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Abstract
Objective: The relationship between information disclosure and the cost of capital is one of the
key concepts in financial reporting issues. In the past, theoretical research has shown that the level
of information disclosure leads to a reduction in the cost of capital by improving the liquidity of
stocks and reducing the risk of investors estimating the parameters of an asset's return. However,
empirical studies have shown different results in this regard. Some of these studies show the
existence of a positive and significant relationship between the level of information disclosure and
the cost of capital, some of these studies show the existence of a negative and significant
relationship between the cost of capital and the level of information disclosure, and another group
also indicates the absence of a relationship between these two variables. Recently, Dutta and
Nezlobin (2017, 2018) in their theoretical model presented the impact of macroeconomics factors
such as the economic conditions of the capital market and the level of growth rate of companies in
the ability to explain these mixed empricial results. According to their point of view, a change in
economic conditions can lead to a change in the capital market and lead to the boom or bust of the
capital market. Capital market boom causes attraction and its bust causes capital to escape from
the market. As a result, Economic conditions as an external factor can have different effects on
companies’ information disclosures. Accordingly, the present study, with the aim of explaining
and interpreting the different results of empricial research conducted in the field of the relationship
between disclosure and the cost of capital, has tested the effect of the boom and bust of the capital
market on the relationship.
Method: For this purpose, the information of 130 companies listed on the Tehran Stock Exchange,
between 2010 and 2018, was selected. In order to measure the variable of voluntary disclosure of
information, the proxies of timeliness, accuracy and bias of firm midterm and annual earnings
forecast has been used. Also, stock risk premium, according to the model of Hess et al (2019) and
Lee and Mohanram (2014), was estimated using measurement of combined implied risk premium.
In order to determine the capital market cycle, the Hodrick-Prescott filter was used and the time
period of the research has been classified into two periods of boom and bust, and the hypotheses
of the research have been tested both at the level of the entire sample and for the periods of boom
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Abstract

and bust of the capital market. Also to test the research hypotheses, a multiple regression model,
using the combined data method, has been used. In the present study, data analysis has been
performed using stata software version 16.
Results: The results showed that voluntary disclosure of information, for the proxies of bias of
midterm and annual earnings forecast at the total sample level and during the boom and bust period
of the capital market, negatively and significantly, and for the proxies of forecast accuracy of
midterm and annual earnings forecast at the total sample level and during the boom and bust period
of the capital market, positively and significantly have a effect on the stock implied risk premium.
Also, the results indicated that the proxies of timeliness of midterm and annual earnings forecast
at the total sample level and the timeliness of annual earnings forecasts during the bust period of
the capital market have a positive and significant effect on stock implied risk premium.
Conclusion: According to the research results, the capital market cycle can affect the relationship
between the timeliness proxy of annual earnings forecast and the stock implied risk premium. But
the capital market cycle cannot affect the relationship between the other two variables of
information voluntary disclosure, including the bias and accuracy of midterm and annual earnings
forecasts, and the stock implied risk premium. Actually, the relationship expressed for different
proxies of information voluntary disclosure is different. Also, the analysis of the results shows that
companies voluntarily make more disclosure during the capital market boom. On the other hand,
contrary to expectation, the return in excess of the risk-free rate of return (risk-free) demanded by
investors is higher during the capital market boom. The value of dispersion for the measure of and
the stock implied risk premium also shows that this value is higher for the period of capital market
bust than the period of capital market boom. This issue can be due to the high fluctuations of the
market during the period of bust.The results of the research can help managers to reduce the cost
of capital by disclosing less bias profit forecasts, by gaining the trust of investors.
Keywords: Capital Market Boom and Bust, Information Disclosure, Information Voluntary
Disclosure, Stock Implied Risk Premium.
Paper Type: Research Paper.
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تحلیل تأثیر افشای اختیاری اطالعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از چرخههای بازار سرمایه
غزل صادقی یخدانی
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر تأثیر افشای اختیاری اطالعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از دورههای زمانی رونق و رکود بازار
سرمایه را مورد آزمون قرار داده است.
روش :بهمنظور اندازهگیری متغیر افشای اختیاری اطالعات از معیارهای بهموقع بودن ،تورش و دقت پیشبینی سودهای میاندورهای و
ساالنه شرکت استفاده شده است .برای تعیین چرخه بازار سرمایه از فیلتر هودریک -پراسکات و بهمنظور آزمون فرضیهها از اطالعات
 031شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  0331تا  0311و مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است .تحلیل
دادهها نیز با استفاده از نرم افزار استتا نسخه  01صورت گرفته است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که افشای اختیاری ،برای معیار تورش پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه در سطح کل نمونه و در
دوره زمانی رونق و رکود به طور منفی و معنادار و برای معیار دقت پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه در سطح کل نمونه و در
دورههای زمانی مذکور ،به طور مثبت و معنادار ،بر صرف ریسک ضمنی تأثیر دارد .همچنین ،نتایج پژوهش حاکی از این بود که معیار
بهموقع بودن پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه در سطح کل نمونه و بهموقع بودن پیشبینی سودهای ساالنه در دوره زمانی رکود
بازار به طور مثبت و معنادار بر صرف ریسک ضمنی سهام تأثیر دارد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از این است که چرخه بازار سرمایه میتواند بر رابطه بین معیار بهموقع بودن پیشبینی سودهای ساالنه
و صرف ریسک ضمنی سهام تأثیر گذار باشد .همچنین ،رابطه بیانشده برای معیارهای مختلف سنجش افشای اختیاری اطالعات متفاوت
است .نتایج حاصل از پژوهش میتواند به مدیران کمک کند تا از طریق افشای پیشبینی سودهای با تورش کمتر ،از طریق جلب اعتماد
سرمایهگذاران ،میزان هزینه سرمایه خود را کاهش دهند.
واژههای کلیدی :افشای اطالعات ،افشای اختیاری اطالعات ،رونق و رکود بازار سرمایه ،صرف ریسک ضمنی سهام.
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مقدمه

