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چكیده
چگونگی اندازه گیری و دخیل نمودن ریسک ،یکی از مباحث چالش برانگیز در مدلهای ارزشیابی سهام
می باشد .در این مقاله اثربخشی دو روش متفاوت از اندازه گیری ریسک مورد مقایسه قرار گرفته است .در
روش اول بر مبنای مدل شاخصهای حسابداری ریسک ،کوواریانس خصوصیات بنیادی شرکت از جمله سود
حسابداری و بازده مازاد حقوق صاحبان سهام با عوامل بازار مربوطه به عنوان تعدیل ریسک در مدل
ارزشیابی وارد گردیده و با ارزش فعلی بر اساس نرخ بازده بدون ریسک ترکیب شده است .در روش دوم با
استفاده از رویکرد بتای پاداشی ،ریسک بر اساس تغییرات بازده اندازهگیری شد .نتایج حاصل از مقایسه
بازده های پیش بینی شده با بازده واقعی سهام نشان دهنده کارایی هردو مدل در بورس اوراق بهادار تهران را
دارد .سایر نتایج نشان دهنده دقت بیشتر مدل شاخصهای حسابداری ریسک نسبت به مدل بتای پاداشی
در پیش بینی بازده سهام است.
واژههاي کلیدي :مدل شاخصهای حسابداری ریسک ،بازده مازاد حقوق صاحبان سهام ،بتای پاداشی،
تعدیل ریسک.

 -1استادیار گروه حسابداری  ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفاباد ،ایران ،نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات.
Ehsankamali_acc@yahoo.com

 -2دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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توانمدلهايمبتني

