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چكیده
زماني كه عدم تقارن اطالعاتي در رابطه با سهام يك شركت افزايش يابد ،ارزش ذاتي آن با ارزشي كه
سرمايهگذاران در بازار سرمايه براي سهام موردنظر قائل ميشوند متفاوت خواهد بود .درنتيجه ،ارزش واقعي
سهام شركتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت .بنابراين ،پژوهش حاضر براي فراهم
آوردن شواهدي در ارتباط با نقش عدم تقارن اطالعاتي بر بيشارزشيابي سهام صورت پذيرفته است .براي
آزمون فرضيه پژوهش ،از دادههاي تاريخي مربوط به  36شركت پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و
از تحليل رگرسيون ،استفاده گرديده است .نتايج پژوهش ،نشان ميدهد كه عدم تقارن اطالعاتي رابطه مثبت
و معناداري با بيشارزشيابي سهام دارد .درواقع ،مديريت شركتها ،هنگاميكه داراي مزيت و برتري
اطالعاتي بوده و سودها را دستکاري ميكنند ،موجب ميشوند بر شدت بيشارزشيابي سهام افزوده شده و
ثروت بلندمدت صاحبان سهام را نابود كنند.
واژههای كلیدی :سهام بيشارزشيابي شده ،عدم تقارن اطالعاتي ،مديريت سود.

 -1دانشیار حسابداری دانشگاه پیام نور ،نویسنده اصلی.
 -2کارشناس ارشد حسابداری ،دانشکده علوم اقتصادی ،دانشگاه پیام نور ،مسئول مکاتبات.
 -3کارشناس ارشد حسابداری ،دانشکده علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد.
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اثرعدمتقارناطالعاتيبربیشارزشیابيسهام

