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چکیدُ
صٔب٘ی و ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ا٘تظبس خٛد سا اص سٛدٞبی آتی ضشوتٞب ضىُ ٔیدٙٞذ ،پبیذاسی الالْ تؼٟذی
سا وٕتش اص خشیبٖ ٘مذی پیصثیٙی وشد ٚ ٜث ٝتجغ آٖ سٟبْ ث ٝاضتجب ٜلیٕتٌزاسی ٔیضٛد .افطبی اعالػبت ثٝ
تحّیٌُشاٖ  ٚسشٔبیٌٝزاساٖ آٌبٞی ٔیثخطذ  ٚدلت پیصثیٙی آٖٞب سا افضایص ٔیدٞذ .ثٙبثشایٗ افطبی ثب
ویفیت ثبالتش ث ٝدسن وبُٔ اعالػبت الالْ تؼٟذی  ٚخشیبٖ ٘مذی وٕه ٔیوٙذ  ٚا٘تظبس ٔیسٚد ثش
لیٕتٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد تأثیشٌزاس ثبضذ .ثشسسی ساثغٝی ثیٗ ویفیت افطب  ٚلیٕتٌزاسی
٘بدسست الالْ تؼٟذی  ٚخشیبٖ ٘مذی ٔ ٟٓاست ،صیشا ٘مص ویفیت افطب دس وٕه ث ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ،ثشای
دسن دسست اعالػبت حسبثذاسی ٘سجت ث ٝلیٕتٞب سا ثشخستٔ ٝیسبصد؛ دس ٘تید ٝثیٗ ویفیت افطب ٚ
وبسایی ثبصاس ساثغٝای ضىُ ٔیٌیشد .اص ایٗ س ٚپیصثیٙی ٔیضٛد لیٕت سٟبْ ضشوتٞبی ثب ویفیت افطبی
ثبالتش دس ٔمبیس ٝثب ویفیت افطبی پبییٗتش ،پبیذاسی الالْ تؼٟذی (خشیبٖ ٘مذی) سا ثب دلت ثیطتشی ٔٙؼىس
وٙذ .ثشای ثشسسی ٞذف ایٗ تحمیك ،اعالػبت ٔشثٛط ث 82 ٝضشوت پزیشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس
عی سبَٞبی  1383تب ٛٔ 1388سد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفت .ثىبسٌیشی سٚش سٌشسی ٖٛچٙذٌب٘ ٝثب
استفبد ٜاص دادٜٞبی تبثّٛیی ٘طبٖ ٔیدٞذ سشٔبیٌٝزاساٖ پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا وٕتش اص ٚالغ  ٚپبیذاسی
خشیبٖ ٘مذی سا ثیص اص ٚالغ اسصشٌزاسی ٔیوٙٙذ .ایٗ سفتبس سشٔبیٌٝزاساٖ سجت ٔیضٛد ،سٟبْ ث ٝاضتجبٜ
لیٕتٌزاسی ضٛد .ثٙبثشایٗ ،لیٕتٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد دس ضشوتٞبی داسای ویفیت افطبی ثبالتش،
وبٞص ٔییبثذ.
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ٍاصگاى کلیدی:
ویفیت افطب ،لیٕتٌزاسی ٘بدسست ،الالْ تؼٟذی خالف لبػذ ،ٜلیٕتٌزاسی ٘بدسست خشیبٖ ٘مذی

- 1همدهِ
ٞذف ایٗ تحمیك ،ثشسسی ساثغٝی ثیٗ ویفیت افطب  ٚلیٕتٌزاسی ٘بدسست 1الالْ تؼٟذی ٚ
خشیبٖ ٘مذی است .افطبی ثب ویفیت ثبالتش ث ٝسشٔبیٌٝزاساٖ دس دسن وبُٔ اعالػبت الالْ تؼٟذی
 ٚخشیبٖ ٘مذی ثشای سٛدٞبی آتی وٕه ٔیوٙذ .سشٔبیٌٝزاساٖ اص عشیك سٛدٞبی ٌضاسش ضذٚ ٜ
ثشسسی اخضای سٛد (الالْ تؼٟذی  ٚخشیبٖ ٘مذی ػّٕیبتی) ،ثبصدٜٞبی آتی سٟبْ ضشوتٞب سا
پیصثیٙی ٔیوٙٙذ .دس ایٗ پیصثیٙی سشٔبیٌٝزاساٖ ثیتدشثٝای ٞستٙذ و ٝػٛأُ تأثیشٌزاس دس
پیص ثیٙی غحیح ثبصد ٜآتی اص خّٕ٘ ٝمص پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا ٔذ٘ظش لشاس ٘ذاد ،ٜیب ثشآٚسد
اضتجبٞی اص آٖ داس٘ذ وٚ ٝاوٙص ٘بدسست آٖٞب سا ث ٝد٘جبَ داسد .ثٙبثشایٗٚ ،لتی ویفیت افطب
ثبالست ،سشٔبیٌٝزاساٖ ثب دلت ثیطتشی ٔیتٛا٘ٙذ خشیبٖ ٘مذی سا اسصشٌزاسی وٙٙذ.
ٞذف اغّی افطب ،آٌب ٜوشدٖ تحّیٌُشاٖ  ٚسشٔبیٌٝزاساٖ دسثبسٜی ٔجّغ  ٚصٔبٖثٙذی خشیبٖ-
ٞبی ٘مذی آتی است تب تحّیٌُشاٖ ٔبِی  ٚسشٔبیٌٝزاساٖ پیصثیٙی ثٟتشی اص سٛدٞبی آتی داضتٝ
ثبضٙذ .ثٙبثشایٗ ضفبفیت  ٚافطبی ثٟتش ثشای سٟبٔذاساٖ ،اعالع دٙٞذٌی ثٟتشی ایدبد ٔیوٙذ.
تحمیمبتی و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙغٛست ٌشفت ٝاست٘ ،طبٖ ٔیدٞذ و ٝیه افطبی خٛة ،دلت پیصثیٙی
تحّیٌُشاٖ اص سٛد سبَٞبی آتی سا ثٟجٛد ٔیثخطذ .ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝضشوتٞبی ثب سغح افطبی ثبال
٘سجت ث ٝضشوتٞبی ثب سغح افطبی پبییٗ ،ساثغٝی لٛی تشی ثب ثبصد ٜسٟبْ سٛدٞبی آتی داس٘ذ[.]9
افطبی اعالػبت٘ ،مص اسبسی دس تػٕیٌٓیشیٞبی غحیح  ٚآٌبٞب٘ٝی ٌشٜٞٚبی ٔختّف ثٝ
خػٛظ سشٔبیٌٝزاساٖ داسد .أب ٚاحذٞبی التػبدی ثذ ٖٚفطبسٞبی خبسج سبصٔبٖ  ٚاِضأبت
لب٘٘ٛی  ٚحشفٝای ،تٕبیّی ث ٝافطبی وبفی اعالػبت ٔبِی ٘ذاس٘ذ .احتٕبَ ٔیسٚد و ٝػذْ تٕبیُ ثٝ
افطبی وبفی ثب لیٕتٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد (الالْ تؼٟذی  ٚخشیبٖ ٚخ٘ ٝمذ) ٔشتجظ ثبضذ.
ٞذفٞبی حسبثذاسی ٌ ٚضاسضٍشی ٔبِی ایدبة ٔیوٙذ و ٝاعالػبت ٔشثٛط ،ثٌٝ٘ٛ ٝای ٔٙبست

