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بررسی رابطۀ بین کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود با سرعت انعکاس
اطالعات در قیمت سهام


دکتر عباس افالطونی

چکیده
در این پژوهش ،رابطۀ بین کیفیت سود حسابداری (سنجیده شده با معیارهای کیفیت
اقالم تعهدی و پایداری سود) و سرعت انعکاس اطالعات در قیمت سهام ،در بازۀ زمانی
 2831تا  ،2832در  221شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و
رابطۀ عاملهای ریسک سرعت انعکاس اطالعات حسابداری و غیر حسابداری با صرف
ریسک بررسی گردیده است .در برآورد الگو ها از رویکرد دادههای ترکیبی و نیز رگرسیون
دو مرحلهای فاما  -مکبث ( )2398استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که
هرچه کیفیت اقالم تعهدی بیشتر و میزان پایداری سود حسابداری باالتر باشد ،اطالعات ب ا
سرعت بیشتری در قیمتهای سهام انعکاس مییابد .همچنین ،نتایج بیانگر وجود رابطۀ
مثبت و معنادار بین عامل های ریسک سرعت انعکاس اطالعات حسابداری و غیر -
حسابداری با صرف ریسک است .این موضوع بدان معناست که با کاهش کیفیت سود،
سرعت انعکاس اطالعات در قیمتهای سهام کاهش یافته و بازده مطالبه شده توسط
سهامداران افزایش پیدا میکند.

واژههای کلیدی :کیفیت اقالم تعهدی ،پایداری سود ،سرعت انعکاس اطالعات ،صرف ریسک.


استادیار حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.

نویسندۀ مسئول مقاله :عباس افالطونی ()Email: Abbasaflatooni@gmail.com
تاریخ دریافت39 / 6/22 :

تاریخ پذیرش31 /2 /94 :
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مقدمه

در یک بازار اوراق بهادار که سرمایهگذاران به صورت منطقی تصمیمگیری میکنند
و اطالعات کامل و متقارنی در خصوص داراییهای مورد مبادله وجود دارد ،اطالعات به
سرعت و به طورکامل در قیمتهای سهام منعکس میشود .به بیان دیگر ،در بازارهای کارا
فرض بر آن است که تمام اطالعات موجود ،بیدرنگ یا پس از اندک زمانی بدون اعمال
هیچگونه نظر شخصی در قیمت سهام انعکاس مییابد )ولک و دد .)2001 ،4با اینحال،
بسیاری از پژوهشها (برای مثال باری و براون4391 ،2؛ مرتون4391 ،9؛ لمبرت ،لئوز و
ورشیا2001 ،1؛ آکینز ،نگ و وردی2042 ،2؛ کالن ،خان و لو )2042 ،6بیانگر عدم وجود
اطالعات کامل در بازار هستند .اطالعات مبهم و نامتقارن ،از کشف به هنگام قیمت سهام
جلوگیری میکند و سرعت تأثیر اطالعات بر قیمتهای سهام را کاهش میدهد (ورشیا،1
4390؛ کالن ،گوینداراج و خو2000 ،9؛ پورحیدری و کرمشاهی .)4993 ،یکی از دالیل
ایجاد پدیدۀ مذکور ،کیفیت پایین اطالعات (بویژه اطالعات مربوط به سود حسابداری)
منتشر شده توسط شرکتها است (کالن ،خان و لو.)2042 ،
سود حسابداری از مهمترین اطالعاتی است که توسط شرکت منتشر میشود و ارقام
سود و کیفیت آنها تأثیر مستقیمی در ارزشگذاری سهام دارند .شاید بتوان گفت از بین
اطالعات مالی که توسط بنگاههای اقتصادیگزارش میشود  ،سود باالترین جایگاه را دارد
(ساوو .)2006 ،3هر چه کیفیت سود حسابداری یک شرکت پایینتر باشد ،اطالعات نهفته
در آن با سرعت کمتری در قیمتهای سهام انعکاس مییابند و (به دلیل ریسک باالتر)
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان جهت انتقال منابع مالی به شرکت ،بازدۀ باالتری مطالبه
میکنند (ورشیا.)4390 ،
معیارهای مختلفی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد با این حال در این پژوهش
روی کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود تمرکز شده است .علت این امرآن است که
کیفیت اقالم تعهدی عالوه بر سنجش کیفیت سود میتواند معیاری برای سنجش کیفیت
کلی اطالعات شرکت باشد (گوماریز و بالستا2049 ،40؛ مدرس و حصارزاده4991 ،؛ ثقفی
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و عرب مازاریزدی )4993 ،و سرمایهگذاران در جهت اهداف ارزشگذاری سهام ،به
ویژگی پایداری سود بیش از سایر معیارهای کیفی سود توجه دارند (دچو و همکاران،44
 .)2040بنابراین ،در این پژوهش رابطۀ کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود با سرعت
انعکاس اطالعات در قیمت سهام (سرعت تعدیل قیمتهای سهام) بررسی شده است.
همچنین با پیروی از کالن ،خان و لو ( ،)2042عوامل ریسک ناشی از کیفیت اطالعات
حسابداری و غیر حسابداری محاسبه و رابطۀ آنها با صرف ریسک بررسی شده است.
پیشینۀپژوهش