 -1مقدمه
يکي از عوامل مؤثر در تصميمگيري ،اطالعات مناسب و مرتبط با موضوو تصوميم اسوت .هيئوت تودوين
استانداردهاي حسابداري مالي 1بر اين باور است كه تصميمات سورمايهگوذاران و اعتباردهنودگان و اسوتفاده
ايشان از اطالعات داراي وسعت بسيار بيشتري نسبت به ساير گروههاي خوارجي اسوت و بوه هموين لحوا
تصميمات آنها داراي تأثيرات عمدهاي در تخصيص منوابع اقتصوادي يوك كشوور مويباشود .درصوورتيكوه
اطالعات موردنياز به صورتي نامتقارن بين افراد توزيع شود( ،انتقال اطالعات بهصورت نابرابر بين مردم صورت
گيرد) ميتواند نتايج متفاوتي را نسبت به موضوعي واحد سبب شود .عدم تقارن اطالعاتي ،زماني وجوود دارد
كه اطالعات در اشکال گوناگون و در زمانهاي مختلف در بازار توزيع ميگردد كه اين امور زمينوه سوودهاي
غيرمجاز و رانتي را فراهم مي نمايد و اطالعات يك گروه (همچون مديران) بيشتر از گروههاي ديگر (همچون
سرمايهگذاران) باشد .در واقع ،تضاد منافع بين مديران و سرمايهگذاران ،سبب ميگردد تا موديران از افشواي
برخي اطالعات درباره جنبههاي آتي يك شركت به خاطر دستيابي به منافع بيشتر خوودداري كننود .مسولم
است كه قيمتهاي سهام در پايان ،جريان هاي نقدي آتي مورد انتظار مبتني بر اطالعات موجود و آشوکار را
منعکس ميكند .پنهان كردن يا عدم افشاي اطالعات مهم درباره جنبههاي آتي شركت ،ممکن است قيموت
سهام نادرستي را نتيجه دهد .درواقع نبود اطالعات كافي ،موجب مويگوردد سورمايهگوذاران در پويشبينوي
جريانهاي سود آتي دچار اشتباه گرديده و ارزش هاي نادرستي را براي سهام به وجود آورند (چي و گوپتوا،2
.)1366 :2003
هنگاميكه ارزش بازار سهام ،باالتر از ارزش واقعي آن باشد ،سهام ،بيشارزشيابي شده است .سهام بيش-
ارزشيابي شده ،6بدين معني است كه شركت قادر نخواهد بوود عملکورد موردنيواز بوراي توجيوه ارزش بوازار
سهامش را (مگر با شانس) ارائه دهد .اگر شركت بتواند ارزشش را توجيه كند ،بيشارزشيابي شوده نخواهود
بود .بيشارزشيابي سهام ميتواند موجب شود كه مديران اقداماتي را انجام دهند تا عملکرد گوزارش شوده را
تا از اين طريق ،قيمتهاي بادكرده سهام را توجيه نمايند .اينچنوين اقوداماتي شوامل
متورم سازند
3
6
تحصيل 4ديگر شركتها ،توسعه داخلي شركت ،تقلب و مديريت سود ميباشد .مديران با انجام اين اقدامات
اميدوارند تا نتايج منفي در ارتباط با حرفه و پاداشها را به تأخير بياندازند ،درحاليكه آنها درواقع در حوال
خراب كردن ارزش بلندمدت شركت هستند (جنسن.)6 :2006 ،1
بديهي است كه كشف رابطه بين اين متغيرها ،ميتواند براي سرمايهگذاران و سياستگذاران حسوابداري
و بهتبع آن ،كل جامعه سودمند باشد .بنابراين ،با توجه به اهميت عدم تقارن اطالعواتي و ارزشويابي درسوت
سهام و اثرات آتي آنها ،اين پژوهش بر آن است تا نقش عدم تقارن اطالعاتي را بور بويشارزشويابي سوهام،
بررسي كند.
بنابراين ،سؤال اين پژوهش اين است كه:
آيا عدم تقارن اطالعاتي ،منجر به بيشارزشيابي سهام ميشود؟
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 -2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
بر اساس مفهوم عدم تقارن اطالعاتي ،مديران درخصوص جريانهاي نقدي ،فرصتهاي سرمايهگوذاري و
بهطوركلي چشمانداز آتي و ارزش واقعي شركت ،اطالعاتي بيش از سرمايهگوذاران بورونسوازماني در اختيوار
دارند .بهطوركلي ،عدم تقارن اطالعاتي به شکافهاي اطالعاتي ،كيفيت ،گزارشگري ،قابلفهم بودن ،ادراكي و
ارزش تقسيم ميشود .هر چه دامنه مطرحشده بيشتر باشد ،سطح شکاف ارزش و بوه دنبوال آن فاصوله بوين
قيمت مبادالتي اوراق بهادار شركتها از ارزش ذاتي آنها بيشتر خواهد بود كه اين امر ،به تصميمگيريهواي
نامناسب اقتصادي و مالي توسط سرمايهگذاران منجر خواهد شد (خاني و قجاوند .)36 :1631 ،از آنجايي كه
سرمايهگذاران بهعنوان اصليترين تأمينكنندگان منابع شركتها متقاضي اطالعات كامل و درست شركتها
هستند ،عدم تقارن اطالعاتي بين سرمايهگذاران ،مسئله انتخاب نادرست را در تعيين قيمتهواي پيشونهادي
مناسب به وجود ميآورد .توجه به اين نکته الزامي است كه قسمت عمده ارزشگوذاريهواي نادرسوت اوراق
بهادار در مسير بيشارزشيابي اتفاق ميافتد .احتمال وقو و استمرار بويشارزشويابي بسويار بيشوتر از كوم-
ارزشيابي است .زيرا وقتي كم ارزشيابي اتفاق بيافتد ،واحد اقتصادي در اسر وقت اطالعاتي را منعکس موي-
كند كه ارزشگذاريهاي نادرست را تصحيح خواهد كرد.
اين ممکن است براي هر كسي شگفت آور و مفيد باشد كه چگونوه عودم تقوارن اطالعواتي و در پوي آن
بيشارزشيابي سهام ،ميتواند زياني را براي سرمايهگذاران موجب شود .ازجمله اين خسارات ،تخصويصهواي
ناكارا و هزينههاي نمايندگي ميباشد .اكثر مفسران راجع به هزينههاي قيمتگذاري نادرست سهام ،بور روي
تخصيصهاي ناكارا تمركز كردهاند .بسياري از اقتصواددانان ،معتقدنود كوه قيموتهواي بوازار ،وظيفوه مهوم
تخصيص منابع را بر عهده دارند .بهطور ويژه ،بازار سهام در حال بازي كوردن يوك نقوش مهوم در تخصويص
كاراي سرمايه به بهترين و توليديترين استفادهها ميباشد .بنابراين ،قيمتهاي نادرست سهام ،نامناسب بوه
نظر ميرسند ،زيرا كانالهاي نامناسبي از سرمايهگذاري را موجب ميشوند (چرينکو و هانتلي.)2001 ،6
در يك شركت هزينههاي نمايندگي ،زماني اتفاق ميافتد كه مديراني كه متصودي انجوام اموور شوركت
هستند منافعي دارند كه متضاد با منافع ديگر مدعيان شركت (سهامداران) است .ازآنجاييكه بيشارزشويابي
سهام ،سبب ميشود تا منافع سرمايهگذاران از منافع مديران دور شود و زيواني كوه سورمايهگوذاران هنگوام
بيشارزشيابي سهام متحمل ميشوند ،بزرگ است (زيرا موديران در زموان بويشارزشويابي ،منوافع بيشوتري
بدست ميآورند) بيشارزشيابي سهام محتمل است تا هزينههواي نماينودگي اساسوي را در برداشوته باشود.
ازجمله هزينههاي نمايندگي اساسي شامل ،زيانهاي ناشي از فرصتطلبي مديريتي ،تحصيالت خراب كننده
ارزش و سرمايهگذاري در زمينههاي خام 3و پرهيز از سرمايهگذاريهاي با ارزش فعلي خالص 10مثبوت موي-
باشد (المبرت.)2003، 11
نکته بااهميت اين است كه مديران شركتهاي بيشارزشيابي شده ،نهتنهوا اشوتباهات بوازار را تصوحيح
نميكنند ،بلکه بهطور فعاالنهاي ،تالش ميكنند تا بيشارزشيابي را طووالني كننود .آنهوا بوهجواي ايونكوه
اطالعاتي را افشا كنند تا بازار (سهامداران و حتي هيئتمديره ) را نااميد گردانند ،اقداماتي را انجوام خواهنود
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داد تا انتظارات خوشبينانه بازار را بدست بياورند .ازجمله اين اقدامات تحصيل ديگر شركتها ،سرمايهگذاري
در زمينههاي خام و مديريت سود است .مديريت يك شركت بيشارزشيابي شده ،انگيزههوايي قووي دارد توا
عالمتهايي گمراهكننده به جامعه سرمايهگذار و حتي هيئتمديره دهد .انگيزه موديريت ،انباشوتن منوافع از
طريق بيشارزشيابي و رشد مستمر شركت ،در شکل پاداشهاي باالتر و ارزشيابيهاي باالتر سهام شخصوي-
شان در شركت است .حال اين اقدامات موديريت ،سوبب مويشوود توا مشواركتكننودگان بوازار ،انتظوارات
عملکرديشان را در ارتباط با سهام بيشارزشيابي شده باال ببرند .در پايان ،باز شدن گوره بويشارزشويابي و
اقدامات خراب كننده ارزش اجتنابناپذير اسوت و درنتيجوه ،تئووري نماينودگي ارتبواط مسوتقيمي را بوين
اقدامات مذكور و عملکرد پايين سهام در آينده پيشبيني ميكند (كوتاري و همکاران.)2003 ،12
بادرسچر و همکاران )2012( 16در پژوهشي تحت عنوان «مديريت سود و توانوايي پويشبينوي تعهودات
راجع به جريانهواي نقودي آتوي» پوي بردنود شوركتهوايي كوه در گوروه موديريت سوود فرصوتطلبانوه
طبقهبنديشده بودند ،شواهد بزرگتري از شکاف اطالعاتي و درنتيجه آن بيشارزشيابي در سال قبل و سالي
كه سودها براي اولين بار مديريت شده بودند ،نشان ميدهند و اين بيشارزشيابي از طريوق موديريت سوود،
حمايت شده است.
بادرسچر ( )2011در پژوهشي تحت عنوان «بيشارزشيابي و انتخاب مکوانيزمهواي جوايگزين موديريت
سود» بررسي كرده است كه چگونه درجه و استمرار بيشارزشيابي ،اسوتفاده موديريت ،از موديريت سوود در
محدوده استانداردهاي پذيرفتهشده حسابداري ،مديريت سود واقعي و محدوديت بر روي اسوتفاده بيشوتر از
اين دو مورد ،مديريت سود خارج از محدوده استانداردهاي پذيرفتهشده حسابداري را تحت تأثير قورار موي-
دهد .يافتههاي وي نشان ميدهد كه رابطه مثبتي بين بيشارزشيابي و مديريت سود وجود دارد.
باهاتاچاريا و همکاران )2010( 1به بررسي رابطه بين كيفيت سود و عدم تقارن اطالعاتي پرداختند .آنها
نتيجه گيري كردند كه كيفيت پايين سود ،منجر به افزايش عدم تقارن اطالعاتي در بازارهاي مالي ميگردد.
چي و گوپتا ( )2003در پژوهشي تحت عنوان «بيشارزشيابي سهام و مديريت سود» با در نظور گورفتن
 31142داده (سال -شركت) از بين شركتهاي آمريکايي در طي سالهاي ( )1336-2002به بررسي رابطه
بين بيش ارزشيابي سهام و مديريت سود پرداختند .آنها در ذكر داليل بيشارزشيابي سهام بيوان نمودنود
كه مهمترين دليل براي اين بيشارزشيابيهاي سهام ،عدم تقارن اطالعاتي بين مديران و سرمايهگذاران است
كه ميتواند نتايج منفي بلندمدت را براي شركت در پي داشته باشد .آنها با تقسيم نمونوه بوه پرتفوليوهواي
پنجگانه مبتني بر كل خطاهاي ارزشيابي و تعهدات نتيجه ميگيرنود كوه بويشارزشويابيهوايي كوه موجوب
مديريت سودهاي افزايشي ميشوند ،بهطور منفي با بازدههاي سهام غيرعادي آتي و عملکرد عملياتي آتي ،در
ارتباطند و اين ارتباط هرچقدر كه بيشارزشيابي تشديد ميشود ،بيشتر نمايان ميشود.
كاي و همکاران )2006( 14به مطالعه اثر اطالعات نامتقارن بر سه سازوكار اصلي حاكميت شركتي (شدت
نظارت هيئتمديره ،انضباط بازار (بر اساس اسوتفاده از اقودامات ضدتحصويلي) و حساسويت پرداخوت بابوت
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عملکرد مديريت ارشد) پرداختهاند .آنها دريافتند ،شركتهاي داراي عدم تقارن اطالعاتي بيشتر ،به استفاده
كمتر از نظارت هيئتمديره ،انضباط بيشتر بازار و داشتن عملکرد مديريت ارشد باالتر ،گرايش دارند.
براون و همکاران )2003( 16نشان ميدهند كه هر چه كيفيت گزارشگري مالي بيشتر شود ،عودم تقوارن
اطالعاتي كاهش و حجم مبادالت سهام كاهش مييابد.
المبرت ( )2003در بيان علل بيشارزشيابي سهام ،مهمترين دليل براي ارزشيابيهاي نادرسوت را عودم
تقارن اطالعاتي بين درونسازمانيها و برونسازمانيها بيان مويدارد .وي تأكيود مويكنود كوه هنگواميكوه
اطالعات غيرعمومي 13و ناآشکار وجود دارد و يك طرف معامله از طرف ديگر اطالعات بيشوتري را دارا موي-
باشد ،سبب ميشود قيمت سهام از قيمت واقعياش منحرف شود.
موسوي و همکاران ( )1631در تحقيقشان شواهدي در ارتباط با نقش بيشارزشيابي سهام بر موديريت
سودهاي افزايشي در آينده فراهم آوردند .براي اين منظور تأثير بيشارزشيابي سوهام بور موديريت سوودهاي
افزايشي در دورههاي آتي ،از طريق جمعآوري دادههاي مالي سالهاي  1666-1661مربوط بوه  30شوركت
پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل همبستگي ،تحليول رگرسويون و آزموون تفواوت
ميانگين ،مورد آزمون قرار گرفت .نتايج تحقيقشان ،نشان ميدهد كه بيشارزشيابي سهام با مديريت سودهاي
افزايشي دورههاي بعد رابطه مثبت و معناداري دارد.
رحيميان و همکاران ( ) 1631به بررسي رابطه بين كفيت سود و عدم تقارن اطالعاتي پرداختنود .نتوايج
آنها نشان مي دهد كه بين ميزان كيفيت سود و عدم تقارن اطالعاتي ارتباط معناداري وجود دارد و كواهش
كيفيت سود منجر به افزايش عدم تقارن اطالعاتي ميگردد .همچنين ،عدم تقارن اطالعاتي در دوره قبل از
اعالن سود نسبت به دوره پس از اعالن سود ،بيشتر است.
 -3فرضیه پژوهش
پيشينه پژوهش نشان ميدهد ،تضاد منافع بين مديران و سرمايهگذاران سبب مويگوردد توا موديران از
افشاي برخي اطالعات درباره جنبههاي آتي يك شركت به خاطر دستيابي به منافع بيشتر خودداري كننود و
درنتيجه سرمايهگذاران در پيشبيني جريانهاي سود آتي دچار اشتباه گرديده و ارزشهاي نادرستي را براي
سهام به وجود آورند (باهاتاچاريا و همکاران ( ،)2010چي و گوپتا ( )2003و جنسن (.))2006
بنابراين ،فرضيه پژوهش به شرح زير ميباشد:
بين عدم تقارن اطالعاتي و بيشارزشيابي سهام رابطه معناداري وجود دارد.

