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چکیده
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که نقدشوندگی سهام میتواند از طریق ترغیب و تحریک فعاالن بازار در جهت کسب
اطالعات محرمانه در مورد شرکت ،بر کارایی قیمت سهام بیافزاید .لذا در این پژوهش با الهام از مدل  CKSSبه بررسی
تأثیر نقدشوندگی سهام بر آگاهی بخشی قیمت سهام پرداخته شد .از طرفی با توجه به تأثیری که نقدشوندگی سهام
میتواند بر آگاهی بخشی قیمت سهام داشته باشد ،قادر است (از طریق افزایش سرمایهگذاران آگاه) توان و انگیزه مدیران
را در مدیریت سود (خصوصا از طریق اقالم تعهدی) ،کاهش دهد .بنابراین هدف دیگر این پژوهش ،بررسی تأثیر
نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی میباشد .بر اساس آنچه گفته شد ،دو فرضیه پژوهشی مطرح و
با استفاده از دادههای  80شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1382تا ( 1391با در نظر
گرفتن ساختار پانل برای آنها) مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج پژوهش بیان میکند که افزایش نقدشوندگی سهام ،منجر
میشود.
به افزایش آگاهی بخشی قیمت سهام و کاهش مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی 
واژههای کلیدی :نقدشوندگی سهام ،آگاهی بخشی قیمت سهام ،مدیریت سود ،ضریب واکنش سودهای آتی (.)FERC
1ـ نشانی مكاتباتی نویسنده مسؤول :رفسنجان ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،دانشكده علوم اداری و اقتصاد ،گروه حسابداری.
Copyright © 2015, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits
others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any
way or use it commercially.
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پایینترین هزینه و کمترین تأثیر بر قیمت سهام،

مقدمه
یكی از موضوعاتی که در سالهای اخیر توجه

معامله کند [.]43

بسیاری از پژوهش گران حوزه مالی را به خود

یافتههای پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که

1

مدیران اقدام به مدیریت سود میکنند [.]9،23،34،38

(آگاهی بخشی قیمت سهام) 2است .کارایی قیمت

در مورد انگیزههای مدیریت سود دو فرضیه کلی

سهام به این موضوع اشاره دارد که قیمت بازار یک

وجود دارد .فرضیه اول :مدیریت سود توسط مدیران

سهم تا چه حد درباره شرایط اقتصادی واقعی و

به قصد تحریف اطالعات و در جهت منافع خود

زیربنایی آن سهم آگاهیخش و دارای محتوای

مدیران انجام میشود .فرضیه دوم :مدیریت سود

اطالعاتی است [ .]16قیمتها از طریق مكانیسم بازار

توسط مدیران به قصد انتقال اطالعات محرمانه

و جمعآوری اطالعات توسط فعاالن بازار درباره

مدیران درباره سودهای آتی انجام میشود [.]3،30،37

ارزش معاملهای داراییها ،شكل میگیرند [ .]36به

اگر افزایش نقدشوندگی سهام باعث شود که

ویژه در بازار سهام ،سرمایهگذاران با ترکیبهای

قیمت سهام به ارزش واقعی خود نزدیکتر شود ،یا به

متفاوت اطالعات با یكدیگر ،معامله میکنند و سعی

عبارت دیگر چنانچه نقدشوندگی سهام باعث شود که

در کسب سود ازطریق اطالعات خود دارند .در اثر

میزان آگاهی بخشی قیمت سهام درباره شرایط

معاملههای بین سهامداران ،قیمت سهام این

اقتصادی واقعی شرکت باالتر رود ،انتظار میرود که

ترکیبهای متفاوت اطالعات را در خود جمع کرده و

مدیریت نه بتواند و نه تمایل داشته باشد به مدیریت

انتظارهای سرمایهگذاران از ارزش سهام شرکتها را

سود (با هر انگیزهای) بپردازد [.]25

معطوف کرده است ،بحث کارایی قیمت سهام

مدیران دو راهكار برای مدیریت سود دارند:

منعكس میکند [.]33
بررسی پژوهشهای انجام شده در حوزههای

مدیریت سود از طریق دستكاری فعالیتهای واقعی

3

4

اقتصادی و مالی نشان میدهد ،نقدشوندگی سهام

و مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی  .استفاده از

عاملی است که میتواند از طریق کانالهایی ،تعداد

مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی دارای

سرمایه گذاران آگاه را افزایش داده و کمیت و کیفیت

ویژگیهای متعددی است که با فرض کارایی قیمت

اطالعاتی که میتواند در قیمتها گنجانده شود را

سهام ،استفاده از آن محدودتر میشود .مدیریت سود

بهبود میبخشد .بنابراین انتظار میرود افزایش

از طریق اقالم تعهدی نسبت به مدیریت سود از

نقدشوندگی سهام ،باعث نزدیک شدن قیمت سهام به

طریق دستكاری فعالیتهای واقعی ،بیشتر در معرض

ارزش واقعی آن ،یا به عبارتی دیگر کاراتر شدن

بررسی و کشف استفادهکنندگان خارجی اطالعات و

قیمت سهام شود .نقدشوندگی سهام به این معنا است

حسابرسان میباشد؛ چرا که تشخیص دستكاری

که سرمایه گذار بتواند سهام را به سرعت و با

فعالیتهای واقعی برای استفادهکنندگان خارجی
سخت و شاید غیر ممكن باشد [ .]19بنابراین انتظار
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میرود تأثیر منفی افزایش نقدشوندگی سهام بر

گلب و زارویین [ ،]31با استفاده از این مدل به

مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی نسبت به

بررسی اثر افشا بر آگاهیبخشی قیمت سهام

مدیریت سود از طریق دستكاری فعالیتهای واقعی،

پرداختند .آنها دریافتند که افشای بیشتر اطالعات ،با

قویتر باشد.

آگاهیبخشی قیمت سهام در ارتباط مستقیم میباشند.

بر اساس آنچه گفته شد ،هدف این پژوهش

تاکر و زارویین [ ،]48با استفاده از این مدل به

بررسی اثر نقدشوندگی سهام بر کارایی قیمت سهام

بررسی اثر هموارسازی سود بر محتوای اطالعاتی آن

(آگاهی بخشی قیمت سهام) و مدیریت سود مبتنی بر

پرداختند .نتایج آنها نشاندهنده این امر بود که

دستكاری اقالم تعهدی میباشد.