درک ارتباط بین سطح افشای اطالعات و هزینه سرمایه ،همواره برای مدیران و سرمایهگذاران ،جذاب بوده است.
پژوهشهای نظری در گذشته (دیاموند و ورشیا5995 ،5؛ ولکر5991 ،2؛ کالرسون 3و همکاران )5996 ،و در حوزه قیمتگذاری
داراییهای سرمایهای ،نشاندهنده ارتباط منفی بین سطح افشای اطالعات و هزینه سرمایه شرکتها بودهاند .این پژوهشها بیان
میکنند که افشای اطالعات آگاهیبخش ،از طریق بهبود نقدشوندگی سهام و کاهش ریسک تخمین سرمایهگذاران از
پارامترهای بازده یک دارایی ،منجربه کاهش هزینه سرمایه میشود .بسیاری از پژوهشهای تجربی در این حوزه نیز ،نشاندهنده
ارتباط منفی بین سطح افشای اطالعات و هزینه سرمایه شرکتها هستند (ریچاردسون و ولکر2335 ،0؛ ایزیلی و اوهارا2330 ،1؛
لوئیز و ورشیا .)2331 ،6این جریان از تحقیق فرض میکند که یک ارتباط یکطرفه بین افشای اطالعات و هزینه سرمایه وجود
دارد .با این وجود ،ممکن است یک ارتباط منفی مستقیم بین افشای اطالعات و هزینه سرمایه مشاهده نشود .به عنوان مثال،
کوتاری 7و همکاران ( )2339یک رابطه جهتدار بین افشای اطالعات و هزینه سرمایه را نشان میدهند .آنها نشان میدهند
افشای مطلوب (زمانی میتوان گفت افشای اطالعات مطلوب است که افشاگری شامل ارجاعات به سودها ،جریانهای نقدی،
افزایش یا رشد فروش ،افزایش اعتبار مدیریت ،کاهش عدم اطمینان در مورد محصوالت و بازارهای شرکت و غیره است)،
عدماطمینان سرمایهگذاران و هزینه سرمایه را کاهش میدهد ،در حالیکه افشای نامطلوب ،عدماطمینان سرمایهگذاران و هزینه
سرمایه را افزایش میدهد .دو پژوهش تجربی انجام شده توسط بوتوسان ،)5997( 8بوتوسان و پلوملی )2332( 9نیز از رابطه
منفی بین افشای اطالعات و هزینه سرمایه حمایت نمیکند.
داتا و نزلوبین )2357b ،2357a( 53در پژوهش نظری خود ،در جهت توضیح یافتههای تجربی متضاد در زمینه رابطه بین
افشای اطالعات و هزینه سرمایه ،بیان میکنند تأثیر افشای اطالعات بر هزینه سرمایه به شرایط اقتصادی بازار سرمایه بستگی
دارد .براساس دیدگاه آنها ،تغییر در شرایط اقتصادی میتواند منجر به تغییر در بازار سرمایه گردیده و رونق یا رکود بازار
سرمایه را به دنبال داشته باشد .رونق بازار سرمایه باعث جذب و رکود آن باعث فرار سرمایه از بازار میشود .شرایط اقتصادی
به عنوان یک عامل برونسازمانی میتواند تأثیرات متفاوتی بر شرکتها داشته باشد ،برای نمونه ،در شرایط رکود اقتصادی
انتظار میرود میزان رشد فروش و حاشیه سود شرکتها و همچنین میزان سرمایهگذاری شرکتها کاهش یابد و برعکس ،در
دوران رونق انتظار میرود عکس این موضوع رخ دهد .در نتیجه ،انتظار میرود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر دادههای
حسابداری و عملکرد شرکتها و در نهایت بر سطح نرخ رشد شرکتها داشته باشد (خلیفهسلطانی و اسماعیلی5393 ،؛
پورحیدری و عالیپور .)5393 ،به بیان دیگر ،بازار سرمایه هر کشوری نماد وضعیت تجارت و اقتصاد آن کشور محسوب
میگردد ،تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور از یک سو و تغییرات در وضعیت ریسکهای حاکم بر بازار سرمایه (مانند
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ریسک تورمی ،ریسک نرخ ارز ،ریسک سیاسی و  )....از سوی دیگر ،موجب تغییر در شرایط بازار سرمایه گردیده و عملکرد
هر شرکت و سطح نرخ رشد هر شرکت را به تناسب تأثیر پذیری آن از بازار را متأثر میسازد .حال با توجه به واکنش متفاوت
شرکتها به این چرخه (چرخه رونق و رکود بازار سرمایه) ،برخی از شرکتها به دلیل شرایط بازار سرمایه و واکنش متفاوت
به ریسک سیستماتیک (ریسک کل بازار) ،دارای رشد پایینتری نسبتبه شرکتهای دیگر میباشند ،بنابراین ،انتظار میرود
که رابطه بین افشای اطالعات و صرف ریسک در چرخه بازار سرمایه متفاوت باشد چرا که احتماال کلیه شرکتها در مواجهه
با شرایط رونق و رکود بازار سرمایه ،واکنش یکسانی از خود نشان ندهند و چه بسا شرکتی با رشد پایین که در شرایط رونق
کلیت بازار میتواند روی پای خود بایستد ،در شرایط رکود ،به سرعت دچار بحران شود .این امر به نوبه خود میتواند منجر به
افشای مطلوب یا نامطلوب اطالعات توسط شرکتها ،کاهش یا افزایش عدماطمینان سرمایهگذار و در نتیجه تأثیر متفاوت منفی
یا مثبت اطالعات افشا شده بر روی هزینه سرمایه شود .بدیهی است که بررسی رابطه بین افشای اطالعات و صرف ریسک در
دورههای مختلف چرخه بازار سرمایه در مقایسه با یک بررسی بیتفاوت به چرخه بازار سرمایه ،از کارایی باالتری برخوردار
بوده و تخصیص کاراتر منابع را موجب میشود (لیزانو 55و همکاران2355 ،؛ تینگ و لین .)2355 ،52برایناساس و با توجه به
نتایج متضاد در زمینه رابطه بین افشای اطالعات و هزینه سرمایه ،در این پژوهش و برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران،
سعی خواهد شد تا تأثیر دورههای زمانی رونق و رکود بازار سرمایه بر رابطه بین افشای اختیاری اطالعات و صرف ریسک
سهام بررسی شود .همچنین برای تخمین هزینه سرمایه شرکت (صرف ریسک سهام) از معیار صرف ریسک ضمنی 53استفاده
شده است که استفاده از این معیار برای اولین بار در ایران صورت میگیرد .برایناساس ،سوالهای اصلی پژوهش به شرح زیر
است:
 -5آیا افشای اطالعات بر صرف ریسک ضمنی سهام تأثیر دارد؟
 -2آیا چرخه بازار سرمایه بر رابطه بین افشای اطالعات و صرف ریسک ضمنی سهام تأثیر دارد؟
در ادامه ،ادبیات پژوهش ،فرضیهها و پیشینه پژوهش تشریح گردیده ،سپس به بیان روششناسی پژوهش ،مدلهای مورد
استفاده و نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .در مرحله بعد نیز تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج حاصل از آزمون
فرضیهها ارائه شده و در پایان به نتیجهگیری ،پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادها برای پژوهشهای آتی اشاره شده است.
مبنای نظری و فرضیههای پژوهش