پژوهشهای پیشین (مانند ورشیا4390 ،؛ کالن ،خان و لو )2042 ،بیان میکنند که
سرمایهگذاران جهت برآورد قیمت سهام ،از صورتهای مالی به عنوان بخشی از مجموعه
اطالعاتیکه جهت پیشبینی جریانهای وجوه نقد آینده به کار میرود ،استفاده میکنند.
این موضوع بدان معناست که صورتهای مالی ،محتوای اطالعاتی دارند .با این حال،
صورتهای مالی به صورت دورهای منتشر میشوند و سایر اطالعات غیر حسابداری (مانند
اطالعات غیر حسابداری مربوط به شرکت ،اطالعات مربوط به صنعت و وضعیت کلی
بازار سرمایه و اقتصاد) در فواصل زمانی ما بین انتشار صورتهای مالی ،وارد بازار سرمایه
میشوند و سریعتر از اطالعات حسابداری ،در قیمتهای سهام انعکاس مییابند.
باری و براون ( )4391و مرتون ( )4391نشان دادند زمانی که در مورد پارامترهای
ارزشگذاری سهام یک شرکت ،ابهام و عدم اطمینان وجود داشته باشد ،سرمایهگذاران
جهت انتقال منابع مالی خود به شرکت مذکور ،بازدۀ باالتری مطالبه خواهند کرد و این
موضوع شرکت را در تأمین مالی پروژههای خود با مشکل روبرو می کند .الگوهای نظری
(برای مثال دیاموند و ورشیا4334 ،42؛ و آمیهود و مندلسون )4396 ،49و نتایج تجربی (مانند
آمیهود و مندلسون4396 ،؛ آمیهود )2002 ،نشان داد که وجود ابهام در اطالعات و کیفیت
پایین آن ،عدم اطمینان سرمایهگذاران را در پی دارد .در این شرایط ،سرمایهگذاران برای
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انجام معامله ،اطالعات حجیمتر و با کیفیتتر را با صرف زمان بیشتر گردآوری مینمایند.
این موضوع کاهش سرعت انعکاس اطالعات در قیمتهای سهام را در پی دارد.
در شرایط عدم اطمینان ،سرمایهگذاران برای تعدیل ارزیابی اولیۀ خود در خصوص
جریانهای وجوه نقد آیندۀ سهام ،زمان طوالنیتری صرف کرده ،اطالعات بیشتری
گردآوری میکنند و از ارزیابی سایر سرمایهگذاران نیز استفاده مینمایند .این موضوع
موجب میشود تا اطالعات جدید با تأخیر زمانی بیشتری در قیمت سهام انعکاس یابند
(ورشیا4390 ،؛ کالن ،گوینداراج و خو.)2000 ،
نتایج پژوهشها نشان می دهد که در شرکتهای بزرگتر ،شرکت هایی با حجم
بیشتر معامالت سهام ،شرکتهایی با درصد مالکیت نهادی باالتر و شرکتهایی که بیشتر
مورد توجه تحلیلگران هستند ،قیمت سهام نسبت به اطالعات جدید واکنش سریعتری
نشان میدهد و با تأخیر کمتری (نسبت به سایر سهام) تعدیل میگردد (بادرینات ،کال و
نو4332 ،41؛ چوردیا و اسوامیناتان .)2000 ،42چوردیا و اسوامیناتان( )2001نیز دریافتند
وقتی سرمایه گذاران صرفاً به مبادلۀ سهام شرکتهای خاصی اقدام میکنند ،حجم مبادالت
در آن سهام را افزایش داده و سرعت تعدیل قیمت های سهام را افزایش میدهند.
لی و همکاران )2040( 46دریافتند که سرعت انعکاس اطالعات در قیمت سهام در
بازار بورس تایوان از یک رفتار نامتقارن برخودار بوده و سرعت انعکاس اخبار خوب
بیش از اخبار بد است .با اینحال ،آنان رابطۀ معناداری بینکیفیت اطالعات و سرعت
تعدیل قیمتهای سهام کشف نکردند .کالن و همکاران ( )2042دریافتند زمانی که
اطالعات غیر حسابداری وارد بازار سرمایه میشود ،سرمایهگذاران پیشبینیهای قبلی خود
را در مورد جریانهای وجوه نقد تعدیل میکنند و سپس قیمتهای جدیدی را برای سهام
برآورد مینمایند .همچنین ،آنان عقیده دارند که سرعت تعدیل قیمتهای سهام آن گونه
که انتظار می رود باال نیست و دلیل این امر ،کیفیت پایین اطالعات حسابداری و بویژه
کیفیت پایین سود حسابداری است.
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سان و یو )2041( 41دریافتند در شرکتهایی با هیأت مدیرۀ مستقل تر ،قیمت سهام با
سرعت باالتری نسبت به اطالعات جدید عکس العمل نشان داده و تعدیل میشود .گوردون
و وو )2041( 49نیز نشان دادند وقتی عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و سهامداران باالتر
باشد ،قیمت سهام با تأخیر بیشتری به اطالعات موجود عکسالعمل نشان میدهد و دیرتر
تعدیل میگردد .آنان دریافتند ،کیفیت باالتر افشای اطالعات شرکتها موجب کاهش
عدم تقارن اطالعاتی شده و سرعت انعکاس اطالعات در قیمتهای سهام را باالتر میبرد.
در پژوهشهای داخلی ،مهرآرا و عبدلی( )4992دریافتند که سرعت تأثیر اخبار
خوب و بد بر نوسانهای آتی قیمتها یکسان است .آنان علت این امر را به کند بودن
جریان اطالعات و جوان بودن بورس اوراق بهادار نسبت میدهند .خانی و فراهانی ()4991
نشان دادند که در بورس اوراق بهادار تهران ،قیمت ها با سرعت کمی نسبت به اطالعات
منتشره عکسالعمل نشان میدهند .رحمانی ،یوسفی و رباط میلی ( )4934دریافتند در
شرکتهایی که سود غیرمنتظره آنها کمتر و کیفیت اقالم تعهدی آنها (به عنوان متغیر
جانشین کیفیت افشا) بیشتر است ،قیمت سهام با سرعت بیشتری نسبت به اطالعات واکنش
نشان میدهد.
ابراهیمی کردلر و همکاران ( )4932نشان دادند در شرکتهایی که محافظه کاری
بیشتری اعمال میشود ،قیمت سهام نسبت به اخبار بد (در مقایسه با اخبار خوب) عکس -
العمل سریعتری از خود نشان میدهد .جوانمرد و پورموسی ( )4932نیز کیفیت
گزارشگری مالی را با متغیر جانشین کیفیت اقالم تعهدی سنجیدند و دریافتند که سرعت
تعدیل قیمت سهام در شرکتهایی با کیفیت گزارشگری زیاد و کم ،تفاوت معناداری با
هم ندارد .پورزمانی و قمری ( )4939دریافتند که در بورس اوراق بهادار تهران ،سرعت
تعدیل قیمتهای سهام در پاسخ به اخبار خوب و بد تفاوت معناداری با هم ندارد.
حساسیگانه و امیدی ( )4939دریافتند که هرچه کیفیت اقالم تعهدی و محتوای اطالعاتی
سودها باالتر باشد ،اطالعات مربوط به سود با سرعت بیشتری در قیمت سهام منعکس
میگردد .خدامی پور  ،امیدی و محمدرضاخانی( )4939نشان دادند که رابطۀ بین کیفیت
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سود و سرعت تعدیل قیمتهای سهام ،چندان قوی نیست .همچنین  ،آنان دریافتند که
سرعت انعکاس اطالعات بد و خوب در قیمتهای سهام از نظر آماری یکسان و دارای
الگوی رفتاری متقارن است.
فرضیههای پژوهش