ارزیابيومقایسه

 -1مقدمه
وجود یک اقتصاد پویا مستلزم بازار سرمایه ای کارا و فعال است که اطالعات به شکل صحیح و قابل اتکا
در آن جریان داشته باشد .ایجاد چنین جریانی از اطالعات زمانی امکان پذیر است که مدلهایی کاربردی و
با مبانی نظری مناسب در خصوص تحلیل اطالعات در اختیار سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی قرار گیرد
تا آنها را در تصمیم گیریهای مالی یاری رساند .یکی از مهمترین تصمیماتی که بطور روزمره در بازار
سرمایه اتخاذ می گردد ،تصمیمات مرتبط با خرید و فروش سهام است .بنابراین سهامداران بالقوه و بالفعل
بازار همواره در جستجوی راه حل مناسبی برای پیش بینی بازده سهام هستند تا بدینوسیله ثروت خود را
حداکثر نمایند.
در پاسخ به این نیاز سرمایه گذاران ،پژوهشگران حوزه حسابداری و مدیریت مالی در طی دهههای اخیر
در پی یافتن مدلی مناسب جهت پیش بینی بازده سهام و قیمت گذاری آن بودهاند .در این راه مدلهای
مختلفی ارائه شده که هر یک به نوبه خود دارای نقاط قوت و ضعفی بودهاند .برخی از لحاظ کمبود مبانی
نظری مناسب دارای ضعف بوده و برخی دیگر علی رغم بهره بردن از مبانی نظری مناسب در عمل کارایی
مناسبی از خود نشان نداده اند .مشکل دیگر در ارائه مدلی مناسب در راستای هدف مذکور ،نوع دادههای
مورد استفاده در مدل است .اینکه آیا باید از دادههای بازار استفاده شود یا اینکه خصوصیات شرکت را نیز در
مدل استفاده نمود و یا اینکه اساساً استفاده از دادههای حسابداری ،اقتصادی و یا بازار باید مالک قرار بگیرد
موضوع بحث بوده است (نکراسف و شرف.)3773،5
در پژوهش حاضر تالش میگردد با توجه به مبانی نظری دانش نوین مدیریت مالی که بجای تکیه مطلق
بر مفاهی م کارایی بازار بر الگوهای اقتصادی و رفتاری تکیه میکند ،توانمندی یک مدل جدید در خصوص
پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر اطالعات حسابداری مورد آزمون قرار گرفته و
نتایج با رویکرد بتای پاداشی به عنوان یکی از مدلهای مبتنی بر دادههای بازار مقایسه شود .با توجه به
موفقیت مدلهای مزبور در مقایسه با مدلهای دیگر مانند قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای و یا مدل سه
عاملی فاما و فرنچ در آزمونهای عملی جداگانه انجام شده در بورس نیویورک ،در این مقاله توان پیش بینی
کنندگی آنها در بورس اوراق بهادار تهران بطور همزمان مورد مقایسه قرار میگیرد .در صورتی که مدل
مبتنی بر شاخصهای حسابداری ریسک در آزمون عملی مزبور بصورت موفق عمل نماید ،میتواند با توجه به
شرایط بورس اوراق بهادار تهران از نظر کارایی و همچنین در دسترس بودن اطالعات حسابداری به نسبت
سایر اطالعات به عنوان ابزاری کارا در اختیار سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی قرار گیرد.
 -2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
نظریه مدرن پرتفوی که توسط مارکویتز ( )5313و بعدها توسط شاگردان وی مانند شارپ ( )5326و
1
لینتنر )5321( 6توسعه داده شد ،در نهایت منجر به ارائه مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ()CAPM
گردید .همچنین مطرح شدن فرضیه بازار کارای سرمایه توسط فاما )5307( 2در کنار ارائه نظریه قیمت
3
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گذاری آربیتراژ ( 0)APTتوسط رأس )5302( 8که منجر به ارائه الگوی سه عاملی فاما و فرنچ شد ،از ابتدای
دهه  17به بعد به عنوان ایدههای قابل قبول و اثر گذار و زیربنا و شالوده تحقیقات دانشمندان و پژوهشگران
مدیریت مالی در آمد .این نظریهها در بازارهای مالی نیز راهنمای عمل مدیران سرمایه گذاری و سایر فعاالن
بازار قرار گرفت .اما پیچیدگی بازارهای مالی و مطالعاتی که در پی تناقض نتایج ناشی از تحقیقات انجام شده
در اجرا در بازارهای مالی پیش آمد ،دانشمندان مدیریت مالی را برآن داشت تا نسبت به مفروضات این
نظریهها بررسی و تجدید نظر نمایند.
دانش مدیریت مالی در سالهای اخیر با توجه به نقاط ضعف نظریههای مدرن پرتفوی و فرضیه بازار
کارای سرمایه و کاهش روز افزون مقبولیت آنها ،رویکردی جدید به واقعیتهای پیچیده بازارهای مالی
خصوصاً بازارهای سرمایه داشته است .از جمله دالیل کاهش مقبولیت نظریههای یاد شده میتوان به
پیچیدگی دنیای واقعی و تأثیر ارزشهای اقتصادی متعدد ،روانشناسی فردی و اجتماعی بر بازارهای مالی
اشاره نمود .موارد مزبور موجب عدم توانایی نظریههای سنتی پرتفوی و فرضیه کارایی بازار سرمایه در پاسخ
به سؤاالت اندیشمندان مدیریت مالی در خصوص وجود فرصتهای آربیتراژی و دامنه وسیع تعیین قیمت
داراییهای مالی ،تأثیر اطالعات بر قیمت سهام و ...گردیده است.
ریشه انتقادات به نظریههای سنتی پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه که زیر ساختهای دانش جدید
مدیریت مالی را بنا نهاد ،به اشخاصی نظیر بلومفیلد ،)3775( 3استات ،)5337( 57باربریز و تالر)3772( 55
برمی گردد .هر یک از ایشان در مورد عدم کارایی نظریههای سنتی به نواقصی اشاره مینمایند .بلومفیلد
( )3775در زمینه عدم حرکت بازارهای مالی به سمت کارایی کامل معتقد است که بازارهای مالی میتوانند
از لحاظ قیمت گذاری داراییهای مالی ناکارا باشند .چرا که اگرچه با فرض کارایی بازار ،اطالعات به محض
تولید به بازار وارد میشود و ورود آن به بازار هم تصادفی خواهد بود ،اما تأثیر اطالعات بر قیمتها میتواند با
کیفیت اطالعات مذکور در یک راستا نباشد .تفسیر نادرست اطالعات میتواند در گمراهی بازار و تعیین
ارزش مؤثر باشد .نحوه تحلیل اطالعات ورودی و میزان و سطح خوش بینی یا بدبینی به اطالعات مذکور
میتواند در تعیین قیمت تأثیر داشته باشد .بنابراین تنها ورود اتفاقی و سریع اطالعات و وجود متخصصین و
حرکت تصادفی قیمتها نمیتواند موجب کارایی بازار شود .کارایی بازار از نظر قیمتگذاری مقولهای است
که دسترسی به آن مشکلتر از بحث کارایی اطالعاتی است.
جنسن )5308( 53همچنین بیان میکند اگر چه اطالعات سریعاً به بازار میرسد ،اما سرمایه گذاران باید
برای به دست آوردن آن اطالعات هزینه پرداخت نمایند .حال اگر اطالعات ورودی به بازار فنی بوده و از
پیچیدگی خاصی که از فهم بازار دور است ،برخوردار باشد ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا با این شرط باز هم
قیمتها در یک لحظه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و به قیمتهای جدید خواهد رسید؟ مطالعات نشان
میدهد که پاسخ این سؤال منفی است و تأثیر اطالعات بر قیمت سهام بسیار کندتر و آهسته تر از آن چیزی
است که فرضیه بازار کارا مطرح مینماید (مایر و بریلی.)3772 ،52
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در راستای مباحث مطرح شده در خصوص پیش بینی قیمت سهام در بازارهای سرمایه محققان تالش
نمودهاند مدل های جدیدی را ارائه نمایند و توان پیش بینی آنهارا در بازارهای سرمایه به بوته آزمون بگذارند.
دربرخی از مدلهای مزبور به دادههای حسابداری بیش از پیش اهمیت داده شده است ،دلیل این امر
مخدوش شدن فرضیه بازار کارا است .زمانی که فرض کارایی بازار پذیرفته شده باشد بیان میگردد که
اطالعات حسابداری از محتوای اطالعاتی کمی برخوردار هستند ،ولی همانگونه که ذکر شد نتایج تحقیقات
