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چكیده
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دقت پیشبینی سود همواره مورد توجه بوده است .پژوهش حاضر
به بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی و عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیشبینی سود و همچنین
اثر غیرمستقیم ساختار مالکیت (تمرکز) بر دقت پیشبینی سود میپردازد.جامعه آماری پژوهش،
شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده است که تعداد  68شرکت مبنای تحلیل فرضیهها
قرار گرفتند .آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و به کمک
نرمافزار  Eviews7صورت پذیرفت .نتایج آزمون فرضیهها نشان میدهد که عدم تقارن اطالعاتی
دارای اثر مثبت بر دقت پیشبینی سود است .این بدین معنی است که شرکتهایی که شاخص عدم
تقارن اطالعاتی در آنها پایینتر است دقت پیشبینی سودشان از انحراف کمتری برخوردار است؛
اما در خصوص اثر عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیشبینی سود و همچنین اثر غیرمستقیم
ساختار مالکیت (تمرکز) شواهدی یافت نشد.
واژههای کلیدی :تمرکز مالکیت ،دقت پیشبینی سود ،عدم تقارن اطالعاتی ،عدم نقدشوندگی
سهام
 -1کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری اقتصادی ،مشهد ،ایران.
 -2استاد گروه حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری اقتصادی ،مشهد ،ایران ،نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات،
mhd_moradi@um.ac.ir