 -4روششناسی پژوهش
اين پژوهش از نو شبهتجربي در حوزه پژوهشهاي اثباتي حسابداري و مبتني بور اطالعوات واقعوي در
صورتهاي مالي شركتها ميباشد .همچنين از نو همبستگي و از لحا روش جمعآوري دادهها ،پژوهشوي
توصيفي است .روششناسي پژوهش پسرويدادي است و چون ميتواند در فرايند استفاده از اطالعات كاربرد
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داشته باشد ،لذا نوعي پژوهش كاربردي است .جهت انجام پژوهش حاضر بوراي گوردآوري اطالعوات از روش
كتابخانهاي استفاده شده است .در گردآوري دادهها از نرمافزار رهاورد نوين و بانك اطالعاتي سوازمان بوورس
اوراق بهادار (كدال) و پايگاههاي اينترنتي مربوط به بورس اسوتفاده شوده اسوت .بوهمنظوور آزموون فرضويه
پژوهش و تجزيهوتحليل آن از نرمافزارهاي  SPSSو  Eviewsنسخه  1و تحليل رگرسيون چندمتغيره خطوي
استفادهشده است.
 -5جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماري پژوهش حاضر كليه شركتهاي پذيرفتوه شوده در بوورس اوراق بهوادار تهوران بوراي دوره
 1630-1661ميباشد .براي انتخاب نمونه از روش نمونهگيري حذفي سامانمند استفاده شده است .بوه ايون
صورت كه از بين كليه شركتهاي موجود ،آن دسته از شركتها كه فاقد شرايط ذيل باشند ،حذف خواهنود
شد و بقيه شركتها بهعنوان نمونه انتخاب ميگردند:
 )1به منظور همگن شدن نمونه آماري در سالهاي موردبررسي ،قبول از سوال  1663در بوورس اوراق
بهادار تهران پذيرفته شده باشد.
 )2به لحا افزايش قابليت مقايسه ،دورههاي مالي آنها منتهي به پايان اسفندماه باشد.
 )6طي سالهاي مذكور ،تغيير فعاليت يا تغيير سال مالي نداده باشد.
 )4دادههاي موردنياز در دسترس باشد.
 )6سهام شركت ،در سالهاي دوره پژوهش مورد معامله قرارگرفته باشد و توقف معامالتي بيشوتر از 3
ماه در مورد سهام يادشده اتفاق نيافتاده باشد.
 )3شركتهاي موردنياز ،جزء بانكها و مؤسسات مالي (شركتهاي سرمايهگذاري ،واسطهگري موالي،
شركتهاي هيلدينگ ،بانكها و ليزينگ ها) كه افشاهاي مالي و ساختارهاي اصول راهبري شوركت
در آنها متفاوت هستند ،نباشد.
با در نظر گرفتن موارد ذكرشده تعداد  36شركت ( 266داده سال – شركت) مربووط بوه  1صونعت كوه
حائز تمامي شرايط بودند بهعنوان نمونه آماري انتخاب گرديد.
 -6مدل آزمون فرضیه
مدلي كه براي بررسي فرضيه پژوهش به كار گرفته ميشود به شرح مدل  1ميباشد:
+

مدل 1
]

+
)

+

+
(

)

+
+

(

]

)-

(

)

( -

[

+

[ :كل خطاهاي ارزشيابي نماينده بيشارزشيابي سهام شركت  iبراي

 :شکاف قيمتي نماينده عدم تقارن اطالعاتي شركت  iبراي سال t
 :تعهدات اختياري نماينده مديريت سود شركت  iبراي سال t
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:كيفيت افشا شركت  iبراي سال t
 :اهرم مالي دفتري شركت  iبراي سال t
سال t