هموارسازی سود به افزایش محتوای اطالعاتی سود
منجر می شود و سود هموار شده ،اطالعاتی در مورد

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

سود ،جریانهای نقدی و اقالم تعهدی آینده ارائه

کارایی قیمت سهام

میکند.

کولینز و همكاران [ ،]21مدل  CKSSرا برای

یو [ ،]49با استفاده از این مدل به بررسی رابطه

بررسی کارایی قیمت سهام معرفی کردند .آنها

آگاهی بخشی قیمت سهام و حاکمیت شرکتی در

ضریب واکنش سودهای آتی ( )FERCرا به عنوان

کشورهای مختلف پرداخته و به این نتیجه رسید که

معیاری برای کارایی قیمت سهام (آگاهی بخشی

سطح حاکمیت شرکتی نقش مهمی در تقویت رابطه

قیمت بازار سهام درباره ارزش ذاتی آن سهم) پیشنهاد

بازده ـ سود برای شرکتها در کشورهای با محیط

کردند .این پژوهشگران بیان میکنند ،با وجود اینكه

سازمانی قویتر ،بازی میکند .شواهد وی همچنین

سودهای تحقق یافته بهطور مستقیم برای پیشبینی

نقش سطح حمایت قانونی کشورها در شكلگیری

سودهای آتی مورد استفاده قرار میگیرد؛ مادامی که

رابطه بین سطح حاکمیت شرکتی و آگاهی بخشی

اطالعات سود با اطالعات سایر منابع ترکیب شود

قیمت سهام را برجسته میکند.

میتواند جهت پیشبینی سود ،مورد استفاده

حقیقت و رایگان [ ،]2به بررسی نقش

سرمایهگذاران قرار گیرند .آنها همچنین بیان میکنند

هموارسازی سود بر محتوای اطالعاتی سود در

ممكن است تغییر در سودهای مورد انتظار آتی ،به

خصوص پیشبینی سودهای آتی پرداختند .نتایج

علت عواملی باشد که اطالعات آن در سودهای

حاصل از این پژوهش نشان میدهد که قیمت جاری

جاری منعكس نشده و بر آن تأثیری نداشته باشد؛ اما

سهام شرکتهایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود

با فرض کارایی قیمت ،در قیمتهای جاری منعكس

کردهاند ،حاوی اطالعات کمتری درباره سودها و

شدهاند .این مدل در سال  2002توسط گلب و

جریانهای نقدی آتی بوده است.

زارویین [ ،]31گسترش یافت.

رحمانی و همكاران [ ،]4در بررسی خود اثر

تاکنون در پژوهشهای زیادی از این مدل جهت

پیشبینی سود بر ضریب واکنش سود آینده را مورد

بررسی کارایی قیمت سهام استفاده شده است که

مطالعه قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که

مهمترین آنها عبارتند از:

پیش بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر
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میگذارد .همچنین هر چه تعداد پیشبینیها بیشتر و

گردد [ .]40به عالوه ،بهبود در نقدشوندگی سهام،

میزان خطای آن کمتر باشد ،اعتبار آن از دید

آستانه ارزش اطالعات که بر اساس آن سرمایهگذاران

سرمایهگذاران بیشتر خواهد شد.

میتوانند به مبادله سودآور بپردازند را پایین میآورد

پورغالمرضا [ ،]1در پژوهش خود عدم اطمینان

[ .]28گراسمن و استیگلیتز [ ،]35نشان دادند که

محیطی و تاثیر آن بر محتوای اطالعاتی هموارسازی

کارایی قیمت سهام با افزایش سرمایهگذاران آگاه و

سود را مورد بررسی قرار داد .نتایج پژوهش با

کیفیت اطالعات ،افزایش مییابد .در واقع افزایش

استفاده از روششناسی ضریب واکنش سودهای آتی

نقدشوندگی سهام ،مبادلههای بین سرمایهگذاران را

نشان داد که در شرایط عدم اطمینان محیطی،

تسهیل کرده و بنابراین روند انعكاس اطالعات

هموارسازی ،ضریب واکنش به سودهای آتی و

محرمانه در قیمت سهام را تسریع میکند.

همچنین ثبات جریان سود را افزایش میدهد.

 .2نقدشوندگی سهام ،شكلگیری سهامداران عمده 3را

نقدشوندگی سهام و کارایی قیمت سهام

تقویت میکند .گرکن [ ،]32نشان داد که بین

بسیاری از پژوهشگران از جمله اوهارا [،]46

نقدشوندگی سهام و شكلگیری سهامداران عمده،

معتقدند شرایط و چگونگی انجام معامله و مكانیزم

رابطه مثبت وجود دارد .ماگ [ ،]44نشان داد که

تعیین قیمتها در بازار (اصطالحا بافت یا ریز ساخت

نقدشوندگی سهام سرمایهگذاران را به ورود به بازار

بازار )1یكی از عواملی است که به میزان قابل توجهی

ترغیب میکند .زیرا در بازار سهام نقدشونده،

کارایی قیمت سهام را تحت تأثیر قرار میدهد و

هزینههای نگهداری سهام به صورت عمده ،کمتر و

نقدشوندگی سهام 2یكی از مهمترین جنبههای بافت یا

تحصیل سهام اضافه با قیمتی که تمامی منافع حاصل

ریز ساخت بازار سهام است .بر اساس ادبیات مالی و

از ورود به بازار را در خود نگنجانده باشد ،آسانتر

اقتصادی ،بهبود در نقدشوندگی سهام ،میتواند از سه

است .ادمانس و همكاران [ ،]26دریافتند صندوقهای

طریق کارایی قیمت سهام را افزایش دهد:

سرمایهگذاری بیشتر تمایل به تحصیل سهام به

 .1بهبود در نقدشوندگی سهام ،باعث افزایش ارزش

صورت عمده در شرکتهای نقدشونده دارند تا

نهایی اطالعات و بنابراین تحریک فعاالن بازار سهام

شرکتهای غیرنقدشونده .گرکن [ ،]32نشان داد که

جهت بدست آوردن اطالعات محرمانه در مورد

بین نقدشوندگی سهام و شكلگیری سهامداران عمده

ارزش ذاتی شرکتها میشود .بیشترین تأثیر مستقیم

رابطه مثبت وجود دارد.