 -3استادیار علوم اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری اقتصادی ،مشهد ،ایران.
 -4دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری اقتصادی ،مشهد ،ایران.
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 -1مقدمه
پیشبینی ،یک عنصر کلیدی در تصمیمگیریهای اقتصادی است .سرمایهگذاران،
اعتباردهندگان ،مدیران و سایر اشخاص ،در تصمیمگیریهای اقتصادی متکی به پیشبینی و
انتظارات هستند .توجه به بودجه ساالنه شرکت ،پیشبینی تولید ،فروش و سود هر سهم آن و
کنترل بودجه در گزارشهای میاندورهای و میزان تحقق پیشبینیها ،در تغییرات قیمت سهام
تأثیر بسزایی دارد .شاید بتوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیشبینی سود هر
سهم جستجو کرد .مهمترین منبع اطالعاتی سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان
از اطالعات شرکتها پیشبینیهای سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین است
(بگینسکی و همکاران)979 ،83308،؛ بنابراین سود پیشبینی شده توسط شرکتها دارای محتوای
اطالعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیشبینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن
در تصمیمگیریهای استفادهکنندگان بهویژه سرمایهگذاران بارزتر میشود .از اینرو شناسایی عوامل
تأثیرگذار بر دقت پیشبینی سود همواره مورد توجه بوده است.
برای سالیان متمادی درگذشته اقتصاددانان فرض میکردند که تمام گروههای مربوط به یک
شرکت سهامی برای هدفی مشترک فعالیت میکنند؛ اما در  97سال گذشته با جدا شدن مالکیت از
مدیریت در شرکتهای سهامی ،تضاد منافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد که این تضاد
منافع تحت عنوان مشکل نمایندگی بیان میشود .یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین
مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطالعاتی است و سهامداران نمیتوانند اعمال و فعالیتهای
مدیران را پیوسته مشاهده کنند .بدین معنا که به لحاظ آنکه سهامدار امکان رهگیری کلیه
عملیات مدیر را ندارد ،لذا فاقد اطالعات الزم در رابطه با تمام اقدامات مدیر خواهد بود ،بدین
ترتیب مدیر ممکن است به اطالعاتی دسترسی داشته باشد که سهامدار از آن بیاطالع است
(محمدی و همکاران.)05 ،8966 ،
سهامدارانی که مالکیت درصد باالیی از سهام شرکت را در اختیار دارند به دلیل حجم باالی
سرمایهگذاری نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت خواهند داشت و توصیه و اظهارنظرهای بیشتری
به مدیران خواهند کرد .در مورد شرکتهایی با مالکیت متمرکز احتمال کمتری وجود دارد که با
افزایش سودآوری ،سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصتهای سرمایهگذاری
پرداخت این سودها قطع خواهد شد .شرکتهای بزرگ عالوه برداشتن نسبتهای بدهی باال ،از
عملکرد و نرخ رشد سود پایینی برخوردار بودند (صادقی شریف و بهادری .)86 ،8966 ،همچنین
نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حائز اهمیت است ،زیرا سرمایهگذاران به این امر
توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را بفروشند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا
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خیر؟ این موضوع تبلور ریسک عدم نقدشوندگی دارایی در ذهن خریدار است که میتواند باعث
انصراف سرمایهگذار از سرمایهگذاری شود .هرچقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد ،آن
سهم برای سرمایهگذاران جذابیت کمتری خواهد داشت ،مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن
گردد (حیدری و همکاران.)582 ،8937،
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی ،نقدشوندگی سهام و ساختار
مالکیت بر دقت پیشبینی سود در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا نقدشوندگی سهام بر
دقت پیشبینی سود تأث یرگذار است؟ و آیا ساختار مالکیت رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی یا
نقدشوندگی سهام و دقت پیشبینی سود را تعدیل میکند یا خیر؟ با توجه به اینکه پیشبینی سود
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایهگذاران است از این رو نتایج پژوهش حاضر
می تواند راه گشای مناسبی در جهت نیل به صحت و درستی تصمیمات آنان باشد.
در مطالعه حاضر در ابتدا مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق همراه با بسط فرضیهها صورت
خواهد پذیرفت .در ادامه روش تحقیق و تحلیل یافتهها و در انتها نتیجهگیری و پیشنهادهای
تحقیق ارائه خواهد شد.
 -2مبانی نظری و بسط فرضیهها
 -1-2پیشبینی سود
از عالیق خاص ذینفعان صورتهای مالی سنجش خالص جریانهای نقدی آتی واحد تجاری به
منظور برآورد بازده مورد انتظار خود است (حسن 5و همکاران )5 ،5788،بهمنظور افزایش توان
پیشبینی جریانهای نقد آتی سود افشا شده باید باکیفیت باشد .ارزیابی دقت پیشبینی سود
گزارششده توسط شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار ،موضوع اصلی شاخه مهمی از
تحقیقات را تشکیل میدهد .پژوهشهای به عمل آمده در استرالیا (لی 9و همکاران)58 ،8339،
کانادا (پدول 6و همکاران )558 ،8336 ،و نیوزیلند (فیرث و اسمیت )595 ،8335 ،2حاکی از وجود
خطای بااهمیت در سودهای پیشبینی شده است .مطالعات صورت گرفته در مورد شرکتهای
جدیدالورود در بورس اوراق بهادار کشورهای آسیایی بهطور نسبی نشانگر خطای جزئی بوده است؛
بهنحویکه چان 8و همکاران ( )968 ،8338و جگی )978 ،8330( 0میانگین قدر مطلق خطای
پیشبینی سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار هنگکنگ را به ترتیب  %86و
 %85/3گزارش کردهاند؛ اما نتایج پژوهش در بورس اوراق بهادار مالزی روند مشخصی را نشان
نمیدهد .محمد و همکاران ( )63 ،8336در این کشور خطای پیشبینی سود را اندک تا متوسط
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گزارش کردند؛ اما پژوهش بعدی که توسط جلیک 6و همکاران ( )20 ،8336اجرا شد ،حاکی از
وجود خطای بیشتر بود.
چن )968 ،8338( 3عوامل مؤثر بر دقت پیشبینی سود را در مورد شرکتهایی که سهام آنها
چندین سال در بورس اوراق بهادار معامله شده بود ،مورد بررسی قرار دادند ،آنچه از بررسی
پژوهشهای پیش گفته برمیآید آن است که وجه اشتراک همهٔ آنها دقت پیشبینی سود
شرکتها (معکوس خطای پیشبینی) را متأثر از عواملی همچون ،اندازه ،عمر ،دوره پیشبینی ،اهرم
مالی ،دفعات تجدیدنظر ،گزارش حسابرس ،حضور در تاالر اصلی یا فرعی و نوع صنعت میدانند.
فیرث )8336( 87نیز به رابطة سود پیشبینی شده و ارزشیابی شرکتها پی برد و متوجه شد سود
پیشبینی شده حاوی اطالعات مهمی درباره ارزش شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار
است و نقشی بسیار مهمتر از سایر روشها و ابزارهای عالمتدهی از جمله درصد مالکیت
سهامداران اصلی شرکت دارد .سود پیشبینی شده در مقایسه با سودهای تاریخی ،ابزار عالمتدهی
مؤثری برای ارزشیابی شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار است .استفاده از سود پیشبینی
شده برای ارزشیابی شرکتها به باور سرمایهگذاران درباره دقت این پیشبینیها بستگی دارد (کیم
و ریتر .)673 ،8333،88نمازی و شمسالدینی ( )8 ،8968در پژوهشی تحت عنوان بررسی
سازههای مؤثر بر دقت پیشبینی سود توسط مدیریت به این نتایج رسیدند که بین رشد سود ،رشد
فروش ،رشد داراییها ،سود پیشبینی شده در گذشته ،اهرم مالی ،قیمت سهام و دقت پیشبینی
سود ،رابطه وجود دارد؛ اما بین سود سهام پرداختی و اندازه شرکت با دقت پیشبینی سود ،رابطهای
نیست.
 -2-2عدم تقارن اطالعاتی و دقت پیشبینی سود
عدم تقارن اطالعات زمانی ایجاد میشود که سهامداران به اطالعات محرمانهای که مدیران
شرکت در اختیار دارند ،دسترسی نداشته باشند .بر اساس تحلیلهای تئوریک و شواهد تجربی،
افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطالعات ،با کاهش تعداد معاملهگران ،هزینههای زیاد معامالت،
نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معامالت رابطه دارد و درمجموع منجر به کاهش سودهای
اجتماعی ناشی از معامله میشود .مدلهای تحلیلی متعددی روشن ساختهاند که میزان مدیریت
سود فرصتطلبانه به تناسب سطح عدم تقارن اطالعاتی افزایش مییابد .دای ( )832 ،8366و
ترومن و تیتمن )850 ،8366( 85به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم تقارن اطالعاتی بین
مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است .رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و
دستکاری اقالم تعهدی توسط ریچاردسون ،)952 ،5777( 89مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج پژوهش
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وی نشان میدهد که بین عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی رابطه
مستقیم وجود دارد.
در بین پژوهشهای داخلی نیز رضازاده و آزاد ( )89 ،8960در پژوهش خود به بررسی رابطه
بین عدم تقارن اطالعاتی و میزان محافظهکاری در گزارشگری مالی پرداختند .نتایج آزمونهای
تجربی با استفاده از اطالعات مربوط به نمونهای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران طی دوره زمانی  8968تا  8962حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیداری میان عدم تقارن
اطالعاتی بین سرمایهگذاران و سطح محافظهکاری اعمال شده در صورتهای مالی است .پژوهش
باباجانی و همکاران ( )8 ،8939که با استفاده از اطالعات  883شرکت طی فاصله زمانی سالهای
 8967تا  8966انجام دادند نیز این نتیجه میسر گردید که شاخص عدم تقارن اطالعاتی که
ترکیبی از پنج سنجه انتخابی است ،بر میزان مدیریت سود تأثیری مثبت و معنادار دارد .با توجه به
آنچه گفته شد ،عدم تقارن اطالعاتی بهواسطه مدیریت سود ،تأثیر بر سطح محافظهکاری شرکتها
و تأثیر بر هزینه سرمایه میتواند بر دقت پیشبینی سود مؤثر باشد .محمدیان و همکاران (،8936
 )560در مطالعه خود تأثیر پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی را بر صحت پیشبینی سود مدیریت
با تأکید بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی
قرار دادند و چنین نتیجه گرفتند که پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی تأثیر منفی و معناداری بر
صحت پیشبینی سود مدیریت دارد و تأثیر کیفیت حسابرسی بر صحت پیشبینی سود مدیریت،
مثبت و معنادار میباشد؛ بنابراین فرضیه اول به شرح زیر مطرح میشود:
 عدم تقارن اطالعاتی دارای اثر مثبت بر دقت پیشبینی سود است.
 -3-2نقد شوندگی سهام و دقت پیشبینی سود
نقد شوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینهای پایین و بدون تأثیر
قابلتوجه بر روی قیمت آن دارایی میباشد .شیوه اصلی که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش
هزینه سرمایه کمک میکنند ،ایجاد نقد شوندگی میباشد .نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار سرمایه
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است .نقدشوندگی موفقیت عرضههای اولیه را
افزایش ،فاصله بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود
میبخشد ،بازار سرمایه نقد کارایی اطالعاتی و تخصیصی را ارتقا میدهد( .شیفر و ویشنی،8335،
)8969
در مواقعی که سهام از نقدشوندگی باالیی برخوردار است هزینه انجام معامله کاهش پیدا
میکند و شرکتهایی که نقدشوندگی سهامشان باالست تمایل دارند که اهرم مالی پایینتری
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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داشته باشند .یافتههای تجربی جدید که مبتنی بر تئوریهای مالی جدید (مالی رفتاری) است،