با توجه به مطالب بیان شده ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر ارائه میشوند :
فرضیۀ اول :بین کیفیت اقالم تعهدی و سرعت انعکاس اطالعات در قیمت سهام رابطۀ مثبت
معناداری وجود دارد.
فرضیۀ دوم :بین پایداری سود و سرعت انعکاس اطالعات در قیمت سهام رابطۀ مثبت و
معناداری وجود دارد.
همچنین  ،به منظور بررسی تأثیر ریسک سرعت انعکاس اطالعات در قیمتهای سهام
(که ناشیاز پایینبودنکیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود است) و صرف ریسک،
فرضیههای زیر آزمون شدهاند:
فرضیۀ سوم :عامل ریسک سرعت انعکاس اطالعات حسابداری رابطۀ مثبت و معناداری با
صرف ریسک سال آینده دارد.
فرضیۀ چهارم :عاملریسک سرعت انعکاس اطالعات غیر حسابداری رابطۀ مثبت و
معناداری با صرف ریسک سال آینده دارد.
جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀآماری پژوهش شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در بازۀ زمانی  4992تا  119( 4934شرکت) است .برای تعیین نمونۀ آماری ،شرایط
زیر اعمال شده است:
 .4پایان سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه بوده و در طول دورۀ مطالعه  ،تغییر
سال مالی نداشته باشند (در این مرحله  469شرکت حذف گردید).
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 .2جزء شرکتهای بیمهای ،بانکی و سرمایه گذاری مالی نباشند (در این مرحله 402
شرکت حذف گردید).
 .9سهام شرکتها وقفۀ معامالتی بیش از  1ماه نداشته و دادههای آنها در دسترس باشد
(در این مرحله  36شرکت حذف گردید).
با اعمال شرایط ،تعداد  442شرکت ( 4009مشاهده) به عنوان نمونۀ آماری انتخاب و
دادههای مورد نیاز از بانک اطالعاتی رهآورد نوین و سایت کدال 43گردآوری شده است.
الگوهای پژوهش

ابتدا با استفاده از الگوی کازنیک )4333( 20که برای سازگاری با محیط تجاری ایران
توسط بهار مقدم و کوهی ()4993به شکل زیر تغییر یافته ،کیفیت اقالم تعهدی محاسبه
شده است:
() 4

ACCit = α + β1(ΔREVit ΔRECit + ΔINVit ) + β2PPEit + β3ΔCFOit + εit

که در آن؛  ،ACCکل اقالم تعهدی؛  ،ΔREVتغییرات درآمد فروش؛ ،ΔREC
تغییرات بدهکاران؛  ،ΔINVتغییرات موجودی کاال؛  ،PPEمجموع داراییهای ثابت و
 ،ΔCFOتغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی است .تمام متغیرها با استفاده از مجموع
داراییهای ابتدای دورۀ همگن شدهاند .پس از برآورد الگوی ،4باقیماندههای آن استخراج
شده است .مقدار معکوس انحراف معیار باقیماندههای مربوط به هر شرکت
( ) ،)AQ=1/St.dev(εبیانگر کیفیت اقالم تعهدی است .با این تعریف ،مقادیر بزرگتر AQ

بیانگر کیفیت باالتر اقالم تعهدی خواهند بود.
در مرحلۀ بعد ،پایداری سود هر شرکت محاسبه شده است .پایداری سود ،تداوم و
ثبات سود از یک دوره به دورۀ بعد را ارزیابی میکند .ثبات و تکرارپذیری سود ،از مؤلفه-

های سنجش کیفیت سود است .کیفیت سود شرکتهای دارای مقادیر سود منظم و با
ثبات ،از کیفیت سود شرکتهای دارای سود نامنظم و پرنوسان ،باالتر است زیرا سود منظم
و تکرار پذیر ،قابلیت پیش بینی مقادیر آتی سود را آسانتر و نتایج حاصل را قابل اتکاتر
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میکند (دچو و همکاران .)2040 ،پایداری سود از طریق رگرسیون سود دورۀ جاری نسبت
به سود دورۀ قبل به شرح زیر برآورد میشود.
() 2

1 + ε it

Earningsit = α + Earningsit

که درآن؛  ،Earningsسود خالص دورۀ  tاستکه با استفاده از مجموع داراییهای
ابتدای دورۀ همگن شده است .در الگوی فوق ،مقادیر بزرگتر ضریب  φبیانگر میزان
باالتر پایداری سود حسابداری است .برای سنجش پایداری سود از رگرسیون سری
زمانی 40ساله (از  4992تا پایان  )4934استفاده شده است .در ادامه برایآزمون فرضیههای
اول و دوم پژوهش ،الگوی شمارۀ  9برازش شده است:
() 9