- Mispricing
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افطب ضٛد  ٚدستشسی ث ٝایٗ اعالػبت ثشای ٕٔ ٕٝٞىٗ ثبضذ[ٔ .]4غبثك ثب ٘ظش اسّ،)1996( 2ٖٛ
ٕٔىٗ است سشٔبیٌ ٝزاساٖ دس دسن ٔحتٛای اعالػبت التػبدی الالْ تؼٟذی وٙذ ػُٕ وٙٙذ .اٌش
آٖٞب اعالػبت ٔشتجظ ثب خضءِ تؼٟذی  ٚخضءِ ٘مذی سٛد سا ثشای پیصثیٙی سٛدٞبی آتی ثٟتش دسن
وٙٙذ ،ثٕٞ ٝبٖ ٘سجت اٚساق ثٟبداس سا ث ٝا٘ذاص ٜلیٕتٌزاسی خٛاٙٞذ وشد.
- 2لیوتگذاری ًادرست
اص دیذٌب ٜتئٛسیٔ ،دٕٛع ػشض ٚ ٝتمبضبی ایدبد ضذ ٜتٛسظ سشٔبیٌٝزاساٖ ثش اسبس دسن
آ٘بٖ اص ثبصد ٜسشٔبیٌٝزاسی ،تؼییٗ وٙٙذ ٜلیٕت سٟبْ یه ضشوت دس ثبصاس است  ٚفشؼ ٔیضٛد
ٔیبٍ٘یٗ سفتبس سشٔبیٌٝزاساٖ دس ثبصاسٙٔ ،غمی است .أب دس ػٌُٕ ،بٞی اٚلبت ثبصاس دس ٔٛاخ ٟٝثب
اعالػبت ٔٛخٛدٙٔ ،غمی ػُٕ ٕ٘یوٙذ و ٝث ٝتجغ آٖ ،اسصش راتی ثب لیٕت ثبصاس سٟبْ تفبٚت
خٛاٞذ داضت .ثمفی( ،)1390ث٘ ٝمُ اص فشا٘ىُ ٕٞ ٚىبساٖ ( )1998ثیبٖ ٔیوٙذ؛ دس غٛستی وٝ
٘سجت اسصش راتی ث ٝلیٕت ثشای اٚساق ثٟبداس خبغی ،ثسیبس ثبال یب پبییٗ ثبضذ ،اسصیبثی آٖ اٚساق
ثٟبداس تٛسظ ثبصاس ث ٝعٛس غحیح ا٘دبْ ٘طذ ٚ ٜلیٕت آٖ ثیطتش یب وٕتش اص ٚالغ است .ثش ایٗ اسبس
پبییٗ (ثبال) ثٛدٖ ٘سجت اسصش راتی ث ٝلیٕت٘ ،طبٍ٘ش ٚیژٌی لیٕتٌزاسی ثبال یب پبییٗ سٟبْ است.

 2-1لیوتگذاری ًادرست الالم تعْدی
اسّ )1996( ٖٛثیٗ الالْ تؼٟذی  ٚثبصد ٜآتی سٟبْ ساثغٝی ٔٙفی ٔطبٞذٕٛ٘ ٜدٚ .ی ػّت ٚخٛد
چٙیٗ ساثغٝای سا ٚخٛد سشٔبیٌٝزاساٖ ثیتدشث ٝدس ثبصاس ػٛٙاٖ وشد  ٚاظٟبس داضت صٔب٘ی وٝ
سشٔبیٌٝزاساٖ ا٘تظبسات خٛد اص سٛد ضشوتٞب سا ضىُ ٔیدٙٞذ ،تٕبیُ داس٘ذ تب پبیذاسی الالْ
تؼٟذی سا ثیص اص ٚالغ  ٚپبیذاسی خشیبٖٞبی ٘مذی سا وٕتش اص ٚالغ اسصیبثی وٙٙذ  ٚدس ٚالغ
پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا ٘سجت ث ٝخشیبٖ ٘مذی ثیطتش پیصثیٙی ٔیوٙٙذ  ٚایٗ سجت ٔیضٛد سٟبْ ثٝ
اضتجب ٜلیٕتٌزاسی ضٛد [ٚ .]2خٛد چٙیٗ ساثغٝای٘ ،طبٖ اص ٚاوٙص ٘بدسست سشٔبیٌٝزاساٖ ٘سجت
ث ٝتغییشات الالْ تؼٟذی داسد و ٝثشسسی ػُّ  ٚػٛأُ ٔٛثش ثش ایٗ ٚاوٙص ٘بدسست ،اٍ٘یضٜی
پژٞٚصٞبی صیبدی سا ثشای پژٞٚطٍشاٖ فشإٛ٘ ٓٞد ٜاست .اص ایٗ س ،ٚپژٞٚطٍشاٖ صیبدی دس سبَ
ٞبی ثؼذ ث ٝثشسسی الالْ تؼٟذی خالف لبػذ ٜپشداختٙذ .اسّ ٖٛدسیبفت ؤ ٝحبسجٝی ثخص تؼٟذی
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سٛدٞبی خبسی ثب تٛخ ٝث ٝسٛدٞبی یه سبَ ثؼذ ،پبیذاسی وٕتشی دس ٔمبیس ٝثب پبیذاسی خشیبٖ-
ٞبی ٘مذی داسد .ا ٚایٗ ٘تبیح سا ٘بضی اص اختالف دس لبثّیت اتىبی ٔشثٛط ث ٝالالْ تؼٟذی  ٚخشیبٖ
ٞبی ٘مذی ٌضاسش ضذٔ ٜیدا٘ذ  ٚالالْ تؼٟذی ثب پبیذاسی پبییٗ سا ث ٝالالْ تؼٟذی ثب لبثّیت اتىبی
پبییٗ ٘سجت ٔیدٞذ  ٚثشػىس .ػذٜای ٘ ٓٞظش ثب اسّ٘ ،ٖٛمص پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا ػبُٔ ایدبد
ٚاوٙص ٘بدسست سشٔبیٌٝزاساٖ ٔیدا٘ٙذ .اسّٕٞ ٖٛچٙیٗ ایٗ ٌ ٝ٘ٛاستذالَ ٔیوٙذ و ٝسشٔبی-ٝ
ٌزاساٖ ث ٝعٛس ٔتٛسظ دس دسن ٔحتٛای التػبدی اعالػبت الالْ تؼٟذی ،وٙذ ػُٕ ٔیوٙٙذ.
٘تبیح ثشسسیٞبی صی )2001( 3حبوی اص ایٗ است و ٝضشیت ٔشثٛط ث ٝلیٕتٌزاسی الالْ تؼٟذی،
ث ٝعٛس لبثُ ٔالحظٝای اص ضشیت ٔشثٛط ث ٝپیص ثیٙی الالْ تؼٟذی ثیطتش است .ث ٝػجبست دیٍش
ثبصاس ،الالْ تؼٟذی سا ثیص اص اسصش ٚالؼی آٖ لیٕتٌزاسی ٔیوٙذ .یبفتٞٝبی تحمیك ٚی ٘طبٖ
ٔیدٞذ ،ایٗ لیٕتٌزاسی ثیص اص ٚالغ ،ػٕذتبً ثشای الالْ تؼٟذی غیشػبدی اتفبق ٔیافتذ.
 2-2لیوت گذاری ًادرست جزیاى ًمدی
اسّ )1996( ٖٛضٛاٞذی فشأ ٓٞیوٙذ و ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ ،پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا ثیص اص
ٚالغ  ٚپبیذاسی خشیبٖ ٘مذی سا وٕتش اص ٚالغ ثشآٚسد ٔیوٙٙذ .ادثیبت ا ٚاغٛالً ثش تخٕیٗ ثیص اص
ا٘ذاصٜی ثشٚت ٔتٕشوض ٔیضٛدٞ .شچٙذ ،تحمیمبت اخیش پیطٟٙبد ٔیوٙذ و ٝتٕشوض تحمیك ثش
لیٕتٌزاسی ٘بدسست الالْ تؼٟذی ،ثذ ٖٚثشسسی لیٕتٌزاسی ٘بدسست خشیبٖ ٘مذی ٘بلع است
[ .]5[ ]17[ ]9دس ایٗ تحمیك٘ ،مص ویفیت افطب دس اسصیبثی دلیك الالْ تؼٟذی  ٚخشیبٖ ٘مذی ثشسسی
ٔیضٛد .ث ٝعٛس ٔطخع ٔسأِ ٝاغّی تحمیك ایٗ است؛ اٌش سشٔبیٌٝزاساٖ اعالػبت ٔشتجظ ثب خضءِ
تؼٟذی ٘ ٚمذی سٛدٞبی آتی سا ثشای ضشوتٞبی ثب ویفیت افطبی ثبالتش ،ثٟتش دسن وٙٙذ ،اٚساق
ثٟبداس سا ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜلیٕتٌزاسی ٔیوٙٙذ و ٝث ٝاعالػبت ثب ویفیت افطبی پبییٗتش دستشسی
داضت ٝثبضٙذ.
 2-3پیاهدّای لیوتگذاری ًادرست الالم تعْدی ٍ جزیاى ًمدی
ثشخی ٔحممبٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝضشوتٞب تٕبیّی ث ٝاسائٝی اعالػبت ٘ذاس٘ذ؛ ٍٔش آٖ و ٝدِٚت
یب حشفٝی حسبثذاسی آٖ سا اِضاْ آٚس ٕ٘بیذ .ث ٝػمیذٜی ٙٞذسیىسٖٚ ٚ ٖٛثشدا ( )1992یىی اص
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دالیُ ثیٔیّی ضشوتٞب دس افطبی اعالػبت ایٗ است و ٝچ ٖٛسشٔبیٌٝزاساٖ ٕ٘یتٛا٘ٙذ سٚیٞٝب ٚ
سیبست ٞبی حسبثذاسی سا دسن وٙٙذ ،افطبی اعالػبت ثیطتش ٔٛخت ٌٕشاٞی آ٘بٖ خٛاٞذ ضذ.
ایٗ دیذٌب ٓٞ ٜداسای پطتٛا٘ٝای لٛی ٘یست ،صیشا ٔذیشاٖ ٔبِی  ٚتحّیٌُشاٖ دس صٔیٝٙی
حسبثذاسی ،آٔٛصشٞبی تىٕیّی دیذٜا٘ذ  ٚسٟبٔذاساٖ ٔیتٛا٘ٙذ اص دیذٌب ٜتخػػی آ٘بٖ استفبدٜ
وٙٙذ .ثٙبثشایٗ سشٔبیٌٝزاساٖ ،سٛد ضشوتٞبیی و ٝویفیت افطبی آٖٞب ثبالست سا ثٟتش دسن ٔی-
وٙٙذ  ٚدس ٘تید ٝلیٕتٌزاسی ٘بدسست وٕتشی دس اخضای سٛد ایٗ ضشوتٞب ٔطبٞذٔ ٜیضٛد .اٌش
لیٕتٌزاسی ٘بدسست الالْ تؼٟذی ث ٝػّت تٛا٘بیی ٔحذٚد سشٔبیٌٝزاساٖ ثشای اسصیبثی پبیذاسی
ایٗ الالْ ثبضذ ،ا٘تظبس ٔیسٚد ضشوتٞبیی و ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ثب ٟٔبست ثبال عالػبت حسبثذاسی
آٖٞب سا تفسیش ٔیوٙٙذ ،لیٕتٌزاسی ٘بدسست وٕتشی دس الالْ تؼٟذی تدشثٕ٘ ٝبیٙذ [.]7
- 3الالم تعْدی خالف لاعدُ
اسّ )1996( ٖٛثیٗ الالْ تؼٟذی  ٚثبصد ٜآتی سٟبْ ساثغٝی ٔٙفی ٔطبٞذٕٛ٘ ٜد .ا ٚایٗ ساثغٝی
ٔٙفی سا الالْ تؼٟذی خالف لبػذ٘ ٜبٔیذ .دس ٔغبِؼٝی اسّ ٚ )1996( ٖٛثسیبسی اص ٔغبِؼبت ثؼذی،
استذالَ ٔیض ٛد و ٝسشٔبیٌ ٝزاساٖ ،تٕبیُ داس٘ذ تب پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا ثیص اص ٚالغ ٚ
پبیذاسی دس خشیبٖ ٞبی ٘مذی سا وٕتش اص ٚالغ اسصیبثی وٙٙذ .دس ٘تید ٝثب وٕتشیٗ ػذْ تمبسٖ ،دس
ضشوتٞبیی و ٝالالْ تؼٟذی ثبالیی داس٘ذ ،ثبصدٜٞبی ٚالؼی وٕتش اص ثبصدٜٞبی ٔٛسد ا٘تظبس است
آٖٞب ٚخٛد سشٔبیٌٝزاساٖ ثی تدشث ٝسا ػّت ایدبد الالْ تؼٟذی خالف لبػذٔ ٜیدا٘ٙذ [.]2
اٌش چ ٝضٛاٞذ ٌستشدٜای یبفتٞٝبی اسّٔ ٚ ٖٛغبِؼبت ثؼذ اص آٖ سا تأییذ ٔیوٙذِٚ ،ی ٛٙٞص
وبٔالً ٔطخع ٘یست و ٝچ ٝػٛأّی ثبػث ایدبد الالْ تؼٟذی خالف لبػذٔ ٜیضٛد .فشضیٝی
اسّ )1996( ٖٛثش ایٗ اسبس ثٛد و ٝالالْ تؼٟذی خالف لبػذ٘ ٜبضی اص لیٕتٌزاسی ٘بدسست
است .ث ٝعٛسی و ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ،سٛدٞبی ٌضاسش ضذ ٜسا ثبثت فشؼ وشد ٚ ٜاص دسن پبیذاسی
پبییٗ الالْ تؼٟذی ٘بتٛاٖ ٞستٙذ .ایٗ فشضیٝی تؼػت ٘سجت ث ٝالالْ تؼٟذی د٘ ٚتید ٝسا ث ٝد٘جبَ
داسد:
 )1ا٘تظبسات سشٔبیٌٝزاساٖ اص سٛدٞبی آتی تٕبیُ ث ٝغؼٛدی (٘ضِٚی) ثٛدٖ ثشای ضشوت
ٞبیی ثب الالْ تؼٟذی پبییٗ (ثبال) داسد.
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 )2لبثّیت پیصثی ٙی سٛدٞبی آتی اص عشیك الالْ تؼٟذی ثب ٔیضاٖ پبیذاسی الالْ تؼٟذی
وبٞص ٔی یبثذ.
یبفتٞٝبی اسّ )1996( ٖٛث ٝغٛست تدشثی اص ٔف ْٟٛا َٚحٕبیت ٔیوٙذ .ثذیٗ تشتیت و ٝثشای
ضشوتٞبیی ثب الالْ تؼٟذی پبییٗ (ثبال) ثبصد ٜسٟبْ لبثّیت اتىبی ٔثجت (ٔٙفی) داسد.
ٔف ْٟٛد ْٚث ٝغٛست تدشثی تٛسظ صی ( ٚ )2001سیچبسدسٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ )2006( 4حٕبیت
ضذ ٜاست .صی ( )2001ث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ و ٝثبصد ٜغیشػبدی دس الالْ تؼٟذی اختیبسی ثبالتش است؛
إٞ ٚچٙیٗ ضٛاٞذی فشأ ٓٞیوٙذٔ ،جٙی ثش ایٙى ٝالالْ تؼٟذی خالف لبػذ ٜثٚ ٝسیّٝی لیٕت-
ٌزاسی ٘بدسست الالْ تؼٟذی غیشػبدی تحشیه ٔیضٛد .سیچبسدسٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ ( )2006ثب
ٔغبِؼٝی اخضای الالْ تؼٟذی دسیبفت و ٝلبثّیت اتىبی پبییٗ اخضای الالْ تؼٟذی استجبط لٛیتشی
ثب ثبصدٜٞبی غیشػبدی آتی سٟبْ داسد [.]13

