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چكیده
از دیرباز فعاالن عرصه بازار سرمایه تمایل فراوانی به پیشبینی سود شرکتها داشتهاند تا بر
این اساس قیمت سهام شرکت را تعیین نمایند .عوامل بسیاری بر پیشبینی سود شرکت تأثیر گذار
است .یک دسته از این عوامل ،اطالعات اقتصاد کالن است .مطالعات بسیاری وجود رابطه معنادار
بین اطالعات اقتصاد کالن و شاخص قیمت و بازده سهام را تائید کردهاند ،اما تا کنون در زمینه
تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر سود حسابداری پژوهشهای کمی صورت گرفته است .در این
پژوهش تعداد  42متغیر کالن اقتصادی انتخاب گردیده و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی در
 2معیار اقتصادی خالصه شده است .معیارهای اقتصادی حاصل عبارتاند از :معیار بازار کار ،معیار
تولید و اقتصاد واقعی ،معیار قیمتها ،معیار شرایط مالی و نرخهای تسعیر .پژوهش حاضر به
بررسی تأثیر این معیارهای کالن اقتصادی بر سود یک سال آتی ،دو سال آتی و سه سال آتی
پرداخته است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چند متغیره و
دادههای ترکیبی استفاده شده است .نمونه آماری برای آزمون فرضیه پژوهش ،متشکل از 462
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شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
متغیرهای کالن اقتصادی با سود آتی شرکت ارتباط دارند ،اما جهت این ارتباط در دورههای زمانی
مختلف متفاوت است .همچنین بر اساس نتایج آزمون متغیرهای اضافی ،وجود این متغیرها در مدل
پیشبینی سود به تصریح بهتر و دقیقتر مدل کمک میکند.
واژههای كلیدی :سودهای آتی حسابداری ،متغیرهای کالن اقتصادی ،پیشبینی سود.
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 -1مقدمه
شرایط و محیط اقتصادی تأثیر قابل مالحظه ای بر وضعیت مالی شرکتهاا دارد و در ادبیاات
اقتصاد مالی به اهمیت این موضوع بارها اشاره شده است .مطالعه بال و براون )1261(1نشان داد که
سود گزارش شده شرکتها تا حد زیادی تحت تأثیر تغییر شرایط اقتصادی است .آمارهای موجود
نیز حاکی از این است که بورسهای اوراق بهادار پیشرفته در کشورهایی که به لحاظ اقتصاادی در
شرایط نسبتاً مناسبی بهسرمیبرند ،قرار دارند و این امر تأثیر پذیری شرکتها از وضاعیت اقتصااد
کشور را تائید مینماید (عباسیان و همکاران.)1811،
تا کنون پژوهش های بسیاری در رابطه با بررسی واکنش قیمت سهام و ارزش شرکت به اخباار
مربااوط بااه اقتصاااد کااالن انجااام شااده اساات (هماننااد بویااد و همکاااران4002،4؛ گرتلاار و
گرینولس1214،8؛ پیرائی و شهسوار .)1811،استدالل این دست مطالعات این اسات کاه اطالعاات
اقتصاد کالن از طریق تاثیری که بر سود مورد انتظار دارد ،قیمت سهام را تحت تأثیر قرار میدهاد.
با پذیرش ارتباط نزدیک بازار سرمایه و ساختار اقتصادی کشور ،میتوان انتظار داشت که اطالعات
اقتصاد کالن در پیشبینی سود آتی شرکت ها مفید باشد .اما در حال حاضر شواهد روشنی درمورد
اینکه آیا اطالعات اقتصاد کالن بر پیشبین ی سود آتی شرکت اثرگذار است یا خیر ،ارائه نشدهاست.
برای نمونه آکرت و هانتر )1222(2اشاره میکند که اطالعات اقتصاد کالن به پیش بین سود شرکت
کمک می کند اما در مقابل بوید و همکارانش ( )4002های تاأثیر قابال مالحظاه ای از اطالعاات
اقتصاد کالن بر پیشبینی رشد سود گزارش نمیکنند .شو و همکاران )4018(2نیز نشان دادناد کاه
متغیرهای وضعیت اقتصادی تأثیر ناهمگون اما مستقیمی بر پیشبینی سود شرکتها دارند ،باه ایان
معنا که این تأثیر تنها در برخی از شرایط بروز میکند.
بر این اساس ،در این پژوهش نقش اطالعات اقتصاد کالن در پایشبینای ساود یاک دوره ،دو
دوره و سه دوره آتی شرکت مورد بررسی قرار میگیرد .به این منظور تعداد بیست و چهاار متغیار
کالن اقتصادی با استفاده از روش تحلیل عاملی خالصه و به چهار متغیر اصلی اقتصااد کاالن کاه
عبارتاند از وضعیت بازار کار ،وضعیت تولید ،اطالعات قیمتها و شارایط ماالی تبادیل گردیاد.
همچنین با توجه به تأثیر مستقیم و غیر مستقیم اطالعات اقتصاد کالن بر پیشبینی سود ،سعی شده
است با کنترل متغیرهای مالی خاص شرکت ،بر تأثیر مستقیم این اطالعات تمرکز شود.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33تابستان 1331

366

تأثیرمتغیرها يکالناقتصاديبرسودآتيحسابداري

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بر اساس تئوری انتظارات عقالیی ،تصمیم گیریهای اقتصادی سرمایه گذاران در بازار سارمایه
مبتنی بر انتظار منطقی آنها نسبت به آیناده ،اطالعاات در دساترس و تجربیاات گذشاته صاورت
میگیرد (جان ماث .)1261،6مهمترین تصمیم سرمایه گذاران در ارتباط با تعیین قیمت سهام است.
قیمت سهام را میتوان انعکاسی از برآورد سرمایه گذاران از ارزش فعلی عملکارد ماالی جااری و
آتی شرکت دانست (التون و گروبر .)1221،1پایشبینا ی ساود باه عناوان پرکااربردترین شااخص
عملکرد آتی شرکت از اهمیت باالیی برخوردار است .باه هماین دلیال بررسای عوامال ماؤثر بار
پیشبینی سود از جایگاه خاصی در پژوهشهای این حوزه برخوردار اسات و یکای از مهامتارین
دغدغههای سرمایه گذاران ،تحلیلگران و مدیران بهشمار میرود .سرمایهگذاران تصمیمات سرمایه
گذاری خود را بر مبنای ارزیابی خود از سودهای آتی اتخاذ میکنند .مدیران برای اهداف کنترلی و
بودجه بندی خود به دنبال پیشبینی سود هستند (مک نامرا و دانکن .)1222،1عالوه بر این با توجه
به اینکه فعالیت تمام شرکتها ،صرف نظر از نوع صنعت آنهاا ،وابساته و در ارتبااط باا محایط
اقتصادی پیرامون صورت میگیرد ،تغییر عوامال کاالن اقتصاادی بار ساودآوری آتای شارکتهاا
تاثیرگذار است.
دسته ای از اطالعات با اهمیت که توسط سرمایه گذاران به منظور پیشبینای ساودهای آتای و
درنتیجه قیمتگذاری سهام مورد استفاده قرار میگیارد ،اطالعاات اقتصااد کاالن اسات (تقاوی و
جنانی .)1812،مطالعاتی که تا کنون در این حاوزه انجاام شاده اسات ،بیشاتر بار ارزیاابی رابطاه
متغیرهای کالن اقتصادی و شاخص قیمت سهام معطوف بوده است و کمتر باه ارتبااط متغیرهاای
کالن اقتصادی و سودهای آتی پرداخته شده است .از لحاظ نظری تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر
قیمت سهام ،تائیدی بر این مطلب است که سرمایه گذاران ،مدیران و گروههای ذینفع از این گروه
اطالعات برای پیشبینی سود شرکت استفاده میکنند (شو و همکاران  .)4018در این پاژوهش باا
بررسی ارتباط بین متغیرهای کالن اقتص ادی و سودهای آتی شارکت ،ساودمندی نقاش اطالعاات
کالن اقتصادی در پیشبینی سود مورد ارزیابی قرار میگیرد.
اولین مطالعه در این زمینه بررسی ارتباط بین متغیرهای کالن اقتصادی و قیمت سهام ،توساط
ویلیام شارپ 2در دهه  1260میالدی انجام شد .بر اساس مدل قیماتگاذاری دارایای سارمایه ای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33تابستان 1331