RSpeed it    1 AQit   2 EPit   3 SIZEit   4 MTBit   5 ROAit   it

که درآن؛  ،RSpeedسرعت تأثیر اطالعات در قیمتهای سهام؛  ،AQکیفیت اقالم
تعهدی و  ،EPمیزان پایداری سود است .از آن جا که یافتههای پژوهشهای پیشین (کالن و
همکاران2042 ،؛ حساسیگانه و امیدی4939 ،؛ رحمانی ،یوسفی و رباطمیلی )4934 ،مؤید
وجود رابطۀ بین ویژگیهای اندازه ،فرصتهای رشد و سودآوری شرکت با سرعت
انعکاس اطالعات در قیمتهای سهام است ،در این پژوهش برای کنترل تأثیر متغیرهای
ذکر شده بر رابطۀ بین معیارهای کیفیت سود و سرعت انعکاس اطالعات در قیمتهای
سهام ،به ترتیب متغیرهای اندازۀ شرکت ( Sizeلگاریتم طبیعی داراییها) ،رشد شرکت
( MTBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام) و سودآوری شرکت ( ROAنسبت سود
خالص به کل داراییها) به الگو افزوده شدهاند.
معیار سرعت انعکاس اطالعات در قیمت سهام بر اساس روش هاو و موسکوویتز

24

( )2002محاسبه شده است .در روش مذکور ،ابتدا الگوی زیر با استفاده از دادههای ماهانه
برای هر شرکت برآورد و ضریب تعیین الگو استخراج شده است :
() 1

+ εit

n

δin R Mt

∑
4

n =1

R it = αi + βi R Mt +
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که در آن؛  ،Ritنشان دهندۀ بازده ماهانه سهام شرکت  iام در ماه  tام و  ،RMtبیانگر
بازده ماهانه بازار (درصد تغییرات شاخص قیمت و نقدی) است که با وقفههای  4تا  1در
الگوی فوق حضور دارد .ضرایب تعیین حاصل از برآورد الگوی ( )1برای هر شرکت،
ضرایب تعیین نامقید ( )R2 Unrestrictedخوانده میشوند .سپس الگوی شمارۀ ( )2که در آن
تمامی ضرایب

δin

(در الگوی  )1مقید به صفر بودن هستند ،برای هر شرکت برآورد شده

است:
() 2

Rit   i   i RMt   it

ضرایب تعیین حاصل از برآورد الگوی شمارۀ ( )2برای هر شرکت ،ضرایب تعیین
مقید ( )R2Restrictedنامیده میشوند .در پایان ،الگوی شمارۀ ( )6که نشان دهندۀ سرعت تأثیر
اطالعات در قیمتهای سهام است (با معکوس نمودن معیار واکنش تأخیری قیمت سهام،
معرفی شده توسط هاو و موسکوویتز )2002 ،برای هر شرکت محاسبه شده است:
() 6

1
R 2Unrestricted
= 2
Delay R Unrestricted R 2Restricted

= RSpeed

در الگوی ( ،)6هر چه کسر بزرگتر باشد ،سرعت انعکاس اطالعات در قیمتهای
سهام (سرعت تعدیل قیمتهای سهام در پاسخ به اطالعات جدید) بیشتر است.
به منظور آزمون فرضیههای سوم و چهارم پژوهش  ،ابتدا با استفاده از رویکرد کالن و
همکاران ( ،)2042معیار سرعت انعکاس اطالعات به اجزای  )4سرعت انعکاس اطالعات
حسابداری و  )2سرعت انعکاس اطالعات غیر حسابداری تجزیه شده است .بدین منظور،
پس از برآورد الگوی شمارۀ ( ،)4مقدار باقیماندههای الگو به عنوان سرعت انعکاس
اطالعات غیر حسابداری در نظر گرفته شده و با کسر نمودن باقیماندهها از مقدار متغیر
وابسته الگوی شمارۀ ( ،)4سرعت انعکاس اطالعات حسابداری محاسبه گردیده است .
در ادامه با استفاده از روش دیمسون و همکاران )2009( 22عوامل ریسک سرعت
انعکاس اطالعات حسابداری و غیر حسابداری محاسبه شده است .در روش مذکور ،برای
محاسبۀ عامل سرعت انعکاس اطالعات حسابداری ،ابتدا شرکتها بر اساس مقادیر عددی
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سرعت انعکاس اطالعات حسابداری از سرعت کم به سرعت زیاد مرتب شده 1،دهک اول
پورتفوی شرکتهای با سرعت پایین انعکاس اطالعات حسابداری 1 ،دهک آخر پورتفوی
شرکتهای با سرعت باالی انعکاس اطالعات حسابداری و  2دهک میانی نیز پورتفوی
شرکتهای با سرعت متوسط انعکاس حسابداری خواهد بود .در پایان ،عامل سرعت
انعکاس اطالعات حسابداری ( )RSpeed Acc _fبرابر میانگین بازدۀ سهام شرکتهای
پورتفوی دوم منهای میانگین بازدۀ سهام شرکتهای پورتفوی اول خواهد بود .ریسک
سرعت انعکاس اطالعات غیر حسابداری ( )RSpeedNonAcc _fبه همین شیوه محاسبه شده
است.
در ادامه ،برای آزمون فرضیههای سوم و چهارم پژوهش از الگوهای زیر که بر اساس
الگوی سه عاملی فاما و فرنچ )4339( 29ساخته شدهاند ،استفاده گردیده است:
() 1
() 9