- 4کیفیت افشا ٍ لیوتگذاری ًادرست الالم تعْدی ٍ جزیاى ًمدی
٘تبیح ایٗ تحمیك ثب فشا ٓٞوشدٖ ضٛاٞذ تدشثی ٔیتٛا٘ذ حذالُ ثشخی ٘بثٟٙدبسی ٞبی ثبصاس سا اص
عشیك افطبی ویفیت ثبال وبٞص دٞذ .ثؼال ٜٚایٗ تحمیكٔ ،یتٛا٘ذ ضٛاٞذی ثشای سیبستٌزاساٖ
حسبثذاسی فشا ٓٞسبصد تب آٖٞب ٞضی ٚ ٝٙفبیذ ٜضشٚست تٛسؼٝی افطبی اعالػبت سا ثسٙدٙذ [.]8
ِٛئیس ٕٞ ٚىبساٖ )2007( 5ثشسسی وشد٘ذ و ٝآیب افطب ٘ىشدٖ اعالػبت خضءِ تؼٟذی سٛد ثٝ
لیٕتٌزاسی ٘بدسست ثخص اختیبسی الالْ تؼٟذی وٕه ٔیوٙذ؟ آٖٞب ضٛاٞذی اص لیٕت-
ٌزاسی ٘بدسست الالْ تؼٟذی غیشػبدی ثشای ضشوتٞبیی و ٝاعالػبت خضءِ تؼٟذی سٛد سا افطب
ٔیوٙٙذٌ ،ضاسش ٘ىشد٘ذٔ .غبثك ٘تبیح تحمیك ِٛئیس ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)2007افطب ساثغٝی ٔثجتی ثب
تٛا٘بیی سشٔبیٌٝزاساٖ ثشای لیٕتٌزاسی اخضای سٛد داسد.