امروزه وجود اطالعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیمگیریهای اقتصادی آگاهانه محسوب میشود.
افشای اطالعات توسط شرکتها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطالعات مربوط به عملکرد مالی و وضعیت
مالی سازمانها است .شرکتها یا از طریق ارائه گزارشهای مالی حسابرسی شده ،ملزم به افشای اطالعات در بازار سرمایه
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خواهند بود و یا اینکه به صورت داوطلبانه ،همچون ارائه پیشبینیهای مدیریت ،تمایل به افشای اطالعات خواهند داشت
(کال 50و همکاران2357 ،؛ نوح 51و همکاران.)2359 ،
پیشبینی سودهای مدیریت ،جنبهای از موضوع افشا در رابطه با افشای اختیاری و اجباری اطالعات است و کیفیت این
اطالعات این امکان را ایجاد میکند که دیدگاههایی در زمینه ارتباط بین افشای اختیاری اطالعات و هزینه سرمایه شرکت
فراهم شود .سود پیشبینی شده توسط مدیریت ابزار مهمی است تا مدیران بتوانند درک سرمایهگذاران از عملکرد شرکت را
بهبود بخشند ،زیرا مدیر در سود پیشبینی شده خود اطالعات داخلی (خصوصی) شرکت را نیز در نظر میگیرد .به همین دلیل،
افشای رقم سود پیشبینی شده از طرف مدیر میتواند دارای محتوای اطالعاتی برای سرمایهگذار باشد (بال 56و همکاران،
 .)2352بررسی انجام شده توسط گراهام 57و همکاران ( )2331نشان میدهد بیش از  93%مدیران شرکت باور دارند که اطالعات
آیندهنگر از سود میتواند به کاهش ریسک اطالعات و هزینه سرمایه کمک کند .کلمنت 58و همکاران ( )2333دریافتند که
بین اعالم پیشبینی سود توسط مدیریت و هزینه سرمایه رابطه منفی وجود دارد .در مقابل ،فرانسیس 59و همکاران ( )2338نشان
میدهند افشای اختیاری پیشبینی سود توسط مدیریت به تنهایی و در میان تمامی معیارهای افشای اختیاری ،هزینه سرمایه را
افزایش میدهد .کیم و شی )2355( 23تصور میکنند یک دلیل مهم برای شواهد متضاد با این فرض که افشا ،اثر یکطرفه بر
هزینه سرمایه دارد ،توضیح داده میشود .آنها بیان میکنند که اخبار خوب و اخبار بد پیشبینی سود مدیریت ،دارای محتوای
اطالعاتی مختلف هستند و بنابراین ،دارای اثر نامتقارن روی هزینه سرمایه هستند .آنها بیان میکنند که پیشبینی اخبار خوب
عدماطمینان سرمایهگذار و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش میدهد ،در حالیکه پیشبینی اخبار بد عدماطمینان سرمایهگذار و
هزینه سرمایه را افزایش میدهد .زیرا شرکتها با اخبار خوب پیشبینی سود در مقایسه با شرکتها با اخبار بد پیشبینی سود،
انگیزههای متفاوتی دارند ،استراتژیهای مختلفی بهکار میگیرند و شیوههای متفاوتی برای پیشبینی سودهایشان میپذیرند.
درنتیجه ،بازارهای سهام نیز واکنشهای متفاوتی نسبت به پیشبینی سودهای با اخبار بد و خوب نشان میدهند (اسکینر،25
 .)5990از سوی دیگر ،پژوهشهای دیگری بیان میکنند که افشای اخبار سودهای پیشبینی شده در فواصل زمانی مشخص
میتواند منجر به کاهش تورش 22سودهای پیشبینی شده و افزایش دقت 23آنها گردد (اسکینر5990 ،؛ بال و همکاران.)2352 ،
براساس استداللهای فوق ،فرضیه اول تا سوم پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه اول :افشای بهموقع پیشبینی سود بر صرف ریسک ضمنی سهام تأثیر دارد.
فرضیه دوم :تورش پیشبینی سود بر صرف ریسک ضمنی سهام تأثیر دارد.
فرضیه سوم :دقت پیشبینی سود بر صرف ریسک ضمنی سهام تأثیر دارد.
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از طرفی ،داتا و نزلوبین ( )2357b ،2357aدر پژوهش نظری خود و با تکیه بر مطالعات گذشته ،نقش بالقوه عوامل کالن
اقتصادی در توانایی توضیحدهندگی یافتههای تجربی متضاد در زمینه ارتباط بین افشای اطالعات و هزینه سرمایه شرکت را بررسی
نمودند .براساس دیدگاه این دو پژوهشگر ،بازار سرمایه هر کشوری نماد وضعیت تجارت و اقتصاد آن کشور محسوب میشود.
تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور از یک سو و تغییرات در وضعیت ریسکهای حاکم بر بازار سرمایه از سوی دیگر ،موجب
تغییر در شرایط بازار سرمایه گردیده و عملکرد هر شرکت و سطح نرخ رشد هر شرکت را متأثر میسازد .براین اساس انتظار
می رود هنگامی که رکود بازار سرمایه باعث شود که سطح رشد شرکت کمتر از سطح رشد مورد انتظار شود ،افشای
آگاهیبخش 20اطالعات منجر به صرف ریسک پایینتر گردد .زیرا انتظار میرود افشای آگاهیبخش اطالعات ،واریانس
شرطی جریانهای نقدی موجود را کاهش دهد که خود منجر به کاهش صرف ریسکی خواهد شد که سرمایهگذار برای تحمل
ریسک سود تقسیمی بهدست میآورد .بهاینمعنا که سرمایهگذار  xکه در ابتدای دوره  tسهام شرکت الف را خریداری نموده
است سهام مذکور را در پایان دوره  t+1و بعد از دریافت سود تقسیمی (  ،) ct 1در آن دوره به فروش خواهد رساند .جمع
ریسک این سرمایهگذار در دوره  tبه دو بخش ریسک سود تقسیمی متعلق به خود در آن دوره (  ) ct 1و همچنین ریسک ناشی
از فروش سهام مذکور در آن دوره (  ) pt 1تقسیم می گردد .حال ،با انتشار ارقام گزارش شده ،به خصوص سود هر سهم ،در
صورتهای مالی منتشرشده در پایان دوره  ،tارقام انتشاریافته میتواند اطالعات آگاهیبخش در مورد سود تقسیمی مذکور در
اختیار عموم ،از جمله سرمایهگذار  ،xقرار دهد .بنابراین ،انتشار گزارشها در پایان دوره  ،tمیتواند منجر به کاهش عدم اطمینان
پیرامون جریانهای نقدی در قالب سودهای تقسیمی دوره بعد (  ) ct 1گردد و در نتیجه ریسک سرمایهگذار در مورد سود
تقسیمی دوره بعد (  ) ct 1را کاهش دهد .در نتیجه ،صرف ریسک مرتبط با نوسان سودهای تقسیمی را کاهش خواهد داد و
این منجر به یک ارتباط منفی بین کیفیت افشا و صرف ریسک مرتبط با پرداخت سودهای تقسیمی میشود.
از طرف دیگر ،زمانیکه رونق بازار سرمایه باعث شود که سطح رشد شرکت از سطح رشد مورد انتظار بیشتر شود ،سطح
رشد بیشتر شرکت می تواند دلیل بر انگیزه مدیر جهت تقسیم سود کمتر و سرمایهگذاری بیشتر باشد ،در این صورت ،افزایش
افشای اطالعات آگاهیبخش در مورد اینگونه شرکتها منجر به آگاهی سهامدار از انگیزه احتمالی مدیر میشود .حال،
افزایش افشای اطالعات آگاهیبخش در مورد شرکت های با رشد باالتر از رشد مورد انتظار ،منجر به آگاهی بیشتر از وجود
نوسان در جریان وجوه نقد آتی شرکت و در نتیجه قیمتهای آتی سهام خواهد شد که به نوبه خود منجر به افزایش عدماطمینان
سرمایهگذار و درخواست صرف ریسک بیشتر از طرف سرمایهگذار خواهد گردید (داتا و نزلوبین .)2357a ،درواقع ،اثر افشای
اطالعات بر روی ریسک ناشی از قیمت فروش سهام ،ریشه در دیدگاه ها و نظرات هیرش لیفر )5975( 21دارد ،در مدل مذکور
و با فرض وجود بازارهای رقابتی و کامل ،سرمایه گذار  ،xتمایل دارد تا در مقابل نوسانات قیمت سهام بیمه شود .این بیمه به
طور طبیعی زمانی افزایش می یابد که اطالعات جدیدی درباره جریانهای نقدی آتی وجود نداشته باشد ،زیرا در این حالت
قیمت سهام ثابت است .در مقابل افشای اطالعات جدید این بیمه را کاهش می دهد .بهعبارتدیگر ،افشای آگاهی بخش
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اطالعات ،نوسان قیمت های آتی را از دید سهامداران فعلی بیشتر میکند .این مسئله باعث افزایش در صرف ریسک مرتبط با
سود سهام ناشی از فروش مجدد سهام ،و در نتیجه ایجاد یک ارتباط مثبت بین کیفیت افشا و صرف ریسک مرتبط با سود
سرمایه خواهد شد .براساس استداللهای فوق ،فرضیههای چهارم تا ششم پژوهش نیز به شرح زیر تدوین گردیده است:
فرضیه چهارم :چرخه بازار سرمایه بر رابطه بین افشای بهموقع پیشبینی سود و صرف ریسک ضمنی سهام اثرگذار است.
فرضیه پنجم :چرخه بازار سرمایه بر رابطه بین تورش پیشبینی سود و صرف ریسک ضمنی سهام اثرگذار است.
فرضیه ششم :چرخه بازار سرمایه بر رابطه بین دقت پیشبینی سود و صرف ریسک ضمنی سهام اثرگذار است.
پیشینه پژوهش