نشان دادند که سرمایهگذاران ،سهام نقد شونده را به دلیل هزینه معامالت کمتر به سهام دیگر
ترجیح داده و حاضرند برای آن سهام ،صرف بیشتری پرداخت نمایند و از آنجایی که بین
نقدشوندگی سهام و هزینه انجام معامالت ارتباط وجود دارد و هزینه سرمایه تابعی از ساختار
سرمایه است بنابراین انتظار میرود نقدشوندگی بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد( .مارک 86و
همکاران .)888 ،5773 ،سرمایهگذاران یا فروشندگان برای معامله در بازار متحمل هزینههایی
میشوند که به آن هزینه معامالت گفته میشود .این هزینهها تحت تأثیر ،میزان نقدشوندگی است.
در این رابطه (آمیهود و مندلسون )95 ،5776،82بیان داشتند که تمامی هزینههای مبادله سهام که
توسط خریدار و فروشنده پرداخت میشود جزء هزینه نقدشوندگی است که در نبود نقدشوندگی
کامل رخ میدهد .بدین ترتیب در نقدشوندگی پائین ،هزینه معامالت بیشتر شده و از این طریق
هزینه سرمایه افزایش مییابد که این امر منجر به ایجاد ارتباط بین نقدشوندگی سهام و ساختار
سرمایه میشود.
نتایج بسیاری از پژوهشها نشان میدهد که سرمایهگذاران بازده بیشتری را از نگهداری
سهمهای با درجه نقدشوندگی پایین انتظار دارند .نتایج پژوهش آمیهود و مندلسون ()588 ،5776
آنها بیانگر رابطه مثبت بین اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده مورد انتظار
سرمایهگذاران است .هرچه اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر باشد بازده مورد
انتظار سرمایهگذاران نیز بیشتر خواهد بود .اگاروال 88و همکاران ( )8 ،5776معتقدند در شرایط بد
مالی معاملهکنندگان بااحتیاط بیشتری در مبادالت سهام شرکت مینمایند .درنتیجه سرمایهگذاران
غیر آگاه از معامالت این نوع سهام خارجشده و سرمایهگذاران آگاه در بازار خواهند ماند و بازار
گردانان در واکنش نسبت به سرمایهگذاران آگاه که بهطور بالقوه دارای اطالعات پنهانی هستند،
ریسک باالتری را متحمل میشوند بنابراین بازار گردانها نسبت به زیان احتمالی ،شکاف پیشنهاد
قیمتی عرضه و تقاضا را افزایش خواهند داد که منجر به کاهش نقدشوندگی و کاهش بیشتر
سرمایه سهامداران میشود.
حجازی و همکاران ( )8 ،8936در پژوهش خود چنین استدالل کردند که عامل نقدشوندگی
مهم ترین متغیر برای توضیح احتمال کاهش قیمت سهام ،بیش از  -57% ،-87% ،-2%و  -97%و
عامل بازار اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بیش از  +57% ،+87%و  +97%است.
فخاری و بذر افشان ( )888 ،8937با انجام پژوهشی بر روی تعداد  885شرکت از بورس اوراق
بهادار تهران در سال  8968نشان دادند که ارتباط معنیدار مثبتی بین میزان نقدشوندگی سهام و
عملکرد بلندمدت شرکتها وجود دارد؛ بنابراین وجود رابطه مستقیمی بین نقدشوندگی سهام و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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عملکرد شرکت و هزینه سرمایه پذیرفتنی است و با توجه به اینکه عملکرد و سود واقعی شرکت
رابطه بدیهی و مستقیم با دقت پیشبینی سود دارند انتظار میرود نقد شوندگی به نوعی بر دقت
پیشبینی سود اثرگذار باشد.
بنابراین فرضیه دوم تحقیق عبارت است از:
 عدم نقد شوندگی سهام دارای اثر مثبت بر دقت پیشبینی سود است.
 -4-2عدم تقارن اطالعاتی ،نقد شوندگی سهام و ساختار مالكیت
ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار میرود ،زیرا انگیزه و اشتیاق
مدیران را تحت تأثیر قرار میدهد و بدین ترتیب در کار آیی هر شرکت مؤثر است .یکی از
مکانیسمهای کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که بهطور جهان مشمول دارای اهمیت
فزایندهای است ،ظهور سرمایهگذاران نهادی بهعنوان مالکین سرمایه میباشد .طبق نظر گیالن و
استارکس )6 ،5779( 80سهامداران نهادی و بهویژه سهامداران نهادی خارجی ،نقش اصلی را در
شکلگیری تغییرات در بسیاری از سیستمهای حاکمیت شرکتی داشتهاند .سهام تحت مالکیت
سهامداران نهادی 86به درصدی از سهام شرکت اشاره میکند که در تملک سرمایهگذاران نهادی و
حقوقی است .به عقیده برخی صاحبنظران ،وجود سهامداران عمده در شرکت از یکسو زمینهها و
انگیزههای نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت میکند و از سوی دیگر ،گاهی به دلیل عدم انطباق
منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد ،هزینههای کنترل و همسو
کردن خواستههای سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش مییابد (وانگ 83و
همکاران.)899 ،5782،
بررسیهای انجامشده در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس شانگهای نشان میدهد که درصد
مالکیت سهامداران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتهای یاد شده داشته است (کمپل،8367،57
 .)989بررسیها نشان میدهد که اندازه متوسط موجودی در رابطه با مالکیت دارندگان اطالعات
نهانی کاهش ،اما در رابطه با مالکیت نهادی افزایش مییابد؛ بدین معنی که برای شرکتهایی با
مالکیت نهادی بیشتر ،معامالت بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام میشود و این بهطور ضمنی
اشاره بر این دارد که هزینههای موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمتهای
پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیر مثبت آن با عدم تقارن اطالعاتی را توضیح
دهد (سارین و همکاران.)8 ،5777،
سرمایهگذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی میکنند و معموالً بین مالکیت نهادی و
نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد .همچنین به واسطه تأثیر عملیات مبادله سهام
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توسط سرمایهگذاران نهادی بر قیمت سهام ،ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابلتوجهی
افزایش یابد (شیفر و ویشنی .)8969 ،8335،58در این رابطه لزموند 55و همکاران ( )8 ،5776به
بررسی اثر تغییر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی پرداختند برای این منظور  508شرکت آمریکایی
در بین سالهای  5778-8367که میزان تغییر در بدهی حداقل  ٪57مجموع دارایی شرکت بوده
است را انتخاب نمودند .نتایج پژوهش نشان داد شرکتهایی که اهرم مالی را افزایش دادهاند ،میزان
شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا بهاندازه یک درصد رشد داشته و شرکتهای که کاهش در اهرم
مالی داشتند ،میزان شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا بهاندازه  5درصد نزول نموده است .چون اهرم
مالی بیشتر ،ریسک مالی را افزایش داده و این عمل منجر به کاهش تمایل سرمایهگذاران برای
خرید سهم میگردد؛ بنابراین شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا افزایش مییابد.
فریدر و مارتل ( )8 ،5778نیز به بررسی اثر متقابل نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای سالهای  8366تا  8336پرداختند.
آنها در تحقیق خود از اهرم مالی بهعنوان متغیر وابسته و از متغیرهای اختالف قیمت پیشنهادی
خرید و فروش سهام (معیار نقدشوندگی سهام) ،بازده مجموع داراییها (معیار سودآوری شرکت که
از طریق تقسیم  EBITبر مجموع داراییها به دست میآید) ،لگاریتم جمع کل داراییها (معیار
اندازه شرکت) ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (معیار فرصت رشد شرکت)،
نوسانات جریانات نقدی و هزینههای تحقیق و توسعه بهعنوان متغیرهای مستقل استفاده نمودند.
نتایج تحقیق نشان میدهد که  50درصد از تغییرات در اهرم مالی از طریق تغییر در متغیرهای
مستقل توضیح داده میشود .در ضمن ،افزایش یکدرصدی در اختالف قیمت پیشنهادی خرید و
فروش سهام منجر به افزایش سهدرصدی در اهرم مالی میشود .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
نشان میدهد که با کاهش نقدشوندگی سهام اهرم مالی افزایش مییابد .این مسئله با این نظریه که
مدیران در صورتی که تأمین مالی از طریق انتشار سهام گرانقیمت باشد به تأمین مالی از طریق
ایجاد بدهی رو میآورند مطابقت دارد.
روبین )583 ،5770( 59دریافت میزان مالکیت شاخصی برای فعالیت معامالتی است و تمرکز
مالکیت شاخصی برای کژگزینی و عدم تقارن اطالعاتی است .او به این نتیجه رسید که نقدشوندگی
به شکل با اهمیتی به مالکیت سهامداران نهادی مرتبط است .نقدشوندگی با افزایش سطح مالکیت
بیشتر میشود و با افزایش تمرکز مالکیت کاهش مییابد .در پژوهشی دیگر رابطه بین نقدشوندگی
و مالکیت نهادی از دو منظر کژگزینی و کارایی اطالعاتی بررسی شد و رابطهای غیرخطی بین
مالکیت نهادی و نقد شوندگی کشف شد .در سطوح مالکیت پایینتر فرضیه کژگزینی حاکم است؛
در حالی که با افزایش سطح مالکیت نهادها نقدشوندگی افزایش مییابد (اگاروال.)8 ،5776،
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نوروزی نصر و همکاران ( )59 ،8936در پژوهش با عنوان تأثیر مالکیت شرکتهای سرمایهگذاری
بر نقدشوندگی سهام نتیجه گرفتند بین درصد مالکیت شرکتهای سرمایهگذاری و دامنه تفاوت
قیمت پیشنهادی خرید و فروش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،بهعبارتدیگر ،بین درصد
مالکیت شرکتهای سرمایهگذاری و نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
تمرکز مالکیت نیز با توجه تئوری نمایندگی و همچنین پژوهشهای گذشته بر موارد گوناگونی
از جمله هزینههای نمایندگی ،عملکرد شرکت ،قیمت سهام و نقدشوندگی اثرگذار است؛ بنابراین
فرضیههای سوم و چهارم تحقیق به شرح زیر ارائهشدهاند:
 ساختار مالکیت (تمرکز) از طریق عدم تقارن اطالعاتی بر دقت پیشبینی سود اثر
غیرمستقیم دارد.
 ساختار مالکیت (تمرکز) از طریق عدم نقد شوندگی سهام بر دقت پیشبینی سود اثر
غیرمستقیم دارد.
 -3روش تحقیق
 -1-3نوع پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی و از نظر نحوه جمعآوری دادهها جزء مطالعات
توصیفی – همبستگی و با توجه به اینکه بر اساس دادههای تاریخی است در زمره مطالعات پس
رویدادی قرار میگیرد.
 -2-3جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است
که بر اساس روش حذفی سیستماتیک ،شرکتهایی شرایط زیر را نداشته باشند حذف خواهند شد:
 قبل از سال  8960در بورس پذیرش شده و سال ماالی آن هاا منتهای باه پایاان اسافندماه
باشند ،زیرا در آغاز هرسال ،با افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه خواهیم بود.
 جزء شرکت های سرمایه گذاری ،هلدینگ و واسطهگری ماالی نباشاند ،زیارا افشاای ماالی و
ساختار حاکمیت شرکتی در آنها متفاوت است.
 در طی دوره موردبررسی تغییر سال مالی نداده و پیش بینی ساود خاود را باه باورس ارائاه
کرده باشند.
 در طی فاصله زمانی سال های  8960تا  8936فعال بوده و معاامالت ساهام آن دارای وقفاه
بیش از  9ماه نباشد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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درنتیجه اعمال شرایط و مربوطه تعداد  68شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها انتخاب
شدند .دوره تحقیق  0سال متوالی است بنابراین تعداد  875سال-شرکت ( )0×68به عنوان
مشاهدات پژوهش جمعآوری شد .همچنین پس از بررسی دادههای پژوهش ،تعداد  08مشاهده در
نقاط پرت قرار داشتند که پس از حذف آنها تعداد  298مشاهده ،برای تحلیل فرضیهها مبنا
قرارگرفته شد.
 -3-3متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها
 -1-3-3متغیر وابسته
دقت پیشبینی سود ) (FEبهعنوان متغیر وابسته تحقیق حاضر است که مطابق با پژوهشهای مکا
و بالستا )5788( 56دقت پیشبینی سود ) (FEبهصورت رابطه  8اندازهگیری میشود:
رابطه ()8
| FEit | ( APit  FPit ) / APit