 :لگاريتم طبيعي اندازه شركت  iبراي
 :حجم معامالت سهام شركت  iبراي سال t
 :نرخ بازده داراييها شركت  iبراي سال t
 -7متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
در اين بخش انوا متغيرهاي مستقل و كنترلي و متغير وابسته پژوهش ،نحوه اندازهگيري و تعريف عمليواتي
آنها بيان ميشود.
 -1-7متغیر وابسته
متغير وابسته پژوهش دربرگيرنده معيار بيشارزشيابي ميباشود .بوراي بوه دسوت آوردن معيوار بويش-
ارزشيابي ،از مدل ابداعي توسط رودز -كروپف و همکاران )610 :2006( 11استفاده ميشود كه به روش زيور
اندازهگيري ميگردد.
 -1-1-7معیار بیشارزشیابی
يك معيار ارزشيابي رايج ،نسبت ارزش بازار حقوق صواحبان سوهام بوه ارزش دفتوري حقووق صواحبان
بهعنوان نمايندهاي بوراي هوردوي ارزشويابيهواي
است .در ادبيات حسابداري و مالي نسبت
سهام
نادرست و فرصتهاي رشد استفاده شده است .رودز -كروپف و همکاران ( )2006نشان مويدهنود كوه اگور
را ميتوان به دو بخش به شرح مودل 2
وجود داشته باشد،
معيار درستي براي ارزش واقعي شركت
تجزيه كرد:
مدل 2
كووه بيوانكننووده ارزشوويابيهواي نادرسووت و ارزش واقعووي بووه ارزش
ارزش بوازار بووه ارزش واقعووي
كه بيانكننده فرصتهاي رشد ميباشد .شکل لگاريتمي معادله باال ميتواند بهصورت مدل 6
دفتري
بيان شود:
مدل 6
حروف كوچك ،لگاريتم طبيعي از متغيرهاي مربوطه را نشان ميدهد .اگر بازار ،بهدرسوتي فرصوتهواي
مساوي صفر خواهود بوود و
رشد آتي ،نرخهاي تنزيل و جريانهاي نقدي را پيشبيني كند ،عبارت
خواهد بود .اگر بازار در برآورد جريانهواي نقودي آتوي تنزيول
در تمامي زمانها برابر
عبارت
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بخش

شده اشتباه كند و يا بازار تمام اطالعاتي را كه مديران در اختيار دارند ،نداشته باشد ،عبارت
ارزشيابي نادرست از ارزش بازار به ارزش دفتري شركت را در بر ميگيرد.
در بين تمام شركتهاي موجوود در
رودز-كروپف و همکاران ( )2006نشان ميدهند كه بخشي از
يك صنعت يا بازار ،مشترک است درحاليكه بخش ديگر آن مخصوص شركت است.
را به سه بخش تجزيه ميكنند:
بنابراين آنها
تفاوت بين قيمت مشاهده شده بازار و يك معيار ارزشيابي كه ارزش واقعي ساالنه را منعکس ميكند( .خطاي
ويژه -شركت)16
تفاوت بين ارزشي ابي مبتني بر ارزش واقعي ساالنه و ارزشيابي كه ارزش واقعي بلندمدت را منعکس ميكنود.
(خطاي سري زماني صنعت)13
تفاوت بين ارزشيابي مبتني بر ارزش واقعوي بلندمودت و ارزش دفتوري( .ارزش واقعوي بلندمودت بوه ارزش
دفتري)
و
آنها ارزش واقعي را بهعنوان يك تابع خطي از اطالعات حسابداري ويژه شركت در يك نقطه از زمان
بيان ميكنند.
يك برداري از مضارب حسابداري مشروط
بنابراين معادله باال را ميتوان بهصورت مدل  4بيان كرد:
=
–
+
+
مدل 4
حروف  t ،iو  jبه ترتيب بيانكننده شركت ،سال و نو صنعت ميباشند.
 :لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركت  iدر پايان سال .t
 :لگاريتم طبيعي ارزش دفتري سهام شركت  iدر پايان سال t
 :ارزش واقعي برآوردي شركت  iمبتني بر مضارب ارزشيابي سطح صنعت در زمان ،t
 :ارزش واقعي برآوردي شركت  iمبتني بر مضارب ارزشيابي سطح صنعت در بلندمدت،
و ضورايب بلندمودت
تفاوت كليدي در عبارات ارزش واقعي اين است كوه مضوارب سواالنه بوهصوورت
بيان ميشوند.
بهصورت
 ،اختالف بين ارزش بازار و ارزش واقعي مربوط بوه شوركت i
–
بخش اول از معادلهي باال
در صنعت  jو زمان  tاست .اين بخش از خطاي ارزشيابي ،خطاي ويژه شركت ناميده ميشود.
[ ،اختالف بين ارزش واقعي شركت  iبراي صنعت  jو زمان
بخش دوم از معادله باال
 tو ارزش واقعي بلندمدت شركت  iدر سطح صنعت است .اين بخش از خطاي ارزشيابي خطاي سري زمواني
صنعت ناميده مي شود .اين اختالف ،مقداري را كه كل صنعت (يوا حتوي كول بوازار) ممکون اسوت در سوال
مشخصي ،نادرست ارزشيابي شده باشد را نشان ميدهد.
نشواندهنوده كول خطاهواي
–
+
مجمو بخش اول و دوم از معادلهي بواال
ارزشيابي ميباشد.
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بيانكننده اختالف بين ارزش واقعي بلندمدت و ارزش دفتري مي-

بخش سوم از معادلهي باال
باشد.
توجه به اين نکته ضروري است كه هر يك از سه بخش ذكرشده در عرض شركتها و سالها تغيير مي-
را در بر ميگيرد كه اطالعات حسابداري شركت  iبراي سال  tاست.
كنند؛ زيرا هر بخش
از سه مدل استفاده ميكنند كوه
و
رودز -كروپف و همکاران ( )2006براي برآورد
است كه در هر مدل استفاده شده است .مدل اول تنها
تفاوت اين مدلها در تعداد اطالعات حسابداري
شامل ارزش دفتري ،مدل دوم شامل ارزش دفتري و سود خالص ،و مدل سووم شوامل ارزش دفتوري ،سوود
خالص و اهرم مالي بازار ميباشد .در اين پژوهش براي برآورد ارزشهاي واقعي ،به علت كاملتر بوودن مودل
سوم ،از آن استفاده ميشود.
در اين مدل ،ارزش بازار به صورت تابعي خطي از متغيرهاي ارزش دفتري ،سود خالص و اهورم موالي بوه
شرح مدل  6بيان ميشود.
| | +
| | +
=
+
+
+
مدل 6
-

 :لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركت  iدر پايان سال .t
 :لگاريتم طبيعي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام شركت  iدر پايان سال .t
| |  :لگاريتم طبيعي قدر مطلق سود خالص شركت  iدر پايان سال .t
 :اهرم مالي بازار شركت  iدر پايان سال .t
 :خطاي مدل كه درواقع بيانكننده مقدار برآوردي خطاي ويژه شركت ميباشد.
ازآنجاييكه سود خالص گاهي اوقات منفي است بهصورت ارزش مطلق | | بوه هموراه متغيور مجوازي
بيان مي شود تا بتوان سودهاي خالص منفي را نيز در مدل حفظ كرد .اگر سود خالص براي شركتي
در نظر گرفته ميشود.
و اگر سود خالص منفي باشد
مثبت باشد مقدار
شركتها در صنايع همگوون طبقوهبنودي مويشووند و رگرسويون
براي محاسبه مضارب ارزشيابي
مقطعي (سالبه سال) معادله باال براي هر صنعت انجام ميگيرد تا برآوردهاي مضارب حسابداري صنعت براي
سال  (̂ ) ،tبدست آيد.
ارزش جور شده از معادله ارزش بازار باال به شرح مدل  3ميباشد.
ارزش برآورد شده
مدل 3
̂

+

|

|

̂

+

|

|

براي محاسبه ضرايب بلندمدت در سطح صنعت
ميانگين گرفته ميشود.