بهبود نقدشوندگی سهام ،کاهش در هزینه مبادله و

سهامداران عمده عموما دارای اطالعات ممتازی

بنابراین افزایش سود حاصل از مبادله بر اساس

هستند .از آنجا که آنها قادرند به محض دریافت

اطالعات محرمانه است .گذشته از این بهبود در

اطالعات منفی ،حجم باالیی از سهام را به فروش

نقدشوندگی سهام باعث میشود که یک سرمایهگذار

برسانند ،انگیزه الزم برای آگاهی از اطالعات را دارند.

آگاه راحتتر بتواند از اطالعات محرمانهاش منتفع

به عبارت دیگر ،سودمندی اطالعات برای
سهامداران عمده بیشتر است ،زیرا آنها قادرند از
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اطالعات استفاده بیشتری ببرند [ .]25عالوه بر این،

محرمانه را منعكس نمیکنند ،تغییر دهند .این امر

سهامداران عمده دسترسی بیشتری به مدیریت و

منافع معامله آربیتراژ را افزایش میدهد .در عمل،

توانایی باالتری برای دستیابی به اطالعات دارند و

نگهداری کوتاه مدت سهامی که بیش از واقع

تجزیه و تحلیل بنیادی با کیفیتتری را به دلیل منابعی

ارزشگذاری شده است ،پرهزینهتر از نگهداری بلند

که در اختیار دارند ،انجام میدهند [ .]17سهامداران

مدت سهامی است که کمتر از واقع ارزشگذاری

عمده عمدتا سرمایهگذاران نهادی هستند .بررسیها

شده است .نقدشوندگی سهام میتواند از طریق

نشان میدهد سرمایهگذاران نهادی سهام خود را پیش

تقویت شكلگیری سهامداران عمده ،هزینههای

از رویدادهایی که با کاهش ارزش سهام همراه است،

آربیتراژ کوتاه مدت را کاهش دهد [ .]45نقدشوندگی

به فروش میرسانند [ .]18بارتوف و همكاران [،]14

سهام همچنین میتواند از طریق تسهیل مبادله و

نشان دادند که بین مالكیت نهادی و بازده غیرعادی

تسریع همگرایی قیمت سهام و ارزش ذاتی،

پیش از اعالم سود رابطه منفی وجود دارد .در واقع

ریسکهای آربیتراژ همچون ریسک نقدشوندگی را

نقدشوندگی ،سهامداران عمده را قادر و حتی تحریک

کاهش دهد [.]28

میکند که با اطالعات محرمانه خود به مبادله بپردازند

نقد شوندگی و مدیریت سود

[.]26

مجموعهای از انگیزهها همچون اجتناب از نقض

 .3نقدشوندگی سهام منجر به آربیتراژ مبتنی بر

قراردادهای بدهی ،دستكاری انتظارهای فعاالن بازار،

ریسک 1میشود .آربیتراژ مبتنی بر ریسک به معنی

انتقال اطالعات محرمانه و داخلی و حداکثر کردن

نگهداری بلند مدت سهامی که کمتر از واقع و

پاداش مدیران ،زمینهساز تصمیمهای مدیریت سود

نگهداری کوتاه مدت سهامی که بیش از واقع

توسط مدیران شرکتها میباشد [ .]37نقدشوندگی

ارزشگذاری شده است میباشد .معاملهکنندگان

سهام و متعاقب آن کارایی قیمت سهام ،باعث کاهش

آربیتراژ عموما از اطالعات به خوبی آگاهند [ .]15به

برخی از این انگیزهها شده و بنابراین رفتار مدیریت

عنوان مثال کارپوف و لو [ ،]41دریافتند که

سود را کنترل میکند.

معاملهکنندگان آربیتراژ قادر به تشخیص شرکتهایی

از دستكاری انتظارهای فعاالن بازار در خصوص

که صورتهای مالی خود را دستكاری میکنند

شرایط اقتصادی واقعی شرکت ،به عنوان معمولترین

هستند .بنابراین ،مبادله آربیتراژ به همسویی قیمت و

انگیزه زیربنای تصمیمهای مدیریت سود مدیران یاد

ارزش ذاتی سهام کمک کرده و در نتیجه کارایی

میشود [ .]30با توجه به یافتههای پژوهشهای

قیمت سهام را بهبود میبخشد [ ،]39هر چند که

گذشته ،میتوان انتظار داشت که نقدشوندگی ،میزان

مبادله آربیتراژ هم هزینه بر و هم همراه با ریسک

موفقیت مدیران در دستكاری انتظارهای فعاالن بازار

میباشد [ .]46نقدشوندگی هزینه مبادله را کاهش داده

در خصوص شرایط اقتصادی واقعی شرکت و در

و سرمایهگذاران را قادر میسازد وضعیت مالكیت

نتیجه دستیابی به قیمتهای مورد نظر را محدود

خود را با قیمتهایی که بهطور کامل اطالعات

میکند .به عبارت دیگر ،چنانچه نقدشوندگی سهام

1

بهبود یابد و متعاقب آن قیمت سهام در خصوص

Speculation- Based Arbitrage
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شرایط اقتصادی واقعی شرکت آگاهی بخشتر شود،

نقدشوندگی سهام و متعاقب آن کارایی قیمت

حساسیت قیمت سهام به مدیریت سود کاهش

سهام ،انگیزه مدیران برای انتقال اطالعات محرمانه از

مییابد .بنابراین میتوان انتظار داشت که با بهبود

طریق مدیریت سود را کاهش میدهد .مدیران ،سود

نقدشوندگی سهام و در نتیجه آن افزایش آگاهی

گزارش شده را به منظور انتقال اطالعات محرمانه

بخشی قیمت سهام در خصوص شرایط اقتصادی

خود به سهامداران و دیگر فعاالن بازار مدیریت

واقعی شرکت ،انگیزه مدیران برای دستكاری

میکنند؛ زیرا فشارهای سازمانی و قانونی و نبود یک

انتظارهای فعاالن بازار در خصوص شرایط اقتصادی

راه مطمئن ،مانع افشای مستقیم چنین اطالعات

واقعی شرکت ،کاهش یابد [.]37

محرمانهای توسط مدیران میشود [ .]48با بهبود

راه دیگری که نقدشوندگی سهام و متعاقب آن

نقدشوندگی ،قیمت سهام ،مفاهیم تصمیمهای

کارایی قیمت سهام ،انگیزه مدیران را برای مدیریت

مدیریت در خصوص خالص جریانهای نقدی جاری

سود کاهش میدهد ،تأثیری است که بر ساختار و

و آتی را به هنگامتر و منصفانهتر منعكس میکند

نحوه کارکرد پاداش میگذارد .هولمستروم وتیلور

[.]27

[ ،]40به صورت تئوریک اثبات کردند ،در صورتیکه

در ادامه به برخی از پژوهشهایی که به بررسی

نقدشوندگی سهام افزایش یابد و متعاقب آن قیمت

اثرهای نقدشوندگی پرداخته و در راستای موضوع

سهام در خصوص ارزش ذاتی داراییهای زیربنایی

این پژوهش میباشند ،اشاره شد است:

آگاهی بخشتر شود ،تمایل شرکتها به پرداخت

فانگ [ ،]28به بررسی اثر نقدشوندگی بر

پاداش به مدیران بر اساس قیمت سهام افزایش

آگاهیبخشی قیمت سهام و مدیریت سود در بورس

مییابد .فانگ و همكاران [ ،]29در پژوهشی دریافتند

اوراق بهادار آمریكا پرداخت .نتایج حاکی از اثر مثبت

که با افزایش نقدشوندگی ،تمایل به پرداخت پاداش

نقدشوندگی سهام بر آگاهی بخشی قیمت سهام و اثر

بر مبنای قیمت سهام افزایش مییابد .از یافتههای

منفی آن بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بود.

پژوهشها بانكر و داتار [ ،]13داوید و همكاران

زارع [ ،]6به این نتیجه رسید که نقدشوندگی

[ ،]22میتوان به این نتیجه رسید ،در صورتیکه

سهام در درجه اول رابطه نزدیكی با حجم معاملهها و

نقدشوندگی سهام افزایش یابد و متعاقب آن کارایی

در درجه دوم با ارزش شرکت دارد .همچنین

قیمت سهام بهبود یابد ،قیمت سهام به تالشهای

نقدشوندگی با ریسک سهام رابطه معكوس دارد.

ارزشآفرین واکنش نشان میدهد .در نتیجه شرکتها

یحیی زاده فر و همكاران [ ،]11به بررسی رابطه

باید در تعیین پاداش ساالنه مدیران ،برای بازده سهام

نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار

اهمیت باالتری را در نظر بگیرند .از این رو انتظار

تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنها مبین وجود رابطه

میرود با افزایش نقدشوندگی سهام و متعاقب آن

مثبت و معنادار بین نقدشوندگی و بازده سهام است.

افزایش کارایی قیمت سهام ،انگیزه مدیران نسبت به

کرمی و همكاران [ ،]8ارتباط میان عملكرد و

مدیریت سود کاهش و نسبت به تالشهای

نقدشوندگی سهام شرکتها را مورد بررسی قرار

ارزشآفرین افزایش یابد.

دادند .یافتههای آنها نشان از وجود رابطه معنیدار

اثر نقدشوندگی بر آگاهی بخشی قیمت سهام و مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 45/ ...

قوی بین معیارهای نقدشوندگی و عملكرد شرکت
دارد.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکتهای

رحمانی و همكاران [ ،]5به بررسی رابطه بین

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكیل

میزان مالكیت سهامداران نهادی و نقدشوندگی سهام

میدهد .قلمرو زمانی این پژوهش محدود به سالهای

پرداختند .نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین میزان

 1382تا  1391می باشد .روش نمونهگیری ،روش

مالكیت سهام داران نهادی و نقدشوندگی سهام

حذف سیستماتیک میباشد و نمونه شامل

میباشد.

شرکتهایی است که دارای شرایط زیر باشند:
 )1شرکتها از ابتدای سال  1382در بورس اوراق

فرضیههای پژوهش
با توجه به ادبیات مطرح شده و در نظر گرفتن

بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 )2معادله سهام شرکتها وقفه بیش از شش ماه

آگاهی بخشی قیمت سهام درباره سودهای آتی

نداشته باشند.

(ضریب واکنش سودهای آتی) به عنوان معیار کارایی

 )3سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه هر

قیمت سهام ،برای دستیابی به اهداف پژوهش ،دو

سال باشد( .دلیل این امر ،همسانسازی دوره زمانی

فرضیه به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

محاسبه بازده سهام میباشد).

فرض ـیه اول :افــزایش نقدشــوندگی ســهام منجــر بــه

 )4در طی قلمرو زمانی پژوهش ،دوره مالی شرکتها

افزایش آگاهی بخشی قیمت سـهام دربـاره سـودهای

تغییر نكرده باشد.

آتی میگردد.

 )5شرکتهای انتخابی از شرکتهای واسطهگری

فرضیه دوم :افزایش نقدشوندگی سهام منجر به کاهش

مالی و سرمایهگذاری و بانکها نباشند.

مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی میگردد.
روش شناسی پژوهش

با توجه به شرایط ذکر شده در باال ،از بین
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر

تهران ،تعداد  80شرکت ( 800سال/شرکت) برای

ماهیت و روش توصیفی -همبستگی میباشد .در این

انجام آزمون فرضیههای این پژوهش انتخاب

پژوهش برای آزمون روابط بین متغیرها و همچنین

گردیدهاند.

معنیدار بودن مدل ارائه شده برای توضیح متغیرهای

دادههای مورد نیاز این پژوهش از بانکهای

وابسته ،از تحلیل رگرسیون استفاده شده است .بدین

اطالعاتی تدبیر پرداز ،رهآورد نوین ،تارنمای بورس

منظور برای محاسبه معیار نقدشوندگی از مدل

اوراق بهادار و همچنین صورتهای مالی شرکتهای

پیشنهادی آمیهود [ ،]12جهت محاسبه مدیریت سود

نمونه بر اساس ساختارهای ترکیبی استخراج گردیده

بر مبنای اقالم تعهدی از مدل تعدیل شده جونز []24

است .آزمون فرضیهها با استفاده از نرم افزار stata12

و برای بررسی کارایی قیمت سهام (آگاهیبخشی

انجام شده است.