که در این رابطه  FEi,tخطای برآورد سود شرکت  iدر سال  :APit ،tسود خالص واقعی شرکت  iدر
سال  FPi,t ،tسود خالص پیشبینیشده توسط مدیران برای شرکت  iدر سال  tاست.
 -2-3-3متغیر مستقل
 -1-2-3-3عدم تقارن اطالعاتی

در پژوهش حاضر از  2سنجه جهت اندازهگیری عدم تقارن اطالعاتی بهره گرفته شد که عبارتاند
از:
الف) حجم معامالت :حجم معامالت ،به جمع کل سهام مبادله شده شرکت در یک دوره زمانی
معین اطالق میشود .ازاینرو ،در این تحقیق از معیار حجم معامالت هم مقیاس شده استفاده
گردیده که از طریق نسبت کل حجم معامالت (برحسب سهام) بر سهام منتشرشده محاسبه
میشود .این معیار ،آثار تفاوت در کل سهام منتشره شرکتها را کنترل میکند( .باباجانی و
همکاران.)8939،
ب) نوسان قیمت سهام شرکت :این متغیر بر اساس پراکندگی در بازدهی روزانه سهام طی سال
مورد بررسی ،اندازهگیری میشود.
ج) نسبت قیمت به سود) : (P/Eنسبت قیمت به سود یکی از شاخصهای اندازهگیری فرصتهای
رشد شرکت است که در تحقیقات مختلف بارها به عنوان نمادی از عدم تقارن اطالعاتی بکار رفته
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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است .این نسبت ،حاصل تقسیم قیمت سهام به سود هر سهم است .انتظار میرود هر چه این نسبت
یادشده در مورد شرکتی بیشتر باشد ،سطح عدم تقارن اطالعاتی آن شرکت در آن سال بیشتر
باشد (باباجانی و همکاران.)8939،
د) تعداد روزهای معامالتی :توقف نماد معامالتی شرکتها یکی از موضوعات شایع در بورس اوراق
بهادار تهران و یکی از موانع عمده نقدینگی بازار سرمایه محسوب میشود .ازاینرو ،در این تحقیق از
این شاخص بهعنوان یک متغیر مهم برای ارزیابی میزان عدم تقارن اطالعاتی بین افراد
درونسازمانی و برونسازمانی استفاده شد .در حقیقت ،هر چه شرکتها تعداد روزهای معامالتی
بیشتری داشته باشند و نماد آنها کمتر بسته باشد ،حجم معامالت سهام آنها بیشتر است و
وضعیت ارائه اطالعات آنها مناسب به نظر میرسد؛ بنابراین در این شرایط ،انتظار میرود سطح
عدم تقارن اطالعاتی این شرکتها کمتر از شرکتهایی باشد که تعداد روزهای توقف نماد آنها
بیشتر است (باباجانی و همکاران.)8939،
ه) عمر شرکت :متغیر عمر شرکت معادل زمان پذیرش در بورس تعریف میگردد .بدیهی است هر
چه شرکت بزرگتر باشد یا تعداد سالهای بیشتری در بازار سرمایه حضور داشته باشد ،اطالعات
بیشتری در مورد آن وجود دارد و برای فعاالن بازار در دسترس است؛ بنابراین این متغیر با عدم
تقارن اطالعاتی رابطه معکوس دارد .فرض بر این است که عدم تقارن اطالعاتی کمتری در مورد
شرکتهای با عمر بیشتر وجود دارد (باباجانی و همکاران.)8939،
در این تحقیق ،مطابق با روش دروبز 52و همکاران ( )5773و بابا جانی و همکاران ( )8939با
ترکیب پنج سنجه انتخابی عدم تقارن اطالعاتی ،یک شاخص کلی محاسبه میشود .به منظور
ساخت شاخص ترکیبی عدم تقارن اطالعاتی ابتدا رتبه چارکی شرکتها برای تمامی پروکسیهای
مذکور محاسبه میشود ،بهطوریکه یک رتبه باالتر به معنی درجه باالتر عدم تقارن اطالعاتی است.
 - 2- 2- 3-3عدم نقدشوندگی ): (A
58