سیدعباسهاشمي،هاد يامیريوزهراتیموري

 361

شارپ ،قیمت سهام از دو دسته عوامل مجزا تأثیر میپذیرد  .یک دساته عوامال کاالن مانناد رشاد
اقتصادی ،نرخ تورم ،نرخ بهره ،نرخ ارز و دسته دوم عوامل خارد کاه مرباوط باه مساائل درونای
شرکتها از قبیل تقسیم سود و برنامههای شرکت است (شارپ.)1262 ،
پویتراس )4002(10تأثیر اخبار کالن اقتصادی بر روی قیمت سهام بورس آمریکا را در سالهای
 1210تا  1221مورد بررسی قرار داد .متغیرهای اقتصادی استفاده شده در این مطالعه عبارت بودند
از شاخص قیمت مصرف کننده ،شاخص قیمات تولیاد کنناده ،نارخ بیکااری ،کال اشاتغال غیار
کشاورزی ،شاخص تولیدات صنعتی ،ت راز تجاری آمریکا برای کاال و خدمات ،حجم پاول و نارخ
تنزیل فدرال رزرو .نتایج حاکی از این بود که به استثنای نرخ تنزیل ،سایر متغیرهای اقتصاادی تاا
حدی دارای قدرت توضیح دهندگی برای تغییرات شاخص قیمت سهام بودند.
گان و همکاران )4006(11اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه هفت گانه از
متغیرهای کالن اقتصادی را برای دادههای ماهانه و با استفاده از آزمونهای همجمعی ،مورد بررسی
قرار دادند .متغیرهای این پژوهش شامل نرخ تورم ،نرخ ارز ،تولید ناخالص داخلای ،عرضاه پاول،
نرخ بهره بلندمدت ،نرخ بهره کوتاه مدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی بود .نتایج نشان داد که
بین شاخص قیمت سهام نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون ،یاک رابطاه بلندمادت وجاود
دارد.
ایرمن و همکاران )4001(14تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر قیمت سهام را در باورس ترکیاه
مورد بررسی قرار داد .در این مطالعه مخارج مصرفی ،شاخص تولیدات صنعتی ،سطوح نیروی کار
و سرمایه گذاری ثابت به عنوان شاخص های اقتصادی و شاخص قیمت مصرف کنناده باه عناوان
شاخص تورم در نظر گرفته شد و یافتهها نشان داد که شاخصهای اقتصادی از طریق تورم ،قیمت
سهام را تحت تأثیر قرار میدهد.
هس و کروتسمن )4010(18شواهدی مبنی بر اینکه تحلیل گاران از اطالعاات کاالن اقتصاادی
پیش بینی نشده در انجام پیشبینی سود و تجدید نظرهای خود بهره میبرند ،ارائه کردند .به عقیاده
این پژوهشگران فعاالن بازار سرمایه با دریافت اخبار پیش بینی نشاده کاالن اقتصاادی ،انتظاارات
خود در مورد سود آتی را تعدیل میکنند .یافتههای پژوهش آنها تأثیر قابل مالحظهٔ انتشار اخبار
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غیرمنتظره اقتصادی بر تجدید نظر تحلیلگران در پیشبینی سود را تائید کرد .همچنین نشان دادناد
که شدت این تأثیر در دوران رکود اقتصادی افزایش مییابد.
شو و همکاران ( )4018نشان دادند کاه تنهاا در برخای دورههاا ،اطالعاات اقتصااد کاالن در
پیشبین ی سود آتی سودمند است .بر اساس مطالعه آنها ،نقش اطالعات اقتصاد کالن در پیشبینای
سود حسابداری آتی در دوره های که همراه با افزایش عدم اطمیناان در وضاعیت واقعای اقتصااد،
افزایش تغییر سیاستهای تقسیم سود ،افزایش اقالم تعهدی و رشد شدید داراییها است ،به طاور
قابل مالحظه ای اهمیت مییابد .همچنین بر مبنای یافتههای پژوهش مدلی که در آن از متغیرهاای
کالن اقتصادی برای پیشبینی سود حسابداری استفاده شده است ،اگرچه در کوتاه مدت نسبت باه
پیشبینی تحلیلگران دقیقتر نیست ،اما در بلند مدت سود حسابداری را دقیاقتار از تحلیالگاران
پیشبینی میکند.
بارگاوا )4012(12تأثیر متغیرهای بنیادی شرکت مانند جمع کل داراییها و بدهیهای بلند مدت
و همچنین متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ بیکاری و نرخهای بهره را بر قیمتهای فصلی سهام
 8000شرکت آمریکایی برای سالهای  4000تا  4001مورد آزمون قرار داد .یافتاههاای پاژوهش
حاکی از این بود که متغیرهای بنیادی حسابداری و متغیرهاای کاالن اقتصاادی ماورد اساتفاده باه
صورت قابل مالحظه ای قیمت سهام را پیش بینی میکنند .همچنین باین بادهیهاای بلناد مادت
شرکتها و نرخهای بهره رابطه متقابل وجود دارد.
رهنمایرودپشتی و همکاران ( )1812به بررسی ارتباط میان بازدهی سهام شرکت های سارمایه
گذاری و متغیرهای کالن اقتصادی پرداخته اند .متغیرهاای کاالن اقتصاادی اساتفاده شاده در ایان
پژوهش شامل صادرات غیرنفتی ،حجم نقدینگی ،واردات و شاخص قیمت مصرف کننده می باشد.
نتایج حاکی از آن است که صادرات غیرنفتی و حجم نقدینگی بر بازده سهام شرکتهاای سارمایه
گذاری تأثیر مثبت و شاخص قیمت مصرف کننده و واردات بر بازده آن تأثیر منفی داشتهاند.
برادران شرکاء و مطهری ( )1816به مطالعه رابطه چهاار متغیار کاالن اقتصاادی شاامل تولیاد