قیمت سهام) از ضریب واکنش سودهای آتی استفاده
شده است.
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آزمون فرضیهها

محیط اطالعاتی کلی شرکتها میباشد .زیرا

الف) آزمون فرضیه اول

بررسیهای گذشته نشان میدهد شرکتهای بزرگ

برای آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی

تمایل به داشتن محیط اطالعاتی قویتر نسبت به

پیشنهادی فانگ [ ]19طبق معادله ( )1استفاده شده

شرکتهای کوچک دارند و بنابراین قیمت سهام

است .این مدل در ابتدا توسط کولینز و همكاران []21

شرکتهای بزرگ ،اخبار سودهای آتی را به هنگامتر

مطرح و توسط گلب و زاروین [ ]31گسترش یافت:

از شرکتهای کوچک در خود میگنجاند [.]20

RETi.t =β0 +β1 * E⁄Pi,t +β2 *AGi,t +β3 *LMVEi,t

از آنجا که هدف از تخمین این مدل رگرسیونی،

+α0 *∆Ei,t +α1 *∆Ei,t+1 +δ1 *RETi,t+1 +β4 *LIQi,t +

بررسی اثر نقدشوندگی سهام بر آگاهیبخشی قیمت

γ0 *∆Ei,t *LIQi,t +γ1 *∆Ei,t+1 *LIQi,t +εi,t

سهام (ضریب واکنش سودهای آتی) میباشد،

معادله ()1

که در آن متغیرها به شرح زیر میباشند:
 :RETi,t+jبازده ساالنه سهام برای سال مالی .t+j

ضرایب رگرسیونی  β4و γ0و  γ1که مربوط به اثر
نقدشوندگی سهام بر آگاهی بخشی قیمت سهام
میباشند ،به مدل ضریب واکنش سودهای آتی اضافه
شدهاند .متغیر مورد نظر  ∆Ei,t+1 *LIQi,tاست ،که

j=0,1
 :∆Ei,t+jتغییر در سود هر سهم سال  t+jنسبت به سال

واکنش قیمت سهام به نقدشوندگی سهام را تخمین

 t+j-1که بر اساس قیمت سهام در ابتدای سال مالی

میزند .بنابراین انتظار بر آن است که ضریب 𝟏𝛄

 ،t+jهمگن شده اندj=0,1 .

مثبت و از لحاظ آماری معنیدار باشد [.]28

 :E/Pi,tنسبت سود به قیمت سهام در ابتدای سال t

ب) آزمون فرضیه دوم

 :AGi,tنرخ رشد کل داراییها در سال  tنسبت به سال
t-1
 :LMVEi,tلگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان
سهام در پایان سال مالی t

برای آزمون فرضیه دوم از مدل رگرسیون
پیشنهادی فانگ [ ،]28معادله ( )2استفاده شده است.
DAi,t = β0 +β1 *LMVEi,t +β2 *RMi,t +β3 *LIQi,t
+β4 *Auditori,t +εi,t

 :LIQi,tنقدشوندگی محاسبه شده توسط معیار آمیهود
[]13

معادله ()2

در معادله ( β0 ،)1و  α0و  α1و  δ1مربوط به مدل

که متغیرهای آن به شرح زیر میباشند:

ضریب واکنش سودهای آتی ( )FERCبوده که توسط

 : DAاندازه برآوردی اقالم تعهدی اختیاری به وسیله

کولینز و همكاران [ ]21ارائه شده است .ورود

مدل اصالح شده جونز که توسط دیچو و همكارانش

همزمان متغیرهای نسبت سود به قیمت سهام ( )E/Pو

[ ]24پیشنهاد شده است.

نرخ رشد کل داراییها ( )AGمیتواند به کاهش

 :LMVEi,tلگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان

خطای اندازهگیری کمک کند ،زیرا این دو سازه به

سهام در پایان سال مالی t

عنوان انتظارهایی برای سود آتی عمل میکنند .ورود

 :RMi,tاندازه مدیریت سود بر مبنای اقالم واقعی

متغیر اندازه شرکت ( )LMVEبرای کنترل اثر تنوع در

اثر نقدشوندگی بر آگاهی بخشی قیمت سهام و مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 47/ ...

 : LIQi,tنقدشوندگی سهام محاسبه شده توسط معیار

اقالم تعهدی اختیاری کاهنده سود هستند ،پیشبینی

آمیهود []12

میشود.

 :Auditorمتغیر اندازه حسابرس (در صورتی که

بنابراین مدل رگرسیونی ( ،)2در دو گروه بر

حسابرس ،سازمان حسابرسی باشد  1و در غیر این

اساس عالمت متغیر وابسته (اقالم تعهدی اختیاری)

صورت صفر).

تخمین زده شده است .ضریب تأثیر رگرسیونی β3

i,t

با توجه به پژوهشهای گذشته ،متغیرهای اندازه

میباشد که بر اساس آن به تجزیه و تحلیل تأثیر

شرکت ( ،)LMVEمدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای

نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود از طریق اقالم

واقعی ( )RMو اندازه حسابرس ( )Auditorبه عنوان

تعهدی پرداخته میشود .انتظار میرود که  β3در گروه

متغیرهای کنترل به مدل اضافه شدهاند [ .]28یكی از

اقالم تعهدی اختیاری مثبت ،عددی منفی و از نظر

شاخصهای سنجش کیفیت حسابرسی ،اندازه

آماری معنیدار و در گروه اقالم تعهدی اختیاری

موسسه حسابرسی میباشد و با افزایش اندازه موسسه

منفی ،عددی مثبت و از نظر آماری معنیدار باشد.

حسابرسی انتظار میرود که کیفیت حسابرسی افزایش

تعاریف عملیاتی متغیرها

یابد .زیرا مؤسسههای بزرگ باید بیشتر مراقب شهرت

نقدشوندگی سهام

حرفهای خود باشند .همچنین از دست دادن یک

برای محاسبه نقدشوندگی سهام از مدل پیشنهادی

صاحبكار خاص ،بخش عمدهای از درآمد موسسه

آمیهود [ ]12معادله ( )3استفاده میشود:

حسابرسی بزرگ را تشكیل نمیدهد .از اینرو انتظار

که در آن:

میرود که مؤسسههای بزرگ بیشتر قادر به حفظ
استقالل خود باشند .لذا با توجه به پژوهشهای
صورت گرفته گذشته که در ایران انجام شده،
مؤسسههای حسابرسی به دو دسته موسسه بزرگ که
صرفا شامل سازمان حسابرسی به عنوان بزرگترین
موسسه حسابرسی در نظر گرفته میشود و دسته
دیگر