̂

+

از

̂

+

̂

=

̂

̂

̂

̂

̂

̂ هواي بدسوت آموده از رگرسويونهواي سواالنه
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مدل 1

براي تمامي

ارزش برآورد شده
مدل 6
̅

|

ها،

∑

k = 0,1, 2, 3, 4

=̅

هم ارزشي جور شده از معادله ارزش بازار ذكرشده به شرح مدل  6ميباشد.
|

̅

|

|

̅

̅

̅ ) ̅

̅

̅

̅

(

̅

هاي بهكاربردهشده در مدلهاي باال متناسب با نرخهاي تنزيل و نرخهاي رشد خواهند بود كه در طول
زمان تغيير ميكنند.
مطابق با رودز-كروپف و همکاران ( )2006در محاسبه ̅  ،متوسط مضارب ارزشيابي سواالنه ،اطالعواتي
استفاده ميشود كه براي بازار در زمان  tموجود نيست؛ و درنتيجه اين اطالعات نميتوانند در قيمتهاي در
زمان  tشركت داده شووند .رودز-كروپوف و همکواران ( )2006بيوان مويكننود كوه بورآورد از ارزش واقعوي
مي تواند اطالعاتي را منعکس كند كه مديران در اختيار دارنود و بوراي بوازار در زموان t
بلندمدت
ناشناخته است .اين داللت بر اين دارد كه برآورد از خطواي سوري زمواني صونعت
ميتواند شکلي از ارزشيابي نادرست باشد كه درنتيجه عدم تقارن اطالعاتي بوجود ميآيد.
انوا متغيرهاي موجود در مدلهاي ذكرشده بهصورت زير اندازهگيري ميشوند:
ارزش بازار سهام (حقوق صاحبان سهام) 20عبارت است از:
(ارزش بازار سهام * تعداد سهام در دست سهامداران)

21

ارزش دفتري سهام (حقوق صاحبان سهام) 22و سود خالص 26مطوابق بوا آنچوه در صوورتهواي موالي بيوان
ميشود.
اهرم مالي بازار عبارت است از:

(يك منهاي (ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش بازار داراييها))

24

ارزش بازار داراييها 26عبارت است از :
(ارزش بازار سهام  +ارزش دفتري داراييها  -مالياتهاي انتقالي به دوره بعد – 23ارزش دفتري سهام)

21

با توجه به آنچه در رابطه با معيار بيش ارزشيابي بيان شد ،متغير مستقل مدل پژوهش كل خطاهاي ارزشيابي
(خطاهاي ارزشيابي ويژه  -شركت بهعالوه خطاي سري زماني صنعت) ميباشد.
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 -2-7متغیر مستقل
 -1-2-7عدم تقارن اطالعاتی
براي محاسبه عدم تقارن اطالعاتي در بورس اوراق بهادار تهران از مدل  3استفاده شده است.
-

مدل 3

⁄

 :APميانگين قيمت پيشنهادي فروش سهام شركت  iدر دوره t
 :BPميانگين قيمت پيشنهادي خريد سهام شركت  iدر دوره t

اين مدل توسط چيانگ و وينکاتش در سال  1363براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريدوفروش سهام
مورداستفاده قرار گرفت .الزم به ذكر است كه بزرگي معيار  Spreadجهت تفکيك سرمايهگذاران آگاه و ناآگاه
به كار ميرود و هر چه عدد محاسبهشده بزرگتر باشد ،عدم تقارن اطالعاتي بين سرمايهگذاران آگاه و ناآگاه
بيشتر است.
 -3-7متغیرهای كنترلی
با توجه به مطالعات پيشين ،ساير عوامل رايجي كه به نظر ميرسد از عوامل تعيينكننوده و اثرگوذار بور
بيش ارزشيابي سهام بوده و رابطه بين عدم تقارن اطالعاتي و بيشارزشيابي را تحت تأثير قورار مويدهود ،در
مدل كنترل ميشود.
 -1-3-7معیار مدیریت سود ،اقالم تعهدی اختیاری

28

مديران گاهي اوقات براي بدست آوردن پاداش بيشتر و افزايش قيمت سهام و باال بوردن اعتبوار كواريشوان
ممکن است سودها را دستکاري كنند كه مديريت كردن سودها ميتواند به پنهان كردن اطالعوات و در پوي
آن منجر به بيشارزشيابي سهام گردد .به همين منظور ،از متغير تعهدات اختياري براي كنترل مديريت سود
استفاده ميگردد؛ كه به شرح مدل  10محاسبه ميشود:
-

مدل 10

-

-

-

 :بيانكننده كل اقالم تعهدي شركت  iدر پايان سال  tاست كه ميتوان آن را به دو روش ترازناموهاي و
روش جريان وجوه نقد محاسبه كرد .در اين پژوهش براي محاسبه آن از روش ترازنامهاي به شرح مودل 11
استفاده ميشود:
مدل 11
در داراييهاي جاري شركت  iدر سال t

 :تغيير
 :تغيير در وجوه نقد شركت  iدر سال t

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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در بدهيهاي جاري شركت  iدر سال t