ناخالص داخلی ،درآمدهای نفتی ،سرمایه گذاری در بخش ساختمان و تورم در سطح تغییارات باا
سه متغیر عمده حسابداری ،درآمد فروش ،بهای تمام شده کااالی فاروش رفتاه و ساود عملیااتی
پرداختند .آنها همچنین رابطه رشد متغیرهای کالن اقتصادی مورد اشاره را با نسبت حاشایه ساود
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عملیاتی ،بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شاده در باورس اوراق
بهادار تهران مورد سنجش قرار دادند .یافتههای این پژوهش نشان داد که سه متغیر تولید ناخاالص
داخلی ،درآمدهای نفتی ،سرمایه گذاری در بخش ساختمان با متغیرهای حسابداری ماذکور رابطاه
مثبت و معناداری دارند اما رابطه تورم با این متغیرهای منفی و معنادار است .همچناین تنهاا رابطاه
معنادار متغیر تورم با نسبت حاشیه سود عملیاتی و بازده حقوق صاحبان ساهام ماورد تائیاد قارار
گرفت.
عباسیان و همکاران ( )1811در پژوهش خود با موضوع تعیین اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ،اطالعات مربوط به سال های  1812-1811را مورد مطالعاه
قرار دادند .متغیرهای کالن استفاده شده شامل نرخ ارز ،تراز تجاری ،تورم ،نقادینگی و نارخ بهاره
بودند .آزمون فرضیههای پژوهش با بهره گیری از روش هم جمعی ،مدلهای تصحیح خطا و توابع
عکس العملی ضمنی و تجریه واریانس انجام شده است .یافتهها نشان دهنده اثر بلند مدت و مثبت
نرخ ارز و تراز تجاری و اثر منفی تورم ،نقدینگی و نرخ بهاره بار شااخص باورس اوراق بهاادار
بودند.
سجادی و همکاران ( )1812به بررسی رابطه متغیرهای کالن اقتصادی و شاخص بازده نقادی
سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این پژوهش از نرخ تورم ،نرخ رشد نقدینگی ،نرخ
ارز ئ درآمد نفتی به عنوان متغیرهای کالن اقتصادی استفاده شاده باود و همچناین بارای بارآورد
رابطه بلندمدت ،روش خودرگرسیو با متغیرهای توضیحی ( 12)ARDLبه کار گرفته شده بود .نتایج
آزمون همجمعی حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تورم ،نرخ ارز ،نرخ رشد نقادینگی
و درآمد نفتی با نرخ رشد شاخص بازده نقدی سهام بود.
مشایخی و همکاران ( )1812رابطه بین اطالعات حسابداری و بازده سهام بارای شارکتهاای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  1818تا  1812و نیز تأثیر متغیرهای کالن
اقتصادی بر این رابطه را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج به دست آمده بیانگر ایان باود کاه از میاان
پانزده متغیر کالن اقتصادی مورد نظر در این پژوهش ،متغیرهای شاخص کل قیمات ساهام ،تولیاد
ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت ،هزینه ناخالص داخلی ،درآمد نفت ،نارخ تاورم و تولیاد
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ناخالص ملی بر رابطه بین نمره ترکیبی مربوط به هشت متغیر مالی بنیادی شرکت ها و بازده ساهام
تأثیر معنا دار داشته و سایر متغیرها بر این رابطه بی تأثیر هستند.
بهار مقدم و کوارویی ( )1821اثر روزها و ماههای سال ،متغیرهای کالن اقتصادی مانناد تولیاد
ناخالص داخلی و تورم را بر بازده سهام در باورس اوراق بهاادار تهاران مطالعاه نمودناد .در ایان
پژوهش تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی یک دوره ده ساله از سال
 1811-11بررسی شدند .یافته ها نشان داد که بیشترین باازده ساهام در روزهاای هفتاه متعلاق باه
چهارشنبه ها و شش ماه اول سال و کمترین بازده سهام متعلق به یکشنبه ها و شاش مااه دوم ساال
است .آنها هی ارتباط معناداری بین متغیرهای کالن اقتصادی و بازده غیرعادی فصلی نیافتند.
دایی کریمزاده و همکاران ( )1824به بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر شااخص قیمات
سهام بانکها پرداختند .بر اساس یافتههای این پژوهش ،متغیرهای نرخ ارز ،نرخ تورم دارای تاأثیر
منفی و متغیرهای نرخ سود بانکی ،حجم نقدینگی ،تولید ناخاالص داخلای دارای تاأثیر مثبات بار
شاخص سهام بانکها هستند.
 -3فرضیه پژوهش
همانگونه که در مبانی نظری اشاره شد ،پیشبین ی سودهای آتی به عناوان معیااری از عملکارد
شرکت یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در بازار سرمایه است .با توجه به اینکه اطالعات
اقتصاد کالن از جمله اطالعات بسیار با اهمیت و تأثیر گذار در تصمیم گیریهای اقتصادی اسات،
انتظار میرود این دست اطالعات در پیشبینی سود مورد استفاده قرار گیرد .بر این اساس به منظور
بررسی نقش اطالعات کالن اقتصادی در پیشبین ی سود ،فرضیه این پژوهش به صورت زیر تدوین
شده است:

متغیرهای کالن اقتصادی بر سود عملیاتی آتی شرکت تأثیر گذار است.
 -4روش پژوهش
نتایج حاصل از این پژوهش میتواند زمینه مناسبی برای استفاده بهتر از اطالعاات مرباوط باه
وضعیت اقتصادی کشور در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و تعیین قیمت سهام فراهم کناد .بار
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این اساس پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی است .همچناین باا توجاه
اینکه در این پژوهش تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر سود حسابداری سنجیده میشود ،ماهیت و
روش مورد استفاده از نوع توصیفی-همبستگی است .مدلهای رگرسیون چناد متغیاره و دادههاای
ترکیبی به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه استفاده شده است .متغیرهای توضیحی این
پژوهش از لحاظ ماهیت به دو گروه متغیرهای مالی و متغیرهای کالن اقتصادی قابل تقسیم هستند.
از متغیرهای مالی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شاده اسات .تعاداد بیسات و چهاار متغیرهاا
اقتصادی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی 16و بر مبنای معیارهای پیشنهاد شاده در پاژوهش
بای و ان جی )4004(11در چهار متغیر اصالی خالصاه شاده اسات .ایان چهاار متغیار اقتصاادی
عبارتاند از معیار بازار کار ،معیار تولید و اقتصاد واقعی ،معیار قیماتهاا ،معیاار شارایط ماالی و
نرخها ی تسعیر .متغیرهای استفاده شده در این پژوهش به طور کلی در سه گروه جای میگیرند که
در ادامه به توضیح هرکدام از آنها پرداخته شده است.
 -1-4متغیر وابسته
متغیر وابسته مورد استفاده در ایان پاژوهش همانناد مطالعاه شاو و همکااران ( ،)4018ساود
عملیاتی گزارش شده در صورت سود و زیان شرکت های پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار
تهران است .همچنین برای کاهش اثرات مقیاس شرکتها ،سود عملیاتی بر جمع کل دارایایهاای
شرکت تقسیم شده است.
 -2-4متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل به کار رفته در مدل پژوهش ،مربوط به وضعیت اقتصاد کالن برای سالهاای
 1811تا  1824می باشد .انتخاب متغیرهای کالن اقتصادی در این پژوهش بر مبنای مطالعات مرتبط
در این حوزه ،از جمله شو و همکاران ( ،)4018استاک و واتسن ،)4004(11چن و رأس،)1216(12
تقوی و جنانی ( )1812و ستایش و همکاران ( ،)1820انجام شده است .فهرست متغیرهای ماورد
استفاده در پژوهش به شرح جدول  1میباشد:
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جدول  -1فهرست متغیرهای كالن اقتصادی
ردیف
1

4
8

نام متغیر
تولید (درآمد) ناخالص ملی
به قیمت بازار
هزینه ناخالص داخلی
تولید (درآمد) ناخالص ملی
واقعی ()real GDP

ردیف

نام متغیر

ردیف

نام متغیر

هزینههای مصرف نهایی
2

خانوارهای کشور در

11

شبه پول

بخشهای خدماتی
10
11

مخارج مصرفی نهایی بخش
عمومی
شاخص قیمت مصرف
کننده

11
12

نرخ دالر
خالص صادرات کاالها و
خدمات

2

ارزش افزوده صنعت

14

تورم (درصد)

40

نرخ یورو

2

ارزش داده فعالیت صنعتی

18

شاخص بهای تولید کننده

41

نرخ بهره واقعی

6

متوسط درآمد کل یک
خانوار شهری

12

شاخص بهای عمده فروشی
کاال

44

نرخ سپرده سرمایه گذاری
یک ساله (درصد)

هزینههای مصرف نهایی
1

خانوارهای کشور -کاالهای

12

پایه پولی

48

سهم شاغالن بخش صنعت

بی دوام
هزینههای مصرف تهایی
1

خانوارهای کشور -کاالهای
با دوام

16

پول  -اسکناک و مسکوک
در دست مردم

42

سهم شاغالن بخش
خدمات

منبع :یافتههای پژوهشگر

پایایی 40داده های مربوط به این متغیرها با استفاده از آزمون دیکای فاولر41ماورد بررسای قارار
گرفته است و با یک یا دو بار تفاضل گیری پایایی دادهها حاصل شده اسات .همچناین باه شایوه
پژوهش بای و ان جی ( ،) 4004اطالعات بیست و چهار متغیر کالن اقتصادی باا اساتفاده از روش
تحلیل مؤلفه اصلی در چهار معیار به عنوان معیارهای اصلی وضعیت اقتصاد کشور خالصاه شاده
است .اولین معیار اقتصاد کالن شامل اطالعات وضعیت اشتغال و بازار نیروی کاار کشاور اسات.
معیار دوم نشان دهنده اطالعات مربوط به ظرفیت تولید صنعت و وضعیت اقتصاد واقعای و معیاار
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سوم دربردارنده اطالعات مربوط وضعیت قیمت کاالها مایباشاد .همچناین معیاار چهاارم شاامل
اطالعات شرایط مالی و نرخهای تسعیر است.
نمودارهای  1تا  2روند تغییرات چهار معیار کالن اقتصادی را نشان میدهد:
PC1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379
-0.2
-0.4
-0.6

نمودار  -1معیار نیروی كار
منبع :یافتههای پژوهشگر

PC2
0.6
0.4
0.2
0
1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

نمودار  -2معیار تولید و اقتصاد واقعی
منبع :یافتههای پژوهشگر
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PC3
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1392

1391

1390

1389

1388

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

-0.02
-0.04
-0.06
-0.08

نمودار  -3معیار قیمتها
منبع :یافتههای پژوهشگر

PC4
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

-0.1
-0.2

نمودار  -4معیار شرایط مالی
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-4متغیرهای كنترلی
از جنبه نظری ،اطالعات اقتصاد کالن به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سود حساابداری
تأثیر میگذارند .تأثیر غیر مستقیم اطالعات اقتصاد کالن بر سود حسابداری باه واساطه متغیرهاای
مالی صورت میگیرد (شو و همکاران .)4018،در این پژوهش باه منظاور بررسای تاأثیر مساتقیم
اطالعات اقتصاد کالن بر سودهای آتی شرکت و کنترل تأثیر غیر مستقیم آنها ،از متغیرهاای ماالی
خاص هر شرکت به شرح جدول  4استفاده شده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -2متغیرهای كنترلی
نماد

نحوه محاسبه

نام متغیر
نسبت اقالم تعهدی به جمع کل داراییها

تفاوت سود عملیاتی و جریانهای نقد عملیاتی به دست
آمده است ،تقسیم بر کل داراییهای شرکت.

نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حاصلضرب تعدا سهام جاری شرکت در قیمت بازار پایان
شرکت به جمع کل داراییها

سال هر سهم شرکت ،تقسیم بر کل داراییهای شرکت.

نرخ رشد جمع کل داراییها نسبت به سال تفاوت جمع کل داراییهای سال  tبا جمع کل داراییهای
سال  ،t-1تقسیم بر جمع کل داراییهای سال .t-1

قبل
متغیر مجازی سود منفی
متغیر مجازی پرداخت سود

در صورت منفی بودن سود عملیاتی شرکت عدد یک و در
غیر این صورت عدد صفر اختیار میکند.
در صورت عدم پرداخت سود سهام عدد یک در غیر این
صورت عدد صفر اختیار میکند.
شرکتها بر مبنای حوزه فعالیت با استفاده از طبقه بندی
 ،ISIC-rev4تقسیم بندی شدهاند انجام شده است .برا این
اساس ،تعداد شش زمینه فعالیت برای شرکتهای مورد

متغیر نوع فعالیت

بررسی شناسایی گردید که عبارتاند از تولید صنعتی
(ساخت) ،فعالیتهای امالک و مستقالت ،حمل و نقل و
انبارداری ،اطالعات و ارتباطات ،کشاورزی و استخراج
معدن.