سایر

مؤسسههای

حسابرسی

میباشند

(کردستانی و رحیمی) [ .]7در این پژوهش نیز برای
کنترل این موضوع ،سازمان حسابرسی عدد یک را به
خود اختصاص داده و به سایر مؤسسهها عدد صفر
اختصاص داده شده است.
در فرضیه دوم رابطهای منفی بین نقدشوندگی
سهام و اقالم تعهدی اختیاری زمانی که اقالم تعهدی
اختیاری افزاینده سود و نیز رابطهای مثبت بین
نقدشوندگی سهام و اقالم تعهدی اختیاری زمانی که

معادله ()3

Diy

| |Riyd
1
∑×
Diy
VOLiyd
i=1

 :Diyتعداد روزهای انجام معامله بر روی سهام  iدر
سال y
 :Riydبازده سهام  iبرای روز  dاز سال y
 :VOLiydحجم معامله سهام بر روی سهم  iدر روز d
در سال y

حال با توجه به اینکه معیار آمیهود در واقع
غیرنقد شوندگی سهام را محاسبه میکند ،مطابق با
پژوهشهای پیشین صورت گرفته ،در این پژوهش از
لگاریتم طبیعی معكوس آن به عنوان معیار
نقدشوندگی ( )LIQاستفاده میشود.

 /48پژوهشهای حسابداری مالی ،سال هفتم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)26زمستان 1394

مدیریت سود

 :ɛi,tخطای مدل در سال  tبرای شرکت i

الف) مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی

اقالم تعهدی غیر اختیاری ( )NDAنیز از معادله ()6

جهت محاسبه مدیریت سود بر مبنای اقالم

به دست میآید:

تعهدی از مدل تعدیل شده جونز که توسط دچو و

∆REVi,t - ∆RECi,t
)
Ai,t-1

همكاران [ ]24ارائه شده ،استفاده میشود؛ چرا که
طبق مطالعه انجام شده توسط نوروش و همكاران

معادله ()6

[ ]10مدل تعدیل شده جونز ،ارائه شده توسط دچو و

بنابراین:

همكاران [ ]24قابل اعتمادترین نتایج جهت کشف

معادله ()7

مدیریت سود در میان مدلهای موجود برای محیط
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ایران را در بر دارد .در
این شیوه ابتدا کل اقالم تعهدی بر اساس معادله ()4
محاسبه میشود:
معادله ()4

( ) + α2

1
Ai,t-1

( NDAi,t = α1

)

PPEi,t
i,t-1

+ α3 ( A

TAit -NDIit =DAit

ب) مدیریت سود بر مبنای اقالم واقعی

معادله ( )8برای تخمین جریان نقدی غیرعادی
( )ABCFOاستفاده میشود ،به گونهای که باقیمانده
این مدل به عنوان معیار جریان نقدی غیرعادی در

TAit =NIit -CFOit

نظر گرفته میشود [.]47
CFOi,t =α0 +α1 (1⁄Ai,t-1 )+α2 (Si,t ⁄Ai,t-1 )+α3

که:

(∆Si,t⁄Ai,t-1 ) +εi,t

 :TAکل اقالم تعهدی

معادله ()8

 :NIسود خالص

که:

 :CFOوجوه جریان نقد حاصل از عملیات

 :CFOi,tجریان نقد عملیاتی شرکت  iبرای سال t

سپس:

 :Ai,t-1کل داراییهای شرکت  iبرای سال t-1

TAi,t
1
∆REVi,t - ∆RECi,t
( = α1
( ) + α2
) + α3
Ai,t-1
Ai,t-1
Ai,t-1
) + εi,t

PPEi,t

( Aمعادله ()5

i,t-1

که:
 :TAi,tکل اقالم تعهدی در سال  tبرای شرکت i

 :∆REVi,tمبلغ درآمدهای سال  tمنهای مبلغ
درآمدهای سال قبل برای شرکت i

 :∆RECitحسابهای دریافتنی سال  tمنهای
حسابهای دریافتنی سال  t-1برای شرکت i

 :PPEi,tمیزان اموال ،ماشین آالت و تجهیزات در سال
 tبرای شرکت i
 :Ai,t-1کل دارایی در پایان سال قبل برای شرکت i

 :Si,tفروش شرکت  iبرای سال t

 :∆Si,tتغییر فروش شرکت  iبرای سال  tنسبت به
سال t-1

یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا برای شناخت بهتر متغیرها در
نمونه مورد بررسی ،آمارههای توصیفی برای هریک از
فرضیهها بهطور جداگانه ارائه میشوند .و پس از آن
نتیجه آزمون فرضیهها ارائه گردیده است.
همانطور که در نگارههای ( )1و ( )2مشخص
است ،میانگین نقدشوندگی سهام در مدل اول
 3/0540و در مدل دوم  3/1853میباشد ،که با توجه
به کمترین ( )-5/7062و بیشترین ( )10/4950مقدار

اثر نقدشوندگی بر آگاهی بخشی قیمت سهام و مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 49/ ...

و همچنین انحراف معیار آن در هر دو مدل ،مشخص

( )494/6140مقدار بازده شرکتها و انحراف معیار

است که معیار نقدشوندگی شرکتها از پراکندگی

آن حاکی از پراکندگی بسیار باالی بازده سهام

باالیی برخوردار است.

شرکتها در ایران میباشد.

همچنین در نگاره ( )1بازده سهام دارای میانگین
 32/0438میباشد .کمترین ( )-65/2906و بیشترین
نگاره  .1آمارههای توصیفی برای فرضیه اول
عالمت متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

RET i,t

720

32/0438

67/1443

-65/2906

494/6140

E/P

720

0/1597

0/1795

-2/3178

0/99556

AG

720

0/2074

0/2584

-0/3006

2/5220

LMVE

720

12/7556

1/49515

9/1429

17/2060

RETi,t+1

720

28/4041

64/6898

-65/2906

494/6140

LIQ

720

3/0540

2/4872

-5/7062

10/4950

∆E i ,t

720

-0/0104

0/1575

-2/2020

0/7706

∆Ei,t+1

720

0/0001

0/2240

-2/2020

3/6040
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نگاره  .2آمارههای توصیفی برای فرضیه دوم
عالمت متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