جدید نشان میدهد بازار کارا آنچنان که در ادبیات مدیریت مالی از دهه  5307به بعد مطرح بوده است در
دنیای واقعی موجود نبوده و بنابراین اطالعات حسابداری میتواند محتوای اطالعاتی مناسبی در زمینه قیمت
گذاری سهام داشته باشد .نتایج پژوهشهای انجام شده در خصوص استفاده از دادههای حسابداری در پیش
بینی قیمت سهام مانند اولسون )5331( 56و مدلهای تکمیلی بعد از آن و همچنین پژوهشهای انجام شده
در خصوص رابطه اطالعات حسابداری و بازده سهام مانند پژوهش دیچو )5330( 51و گالیزو )3772( 52نشان
دهنده قابلیت داده های حسابداری در پیش بینی بازده سهام است .نکته مهم در استفاده از دادههای مزبور
در جهت پیش بینی بازده سهام یافتن متغیرهای مناسبی است که بتواند به نحو مناسب تغییرات ریسک و
بازده را تبیین نماید.
یکی از این مدلها که در سالهای اخیر توسط نکراسف و شروف ( )3773مطرح گردیده ،مدل
شاخصهای حسابداری ریسک  50میباشد .رویکرد اصلی در مدل ارائه شده بوسیله ایشان اندازهگیری ریسک
با استفاده از دادههای بنیادی حسابداری به عنوان اطالعات پایهای جهت ارزیابی داراییهای سرمایهای است.
نکراسف و شرف ( )3773معتقدند در مدل های مبتنی بر اطالعات بازار مانند مدل قیمت گذاری داراییهای
سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ اندازه گیری ریسک بر اساس نوسانات بازده انجام میشود ،در
حالیکه این نوع اندازهگیری بر اساس تاکید بر معلول (نوسانات بازده) بجای عامل اصلی ایجاد ریسک است.
بنابراین می توان اندازه گیری ریسک را بر اساس عوامل ایجاد آن از جمله تغییرات سود و یا بازده حقوق
صاحبان سهام به عنوان برخی از ویژگیهای بنیادیتر شرکت انجام داد .این مدل بجای آن که تغییرات بازده
نسبت به تغییرات شاخص را به عنوان مبنای اندازه گیری ریسک مد نظر قرار دهد ،تالش مینماید عوامل
ایجاد کننده ریسک را شناسایی و در پیش بینی بازده مورد استفاده قرار دهد .در مدل مزبور عوامل ریسک
از متن شاخصهای عملکرد شرکت مبتنی بر اطالعات حسابداری بدست میآید و فرض بر این است که
تغییرات شرایط اقتصادی بر شاخصهای عملکرد شرکت از جمله سود حسابداری و بازده حقوق صاحبان
سهام تأثیر میگذارد که این موضوع می تواند موجب تغییرات بازده و در نتیجه ایجاد ریسک شود .نکراسف و
شرف متغییرهای پایه ای خود را برای اندازه گیری ریسک بر اساس نتایج پژوهشهای زیر انتخاب نمودهاند:
 پژوهش بیور و همکاران )5307( 58نشان میدهد اندازهگیری ریسک مبتنی بر بازده با ریسک
اندازهگیری شده توسط دادههای حسابداری مانند بتای حسابداری و نوسانات سود رابطه معنی داری
دارد.
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 پژوهش فاما و فرنچ ) 5331(19بر پایه نظریه قیمت گذاری آربیتراژ نشان داد که اندازه و نسبت
ارزش دفتری به بازار عواملی تأثیر گذار در پیش بینی بازده سهام هستند.
بنابر آنچه ذکر شد نکراسف و شرف در مدل خود بعد از آنکه ارزش شرکت را بر اساس مدل سود
باقیمانده و با استفاده از نرخ بازده بدون ریسک برآورد کردند ،آن را بر اساس ریسک تعدیل نمودند .جهت
محاسبه ت عدیل ریسک تالش گردید استفاده از بتای حسابداری با نتایج پژوهش فاما و فرنچ در خصوص
تأثیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار تلفیق شده و بنابراین از سه عامل بتای حسابداری ،بتای مازاد
بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای کوچک منهای شرکتهای بزرگ ( 37)SMBو همچنین بتای مازاد
بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به بازار باال منهای شرکتهای با نسبت ارزش
دفتری به بازار پایین ( ،35)HMLاستفاده گردد.
از دیگر مدل های ارائه شده در خصوص ارزشیابی سهام در سالهای اخیر مدل بتای پاداشی توسط
بورنهولت ( )3770میباشد .وی بیان میکند که سرمایهگذاران در بازار بورس اوراق بهادار به یک متدولوژی
بهتر برای تخمین بازده منتظره سهام نیازمندند .در این راستا ،وی رویکرد بتای پاداشی )RBA( 33را به عنوان
جایگزینی برای مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای ارائه کرد .بورنهولت این مدل را با بسط دادن مدل
قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،ارائه میکند .مفروضات این مدل با تئوری آربیتراژ منطبق است .وی
بازده سهام را به  3بخش تقسیم میکند:
 )5بازده منتظره سهام که شاخص آن متغیری بنام بتای پاداشی است.
 )3بازده غیر منتظره سهام که توسط شاخص ریسک سیستماتیک (بتای مدل  )CAPMبیان
میشود.
نتایج حاصل از آزمون این مدل توسط برونهولت نشان دهنده برتری آن نسبت به مدل  CAPMو مدل
سه عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده سهام است.
اولسون ( )5331ضمن انجام پژوهشی با عنوان «عایدیها ،ارزش دفتری و سودهای نقدی در ارزشیابی
حقوق صاحبان سهام» به ارزیابی مدل خود با تکیه بر اطالعات حسابداری در ارزشیابی سهام پرداخت .نتایج
پژوهش وی نشان دهنده توانایی مناسب مدل اولسون در پیش بینی قیمت سهام است .مدل اولسون به
عنوان یکی از مهمترین مدلهای ارائه شده با استفاده از دادههای حسابداری در خصوص ارزشیابی سهام
میباشد.
بیور و همکاران ( )5331با انجام پژوهشی با عنوان «ارتباط بین اندازه گیری ریسک سیستماتیک با
استفاده از دادههای بازار و دادههای حسابداری» دریافتند که استفاده از بتای حسابداری در اندازه گیری
ریسک سیستماتیک ارتباط نزدیکی با ریسک سیستماتیک محاسبه شده با استفاده از بتای بازار دارد و
بنابراین دادههای حسابداری محتوای اطالعاتی مناسبی در خصوص اندازه گیری ریسک دارا هستند.
فاما و فرنچ ( )5332در پژوهشی با عنوان «تبیین چند عاملی استثناهای قیمتگذاری داراییها» مدلی
سه عاملی را ارائه نمودند که به اعتقاد آنها با وارد نمودن عوامل جدیدی شامل اندازه و نسبت ارزش دفتری
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به بازار میتوان اکثر استثناهای تجربی در مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای را توجیه نمود .آنها
جهت آزمون مدل خود ازنوعی روش شناسی خاص با تشکیل  31پرتفوی طبقه بندی شده بر اساس اندازه
شرکت و ارزش دفتری به بازار بهره گرفتند و مدل خود را بورس نیویورک آزمون نمودند .نتایج پژوهش
نشان از توان باالی مدل سه عاملی مزبور در پیش بینی بازده داشت.
برونهولت ( )3770ضمن انجام پژوهشی با عنوان «توسعه مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای:
رویکرد بتای پاداشی» مدلی را با عنوان بتای پاداشی ارائه نمود .مدل مزبور بر اساس مفروضات مدل قیمت
گذاری داراییهای سرمایهای و با بسط آن ارائه گردیده است .وی نیز جهت آزمون مدل خود از روش شناسی
فاما و فرنچ بهره برد .نتایج پژوهش وی نشان میدهد توان پیش بینی مدل بتای پاداشی از مدل قیمت
گذاری داراییهای و سرمایه ای مدل سه عاملی فاما و فرنچ بیشتر است.
نکراسف و شروف ( )3773در پژوهشی با عنوان «اندازه گیری عوامل بنیادی ریسک در ارزشیابی» با
تکیه بر دادههای بنیادی حسابداری و عوامل اقتصادی ریسک ،مدلی را جهت ارزشیابی سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس نیویورک ارائه نمودند .آنها برای آزمون مدل از روش شناسی فاما و فرنچ یعنی