منبع :یافتههای پژوهشگر

الزم به توضیح است که تقسیم متغیرهای اقالم تعهدی و ارزش شرکت بر کل داراییها ،به منظاور
کنترل تأثیر ناشی از مقیاس شرکتها صورت گرفته است.
 -5مدل پژوهش
برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه بر اساس پژوهش شو و همکاران ( )4018از رابطه 1
استفاده شده است:

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33تابستان 1331

316

تأثیرمتغیرها يکالناقتصاديبرسودآتيحسابداري

()1

∑

در مدل  ،1برای بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر سود آتی حساابداری ،باه ترتیاب از
سود یک سال ،دو سال و سه سال آتی به عنوان متغیر وابسته ( )Ei,t+hاستفاده شده اسات .باه ایان
ترتیب  hبرابر  8،4،1است .متغیرهای کنترلی رابطه  1شامل نسابت ارزش ساهام شارکت باه کال
داراییها (
(

) ،نسبت اقالم تعهدی به کل داراییها (
) ،متغیر مجازی سود منفی (

مجازی نوع فعالیت (
(

) ،متغیر مجازی پرداخت ساود (

) است و معیار بازار کار (

) ،معیار قیمتها (

مستقل را تشکیل میدهند .از نماد

) ،نسابت رشادکل دارایایهاا
) و متغیار

) ،معیار تولید و اقتصاد واقعی

) و معیار شرایط مالی و نرخهای تسعیر (

) متغیرهاای

برای نشان دادن ضرایب متغیرهای ماالی کنترلای ،از نمااد

برای ضرایب متغیرهای مجازی مالی و از نماد

برای ضرایب متغیرهای کالن اقتصاادی اساتفاده

شده است .همچنین برای کنترل اثرات ثابت صنعت ،متغیر کنترلی صنعت وارد مادل شاده اسات.
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر اطالعات اقتصاد کالن در پیشبینی سود حسابداری است،
و از آنجایی که به طور معمول اطالعات اقتصاد کالن مربوط به هر ساال طای ساال آیناده منتشار
می شود ،در این مدل از دادههای اقتصادی یک سال قبل از ساال انجاام پایشبینای ساود اساتفاده
میشود.
با توجه به اینکه بهبود شرایط تولیدی و وضعیت کلی اقتصااد بار شارایط ماالی و ساودآوری
شرکتها مؤثر است ،انتظار میرود عالمت

مثبت و معنادار باشد .هرچند ایجاد عدم اطمینان در

بازار به علت تغییر وضعیت تولید و اقتصاد واقعی ممکن است منجر باه واکانشهاای متفااوتی از
طرف شرکتها شود .عالمت مثبت ضریب متغیر قیماتهاا نشاان دهناده تاأثیر مساتقیم افازایش
قیمتها بر سودهای آتی گزارش شده است .در صورتی که شرکتها افزایش سطح قیمتها را باه
درستی پیشبینی کنند ،واکنش مثبتی به این تغییر نشان میدهند .اما از طرفی اگر افزایش قیمتهاا
برای شرکتها غیرمنتظره باشد ،این امکان وجود دارد که ساودآوری آنهاا در نتیجاه ایان شاوک
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قیمتی کاهش یابد .بهبود وضعیت کار و اشتغال اگرچه نشانه خوبی برای اقتصاد کشور اسات ،اماا
امکان دارد افزایش هزینههای نیروی انسانی شرکتها در اثر افزایش سطح اشتغال به کاهش ساود
شرکت منجر شود .عالمت

نیز جهت رابطه شرایط مالی و نرخهای تسعیر با سودآوری شرکت

را مشخص می کند .انتظار میرود افزایش نرخهای تسعیر ارز بر قدرت سودآوری شرکتهاا تاأثیر
منفی داشته باشد ،زیرا هرچه این نرخها افزایش یابد ،مشکالت مالی شرکتها در تأمین مواد اولیه
خارجی نیز افزایش مییابد.
در پژوهش حاضر به منظور نتیجه گیری در مورد تأثیر و نقاش متغیرهاای کاالن اقتصاادی در
پیش بینی سود حسابداری ،عالوه بر بررسای جداگاناه معنااداری ضارایب ایان متغیرهاا در مادل
رگرسیون ،از آزمون متغیرهای اضافی 44از مدل نیز استفاده شده است .پیاماد لحااظ کاردن متغیار
اضافی در مدل ایان اسات کاه باا وجاود ساازگاری و غیرتاورش دار باودن ضارایب بارآوردی،
برآوردگرها ناکارآ خواهد بود و این موضوع باعث میشود که انحراف معیار برای ضرایب بزرگتر
از زمانی باشد که متغیر اضافی در مدل وجود نداشته است (گجراتی .)1222،فرضیه صفر و فرضیه
مقابل در این آزمون به شرح زیر است:
متغیرهای موجود ،تأثیر معناداری روی متغیر وابسته نداردH0 :
متغیرهای موجود ،تأثیر معناداری روی متغیر وابسته نداردH1 :

نحوه محاسبه آماره  Fدر آزمون متغیرهای اضافی به صورت رابطه  4است:
()4
در رابطه ،4

⁄
⁄

ضریب تعیین رگرسیون نامقید (مدل شامل متغیرهای اضافی) و

ضاریب

تعیین رگرسیون مقید است .بر این اساس در صورتی که مقدار آمااره  Fآزماون از مقادار بحرانای
بیشتر باشد ،فرض صفر رد میگردد.
در این مطالعه از دادههای ترکیبی استفاده شده است و به منظور انتخاب از میان روش دادههای
تابلویی و تلفیقی ،آزمون  Fلیمر به کار رفته است .با توجه به اینکه تعداد متغیرهاای توضایحی در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33تابستان 1331

311

تأثیرمتغیرها يکالناقتصاديبرسودآتيحسابداري

مدل پژوهش حاضر بیش از تعداد سالهای مورد بررسی است ،اجرای آزمون هاسامن باه منظاور
بررسی اثرات تصادفی ،امکان پذیر نمیباشد  .تحلیل و استفاده از نتایج آماری بدون توجه به پایش
فرض های مدل رگرسیون از اعتبار چندانی برخوردار نمی باشد و به عناوان مبناایی بارای تصامیم
گیری مناسب نیست .بنابراین الزم است قبل از انجام هرگونه تفسیر نتاایج رگرسایون ،مفروضاات
مدل مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به اینکاه دادههاای ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش از ناوع
داده های ترکیبی هستند ،دو فرض ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی اجزای اخاالل موضاوعیت
پیدا میکند .گرین ( )4000برای بررسی ناهمسانی واریانس در دادههاای ترکیبای ،آزماون والاد