در این پژوهش از معیار عدم نقدشوندگی ارائهشده توسط آمیهود ( )5775استفادهشده است.
سهامی که نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود در آن باال باشد ،در قبال حجم کوچکی از معامله تغییر
قیمت زیادی دارد .این نسبت از تقسیم قدر مطلق بازده بر حجم معامالت در یک بازه زمانی معین
به دست میآید .این معیار بهصورت میانگین برای هرسال محاسبه شده است.
رابطه ()5
∑
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که در این رابطه  rijبازده سهام  iاز روز  jدر سال  dvolij ،tحجم معامالت سهم  iدر روز  jاز سال
 T ،tتعداد روزهای انجام معامله بر روی سهم  iدر سال  Ait ،Tنسبت عدم نقدشوندگی سهم  iدر
سال  ،tمیباشد.
 -3-2-3-3تمرکز مالكیت ):(CONC
50

برای محاسبه میزان تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال – هریشمن استفاده شده است .شاخص
هرفیندال – هریشمن شاخصی اقتصادی است که برای سنجش میزان انحصار در بازار استفاده
میشود .در این شاخص درصد سهام هر یک از مالکین نهادی به توان دو رسیده و باهم جمع
میشوند .حاصل بین  7تا  8بوده و هرچقدر به  8نزدیکتر باشد تمرکز بیشتر است:
رابطه ()9

در این رابطه  Concentrationiدرصد تمرکز مالکیت SI ،درصد مالکیت هر یک از مالکین میباشد.
 -3-3-3متغیر کنترلی
 :SIZEدر این پژوهش از لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت در پایان دوره برای سنجش اندازه
شرکت بهره گرفته شد .با توجه به این که دقت پیشبینیها در شرکتها متأثر از اندازه آن است،
این اثر با استفاده از بهکارگیری متغیر اندازه ،کنترل خواهد شد.
 :D/Lنسبت بدهی بهصورت حاصل تقسیم جمع بدهیها به داراییها محاسبه خواهد شد .این
نسبت نشان میدهد که بدهیهای یک شرکت چه نسبتی به دارائیهای آن دارد.
 :ROEنرخ بازده سرمایه گذری از طریق نسبت سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه
میگردد .در واقع نرخ بازده سرمایهگذاری ،میزان کارایی مدیریت سرمایه یا مالی را محاسبه
میکند.
 :FLنسبت اهرم مالی از طریق درصد تغییرات در سود خالص نسبت به درصد تغییرات در سود
عملیاتی محاسبه میگردد.
 :ROSنسبت سود خالص به فروش حاصل تقسیم سود خالص به فروش است .اینکه تغییرات در
فروش به چه اندازه در سود خالص مؤثر است ،میتواند دقت پیشبینی سود و همچنین توان
سودآوری را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد ،زیرا به عنوان مثال اگر این نسبت باال باشد با تغییر اندک
میزان فروش ،سود خالص تغییرات به نسبت بیشتری خواهد داشت.
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 -4-3-3مدل پژوهش
مدلهای رگرسیونی هر یک از فرضیههای تحقیق به شرح زیر ارائه میشود که عبارتاند از:
رابطه ( )6مدل فرضیه اول تحقیق
FEi,t= β0 + β1 All_Index i,t + β2 SIZE i,t + β3 FL i,t +β4 ROEi,t +β5 ROS i,t +β6 D/L i,t +ui,t
رابطه ( )2مدل فرضیه دوم تحقیق
FEi,t = β0 + β1 A i,t + β2 SIZE i,t + β3 FL i,t +β4 ROEi,t +β5 ROS i,t +β6 D/L i,t +ui,t
رابطه ( )8مدل فرضیه سوم تحقیق
FEi,t = β0 + β1 CONC i,t * All_Index i,t + β2 SIZE i,t + β3 FL i,t +β4 ROEi,t +β5
ROS i,t +β6 D/L i,t +ui,t
رابطه ( )0مدل فرضیه چهارم تحقیق
FEi,t = β0 + β1 CONC i,t * A i,t + β2 SIZE i,t + β3 FL i,t +β4 ROEi,t +β5 ROS i,t +β6
D/L i,t +ui,t