 :تغيير
 :تغيير در حصه جاري بدهيهاي بلندمدت شركت  iدر سال t
 :هزينه استهالک داراييهاي ثابت و داراييهاي نامشهود شركت  iدر سال t
 :تغيير در درآمدهاي شركت  iدر سال t
 :تغيير در خالص حسابهاي دريافتني تجاري شركت  iدر سال t
 :مجمو داراييهاي شركت  iدر پايان سال t-1
 :ضرايب مدل
 :خطاي مدل يا همان جمله اخالل است كه درواقع بيانكننده مقدار برآوردي اقالم تعهدي اختياري است
كه بهعنوان نماينده مديريت سود در مدل به كار برده ميشود.
 -2-3-7كیفیت افشا
كيفيت افشاي شركتي ،يکي از متغيرهاي درونزاي اين پژوهش است .در اين پژوهش از امتيازهواي سواليانه
كيفيت افشاي شركتي كه براي شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طي سوالهواي -1661
 1630محاسبه گرديده ،استفاده شده است .امتيازهاي كيفيت افشاي شركتهاي پذيرفتهشده براي دورههاي
 6و  3و  12ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي سالهاي  1662به بعد منتشور گرديوده
است .اين امتيازها ،ارزيابي بورس دربارهي ميزان آگاهيبخشي افشاي شركتي را منعکس مينمايد .امتيازهاي
مذكور ،بر اساس ميانگين وزني معيارهاي بهموقع بودن و قابليتاتکاي اطالعات افشاشده محاسبه ميگوردد.
اطالعات ارزيابيشده ،بر اساس مقررات افشاي اطالعات در بورس ،ازجمله صورتهاي مالي سواليانه ،صوورت-
هاي مالي مياندورهاي  6و ( 3حسابرسيشده) و پيشبيني درآمد هر سهم در مقاطع زمواني  6و  3و  3و 12
ماهه ميباشد (نوروش و حسيني.)121 :1666 ،
 -3-3-7اندازه شركت
واتز و زيمرمن )1330( 23بيان ميكنند كه شركتهاي بزرگ با هزينههاي سياسي باالتري روبورو موي-
شوند و بنابراين ميتوانند انگيزه اي قوي براي استفاده از اختيارات حسابداري داشته باشند تا از ايون طريوق
هزينه هاي سياسي را كاهش دهند .بنابراين از لگاريتم طبيعي ارزش دفتري داراييها ،60براي كنتورل انودازه
شركت استفاده ميشود.
 -4-3-7اهرم مالی دفتری
اهرم مالي باالتر ،پراكندگي سود خالص را افزايش ميدهد و انگيزهاي قوي به مديران ميدهد تا بهمنظور
جلوگيري از نقض تعهداتشان و حفظ نسبتهاي اعتباري ،سودها را مديريت كنند .از طرف ديگر ،اهرم موالي
باالتر ،نمايندهاي است براي نظارت دقيقتر دارندگان بدهي و ميتواند بوا موديريت سوودهاي كمتور و نبوود
بيشارزشيابي سهام ،مرتبط باشد (چي و گوپتا .)1366 :2006 ،بنابراين ،ديگر متغيور كنترلوي ،اهورم موالي
دفتري 61ميباشد كه بهصورت زير اندازهگيري ميشود:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -5-3-7نرخ بازده داراییها
عملکرد مديران مي تواند عامل مهمي در پنهان كردن برخي اطالعات و يا دستکاري صوورتهواي موالي
براي تحت تأثير قرار دادن بازار باشد .ازاينرو ،اثر آن در مدل كنترل ميشود .نرخ بازده داراييها برابر با سود
قبل از بهره و ماليات تقسيم بر كليه داراييهاي يك شركت محاسبه ميگردد.
 -6-3-7حجم معامالت سهام
ارتباط بين حجم معامالت و بازده سهام ميتواند انگيزهاي براي مديران باشد تا برخي اطالعات اساسي را
براي استفاده كنندگان اطالعات منتشر نکنند كه اين مي تواند بر روي رابطه متغيرهاي مدل اثرگذار باشد .به
همين منظور حجم معامالت سهام در پايان دوره در مدل كنترل ميشود كه به شرح مدل  12محاسبه مي-
گردد.
مدل 12
=

تعداد روزهای معامالتی در دوره

*

تعداد سهام معامله شده شرکت در دوره
تعداد سهام منتشر شده

نسبت متوسط معاملهي روزانه شركت  iدر دوره t

 -8یافتههای پژوهش
 -1-8آمار توصیفی
جدول  1حاوي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش هست.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیر

تعداد

كمترین

بیشترین

میانگین

خطاهاي ارزشيابي

262

-0/30

0/61

-0/006

0/62

عدم تقارن اطالعاتي

262

0/00

0/33

0/01

0/03

تعهدات اختياري

262

-0/63

0/66

-0/0001

0/16

افشا

262

3

33

31/13

22/36

اهرم مالي

262

0/06

0/36

0/63

0/11

استاندارد

اندازه

262

26/13

62/26

21/64

1/66

حجم معامالت

262

0/00

0/006

0/0001

0/0003

بازده داراييها

262

-0/11

0/31

0/13

0/12

منبع :يافتههاي پژوهشگر
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 2-8آمار استنباطی
براي بررسي و درک نقش عدم تقارن اطالعاتي بر خطاهاي ارزشيابي صورت پذيرفته توسط سرمايه-
گذاران شركتها و براي آزمون فرضيه پژوهش ،مدل رگرسيون خطي  1كه براي تخمين پارامترهاي آن از
روش حداقل مربعات معمولي با دادههاي تابلويي استفاده ميشود ،مورد برازش قرار گرفت .در ادامه به
بررسي نتايج و تحليل مدل مذكور پرداخته ميشود.
 -1-2-8تحلیل رگرسیون
در ابتدا براي اينکه بتوان از تحليل رگرسيوني استفاده كرد و به نتايج پژوهش بواور داشوت ،بوه بررسوي
فرضيات اساسي رگرسيون شامل نرمالبودن باقيماندهها ،استقالل باقيماندهها و عدم همخطي بين متغيرهاي
مستقل پرداخته ميشود كه در زير به آن اشاره شده است.
66
الف) براي آزمون نرماليتي (نرمالبودن باقيماندهها) از آزمون جارک-برا استفاده شده است .جدول  2نتايج
اين آزمون را نشان ميدهد .مقدار احتمال مربوط به آزمون جارک-برا ،برابور  0/162مويباشود كوه از 6
درصد بزرگتر است .بنابراين با اطمينان  36درصد ،فرض نرمالبودن باقيماندهها پذيرفته ميشود.
ب) براي بررسي استقالل باقيماندهها از آماره دوربين واتسون 64استفاده شده است .همانطور كه در جودول
 6مشاهده ميشود مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1/643ميباشد كه با توجه بوه قورار گورفتن آن در
بازه موردقبول ] [1/6-2/6ميشود استقالل باقيماندهها را پذيرفت.
66
ج) براي بررسي هم خطي (وجود ارتباط بين متغيرهاي مستقل) از آماره عامل تورم واريانس استفاده شوده
است .نتايج اين آزمون در جدول  3ارائه شده است .با توجه به اين كه مقادير آماره كوچكتور از  6موي-
باشد ،بنابراين ،مشکل همخطي ميان متغيرهاي مستقل وجود ندارد.
با توجه به تأييد فرضيات فوق ،ميتوان به نتايج حاصل از مدل برازش شده اطمينان داشت.
25

Residuals
Sample 1387 1390
Observations 252
-5.82e-18
-0.017383
0.879633
-0.708650
0.295149
0.261351
3.387284

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.038083
0.132783

Jarque-Bera
Probability

20

15

10

5

0
0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

جدول -2نتایج حاصل از آزمون جارک-برا
منبع :يافتههاي پژوهشگر
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 -1-1-2-8آزمون چاو
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36

ابتدا براي اينکه مشخص شود مدل بايد به روش دادههاي تركيبي و يا دادههاي تابلويي برازش شود از آزمون
چاو استفاده ميشود .نتايج اين آزمون در جدول  6نشان داده شده است.
جدول -3نتایج آزمون چاو
 Fلیمر (آماره آزمون)

