگردش در پایان سال مالی
 tنرمال شده توسط متوسط داراییها
 : NCACCtاقالم تعهدی بلندمادت در پایاان ساال ماالی t
نرمال شده با استفاده از متوسط داراییها

 :CAtداراییهای جاری در پایان سال مالی t
 :Ctوجه نقد و معادل وجه نقد در پایان سال مالی t
 :CLtبدهیهای جاری در پایان سال مالی t
 :SDEBTtبدهیهای کوتاه مدت در پایان سال مالی t

 :LDEBTtبدهیهای بلند مدت در پایان سال مالی t

آمارهای توصیفی
نگاره شماره  ،4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشاان مای-
دهااد .میااانگین  SDEBT، DEBT ، EQUITY ، XFINو
 LDEBTباااه ترتیاااب  0/020 ،0/022 ،-0/401 ،-0/012و
 0/002هستند .مقادیر میانگین نشان میدهد که شرکتهاا در
دوره نمونه بیشتر از افزایش سرمایه ،منافع را توزیع کردهاند ،در
حالی که تأمین مالی از محل بدهیها بیشتر از بازپرداخت آنهاا
بوده است .مقادیر میانه متغیرهای تأمین مالی خارجی نزدیاک
به صفر هستند و نشان میدهد که دنباله راست توزیاع مقاادیر
میانگین مثبت آنها را به عقب سوق میدهاد .مقادار میاانگین
 CACC ،TACCو  NCACCبااااه ترتیااااب  0/010 ،0/422و
 0/442می باشد .مقدار میاناه  CACC ،TACCو  NCACCباه
ترتیب  0/014 ،0/423و  0/401میباشد .این مقادیر میاانگین
و میانه مثبت نشان میدهد که داراییهای شرکتهاا در طاول
دوره نمونه ما افزایش پیدا کرده است.
نگاره ( .)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف

چارک

معیار

اول

میانه

-0/099 -0/423

چارک
سوم
0/071

XFIN

-0/012

0/112

EQUITY

-0/401

0/422

-0/017 -0/072 -0/422

DEBT

0/022

0/492

-0/010

0/021

0/491

SDESBT

0/020

0/442

-0/003

0/019

0/414

LDEBT

0/002

0/079

-0/002

0/000

0/001

TACC

0/422

0/947

-0/044

0/423

0/994

CACC

0/010

0/422

-0/011

0/014

0/494

NCACC

0/442

0/120

-0/042

0/401

0/143

نگاره شماره  ،1ضریب همبستگی پیرسون بین تأمین مالی
خارجی و اقالم تعهدی را نشان میدهد .تعدادی از روابط قابال
توجاه هسااتند .بااه ویااژه ،ضااریب همبسااتگی بااین  XFINو
 TACCبرابر با  0/224که حاکی از وجود یک رابطه مثبت قوی
میباشد .همچنین ،رابطاه  XFINباا  CACCو  NCACCباه
ترتیب  0/242و  0/122میباشد .عاالوه بار ایان ،رابطاه باین
تأمین مالی خارجی با اقالم تعهدی سرمایه در گاردش و اقاالم
تعهدی بلند مدت متفاوت از ه میباشاد .رابطاه باین تاأمین
مالی از محل بدهیهای کوتاه مدت و بادهیهاای بلناد مادت
منفی ( )-0/021است کاه نشاان مایدهاد کاه ممکان اسات
معامالت مجددا تأمین مالی شوند ( مثال اخاذ وام بلناد مادت
برای بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت و بالعکس).
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نگاره شماره ( .)2ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون

XFIN

4

XFIN

*0/202
0/000
*0/222
0/000
*0/212
0/000
*0/921
0/000
*0/224
0/000
*0/242
0/000
*0/122
0/000