پژوهشهای داخلی در زمینه رابطه بین افشا و هزینه سرمایه را میتوان همانند پژوهشهای خارجی پشتوانه این پژوهش به
سه دسته کلی طبقهبندی نمود .دسته اول از این پژوهشها نشان دهنده رابطه منفی بین افشای اطالعات و هزینه سرمایه هستند
(افالطونی و بختیاروند5391 ،؛ پورزمانی و منصوری5390 ،؛ کر 26و همکاران2350 ،؛ ایزیلی و اورهارا .)2330 ،دسته دوم
نشاندهنده رابطه مثبت بین افشای اطالعات و هزینه سرمایه بوده (پورحیدری و همکاران5396 ،؛ اسدی راد و همکاران،
5391؛گائو 27و همکاران2355 ،؛ گائو ) 2338 ،28و طبقه سوم عدم وجود رابطه بین این دو متغیر را نشان میدهند (ناظمی و
نصیری .)5393 ،براین اساس ،داتا و نزلوبین ( )2357b ،2357aنیز مدل نظری خود را با هدف تبیین همزمان سه دسته نتایج
متفاوت پژوهشهای تجربی مذکور ارائه نمودهاند .در ادامه ،به برخی از این پژوهشهای داخلی و خارجی اشاره شده است.
مقدم و صالحی ( )5033در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر افشای اطالعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به مطالعه تأثیر افشای اطالعات و رشد دارایی و رشد فروش بر
هزینه سرمایه در بین  562شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  5395تا  5391پرداختند .نتایج آنها
حاکی از تأثیر معنادار رشد دارایی بر هزینه سرمایه بود .حسینی عمران ( )5399در پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط بین افشای
اطالعات ،رشد شرکت و هزینه سرمایه» به بررسی تأثیر افشای اطالعات و رشد شرکت بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .این تحقیق بین  533شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران ،بین سالهای 5395
تا  5391انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که بین افشای اطالعات و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین،
نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که بین هزینه سرمایه و رشد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
پورحیدری و همکاران ( )5396در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری» به
بررسی اهمیت در نظر گرفتن واکنش افشا نسبت به کیفیت سود ،حین تجزیه و تحلیل اثرات افشا بر هزینه سرمایه شرکت
پرداختند .این تحقیق بین  77شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران ،بین سالهای  5377تا  5392انجام گرفت .نتایج این
پژوهش نشان داد که بین کیفیت سود و میزان افشا توسط شرکتها رابطه مستقیم و معناداری برقرار است .همچنین نتایج تحقیق
نشان داد که در صورت عدم توجه به متغیرهای کنترلی مرتبط با ریسک ،رابطه مثبت و معناداری بین هزینه سرمایه و میزان
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افشای اختیاری صورت گرفته توسط شرکت ها برقرار است و با کنترل اثرات کیفیت سود ،بین هزینه سرمایه و افشای اختیاری
شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
اسدی راد و همکاران ( )5391در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه
سرمایه سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه
سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران ،طی سالهای  5387-5393پرداختند .نمونه آماری تحقیق به دست آمده براساس
روش حذف سیستماتیک ،شامل  315شرکت بود .نتایج تحقیق در کل نشان داد  )5در نمونه آماری مورد بررسی ،بین هزینه
سرمایه سهام عادی و قابلیت اتکا و بهنگامی اطالعات افشا شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  )2ریسک ورشکستگی
شرکت تأثیر معناداری بر رابطه هزینه سرمایه سهام عادی و قابلیت اتکا و بهنگامی گزارشات مالی شرکت دارد .افالطونی و
بختیاروند ( )5391در پژوهشی با عنوان «تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه :رویکرد متغیرهای ابزاری»
به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه با بکارگیری رویکرد متغیرهای ابزاری و برآورد
گشتاورهای تعمیم یافته در  520شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  5382تا  5390پرداختند .نتایج
آنها نشان داد در بررسی رابطه بین متغیرهای ذکر شده ،تورش درونزایی وجود دارد و نتایج استفاده از رویکرد متغیرهای
ابزاریی ،بیانگر وجود رابطه منفی و معناداری بین دو متغیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا با هزینه سرمایه است.
ناظمی و نصیری ( )5393در پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط میان افشای اطالعات و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی ارتباط میان شاخص افشای اطالعات شرکتها و هزینه سرمایه  71شرکت عضو
بورس اوراق بهادار تهران ،در بازه زمانی  5383-5393و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره پرداختند .نتایج نشان داد شرکتهایی
که اقدام به افزایش میزان افشای اطالعات میکنند ،نقدشوندگی سهام بیشتری نسبت به دیگر شرکتها دارند .همچنین افزایش
میزان اطالعات افشا شده شرکتها منجر به کاهش ریسک برآورد سرمایهگذاران میشود و افزایش میزان اطالعات افشا شده
شرکتها با هزینه سرمایه آنها ارتباط معناداری ندارد.
ژانگ )2325( 29در پژوهشی تحت عنوان «کارایی بازار ،هزینه سرمایه و کیفیت افشای اطالعات» به بررسی تأثیر کیفیت
افشای اطالعات بر کارایی بازار و هزینه سرمایه پرداخت .نتایج پژوهش حاکی از این بود که دقت بیشتر افشای اطالعات
عمومی سطح کارایی در بازار مالی و هزینه سرمایه را بهبود میبخشد .داسیلوا و برگمن )2359( 33در پژوهشی تحت عنوان
«افشای شرکت از طریق اینترنت و هزینه سرمایه ضمنی» به بررسی اثر افشای اطالعات از طریق وبسایت شرکتها بر هزینه
سرمایه ضمنی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که معیارهای سنجش افشای اطالعات از طریق وبسایت شرکتها با
هزینه سرمایه ضمنی مرتبط نیست.
داتا و نزلوبین ( )2357bدر یک پژوهش نظری با عنوان «افشای اطالعات ،سرمایهگذاری واقعی و رفاه سهامداران» به بررسی
ترجیحات سهامداران فعلی و آتی شرکت نسبت به کیفیت افشای اجباری اطالعات پرداختند .تجزیه و تحلیل آنها تأثیر کیفیت
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اطالعات روی تصمیمات سرمایهگذاری داخلی شرکت را نیز در بر میگرفت .نتایج آنها نشان داد که درحالیکه سرمایهگذاری
شرکت به طور یکنواخت در کیفیت اطالعات افزایش مییابد ،رفاه سهامداران فعلی میتواند به وسیله افشای اطالعات ناقص
حداکثر شود و رفاه سهامداران آتی در کیفیت افشای اطالعات افزایش مییابد اگر نرخ رشد در عملیات شرکت در طول دوره
مالکیت آنها به میزان کافی باال باشد .داتا و نزلوبین ( )2357aدر یک پژوهش نظری با عنوان «افشای اطالعات ،رشد شرکت و
هزینه سرمایه» به بررسی تأثیر افشای اطالعات روی هزینه سرمایه و رفاه سهامداران ،در یک وضعیت پویا ،پرداختند .نتایج آنها
نشان داد که هزینه سرمایه شرکت در دقت افشای اطالعات کاهش مییابد (افزایش مییابد) هنگامی که نرخ رشد شرکت زیر
(باالی) یک نرخ رشد آستانه بلندمدت باشد .نتایج آنها همچنین نشان داد که درحالی که سهامداران فعلی همیشه حداکثر
افشای عمومی را ترجیح میدهند ،رفاه سهامداران آتی در دقت افشای اطالعات کاهش مییابد (افزایش مییابد) هنگامی که
نرخ رشد شرکت زیر (باالی) یک نرخ رشد آستانه بلندمدت باشد.
کر و همکاران ( )2350در پژوهشی تحت عنوان «کیفیت افشای اجباری ،مالکیت داخلی و هزینه سرمایه» به بررسی این
موضوع پرداختند که آیا مالکیت داخلی ارتباط بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد؟ آنها با استفاده از
یک نمونه بزرگ از  31کشور در طول سالهای  5393تا  ،2330نشان دادند قوانین افشا در سطح کشور به طور منفی با مالکیت
داخلی ،هزینه سرمایه ضمنی و بازده تحقق یافته مرتبط شده است .آنها نشان دادند که درحالیکه اثر مستقیم افشا روی هزینه
سرمایه منفی است ،اثر غیرمستقیم آن روی هزینه سرمایه ،از طریق مالکیت ،مثبت است .گائو و همکاران ( )2355در پژوهشی
با عنوان «افشا و هزینه سرمایه :شواهدی از اطالعات مکمل» به بررسی ارتباط بین افشای اطالعات و عدم تقارن اطالعاتی و
همچنین ارتباط بین افشا و هزینه سرمایه پرداختند .نتایج آنها نشان داد مطابق با افشای اطالعاتی که مکمل اطالعات خصوصی
است و در اختیار سرمایهگذاران است ،افشای دقیقتر اطالعات میتواند منجر به یک افزایش در عدم تقارن اطالعاتی شود.
آنها همچنین وجود یک ارتباط مثبت بین دقت افشای اطالعات و هزینه سرمایه ،برای شرکتهایی که سهامشان در یک بازار
ناقص مبادله میشود ،را اثبات نمودند.
گائو ( )2338در پژوهشی با عنوان «کیفیت افشا ،هزینه سرمایه و رفاه سرمایهگذار» با مطالعه یک اقتصاد تولیدی به بررسی
اثر افشای اطالعات بر روی تصمیمات سرمایهگذاری پرداخت .او در پژوهش خود سه اصل را اثبات نمود .اول ،هنگامیکه
سرمایهگذاری به میزان کافی انعطاف پذیر باشد (یعنی ،نسبت به تغییر قیمت واکنش سریع داشته باشد) ،هزینه سرمایه میتواند
با کیفیت افشا افزایش یابد .دوم ،شرایط احتمالی وجود دارد که در آن کیفیت افشا ،رفاه سهامداران فعلی و /یا سهامداران آتی
را کاهش دهد .در آخر اینکه هزینه سرمایه آماره مناسبی برای اثرات کیفیت افشا روی رفاه سرمایهگذاران فعلی یا آتی نیست.
ایزیلی و اوهارا ( )2330در پژوهش خود با عنوان «اطالعات و هزینه سرمایه» به تجزیه و تحلیل ارتباط بین ساختار اطالعات
شرکت و هزینه سرمایه آن پرداختند .آنها نشان دادند تفاوت در ترکیب اطالعات بین اطالعات خصوصی و عمومی ،هزینه
سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد ،چرا که سرمایهگذاران خواستار بازدهی باالتری برای نگهداری سهام با اطالعات خصوصی
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بیشتر هستند .آنها همچنین نشان دادند شرکتها میتوانند هزینه سرمایه خود را با انتخاب استانداردهای حسابداری ،انتخاب
سیاستهای افشا برای شرکتهای خود ،جذب یک تحلیلگر فعال تحت تأثیر قرار دهند.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش میتوان گفت پژوهشهای نظری در گذشته یک ارتباط منفی بین سطح افشای
اطالعات و هزینه سرمایه شرکت را نشان میدهند .با این وجود پژوهشهای تجربی پایهریزی شده روی این مدلها مکررا نتایج
متفاوتی را گزارش میکنند .برایناساس ،داتا و نزلوبین ( )2357b ،2357aمدلی را پیشنهاد میکنند که در آن تأثیر عوامل کالن
اقتصادی همچون چرخه بازار سرمایه را به عنوان دلیلی برای توضیح این یافتههای تجربی متضاد بیان مینمایند .در این پژوهش
سعی خواهد شد تا به کمک مدل نظری در این زمینه و از طریق تعیین تأثیر چرخه بازار سرمایه بر رابطه بین افشای اطالعات و
هزینه حقوق صاحبان سهام ،نتایج متفاوت پژوهش های تجربی انجام شده در زمینه رابطه بین افشا و هزینه سرمایه ،بررسی و
توضیح داده شود .همچنین ،با توجه به نیاز به آزمون تجربی مدل نظری داتا و نزلوبین ( )2357aو به منظورنیل به هدف ذکر
شده ،از معیار هزینه سرمایه ضمنی ( ،)ICCبرپایه پیشبینیهای سود محاسبه شده به کمک مدل سود باقیمانده ( ،)RIاستفاده
شده است که با معیارهای بهکاررفته در پژوهشهای داخلی متفاوت است.
روششناسی پژوهش