مقدار احتمال

3/162

0/0002
منبع :يافتههاي پژوهشگر

همانطور كه مشاهده مي شود مقدار احتمال و سطح معنواداري آزموون از  6درصود كمتور اسوت .بنوابراين،
استفاده از روش دادههاي تابلويي بهجاي دادههاي تركيبي ،تأييد ميگردد.
-2-1-2-8آزمون هاسمن
حال بايد بررسي شود كه آيا مدل از نو اثرات ثابت ميباشد يا تصادفي؟ به عبوارتي آيوا جملوه خطواي
مدل با متغيرهاي توضيحي رابطه دارد (اثرات ثابت) يا خير (اثرات تصادفي)؟ بدين منظوور آزموون هاسومن
اجرا گرديد .نتايج اين آزمون در جدول  4نشان داده شده است.
جدول -4نتایج آزمون هاسمن
كایدو (آماره آزمون)

مقدار احتمال

0/333

0/000
منبع :يافتههاي پژوهشگر

همانطور كه مشاهده ميشود ،مقدار احتمال بدست آمده از  6درصد بيشتر ميباشد و اين نشان ميدهد كه
بين اثرات فردي و متغيرهاي توضيحي همبستگي وجود ندارد و بنابراين ،براي برآورد مدل از روش دادههاي
تابلويي با اثرات ثابت استفاده ميشود.
 -3-1-2-8تحلیل نتایج مدل رگرسیون
نتايج حاصل از آزمون فرضيه در جدولهاي  6و  3ارائه شده است.
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جدول  -5نتایج تحلیل واریانس
ضریب تعیین آماره دوربین-واتسن انحراف معیار رگرسیون مجموع مربعات خطا
1/643

0/112

20/164

0/601

آماره F

مقدار احتمال

4/004

0/000

منبع :يافتههاي پژوهشگر

جدول  -6نتایج تحلیل رگرسیون
آماره VIF

متغیر

ضریب beta

خطای استاندارد

آماره t

مقدار احتمال

عرض از مبدأ

-0/264

0/460

-0/621

0/302

عدم تقارن اطالعاتي

0/313

0/233

2/066

0/066

6/621

تعهدات اختياري

0/611

0/133

2/636

0/004

2/066

افشا

-0/0006

0/001

-0/110

0/441

1/663

اهرم مالي

0/361

0/146

4/431

0/000

1/033

اندازه

-0/001

0/013

-0/466

0/321

1/360

حجم معامالت

2/626

26/622

0/116

0/306

1/216

بازده داراييها

-0/142

0/166

-0/361

0/662

1/460

منبع :يافتههاي پژوهشگر

مقدار آماره  Fو سطح معناداري آن در جدول تحليل واريانس ،نشان از معناداري مدل در سطح اطمينان
 36درصد دارد .ضريب تعيين مدل برازششده حاكي از آن است كه حدود  11درصد از تغييرات خطاهاي
ارزشيابي در نمونه موردمطالعه در اين پژوهش ،توسط متغيرهاي مستقل و كنترلي توضيح داده ميشود.
 -9آزمون فرضیه
فرضيه اين پژوهش را ميتوان بهصورت زير بيان كرد:
بين عدم تقارن اطالعاتي و بيشارزشيابي سهام رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
اين فرضيه را ميتوان در قالب فرض آماري زير بيان نمود:
 :رابطه مثبت و معناداري بين عدم تقارن اطالعاتي و بيشارزشيابي سهام وجود ندارد.
اين فرضيه در صدد بررسي معنادار بودن اثر عدم تقارن اطالعاتي بر روي خطاهاي ارزشيابي بهعنوان نماينده
بيشارزشيابي سهام ميباشد.
همانطور كه در جدول  3مشاهده ميشود ضريب متغير مستقل عدم تقارن اطالعاتي برابور بوا  0/313و
سطح معناداري آن برابر با  0/066ميباشد كه كمتر از  6درصد ميباشد ،بنابراين ضريب متغير مستقل عدم
تقارن اطالعاتي مثبت و معنادار مي باشد .بدين معني كه هر چه ميزان عدم تقارن اطالعاتي افزايش مييابود
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مقدار خطاهاي ارزشيابي افزايش مييابد (بيشارزشيابي سهام صورت ميپذيرد) .بنابراين فرضيه پوژوهش در
سطح اطمينان  36درصد پذيرفته ميشود.
حال با توجه به مقدار احتمال (سطح معناداري) ساير متغيرهاي پژوهش به بررسي معنادار بودن هر يك
از متغيرها پرداخته ميشود.
ضريب متغير تعهدات اختياري بهعنوان نماينده مديريت سود مثبت و معنادار ميباشد .بدين معنوي كوه
هر چه ميزان مديريت سود افزايش مييابد مقدار خطاهاي ارزشيابي افزايش مييابد (بويشارزشويابي سوهام
صورت ميپذيرد).
ضريب متغير افشا ،منفي ميباشد كه اين نشان ميدهد هر چه ميوزان افشواي اطالعوات بيشوتر باشود،
ميزان خطاهاي ارزشيابي كمتر است ،اما ضريب متغير افشا معنادار نميباشد.
ضريب متغير اهرم مالي مثبت و معنادار ميباشد .بدين معني كه هر چه ميزان اهرم مالي افوزايش موي-
يابد مقدار خطاهاي ارزشيابي افزايش مييابد.
ضرايب متغيرهاي اندازه ،حجم معامالت و بازده داراييها معنادار نميباشد و نميتوانند اثر معناداري بور
خطاهاي ارزشيابي بگذارند.
با توجه به نتايج تحليل رگرسيون و ضرايب بدست آمده مدل  16برازش ميشود:
مدل 16
+

] -

+

- 0/142

+ 2/823

)-

(

)