EQUITY
DEBT
SDESBT
LDEBT
TACC
CACC
NCACC

EQUITY

DEBT

SDESBT

LDEBT

TACC

CACC

NCACC

*0/202
0/000

*0/222
0/000
*0/442
0/001

*0/212
0/000
0/024
0/402
*0/211
0/000

*0/921
0/000
*0/414
0/004
*0/132
0/000
-0/021
0/470

*0/224
0/000
*0/927
0/000
*0/224
0/000
*0/747
0/000
0/013
0/430

*0/242
0/000
*0/902
0/000
*0/122
0/000
*0/292
0/000
0/097
0/994
*0/221
0/000

*0/122
0/000
*0/121
0/000
*0/209
0/000
*0/221
0/000
0/092
0/440
*0/271
0/000
*0/403
0/001

4

*0/442
0/001
*
0/211
0/024
4
0/000
0/402
-0/021
*0/132
*0/414
0/470
0/000
0/004
*0/747
*0/224
*0/927
0/000
0/000
0/000
*
*
0/292
0/122
*0/902
0/000
0/000
0/000
*
*
0/221
0/209
*0/121
0/000
0/000
0/000
* در سطح خطای  %4معنیدار است.
4

نتایج آزمون فرضیات
در این قسمت با تجزیاه و تحلیال دادههاای پاژوهش ،باه
آزمون فرضیههای مطرح شده پرداخته میشود .برای بررسی اثر
اجزای اقالم تعهدی بر روی رابطه تأمین مالی خاارجی و باازده
آتی سهام ،مدلهای مشابهی با جایگزین کردن اقاالم تعهادی
کل از طریق اقالم تعهدی سرمایه در گاردش و اقاالم تعهادی
بلندمدت مورد استفاده قرار گرفته است .در نگارههای شماره 9
تا  ،2نتایج رگرسیون بازده سهام تعادیل شاده و فعالیاتهاای
تأمین مالی خارجی در حضور اندازههای اجزای اقاالم تعهادی
حسابداری و با کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتاری باه
ارزش بازار ارائه شده است.
در فرضیه اول ،هدف بررسی رابطه بین فعالیتهای تاأمین
مالی خارجی و بازده آتی سهام با توجه به اقالم تعهدی سرمایه

4
0/013
0/430
0/097
0/994
0/092
0/440

4
*0/221
0/000
*0/271
0/000

4
*0/403
0/001

در گردش و اقالم تعهدی بلند مدت (یعنی هر دو طبقاه اقاالم
تعهدی) بود .نتایج آزمون این فرضیه ،در نگااره شاماره 9ارائاه
شده است .همان گونه که مشاهده می شود ،در حضور کنتارل
متغیر اقالم تعهدی کل ،رابطه معنای داری باین تاأمین ماالی
خارجی و بازده آتی سهام وجود ندارد .با توجه به نگاره شماره
 ،9ضریب تأمین مالی خارجی مسااوی  -0/020اسات ،اماا باا
توجه به سطح اهمیت ( )0/199از لحاظ آماری معنیدار نمای-
باشد .این بدان معنا است که رابطه تامین مالی خارجی با بازده
آتی سهام ،به حضور اقالم تعهدی کل واکنش نشان نمی دهد و
در نتیجه فرضیه اول تأیید نمیشود .همچنین ،تاأمین ماالی از
محل سرمایه ،تأمین مالی از محل بدهی ،تأمین ماالی از محال
بدهی کوتاه مدت و تأمین مالی از محل بادهی بلناد مادت باا
بازده آتی سهام رابطه معنیداری ندارند.

نگاره شماره ( .)3نتایج روابط شماره  2 ،1و 3
متغیر
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4