48

تعدیل شده را مطرح می کند .در این پژوهش از این آزمون برای بررسی ناهمسانی واریانس استفاده
شده است .نسخه  1نرم افزار  Eviewsکه در این پژوهش به کار رفته اسات ،امکاان فعاال ساازی
روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLS42در هنگام اجرای آزمونهای رگرسیونی را دارد .به این
ترتیب مشکل ناهمسانی واریانس بعد از اجارای آزماون وجاود نخواهاد داشات .خودهمبساتگی
سریالی در مدل خطی دادههای دادههای ترکیبی ،خطای استاندارد را دچاار انحاراف مایکناد و از
کارایی نتایج میکاهد  .بنابراین الزم است عدم وجود خود همبستگی سریالی بررسای شاود .بارای
این منظاور از آزماون وولادریج 42اساتفاده شاده اسات  .فارض صافر ایان آزماون عادم وجاود
خودهمبستگی است .برای رفع مشکل خودهمبستگی سریالی در این پژوهش از تصحیح رگرسیون
نیرومند 46در نرم افزار  Eviewsفعال شده است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اسات و
دوره زمانی مورد بررسی ،دورهای دوازده ساله شامل سالهای  1810تا  1824اسات .بارای نموناه
گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است .شارکتهاایی کاه دارای ویژگایهاای زیار
میباشند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدهاند:
الف) دادههای مورد نیاز شرکتها حداقل برای دو سال متوالی در دسترس باشد.
ب) شرکتهای سرمایه گذاری یا واسطه گری و یا بانک نباشد.
ج) در خالل دوره مورد بررسی سال مالی تغییر نکند.
با در نظر گرفتن ویژگیهای فوق تعداد  462شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند .همچنین با
توجه به مدل مورد استفاده در این پژوهش ،تعداد دادههای سال -شرکت برای رگرسیون اول (سود
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یک دوره آتی)  ،1212برای رگرسیون دوم (سود دو سال آتی)  1110و برای رگرسیون سوم (سود
سه سال آتی)  ،1221میباشد.
 -6روشهای گردآوری دادهها
اطالعات الزم برای انجام این پژوهش با بهاره گیاری از دو روش کتابخاناه ای و اسانادکاوی
گردآوری شده است  .اطالعات مورد نیاز در زمینه مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخاناه
ای و با مطالعه کتب ،مقاالت و جستجو در سایتهای اینترنتی جمع آوری شده است .همچنین به
منظور جمع آوری اطالعات مورد استفاده در آزمون فرضیه ،روش اسناد کاوی به کار گرفتاه شاده
است .دادههای مربوط به متغیرهای مالی از نرم افزار ره آورد نوین و سایت اینترنتی سازمان بورس
اوراق بهادار استخراج گردیده است .دادههای تولید ناخالص ملی به قیمت باازار ،شااخص قیمات
مصرف کننده ،تورم (درصد) ،شاخص بهای تولیدکننده ،شاخص بهای عماده فروشای کااال ،پایاه
پولی ،پول ،شبه پول ،خالص صادرات کاالها و خدمات و نرخ ساپرده سارمایهگاذاری یاک سااله
(درصد) از بانک اطالعاتی سریها ی زمانی اقتصادی که در پایگاه اینترنتی بانک مرکازی ایاران در
دسترس است ،جمعآوری شده است .همچنین دادههای ارزش داده فعالیت صنعتی ،متوسط درآماد
کل یک خانوار شهری ،هزینههای مصرف نهایی خانوارهای کشور (کاالهاای بای دوام و کاالهاای
بادوام) ،هزینههای مصرف نهایی خانوارهای کشور در بخشهای خدماتی ،مخارج مصارفی نهاایی
بخش عمومی ،سهم شاغالن بخش صنعت و بخش خدمات از سایت مرکز آمار ایاران و دادههاای
هزینه ناخالص داخلی ،تولید ناخالص ملی واقعی ،نرخ دالر ،نرخ یورو و نرخ بهاره واقعای نیاز از
سایت بانک جهانی استخراج گردیده است  .آماده سازی متغیرهای پژوهش جهت کااربرد در مادل
برای آزمون فرضیه ،با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده (اکسل) و تحلیال نهاایی باا اساتفاده از
نسخه  1نرم افزار  Eviewsانجام شده است.
 -7یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا نتایج آزمون  Fلیمر ارائه مایشاود و ساپس ،برقاراری فاروض ناهمساانی
واریانس و خود همبستگی اجزای اخالل مورد آزمون قرار میگیرد .در ادامه نیاز فرضایه پاژوهش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مورد آزمون قرار میگیرد  .همان گونه که اشاره شد در این پژوهش با اساتفاده از نارم افازار اساتتا
آزمون والد برای بررسی ناهمسانی واریانس و از آزماون وولادریج بارای بررسای خودهمبساتگی
سریالی اجزای خطا انجام شده است.
همان گونه که اشاره شد در این پژوهش از دادههای ترکیبی استفاده شده اسات .باا توجاه باه
اینکه هدف پژوهش بررسی رابطه متغیرهای اقتصادی کالن با سود یک سال ،دو سال و ساه ساال
آتی با استفاده از سه مدل رگرسیون میباشد ،نتایج آزمون  Fلیمر بارای هار رگرسایون باه شارح
جدول  8میباشد.
جدول  –3نتایج آزمون  Fلیمر
آماره آزمون

احتمال

مدل رگرسیونی ()1

1121/06

()0/000

مدل رگرسیونی ()4

22/181

()0/000

مدل رگرسیونی ()8

21/20

()0/000

منبع :یافتههای پژوهشگر

احتمال آماره آزمون در هر سه مدل رگرسیون کمتر از  0/02بوده است کاه باه معناای رد فرضایه
صفر و تائید استفاده از روش دادههای تابلویی است.
نتایج دو آزمون والد و وولدریج برای این سه مدل رگرسیون نیز در جدول  2ارائه شده است.
جدول  –4نتایج آزمون والد و وولدریج
آزمون وولدریج