( -

[

- 0/007

 -11بحث و نتیجهگیری
اكثر محققان دليل اصلي بيش ارزشيابي سهام را عدم تقارن اطالعاتي بوين اسوتفادهكننودگان داخلوي و
خارجي ميدانند و اين در حالي است كه بيشارزشيابي سهام ،هزينههاي نمايندگي اساسوي را در پوي دارد.
اين مطالعه اثر عدم تقارن اطالعاتي بر بيشارزشيابي سهام در شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران را در يك دوره چهارساله مورد بررسي قرار داد .بدين منظور خطاهاي ارزشيابي بهعنوان معيار بويش-
ارزشيابي با استفاده از مدل رودز-كروپف و همکاران ( )2006براي سوالهواي  1630-1661و عودم تقوارن
اطالعاتي با استفاده از مدل چيانگ و وينکاتش ( )1363محاسبه و سپس رابطه بين ايون دو ،موورد بررسوي
قرار گرفت .نتايج حاصل از اين پژوهش تأييدكننده فرضيه پژوهش ميباشود .بوهطووركلي ،نتوايج حاصول از
آزمونهاي انجامشده ،براي بررسي فرضيه پژوهش ،مؤيد آن است كه عدم تقارن اطالعاتي ،با بيشارزشويابي
سهام رابطه مثبت و معناداري دارد .از لحا آماري ،يك واحد افزايش در عدم تقارن اطالعاتي  0/313واحود
افزايش در كل خطاي ارزشيابي را موجب ميشود .بهعبارتديگر ،در شركتهاي موردمطالعه در بورس اوراق
بهادار تهران ،عدم تقارن اطالعاتي سبب گمراهي سرمايهگذاران و بيشارزشيابي سهام ميگردد و با توجه به
اينکه مطابق با تحليل هاي آماري ،تعهدات اختياري رابطه مثبت و معناداري بوا بويشارزشويابي سوهام دارد،
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مديريت شركتها ،هنگاميكه داراي مزيت و برتري اطالعاتي بوده و سودها را دستکاري مويكننود ،موجوب
ميشوند بر شدت بيش ارزشيابي سهام افزوده شده و ثروت بلندمدت صاحبان سهام را نابود كنند.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه و مدل اين پژوهش ،با نتوايج حاصول از مطالعوات باهاتاچاريوا و همکواران
( ،)2010بادرسچر ( ،)2010بادرسچر و همکاران ( ،)2003چي و گوپتا ( ،)2003كاي و همکواران (،)2006
براون و همکاران ( ،)2006المبرت ( )2003و جنسن ( )2006كه دليل اصلي بيشارزشويابي سوهام را عودم
تقارن اطالعاتي بيان نمودهاند ،مطابقت دارد.
همانطور كه بيان شد ،مهمترين علت وجود پديده بيشارزشيابي ،عدم تقارن اطالعاتي اسوت .بنوابراين،
پيشنهاد مي شود كه بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسي با الزامات قانوني و استانداردگذاري ،شركتها را
ملزم به افشاي كافي و ارائه اطالعات كامل و شفاف براي تصوميمگيوري سورمايهگوذاران و ارزيوابي آنهوا از
عملکرد شركت نمايند و تا حدي از اختيارات مديران براي مديريت كردن سودها بکاهند.
به سرمايهگذاران پيشنهاد ميشود كه هنگام ارزيابي سهام شركتها ،بهدقت صورتهواي موالي آنهوا را
بررسي كرده و تمامي جوانب شركتها را همچون عدم تقارن اطالعاتي و پديده بيشارزشيابي را مدنظر قرار
دهند و از انجام معامالت ذهني بر پايه عقايد ديگر سرمايهگذاران ،خودداري نمايند.
ارائه آموزشهايي به سرمايه گذاران از طرف سازمان بورس اوراق بهادار ،پيرامون مفاهيم و قواعد سرمايه-
گذاري ،ارزشيابي سهام شركتها و عمومي كردن نتايج پژوهشهاي انجامشده ،پيراموون بوازار اوراق بهوادار،
ميتواند در كاهش خطاهاي ارزشيابي ،مؤثر واقع شود.
فهرست منابع
 )1خاني ،عبداله ،زيبا قجاوند" ،)1631( ،تأثير طيف رقابتي بازار بر رابطه بين عدم تقارن اطالعاتي و هزينه
سرمايه سهام عادي" ،مجله پژوهشهاي حسابداري مالي ،سال چهارم ،شماره چهارم ،صص .66-31
 )2رحيميان ،نظامالدين ،حسن همتي و مليحه سليماني فرد" ،)1631( ،بررسي ارتباط بين كيفيت سوود و
عدم تقارن اطالعاتي در شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران" ،مجله دانش حسوابداري،
سال سوم ،شماره  ،10صص .161-161
 )6موسوي شيري ،محمود ،حسن خلعتبري و سيد حسام وقفي" ،)1631( ،اثر بويشارزشويابي سوهام بور
مديريت سود" ،مجله دانش حسابداري ،سال سوم ،شماره  ،3صص .136-146
 )4نوروش ،ايرج؛ سيدعلي حسيني" ،)1666( ،بررسي رابطه بين كيفيت افشا (قابليتاتکا و بهموقعبودن) و
مديريت سود" ،بررسيهاي حسابداري و حسابرسي ،شماره  ،66صص .164 -111
5) Badertscher, Brad A., (2010), "Overvaluation and Its ff
M
’
f
Alternative Earnings Management Mechanisms", The Accounting Review. Vol.86 (5), PP.
1491-1518.
6) Badertscher, Brad A., D. W. Collins, and T. Z. Lys., (2012), "Earning Management and the
Predictive Ability of Accruals With Respect to Future Cash Flows", Journal of Accounting
and Economics. Vol.53 (1-2), PP. 1-488.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /22پائیز 1331

34 

حسنخلعتبريومینافیروزبخت،سیدمحمودموسويشیري


7) Bhattacharya, N., H. Desai, and K. Venkataraman., (2010), "Earnings Quality and
Information Asymmetry: Evidence from Trading Costs", Under Review in Second Round at
Contemporary Accounting Review.
8) Brown, S., S. A. Hillegeist, and K. Lo., (2009), "The Effect of Earnings Surprises on
Information Asymmetry", Journal of Accounting and Economics. Vol.47 (3), PP. 208-225.
9) Cai, J., L. Yixin, and Q. Yiming., (2008), "Information Asymmetry and Corporate
Governance", Available at: http://ssrn.com, Available online 30 June 2009.
10) Chi, J., M. Gupta (200), "Overvaluation and Earning Management", Journal of Banking and
Finance. Vol.33 (9), PP. 1652-1663.
11) Chirinko, R., and S. Huntley., (2007), "Equity Overvaluation and Capital Misallocation? A
Revealed Preference Approach", Available at: http://ssrn.com/abstract=970623, Available
online 5 March 2007.
12) Jensen, M., (2005), "Agency Costs of Overvalued Equity", Financial Management. Vol.34,
PP. 5-19.
13) Jones, J., (1991), "Earning Management During Import Relief Investigations", Journal of
Accounting Research. Vol.29, PP. 193-228.
14) Kothari, S. P., E. Loutskina, and V. Nikolaev., (2006), "Agency Cost of Overvalued Equity as
An Explanation for the Accrual Anomaly", Working Paper. MIT, University of Virginia,
Tilburg University.
15) Lambert, T. A., (2006), "Overvalued Equity and the Case for An Asymmetric Insider Trading
Regime", 41 Wake Forest L. Rev. 1045.
16) Rhodes-Kropf, M., D. Robinson, and S. Viswanathan., (2005), "Valuation Waves and Merger
Activity: The Empirical Evidence", Journal of Financial Economics. Vol.77, PP. 561-603.
17) Watts, R., and J. Zimmerman., (1990), "Positive Accounting Theory: A Ten Year
Perspective", Accounting Review. Vol.65, PP. 131-156.

یادداشتها
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Financial Accounting Standard Board (FASB)
Chi & Gupta
Overvalued Equity
Acquisitions
Expansions
Fraud
Jensen
Chirinko & Huntley
Greenfield
NPV
Lambert
Kotari et al
Badertscher et al
Bhattacharya et al
Cai et al
Brown et al
Non-Public Information
Rhodes-Kropf et al
Firm-Sspecific Error
Time-Series Sector Error (Industry-Level Error)
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
1331  پائیز/ 22 شماره

اثرعدمتقارناطالعاتيبربیشارزشیابيسهام

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Market Value of Equity
Price * Shares Outstanding
Book Value of Equity
Net Income
(Market Equity / Market Value of Assets)
Market Value of Assets

- مالیات، در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مطابق با استانداردهای حسابداری ایران
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

37

Book Equity - Differed Taxes – Book Assets + Market Equity
Discretionary Accruals (DACC)
Wattz & Zimmerman
Ln (Total Assets)
Book Leverage
(Book Equity/Book Assets)
Jarque-Bera
Durbin-Watson
Variance Inflation Factor
CHow
Hasman

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
1331  پائیز/22 شماره

.های انتقالی به دوره بعد وجود ندارد

.72