رابطه ()1

رابطه ()3

رابطه ()2

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

عرض از مبدأ

-

0/004

-

0/004

-

0/004

LOG SIZE

-0/447

0/009

-0/447

0/009

-0/443

0/009

BVMV

-0/494

0/004

-0/490

0/004

-0/490

0/004

XFIN

-0/020

0/199

-

-

-

-

EQUITY

-

-

-0/012

0/172

-0/020

0/127

DEBT

-

-

-0/091

0/247

-

-

SDESBT

-

-

-

-

-0/093

0/122
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متغیر
LDEBT
TACC

رابطه ()1
ضریب

رابطه ()2

احتمال

ضریب

رابطه ()3
ضریب

احتمال

احتمال

-

-

-

-

-0/003

0/207

0/002

0/223

0/007

0/233

0/042

0/732

آمارهF

1/212

9/741

9/402

احتمال

0/004

0/009

0/002

R

0/424

0/424

0/424

 R2تعدیل شده

0/010

0/043

0/042

آماره دوربین-واتسون

4/223

4/223

4/270

نگاره شماره ،1نتایج بررسی رابطه بین فعالیتهاای تاأمین
مالی خارجی و بازده آتی سهام را با منظور نمودن اقالم تعهدی
سرمایه در گردش ارائه میکند .زمانی که متغیر اقاالم تعهادی
سرمایه در گردش همراه متغیر تأمین ماالی خاارجی در مادل
رگرسیون وارد میشود ،ضرایب متغیر فعالیتهای تأمین ماالی
خارجی همچنان منفی باقی میماند اما از لحاظ آماری معنای-
دار نیست .ضریب متغیر تامین مالی خاارجی مسااوی -0/027
میباشد این بدان معنا است که رابطه تامین ماالی خاارجی باا
بازده آتی سهام ،به حضاور اقاالم تعهادی سارمایه در گاردش
واکنش نشان نمی دهد .ضریب متغیر اقالم تعهدی سارمایه در
گردش نیز برابر  0/019است کاه باه لحااظ آمااری معنای دار
نشده است.

نتایج مدل پنج در ستون دوم جدول شماره  1نیز نشاان
میدهد زمانی که تغییر اقالم تعهدی سرمایه در گردش کنترل
میگردد ،ضرایب متغیرهاای تاأمین ماالی از محال سارمایه و
تأمین مالی از محل بدهی منفی باقی میمانند ،اما همچناان از
لحاظ آماری معنیدار نمیباشند.
در ستون آخر جدول شماره  1نیز شاواهد مشاابهی بارای
تأمین مالی از محل سرمایه ،تأمین مالی از محل بادهی کوتااه
مدت و تأمین مالی از محل بدهی بلند مدت ارائاه شاده اسات.
این یافتهها نشان میدهد که هیچکدام از اندازههای فعالیتهای
تأمین مالی خارجی پاس از کنتارل اقاالم تعهادی سارمایه در
گردش از قدرت پیشبینی کنندگی بازده آتی ساهام برخاوردار
نیستند .در نتیجه ،فرضیه پنج نیز تأیید نمیشود.

نگاره شماره ( .)4نتایج روابط شماره  5 ،4و 6
متغیر

رابطه ()4

رابطه ()6

رابطه ()5

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

عرض از مبدأ

-

0/004

-

0/004

-

0/004

Log SIZE

-0/442

0/009

-0/442

0/009

-0/442

0/009

BVMV

-0/412

0/004

-0/412

0/004

-0/412

0/004

XFIN

-0/027

0/413

-

-

-

-

EQUITY

-

-

-0/020

0/142

-0/029

0/433

DEBT

-

-

-0/092

0/971

-

-

SDESBT

-

-

-

-

-0/011

0/914

LDEBT

-

-

-

-

-0/003

0/249

0/019

0/232

0/019

0/207

0/012

0/211

CACC
F

1/740

9/729

9/427

آماره

احتمال

0/004

0/001

0/002

R

0/421

0/421

0/421

 R2تعدیل شده

0/014

0/043

0/042

آماره دوربین-واتسون

4/270

4/223

4/274
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نگاره شماره ،2نتایج بررسی رابطه بین فعالیتهاای تاأمین
مالی خارجی و بازده آتی سهام را با کنترل اقالم تعهادی بلناد
مدت ارائه میکند .زمانی که اقالم تعهدی بلندمادت هماراه باا
فعالیتهای تأمین مالی خارجی در مدل وارد میگاردد ،رابطاه
بین فعالیتهای تأمین ماالی خاارجی و باازده آتای ساهام باه
صورت منفی با ضریب برابر با  -0/024به دست آمده است کاه
از لحاظ آماری معنی دار نمی باشاد .همچناین ضاریب متغیار
اقالم تعهدی بلند مدت برابر با  -0/002است که این متغیر نیز
از لحاظ آماری معنیدار نیست.
نتایج رابطه هشت در ستون دوم جدول شماره  2حااکی از آن
است که در حضور اقالم تعهدی بلند مدت ،ضرایب متغیرهاای
تأمین مالی از محل سرمایه و تأمین مالی از محل بدهی معنی-
دار نیست اما ضریب متغیار تاأمین ماالی از محال بادهی باه
 -0/011میرسد (نسبت به زمانی که اقاالم تعهادی کال وارد
مدل میگردد که در آن صورت  -0/910میباشد) یعنی حدودا
 12درصد کاهش مییابد.