آزمون والد
آماره آزمون ()χ2

احتمال

آماره آزمون ()F

احتمال

مدل رگرسیونی ()1

2/0

0/000

118/216

0/000

مدل رگرسیونی ()4

1/6

0/000

0/114

0/82

مدل رگرسیونی ()8

8/2

0/000

26/122

0/000

منبع :یافتههای پژوهشگر
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فرض صفر آزمون والد همسانی واریانس است .نتایج ارائه شده نشان میدهد که هر سه مادل
دارای مشکل ناهمسانی واریانس هستند که برای رفع این مشکل از روش حداقل مربعاات تعمایم
یافته ( )GLSاستفاده شده است  .همچنین فرض صفر آزمون وولدریج عدم وجاود خودهمبساتگی
سریالی اجزای خطا است .با توجه به جدول  4فرض صفر در مدل یک و دو رد میشود و بنابراین
این دو مدل رگرسیون دارای مشکل خود همبستگی اجزای خالل هستند .برای رفع این مشاکل از
تصحیح رگرسیون نیرومند در نرم افزار استفاده شده است.
 -1-7یافتههای آزمون فرضیههای پژوهش
براساس فرضیه پژوهش ،متغیرهای کالن اقتصادی با سود عملیاتی یاک دوره ،دو دوره و ساه
دوره آتی شرکت ارتباط معناداری دارند .در صورت تائیاد ایان رابطاه مایتاوان گفات اطالعاات
متغیرهای کالن اقتصادی به پیشبینی سود حسابداری آتی کمک میکنند و میتوان به این منظور از
آنها استفاده نمود .آزمون این فرضیه با استفاده از مدل رگرسیونی  1تا  8که متغیر وابسته آنها باه
ترتیب سود یک سال آتی ،سود دو سال آتی و سود سه سال آتی شرکت است انجام شاده اسات.
جدول  2نتایج حاصل از آزمون این سه مدل را نشان میدهد.
معناداری کلی رگرسیون با استفاده از آماره  Fفیشر سنجیده می شود .درصورتی که احتمال این
آماره کمتر از  0/02باشد ،معناداری کلی مدل رد نمی شود .بر اساس نتایج ارائه شده ،هر سه مادل
رگرسیون به طور کلی معنادار هستند .ضریب تعیین ( )R2درصد تغییرات کل در متغیار وابساته را
که از طریق مدل رگرسیون توضیح داده شده است بیان میکند .ضریب تعیین تعدیل شده مدلهای
رگرسیون این پژوهش تقریباً برابر و معادل  0/2است .به این ترتیب تقریباً  20درصاد از تغییارات
سود حسابداری گزارش شده توسط متغیرهای توضیحی به کار رفته در مدل توضیح داده میشاود.
الزم به ذکر است از آوردن ضرایب متغیرهای کنترلای صانعت باه منظاور خالصاهساازی جادول
خودداری شده است.
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جدول  -5نتایج آزمون فرضیه

∑

مدل ()1

مدل ()2

مدل ()3

ضریب (احتمال)

ضریب (احتمال)

ضریب (احتمال)

ارزش کل شرکت تقسیم بر

0/18

0/01

0/012

جمع کل داراییها

()0/000

()0/000

()0/000

کل اقالم تعهدی تقسیم بر

- 0/0016

- 0/001

0/001

جمع کل داراییها

()0/000

()0/004

()0/000

- 0/0012

0/001

0/011

()0/06

()0/24

()0/000

متغیر مجازی سود عملیاتی

- 0/022

- 0/000

- 0/014

منفی

()0/000

()0/21

()0/001

متغیر مجازی پرداخت سود

- 0/016

- 0/012

0/061

نقدی

()0/11

()0/24

()0/000

- 0/0408

- 0/021

- 0/022

()0/81

()0/18

()0/000

0/111

- 0/412

- 0/211

()0/000

()0/001

()0/42

- 1/662

- 0/421

2/24

()0/000

()0/61

()0/000

0/622

- 0/212

- 0/21

()0/000

()0/018

()0/000

0/008

- 0/012

- 0/12

()0/61

()0/18

()0/000

ضریب تعیین تعدیل شده R2

0/222

0/221

0/224

آماره دوربین -واتسون

1/82

1/81

1/41

آماره  Fفیشر( ،احتمال)

)0/000( ،418411

)0/000( ،22416

)0/000( ،12862

نام متغیر

نماد

رشد جمع کل دارایی

وضعیت نیروی کار
وضعیت اقتصاد واقعی کشور
وضعیت قیمت کاالها
نرخهای تسعیر
عرض از مبدأ

منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33تابستان 1331

سیدعباسهاشمي،هاد يامیريوزهراتیموري

 311

در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مستقیم متغیرهاای کاالن اقتصاادی بار ساودهای آتای
شرکت ،از متغیرهای مالی استفاده گردید تا در حد امکان تأثیر سایر عوامل بر سود شرکت کنتارل
شود .متغیر ارزش کل شرکت در هر سه مدل معنادار و دارای رابطه مثبت با سود است .به عباارتی
افزایش سود شرکت همراستا با افزایش ارزش شرکت است .اقالم تعهدی با سود یاک ساال و دو
سال آتی رابطه منفی دارد .این امر در مطالعات بسیاری از جمله اسلون )1226(41نیز به تائید رسیده
است .عالمت منفی و معنادار متغیر مجازی سود منفی بدیهی به نظر میرسد .استفاده از این متغیار
در مدل به منظور کنترل شرایط متفاوت شرکتهای زیان آور بر نتایج مدل صورت گرفته است .اما
متغیر عدم پرداخت سود نقدی در مدل سود یک سال و دو سال آتی معنادار نمایباشاد .باه بیاان
دیگر عدم پرداخت سود نقدی دارای تأثیر کوتاه مدتی بر سود گزارش شده شرکت نمیباشد.
معیار نیروی کار در مدلهای سود یک سال و دو سال آتی تأثیر معنااداری نادارد .ایان امار را
میتوان یه این دلیل دانست که وضعیت اشتغال و بازار نیروی کار تأثیر کوتاه مدتی و ساریعی بار
سودآوری شرکت ها ندارد .در مدل سود سه سال آتی ،معیار نیروی کار معنادار اما با عالمت منفای
است .به این معنا که بهبود وضعیت اشتغال تأثیر مستقیمی بر افزایش سودآوری شرکتهاا نادارد.
ممکن است یکی از دالیل این مسئله افزایش هزینههای مربوط به نیروی انساانی شارکتهاا و در
نتیجه کاهش سود آنها در شرایط افزایش اشتغال در کشور باشد .معیار تولیاد و وضاعیت اقتصااد
واقعی در مدلهای یک و دو با عالمتهای متفاوتی معنادار است اما در مدل سوم ،معنادار نیسات.
به این ترتیب در واکنش به شرایط تولید ،تغییرات سود شرکتها به طور کامل قابال پایشبینای و
یکنواخت نمیباشد .معیار قیمت با سود یک سال آتی رابطه منفی و با سود سه ساال آتای رابطاه
مثبت و معناداری دارد .تأثیر منفی و کوتاه مدت افزایش قیمتها بر سود حساابداری را مایتاوان
ناشی از عدم پیشبینی این تغییر قیمتها توسط شرکت ها و در نتیجه ایجاد عدم اطمینان در باازار
دانست .همچنین تأثیر مثبت افزایش قیمتها بر سود سه سال آتی را میتوان باه دلیال پایشبینای
تغییر قیمتها در بلند مدت توسط شرکتها و همچنین به دلیل متورم شدن اقالم مؤثر بر ساود در
اثر تورم دانست .معیار شرایط مالی که دربردارنده وضعیت نرخهای تسعیر میباشد ،در هر سه مدل
معنادار است .عالمت این معیار در مدل اول مثبت و در مدل سود دو سال و سه ساال آتای منفای
است .به این ترتیب افزایش نرخهای تسعیر در بلند مدت تأثیر منفی بر سودآوری شرکتها دارند.
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علت این امر را می توان ناشی از اثرات بلندمدت و منفی کاهش قدرت پول ملی و مشکالت ماالی
شرکتها در تأمین منابع مورد نیاز خود از خارج از کشور ،دانست که منجر به کاهش سود شرکت
میشوند.
در این پژوهش برای اطمینان از اینکه متغیرهای کالن اقتصادی صرف نظر از میازان و جهات
تأثیر جداگانه آنها بر سود آتی ،اطالعات سودمندی برای پیشبینی سودهای آتی هساتند ،از روش
متغیرهای اضافی و آزمون آماره  Fکه نحاوه محاسابه آن در قسامت روش پاژوهش عناوان شاد،
استفاده می شود .جدول  6نتایج حاصل از اجرای این آزمون برای ساه مادل رگرسایونی پاژوهش
حاضر را نشان میدهد.
جدول  -6نتایج آزمون متغیرهای اضافی
انحراف معیار