در هر یک از مدلهای رگرسیونی فوق FEi,t ،دقت پیشبینی سود All_Index ،عدم تقارن
اطالعاتی A i,t ،عدم نقد شوندگی CONCi,t ،تمرکز مالکیت sizei,t ،اندازه شرکت D/Li,t ،نسبت
بدهی ROEi,t ،نرخ بازده سرمایهگذاری FLi,t ،اهرم مالی ROSi,t،نسبت سود خالص به فروش و
 ui,tپسماند مدل میباشد.
 -5-3-3روش جمعآوری دادهها و ابزار تحقیق
دادههای مرتبط با ادبیات و مبانی نظری تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای شامل کتب ،مجالت،
مقاالت ،پایاننامهها و وبسایتها جمعآوری و جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز جهت تحلیل
فرضیههای تحقیق از دادههای بورس اوراق بهادار با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین بهره گرفته شد.
همچنین آزمون فرضیههای تحقیق به کمک نرمافزار  Eviews7صورت پذیرفت.
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 -6-3-3روش تحلیل فرضیهها
در این پژوهش بهمنظور توصیف دادهها از آمارههای توصیفی میانگین ،میانه ،انحراف معیار،
بیشترین و کمترین مقدار استفاده خواهد شد .در ادامه جهت تحلیل فرضیههای تحقیق با تبیین
مدل رگرسیونی از تحلیل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی یا پانل دیتا استفاده میشود.
بدین منظور جهت تشخیص مدل از آزمون چاو یا اف لیمر بهره گرفته شد .درصورتیکه فرض صفر
رد نشود ،از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود و در غیر این صورت ،روش پانل ارجح
است .در بررسی روش پانل الزم است بررسی شود که پانل با اثرات ثابت ارجح است یا اثرات
تصادفی .برای این کار ،از آزمون هاسمن استفاده میشود .فرض صفر این آزمون ارجحیت روشهای
تصادفی بر روشهای ثابت میباشد .درصورتی که فرض صفر رد شود ،پانل با اثرات ثابت ارجح است
و در غیر این صورت پانل با اثرات تصادفی .همچنین جهت بررسی عدم وجود خودهمبستگی مرتبه
اول ،از آماره دوربین واتسون ،برای بررسی عدم وجود هم خطی از آزمون عامل تورم واریانس یا
 VIFو همچنین همسانی واریانس خطاهای مدل ،از آزمون بروش پاگان گادفری استفاده میشود.
 -4یافتههای تحقیق
-1-4یافتههای توصیفی
جدول  8نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .همچنان که از نتایج مشخص
است بیشترین میانگین در شاخص نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت  96/556و کمترین
میانگین در شاخص عدم نقد شوندگی نمایان شده است .این موضوع بیانگر وجود دادههای
دورافتاده در بین مشاهدات است .انحراف معیار متغیرهای تحقیق نشان میدهد که پراکندگی
شاخص نرخ بازده حقوق صاحبان سهام نسبت به سایر متغیرهای تحقیق بیشتر است .در بین
متغیرهای تحقیق کمترین مقدار مربوط به شاخص عدم نقد شوندگی و تمرکز مالکیت شرکتها
بوده است و بیشترین مقدار مربوط به شاخص سود خالص به فروش است.
جدول  -1نتایج توصیفی متغیرها
آماره /متغیر

ALLINDEX

A

CONC

SIZE

FL

ROE

ROS

D/L

میانگین

86/680

7/775

7/530

88/305

8/565

96/556

50/667

7/222

انحراف معیار

9/222

7/776

7/557

7/883

8/026

83/035

58/008

7/882

حداقل

0

7/777

7/777

87/983

-86/732

-95/768

-68/226

7/876

حداکثر

52

7/736

7/388

86/779

82/825

03/670

889/883

7/602
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 -2-4تشخیص مدل
جدول  5نتایج حاصل از روش دادههای به کار گرفتهشده برای تخمین مدل رگرسیونی را نشان
میدهد .همچنان که نتایج نشان میدهد با توجه به اینکه در هر چهار مدل فرضیههای پژوهش
سطح معناداری کمتر از  7/72میباشد ،درنتیجه فرض صفر رد می شود و پانل با اثرات ثابت نسبت
به حداقل مربعات ارجح است .در ادامه برای انتخاب بین پانل با اثرات ثابت و پانل با اثرات تصادفی،
از آزمون هاسمن استفاده میشود.
جدول  -2نتایج آزمون چاو
شماره فرضیه

مقدار آماره F

درجه آزادی

p-value

روش تأیید شده

اول

890/679

62

7/777

دادههای پانلی

دوم

896/878

62

7/777

دادههای پانلی

سوم

896/280

62

7/777

دادههای پانلی

چهارم

898/378

62

7/777

دادههای پانلی

منبع :یافتههای پژوهشگر

در نتایج جدول  9با توجه به سطح معناداری کمتر از  7/72برای هر سه مدل کیفیت سود،
درنتیجه استدالل میشود فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت سیستماتیک در ضرایب رد شده است،
بنابراین مدل با اثرات ثابت در مقایسه با روش اثرات تصادفی از کارایی بیشتری برخوردار است.
جدول  -3نتایج آزمون هاسمن
شماره فرضیه

