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Introduction
In a perfect capital market where investors make decisions in a
rational manner and there is complete information regarding the assets
being traded, the information quickly is and fully reflected in stock
prices. However, many studies (such as Barry and Brown, 1984; Akins,
Ng and Verdi, 2012) indicate a lack of complete information on the
markets. Incomplete and vague information affects stock prices at lower
speeds and prevent from timely stock prices discovery (Verrecchia, 1980;
Callen, Govindaraj and Xu, 2000). From the viewpoint of investors,
some stocks that are more attractive than other stocks get the attention of
most investors who follow the news and information on those stocks. In
this condition, the news and information are reflected in the prices of
mentioned stocks more quickly than other stocks. However, there are
stocks that are less attractive to investors and the relevant information,
thus their prices are adjusted in lower speeds. In accounting and finance
literature, this subject is named Stock Price Delay (Hirshleifer, and Teoh,
2006; Callen, Khan, and Lu, 2012).The available information on firms is
usually voluminous and the most of investors have limited ability to
process the high volume of information. In this condition, in order to
make investment decisions, they spend more time and collect further and
precise information. This causes the information to be reflected in stock
prices with time delay. Also, the low quality of issued information and
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information asymmetry increase the ambiguity of information and
decrease the reflection rate of information on stock prices.
The importance of research in this area arises from the fact that when
information is reflected in the stock price with more delay, the
informational efficiency of capital market will disappear. In this market
the prices do not reflect the intrinsic value of stock and the capital
markets cannot allocate their resources among firms optimally (Callen,
Khan, and Lu, 2012). Therefore, identification of factors affecting the
phenomenon of stock price delay and dealing with them can increase the
informational and allocative efficiency of capital market.
Hypotheses
The purpose of this study is to investigate the effect of financial
reporting quality and information asymmetry on stock price delay. To
this end, based on the research objective, the theoretical framework and
previous researches, the research hypotheses are as follows:
H1: The financial reporting quality is negatively associated with
stock price delay.
H2: The information asymmetry is positively associated with stock
price delay.
To investigate and compare the effect of financial reporting quality
and information asymmetry on stock price delay simultaneously, the
third hypothesis is as follows:
H3: The intensity of the relationships between the financial reporting
quality and information asymmetry with stock price delay are not
significantly different from each other.
Methods
This research is an applied, quantitative and retrospective study. The
research data are gathered from Rahavard Novin database, the Codal site,
the site of Tehran stock exchange organization referring to its data
archives. To measure the dependent variable (stock price delay), the
approach of Hou, and Moskowitz (2005) is used. To calculate the
information asymmetry, the presented measure by Venkatesh and Chiang

(1986) is applied and to measure the financial reporting quality, data on
disclosure quality scores, are obtained from TSE announcement of
“Corporate Rating based on Disclosure Quality and Appropriate
information”. This research, investigates the effects of financial reporting
quality and information asymmetry on the stock price delay from 2003 to
the end of 2013 in a sample including 112 firms listed in Tehran Stock
Exchange. To test the research hypotheses, the multivariate regressions
with panel data are applied.
Results
The research results show that the increase in financial reporting
quality and decrease in information asymmetry among stock traders
decreases the stock price delay. On the other hand, financial reporting
quality (information asymmetry) is negatively (positively) related to
stock price delay.
Discussion and Conclusion
In a capital market with rational investors and existence of complete
information, such information is quickly and completely reflected in
stock prices. However, the voluminous studies review the information
imperfections (such as asymmetric information and low quality of
information (e.g., Barry and Brown, 1984; Merton, 1987; Easley,
Hvidkjaer, and O’Hara, 2002; Hou and Moskowitz, 2005; Lambert,
Leuz, and Verrecchia, 2007; Akins, Ng, and Verdi, 2012). They find that
the incomplete and ambiguous information decrease the reflection speed
of information in stock prices.
This research shows that the increase in reporting quality increases
the reflection speed of information in stock prices and thus decreases the
stock price delay. The reason is that an increase in reporting quality
decreases the ambiguous aspects of information, thus the investors spend
less time on process information and make less mistakes in stock pricing.
This leads to the information to be more quickly and more accurately
reflected in the stock price. These results are consistent with the findings
of Callen, Khan, and Lu (2012), Javanmard, M., & Pourmousa (2013),