در این پژوهش ،بعد از گردآوری دادهها و در مرحله نخست ،با استفاده از نرمافزار اقتصادسنجی ایویوز نسخه  ،8به پیشبینی
سودهای مورد انتظار شرکتها پرداخته شده و برای پیشبینی سودها نیز از دادههای ترکیبی و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی
بر پژوهش لی و موهانرام )2350( 35استفاده شده است .در مرحله دوم و با استفاده از نرمافزار برنامهنویسی اکلیپس ،32از سودهای
مورد انتظار پیش بینی شده برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه ضمنی )33و نهایتا صرف ریسک ضمنی استفاده
شده و در مرحله آخر و با استفاده از نرمافزار اقتصادسنجی استتا نسخه  ،56فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.
در پژوهش حاضر و بعد از انجام فروض رگرسیون ،به دلیل وجود ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی ،آزمون فرضیهها براساس
مدل رگرسیونی حداقل مربعات تعمیمیافته انجام شده است.
جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این پژوهش از دادههای
سالهای  5383تا  5397به منظور پیشبینی سودها استفاده شده و به کمک سودهای پیشبینی شده ،صرف ریسک ضمنی برای
سالهای  5389تا  5397تخمین زده شده است .مدل اصلی پژوهش نیز ،در بازه زمانی مذکور ( 5389تا  )5397و همچنین در
بازه زمانی رونق و رکود بازار سرمایه آزمون شده و به منظور تعیین چرخه بازار سرمایه از فیلتر هودریک -پراسکات استفاده
شده است .برای در دسترس بودن و همگن ساختن جامعه آماری پژوهش ،ویژگیهایی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
 .5شرکتهای صنایع واسطهگری مالی ،سرمایهگذاری و بانکها ،نباید جزء نمونه انتخابی باشند ،زیرا ماهیت عملیات آنها متفاوت
است.
 .2تمام دادههای مورد نیاز پژوهش برای شرکتهای مورد بررسی ،طی سالهای  5383تا  ،5397موجود باشد.
Implied Cost of Capital

33

Li & Mohanram
Eclipse

31
32
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 .3در طی دوره مورد نظر سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 .0شرکتهای مورد بررسی در طی سالهای  5383تا  5397دارای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام منفی نباشند.
پس از بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،نمونه نهایی شامل  533شرکت شد که واجد تمام
شرایط فوق بودند .کلیه متغیرهای موجود در پژوهش نیز در سطح  5درصد و  99درصد تریم شده است.
جدول  .1نحوه دستیابی به نمونه آماری

کل شرکتهای عضو جامعه

085

شرکتهای صنایع واسطه گری مالی ،سرمایهگذاریها ،بانکها ،بیمهها و هلدینگها

()98

شرکتهایی که دادههای آنها در طی سالهای  5383تا  5397موجود نیست.

()578

شرکتهایی که سال مالی خود را در طی بازه زمانی مذکور تغییر دادهاند.

()02

شرکتهایی که ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آنها طی دوره زمانی مذکور منفی است.

()33

نمونه نهایی پژوهش

533

مدل و متغیرهای پژوهش

مدل اصلی این پژوهش به منظور آزمون فرضیههای پژوهش به شرح زیر است (الهی 30و همکاران .)2359 ،شایان ذکر است
برای سهولت ،اندیس  tاز کلیه متغیرها حذف شده است.
()5

Bi
+ εi
Pi

RPi = α 0 + α1Disclosure ji + α 2 Size i + α 3 Betai + α 4 Leveragei + α 5

که در این مدل متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
 : RPiمتغیر وابسته است و نشاندهنده صرف ریسک ضمنی شرکت  iدر دوره مالی منتهی به زمان  tاست که در ادامه نحوه
محاسبه آن بیان شده است (لی و موهانرام.)2350 ،
 : Disclosure jiمتغیر مستقل است و نشاندهنده میزان افشای اختیاری اطالعات برای شرکت  iدر دوره مالی منتهی به
زمان  tاست که برای اندازهگیری آن از معیارهای بهموقع بودن ،تورش و دقت پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه استفاده
شده که در ادامه نحوه محاسبه هر یک از آنها بیان شده است (کال و همکاران2357 ،؛ واک 31و همکاران.)2352 ،
 : Size iمتغیرکنترلی اندازه شرکت  iاست که از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه ،در ابتدای دوره
مالی  ،tمحاسبه شده است (الهی و همکاران.)2359 ،
 : Betaiمتغیر کنترلی معیار ریسک سیستماتیک یعنی بتای بازار است که با استفاده از رگرسیون غلتان 36بازدههای ماهانه
هر شرکت بر روی بازدههای بازار ،در طول  36ماه قبل از دوره مالی ( tحداقل  52ماه از  36ماه مورد نیاز است) ،تخمین زده
میشود .ضریب بازده بازار در رگرسیون مربوطه ،بتای شرکت  iدر دوره مالی  tاست (الهی و همکاران2359 ،؛ پورحیدری و
همکاران.)5393 ،
Rolling regression

36

Ellahie
Kwak
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 : Leverageiمتغیر کنترلی اهرم مالی است که از طریق نسبت بدهیهای بلندمدت شرکت  iبه جمع داراییهای شرکت  iدر
ابتدای دوره مالی  tمحاسبه شده است (الهی و همکاران2359 ،؛ مشایخی و فرهادی.)5392 ،
Bi
Pi

 :متغیر کنترلی نسبت ارزش دفتری شرکت  iبه ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن شرکت در ابتدای دوره مالی t

است (الهی و همکاران2359 ،؛ مشایخی و فرهادی.)5392 ،
متغیر وابسته
معیار صرف ریسک ضمنی
37

در مدل به منظور محاسبه صرف ریسک ضمنی ،مطابق با مدل هس و همکاران ( )2359و لی و موهانرام ( ،)2350از روش
صرف ریسک ضمنی ترکیبی ،به شرح زیر استفاده شده است:
RPi = CICC i - R f

()2
که در آن

 : R fنرخ بهره بدون ریسک است که در این پژوهش براساس نرخ سپردههای یکساله بانکی محاسبه گردیده که از سایت
بانک مرکزی 38استخراج شده است.
 : CICC iهزینه سرمایه ضمنی ترکیبی شرکت  iدر دوره مالی  tاست .هزینه سرمایه ضمنی ترکیبی ( )CICCبراساس
میانگین چهار معیار اندازهگیری هزینه سرمایه ضمنی (( )ICCهزینه سرمایه ضمنی یک شرکت مشخص ،نرخ بازده داخلی
است که قیمت سهام شرکت را با ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار آتی (اندازه گیری شده به وسیله پیشبینیهای
انجام شده برای سود خالص) مساوی قرار می دهد .به عبارت دیگر ،هزینه سرمایه ضمنی ،نرخ تنزیلی است که از ارزش بازار
استفاده میکند تا جریانهای نقدی مورد انتظار شرکت را تنزیل کند) ،شامل  .5هزینه سرمایه ضمنی ( )ICCبه روش کالس و
توماس .2 ،)2335( 39هزینه سرمایه ضمنی ( )ICCبه روش خگبهارت 03و همکاران ( .3 ،)2335هزینه سرمایه ضمنی ( )ICCبه
روش خوگاد و موهانرام )2333( 05و  .0هزینه سرمایه ضمنی ( )ICCبه روش لی و موهانرام ( )2350محاسبه گردید .در ادامه
نحوه محاسبه هر یک از معیارهای هزینه سرمایه ضمنی ( )ICCتوضیح داده شده است.
 روش خگبهارت و همکاران ( :)2335هزینه سرمایه ضمنی با این روش با این فرض محاسبه شده که هرگونه رشد درسودها یا جریانات نقدی بعد از حداقل  1سال ( )T=5برابر با صفر است.
()3

Bt  4

FROEt  5 - ICCGLS
4

) ICCGLS (1  ICCGLS

4

Bt  -1 

 - ICC
∑FROE
(1  ICC )
t

GLS

GLS

Pt  Bt 

 1

 روش کالس و توماس ( :)2335هزینه سرمایه ضمنی با این روش با این فرض محاسبه شده که سودهای غیرعادی ،فراتراز افق زمانی پیشبینی با یک نرخ ثابت (  ،) g aeکه حداقل برابر با نرخ تورم در نظر گرفته شده است ،رشد خواهند نمود.
Gebhardt
Gode & Mohanram
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()0

5

AE t + τ

) AE t + 5 (1 + g ae
+
τ
) τ =1 (1 + ICCCT
(ICCCT - g ae )(1 + ICCCT ) 5

∑ Pt = B t +

 روش خوگاد و موهانرام ()2333()1

FEPSt +1
) )(g 2 - rI
Pt

( ICC GM = A + A 2 +

 -روش نسبت قیمت -سود -رشد ،مدل لی و موهانرام ( :)2350این روش نسخه ساده شدهای از مدل اولسون و جاتنر

02

( )2331است که در آن سودهای تقسیمی نادیده گرفته میشود.
()6

FEPSt +1
× g2
Pt

= rPEG

که در این مدلها:
 : Ptقیمت هر سهم در سال  tاست.
 : B tارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برای هر سهم در سال  tاست.
 : FROE t + τبازده حقوق صاحبان سهام پیشبینی شده برای سال  t + τاست (  ) τ = 1,2,3,4,5,6که به شرح زیر محاسبه
گردید:
()7

FEPSt + τ
B t + τ -1

= FROE t + τ

 : FEPSt +τسودهای آتی هر سهم عادی برای سال  t  است (  ) τ = 1,2,3,4,5که با استفاده از مدل سود باقیمانده ()RI
تخمین زده میشود .در ادامه نحوه برآورد سودهای آتی هر سهم طبق مدل مذکور ارائه میگردد.
()8