RFit ) + β2SMBit + β3HMLit + β4RSpeedAccfit + εit
RFit ) + β 2SMBit + β3HMLit + β 4RSpeedNonAccfit + ε it

R it +1 RFit +1 = α + β1 (R Mt
R it +1 RFit +1 = α + β1 (R Mt

که در آنها؛  ،Rit+1بازده ماهانه سهام در زمان t+1؛  ،RF it+1بازده بدون ریسک (نرخ
سود اوراق مشارکت) در زمان  t+1و  ،RMtنرخ بازده بازار (درصد تغییرات شاخص قیمت
و نقدی) است SMBit .و  HMLitنیز به ترتیب ،عوامل ریسک ناشی از اندازه و رشد
شرکتها هستند که با استفاده از روش دیمسون و همکاران ( )2009محاسبه شدهاند .در
روش مذکور ،عامل اندازه  SMBitمعادل میانگین بازده پورتفوی شرکتهای کوچک
منهای میانگین بازده پورتفوی شرکتهای بزرگ و عامل رشد  HMLitمعادل میانگین
بازده پورتفوی شرکتهای با رشد باال منهای میانگین بازده پورتفوی شرکتهای با رشد
پایین (عامل رشد) است.
روش برآورد الگوها

به منظور برآورد الگوهای ( )4و ( ،)9از روش رگرسیونی دادههای ترکیبی ( به همراه
آزمونهای انتخاب الگوی مناسب برآورد) اس تفاده شده است .جهت برآورد الگوهای (،)2
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( )1و ( )2برای هر شرکت ،از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و دادههای ماهانه
استفاده گردیده است .همچنین ،به منظور برآورد الگوهای ( )1و (  ،)9از روش رگرسیونی
دو مرحلهای فاما -مکبث )4319(21استفاده شده است .رگرسیون فاما  -مکبث (،)4319
یکی از روشهای برآورد الگوهای قیمتگذاری داراییها (مانند ،الگو قیمتگذاری
داراییهای سرمایهای یا الگوی سه عاملی فاما و فرنچ )4339 ،است .در این روش ،برای هر
عامل ریسک (مانند ریسک ناشی از اندازه و رشد شرکت) که تصور میشود در قیمت -
گذاری سهام موثر است ،صرف ریسک محاسبه میگردد .در روش مذکور ،پارامترها در
دو مرحله برآورد میشوند:
 .4بازدۀ سهام هر شرکت روی عوامل ریسک مورد نظر برازش میشوند تا مقدار ضریب
برای عامل ریسک (مورد نظر) تعیین گردد.
 .2سپس در هر دورۀ زمانی ،برای محاسبۀ صرف ریسک هر عامل ،بازدۀ سهام روی
ضرایب برآورد شده در مرحلۀ قبل برازش میشود.
در این روش ،به ازای هر شرکت یک الگو برآورد میشود که عرض از مبدأ و
ضرایب خ اص خود را برای هر عامل ریسک دارد .با میانگین گرفتن از عرض از مبدأها و
ضرایب هر عامل ،نتایج کلی که متوسطی از نتایج برآورد الگو برای تمام شرکتهاست،
ارائه میشود .در روش فاما  -مک بث ،باقیماندههای الگو ،معموالً از مشکل ناهمسانی
واریانس و خودهمبستگی سریالی رنج میبرند که برای رفع این مشکل از رویکرد نیوی -
وست )4391( 22استفاده شده است (افالطونی.)4932 ،
یافتههای پژوهش
آمارههای توصیفی

آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شمارۀ ( )4ارائه شده است .نتایج ارائه
شده نشان میدهد که میانگین عوامل ریسک مربوط به اندازه ( ،)0/24رشد ( )0/93و نیز
میانگین عوامل ریسک مربوط به سرعت انعکاس اطالعات حسابداری ( )0/03و اطالعات
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غیر حسابداری ( )0/41میباشد .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین عوامل ریسک
معرفی شده توسط فاما و فرنچ (عوامل اندازه و رشد) و مقدار میانگین عوامل ریسک
سرعت انعکاس اطالعات حسابداری و غیر حسابداری  ،همگی اعداد مثبتی هستند .مثبت
بودن عامل ریسک سرعت انعکاس اطالعات حسابداری ( )0/03نشان میدهد ،صاحبان
سهام شرکتهایی که کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود کمتری دارند (به دلیل مخاطرۀ
باالتر) بازدۀ باالتری از شرکت مطالبه نمودهاند .میانگین عامل ریسک سرعت انعکاس
اطالعات غیر حسابداری ( )0/41نیز عددی مثبت است .این موضوع بدان معناست که در
شرکتهایی کهسرعت انعکاس اطالعات غیر حسابداری نسبت به سایر شرکتها کمتر
است ،سهامداران بازدۀ باالتری از شرکت مطالبه نمودهاند.
متغیرها