- 5پیشیٌِی تحمیك
 5-1پیشیٌِی خارجی
- Richardson et al.
- Louis et al.
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اسلَى ( ،)1996ثشسسی وشد و ٝآیب لیٕت سٟبْ ث ٝعٛس وبُٔ ٔٙؼىس وٙٙذٜی اعالػبت
اخضای تؼٟذی ٘ ٚمذی دسثبسٜی سٛدٞبی آتی است؟ ٚی ثٙٔ ٝظٛس ٘طبٖ دادٖ ایٗ ساثغ ،ٝسٛد
خبسی سا ث ٝد ٚثخص ٘مذی  ٚتؼٟذی تفىیه وشد ٘ ٚتیدٌ ٝشفت و ٝپبیذاسی سٛد خبسی ثب
افضایص خضء تؼٟذی سٛد ،وبٞص  ٚثب افضایص خضء ٘مذی سٛد ،افضایص ٔییبثذ .اسّ ٖٛػّت ایٗ
وبٞص سا دس ٚیژٌی رٙٞی ثٛدٖ الالْ تؼٟذی ػٛٙاٖ وشد.
بَتَساى ،)1997( 6ساثغٝی ثیٗ سغح افطب ٞ ٚضی ٝٙسشٔبی ٝسا ٔٛسد ثشسسی لشاس داد .ا ٚث ٝایٗ
٘تید ٝسسیذ و ٝضشوتٞبیی و ٝاص تحّیٌُشاٖ ٔبِی تجؼیت ٕ٘یوٙٙذٞ ،ضیٝٙی سشٔبیٝی پبییٗتشی
سا ثب افضایص دس افطب تدشث ٝوشد٘ذ .ا ٚدس ایٗ تحمیك ثتبی ثبصاس  ٚا٘ذاصٜی ضشوت سا ٘یض ث ٝػٛٙاٖ
ٔتغیشٞبی وٙتشِی دس ٘ظش ٌشفت  ٚث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ وٚ ٝخٛد ساثغٝی ٔٙفی ثیٗ سغح افطب ٞ ٚضیٝٙ
سشٔبی ٝثب ٚخٛد ثتبی ثبصاس ،افضایص  ٚثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ا٘ذاصٜی ضشوت ،وبٞص پیذا ٔیوٙذ.
سی ( ،)2001ث ٝثشسسی لیٕتٌزاسی ٘بدسست الالْ تؼٟذی غیشػبدی پشداختٚ .ی ثشسسی
وشد و ٝآیب لیٕت سٟبْ ث ٝعٛس ٔٙغمی پیبٔذٞبی پیصثیٙی یه سبَ سٛد سا اص ایٗ الالْ تؼٟذی
ٔٙؼىس ٔیوٙذ؟ ٘تبیح ثشسسی ٞبی ا ٚحبوی اص ایٗ است و ٝضشیت ٔشثٛط ث ٝاسصشٌزاسی الالْ
تؼٟذی ،ث ٝعٛس لبثُ ٔالحظٝای اص ضشیت ٔشثٛط ث ٝپیصثیٙی الالْ تؼٟذی ،ثیطتش است .ث ٝػجبست
دیٍش ،ثبصاس ،الالْ تؼٟذی سا ثیص اص اسصش ٚالؼی آٖ لیٕتٌزاسی ٔیوٙذ؛ صیشا سشٔبیٌٝزاساٖ،
ثجبت الالْ تؼٟذی سا ثیص اص حذ ثشآٚسد ٔیوٙٙذ  ٚالالْ تؼٟذی غیشػبدی ٘سجت ث ٝالالْ تؼٟذی
ػبدی ٘ ٚیض الالْ تؼٟذی ػبدی ٘سجت ث ٝخشیبٖ ٞبی ٘مذی ػّٕیبتی ،ثجبت وٕتشی داس٘ذ .ث ٝػال،ٜٚ
ثبصاس ثجبت آٖٞب سا ثیص اص حذ ثشآٚسد ٔیوٙذ؛ ثٙبثشایٗ  ٓٞالالْ تؼٟذی ػبدی  ٓٞ ٚالالْ تؼٟذی
غیشػبدی سا ثیص اص حذ لیٕتٌزاسی ٔیوٙذ .یبفتٞٝبی تحمیك ٚی ٘طبٖ ٔیدٞذ ایٗ اسصشٌزاسی
ثیص اص ٚالغ ،ػٕذتبً ثشای الالْ تؼٟذی غیشػبدی اتفبق ٔیافتذ.
کالیٌش ٍ ّوکاراًص ( ،)2003تأثیش ٔیضاٖ ٔبِىیت ٟ٘بدی ثش لیٕتٌزاسی ٘بدسست الالْ
تؼٟذی سا ٔٛسد ثشسسی لشاس داد٘ذ٘ .تبیح تحمیك حبوی اص ایٗ ثٛد ؤ ٝبِىیت ٟ٘بدی ثب سغح پبییٗ
لیٕتٌزاسی ٘بدسست الالْ تؼٟذی ،ساثغٝای ٔثجت ٔ ٚؼٙیداس داسد.
- Botosan
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ریچاردسَى ٍ ّوکاراى ( ،)2006ساثغٝی ثیٗ لبثّیت اتىبی الالْ تؼٟذی  ٚپبیذاسی سٛد
سا ثشسسی وشد٘ذ .آٖٞب ٘تیدٌ ٝشفتٙذ و ٝالالْ تؼٟذی ثب لبثّیت اتىبی وٕتشٙٔ ،دش ث ٝپبیذاسی وٕتش
سٛد ٔیض٘ٛذ  ٚسشٔبیٌٝزاساٖ ٔیتٛا٘ٙذ پبیذاسی وٕتش سٛد سا پیصثیٙی وٙٙذ .ػال ٜٚثش ایٗ ،آٖٞب
الالْ تؼٟذی سا ثٌ ٝشٜٞٚبیی ثب خغبٞبی ٔتفبٚت تمسیٓ وشد ٚ ٜساثغٝی ثیٗ پبیذاسی الالْ تؼٟذی
 ٚخغبی ثشآٚسد الالْ تؼٟذی سا ثشسسی وشد٘ذ .ضٛاٞذ آٖٞب ٘طبٖ ٔیدٞذ ،الالْ تؼٟذی ثب ثیطتشیٗ
خغبی ثبِم ٜٛوٕتشیٗ پبیذاسی سا ایدبد ٔیوٙذ.
لَئیس ٍ ّوکاراى ( ،)2007ث ٝتدضی ٚ ٝتحّیُ یىپبسچٝای اص استجبط ثیٗ افطبی الالْ
تؼٟذی  ٚالالْ تؼٟذی خالف لبػذ ٜپشداختٙذ .آٖٞب ثشسسی وشد٘ذ و ٝآیب ػذْ افطبی اعالػبت
الالْ تؼٟذی دس سٛدٞبی اػالْ ضذٕٔ ٜىٗ است ث ٝالالْ تؼٟذی خالف لبػذٙٔ ٜدش ضٛد .آٖ ٞب
٘تیدٌ ٝشفتٙذ دس ضشوتٞبیی و ٝاعالػبت الالْ تؼٟذی سا ٍٙٞبْ اػالٖ سٛد افطب ٕ٘یوٙٙذ ،الالْ
تؼٟذی خالف لبػذٚ ٜخٛد داسد .ث ٝػجبست دیٍش ،اٌش ضشوتٞب اعالػبت الالْ تؼٟذی سا دس صٔبٖ
اػالٖ سٛد افطب وٙٙذ ،اص لیٕتٌزاسی ٘بدسست الالْ تؼٟذی خٌّٛیشی ٔیضٛد.