تشکیل  31پرتفوی طبقه بندی شده بر اساس اندازه و ارزش دفتری به بازار استفاده نمودند .نتایج آزمون
مدل آنها نشان داد که توان پیش بینی مدل مزبور نسبت به مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای و
مدل سه عاملی فاما و فرنچ برتری دارد.
دنیس و کیمبرلی )3753( 32پژوهشی را با عنوان «مقایسه اطالعات مرتبط با ارزش گذاری ،ارزش پیش
بینی و ماندگاری سود جامع و اقالم استثنایی» انجام دادند .نتایج پژوهش ایشان نشان میدهد سود جامع و
اقالم استثنایی دارای محتوای اطالعاتی مناسبی در خصوص ارزش گذاری سهام و توان پیش بینی
جریان های نقدی آینده هستند .نتایج این پژوهش موید مفید بودن جنبهای دیگر از اطالعات حسابداری در
قیمت گذاری سهام میباشد.
دستگیر و خدادادی ( )5282تحقیقی با عنوان «آزمون ساختار خطی اطالعات در مدل اولسون» اعتبار
مدل خطی اطالعات با استفاده از نمونه شرکتهای ایرانی بین سالهای  5228تا  5282بررسی نمودند .در
این تحقیق از روشهای آماری همبستگی سریهای زمانی و رگرسیون استفاده گردیده است .سپس با
استفاده از مدلهای ارزشگذاری مبتنی بر سودهای باقیمانده ،مدلهای خطی پذیرفته شده در جهت
قیمتگذاری سهام مورد استفاده قرار گرفته است .بررسیهای این پژوهشگران نشان میدهد که از بین
مدلهای برآورد شده مدلی که با نظریه موجود در این زمینه سازگاری دارد.
خدادادی وهمکاران ( )5283در پژوهشی با عنوان «مقایسه عملکرد مدل قیمت گذاری داراییهای
سرمایهای با مدل بتای پاداشی در پیشبینی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»
دریافتند که مدل بتای پاداشی هم در دورههای کوتاه مدت یک ساله و هم در دوره بلند مدت سه ساله پیش
بینی بهتری از بازده آتی سهام نسبت به مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای انجام میدهد .همچنین
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عوامل مدل بتای پاداشی نسبت به عامل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای با بازده سهام همبستگی
مثبت بیشتر و معناداری دارد.
ابراهیمی و سعیدی ( )5283ضمن انجام پژوهشی با عنوان «تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگیهای
شرکت بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» اثر متغیرهای حسابدری شامل
ارزش دفتری هر سهم ،بازده داراییها ،گردش داراییها ،جریان نقدی عملیاتی هر سهم و سود هر سهم و
همچنین سه ویژگی شرکت شامل قیمت سهام دوره قبل ،اندازه و مدت فعالیت شرکت را بر قیمت سهام
مورد آزمون قرار دادند .نتایج پژوهش مزبور نشان میدهد قیمت سهام با سه متغیر سود هر سهم ،بازده
داراییها و قیمت سهام دوره قبل رابطه مستقیم و با اندازه شرکت رابطه معکوس وجود دارد.
ایزدی نیا و کربالیی کریم ( )5235در پژوهشی با عنوان «شناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر
بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی تأثیر متغیرهایی که از طریق تعدیل سودحسابداری به
دست آمدهاند ،نسبت به سود هر سهم بر بازده سهام پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد ارتباط معنی داری با بازده سهام ندارند .همچنین ،نتایج نشان میدهد که
اعتبار سود هر سهم به عنوان یک معیار سنتی ارزیابی عملکرد هنوز به قوت خود باقی است .در رابطه با
ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس سه شاخص فوق ،در سطح کل صنایع در دوره زمانی مربوطه برتری این
شاخصها نسبت به معیار سنتی سود هر سهم مبهم است.
دستگیر و همکاران ( )5235در پژوهشی با عنوان «رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده شرکت با
استفاده از مدل بازده ژانگ» دریافتند بر خالف مدل ژانگ که بین متغیرهای سود حسابداری ،تغییرات
سودآوری ،سرمایه گذاری ،تغییرات فرصتهای رشد ونرخ تنزیل و بازده حسابداری رابطه وجود داشته است،
در بورس اوراق بهادار تهران تنها بین سود حسابداری و بازدهی شرکت رابطه مستقیم و بین نرخ تنزیل و
بازدهی رابطه معکوس وجود دارد.
 -3فرضیههاي پژوهش
در این پژوهش با توجه به مبانی نظری مطرح شده سه فرضیه بشرح ذیل صورت بندی شده است:
فرضیه  :1بین بازده پیش بینی شده بوسیله مدل شاخصهای حسابداری ریسک و بازده واقعی سهام شرکت
اختالف معنی داری وجود ندارد.
فرضیه  :2بین بازده پیش بینی شده بوسیله مدل بتای پاداشی و بازده واقعی سهام شرکت اختالف معنی
داری وجود ندارد.
فرضیه  :3خطای پیش بینی مدل شاخص های حسابداری ریسک از خطای پیش بینی مدل بتای پاداشی
کمتر است.
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 -4روش پژوهش
دراین پژوهش از رگرسیون سری زمانی جهت برآورد عوامل حساسیت سود و بتا و از رگرسیون مقطعی
جهت برآورد ضرایب تعدیل ریسک استفاده شده است .همچنین به منظور پیش بینی دقیقتر ،ضرایب در
سطح پرتفویهای منتخب با توجه به روش شناسی فاما و فرنچ ( )5331برآورد گردیده است .تقسیم بندی
شرکتها در پرتفویهای مزبور با توجه بر اساس اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به قیمت بازارحقوق
صاحبان سهام در  31پرتفوی انجام شده است .در نهایت بازدههای پیش بینی شده توسط مدل پژوهش با
استفاده از آزمون  tبا بازدههای واقعی سهام مقایسه گردید .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج نتایج
پژوهش نرم افزار  Excelو  Eviewsبه کار گرفته شد.
همانگونه که در قسمت مبانی نظری تحقیق بیان شد در این پژوهش مدل شاخصهای حسابداری
ریسک و مدل بتای پاداشی در پیش بینی بازده سهام مورد آزمون قرار میگیرد .بدین منظور ابتدا الزم است
ضرایب مربوط به مدل های مزبور برآورد شده و سپس نسبت انجام پیش بینی بازده سهام اقدام گردد .در
ادامه ضمن تشریح روابط مزبور ،به بیان نحوه محاسبه متغیرهای مورد استفاده در پژوهش پرداخته میشود:
 -1-4استخراج مدل شاخصهاي حسابداري ریسک
در این مدل ابتدا با انجام تعدیالتی ،مدل ارزشیابی اولسون ( )5331به دو بخش تقسیم میگردد .بخش
اول ارزش فعلی شرکت بر اساس نرخ بازده بدون ریسک )RFPV( 36و بخش دوم تعدیل آن با استفاده از
عوامل ریسک است .در این بخش برای اندازه گیری ریسک از بتای حسابداری (کوواریانس بین مازاد بازده
حقوق صاحبان سهام شرکت و مازاد بازده حقوق صاحبان سهام بازار) و همچنین بتاهای اندازه و ارزش
دفتری به بازار با تعدیالتی استفاده شده است .جهت ارزیابی مدل مزبور به اطالعاتی مانند سودهای ساالنه،
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهم در ابتدای دوره EPS ،پیشبینی شده ،بازده سهام ،نرخ بهره بدون ریسک
و میانگین نرخ رشد بلند مدت  EPSشرکتهای عضو نمونه آماری احتیاج میباشد .در ادامه ابتدا مدل مزبور
تشریح شده و سپس نحوه برآورد  RFPVو تعدیل ریسک طی مدلهای  3الی  52بر اساس مدلهای ارائه
شده توسط نکراسف و شرف ( )3773بیان خواهد شد.
 -1-1-4مدل سود باقی مانده و تعدیل آن
در مدل سودهای باقیمانده (اولسون  )5331ارزش شرکت بر اساس ارزش دفتری فعلی به اضافه ارزش
فعلی سودهای باقیمانده (غیر منتظره) که برابر با مازاد سود واقعی نسبت به بازده عادی براساس ارزش
دفتری ابتدای دوره است محاسبه میشود .مدل مزبور بهشرح رابطه  5میباشد:

()5
~a
~
Xj

t ,t  j

m
j 1

 : V tارزش شرکت در زمان t
 : B tارزش دفتری شرکت در زمان t
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /32زمستان 1331

V t B t  Et

احسانکمالي،سیدعباسهاشميوداریوشفروغي

~a
~
Et  m
t ,t  j X j

 511

 :ارزش فعلی سودهای غیر منتظره آتی
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ککران ( )3775معتقد است در یک اقتصاد بدون آربیتراژ ارزش یک دارائی برابر است با:
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در رابطه فوق
 :RFPVنشان دهنده ارزش فعلی بر اساس نرخ بازده بدون ریسک میباشد که برابر ارزش دفتری فعلی به
اضافه ارزش فعلی سودهای باقیمانده آتی است که با نرخ بازده بدون ریسک تعدیل شده است.
 :RiskAdjustmentبیانگر تعدیل ریسک است که در شرایط استاندارد یک عدد منفی است و بصورت

کوواریانس بین ~
x a,m
~ تعریف میگردد.
جهت سادهسازی مدل فرض میشود نرخ بازده بدون ریسک بصورت یک عدد بدون تغییر و غیر تصادفی
بوده و بنابراین  RFPVبرای یک دوره محدود تا زمان  t+Tبشرح رابطه  6محاسبه میگردد:
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که در رابطه فوق
 : FEROE t  jمازاد بازده حقوق صاحبان سهام پیش بینی شده میباشد که برابراست با
 :gنرخ رشد بلند مدت سودهای باقی مانده از دوره  Tبه بعد میباشد.
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بخش سوم رابطه  6نشان دهنده ارزش نهایی سودهای باقیمانده است که فرض میگردد با نرخ رشد
ثابت ( )gرشد میکنند.
محاسبه تعدیل ریسک در رابطه  2با دشواریهایی همراه است زیرا باید تعداد بینهایتی کوواریانس
محاسبه شود که عمالً غیر ممکن است .از آنجایی که هدف این مدل انجام یک برآورد منطقی و تا حد
ممکن ساده از تعدیل ریسک میباشد ،برای ساده سازی مدل تغییراتی بر اساس مبنای مبانی نظری موجود
انجام میشود .همانگونه که فرض ثبات بتا در مدل  CAPMپذیرفته شده است در اینجا نیز بجای در نظر
گرفتن تعداد بی نهایتی از کوواریانسها از فرض ثبات رابطه بین مازاد بازده صاحبان سهام )EROE(31و عامل
عامل تنزیل ( (mکمک گرفته میشود .بنابراین ابتدا با انجام تعدیالتی معادله  1بدست میآید.
 E B  
  1 r   covm, EROE 
t j

()1

j



t

f

RiskAdjustment t 

j 0

 : EROEمازاد بازده حقوق صاحبان سهام
E  B t T 
 K   E ( Bt  j )  در رابطه  1میتوان گفت:
و با جایگزینی رابطه
t
T 1

f j 
f
T 1

g 

  1  F  r

 j 0 1  r

RiskAdjustment t  Kt covm, EROE 

() 2
با در نظر گرفتن یک مدل عامل خطی

m  a  l f l

که در آن  f lعامل ریسک اقتصادی و  l

l

ضریب وزنی عامل مزبور است ،میتوان رابطه  2را بشرح رابطه  0باز نویسی کرد.
(RFDV tV t    RiskAdjustment  kt   i CovEROE , f i  )0
i

بنابراین در حالی که مدل اصلی احتیاج به کوواریانس تعدیل ریسک در خصوص هر یک از پرداختهای آتی
را داشت ،رابطه  0تنها به یک حاصل جمع موزون از کوواریانسهای بین مازاد  ROEو عوامل ریسک
اقتصادی محدود میگردد.
 -2-1-4برآورد ارزش فعلی بر اساس نرخ بازده بدون ریسک ()RFPV
جهت برآورد  RFPVبا استفاده از رابطه  6از یک سری مفروضات استاندارد در ادبیات مربوط به ارزشیابی
بر مبنای سود استفاده گردید .اهم این مفروضات بشرح زیر است (نکراسف و شرف:)3773،
 )5جهت پیش بینی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام از رابطه مازاد خالص به شرح رابطه  8بهره
گرفته شد:
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Bt  Bt 1  forcastEPS  ForcastDIV

 )3فرض گردید سود نقدی پیشبین ی شده با یک نرخ پرداخت ثابت همانند سال جاری محاسبه
میگردد.
 )2جهت محاسبه نرخ رشد میتوان از چند گزینه استاندارد استفاده نمود .یکی از این گزینهها
صفر بودن نرخ رشد است .دومین گزینه استفاده از میانگین نرخ رشد بلند مدت  EPSشرکتها
است و نهایتاً گزینه سوم یک نرخ ضمنی است که فرض میکند  ROEشرکت بصورت خطی در
زمان  t +53به  ROEصنعت خواهد رسید .در پژوهش حاضر از گزینه دوم استفاده گردید.
 -3-1-4برآورد عوامل حساسیت (بتاها) و عامل صرف ریسک
برای محاسبه کوواریانس ریسک از رابطه  0جهت محاسبه ریسکهای قیمتگذاری شده (مقیاس شده) به
عنوان تفاوت بین  Pt,RFPVکه بر مبنای  Ptمقیاس شدهاند بهره گرفته شود.