)Bt + τ = Bt + τ -1 + FEPSt + τ (1 - k

 : kمیانگین نسبت پرداخت سود تقسیمی شرکتها طی ده سال گذشته است .نسبت پرداخت سود تقسیمی براساس مدل
( )9محاسبه شده است.
()9

DPSt
EPSt

=k

 : DPStسود تقسیمی واقعی پرداخت شده برای هر سهم در سال  tاست.
 : EPStسودهای واقعی گزارش شده برای هر سهم در پایان سال  tاست.
 : ICCGLSهزینه سرمایه ضمنی است که براساس مدل خگبهارت و همکاران ( )2335تخمین زده شده است.
 ، AE t +τسودهای غیرعادی مورد انتظار برای سال  ) τ = 1,2,3,4,5 ( ، t + τاست که از مدل ( )53محاسبه شد.
()53

) AE t +τ = FEPSt +τ - ICCCT (B t +τ-1

 : ICCCTهزینه سرمایه ضمنی که براساس مدل کالس و توماس ( )2335تخمین زده شد.
Ohlson & Juettner-Nauroth
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 : g aeنرخ رشد در سودهای غیرعادی فراتر از سال  t+5است که براساس مدل کالس و توماس ( )2335حداقل برابر با
نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
DPSt +1
)
Pt

()55

A = 0.5(rI +

 : DPSt +1سود تقسیمی مورد انتظار هر سهم برای سال  t+1است که از مدل ( )52محاسبه گردید.
DPSit +1 = k × FEPSit +1

()52

 : g 2براساس مدل خوگاد و موهانرام ( ،)2333اگر نرخ رشد کوتاهمدت بیشتر از نرخ رشد بلندمدت باشد g 2 ،برابر
)(ST G + LT G
میانگین نرخ رشد کوتاهمدت و نرخ رشد بلندمدت بوده است( ،
2
رشد بلندمدت باشد g 2 ،برابر نرخ رشد بلندمدت قرار داده شده است .نرخ رشد کوتاهمدت ( )STGو نرخ رشد بلندمدت

) و اگر نرخ رشد کوتاهمدت کمتر از نرخ

( )LTGبه ترتیب از مدل های ( )53و ( )50و به شرح زیر محاسبه شد:
FEPSt +2
-1
FEPSt +1

()53
()50

FEPSt +5
-1
FEPSt +1

= ST G
LT G = 4

در محاسبه  STGو  LTGفرض شده است که:
 FEPSt +1 > 0و FEPSt + 2 > 0 FEPSt +5 > 0

 : rIمشابه با مدل کالس و توماس ( ،)2335حداقل برابر با نرخ تورم است.
 : ICCGMهزینه سرمایه ضمنی است که براساس مدل خوگاد و موهانرام ( )2333تخمین زده شده است.
 : rP EGهزینه سرمایه ضمنی است که براساس مدل نسبت قیمت -سود -رشد ،مدل لی و موهانرام ( )2350تخمین زده شد.
نحوه محاسبه سودهای پیشبینی شده هر سهم (  ) FEPSi,t +τمبتنی بر مدل رگرسیون

دراین پژوهش پیشبینی سودها براساس مدل موسوم به مدل سود باقیمانده ( ،)RIمعرفی شده توسط لی و موهانرام ()2350
صورت میگیرد .این مدل رگرسیونی به شرح زیر است:
()51

E i,t +τ = χ 0 + χ 1 Neg i,t + χ 2 E i,t + χ 3 Neg i,t × E i,t + χ 4 Bi,t + χ 5 TACCi,t + ε i,t +τ

که در این مدل:
 : E i, t + τسود خالص شرکت  iدر دوره مالی ) (τ = 1 t + τ to 5است.
 : E i, tسود خالص شرکت  iدر دوره مالی  tاست.
 : Negi, tمتغیر مصنوعی است که برای شرکتهای زیانده در دوره مالی  tبرابر یک است (در غیر اینصورت صفر است).
 : Negi,t × E i,tمتغیر تعاملی که نشاندهنده تأثیر متقابل سود و زیان است.
 : Bi, tارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر دوره مالی  tاست.
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 : TACCitاقالم تعهدی کل شرکت  iدر دوره مالی  tاست که مطابق با مدل ریچاردسون 03و همکاران ( )2331اندازهگیری
شده است (به دلیل حجم باالی اطالعات از ارائه نحوه اندازهگیری این متغیر در مقاله اجتناب شده است).
در این روش ابتدا ضرایب رگرسیون مدل ( )9بااستفاده از دادههای پنج دوره مالی قبل ،تخمین زده میشود .به این ترتیب
ضرایب رگرسیون مذکور برای پیشبینی سودهای یک دوره مالی بعد ،براساس دادهها از سال  t-5تا  t-1به روش رگرسیون
تلفیقی ،و ضرایب رگرسیون برای پیش بینی سودهای دو دوره مالی بعد ،براساس داده ها از سال  t-6تا  t-2و  ...تخمین زده
میشود .سپس ،سودها برای پنج دوره مالی بعد ،از طریق ضرب متغیرهای مستقل مشاهده شده در پایان دوره مالی  tدر ضرایب
به دست آمده از رگرسیون مدل ( )51که براساس دادههای پنج دوره مالی قبل تخمین زده شده است ،برآورد میگردد (لی و
موهانرام.)2350 ،
متغیرهای مستقل پژوهش

متغیر مستقل پژوهش ،افشای اختیاری اطالعات (  ) Disclosure jiشرکت  iدر دوره مالی  tاست .به منظور اندازهگیری
افشای اختیاری اطالعات از معیارهای بهموقع بودن ،تورش و دقت پیشبینی سودهای میاندورهای ( 3ماهه 6 ،ماهه 9 ،ماهه) و
ساالنه استفاده گردید.
 : T Litمعیار به موقع بودن پیشبینی سودهای میاندورهای و سودهای ساالنه برای شرکت  iدر دوره مالی  tرا نشان میدهد
که از طریق مدل زیر محاسبه شده است (کال و همکاران2357 ،؛ آقابیکزاده و همکاران5396 ،؛ گای 00و همکاران2356 ،؛
بال و همکاران.)2352 ،
DAYit
30

مدل ()29

TLit  1 -

که در این رابطه  DAYitتعداد روزها بین تاریخ پایان میاندوره و تاریخ گزارش پیشبینی سودهای میاندورهای برای
شرکت  iدر دوره مالی  tو همچنین ،تعداد روزها بین تاریخ گزارش اولین پیشبینی سود (سودهای ساالنه) شرکت  iدر دوره
مالی  tو پایان دوره مالی  tاست.
 : B itتورش پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه است که از طریق مدل زیر محاسبه شده است (کال و همکاران2357 ،؛
واک و همکاران.)2352 ،
AEit - FEit
Pit

()56

Bit 

که در این مدل
 : AEitنشاندهنده سودهای واقعی شرکت  iدر دوره مالی  tاست.
 : FE itپیشبینی سودهای میاندورهای و سودهای ساالنه شرکت  iدر دوره مالی  tاست.
 : Pitقیمت بازار سهام شرکت  iدر پایان دوره مالی  tاست.
Guay

44

Richardson

43

مجله دانش حسابداری /دوره سیزدهم /ش 021 /3

از آنجا که بین تورش پیش بینی سود و افشای اختیاری اطالعات رابطه معکوس وجود دارد ،به منظور بررسی تأثیر افشای
اختیاری اطالعات بر صرف ریسک سهام ،در مدل اصلی ،از معیار یک منهای تورش پیشبینی سود استفاده شده است.
 : ACC itدقت پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه را نشان میدهد که برابر با قدرمطلق تورش پیشبینی سودهای
میاندورهای و ساالنه است (کال و همکاران2357 ،؛ عباسی و بذرافشان5396 ،؛ بال و همکاران.)2352 ،
تعیین چرخه بازار سرمایه

در پژوهش حاضر ،چرخه بازار سرمایه به عنوان عامل کالن اقتصادی و اثرگذار بر عملکرد شرکت و سطح نرخ رشد
شرکت در نظر گرفته شده است .بر این اساس و مطابق با پژوهش مهرانی و همکاران ( ،)5396به منظور محاسبه چرخه بازار
سرمایه از فیلتر هودریک -پراسکات و شاخص کل بازار سرمایه ایران طی سالهای  5389تا ( 5397دوره مورد مطالعه) استفاده
شده که نتایج آن در شکل  5نشان داده شده است.