انحراف معیار

رگرسیون مقید

رگرسیون نامقید
4/02

آماره F

احتمال

مدل رگرسیونی ()1

11/2224

0/000

4/11

مدل رگرسیونی ()4

14/21

0/000

4/18

4/10

مدل رگرسیونی ()8

12/10

0/000

4/21

4/21

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به اینکه احتمال آماره آزمون برای هر سه مدل رگرسیونی کمتر از  0/02است ،فارض
صفر مبنی بر اضافه بودن متغیرهای کالن اقتصادی در مدل رد میشود .همچنین انحراف اساتاندارد
رگرسیون مقید (رگرسیونی که قید صفر بودن ضریب متغیرهای اقتصادی در آن لحاظ شده اسات)
در هر سه مدل بیشتر از انحراف استاندارد رگرسیون نامقید است و این امر تائیدی بر ایان مطلاب
است که وجود متغیرهای کالن اقتصادی به تصریح مدل و پیشبینی بهتر سود کمک میکنند.
 -8بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه متغیرهای کاالن اقتصاادی باا ساودهای آتای حساابداری
پرداخته شد .با توجه به این موضوع که پیشبینی سود شرکتها یکای از مهامتارین دغدغاههاای
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فعاالن بازار سرمایه است ،آگاهی از عوامل مؤثر بر این پیشبینی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
یک دسته از اطالعاتی که در پیشبینی سود حسابداری مورد استفاده قرار میگیارد و در نتیجاه بار
قیمت گذاری سهام شرکتها تأثیر گذار است ،اطالعات مربوط به وضعیت اقتصادی کشور اسات
(تقوی و جنانی .)1812،مطالعات بسیاری درمورد رابطه اطالعات کالن اقتصادی و قیمت و باازده
سهام انجام شده است (از جملاه بویاد و همکااران4002،؛ گرتلار و گریناولس1214،؛ پیرائای و
شهسوار ، )1811،اما تا کنون کمتر به رابطه مستقیم اطالعات اقتصاد کالن با سودهای آتی پرداختاه
شده است .در این پژوهش تعداد  42متغیر کالن اقتصادی بر مبنای ادبیات این حوزه انتخاب شاده
است و با استفاده از روش مؤلفه اصلی و بر مبنای معیارهای استفاده شده توساط باای و ان جای
( ،)4004اطالعات مربوط به این متغیرها در  2معیار اقتصادی خالصه گردید .معیارهاای اقتصاادی
به دست آمده عبارتاند از معیار بازار نیروی کار ،معیار تولیاد و وضاعیت اقتصااد واقعای ،معیاار
قیمتها و معیار شرایط مالی و نرخه ای تسعیر .با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسای تاأثیر
مستقیم اطالعات اقتصاد کالن است ،به منظور کنتارل اثارات غیار مساتقیم اطالعاات اقتصاادی و
همچنین کنترل اثر مستقل عوامل مالی بر پیشبینی سود ،از تعدادی متغیر مالی استفاده شده اسات.
به این ترتیب رابطه بین  2معیار ا قتصادی و سود حسابداری یک ،دو و سه سال آتی باا اساتفاده از
سه مدل رگرسیون جدا گانه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که معیار نیاروی کاار تاأثیر کوتااه مادتی بار
سودآوری شرکت ها ندارد .هرچند در بلند مدت با توجه به افزایش هزینههاای نیاروی انساانی در
شرکتها ،افزایش اشتغال تأثیر منفی بر سودآوری شرکت دارد .معیار وضعیت اقتصاد واقعی تاأثیر
یکنواختی بر سود آتی شرکت ندارد .به عبارتی در واکنش به تغییر شرایط تولید و با در نظر گرفتن
عدم اطمینانی که در بازار ایجاد میشود ،جهت تغییرات سود شرکتها به طور کامل قابل پیشبینی
و یکنواخت نمیباشد .تأثیر منفی معیار قیمت بر سود یک ساال آتای را مایتاوان باه دلیال عادم
پیشبینی این تغییر در کوتاه مدت توسط شرکتها و در نتیجه کاهش سود آنها دانسات .در بلناد
مدت بهبود توانایی شرکتها در پیشبینی تغییرات قیمتها و همچنین تورم اقاالم ماؤثر بار ساود
حسابداری در اثر تورم باعث ایجاد تأثیر مثبت معیار قیمت بر سود سه سال آتی میشود .در کوتاه
مدت ،معیار شرایط مالی و نرخهای تسعیر تأثیر مثبتی بر سود حسابداری دارند اما در بلندمدت باا
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کاهش قدرت پول ملی و نیاز شرکتها به واردات مناابع ماورد نیااز ،ساودآوری شارکت کااهش
مییابد .به همین دلیل تأثیر معیار شرایط مالی با سود حسابداری دو سال و سه سال آتی به صورت
منفی است .بنابراین تغییر شرایط مالی کشور تأثیر یکناواختی بار ساود شارکت نادارد .همچناین
یافتههای پژوهش نشان داد که وجود متغیرهای کالن اقتصادی در مدلهای مورد استفاده الزم است
و به تصریح دقیقتر مدل کمک میکنند .باه عباارت دیگار بارای پایشبینای دقیاقتار ساود آتای
حسابداری ،می توان از اطالعات کالن اقتصادی نیز در کنار سایر اطالعات مربوط استفاده نمود.
یافتههای این پژوهش نتایج مطالعه شو و همکاران ( )4018را تائید میکند و نشان میدهد که
متغیرهای کالن اقتصادی با سودهای آتی حسابداری رابطه دارند و به این ترتیب میتواند در
پیش بینی سود آتی توسط فعاالن بازار سرمایه به عنوان یک دسته اطالعات سودمند مورد استفاده
قرار گیرند .با توجه به مبانی نظری موضوع ،پیشبینی دقیقتر سودهای آتی حسابداری منجر به
قیمتگذاری بهتر سهام شرکتها میشود و درنتیجه سرمایهگذاری منابع در بازار سرمایه به
صورت بهینهتری صورت میگیرد .برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود که این بررسی به
تفکیک صنایع نیز صورت گیرد تا مشخص شود آیا بین صنایع مختلف از لحاظ میزان تأثیرپذیری
سود حسابداری آنها از متغیرهای کالن اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر .همچنین
میتوان تأثیر سایر متغیرهای کالن اقتصادی را بر سود حسابداری آتی مورد آزمون قرار داد.
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