Pourzamani and Ghamari (2014) and Hassas Yegane and Omidi (2014).
Also, this research investigates the relationship between information
asymmetry and stock price delay and finds that an increase in
information asymmetry decreases the reflection speed of information in
stock prices and increases the stock price delay. This is because in
information asymmetry environment, to make investment decisions,
investors are faced with a high degree of uncertainty and risk. For this
reason, to decrease the risk of investment decisions, they spend more
time and collect more accurate information causing the information to be
reflected in the stock price with more time delay. This finding is
comparable to the results of Gordon and Wu (2014). Also, the research
results show that the relationship between financial reporting quality and
stock price delay is significantly stronger than that of information
asymmetry and the mentioned variables cannot be used interchangeably.
Based on the research results and the negative consequences of stock
price delay, the managers are advised to provide high quality financial
reporting and prevent the mentioned phenomenon. Also, the practitioners
of financial market are advised to select and execute the appropriate
policies and increase the transparency of information because this leads
to informational and allocative efficiency of capital market. Because of
the importance of identification of factors affecting the stock price delay
and dealing with them, the researchers are advised to study the effect of
macroeconomics factors (such as exchange rate fluctuations, oil prices
and inflation rate) on stock price delay.
Keywords: Stock Price Delay, Financial Reporting Quality, Information
Asymmetry, Incomplete Information.

پيشرفتهایحسابداریدانشگاهشيراز 

مجلهی

صفحههای 42-5

،شمارهیاول،بهاروتابستان،5931پياپي،07/9

دورهیهشتم

(مجلهیعلوماجتماعيوانسانيپیشین) 



بررسي تأثير کيفيت گزارشگري مالي و متقارن نبودن اطالعات بر
واکنش تأخيري قيمت سهام
دکتر عباس افالطوني



دانشگاه بوعلي سينا ،همدان

چکيده
حجم اطالعات موجود دربارهی شرکت ها معموالً زياد است و بيشتر سرمايهگذاران ،تواناايي
محدودی برای پردازش اطالعات حجيم دارند .در اين شرايط ،آنان برای گرفتن تصميمهای
سرمايه گذاری وقت بيشتری صرف کرده ،اطالعات بيشتر و دقيقتری گاردآوری مايکنناد.
اين موضوع موجب ميشود تا اطالعات با تأخير زماني در قيمت های سااا انعاااي ياباد.
کيفيت نازل اطالعات منتشرشده و نبودتقارن اطالعاتي نيز به اباا اطالعاات مايافزاياد و
سرعت انعااي اطالعات را در قيمتهای ساا کاهش ميدهد .اين پژوهش ،تأثير کيفيات
گزارشگری مالي و نبودتقارن اطالعاتي را بر واکنش تأخيری قيمت ساا در باازهی زمااني
 2831تا پايان  ،2831در نمونهای متشال از  221شارکت پذيرفتاهشاده در باوري اورا
باادار تاران بررسي ميکند .برای آزمون فرضيههای پژوهش از رگرسيونهای چندمتغيره با
رويارد دادههای ترکيبي استفاده شده است .يافتههای پژوهش نشان ميدهند که افازايش
در کيفيت گزارشگری مالي و کاهش در ميزان نامتقارن باودن اطالعاات ،کااهش واکانش
تأخيری قيمت ساا را به دنبال دارد.