شکل  .1نمودار چرخه بازار سرمایه ایران طی سالهای  1831تا 1811
منبع :یافتههای پژوهش

براساس نمودار موجود در شکل  5چرخه بازار سرمایه ایران در بازه زمانی یاد شده شامل ادوار زیر است:
 5390 ،5392 ،5395 .5و  :5396دوران رونق
 5391 ،5393 ،5389،5393 .2و  :5397دوران رکود
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

جدول  2آمار توصیفی متغیرها در مدل اصلی پژوهش را برای  533شرکت عضو نمونه ،طی بازه زمانی پژوهش ( 5389تا
 ،)5397نشان میدهد .جداول  3و  0نیز به ترتیب آمار توصیفی متغیرها برای شرکتهای مذکور در دوره زمانی رونق (سالهای
 5390 ،5392 ،5395و  )5396و رکود بازار سرمایه (سالهای  5391 ،5393 ،5393 ،5389و  )5397را ارائه میکند.
همانطور که از جدول  2مشاهده میکنید ،مقدار میانگین معیار صرف ریسک ضمنی مقدار  3/5333است که نشان میدهد
بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند .از آماره انحراف معیار موجود در جدول  ،2که میزان
پراکندگی مشاهدات از میانگین را نشان میدهد ،نیز می توان نتیجه گرفت که متوسط میزان پراکندگی مقادیر صرف ریسک
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ضمنی سهام حول میانگین برابر با  3/3701است .در مورد مقدار انحراف معیار شاخصهای مختلف سنجش افشای اختیاری
اطالعات (شامل به موقع بودن ،تورش و دقت پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه) نیز میتوان گفت بین مقادیر مشاهده
شده در جدول  2تفاوت قابلتوجهی وجود دارد .به طوری که بیشترین پراکندگی مربوط به معیار به موقع بودن پیشبینی
سودهای ساالنه ( )3/7913و کمترین پراکندگی مربوط به معیار دقت پیشبینی سودهای میاندورهای ( )3/376است.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرها در مدل اصلی پژوهش برای کل نمونه

افشای اختیاری اطالعات

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

صرف ریسک ضمنی

3/533

3/370

-3/308

3/736

بهموقع بودن

-3/558

3/077

-0/255

3/916

تورش

3/993

3/532

-3/339

2/530

دقت

3/316

3/376

3

3/813

بهموقع بودن

3/600

3/791

-0/833

2/633

تورش

3/988

3/551

-3/280

5/725

دقت

3/373

3/382

3

3/725

اندازه

9/333

3/699

7/358

55/627

اهرم

3/360

3/373

3

3/175

بتا

3/791

3/779

-5/056

53/563

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

3/118

3/388

3/352

3/122

پیشبینی سودهای میاندورهای

پیشبینی سودهای ساالنه

با توجه به مشاهدات موجود در جدول  3نیز میتوان گفت مقدار میانگین برای معیار صرف ریسک ضمنی در دوران
رونق بازار سرمایه ( )3/536بیشتر از دوران رکود ( )3/533است .این مقدار برای تمامی معیارهای سنجش افشای اختیاری
اطالعات (به موقع بودن ،تورش و دقت پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه) نیز در دوران رونق بازار سرمایه بیشتر از دوران
رکود است .تحلیل نتایج نشان میدهد که شرکتها در دوران رونق بازار سرمایه ،به طور داوطلبانه ،افشای بیشتری را انجام
می دهند .از طرفی ،برخالف انتظار ،بازده مازاد بر نرخ بازده بدون ریسکی (صرف ریسکی) که توسط سرمایهگذاران مطالبه
می شود در دوران رونق بازار سرمایه بیشتر است .مقدار انحراف معیار برای معیار صرف ریسک ضمنی سهام نیز نشان میدهد
این مقدار برای دوره زمانی رکود بازار سرمایه بیشتر از دوران رونق بازار سرمایه است .که این موضوع میتواند به دلیل وجود
نوسانات زیاد بازار در دوره زمانی رکود باشد .انحراف معیار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در دوره
زمانی رونق بازار سرمایه برابر با  3/065بوده که در مقایسه با انحراف معیار این متغیر در دوره زمانی رکود بازار سرمایه ()3/389
عدد بزرگتری است .این موضوع نیز میتواند نشاندهنده نوسان بیشتر در دوره رکود بازار سرمایه باشد.
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جدول  .8آمار توصیفی متغیرها در مدل اصلی پژوهش برای دوره زمانی رونق و رکود بازار سرمایه

متغیرها

میانگین

صرف ریسک ضمنی

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

افشای اختیاری اطالعات

رونق

رکود

رونق

رکود

رونق

رکود

رونق

رکود

3/536

3/533

3/373

3/378

-3/305

-3/308

3/071

3/736

-3/531

-3/533

3/026

3/153

-2/767

-0/255

3/933

3/955

3/981

3/555

3/390

2/530

5/369

3/135

-3/339

3/381

3/368

3/813

3/192

3

3

3/827

-3/633

-0/833

2/633

2/667

5/725

5/073

3/128

-3/280

3/073

3

3

7/035

7/358
3

پیشبینی

بهموقع

سودهای

بودن

میاندورهای

تورش

3/996

دقت

3/318

3/310

3/681

3/652

3/712

3/980

3/523

3/555

3/395

3/370

3/725

3/723

55/301

55/330

3/175

3/639

3

9/351

-5/301

-5/056

3/338

3/352

3/313

پیشبینی

بهموقع

سودهای

بودن

ساالنه

تورش

3/992

دقت

3/379

3/368

اندازه

8/933

8/932

3/693

اهرم

3/366

3/367

3/370

3/375

بتا

3/817

3/701

3/815

3/753

53/563

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

3/628

3/183

3/065

3/389

3/122

آزمون فرضیه های پژوهش

در ادامه فرضیههای پژوهش براساس مدل رگرسیون اصلی پژوهش (مدل  )5آزمون میشوند.
آزمون فرضیه اول تا سوم پژوهش

فرضیه اول تا سوم پژوهش به بررسی تأثیر افشای بهموقع ،تورش و دقت پیشبینی سود بر صرف ریسک ضمنی سهام
میپردازد .همانطور که قبال اشاره شد معیارهای مربوط به پیشبینی سود ،برای پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه به صورت
مجزا آزمون میشوند .از آنجا که نتایج آزمون ناهمسانی واریانس و آزمون خودهمبستگی برای فرضیههای مذکور ،در سطح
کل نمونه و دوره زمانی رونق و رکود بازار سرمایه ،نشاندهنده وجود ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی است ،مدلهای
مذکور براساس روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شده است که نتایج آن در جدول  0ارائه شده است .این جدول شامل
ضرایب ،آماره  Zو سطح معناداری مربوط به عرض از مبدأ و تمامی متغیرهای مدل است.
براساس مشاهدات جدول  0میتوان نتیجهگیری کرد افشای اختیاری اطالعات با سطح اطمینان  91%و برای معیار تورش
پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه ،بهطور منفی و معنادار و برای دو معیار افشای بهموقع و دقت پیشبینی سودهای
میاندورهای و ساالنه به طور مثبت و معنادار بر صرف ریسک ضمنی اثرگذار است .با توجه به مشاهدات جدول و نتایج پژوهش
میتوان گفت که هر سه فرضیه پژوهش رد نمیشود .همانطور مشاهده میشود جهت رابطه برای سه معیار مذکور یکسان نیست.

 /031تحلیل تأثیر افشای اختیاری اطالعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از چرخههای بازار سرمایه
جدول  .0نتایج مربوط به فرضیه های اول تا سوم پژوهش برای معیار صرف ریسک ضمنی

مدل حداقل مربعات تعمیم یافته
متغیرهای پژوهش

پیشبینی سودهای میاندورهای

پیشبینی سودهای ساالنه
ضریب

آماره z

سطح معناداری

ضریب

آماره z

سطح معناداری

عرض از مبدأ

3/2368

()7/19

3/333

3/2608

()7/73

3/333

بهموقع بودن

3/3308

()2/87

3/330

3/3566

()0/02

3/333

تورش

-3/5672

()-51/53

3/333

-3/5766

()-52/96

3/333

دقت

3/3153

()3/39

3/335

3/3885

()0/88

3/333

اندازه

-3/3327

()-3/90

3/309

-3/3303

()-5/38

3/567

اهرم

-3/3552

()-3/07

3/631

3/3305

()3/57

3/863

بتا

3/3333

()5/18

3/550

3/3330

()5/60

3/535

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

3/5283

()29/30

3/333

3/5203

()27/56

3/333

آزمون فرضیه چهارم تا ششم پژوهش

فرضیه چهارم تا ششم نیز به بررسی تأثیر چرخه بازار سرمایه بر رابطه بین افشای بهموقع ،تورش و دقت پیشبینی سود و
صرف ریسک ضمنی سهام میپردازد .نتایج مربوط به فرضیههای مذکور براساس مدل حداقل مربعات تعمیم یافته در جدول 1
ارائه شده است.
جدول  .1نتایج مربوط به فرضیه های چهارم تا ششم پژوهش برای معیار صرف ریسک ضمنی
مدل حداقل مربعات تعمیم یافته
متغیرهای پژوهش

عرض از مبدأ
بهموقع بودن
تورش
دقت
اندازه
اهرم
بتا
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