جدول شمارۀ  .1آمارههای توصیفی
حداکثر
میانه
میانگین

حداقل

انحراف معیار

ACC
ΔREV

0 /02
- 0 /04

0 /01
- 0 /04

0 /91
2 /21

- 0 /92
- 2 /22

0 /46
0 /92

ΔREC
ΔINV
PPE
ΔCFO
RSpeed
AQ
EP

0 /04
- 0 /04
0 /29
0 /02

0 /01
- 0 /02
0 /22
0 /04

0 /63
0 /60
0 /31
0 /11

- 0 /62
- 0 /66
0 /02
- 0 /62

0 /49
0 /42
0 /24
0 /46

4 /11
41 /69
0 /20

4 /42
42 /49
0 /26

2 /12
26 /49
0 /32

4 /00
9 /01
- 0 /10

0 /94
3 /44
0 /21

Size
MTB
ROA

49 /99
0 /22
0 /41

49 /90
0 /49
0 /42

41 /63
2 /10
0 /21

40 /91
- 0 /40
- 0 /49

4 /92
0 /24
0 /42

Earnings
R
RM

0 /49
0 /23
0 /02

0 /44
0 /00
0 /02

0 /24
0 /91
0 /06

- 0 /46
- 0 /14
- 0 /09

0 /49
0 /42
0 /02

RF
SMB
HML

0 /41
0 /24
0 /93

0 /41
0 /24
0 /96

0 /20
0 /24
0 /13

0 /46
- 0 /01
0 /09

0 /02
0 /49
0 /22

RSpeedAcc_f

0 /03

0 /06

0 /90

- 0 /01

0 /40

RSpeednon-Acc_f

0 /41

0 /44

0 /26

- 0 /44

0 /29

مجله دانش حسابداری /سال ششم /ش  /22پاییز 443/4931

نتایج اولیۀ در خصوص عوامل ریسک ،با یافتههای پژوهش های پیشین (مانند لمبرت،
لئوز و ورشیا2001 ،؛ کالن ،خان و لو )2042 ،مشابهت دارد .سایر مقادیر آمارههای
توصیفی در ستونهای دیگر جدول ( )4ارائه شدهاند.
تحلیل همبستگی

ضرایب همبستگی بین برخی متغیرهای پژوهش (به جز بازده سهام  ،بازده بازار ،بازده
بدون ریسک و عوامل ریسک) در جدول شمارۀ ( )2ارائه شده است.
نتایج نشانمیدهد که بین سرعت انعکاس اطالعات و دو متغیر اندازۀ شرکت ( )0/41و
تغییرات درآمد فروش ( )-0/09به ترتیب همبستگی معناداری در سطح  4درصد و 40
درصد وجود دارد .این موضوع بیانگر آن است که در شرکتهای بزرگتر و شرکتهایی
با تغییرات کمتر درآمد فروش ،سرعت انعکاس اطالعات در قیمتهای سهام ،بیشتر است.
ضر ایب همبستگی بین عوامل ریسک (به انضمام صرف بازار) در جدول شمارۀ ()9
ارائه شدهاند .نتایج بیان می کند که صرف بازار همبستگی منفی و معناداری با عوامل
ریسک اندازه ( ،)- 0/62رشد ( )- 0/99و سرعت انعکاس اطالعات حسابداری ( )- 0/92در
سطح  4درصد دارد .این موضوع نشان می دهد که رفتار عامل بازار در جهتی مخالف با
سایر عوامل ریسک است .همچنین ،نتایج نشان می دهد که ضرایب همبستگی بین عوامل
ریسک معرفی شده توسط فاما و فرنچ و عوامل ریسک سرعت انعکاس اطالعات
حسابداری و غیر حسابداری ارقامی مثبت و معنا دارند .این موضوع بیانگر آن است که
رفتار عوامل ریسک ناشی از اندازه و رشد شرکت با رفتار عوامل ریسک سرعت انعکاس
اطالعات حسابداری و غیر حسابداری در یک سو و مشابه هم است .نتایج حاصل در این
خصوص با یافتههای کالن و همکاران ( )2042مشابه است.
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جدول شمارۀ  .2ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش (به غیر از بازدهها و عوامل ریسک)

ΔREV

ACC
***0/41

ΔREV
4

ΔREC

ΔREC

***0/99

***0/19

4

ΔINV

***

***

متغیرها

PPE
ΔCFO
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RSpeed
AQ
EP
Size
MTB
ROA
Earnings

0/49

**

- 0/03

***

- 0/21

0/01
***

- 0/40

***

0/42

0/02
***

0/42

***

0/93

***

0/14

0/11

***

0/44

**

- 0/01

*

- 0/09

- 0/04

ΔINV

***

0/20

*

0/01

***

- 0/94

0/09
- 0/09

***

0/44

- 0/26

- 0/02

- 0/09
- 0/06

- 0/04

0/09
**

0/09

**

0/01

0/40

***

0/49

0/02
- 0/09

0/01

*

**

4

***

0/09
0/09

EP

4

0/02

0/06

PPE

ΔCFO

RSpeed

AQ

Size

MTB

ROA

- 0/02
0/02
0/04

0/06
*

- 0/06

- 0/09
***

0/49

0/02
**

0/06

*** ** ،و * به ترتیب در سطح  4درصد 2 ،درصد و  40درصد معنادار است.

4
- 0/02
0/00
0/02
- 0/09
***

0/44

***

0/42

**

0/09

4
0/04
0/01
***

0/41

- 0/02
0/02
0/02

4
0/00
- 0/01
***

- 0/42

**

- 0/09

**

- 0/44

4
0/02
***

0/29

***

0/60

***

0/69

4
*

- 0/06
0/09
0/01

4
***

0/10

***

0/12

4
***

0/16
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جدول شمارۀ  .3ضرایب همبستگی بین عوامل ریسک

متغیرها

RM-RF

SMB

SMB

) 0/00( 0/62

4

HML

) 0/00( - 0/99

) 0/00( 0/91

4

RSpeedAcc_f

) 0/00( - 0/92

) 0/00( 0/91

) 0/00( 0/21

4

RSpeednon-Acc_f

) 0/22( - 0/42

) 0/00( 0/93

) 0/00( 0/29

) 0/00( 0/19

HML

RSpeedAcc_f

سطح معناداری داخل پرانتز آورده شده است.