واژههاي کليدي :واکنش تأخيری قيمت ساا  ،کيفيات گزارشاگری ماالي ،نبودتقاارن اطالعااتي،
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 .1مقدمه
در يک بازار سرمايهی مطلوب که سرمايهگذاران بهصورت منطقي تصميمگيری ميکنناد و
اطالعات کاملي درخصوص داراييهايي که مبادله ميشاوند وجاود دارد ،اطالعاات باهسارعت و
بهطور کامل در قيمتهای ساا منعاس ميشود .با اين حال ،بسياری از پژوهشها (مانند باری
و براون2331 ،؛ آکينز و همااران ،)1121 ،بيانگر نبود اطالعات کامل در بازار هستند .اطالعاات
ناقص و مبام ،با سرعت کمتری قيمتهای ساا را تحت تأثير قرار ميدهد و از کشا بانگاا
قيمت ساا جلوگيری ميکند (ورشيا2331 ،؛ کالن و همااران.)1111 ،
از ديدگاه سرمايهگذاران ،برخي سامها که نسبتبه ساير ساا جذابيت بيشتری دارناد ،در
کانون توجه سرمايهگذاران قرار ميگيرند و بيشتر سرمايهگذاران ،اخبار و اطالعات مرباو باه آن
ساا را دنبال ميکنند .اين موضوع باعث ميشود تا اخباار و اطالعاات باا سارعت بيشاتری در
قيمت ساا ذکر شده انعااي يابد .در مقابل ،ساامي نيز وجود دارند کاه بارای سارمايهگاذاران
جذابيت کمتری دارند و اطالعات مربو  ،با سرعت کمتری موجب تعديل قيمت آنها ميگاردد.
در ادبيات مالي و حسابداری از اين موضاوع باا عناوان «واکانش تاأخيری قيمات سااا » 2يااد
ميشود (هريشليفر و توح1118 ،؛ پنگ و ژيانگ1116 ،؛ کالن و همااران.)1121 ،
اهميت پژوهش در اين خصوص از اين حقيقت ناشي ميشود که هر چه اطالعات با تاأخير
بيشتری در قيمت ساا منعاس شود ،بازار سرمايه کاارايي اطالعااتي خاود را بيشاتر از دسات
خواهد داد .در اين بازار ،قيمتها بيانگر ارزش ذاتي و واقعي سااا نوواهناد باود و مناابز باازار
سرمايه بهصورتي باينه بين شرکتها توصيص نميياباد (کاالن و هماااران)1121 ،؛ بناابراين،
شناسايي عوامل مؤثر بر ايجاد پديدهی واکنش تأخيری قيمت ساا و برخورد با آنها ،ميتواناد
زمينه ی افزايش کارايي اطالعاتي و توصيصي را در بازار سرمايه فراهم آورد .در اين راستا ،هدف
از انجا پژوهش حاضر ،بررسي اين موضوع است که آيا کيفيت گزارشاگری ماالي شارکتهاا و
نبودتقارن اطالعاتي در بوري اورا باادار تاران ،بر ميزان واکنش تأخيری قيمات سااا ماؤثر
است يا خير؟ در ادامه ،به مباني نظری و پيشاينهی پاژوهش اشااره مايشاود .همنناين ،روش
پژوهش و يافتههای حاصل از آن نيز ارائه ميگردد .در پايان نيز خالصهای از نتايج پاژوهش باه
همراه پيشناادهای کاربردی و مسيرهای آتي پژوهش ،ارائه شده است.
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 .2مباني نظري
مدلهای استاندارد قيمتگذاری داراييها (مانند مدل ارزشگذاری داراييهای سرمايهای 1و
مدل سهعاملي فاما و فرنچ )2338 ،بر اين فرض استوارند کاه سارمايهگاذاران افارادی منطقاي
هستند و اينکه اطالعات جديد بهسرعت در قيمتهای ساا انعااي مييابد .با اين حال ،تعداد
زيادی از پژوهشگران (مانند لمبرت و همااران1111 ،؛ کالن و هماااران )1121 ،عقياده دارناد
که اطالعات بهتدريج در بازار انتشار مي يابد و با تأخير زماني ،قيمت ساا را تحات تاأثير قارار
ميدهد .آنان اين موضوع را به محدوديتهای شناختي 8سرمايهگذاران و توانايي نااچيز آناان در
پردازش حجم زياد اطالعات نسبت مي دهند؛ بادين معناا کاه تمرکاز سارمايهگاذاران بار ياک
موضوع ،آنان را از توجه به ساير منابز اطالعاتي بازمي دارد .با توجه به حجام زيااد اطالعاات در
بازار سرمايه و محدوديتهای شناختي سرمايهگذاران ،آنان ترجيح ميدهند که صارفاً اطالعاات
در دستري را پردازش کنند و براساي تجزيهوتحليل خود از اطالعات موجود ،به مبادلاه سااا
اقدا نمايند (مرتون.)2331 ،
ورشيا ( )2331و کالن و همااران ( )1121بيان ميکنند که سرمايهگاذاران بارای بارآورد
قيمت ساا  ،از صورتهای مالي بهمنزلهی بوشي از مجموعهاطالعااتي کاه جاات پايشبيناي
جريانهای وجوه نقد آتي بهکار ميرود ،اساتفاده ماي کنناد .ايان موضاوع بادان معناسات کاه
صورت های مالي ،محتوای اطالعاتي دارند .با اين حال ،صورتهای مالي بهصورت دورهای منتشر