نتایج ارائه شده در ستون آخار جادول شاماره  2حااکی از آن
است که هنگامی که اقالم تعهدی بلند مدت کنترل مایگاردد،
ضرایب متغیرهای تأمین مالی از محل سرمایه و تأمین مالی از
محل بدهی بلند مدت نیز از لحااظ آمااری معنایدار نیساتند.
ضریب متغر تأمین مالی از محل بدهی کوتاه مدت باه -0/012
(در مقایسه با ضاریب آن در مادل 9یعنای  ،-0/093زماانی از
اقالم تعهدی کل به عنوان متغیار کنترلای اساتفاده مایشاود)
یعنی بیشتر از  92درصد کااهش ماییاباد .از ایان رو ،شاواهد
کافی برای تأیید فرضیات دوم و سوم وجود ندارد .این یافتاههاا
نشان میدهد که خالص تأمین مالی از طریق سارمایه و بادهی
پس از کنترل اقالم تعهدی بلند مدت قدرت پایشبینای باازده
آتی سهام را ندارند .قدرت پایشبینای خاالص تاأمین ماالی از
محل سرمایه و بدهی کاهش مییابد .در نتیجه فرضایه چهاارم
نیز تأیید نمیشود.

نگاره شماره ( .)5نتایج روابط شماره  8 ،7و 9
متغییر

رابطه ()7

رابطه ()8

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

عرض از مبدأ

-

0/004

-

0/004

-

0/004

Log SIZE

-0/441

0/002

-0/441

0/002

-0/442

0/002

BVMV

-0/494

0/004

-0/490

0/004

-0/490

0/004

XFIN

-0/024

0/197

-

-

-

-

EQUITY

-

-

-0/011

0/134

-0/019

0/122

DEBT

-

-

-0/011

0/273

-

-

SDESBT

-

-

-

-

-0/012

0/221

LDEBT

-

-

-

-

-0/002

0/211

-0/002

0/222

-0/002

0/227

-0/002

0/309

NCACC

آماره

F

1/219

9/742

9/032

احتمال

0/004

0/009

0/002

R

0/424

0/424

0/424

 R2تعدیل شده

0/010

0/043

0/042

آماره دوربین-واتسون

4/223

4/222

4/223

نتیجهگیری و بحث
مطالعات اخیر (دیچاو و همکاران1002 ،؛ پاپاناستاساوپولوس و
همکاران )1044 ،نشان میدهند که ارتباط تأمین مالی خارجی
با بازده آتی سهام به طور عمده اثر ناهنجاری اقاالم تعهادی را
میپذیرد .پشتوانه چناین رابطاهای مایتواناد چنادین نیاروی
محرک باشد :مدیریت زمانبندی بازار ،مادیریت ساود ،بایش-
911

رابطه ()9

سرمایهگذاری ،ریسک ناشی از تغییر در ترکیب اختیارهای رشد
و داراییهاا و ریساک پریشاانی .در ایان پاژوهش ،رابطاه ایان
ناهنجاریهای شناخته شده در بازار باا تفکیاک اقاالم تعهادی
( اقالم تعهدی سرمایه در گردش و اقاالم تعهادی بلناد مادت)
بررسی گردید.
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بررسي اثر اجزاي اقالم تعهدي حسابداري بر روي رابطه بین فعالیتهاي  / ...حسین اعتمادي ،مسعود سعیدي ،محبوبهسادات رباطي و وحید احمديان