()3

t

RFPV t P t
k CovEROE , f
 i t
Pt
pt
t

بطور جداگانه دو جزء تعدیل ریسک یعنی عامل حساسیت (  ( k t CovEROE , f t / Ptو عامل صرف

  t محاسبه میگردد  .نکته قابل ذکر این است که عامل حساسیت یک معیار خاص برای یک شرکت
است که برابر حاصلجمع تنزیل شده ارزشهای دفتری آینده شرکت ( )ktدر کوواریانس مازاد  ROEو عوامل

خاص بازار ( )ftمیباشد که بوسیله  Ptمقیاس شده است .در واقع عامل صرف   t معیاری از ریسک بازار
است.
برای برآورد (  ) CovEROE , f t از سه معیار ریسک بنیادی معروف مبتنی بر دادههای حسابداری
یعنی بتای حسابداری ،بتای مازاد بازده حقوق صاحبان سهام  HMLو بتای مازاد بازده حقوق صاحبان سهام
 SMBبهره گرفته میشود .جهت انجام این کار در روابط  57الی  53مازاد بازده حقوق صاحبان سهام بازار،
 SMBو  HMLبه عنوان متغیر مستقل و مازاد بازده حقوق صاحبان سهام شرکت به عنوان متغیر وابسته،
جهت محاسبه ضرایب بتا در مدل وارد میشوند.
بتای حسابداری بر مبنای ضریب رگرسیون سری زمانی  57ساله مازاد سود شرکت نسبت به مازاد و
سود بازار بشرح رابطه  57محاسبه میشود.
()57

EROE T    BACCT MKT .EROE T  T

براساس نظرات فاما و فرنچ ( )5332و روش شناسی آنها در تقسیم شرکتها به  31پرتفوی مرتب شده
بر اساس اندازه و ارزش دفتری به بازار در اینجا نیز دو ضریب حساسیت دیگر بر اساس  ROEپرتفوهای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 SMBو  ROEپرتفویهای  HMLمیشود .بدین منظور ابتدا شرکتها بصورت جداگانه در پنج گروه برحسب
اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار مرتب شده و اختالف مازاد بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای
کوچک و بزرگ و همچنین شرکتها ی با ارزش دفتری به بازار باال منهای پایین محاسبه میگردد ،در گام
بعدی با استفاده از تخمین رگرسیونهای سری زمانی به شرح روابط  55و  53نسبت به محاسبه بتا برای هر
پرتفوی از پرتفویهای  31گانه تشکیل شده اقدم میشود.
()55

EROE T  ' B ESMB SMB.ROET  'T

()53

EROE T  " B EHML HML.ROET  "T

برای عامل محاسبه صرف ،یک رگرسیون مقطعی بر اساس معادله  3با استفاده از دادههای سال  t-1برای
ارزشیابی در سال  tاستفاده میگردد  .بدین منظور مقادیر کوواریانس تعدیل ریسک محاسبه شده به عنوان
متغیر مستقل و مقدار تعدیل ریسک که بوسیله قیمت سهم مقیاس شده است به عنوان متغیر وابسته جهت
محاسبه ضرایب صرف ریسک در مدل وارد میشوند.
) ( RFPVt 1  Pt 1
 c1Cov ACCT c2Cov ESMB c3Cov EHML U t 1
Pt 1

()52
که در معادله فوق

K t 1BEHML
K t 1B̂ESMB
K t 1B̂ACCT
, CovESMB 
, CovACCT
P t 1
P t 1
P t 1

CovEHML 

میباشد

و بنابراین  c1, c2 , c3عوامل صرف ریسک برآورد شده هستند که از حاصلجمع آنها   t محاسبه
میگردد.
 -2-4برآورد مدل بتاي پاداشی
مدل مزبور بر اساس تقسیم صرف ریسک به دو بخش عادی و صرف ریسک پاداشی به شکل رابطه 56
محاسبه میشود:
f
f
()56
E(ri )  r  ri E( Rm )  r   i Rm  E( Rm )
که در مدل فوق   riبتای پاداشی سهم  iمیباشد .بتای پاداشی به صورت رابطه  51محاسبه میشود:
E ( Ri )  R f

()51

E ( Rm )  Rf

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /32زمستان 1331

ri 

احسانکمالي،سیدعباسهاشميوداریوشفروغي

 555

برای محاسبه بتای پاداشی کافی است میانگین صرف ریسک ماهانه سهم در دوره گذشته را بر میانگین
صرف ریسک ماهانه بازار در دوره مزبور تقسیم گردد و سپس از بتای پاداشی محاسبه شده برای پیش بینی
بازده سهم برای دوره آینده استفاده کرد.
همچنین جهت محاسبه   iنیز از یک رگرسیون سری زمانی بشرح رابطه  52استفاده میشود:
()52

Rt     i RM ,t   t

که در مدل  Rtفوق بازده سهم (پرتفوی) iدر دوره  α ،tعرض از مبدأ  i ،بتای سهم (پرتفو)  RM ,t ،iبازده
بازار برای دوره  tو   tعامل خطا در دوره  tمیباشد .با تخمین رگرسیون بین بازده ماهانه سهام و بازده
ماهانه بازار ،شیب خط که همان بتای سهام است ،محاسبه میشود.
در مدل بتای پاداشی عبارت قرار گرفته در کروشه اول  ، E ( Rm )  r f صرف ریسک بازار برای دوره t
میباشد که تشکیل دهنده بخش منتظره بازده سهم است و از بازده بازار دوره قبل به عنوان بازده منتظره
بازار استفاده شده است .عبارت قرار گرفته در کروشه دوم  Rm  E( Rm )تفاوت بازده واقعی بازار در دوره  tو
بازده منتظره بازار میباشد و تشکیل دهنده بخش غیر منتظره بازده سهم میباشد  i .همان بتای مدل
قیمت گذاری داراییهای سرمایهای است .از آنجا که این مدل ،بسط یافته مدل قیمت گذاری داراییهای
سرمایهای میباشد ،اگر مقدار بتای پاداشی با مقدار بتای معمولی (بتای مدل قیمت گذاری داراییهای
سرمایهای) برابر شود ،مدل بتای پاداشی به مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای تغییر مییابد.
جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .انتخاب شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جهت همگن بودن و قابل اتکا بودن اطالعات صورتهای مالی
شرکت های مزبور و همچنین امکان استخراج اطالعاتی مانند ضریب بتای حسابداری و سایر ضرایب مرتبط با
بازار میباشد.
از نظر زمانی نیز این پژوهش سالهای  5287الی  5235را در بر میگیرد .دوره پژوهش خود به دوقسمت
به شرح زیر تقسیم میگردد:
 )5از سال  5287تا سال  :5237در این دوره ضرایب و متغیرهای پژوهش استخراج شده است.
 )3سال ( 5235دوره خارج از نمونه) :در این دوره ابتدا با استفاده از ضرایب استخراج شده در دوره
اول بازده سهام شرکتهای عضو نمونه پیش بینی شده و سپس با بازده واقعی مقایسه گردید.
در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه آماری ،از روش حذف سیستماتیک استفاده شد .بدین منظور آن
دسته از شرکتهای عضو جامعه آماری که شرایط زیر را دارا باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی
حذف گردیدند.
 )2در ابتدای دوره پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 )6جهت یکنواخت سازی متغیرها ،جزء شرکتهای واسطهگری مالی (سرمایه گذاری ،بانکها،
لیزینگ ،بیمه و غیره) نباشد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 )1به منظور داشتن قابلیت مقایسه اقالم ،دوره مالی آن شرکت ،منتهی به پایان سال تقویمی
باشد.
 )2تا پایان دوره پژوهش ،جزو شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باقی مانده و
نماد آنها بسته نشده باشد.
با توجه به ویژگیهای مطرح شده در نهایت  13شرکت واجد شرایط عضویت در نمونه تحقیق شناخته شده
و مابقی حذف گردیدند.
 – 3-4روش آزمون فرضیههاي پژوهش
با توجه به مدلهای ارائه شده در بخش ( )5-6آزمون فرضیههای پژوهش به شرح ذیل میباشد:
 -1-3-4آزمون فرضیه اول
)5
)3
)2
)6
)1