ميشوند و ساير اطالعات مربو غيرحسابداری (مانند اطالعات غيرحسابداری مربو به شرکت،
اطالعات مربو به صنعت و وضعيت کلي بازار سرمايه و اقتصاد) در فواصل زماني مياان انتشاار
صورتهای مالي ،وارد بازار سرمايه ميشوند و سريز تر از اطالعاات حساابداری ،در قيماتهاای
ساا انعااي مييابند .به اعتقاد کالن و همااران ( )1121زمااني کاه اطالعاات غيرحساابداری
وارد بازار سرمايه ميشود ،سرمايهگذاران پيشبينيهای قبلي خود را دربارهی جريانهای وجاوه
نقد تعديل ميکنند؛ سپس قيمتهای جديدی را برای ساا برآورد مينمايناد .همنناين آناان
عقيده دارند که سرعت تعديل قيمتهای ساا  ،آنطور که انتظار مايرود زيااد نيسات و دليال
آن ،کيفيت نازل گزارشهای مالي است.
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 .3پيشينهي پژوهش
 .3-1پيشينهي خارجي
آمياود و مندلسون ( )2331نشان دادند که تعديل قيمتها در پاسخ به اطالعات ،هماواره
با تأخير زماني صورت ميگيرد و ميزان اين تأخير برای شرکتهای کوچک بيشاتر اسات .باساو
( )2331و کوتماوي ( )2333و لاي و همااااران ( )1121دريافتناد کاه واکاانش قيماتهاا بااه
اطالعات بد ،سريزتر از اخبار خوب است .باری و براون ( )2331و مرتون ( )2331نشاان دادناد
زماني که دربارهی پارامترهای ارزشگذاری ساا يک شرکت ،اباا و بياطميناني وجود داشاته
باشد ،سرمايه گذاران برای انتقال منابز ماالي خاود باه شارکت ماذکور ،باازده بااالتری مطالباه
خواهند کرد .در شرايط نبود اطمينان ،سرمايهگذاران برای تعديل ارزيابي اوليهی خود از مبلغ و
زمانبندی جريانهای وجوه نقد آتي شرکت ،زمان طوالنيتری صرف کارده ،اطالعاات بيشاتری
گردآوری ميکنند و از ارزيابي ساير سرمايهگذاران نيز باره ميبرند .اين موضوع موجب ميشاود
تا اطالعات جديد با تأخير زماني بيشتری در قيمت ساا انعااي يابناد (ورشايا2331 ،؛ کاالن،
گوينداراج و خو.)1111 ،
هولدن و سابرامانيا ( )2331نيز نشان دادند که هرچه رقابت سرمايهگذاران برای خرياد و
فروش يک سام بيشتر باشد ،اطالعات مربو به آن سام سريزتر پردازش ميشود و باا سارعت
بيشتری در قيمت سااا انعاااي مايياباد .دياموناد و ورشايا ( )2332و آميااود و مندلساون
( )2336با استفاده از مادلهاای نظاری و آميااود و مندلساون ( )2331و آميااود ( )1111باا
استفاده از پژوهش های تجربي نشان دادند که نقدشوندگي پايين ساا  ،با کيفيت نازل اطالعات
و بازده باالتر ساا  ،همبسته است .آنان عقيده دارند که وجود اباا در اطالعات و کيفيات ناازل
آن ،بياطميناني سرمايهگذاران را در پي دارد .در اين شرايط ،سرمايهگذاران برای انجا معاملاه،
اطالعات حجيمتر و باکيفيتتر را با صرف زمان بيشتری گردآوری مايکنناد .ايان موضاوع نياز
موجب کاهش سرعت انعااي اطالعات در قيمتهای ساا ميشاود .نتاايج پاژوهشهاا نشاان
ميدهد که در شرکتهای بزرگتر ،شرکت هايي با حجم بيشتر معامالت ساا  ،شرکتهاايي باا
درصد مالايت ناادی باالتر و شرکتهايي که بيشتر در کانون توجه تحليلگران هستند ،قيمات
ساا نسبتبه اطالعات جديد واکنش سريزتری نشان ميدهد و باا تاأخير کمتاری (نسابتباه
ساير ساا ) تعاديل ماي شاود (بادريناات و هماااران2331 ،؛ چوردياا و اساواميناتان.)1111 ،
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چورديا و اسواميناتان ( )1111نياز دريافتناد وقتاي سارمايهگاذاران صارفاً باه مبادلاهی سااا
شرکتهای خاصي اقدا ميکنناد ،حجام مباادالت در آن سااا را افازايش داده ،در آن حاوزه
واکنش تأخيری قيمت ساا را کاهش ميدهند.
هو و موساوويتز ( )1111دريافتند که واکنش تأخيری قيمت ساا بهشاالي معااوي باا
توان تحليل ساامداران و نقدشوندگي ساا ارتبا دارد .کاالن و هماااران ( )1121نياز نشاان
دادند قيمت ساا شرکتهايي که کيفيت اقال تعاادی (باهمنزلاهی متغيار جانشاين کيفيات
گزارشگری) باالتری دارند و سود آنها پايدارتر است ،با سرعت بيشتری نسبتباه قيمات سااا
ساير شرکتها به اطالعات منتشره واکنش نشان ميدهد .ساان و ياو ( )1121دريافتناد کاه در