مقدار آماره F

درجه آزادی

p-value

روش تأییدشده

اول

85/398

8

7/766

اثرات ثابت

دوم

86/803

8

7/756

اثرات ثابت

سوم

86/638

8

7/758

اثرات ثابت

چهارم

86/568

8

7/750

اثرات ثابت

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-4تخمین مدل
در این بخش با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای اف لیمر و هاسمن محاسبهشده در بخش قبل،
مدل رگرسیونی تحقیق تخمین و برآورد میگردد که نتایج آن به تفکیک هر مدل ارائهشده است.
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 -1-3-4نتایج بررسی فرضیه اول تحقیق
با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  6مشاهده میشود که معناداری آماره  Fکمتر از 7/72
است ،درنتیج ه کلیت مدل معنادار است .آماره دوربین واتسون بین  8/2و  5/2قرار دارد که با توجه
به جدول دوربین واتسون نشاندهنده عدم وجود خودهمبستگی در خطاهای مدل میباشد .مقادیر
مربوط به  VIFنیز همگی مقداری کمتر از  2دارند که نشاندهنده عدم وجود هم خطی بین
متغیرهای مستقل میباشد .با توجه به این موارد ،میتوان گفت که مدل ارائهشده برای دادههای
پژوهش مناسب است و میتوان به نتایج مدل اتکا کرد.
ضریب متغیر مربوط به عدم تقارن اطالعاتی برابر با  7/762و آماره  tمربوط به آن نیز برابر با
 5/678است .با توجه به آماره  tو همچنین سطح معناداری که مقداری کمتر از  7/72دارد و اینکه
عالمت مربوط به ضریب نیز مثبت است ،می توان نتیجه گرفت که ضریب عدم تقارن اطالعاتی
بهطور معناداری از صفر بزرگتر است .درنت یجه فرضیه اول پژوهش پذیرفته میشود ،به این معنی
که عدم تقارن اطالعاتی دارای اثر مثبت و معنیدار بر دقت پیشبینی سود است.
جدول  -4نتایج تخمین مدل اول پژوهش با رگرسیون پانل با اثرات ثابت
D/L i,t +ui,t β6 +ROS i,t β5 +ROEi,t β4 +i,t + β2 SIZE i,t + β3 FL i,t FEi,t = β0 + β1 All_Index

نماد

نام متغیر

ضریب

آماره t

سطح معناداری

VIF

عرض از مبدأ

β0

-5/332

-8/289

7/883

---

عدم تقارن اطالعاتی

All_Index

7/762

5/678

7/780

8/752

اندازه شرکت

SIZE

7/538

8/686

7/789

8/857

اهرم شرکت

FL

-7/725

-5/772

7/768

8/772

بازده صاحبان سهام

ROE

-7/755

-6/008

7/777

8/268

نسبت سود به فروش

ROS

-7/778

-7/338

7/955

8/872

D/L

7/879

7/560

8/828

نسبت بدهی

8/823

ضریب تعیین تعدیلشده

7/556

آماره F

5/059

آماره دوربین واتسون

8/628

معناداری آماره F

7/777

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-3-4نتایج بررسی فرضیه دوم تحقیق
همچنان که نتایج جدول  2نشان میدهد ،سطح معناداری آماره  Fکمتر از  7/72میباشد ،درنتیجه
مدل معنادار است .آماره دوربین واتسون با مقدار بین  8/2و  5/2نشاندهنده عدم وجود
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خودهمبستگی در خطاهای مدل میباشد .مقادیر مربوط به  VIFنیز همگی مقداری کمتر از 2
دارند که نشاندهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل میباشد .با توجه به این موارد،
میتوان گفت که مدل ارائهشده برای دادههای پژوهش مناسب است .همچنین ضریب متغیر مربوط
به عدم نقدشوندگی سهام برابر با  -8/803و آماره  tمربوط به آن نیز برابر با  -8/728میباشد .با
توجه به آماره  tو همچنین سطح معناداری که مقداری بیشتر از  7/72دارد ،میتوان نتیجه گرفت
که ضریب عدم نقدشوندگی سهام ،علیرغم منفی بودن ،فاصله معناداری با صفر ندارد .درنتیجه
فرضیه دوم پژوهش پذیرفته نمی شود ،به این معنی که عدم نقد شوندگی سهام رابطه معنیدار با
دقت پیشبینی سود ندارد.
جدول  -5نتایج تخمین مدل دوم پژوهش با رگرسیون پانل با اثرات ثابت
D/L i,t +ui,t β6 +ROS i,t β5 +ROEi,t β4 +i,t + β2 SIZE i,t + β3 FL i,t FEi,t = β0 + β1 A

نام متغیر

نماد

ضریب

آماره t

سطح معناداری

VIF

عرض از مبدأ

β0

-5/662

-8/529

7/588

---

عدم نقدشوندگی سهام
اندازه شرکت

A
SIZE

-8/803
7/972

-8/728
8/638

7/536
7/723

8/797
8/827

اهرم شرکت

FL

-7/727

-8/375

7/726

8/776

بازده صاحبان سهام

ROE

-7/759

-6/607

7/777

8/208

نسبت سود به فروش

ROS

-7/778

-8/788

7/560

8/879

نسبت بدهی

D/L

7/863

8/957

7/866

8/868

ضریب تعیین تعدیلشده
آماره دوربین واتسون

7/557
8/868

آماره F
معناداری آماره F

5/866
7/777

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-3-4نتایج بررسی فرضیه سوم تحقیق
جدول  8نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق را نشان میدهد .نتایج آماره  ،Fآزمون دوربین واتسون و
آماره  VIFنشان از مناسب بودن مدل فرضیه سوم پژوهش است .ضریب متغیر مربوط به اثر
غیرمستقیم تمرکز مالکیت برابر با  -7/757و آماره  tمربوط به آن نیز برابر با  -7/325است .با توجه
به آماره  tو همچنین سطح معناداری که مقداری بیشتر از  7/72دارد ،میتوان نتیجه گرفت که
ضریب مربوط به اثر غیرمستقیم ،علیرغم منفی بودن ،فاصله معناداری با صفر ندارد .درنتیجه
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فرضیه سوم پژوهش پذیرفته نمیشود ،به این معنی که تمرکز مالکیت از طریق عدم تقارن
اطالعاتی بر دقت پیشبینی سود اثر غیرمستقیم ندارد.