 5-2پیشیٌِی داخلی
حمیمت ٍ ایزاًشاّی (ٚ ،)1389اوٙص سشٔبیٌٝزاساٖ سا ٘سجت ث ٝتغییشات الالْ تؼٟذی
ثشسسی وشد٘ذ .آٖٞب دس اثتذا ،ث ٝثشسسی ٔیضاٖ پبیذاسی اخضای سٛد پشداختٙذ٘ .تبیح ث ٝدست آٔذ،ٜ
حبوی اص ٚاوٙص ٘بدسست اص سٛی سشٔبیٌٝزاساٖ است  ٚسشٔبیٌٝزاساٖ صٔب٘ی و ٝا٘تظبسات خٛد
سا اص سٛد ضشوتٞب ضىُ ٔیدٙٞذ ،تٕبیُ داس٘ذ پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا ثیص اص ٚالغ  ٚپبیذاسی
خشیبٖ ٞبی ٘مذی سا وٕتش اص ٚالغ اسصیبثی وٙٙذ .دس ٘تید ،ٝایٗ ٔٛضٛع سجت ایدبد ساثغٝی ٔٙفی
ثیٗ الالْ تؼٟذی  ٚثبصد ٜآتی سٟبْ ٔیضٛد .آٖٞب ػّت ٚاوٙص ٘بغحیح سشٔبیٌٝزاساٖ سا ثشسسی
وشد٘ذ .ثش اسبس آ٘چ ٝاسّٔ ٚ ٖٛحممبٖ دیٍش دس پژٞٚصٞبی خٛد ٘طبٖ دادٜا٘ذ٘ ،بآٌبٞی سشٔبی-ٝ
ٌزاساٖ اص پبیذاسی الالْ تؼٟذی ،سجت ٚاوٙص ٘بدسست آٖٞب ضذ ٜاست.
ثمفی ( ،)1390ثب ثشسسی ٘مص ٌضاسضٍشی ٔبِی دس ٍٕٞشایی لیٕت  ٚاسصش راتی سٟبْ،
اظٟبس ٔیداسد و ٝچٙب٘چ٘ ٝسجت اسصش راتی ث ٝلیٕت ثشای اٚساق ثٟبداس خبغی ،ثسیبس ثبال یب پبییٗ
ثبضذ ،اسصیبثی آٖ اٚساق ثٟبداس تٛسظ ثبصاس ث ٝعٛس غحیح ا٘دبْ ٘طذ ٚ ٜلیٕت آٖ ثیطتش یب وٕتش اص
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ٚالغ است .ثٙبثشایٗ ،پبییٗ ثٛدٖ ٔیبٍ٘یٗ ٘سجت اسصش راتی ث ٝلیٕت سٟبْ ،ضبٞذی داَ ثش لیٕت-
ٌزاسی ٘بدسست اٚساق ثٟبداس است .ثشسسی ایٙى ٝافطبی ثب ویفیت ثبالتش ث ٝدسن ثیطتش اعالػبت
خضءِ تؼٟذی ٘ ٚمذی سٛد وٕه وشد ٚ ٜثش لیٕتٌزاسی ٘بدسست تأثیش ٔیٌزاسدٞ ،ذف ایٗ
تحمیك است.

- 6فزضیِ ّای تحمیك
ثٙٔ ٝظٛس تؼمیت اٞذاف تحمیك فشضیٞ ٝبیی ث ٝغٛست صیش عشاحی ضذ ٜاست:
فزضیِی اٍل :پبیذاسی خضء تؼٟذی سٛد ،وٕتش اص خضء ٘مذی آٖ است.
فزضیِی دٍم :پبیذاسی خضء تؼٟذی سٛد دس ضشوتٞبی ثب ویفیت افطبی ثبال ،ثیطتش اص خضء
٘مذی سٛد است.
فزضیِی سَم :سشٔبیٌٝزاساٖ ،پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا ثیطتش اص ٚالغ اسصشٌزاسی ٔیوٙٙذ.
فزضیِی چْارم :سشٔبیٌٝزاساٖ ،پبیذاسی خشیبٖ ٘مذی سا وٕتش اص ٚالغ اسصشٌزاسی ٔیوٙٙذ.
فزضیِی پٌجن :لیٕتٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد ،دس ضشوت ٞبیی و ٝویفیت افطبی ثبالیی
داس٘ذ ،وبٞص ٔییبثذ.

- 7رٍش تحمیك
اص آ٘دب وٞ ٝذف ایٗ تحمیك یبفتٗ ٕٞجستٍی احتٕبِی ثیٗ ویفیت افطب  ٚلیٕتٌزاسی ٘بدسست
الالْ ت ؼٟذی  ٚخشیبٖ ٘مذی است ،تحمیك اص ٘ٛع ٕٞجستٍی  ٚثب استفبد ٜاص سٚیىشد پسسٚیذادی
است  ٚدادٜٞبی ٌزضتٝی ضشوت ٞبی پزیشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ تدضی ٚ ٝتحّیُ
ضذ ٜاست.

 7-1جاهعِ آهاری ٍ ًوًَِ آهاری
اص ثیٗ ضشوتٞبی پزیشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ٕ٘ٝ٘ٛی تحمیك ثب اػٕبَ
ٔحذٚدیتٞبی صیش ا٘تخبة ضذ ٜاست:
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 - 1اص آ٘دبیی و ٝاستفبد ٜاص دادٜٞبی ضشوتٞب ثب سبَٞبی ٔبِی ٔتفبٚت تفسیش ٘تبیح تحمیك
سا ٔطىُ خٛاٞذ وشد ،تٟٙب ضشوتٞبیی دس ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛظٛس ٌشدیذٜا٘ذ و ٝسبَ ٔبِی آٖٞب
ٔٙتٟی ث 29 ٝاسفٙذ ٞش سبَ ثبضذ.
 - 2ث ٝدِیُ ٔبٞیت خبظ فؼبِیت ثؼضی اص ضشوتٞب ٔب٘ٙذ :ضشوتٞبی ثیِٕ ،ٝیضی،ًٙ
ٚاسغٌٝشی ٔبِی ،سشٔبیٌٝزاسیٟ٘ ،بدٞبی پِٛی ثب٘ىی ّٞ ٚذی ٚ ًٙتفبٚت لبثُ
ٔالحظٝی آٖٞب ثب ضشوتٞبی تِٛیذی  ٚثبصسٌب٘ی ،ایٗ ضشوتٞب اص ٕ٘ٝ٘ٛی آٔبسی
تحمیك وٙبس ٌزاضت ٝضذٜا٘ذ.
 - 3ضشوت ٞب ٚلفٝی ٔؼبٔالتی ثیص اص ٔ 4ب٘ ٜذاضت ٝثبضٙذ.
ثش ایٗ اسبس تؼذاد  82ضشوت و ٝحبئض ضشایظ فٛق ثٛد٘ذ ٕٝ٘ٛ٘ ،تحمیك سا تطىیُ ٔیدٙٞذ.

- 8یافتِ ّای تحمیك
آٔبس تٛغیفی اص د ٚثخص ٔ ٟٓپبسأتشٞبی ٔشوضی (ٔیبٍ٘یٗٔ ،یب٘ٔ ،ٝبوضیٕٓ ٔ ٚیٙیٕٓ) ٚ
پبسأتشٞبی پشاوٙذٌی (ا٘حشاف ٔؼیبس ،ضشیت چٍِٛی  ٚضشیت وطیذٌی) تطىیُ ضذ ٜاست.
ٍ٘بسٜی ضٕبس )1( ٜآٔبس تٛغیفی دادٜٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝسا ٘طبٖ ٔیدٞذ.
ٍ٘بس :)1( ٜآٔبس تٛغیفی ٔتغیشٞبی تحمیك
ٔتغیش

تؼذاد

ٔیبٍ٘یٗ

ٔیب٘ٝ

ا٘حشاف
ٔؼیبس

ٔبوضیٕٓ

ٔیٙیٕٓ

وطیذٌ
ی

چٍِٛی

سٛد ػّٕیبتی

492

0/2025 0/2286

0/1548

1/153

-0/325

6/228

1/002

خشیبٖ ٚخ٘ ٝمذ

492

0/171

0/153

0/167

1/331

-0/678

12/041

1/334

الالْ تؼٟذی

492

0/057

0/045

0/170

1/016

-1/079

10/585

-0/437

ثبصد ٜغیشػبدی

492

0/7514 0/0514 0/1248

8/411

-1/0817

51/395

5/275

ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی ٘شٔبَ ثٛدٖ دادٜٞب اص آصٔ٘ ٖٛشٔبَ ثٛدٖ خٕالت پسٕب٘ذ استفبد ٜضذ ٜاست .ثش
ایٗ ٔجٙب دس غٛستی و٘ ٝتبیح حبغُ دس لسٕت احتٕبَ ،ثضسي تش اص  %5ثبضذ ،فشؼ غفش ٔجٙی ثش
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تٛصیغ ٘شٔبَ عجك آٔبسٜی  Jarque-Beraپزیشفتٔ ٝیضٛد و ٝثش ٘شٔبَ ثٛدٖ تٛصیغ دادٜٞب دالِت
داسد .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ٍ٘بس٘ )2( ٜشٔبَ ثٛدٖ دادٞ ٜب دس سغح اعٕیٙبٖ  99دسغذ پزیشفتٔ ٝیضٛد.
ٍ٘بس :)2( ٜآصٔ٘ ٖٛشٔبَ ثٛدٖ دادٞ ٜب
ٔتغیش