برآورد  RFPVبه شرح قسمت ()3-5-5-6
محاسبه ضرایب حساسیت عوامل تعدیل ریسک طی دوره  57ساله بین سالهای  5287الی
 5237با استفاده از رگرسیونهای سری زمانی بشرح روابط  57الی 53
محاسبه مقدار تعدیل ریسک با استفاده ازعوامل تعدیل ریسک محاسبه شده بشرح رابطه 52
پیش بینی بازده سهام با استفاده از اطالعات حاصل شده در مراحل  5و  2فوق
مقایسه بازده پیش بینی شده در مرحله  6با بازده واقعی با استفاده از آماره  tجهت آزمون
برابری میانگین گروههای همسان.

 -2-3-4آزمون فرضیه دوم
 )5محاسبه ضریب بتای پاداشی بشرح رابطه  51و ضریب ریسک سیستماتیک سهم (بتا) بشرح
رابطه 52
 )3پیش بینی بازده سهام با استفاده از مدل بتای پاداشی بشرح رابطه 56
 )2مقایسه بازده پیش بینی شده در مرحله  3با بازده واقعی با استفاده از آماره  tجهت آزمون
برابری میانگین گروههای همسان.
 -3-3-4آزمون فرضیه سوم
 )5محا سبه قدر مطلق خطای پیش بینی مدل مبتنی بر عوامل بنیادی ریسک (اختالف بین بازده
پیش بینی شده و بازده واقعی سهم).
 )3محاسبه قدر مطلق خطای پیش بینی مدل بتای پاداشی (اختالف بین بازده پیش بینی شده و
بازده واقعی سهم).
 )2مقایسه قدر مطلق خطای پیش بینی دو مدل با استفاده از آماره  tجهت آزمون برابری میانگین
گروههای همسان.
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 -5تحلیل دادهها
با توجه به مدلهای ارائه شده در قسمت قبل آزمون فرضیههای پژوهش مراحل ذیل به ترتیب انجام شد:
الف) برآورد  RFPVبه شرح قسمت ( :)2-5-5-6با توجه به اینکه مدل مبتنی بر شاخصهای حسابداری
ریسک از بسط مدل اولسون ایجاد شده است و این مدل برای بدست آوردن ارزش شرکت از یک افق بلند
مدت بهره میگیرد باید از نرخ بازده بدون ریسک بلند مدت جهت محاسبه بخش اول مدل استفاده گردد
(نکراسف و شرف .)3773،بدین منظور مطابق با پژوهش دستگیر و خدادادی ( )5282در این بخش از نرخ
اوراق مشارکت بلند مدت دولتی به عنوان جایگزین نرخ تنزیل بدون ریسک استفاده گردید .با توجه به اینکه
پرداخت سود اوراق مشارکت به صورت هر سه ما یکبار بوده ولی سود سهام بصورت ساالنه پرداخت
میگردد ،نرخ بازده بدون ریسک مطابق با بخشنامههای بانک مرکزی ایران  37درصد در سال  5235جهت
اوراق مشارکت بوده است که طبق محاسبات انجام شده معادل  35/11درصد با پرداخت سود بصورت ساالنه
در محاسبات وارد شد.
ب) محاسبه تعدیل ریسک .در گام بعدی ابتدا بتای سود حسابداری ،بتای مازاد بازده  SMBو بتای بازده
 HMLبرای  31پرتفوی منتخب ،طی دوره  57ساله بین سالهای  5287الی  5237با تخمین رگرسیونهای
سری زمانی به شرح روابط 57الی  53محاسبه گردید .سپس عامل  Ktدر پایان سال  5237محاسبه شده و
نهایتاً نسبت به برآورد عوامل تعدیل ریسک (  ) Cov EHML , Cov ESMB , Cov ACCTاقدام گردید.
در مرحله بعد با استفاده از تخمین رگرسیون مقطعی بشرح رابطه  52با استفاده قیمت سهام و RFPV
محاسبه شده در پایان سال  5237ضرایب  c1تا  c3تخمین زده شد .جدول  5نتایج تخمین رگرسیونهای
مقطعی جهت محاسبه ضرایب تعدیل ریسک را نشان میدهد.
جدول  -1نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون مقطعی جهت تعیین ضریب تعدیل ریسک
شرح

C0

C1

C2

C3

مقدار

5/0357

7/7213

-7/7338

-7/7387

t

2/7383

2/7630

-3/1873

-3/2321

7/7722

7/7531

7/7320

آماره

سطح معنی داری
R2

7/52

t

7/7725
2

Rتعدیل شده
7/55

آماره

F

6/5032

سطح معنی داری آماره

F

7/7738

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج حاصل از برآورد مدل ضرایب تعدیل ریسک در سطح پرتفویهای منتخب نشان میدهد کلیه
ضرایب در سطح اطمینان  31درصد معنی دار بوده و کلیه مدل نیز در سطح اطمینان  33درصد معنی دار
است ،البته با توجه به میزان ضریب تشخیص تعدیل شده مدل میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل
در مدل مزبور به ترتیب  55درصد از تغییرات متغیر وابسته را توجیه میکند .این موضوع میتواند نشانگر
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وجود عوامل مؤثر دیگر بر تعدیل ریسک از جمله تغییرات متغییرهای کالن اقتصادی و سیاسی و یا سایر
متغیرهای حسابداری باشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتهاند .مقادیر  C1تا  C3محاسبه شده در
عامل صرف ریسک هر یک از شرکتهای عضو نمونه ضرب شده و از حاصل جمع آنها مقدار صرف ریسک
محاسبه گردید.
ج) پیش بینی قیمت سهام با استفاده از اطالعات حاصل شده در مراحل  5و  2فوق .آمار توصیفی مربوط به
متغیرهای ورودی و خروجی مدل شاخصهای حسابداری ریسک به شرح جدول  3میباشد:
جدول -2آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي مدل شاخصهاي حسابداري ریسک
انحراف