جدول  -6نتایج تخمین مدل سوم پژوهش با رگرسیون پانل با اثرات ثابت
D/L i,t +ui,t β6 +ROS i,t β5 +ROEi,t β4 +i,t + β2 SIZE i,t + β3 FL i,t All_Index*FEi,t = β0 + β1 CONC i,t

ضریب

آماره t

سطح معناداری

VIF

نام متغیر

نماد

-8/285

7/883

---

عرض از مبدأ

β0

-9/792

اثر غیرمستقیم
اندازه شرکت

All_Index*Con
c

-7/757

-7/325

7/965

8/797

SIZE

7/988

5/567

7/758

8/828

اهرم شرکت

FL

-7/728

-8/355

7/722

8/776

بازده صاحبان سهام

ROE

-7/759

-6/668

7/777

8/208

نسبت سود به فروش

ROS

-7/778

-8/766

7/500

8/875

نسبت بدهی

D/L

7/835

8/950

7/862

8/860

ضریب تعیین تعدیلشده

7/557

آماره F

5/867

آماره دوربین واتسون

8/898

معناداری آماره F

7/777

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -4-3-4نتایج بررسی فرضیه چهارم تحقیق
با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  0همچنان که از نتایج آزمونهای ( Fکمتر از  ،)7/72آماره
دوربین واتسون (بین  8/2و  ) 5/2و آماره (VIFمقداری کمتر از  )2مشخص است کلیت مدل
معنادار است و میتوان به نتایج مدل اتکا کرد .همچنین ضریب متغیر مربوط به اثر غیرمستقیم
تمرکز مالکیت برابر با  -0/086و آماره  tمربوط به آن نیز برابر با  -7/225میباشد .با توجه به آماره
 tو همچنین سطح معناداری که مقداری بیشتر از  7/72دارد ،میتوان نتیجه گرفت که ضریب
مربوط به اثر غیرمستقیم ،علی رغم منفی بودن ،فاصله معناداری با صفر ندارد .درنتیجه فرضیه
چهارم پژوهش پذیرفته نمیشود ،بدین معنا که تمرکز مالکیت از طریق نقد شوندگی سهام بر دقت
پیشبینی سود اثر غیرمستقیم ندارد.
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جدول  -7نتایج تخمین مدل چهارم پژوهش با رگرسیون پانل با اثرات ثابت
D/L i,t +ui,t β6 +ROS i,t β5 +ROEi,t β4 +i,t + β2 SIZE i,t + β3 FL i,t A*FEi,t = β0 + β1 CONC i,t

نام متغیر

نماد

ضریب

آماره t

سطح معناداری

VIF

عرض از مبدأ

β0

-5/800

-8/969

7/886

---

اثر غیرمستقیم

A*Conc

-0/086

-7/225

7/265

8/785

اندازه شرکت
اهرم شرکت

SIZE
FL

7/952
-7/728

5/798
-8/352

7/765
7/722

8/853
8/776

بازده صاحبان سهام

ROE

-7/759

-6/633

7/777

8/208

نسبت سود به فروش

ROS

-7/778

-8/768

7/567

8/879

نسبت بدهی

D/L

7/866

8/973

7/838

8/868

ضریب تعیین تعدیلشده
آماره دوربین واتسون

7/583
8/893
منبع :یافتههای پژوهشگر

آماره F

5/897

معناداری آماره F

7/777

 -5بحث و نتیجهگیری
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی سود را بهعنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی شرکتها تلقی
نموده و تمایل بهاندازه گیری میزان سودآوری آینده شرکت دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش
سهام خود تصمیمگیری کنند؛ بدین ترتیب با پیشبینی سود ،نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت
مینمایند .پیشبینیهای سود هر سهم در سرمایهگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر متغیرهای عدم نقدشوندگی سهام و عدم تقارن اطالعاتی بر روی
دقت پیش بینی سود انجام شد .همچنین اثر غیرمستقیم متغیر ساختار مالکیت (تمرکز) در این
روابط بررسی شد.
شاخص عدم تقارن اطالعاتی که ترکیبی از پنج سنجه انتخابی است ،بر دقت پیشبینی سود اثر
مثبت دارد .این بدین معنی است که شرکتها بنا به دالیل مختلف در شرایط عدم تقارن اطالعاتی
باالتر دارای خطای پیشبینی سود بیشتری میباشند .نتیجه آزمون این فرضیه را از دیدگاههای
مختلف میتوان تحلیل کرد :مورد اول اینکه هرگاه عدم تقارن اطالعاتی باالست ،ذینفعان خارجی
اطالعات الزم و کافی برای نظارت بر مدیریت یا انتخابهای حسابداری آنها را ندارند .در حقیقت
هرچه زمینبازی به لحاظ اطالعاتی بین مدیران و سهامداران نامتقارنتر باشد ،انگیزه مدیریت برای
کنترل کردن سود بیشتر است ،زیرا میتواند از رهگذر دستکاری در سود و با توجه به این مفهوم
که سرمایهگذاران به دلیل فاصله اطالعاتی موجود قادر به کشف مدیریت سود نیستند ،به اهداف
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خود برسد .دیدگاه بعدی این است که در شرایط عدم تقارن اطالعاتی باالتر ،با توجه اهمیت و
اثرگذاری سود پیش بینی شده ،مدیریت برای دستیابی به اهداف کوتاهمدت ،سود پیشبینی شده را
دستکاری و برخالف واقعیت اعالم نماید.
هدف از آزمون فرضیه دوم بررسی تأثیر عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیشبینی سود بود که
انتظار میرفت با توجه مبانی نظری پژوهش که بیانگر تأثیر نقدشوندگی سهام بر عملکرد شرکت
بود این فرضیه قبول گردد ،اما نتایج آزمونها بیانگر این است که عدم نقد شوندگی سهام اثر مثبت
بر دقت پیشبینی سود ندارد.
هدف از آزمون فرضیه های سوم و چهارم بررسی اثر غیرمستقیم تمرکز مالکیت از طریق دو
متغیر عدم تقارن اطالعاتی و یا عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیشبینی سود بود که با تفسیر
نتایج آزمونها مشخص گردید که تمرکز مالکیت اثر غیرمستقیم مهمی بهواسطه دو متغیر عدم
تقارن اطالعاتی و عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیشبینی سود ندارد.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر به سرمایهگذاران و سهامداران پیشنهاد میشود که با مفهوم عدم
تقارن اطالعاتی و عوامل مؤثر بر آن بیشتر آشنا شده و در تصمیمگیریهای خود به نقش این
عوامل توجه داشته باشند .به محققان و پژوهشگران پیشنهاد میگردد برای محاسبه عدم نقد
شوندگی از سایر نسبتها و متغیرها نظیر شکاف قیمتی و مدل آمیوست استفاده شود .همچنین
آنها میتوانند برای محاسبه دقت پیشبینی سود از سایر مدلها نظیر مدل چنگ و فیرث استفاده
شود .ضمناً مطالعه حاضر با محدودیتهایی مواجه بود .با توجه به محدود بودن جامعه آماری به
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها پایان اسفندماه است،
تسری نتایج به سایر شرکتها باید بااحتیاط انجام شود .در این پژوهش برای محاسبه عدم
نقدشوندگی سهام از نسبت آمیهود استفاده شد درحالی که استفاده از سایر معیارهای اندازهگیری
نقد شوندگی ممکن است نتایج دیگری به همراه داشته باشد.
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