نتایج برآورد الگوی ( ) 1و محاسبۀکیفیت اقالم تعهدی

به منظور تجزیۀ اقالم تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری و محاسبۀکیفیت اقالم
تعهدی ،الگوی ( ) 4با رویکرد دادههای ترکیبی برآورد شده و نتایج آن در جدول شمارۀ
( )1ارائه شده است .معناداری آمارههای چاو ( )2/64و بروش -پاگان ( )10/93در سطح 4
درصد نشان میدهد که برای برآورد الگوی ( ،)4به ترتیب الگوهای اثرات ثابت و اثرات
تصادفی بر الگوی دادههای تلفیقی برتری دارند .همچنین ،معناداری آماره هاسمن ()42/20
در سطح  2درصد بیانگر برتری الگوی اثرات ثابت نسبت به الگوی اثرات تصادفی جهت
برآورد الگوی ( )4است.
جدول شمارۀ  .1نتایج برآورد الگوی شمارۀ ()1

متغیرها

ضریب متغیر

تی استیودنت

سطح معناداری

عرض از مبدأ

***0/02

6/63

0/00

ΔREVΔREC+ΔINV

***0/02

2/94

0/00

PPE

***- 0/03

- 1/01

0/00

***

- 49/11

ΔCFO
ضریب تعیین تعدیل شده
آمارۀ فیشر (معناداری)
دوربین واتسون

- 0/21

92/21%
***19/31
() 0/00
4/64

آماره چاو (معناداری)
آماره بروش -پاگان (معناداری)
آماره هاسمن (معناداری)

*** و ** به ترتیب در سطح  4درصد و  2درصد معنادار است.

0/00
***

)0/00( 2/64

***10/93
() 0/00
**)0/04( 42/20
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نتایج برآورد الگوی شمارۀ ( )4نشان میدهد که عرض از مبدأ ( )0/02و ضریب
متغیرهای تفاضل تغییراتدرآمدفروشو تغییرات بدهکاران به اضافۀ تغییرات موجودیها
( ،)0/02داراییهای ثابت ( )- 0/03و تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی ( )- 0/21همگی
در سطح  4درصد معنادار هستند و معناداری آمارۀ فیشر ( )19/31بیانگر معناداری کلی
الگوی شمارۀ ( )4است .مقدار آمارۀ دوربین واتسون ( )4/64نیز بین دو عدد  4/2و 2/2
قرار دارد ،لذا باقیماندههای الگو ،مشکل خود همبستگی سریالی ندارند .ضریب تعیین
تعدیل شده نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل ،حدود  96درصد از تغییرات متغیر وابسته
را تبیین مینمایند .پس از برآورد الگوی ( ،)4مقدار معکوس انحراف معیار باقیماندهها به
عنوان معیار کیفیت اقالم تعهدی محاسبه شده است.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

به منظور آزمون فرضیههای اول و دوم پژوهش ،الگوی شمارۀ ( )9برآورد و نتایج آن
در جدول شمارۀ ( )2ارائه شده است .عدم معناداری آمارههای چاو ( )0/24و بروش -پاگان
( )4/32نشان میدهد که در برآورد الگوی ( ،)9الگوی دادههای تلفیقی بر دو الگوی
اثرات ثابت و اثرات تصادفی برتری دارد.
نتایج نشان میدهد که عرض از مبدأ ( )0/11در سطح  40درصد ،ضریب متغیرهای
کیفیت اقالم تعهدی ( )0/93و پایداری سود ( )0/21در سطح  2درصد و ضریب متغیر
کنترلی اندازۀ شرکت ( )0/09در سطح  4درصد ،معنادار هستند .معناداری آمارۀ فیشر
( )6/09در سطح  4درصد نشاندهندۀ معناداری کلی الگو است .مقدار آمارۀ دوربین
واتسون ( )4/63نیز نشان میدهد که باقیماندههای الگوی ( )9مشکل خود همبستگی
سریالی ندارند .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان میدهد که متغیرهای مستقل،
حدود  22درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین مینمایند.
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جدول شمارۀ  .1نتایج برآورد الگوی شمارۀ ()3

متغیرها

ضریب متغیر
*

تی استیودنت

سطح معناداری

عرض از مبدأ

0/11

4/91

0/01

AQ

**0/93

2/91

0/02

**

2/49

EP

0/21

***

0/09

Size

0/09

1/23

0/00

MTB

- 0/42

- 4/64

0/44

ROA
ضریب تعیین تعدیل شده

0/41

0/22

0/29

21/62%

آمارۀ چاو (معناداری)

) 0/92( 0/24

***6/09

آمارۀ بروش -پاگان

() 0/00

(معناداری)

آمارۀ فیشر (معناداری)
دوربین  -واتسون

) 0/41( 4/32

4/63

*** ** ،و * به ترتیب در سطح  4درصد 2 ،درصد و  40درصد معنادار است.

مثبت و معنادار بودن ضریب متغیرهای کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود نشان
میدهد که بین دو متغیر ذکر شده و سرعت انعکاس اطالعات در قیمتهای سهام ،رابطۀ
مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،هر چه کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود
حسابداری بیشتر باشد ،سرعت انعکاس اطالعات در قیمتهای سهام نیز بیشتر خواهد بود.
این موضوع بیانگر عدم رد فرضیههای اول و دوم پژوهش است.
به منظور آزمون فرضیههای سوم و چهارم پژوهش ،به ترتیب الگوهای ( )1و ( )9با
استفاده از روش رگرسیونی فاما  -مک بث ( )4319برآورد شده و نتایج آنها در جدول
شمارۀ ( )6ارائه شده است.
نتایج برآورد الگو ( )1نشان می دهد که عرض از مبدأ ( )- 0/46و ضریب عامل رشد
( )0/42در سطح  4درصد ،ضریب عامل ریسک سرعت انعکاس اطالعات حسابداری
( )0/09در سطح  2درصد و ضریب عامل اندازه ( )0/01در سطح  40درصد معنادارند.
نتایج برآورد الگوی شمارۀ ( )9نشان میدهد که عرض از مبدأ ( ،)- 0/46ضریب عامل
رشد ( )0/49و ضریب عامل ریسک سرعت انعکاس اطالعات غیر حسابداری ( )0/40در

 /421بررسی رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود با سرعت انعکاس اطالعات ...