شرح

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

نسبت ارزش دفتری به بازار

7/22

7/12

3/13

7/78

7/65

ارزش دفتری هرسهم ()5237

5813

5210

53372

631

5130

نسبت توزیع سود نقدی

7/03

7/08

1

7

7/22

ارزش فعلی با نرخ بدون ریسک

33757

55273

376582

7

20853

تعدیل ریسک

3/72

5/58

3/21

-3/03

3/05

قیمت پیش بینی شده

0752

3212

12268

7

3677

معیار
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د) برآورد ضرایب   iو   riمربوط به مدل بتای پاداشی و در مرحله بعد پیشبینی بازده
شرکتهای عضو نمونه توسط این مدل .جدول  2آمار توصیفی مربوط به این مدل را نشان میدهد:
جدول  -3آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي مدل بتاي پاداشی
انحراف

شرح

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

i
 ri

7/66

7/62

3/76

-3/17

7/35

7/32

7/33

7/02

-7/71

7/33

معیار

منبع :یافتههای پژوهشگر

جهت آزمون فرضیه اول و دوم تحقیق ،بازدههای پیش بینی شده توسط مدل شاخصهای حسابداری
ریسک و مدل بتای پاداشی با بازده واقعی سهام شرکتهای عضو نمونه مورد مقایسه قرار گرفت .جهت
آزمون فرض صفر از آماره  tبهره گرفته شد نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول و دوم بشرح جدول 6
میباشد:
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جدول  -4نتایج حاصل از آزمون فرضیههاي اول و دوم
میانگین

بازده پیش

مقدار آماره

سطح معنی

درجه

بازده واقعی

بینی شده

t

داري t

آزادي

مدل شاخصهای حسابداری ریسک

٪27/22

٪33/38

7/8730

7/6530

552

مدل بتای پاداشی

٪27/22

٪37/26

7/37

7/2210

552

شرح

منبع :یافتههای پژوهشگر

مطابق جدول  6میتوان نتیجه گیری نمود که اختالف معنی داری بین بازدههای پیش بینی شده
توسط مدل شاخصهای حسابداری ریسک با بازدههای واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در پایان سال  5235در سطح اطمینان  31درصد وجود ندارد .لذا فرضیه اول و دوم تحقیق نیز
مورد پذیرش قرار میگیرد که نشان دهنده کارایی مدلهای تحقیق در پیش بینی بازده سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
جهت آزمون فرضیه سوم نیز قدر مطلق خطای پیش بینی مدلهای مزبور با یکدیگر مقایسه گردید.
جدول  -5نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
مدل شاخصهاي
شرح

حسابداري
ریسک

قدرمطلق خطای پیش بینی

٪35/10

مدل بتاي
پاداشی

مقدار آماره t

٪33/26

3/52

سطح معنی

درجه

داري t

آزادي

7/7260

552

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان میدهد میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی شده مدل
شاخصهای حسابداری ریسک  %35/10و در خصوص مدل بتای پاداشی  %33/26میباشد ،با توجه به مقدار
آماره  tدر سطح اطمینان  %31میتوان نتیجه گرفت که خطای پیش بینی مدل شاخصهای حسابداری
ریسک از مدل بتای پاداشی کمتر بوده و به عبارت دیگر دقت آن بیشتر است.
 -6بحث و نتیجه گیري
چگونگی وارد نمودن ریسک در مدل های ارزشیابی سهام یکی از موضوعاتی است که توجه بسیاری از
محققین حوزه حسابداری ومدیریت مالی را به خود جلب نموده است .از جمله موارد مهم در اندازه گیری
ریسک در پژوهشهای مزبور نوع متغیرهای بکار رفته در اندازه گیری ریسک میباشد .در برخی از مدلهای
مربوطه مانند مدل  CAPMو یا مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه ریسک با توجه به شاخصهای عملکرد
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بازار شرکت و یا به عبارت دیگر از تغییرات بازده محاسبه میگردد .در مقابل این گروه از مدلهای ارزشیابی
برخی دیگر از محققین تمرکز خود را بر محاسبه ریسک از طریق عوامل ایجاد کننده آن و به عبارت دیگر
مبتنی بر عوامل بنیادی ریسک قرار دادهاند .پژوهش حاضر با تکیه بر مقایسه دو مدل ارائه شده توسط
نکراسف و شروف ( )3773و برونهولت ( ) 3770طرح ریزی و اجرا شده است که اولی با تکیه بر دادههای
حسابداری و دومی با تکیه بر تغییرات بازده نسبت به اندازه گیری ریسک در مدل ارزشیابی اقدام میکنند.
در این پژوهش ارزش سها م به دوبخش بدون ریسک و تعدیل ریسک تقسیم شده و عوامل ایجاد ریسک از
درون شاخص های عملکرد شرکت بخصوص بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان یکی از مهمترین
شاخص های حسابداری محاسبه گردید .استفاده از بتای حسابداری ،بتای مازاد بازده حقوق صاحبان سهام بر
اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار به عنوان شاخصهای تعدیل ریسک در واقع ترکیبی از استفاده از
داده های حسابداری با مبانی نظری موجود در زمینه اندازه گیری ریسک در فرایند ارزشیابی میباشد.
همچنین رویکرد بتای پاداشی در واقع با توسعه مدل  CAPMایجاد شده است .نتایج حاصل از آزمون هر دو
مدل نشان دهنده توانایی مناسب آنها در پیش بینی بازده سهام است ،از طرف دیگر کمتر بودن خطای
پیش بینی مدل شاخصهای حسابداری ریسک نسبت به مدل بتای پاداشی میتواند نشانگر قابلیت دادههای
حسابداری در اندازه گیری ریسک با توجه به پایدارتر بودن آنها نسبت به دادههای بازار باشد .زیرا این گونه
داده ها کمتر در معرض نوسانات هیجانی بازار ناشی از تفسیر نادرست اطالعات قرار میگیرند و در تحقیقات
متعددی نیز ارتباط آنها با جریانهای نقدی که پایه اصلی ارزش گذاری هستندمورد اثبات قرار گرفته است.
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