سٛد ػّٕیبتی

خشیبٖ ٚخ٘ٝمذ

الالْ تؼٟذی

ویفیت افطب

ثبصد ٜغیشػبدی

Jarque-Bera

345/34

2125/37

1394/53

95/66

58678

prob

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

ثشای ثشآٚسد اٍِٞٛبی سٌشسی ٖٛخغی ٔؼٕٛالً اص سٚش حذالُ ٔشثؼبت ٔؼِٕٛی ()OLS

7

استفبدٔ ٜیضٛد .أب ثشای سفغ ٔطىالتی ٕٞچ٘ ٖٛبٕٞسب٘ی ٚاسیب٘س اص سٚش وٕتشیٗ ٔدزٚسات
تؼٕیٓ یبفت ،ٝیؼٙی  8GLSاستفبدٔ ٜیضٛد .سٚش  GLSالذاْ ثٛٔ ٝصٕٛ٘ ٖٚدٖ ٔتغیشٞبی اٍِٛی ٔذَ
سٌشسیٔ ٖٛیٕ٘بیذ .سٚش ثشسسی دادٜٞب ،تّفیمی  ٚثب استفبد ٜاص سٌشسی ٖٛحذالُ ٔشثؼبت ()OLS
 ٚسٌشسی ٖٛحذالُ ٔشثؼبت تؼٕیٓ یبفت )GLS( ٝاست و ٝثشای دادٞ ٜبی تشویجی ث ٝوبس ٔیسٚد.
ٕٞچٙیٗ دس ایٗ تحمیك ،اص آصٔٔ ٖٛیطىیٗ 9ثشای ٔؼٙیداسی اختالف ثیٗ ضشایت پیصثیٙی ٚ
ضشایت اسصشٌزاسی دس دٔ ٚذَ ثػٛست ٕٞضٔبٖ ،استفبدٔ ٜیضٛد .آصٔٚ ٖٛاِذ٘ 10یض ثشای ٔؼٙی-
داسی اختالف ضشایت دس یه ٔذَ ثىبس ٌشفتٔ ٝی ضٛد.
 8-1فزضیِ اٍل
ثشای آصٔ ٖٛفشضیٝی أ ،َٚذَ ( )1ثشآٚسد ضذ٘ ٚ ٜتیدٌٝیشی ثش اسبس ٔمبیسٝی ضشیت
 CFO ٚ ACCRغٛست ٌشفت ٝاست .ثشای تأییذ ایٗ فشضی ،ٝثبیذ ضشیت  ACCRاص ضشیت CFO

وٕتش ثبضذ.
ٔذَ ()1

7

- Ordinar Least Squares

8

- Generalized Least Squares Method

9

- Mishkin Test

10

- Wald Test
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ٔذَ (ٔ )1ذَ پیص ثیٙی است  ٚثشای ا٘ذاصٌ ٜیشی پبیذاسی اخضای تؼٟذی ٘ ٚمذی سٛدٞبی
سا ثشای پبیذاسی ٚصٖ ٞبی

خبسی ثىبس ٔیسٚد .ایٗ ٔذَ ٕٞچٙیٗ ضشایت پیص ثیٙی

٘سجت داد ٜضذ ٜث ٝالالْ تؼٟذی  ٚخشیبٖ ٘مذی ٍٙٞبْ پیص ثیٙی سٛدٞبی آتی ثشآٚسد ٔی وٙذ.
هتغیز ٍابستِEARNt+1 :

ٍ٘بس٘ :)3( ٜتبیح حبغُ اص ثشآٚسد ٔذَ ()1

ٔتغیش تٛضیحی

ضشیت

آٔبسt ٜ

ACCRt

0/577

14/527

sig
0/000

ٔؼٙیداس است

14/352

0/000

ٔؼٙیداس است

CFOt
 R2تؼذیُ ضذ0/336 :ٜ
0/609

آٔبس125/22 :F ٜ
:sig

دٚسثیٗٚ -اتس2/127 :ٖٛ
آصٔٚ ٖٛاِذ:

٘تیدٝ

0/000

آٔبس0/832 :F ٜ
0/362 :Sig

ضٛاٞذ تدشثی ٔٙؼىس ضذ ٜدس ٍ٘بس ،)3( ٜحبوی اص ایٗ است و ٝضشیت الالْ تؼٟذی
( ،)0/577ثغٛس ٔؼٙیداسی وٛچهتش اص ضشیت خشیبٖ ٘مذی ( )0/609است .ثٙبثشایٗ ،پبیذاسی
خضءِ تؼٟذی سٛد وٕتش اص خضءِ ٘مذی آٖ است .ثشای ٔؼٙی داسی اختالف ایٗ ضشایت ،آصٔٚ ٖٛاِذ
ا٘دبْ ضذ ٜاست .دس ٘شْ افضاس ایٚ -یٛص٘ ،تبیح ثشای آصٖٔٞٛبی د ٚعشف ٝا٘دبْ  ٚاسائٔ ٝیضٛد.
ثشای استٙجبط اص ٘تبیح ثشای آصٖٔٞٛبی یه سٛی ٝوبفی است آٔبسٜی ٔؼٙیداسی تمسیٓ ثش د ٚضٛد.
ثب ایٗ حبَ٘ ،تبیح آٔبسٚ ٜاِذ (ٔ )0/83ؼٙیداس ٘یست  ٚایٗ ثذاٖ ٔؼٙبست و ٝفشضیٝی ا َٚتحمیك سد
ٔیضٛد.
 8-2فزضیِ دٍم
ثشای آصٔ ٖٛفشضیٝی دٔ ْٚذَ ( )2ثشآٚسد ضذ ٚ ٜثش اسبس ٔمبیسٝی ضشیت  HACCRثب
٘ HCFOتیدٌٝیشی ضذ ٜاست .ا٘تظبس ٔیسٚد ضشیت  HACCRاص ضشیت  HCFOثیطتش ثبضذ.
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ٔتغیش ٚاثستEARNt+1 :ٝ

ٍ٘بس٘ :)4( ٜتبیح حبغُ اص ثشآٚسد ٔذَ ()2

ٔتغیش تٛضیحی

ضشیت

آٔبسt ٜ

ACCRt

0/41

8/758

Sig
0/000

ٔؼٙی داس است

HACCRt

0/257

4/404

/000

ٔؼٙی داس است

CFOt

0/478

10/018

0/000

ٔؼٙی داس است

HCFOt

0/157

3/667

0/0003

ٔؼٙیداس است

آٔبس39/21 :F ٜ

تؼذیُ ضذ0/411 :ٜ

:sig

دٚسثیٗٚ -اتس2/046 :ٖٛ
آصٔٚ ٖٛاِذ:

٘تیدٝ

0/000

آٔبس2/3809 :F ٜ
0/1235 :Sig

 :EARNt+1سٛد ػّٕیبتی دس سبَ .t+1

 :ACCRtالالْ تؼٟذی دس سبَ  :CFOt .tخشیبٖ ٚخ٘ ٝمذ ػّٕیبتی دس

سبَ  :HACCRt .tضبخع ویفیت افطب (ثػٛست غفش ٚیه) دس سبَ  tو ٝدس الالْ تؼٟذی سبَ  tضشة ضذٜ
است :HCFOt .ضبخع ویفیت افطب (ثػٛست غفش ٚیه) دس سبَ  tو ٝدس خشیبٖ ٚخ٘ ٝمذ ػّٕیبتی سبَ  tضشة
ضذ ٜاست.

ٔذَ ( )2ثشای ا٘ذاصٌٜیشی پبیذاسی اخضای تؼٟذی ٘ ٚمذی سٛدٞبی خبسی دس ضشوتٞبی ثب
ویفیت افطبی ثبال استفبد ٜضذ ٜاست .ثشای آصٔ ٖٛفشضیٝی د ،ْٚضشیت  HACCثب ضشیت HCFO

ٔمبیس ٝضذٜا٘ذ .ث ٝتجؼیت اص اسّ ،)1996( ٖٛا٘تظبس ٔیسٚد

ثبضذ .ضٛاٞذ ٘طبٖ ٔیدٞذ

ضشیت الالْ تؼٟذی دس ضشوتٞبی ثب ویفیت افطبی ثبال ( ،)0/257ثضسيتش اص ضشیت خشیبٖ
٘مذی ( )0/157است .ثٙبثشایٗ ،پبیذاسی خضءِ تؼٟذی سٛد دس ضشوتٞبی ثب ویفیت افطبی ثبال،
ثیطتش اص پبیذاسی خضءِ ٘مذی آٖ است٘ .تبیح آٔبسٜی ٚاِذ ( ،)2/38دس سغح خغبی ٔ %10ؼٙیداس
است  ٚایٗ ثذاٖ ٔؼٙی است و ٝفشضی ٝد ْٚتحمیك تأییذ ٔیضٛد.
 8-3فزضیِ سَم ٍ چْارم
اص پبیذاسی