نتایج نشان میدهد که با وجود اقالم تعهادی کال و اقاالم
تعهدی سرمایه در گردش ،هیچکدام از متغیرهای فعالیتهاای
تأمین مالی خارجی توانایی پیشبینی بازده آتی سهام را ندارند
که این نتایج با نتایج تحقیقات پیشین مطابقت ندارد (دیچااو و
همکاران1002 ،؛ پاپاناستاسوپولوس و همکاران ،1044 ،چوون
و همکاااران .)1002 ،بااا ایاان حااال ،در حضااور اقااالم تعهاادی
بلندمدت ،رابطه بین فعالیتهای تأمین ماالی خاارجی و اقاالم
تعهدی با بازده آتی سهام منفی است و نشان از وجاود ایان دو
ناهنجاری در بازار میباشد ولی از لحاظ آماری معنیدار نیست.
از این رو ،قدرت پیشبینی فعالیتهای تأمین مالی خاارجی در
مورد باازده آتای ساهام کااهش یافتاه اسات .ایان نتاایج کاه
ناهنجاری تأمین مالی خارجی و ناهنجاری اقالم تعهدی ممکن
است از اقالم بلند مدت ناشی شود ،نشان میدهاد کاه فرضایه
بیشسرمایهگذاری (فرضیه سوم) مایتواناد توضایحی مناساب
برای تفسیر آنها باشد .به عبارت دیگار ،ایان نتاایج از فرضایه
مدیریت زمانبندی بازار حمایت نمیکنند به این دلیل که ایان
فرضیه پیشبینی میکند که این رابطه باید توسط اقالم تعهدی
سرمایه در گردش و اقالم تعهدی بلند مدت کنتارل شاود .باه
طور مشابه ،در مورد فرضیه سوءتفاه مدیریت ساود ،نتاایج از
تأثیری که تنها از اقالم تعهدی بلند مدت و ناه از هار دو جازء
اقالم تعهدی ناشی میشود ،حمایت میکند.
ایاان پااژوهش ریسااک پریشااانی و ریسااک سیاسااتهااای
سرمایهگذاری واقعی را به عنوان عواملی تأثیرگذار بر رابطه بین
ناهنجاااری ت اأمین مااالی خااارجی و ناهنجاااری اقااالم تعهاادی
مستثنی میکند .همچنین ،سایر عوامل محرک رایج را متماایز
میکند .یافتهها نشان میدهد که سوءتفاه سرمایهگاذاران در
مورد بیشسرمایهگذاری نقاش ملماوستاری در توضایح ایان
ناهنجاریها ایفا میکناد ،در حاالی کاه تصامیمیات مادیریتی
مبتنی بر زمان توانایی توضیحی برای آنها ندارد .با ایان حاال،
نمیتوان احتمال عکسالعمل سرمایهگذاران به بایشسارمایه-
گذاری را که مایتواناد هماراه باا عادم موفقیات در شاناخت
مدیریت سود فرصتطلبانه باشد ،نادیده گرفت .همچنین ،نتایج
نشان میدهد که توانایی پیشبینی اشکال مختل فعالیتهاای
تأ مین مالی خارجی (کوتاه مدت در مقابال بلناد مادت) بارای
تغییرات در قیمت آتی سهام متفااوت اسات و نبایاد باه طاور
همگن در تمام دستهبندیهای اقاالم تعهادی در نظار گرفتاه
شود .با توجاه باه نتاایج و شاواهد پاژوهش ،باه ساهامداران و
سرمایهگذاران توصیه میشاود فرضایه بایشسارمایهگاذاری را
مورد توجه قرار دهند.
تجزیه و تحلیل نتایج این پژوهش پیشنهاداتی برای
تحقیقات آتی در بر دارد .این موضوا که آیا همه طبقات اقالم

تعهدی بلندمدت تأثیر مشابهی بر ناهنجاری تأمین مالی
خارجی دارند قابل بررسی است .همچنین ،میتوان کاربردهای
مدیریت سود در قابلیت پیش بینی بازده سهام با توجه به
فعالیتهای تأمین مالی را با در نظر گرفتن اقالم تعهدی
بررسی کرد.
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