سطح  4درصد معنا دارند .در هر دو الگو ،معنادار بودن آمارۀ فیشر بیانگر معناداری کلی
الگو است و مقدار آمارۀ دوربین  -واتسون دو الگو ( )1و ( ) 9نیز نشان میدهد که
باقیمانده های دو الگو ،مشکل خودهمبستگی سریالی ندارند .ضریب تعیین تعدیل شدۀ
الگوی شمارۀ ( )1نشان میدهد متغیرهای مستقل الگوی مذکور حدود  19درصد از
تغییرات متغیر وابسته (صرف ریسک سال آینده) را تبیین میکنند .با این حال ،در الگوی
( ،)9متغیرهای مستقل حدود  14درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند.
جدول شمارۀ  .1نتایج برآورد الگوهای ( )7و ()8

متغیرها/الگوها
عرض از مبدأ
RM-RF
SMB

الگو () 1
***

) 0/00( - 0/46
) 0/49( 0/01

*) 0/02( 0/01

الگو () 9
***

) 0/00( - 0/46
) 0/26( 0/01
) 0/42( 0/06

***)0/00( 0/49

HML
RSpeed Acc _f
RSpeednon-Acc _f

***)0/00( 0/42
**)0/04( 0/09

ضریب تعیین تعدیل شده
آمارۀ فیشر (معناداری)

19/42%
***)0/00( 10/16

14/46%
***)0/00( 69/34

دوربین واتسون

4/12

4/94

***)0/00( 0/40

*** ** ،و * به ترتیب در سطح  4درصد 2 ،درصد و  40درصد معنادار است.

مثبت و معنادار بودن ضریب عاملهای ریسک سرعت انعکاس اطالعات حسابداری
و غیر حسابداری ،بیانگر وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین عوامل ریسک مذکور و صرف
ریسک سال آتی است .این موضوع نشان میدهد ،در شرکتهای ی که کیفیت اقالم تعهدی
و پایداری سود پایین است ،سرمایهگذاران برای انتقال منابع مالی خود به شرکتها،
بازدههای باالتری درخواست می کنند .بنابراین ،فرضیههای سوم و چهارم پژوهش نیز رد
نشدهاند.
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خالصه و نتیجهگیری

در این پژوهش ،رابطۀ کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود حسابداری (به عنوان دو
مؤلفۀ کیفیت سود) با سرعت تعدیل قیمتهای سهام بررسی شده است .همچنین ،عاملهای
ریسک اطالعات حسابداری و غیر حسابداری محاسبه شده و رابطۀ آنها با صرف ریسک
سال آتی سهام شرکتها بررسی گردیده است .نتایج نشان میدهد در شرکتهایی که
کیفیت اقالم تعهدی باالتر و سود حسابداری از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است،
اطالعات با سرعت بیشتری در قیمتهای سهام ،انعکاس مییابد .نتایج با یافتههای لمبرت و
همکاران ( ،)2001کالن و همکاران ( ،)2042رحمانی و همکاران ( )4930و حساس یگانه
و امیدی ( )4939سازگار است.
همچنین ،نتایج نشان میدهد در شرکتهایی که (به دلیل پایین بودن کیفیت اقالم
تعهدی و پایداریسود) ریسک ناشی از انعکاس دیرهنگام اطالعات در قیمتهای سهام
باالتر است ،سرمایهگذاران انتظار دریافت بازده باالتری دارند و این موضوع خود به معنی
افزایش هزینۀ سرمایه و به تبع آن ،افزایش مشکالت تأمین مالی شرکت است .نتایج حاصل
در این خصوص با یافتههای کالن و همکاران ( )2042سازگار است ولی با نتایج رحمانی و
همکاران ( )4930سازگاری ندارد .ناسازگاری نتایج پژوهشحاضر با یافتههای رحمانی و
همکاران ( )4930میتواند به دلیل تفاوت در الگوی استفاده شده جهت محاسبۀ کیفیت
اقالم تعهدی و نیز تفاوت در بازههای زمانی مورد بررسی در دو پژوهش باشد.
بر اساس یافتههای پژوهش ،به مدیران توصیه میشود تا با اتخاذ تدابیر مناسب،
بسترهای الزم برای افزایش کیفیت سود حسابداری را فراهم آورند ،زیرا این موضوع
کاهش هزینههای تأمین مالی شرکت را در پی خواهد داشت .به سرمایهگذاران نیز توصیه
میشود که از سرمایهگذاری در سهام شرکتهایی که سود آنها از کیفیت مناسبی
برخوردار نیست خودداری کنند .در این پژوهش ،رابطۀ بین کیفیت اقالم تعهدی و پایداری
سود با سرعت تعدیل قیمتهای سهام بررسی شده است .با این حال ،ادامۀ مسیر ،مستلزم
انجام پژوهش های تکمیلی است تا سایر جوانب موضوع ،روشن شود؛ بنابراین ،به
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پژوهشگران آتی توصیه میشود تا تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سایر مؤلفههای کیفیت
 ساختار سرمایه و ساختار حاکمیت شرکتی را بر سرعت تعدیل قیمتهای سهام،سود
.بررسی نمایند
در انجام بسیاری از پژوهشهای حسابداری (به ویژه پژوهشهای حوزۀ ارزشگذاری
 در حالی، فرض میشود که بازار سرمایه از کارایی اطالعاتی نسبی برخوردار است،)سهام
)4992 ،؛ قالیباف اصل و ناطقی4919 ، فدایینژاد،که پژوهشهای پیشین داخلی (مانند
 این موضوع روی قابلیت، لذا.کارایی بورس تهران را صرفاً در سطح ضعیف تأیید میکنند
.تعمیم یافتههای پژوهش محدودیت ایجاد میکند
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19. www.Codal.ir
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