ٔذَ (ٔ )3ذَ اسصشٌزاسی است .ایٗ ٔذَ ،ضشایت اسصشٌزاسی

ٚصٖٞبیی و ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ث ٝالالْ تؼٟذی  ٚخشیبٖ ٘مذی ٘سجت ٔیدٙٞذ سا ثشآٚسد ٔیوٙذ.
ٔغبثك ٘ظش اسّ ،)1996( ٖٛا٘تظبس ٔیسٚد و ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ،پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا ثیص اص ٚالغ ٚ
پبیذاسی خشیبٖ ٘مذی سا وٕتش اص ٚالغ اسصشٌزاسی وٙٙذ (ٔثُ
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ٚ

) .ثشای

آصٔ ٖٛفشضیٝی س ٚ ْٛچٟبسْ ،سیستٓ ٔؼبدالت ٕٞضٔبٖ (ٔذَٞبی  3 ٚ 1ثب  )ٓٞثشآٚسد ٔیضٛد ٚ
ثب استفبد ٜاص ٘تبیح آٖ ،آصٔٔ ٖٛیطىیٗ ثشای ٔمبیسٝی ضشایت ٔذَٞب دس حبِت ثشآٚسد سیستٓ
ٔؼبدالت ٕٞضٔبٖ ا٘دبْ ٔیضٛد٘ .تیدٌٝیشی دس ٔٛسد فشضیٝی س ْٛثش اسبس ٔمبیسٝی ضشایت
 ACCRاص ٔذَ ( )3ثب ٔذَ ( )1است .ا٘تظبس ٔیسٚد ضشیت  ACCRاص ٔذَ ( )3ثغٛس ٔؼٙیداسی
ثیطتش اص ضشیت ٔ ACCRذَ ( )1ثبضذ٘ .تبیح آصٔٔ ٖٛیطىیٗ ٘یض ثشای آصٖٔٞٛبی دٚسٛی ٝاسائٝ
ٔیضٛد  ٚثشای استٙجبط دس خػٛظ فشضیٝی س ْٛثبیذ ٔؼٙیداسی حبغّ٘ ٝػف ضٛد٘ .تبیح ٘طبٖ
ٔیدٞذ و ٝدس سغح خغبی  ،%10ضشیت  accدس ٔذَ ( )3اص ٕٞبٖ ضشیت دس ٔذَ ( )1ثضسٌتش
است  ٚایٗ ثٔ ٝؼٙبی ػذْ سد فشضیٝی س ْٛتحمیك است٘ .تیدٌٝیشی فشضیٝی چٟبسْ ثش اسبس
ٔمبیسٝی ضشیت ٔ CFOذَ ( )3ثب ضشیت ٔ CFOذَ ( )1است .ا٘تظبس ٔیسٚد ضشیت  CFOاص
ٔذَ ( )3ثغٛس ٔؼٙیداسی وٕتش اص ضشیت ٔ CFOذَ ( )1ثبضذ.
ٍ٘بس٘ :)5( ٜتبیح ثشآٚسد سیستٓ ٔؼبدالت ٕٞضٔبٖ ( ٚ )3 ٚ 1آصٔٔ ٖٛیطىیٗ
ٔذَ اسصشٌزاسیABR -

ٔذَ پیصثیٙیEARN-
ٔتغیش

ضشیت

آٔبسz ٜ

ACCR

0/583

14/618

Sig
0/000

0/613

14/557

0/000

CFO

0/342
آصٔٔ ٖٛیطىیٗ:

sig

ٔتغیش

ضشیت

آٔبسz ٜ

EARN

2/377

9/295

Sig
0/000

ACCR

0/434

4/490

0/000

CFO

0/652

6/486

0/000

0/158

0/718 :CFO
0/151 :ACCR

 :ABRt+1ثبصد ٜغیشػبدی سٟبْ ٔشثٛط ث ٝسبَ .t+1
 :ACCRtالالْ تؼٟذی دس سبَ .t

 :EARNt+1سٛد ػّٕیبتی دس سبَ .t+1
 :CFOtخشیبٖ ٚخ٘ ٝمذ ػّٕیبتی دس سبَ .t

ثشخالف ٘ظش اسّ٘ ،)1996( ٖٛتبیح ٍ٘بس )5( ٜث ٝایٗ اضبسٔ ٜیوٙذ و ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ث ٝعٛس
ٔؼٙیداسی پبیذاسی خضء تؼٟذی سٛد سا وٕتش اص ٚالغ اسصشٌزاسی ٔیوٙٙذ؛ ٘تبیح آصٔٔ ٖٛیطىیٗ
٘طبٖ ٔیدٞذ ،تفبٚت ٔؼٙیداسی ثیٗ ضشیت  ACCRدس ٔذَ (ٚ )3( ٚ )1خٛد داسد .ثب ایٗ ٚخٛد،
چ ٖٛضزیب ارسشگذاری ثشای الالْ تؼٟذی
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وٕتش اص ضزیب پیصبیٌی

(ٍ٘بس )5 ٜثشای الالْ تؼٟذی (

) است ،ثٙبثشایٗ ایٗ فشضی ٝو ٝسشٔبیٌٝزاساٖ پبیذاسی

الالْ تؼٟذی سا ثیص اص ٚالغ اسصشٌزاسی ٔیوٙٙذ ،پزیشفتٕ٘ ٝیضٛد.
ثیطتش اص ضشیت پیصثیٙی (ٔٙؼىس

ضشیت اسصشٌزاسی ثشای خشیبٖ ٘مذی

) استٕٞ .چٙیٗ ثشخالف اسّ،)1996( ٖٛ

ضذ ٜدس ٍ٘بس )5 ٜثشای خشیبٖ ٘مذی (

٘تبیح حبغُ اص ثشآٚسد ایٗ ٔذَ ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ،پبیذاسی خضء خشیبٖ ٘مذی سٛد
سا ٘یض ثیص اص ٚالغ اسصشٌزاسی ٔیوٙٙذٔ .ؼٙیداس ٘جٛدٖ آٔبسٔ ٜیطىیٗ دس خػٛظ اختالف
ضشایت  CFOدٔ ٚذَ  ٚثیطتش ثٛدٖ ضشیت اسصشٌزاسی خشیبٖ ٘مذی اص ضشیت پیصثیٙی آٖ،
ثٔ ٝؼٙبی سد فشضی ٝچٟبسْ تحمیك است.
 8-4فزضیِ پٌجن
ثشای آصٔ ٖٛفشضیٝی پٙدٓ ،سیستٓ ٔؼبدالت ٕٞضٔبٖ (ٔذَٞبی  4 ٚ 2ثب  )ٓٞثشآٚسد ضذ ٜاست
 ٚثب استفبد ٜاص ٘تبیح آٖ ،آصٔٔ ٖٛیطىیٗ ثشای ٔمبیس ٝضشایت ٔذَ ٞب دس حبِت ثشآٚسد ٕٞضٔبٖ
ا٘دبْ ٔی ضٛد .عجك فشضی ٝپٙدٓ تحمیك ا٘تظبس داسیٓ و ٝضشیت  HCFO ٚ HACCRدس دٚ
ٔؼبدِ ٝتفبٚت ٔؼٙبداسی ثب ٘ ٓٞذاضت ٝثبضٙذ (چشا و ٝافطبی ثیطتش ٔٛخت ٔی ضٛد ثبصاس سشٔبیٝ
ثشداضت غحیح تشی اص ٔیضاٖ پبیذاسی اخضای سٛد داضت ٝثبضذ).

ٔذَ
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ٍ٘بس٘ :)6( ٜتبیح ثشآٚسد سیستٓ ٔؼبدالت ٕٞضٔبٖ ( ٚ )4 ٚ 2آصٔٔ ٖٛیطىیٗ
ٔذَ اسصشٌزاسیABR -

ٔذَ پیصثیٙیEARN-
ٔتغیش

ضشیت

آٔبسz ٜ

2/499

9/624

Sig
0/000

ٔتغیش

ضشیت

آٔبسz ٜ

ACCR

0/452

9/235

Sig
0/000

EARN

2/403

0/016

HACCR

0/225

3/766

0/0002

ACCR

0/274

0/021

CFO

0/504

10/115

0/000

HACCR

0/319

2/312

HCFO

0/154

3/275

0/0011

CFO

0/545

4/740

0/000

HCFO

0/131

1/207

0/227

0/369
آصٔٔ ٖٛیطىیٗ:

sig

0/168

0/745 :CFO

0/845 :HCFO

0/153 :ACCR

0/531 :HACCR

 :ABRt+1ثبصد ٜغیشػبدی سٟبْ ٔشثٛط ث ٝسبَ t+1
 :EARNt+1سٛد ػّٕیبتی دس سبَ .t+1
 :ACCRtالالْ تؼٟذی دس سبَ .t
 :HACCRtضبخع ویفیت افطب (ثػٛست غفش ٚیه) دس سبَ  tو ٝدس الالْ تؼٟذی سبَ t
ضشة ضذ ٜاست.
 :CFOtخشیبٖ ٚخ٘ ٝمذ ػّٕیبتی دس سبَ .t
 :HCFOtضبخع ویفیت افطب (ثػٛست غفش ٚیه) دس سبَ  tو ٝدس خشیبٖ ٚخ٘ ٝمذ
ػّٕیبتی سبَ  tضشة ضذ ٜاست.