DA

800

-0/0237

0/1914

-2/6808

0/7083

LMVE

800

12/7863

1/4910

9/1429

17/2060

Auditor

800

---------

--------

---------

--------

LIQ

800

3/1853

2/5044

-5/7062

10/4950

RM

800

0/0458

0/1637

-1/0349

0/7066

منبع :یافتههای پژوهش

برای تجزیه و تحلیل دادههای ترکیبی ،میتوان با

پانل) استفاده نمود .پس از آزمون  fلیمر به جهت

توجه به محتوا و هدف پژوهش از مدلهای اقتصاد

پاسخ این پرسش که آیا تفاوت در عرض از مبدا

سنجی متفاوتی استفاده نمود که در پژوهش پیش رو،

واحدهای مقطعی بهطور ثابت عمل میکند یا اینکه

فرآیند آزمون فرضیهها به صورت زیر انجام شده

عملكردهای تصادفی میتوانند این اختالف بین

است:

واحدها را بهطور واضحتری بیان نماید (روش اثرهای

نخست برای تشخیص استفاده از مدل دادههای

ثابت و اثرهای تصادفی) ،آزمون هاسمن انجام گردید.

تابلویی یا مدل دادههای تلفیقی از آزمون  fلیمر

بر طبق آزمون هاسمن مدل اثرهای ثابت مورد

استفاده شد .که نتایج آن برای هر دو فرضیه بیانگر

تایید قرار گرفت .نتایج این آزمونها در نگاره ()3

این امر بود که باید از دادههای تابلویی (دادههای

نشان داده شده است.
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نگاره  .3نتایج آزمون نحوه بکارگیری دادهها

اول ،که برای رفع ناهمسانی واریانس اجزای خطا از
تصحیح وایت استفاده شده است.

نتایج آزمون  fلیمر

نتایج آزمون هاسمن

p-value

p-value

مدل فرضیه

انتخاب روش پانل

روش اثرهای ثابت

اول

0/0002

0/0000

مدل فرضیه

انتخاب روش پانل

روش اثرهای ثابت

ضریب 𝟏𝜸 در سطح اطمینان  %95مثبت و معنیدار

دوم

0/0000

0/0000

است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،نقدشوندگی

فرضیهها

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول در نگاره ()4
آورده شده است .همانطور که مشخص است،

منبع :یافتههای پژوهش

سهام بر آگاهی بخشی قیمت سهام مؤثر است و

الزم به ذکر است که در این پژوهش فروض

افزایش نقدشوندگی سهام منجر به افزایش آگاهی

کالسیک رگرسیون خطی شامل نرمال بودن اجزای

بخشی قیمت سهام می شود .بنابراین فرضیه اول

خطا ،همسانی واریانس ،عدم همخطی متغیرهای

پژوهش تأیید میشود .البته برای استقامت سنجی

مستقل و عدم خودهمبستگی در مورد هر دو مدل

نتایج پژوهش ،در آزمون فرضیه اول ،از معیار

پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفته است .بررسیها

نقدشوندگی گردش سهام نیز استفاده شده است ،که

نشان داد که در مورد هر دو مدل ،همه این فروض

نتایج این آزمون در سطح خطای  %5نیز حاکی از

برقرار میباشد؛ به جز همسانی واریانس برای مدل

تأیید فرضیه اول پژوهش میباشد.

نگاره  .4نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
RETi.t =β0 +β1 * E⁄Pi,t +β2 *AGi,t +β3 *LMVEi,t +α0 *∆Ei,t +α1 *∆Ei,t+1 +δ1 *RETi,t+1 +β4 *LIQi,t
+γ0 *∆Ei,t *LIQi,t +γ1 *∆Ei,t+1 *LIQi,t +εi,t
ضرایب

مقدار برآورد شده

آماره t

P-Value

𝛽0

-450/5182

-6/89

0/000

𝛽1

260/7799

7/28

0/000

𝛽2

42/6448

3/14

0/002

𝛽3

34/8394

6/58

0/000

𝛼0

-134/9213

-3/69

0/000

𝛼1

43/1464

2/63

0/010

𝛿1

-0/1308

-2/24

0/028

𝛽4

-3/0490

-2/40

0/019

𝛾0

36/7905

3/11

0/003

𝛾1

12/2376

3/36

0/001

منبع :یافتههای پژوهش

ضریب تعیین ()R2

0/3913

آماره F

24/16

P-Value

0/0000

اثر نقدشوندگی بر آگاهی بخشی قیمت سهام و مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 51/ ...

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در نگاره ()5

نقدشوندگی سهام منجر به کاهش مدیریت سود بر

آورده شده است .همانطور که مشخص است در

مبنای اقالم تعهدی میشود .بنابراین فرضیه دوم

سطح اطمینان  ،%95ضریب  β3در گروه شرکتهای

پژوهش نیز تأیید میشود .برای استقامت سنجی نتایج

که اقالم تعهدی اختیاری آنها بزرگتر از صفر

پژوهش ،در آزمون فرضیه دوم ،از مدل پیشنهادی

میباشد ،عددی منفی و معنیدار و در گروه

کاسنیک [ ،]42برای اندازهگیری اقالم تعهدی نیز

شرکتهای که اقالم تعهدی اختیاری آنها کوچكتر از

استفاده شده است ،که نتایج این آزمون در سطح

صفر میباشد ،عددی مثبت و معنیدار است .بنابراین

خطای  %5نیز حاکی از تأیید فرضیه دوم پژوهش

میتوان نتیجه گرفت ،نقدشوندگی سهام بر مدیریت

میباشد.