پیشبینی سودهای میاندورهای

پیشبینی سودهای ساالنه
ضریب

آماره z

سطح معناداری

ضریب

آماره z

سطح معناداری

رونق

3/272

()9/89

3/333

3/338

()53/12

3/333

رکود

3/232

()0/38

3/333

3/579

()3/23

3/335

رونق

-/335

()-3/06

3/606

3/337

()5/36

3/289

رکود

3/338

()2/63

3/338

3/333

()3/05

3/680

رونق

-3/220

()-50/60

3/333

-3/280

()-53/95

3/333

رکود

-3/535

()-6/59

3/333

-3/523

()-3/61

3/333

رونق

3/211

()55/73

3/333

3/331

()55/37

3/333

رکود

3/399

()3/05

3/335

3/382

()5/93

3/310

رونق

3/330

()5/85

3/373

3/330

()5/13

3/527

رکود

-3/3331

()-3/52

3/938

3/332

()3/39

3/691

رونق

-3/310

()-2/88

3/330

-3/303

()-2/36

3/339

رکود

3/329

()3/87

3/386

3/359

()3/10

3/189

رونق

3/335

()3/36

3/758

3/335

()3/12

3/633

رکود

3/353

()3/36

3/332

3/352

()3/30

3/332

رونق

3/308

()8/88

3/333

3/539

()25/69

3/333

رکود

3/362

()8/66

3/333

3/363

()8/05

3/333
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براساس مشاهدات جدول  1میتوان نتیجهگیری کرد که افشای اختیاری اطالعات با سطح اطمینان  91درصد ،برای معیار
تورش پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه هم در دوره رونق و هم در دوره رکود بازار سرمایه به طور منفی و معنادار و
برای معیار دقت پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه ،در دورههای زمانی مذکور با سطح اطمینان  91درصد به طور مثبت و
معنادار بر صرف ریسک ضمنی اثرگذار است .با توجه به مشاهدات جدول و نتایج پژوهش میتوان گفت که چرخه بازار
سرمایه بر روی دو معیار تورش و دقت پیشبینی سود تأثیر ندارد و فرضیههای پنجم و ششم پژوهش رد میشود .همچنین،
مشاهدات جدول نشان میدهد که افشای اختیاری اطالعات برای معیار بهموقع بودن پیشبینی سودهای ساالنه در دوره رکود
بازار سرمایه به طور مثبت و معنادار بر صرف ریسک ضمنی سهام اثرگذار است .این رابطه برای دوره زمانی رونق بازار سرمایه
معنادار نیست و جهت رابطه نیز منفی است .این نتایج میتواند نشاندهنده این باشد که چرخه بازار سرمایه بر رابطه بیان شده
اثرگذار است و منجر به عدم رد فرضیه چهارم پژوهش میشود.
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر تأثیر افشای اختیاری اطالعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از ادوار چرخه بازار سرمایه را با
تکیه بر مبانی نظری مطرح شده در این زمینه بررسی نمود .برای این منظور شش فرضیه اصلی آزمون شده است.
در ارتباط با فرضیه اول تا سوم پژوهش و تجزیه و تحلیلهای انجام شده در زمینه تأثیر افشای اختیاری اطالعات بر صرف
ریسک ضمنی سهام نتایج نشان داد که افشای اختیاری اطالعات ،برای معیار تورش پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه به
طور منفی و معنادار بر صرف ریسک ضمنی سهام اثرگذار است .این نتایج موافق با نتایج پژوهشهای افالطونی و بختیاروند
( )5391و کر و همکاران ( )2350است .اثر افشای اختیاری اطالعات بر صرف ریسک ضمنی سهام برای معیارهای بهموقع بودن
و دقت پیشبینی سودهای میاندورهای و ساالنه ،مثبت و معنادار است که با نتایج پژوهش پورحیدری و همکاران ( )5396و
گائو و همکاران ( )2355سازگار است .در نتیجه ،سه فرضیه اول ،دوم و سوم پژوهش رد نمیشود.
نتایج مربوط به آزمون فرضیههای چهارم تا ششم نیز نشان داد که افشای اختیاری اطالعات ،برای معیار تورش پیشبینی
سودهای میاندورهای و ساالنه در دوره رونق و رکود بازار ،به طور منفی و معنادار و برای معیار دقت پیشبینی سودهای
میاندورهای و ساالنه برای دورههای زمانی مذکور به طور مثبت و معنادار بر صرف ریسک ضمنی سهام اثرگذار است .این نتایج
نشان میدهد که چرخه بازار سرمایه بر روابط مذکور اثرگذار نیست .در نتیجه ،فرضیه پنجم و ششم پژوهش رد میشود .افشای
اختیاری اطالعات برای معیار بهموقع بودن پیشبینی سودهای ساالنه در دوره زمانی رکود بازار ،به طور مثبت و معنادار بر صرف
ریسک سهام اثرگذار است درحالیکه این رابطه برای دوره زمانی رونق معنادار نیست و دارای جهت منفی است .براساس این
نتایج میتوان گفت که چرخه بازار سرمایه بر رابطه مذکور اثرگذار است .در نتیجه ،فرضیه چهارم پژوهش رد نمیشود.
نتایج حاصل از فرضیه دوم این پژوهش میتواند برای سیاستگذاران و قانونگذاران اوراق بهادار مهم باشد .با توجه به اثر
افشای اختیاری اطالعات (برای معیار یک منهای تورش سودهای پیشبینی شده توسط مدیریت) بر کاهش هزینه سرمایه،
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سیاستگذران و قانونگذاران اوراق بهادار میتوانند بر افشای اطالعات آیندهنگر از سود توسط شرکتها تأکید بیشتری نمایند،
زیرا افشای اینگونه اطالعات منجر به کاهش عدم اطمینان سرمایهگذاران و همچنین کاهش هزینه سرمایه شرکت میشود.
پژوهشگران و دانشجویان میتوانند در پژوهشهای آتی خود ،تأثیر عوامل دیگر اقتصادی از جمله نرخ تورم ،نرخ تولید
ناخالص ملی ،نرخ بهره بدون ریسک را بر رابطه بین افشای اطالعات و صرف ریسک سهام مورد بررسی قرار داده و از معیارهای
دیگر برای سنجش افشای اطالعات (به عنوان مثال ،اطالعات افشا شده توسط رسانهها ،مطبوعات و وبسایتها) و از مدل
های دیگر برای سنجش صرف ریسک سهام (مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایهای) استفاده نمایند.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان به خاطر حمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر تقدیر به عمل میآید.
منابع
اسدی راد ،فاطمه؛ کعب عمیر ،احمد و مهربانی ،فاطمه ( .)5391بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه سهام عادی در شرکتهای

بورس اوراق بهادار تهران .کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ،تهران.
افالطونی ،عباس و بختیاروند ،امین امیر ( .)5391تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه :رویکرد متغیرهای ابزاری .فصلنامه حسابداری مالی،
.33-13 ،)8(35
آقابیکزاده ،مهدی؛ فروغی ،داریوش و دستگیر ،محسن ( .)5396تأثیر محافظهکاری و تأخیر در افشای اخبار همزمان سودهای میاندورهای و پیشبینی سودهای
ساالنه بر واکنش بازار سهام .مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی.573-596 ،)2(20 ،

پورحیدری ،امید و عالیپور ،داریوش ( .)5393بررسی ارتباط بین دادههای حسابداری با چرخههای تجاری در بورس اوراق بهادار تهران .پژوهشهای حسابداری
مالی.5-56 ،)8(2 ،
پورحیدری ،امید؛ یوسفزاده ،نسرین و اعظمی ،زینب ( .)5393بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران .مجله دانش حسابداری.95-555 ،)1(58 ،

پورحیدری ،امید؛ یوسفزاده ،نسرین؛ اعظمی ،زینب و معصومی بیلندی ،زهرا ( .)5396بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری .مجله دانش
حسابداری مالی.5-23 ،)0(3 ،

پورزمانی ،زهرا و منصوری ،فرناز ( .)5390تأثیر کیفیت افشا ،محافظه کاری و رابطه متقابل آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی .پژوهش های حسابداری مالی و
حسابرسی.79-96 ،)7(21 ،
حسینی عمران ،مصطفی ( .)5399بررسی ارتباط بین افشای اطالعات ،رشد شرکت و هزینه سرمایه .نشریه چشمانداز حسابداری و مدیریت.559-533 ،)26(3 ،
خلیفهسلطانی ،سیداحمد و اسماعیلی ،فاطمه ( .)5393تأثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی .پژوهشهای تجربی حسابداری-22 ،)53(0 ،
.5
عباسی ،ابراهیم و بذرافشان ،محسن ( .)5396بررسی رابطه کیفیت سود ،افشای داوطلبانه و رفتار نامتقارن اطالعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت هایپذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار .فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری.05-63 ،)5(7 ،
مشایخی ،بیتا و فرهادی ،سوران ( .)5392تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران .نشریه حسابداری مدیریت.535-551 ،)6(0 ،

033 /3  ش/ دوره سیزدهم/مجله دانش حسابداری
 بررسی تأثیر افشای اطالعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس.)5033(  علی اصغر، عبدالکریم و صالحی،مقدم
.5-53 ،)6(1 ، پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی.اوراق بهادار تهران
.31-62 ،)2(8 ، مجله دانش حسابداری. اثر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی.)5396(  فرزاد، یحیی و غیور، ساسان؛ کامیابی،مهرانی
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.97-558 ،)3(5 ،کاربردی در گزارشگری مالی
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