٘تبیح آصٔٔ ٖٛیطىیٗ ( 0/85ثشای  0/53 ٚ HCFOثشای ٘ )HACCRطبٖ ٔی دٞذ و ٝدس
ضشوتٟبی ثب افطبی ثیطتش ،ثبصاس پبیذاسی  ACCR ٚ CFOسا ث ٝدسستی ثشآٚسد ٔیوٙذ .ایٗ ٔٛضٛع
حبوی اص تأییذ فشضی ٝپٙدٓ تحمیك است .دس ٘تید ،ٝلیٕتٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد ثشای
ضشوت ٞبی ثب ویفیت ثبالی افطب وبٞص ٔییبثذ.
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ً- 9تیجِگیزی
ایٗ تحمیك ث ٝثشسسی ساثغ ٝی ثیٗ ویفیت افطب  ٚلیٕت ٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد پشداختٝ
است .افطبی اعالػبت٘ ،مص اسبسی دس تػٕیٌٓیشیٞبی غحیح  ٚآٌبٞب٘ٝی ٌشٜٞٚبی ٔختّف
ث ٝخػٛظ سشٔبیٌٝزاساٖ داسد .أب ٚاحذٞبی التػبدی ثذ ٖٚفطبسٞبی خبسج سبصٔبٖ  ٚاِضأبت
لب٘٘ٛی  ٚحشفٝای ،تٕبیّی ث ٝافطبی وبفی اعالػبت ٔبِی ٘ذاس٘ذ .احتٕبَ ٔیسٚد و ٝػذْ تٕبیُ ثٝ
افطبی وبفی ثب لیٕتٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد ٔشتجظ ثبضذ .ثٙبثشایٗ افطبی ثب ویفیت ثبالتش ثٝ
دسن وبُٔ اعالػبت الالْ تؼٟذی  ٚخشیبٖ ٘مذی وٕه ٔیوٙذ  ٚا٘تظبس ٔیسٚد ثش لیٕتٌزاسی
٘بدسست اخضای سٛد تأثیشٌزاس ثبضذ .ثشسسی ساثغٝی ثیٗ ویفیت افطب  ٚلیٕتٌزاسی ٘بدسست
الالْ تؼٟذی  ٚخشیبٖ ٘مذی ٔ ٟٓاست ،صیشا ٘مص ویفیت افطب دس وٕه ث ٝسشٔبیٌٝزاساٖ ،ثشای
دسن دسست اعالػبت حسبثذاسی ٘سجت ث ٝلیٕتٞب سا ثشخستٔ ٝیسبصد؛ دس ٘تید ٝثیٗ ویفیت افطب
 ٚوبسایی ثبصاس ساثغٝای ضىُ ٔیٌیشد .اص ایٗ س ٚپیصثیٙی ٔیضٛد لیٕت سٟبْ ضشوتٞبی ثب
ویفیت افطبی ثبالتش دس ٔمبیس ٝثب ویفیت افطبی پبییٗتش ،پبیذاسی الالْ تؼٟذی (خشیبٖ ٘مذی) سا ثب
دلت ثیطتشی ٔٙؼىس وٙذ.
سشٔبیٌٝزاساٖ سٛدٞبی آتی سا پیصثیٙی ٔیوٙٙذ  ٚچ ٖٛسٛد اص د ٚخضءِ تؼٟذی ٘ ٚمذی
تطىیُ ٔیضٛد ،پبیذاسی اخضای تؼٟذی ٘ ٚمذی سٛد ثش دلت پیصثیٙی ٞبی سشٔبیٌٝزاساٖ تأثیش
ٔیٌزاسد .ضٛاٞذ ٘طبٖ ٔیدٞذ آٖٞب پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا ثیص اص ٚالغ اسصیبثی ٔیوٙٙذ .ثش
ٕٞیٗ اسبس دس ٚاوٙص ث ٝپیصثیٙی سٛدٞبی آتی لیٕت سٟبْ تؼییٗ ٔیضٛد  ٚچٙب٘چ ٝپبیذاسی
اخضای سٛد ث ٝدسستی ثشآٚسد ٘طٛد ،سٟبْ ضشوت ثیص اص ٚالغ یب وٕتش اص ٚالغ اسصش ٌزاسی ٔی-
ضٛد و ٝث ٝآٖ لیٕتٌزاسی ٘بدسست ٌٛیٙذ .دس غٛستی و ٝافطبی ثب ویفیت ثبالتش ثتٛا٘ذ دسن
سشٔبیٌٝزاساٖ اص اخضای سٛد سا افضایص دٞذ ،لیٕتٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد سا وبٞص ٔی-
دٞذ .دس ایٗ تحمیك ضٛاٞذی دس ایٗ صٔی ٝٙفشا ٓٞضذ ٜاست.
یبفتٞٝب ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝپبیذاسی خضءِ تؼٟذی سٛد وٕتش اص خضءِ ٘مذی سٛد ٘یست (فشضی ٝا.)َٚ
ٕٞچٙیٗ پبیذاسی خضءِ تؼٟذی سٛد دس ضشوتٞبی ثب ویفیت افطبی ثبالتش ثیطتش اص پبیذاسی خضءِ
٘مذی سٛد است (فشضی ٝد .)ْٚسشٔبیٌٝزاساٖ ٘یض ثشخالف ا٘تظبس ،پبیذاسی الالْ تؼٟذی سا وٕتش اص
ٚالغ  ٚپبیذاسی خشیبٖ ٘مذی سا  ٓٞثیص اص ٚالغ اسصشٌزاسی ٔیوٙٙذ (فشضی ٝس ٚ ْٛچٟبسْ).
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ػال ٜٚثش ایٗ لیٕتٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد دس ضشوتٞبی ثب ویفیت افطبی ثبالتش وبٞص ٔی-
یبثذ .ثٙبثشایٗ ،افطبی ثٛٔ ٝلغ  ٚلبثُ اتىبی اعالػبت حسبثذاسی ثش فشآیٙذ اسصشٌزاسی سٟبْ تأثیش
است  ٚلیٕتٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد سا وبٞص ٔیدٞذ .اص ایٗ س ٚافطبی اعالػبت ثب ویفیت،
یىی اص سٚشٞبی افضایص وبسایی ثبصاس سشٔبی ٝاست و ٝثبیذ ٔٛسد تٛخ ٝتذٚیٗ وٙٙذٌبٖ
استب٘ذاسدٞبی حسبثذاسی لشاس ٌیشد.
پژٞٚطٍشاٖ ٔیتٛا٘ٙذ دس آیٙذ ٜساثغٝی ثیٗ ثٛٔ ٝلغ ثٛدٖ اعالػبت  ٚلیٕتٌزاسی ٘بدسست
اخضای سٛد ٘ ٚیض ساثغٝی ثیٗ لبثُ اتىبء ثٛدٖ اعالػبت  ٚلیٕتٌزاسی ٘بدسست اخضای سٛد سا
ٔٛسد تحمیك لشاس دٙٞذ.
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Disclosure Quality and Mispricing of Accruals and
Cash Flows
Gholamreza Kordestani
Tahmine Ebrahimi
Abstract

When investors expect future profits you're the corporate form,
the accruals more persistence cash flow forecasts, and consequently the
stock price will incorrectly. Disclosure of information to analysts and
investors and will increase the accuracy of its predictions. Thus helps to
fully understand information Disclosure with higher quality accruals
and cash flow and the expected impact on earnings components
mispricing. Investigate the relationship between disclosure quality and
incorrect pricing of accruals and cash flow is important because the
quality of disclosure to help investors understand the true highlight for
the accounting information relative to prices; Therefore between
disclosure quality and market performance relationship is formed. Thus
is expected the stock price higher disclosure quality firms in
comparison with lower disclosure quality, persistence accruals (cash
flow) to reflect more with accuracy. For the purpose of this study was to
investigate, about 82 companies listed securities during the years 1382
to 1388 analyses was used. For application multiple regression
methods using panel data indicate that investors underestimate the
persistence of accruals and overestimate the persistence of cash flow.
The behavior of investors causing shares to be priced incorrectly.
Therefore, incorrect pricing of earnings components reduced in firms
with higher disclosure quality.
Keywords:
Disclosure quality, mispricing, accrual anomaly, cash flow mispricing
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