سود بر مبنای اقالم تعهدی مؤثر می باشد و افزایش
نگاره  .5نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
DAi,t = β0 +β1 *LMVEi,t +β2 *RMi,t +β3 *LIQi,t +β4 *Auditori,t +εi,t
DA>0
ضرایب

مقدار برآورد شده

آماره t

P-Value

𝛽0

-0/164

-2/506

0/013

𝛽1

0/238

3/828

0/000

𝛽2

-0/478

-9/915

0/000

𝛽3

-0/178

-2/956

0/004

𝛽4

-0/132

-2/696

0/007

ضرایب

مقداربرآورد شده

آماره t

P-Value

𝛽0

-0/277

-3/808

0/000

𝛽1

0/139

2/187

0/029

𝛽2

-0/263

-5/031

0/000

𝛽3

0/121

2/848

0/015

𝛽4

-0/056

-1/227

0/221

ضریب تعیین ()R2

0/339

آماره F

60/736

P-Value

0/000

DA<0
ضریب تعیین ()R2

0/312

آماره F

26/588

P-Value

0/000

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری

اقالم تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

در این پژوهش به بررسی اثر نقدشوندگی سهام

اوراق بهادار تهران پرداخته شد .برای محاسبه معیار

بر آگاهیبخشی قیمت سهام و مدیریت سود بر مبنای

نقدشوندگی از مدل پیشنهادی آمیهود ،جهت محاسبه
مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی از مدل
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تعدیلشده جونز و برای بررسی کارایی قیمت سهام

با افزایش نقدشوندگی سهام ،میزان آگاهیبخشی

(آگاهیبخشی قیمت سهام) از ضریب واکنش

قیمت سهام درباره شرایط اقتصادی واقعی شرکت

سودهای آتی استفاده شده است .نتایج حاصل از

بهبود مییابد که این موضوع توان و انگیزه مدیران در

آزمون فرضیه اول حاکی از وجود یک رابطه مثبت و

مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی به منظور

معنیدار بین نقدشوندگی سهام و آگاهیبخشی قیمت

دستكاری انتظارهای فعاالن بازار در خصوص شرایط

سهام در خصوص سودهای آینده ،در بین شرکتهای

اقتصادی واقعی شرکت ،انتقال اطالعات داخلی و

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

محرم انه و حداکثر کردن پاداش مدیران ،را کاهش

به بیان دیگر ،با افزایش نقدشوندگی سهام و به

میدهد .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل

تبع آن افزایش معامله سهام ،میزان انعكاس سودهای

از پژوهش فانگ [ ،]28که به بررسی اثر نقدشوندگی

آتی در قیمتهای کنونی سهام افزایش مییابد .در

سهام بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی در

واقع نقدشوندگی سهام با افزایش ارزش نهایی

بورس اوراق بهادار آمریكا پرداخته است ،مطابقت

اطالعات و بنابراین تحریک فعاالن بازار سهام جهت

دارد.

بدست آوردن اطالعات محرمانه در مورد ارزش ذاتی

پیشنهادهای پژوهش

شرکتها ،کمک به شكلگیری سهامداران عمده و

بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادهای کاربردی زیر

آربیتراژ مبتنی بر ریسک ،تعداد سرمایهگذاران آگاه را

ارائه میشود:

افزایش داده و کمیت و کیفیت اطالعاتی که میتواند

1ـ .مؤسسههایی جهت رتبهبندی نقدشوندگی

در قیمتها گنجانده شود را بهبود میبخشد .این

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرایند باعث نزدیکتر شدن قیمت سهام به ارزش

تأسیس و به ارائه گزارش بپردازند تا سرمایهگذاران و

واقعی آن ،یا به عبارتی دیگر کاراتر شدن قیمت سهام

سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی شرکتها از

میشود .بر این اساس ،نتایج حاصل از این پژوهش

وضعیت نقدشوندگی شرکتها آگاه و از آن در

با نتایج پژوهش فانگ [ ،]28که به بررسی اثر

تصمیمهای خود استفاده نمایند.

نقدشوندگی سهام بر آگاهیبخشی قیمت سهام در

2ـ .به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود که با مفهوم

بورس اوراق بهادار آمریكا پرداخته است ،مطابقت

نقدشوندگی سهام آشنایی پیدا کرده و در زمان

دارد.

سرمایهگذاری ،به عامل نقدشوندگی سهام شرکتها

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم حاکی از وجود

توجه ویژه داشته باشند ،زیرا قیمت سهامی که از

یک رابطه منفی و معنیدار بین نقدشوندگی سهام و

نقدشوندگی بیشتری برخوردار باشد ،درباره شرایط

مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی در بین

اقتصادی واقعی و زیربنایی آن سهم آگاهیبخشتر و

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دارای محتوای اطالعاتی بیشتری است .به عبارت

میباشد ،به این معنیکه افزایش نقدشوندگی سهام و

دیگر قیمت این سهم به ارزش واقعی آن نزدیکتر

به تبع آن افزایش معامله سهام منجر به کاهش

است .همچنین سود گزارش شده شرکتهایی که

مدیریت سود بر اساس اقالم تعهدی میشود .در واقع

سهام آنها از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است،
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کمتر دچار دستكاری شده و مدیریت چنین

مورد استفاده در این پژوهش ،برخی از شرکتهای

شرکتهایی در راستای فعالیتهای ارزشآفرین

عضو جامعه آماری به دلیل نداشتن ویژگیهای مورد

تالش میکنند .در نتیجه چنین شرکتهایی محل

نظر از نمونه آماری حذف شدهاند .از طرفی قلمرو

مناسبتری برای سرمایهگذاری هستند.

زمانی پژوهش به سالهای  1382تا  1391محدود

به پژوهشگرانی که عالقهمند به پژوهش در این زمینه

باشد ،لذا در تعمیم نتایج حاصل از پژوهش به کلیه

میباشند پیشنهاد میشود:

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1ـ .از آنجا که به نظر میرسد نقدشوندگی سهام با

و دورههای زمانی قبل و بعد از قلمرو زمانی مذکور

بهبود آگاهی بخشی قیمت سهام ،مدیریت سود مبتنی

باید احتیاط الزم به عمل آید.

بر اقالم تعهدی را کاهش میدهد ،اثر میانجیگری
آگاهیبخشی قیمت سهام بر رابطه بین نقدشوندگی و
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Abstract
Many researchers believe that stock liquidity can increase stock price efficiency by encouraging
market participants to obtain confidential information about the company. So, in this research inspired
by CKSS model we investigate the impact of stock liquidity on stock price informativeness. Regarding
the impact that stock liquidity can have on stock price informativeness, it is able (by increasing aware
investors) to reduce the managers` ability and motivation in earnings management (especially through
accruals). Thus, the other purpose of this research is to investigate the impact of stock liquidity on
earnings management through accruals. Based on what was stated, two research hypothesis were
proposed and tested by the data of 80 companies listed in Tehran Stock Exchange between 2003 to
2012 (with regard to their panel structure). The results indicate that stock liquidity increase will
increase the stock price informativeness, and will decrease the earnings management through accruals.

Keywords: Stock Liquidity, Stock Price Informativeness, Earnings Management, Future Earnings
Response Coefficient (FERC).
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