شرکتهايي هيئت مديرهی مستقلتری دارند ،واکنش تأخيری قيمت ساا کمتر است و قيمت
ساا با سرعت بيشتری نسبتبه اطالعات جديد عاسالعمل نشان ميدهد و تعاديل مايشاود.
گوردون و وو ( )1121نيز نشان دادند وقتي نبودتقارن اطالعاتي بيشتر باشاد ،قيمات سااا باا
تأخير بيشتری به اطالعات موجود واکنش نشان ميدهد و ديرتر تعديل ميشود .آنان دريافتناد،
کيفيت باتر افشای اطالعات شرکتها ،موجب کاهش نبودتقارن اطالعااتي مايشاود و واکانش
تأخيری قيمت ساا را کاهش ميدهد .اُ ( )1121نيز دريافت که هرچه درصد مالايت و حجم
مبادالت افراد خارجي (افراد غيرتبعهی يک کشور) در ساا يک شرکت بيشاتر باشاد ،واکانش
تأخيری قيمت ساا آن بيشتر خواهد بود.
 .3-2پيشينهي داخلي
تعداد پژوهشهای داخلي در زمينهی واکنش تأخيری قيمات سااا انگشاتشامار اسات.
مارآرا و عبدلي ( )2831دريافتند که سرعت تأثير اخبار خوب و بد بر نوسانهای آتي قيمتهاا
ياسان است .آنان علت آن را به کندبودن جرياان اطالعاات و جاوانباودن باوري اورا بااادار
منسوب ميکنناد .خااني و فراهااني ( )2831نشاان دادناد کاه در باوري اورا بااادار تااران،
قيمتها با سرعت کمي نسبتبه اطالعات منتشره واکنش نشان ميدهند .رحمااني و هماااران
( )2832دريافتند در شرکتهايي که سود غيرمنتظرهی آنها کمتر و کيفيت اقال تعادی آنها
(بهمنزله ی متغير جانشين کيفيت افشا) بيشتر است ،قيمت ساا با سرعت بيشاتری نسابتباه
اطالعات واکنش نشان ميدهد .ابراهيمي کردلر و همااران ( )2831نشان دادند در شرکتهايي
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که محافظهکاری بيشتری اعمال ميکنند ،قيمت ساا نسبتبه اخبار بد (در مقايساه باا اخباار
خوب) واکنش سريزتری از خود نشان مايدهاد .جاوانمرد و پاورموساي ( )2831نياز کيفيات
گزارشگری مالي را با متغير جانشين کيفيت اقاال تعاادی سانجيدند و دريافتناد کاه سارعت
تعديل قيمت ساا در شرکتهايي با کيفيت گزارشگری زياد و کام ،تفااوت معنااداری باا هام
ندارد.
پورزماني و قماری ( ) 2838دريافتناد کاه در باوري اورا بااادار تااران ،ميازان واکانش
تأخيری قيمت ساا نسبت به اخبار بد و خوب تفاوت معناداری باا هام نادارد .حسااييگاناه و
اميدی ( )2838دريافتند که هرچه کيفيت اقال تعادی و محتوای اطالعاتي سودها باالتر باشاد
واکنش تأخيری قيمت ساا کمتر است .خداميپور و همااران ( )2838نشان دادند که رابطهی
بين کيفيت سود و تأخير در تعديل قيمت هاای سااا  ،چنادان قاوی نيسات؛ همنناين ،آناان
دريافتند که سرعت انعااي اطالعات بد و خوب در قيمتهاای سااا از نظار آمااری ياساان و
دارای الگوی رفتاری متقارن است.
 .4فرضيههاي پژوهش
با توجه به مباني نظری و پيشينهی تجربي ،فرضيههای پژوهش به شرح زير هستند:
فرضيهي اول :کيفيت گزارشگری مالي ،رابطهی منفاي و معنااداری باا واکانش تاأخيری
قيمت ساا دارد؛
فرضيهي دوم :نبودتقارن اطالعاتي ،رابطهی مثبت و معناداری با واکنش تاأخيری قيمات
ساا دارد.
همننين ،به منظور بررسي و مقايسهی همزمان رابطهی کيفيات گزارشاگری و نبودتقاارن
اطالعاتي بر واکنش تأخيری قيمت ساا  ،فرضيهی زير تدوين شده است:
فرضيهي سوم :شدت رابطهی کيفيت گزارشگری مالي و نبودتقارن اطالعااتي باا واکانش
تأخيری قيمت ساا  ،تفاوت معناداری با هم ندارند.
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 .5روششناسي پژوهش
 .5-1روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی ،از نظر فرايند اجرا از نوع کمّي ،از بعد زمااني
از نوع گذشتهنگر و پسرويدادی است .برای آزمون فرضيههای پژوهش ،از تحليال رگرسايون باا
دادههای ترکيبي استفاده ميشود .دادههای استفادهشده در اين پژوهش به روش کتابوانهای از
بانک اطالعاتي رهآورد نوين و سايت بانک مرکزی 1گردآوری شده و برای تجزيهوتحليل دادهها و
آزمون فرضيههای پژوهش از نر افزار استاتا 1استفاده گرديده است.
 .5-2مدلها و متغيرهاي پژوهش
پس از گردآوری دادهها ،بارای آزماون فرضايههاای اول ،دو و ساو پاژوهش ،باهترتياب
مدلهای ( )2و ( )1و ( )8برآورد شدهاست:

  Controls 
  Ln Spread     Controls 
  LnFRQ    LnSpread     Controls

Delay it   0  1Ln FRQ it  

5

()2

it

j

j,it

j1

5

()1

it

 it

()8

j

j,it

it

j1

1

5

j,it

j

j1

it

2

it

1

Delay it   0
Delay it   0

که در آنها Delayit ،معيار سنجش واکنش تأخيری قيمات سااا و ) Ln(FRQitمعياار
سنجش کيفيت گزارشگری و ) Ln(Spreaditمعيار سنجش نبود تقاارن اطالعااتي اسات .نمااد
 j Controls j,it



5
j1

نيز به پنج متغير اندازهی شرکت ( Sizeitلگاريتم طبيعي مجماوع ارزش

ساا ) ،نقدشوندگي ( Liqitلگاريتم طبيعي ميانگين ماهاناه ی حجام معاامالت سااا ) ،درصاد
مالايت ناادی ( IOwnitدرصد ساا تحت تملک مالاان حقوقي) ،کيفيت اقاال تعاادی AQit

(انحراف معيار باقيماندههای حاصل از مادل فرانسايس و هماااران )1111 ،و متغيار دوارزشاي
زيانده بودن شرکت ( Lossitکه برای موارد گزارش زيان مقدار  2و در ساير موارد مقادار صافر
خواهد داشت) اشاره دارد که رابطهی بين آن ها و واکنش تأخيری قيمت ساا در پژوهشهاای

8
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پيشين (مانند چورديا و اسواميناتان1111 ،؛ کاالن و هماااران 1121 ،و گاوردون و وو)1121 ،
بررسي و تأييد شدهاست؛ لاذا بارای کنتارل تاأثير آنهاا بار رابطاهی باين دو متغيار کيفيات
گزارشگری مالي و نبود تقارن اطالعاتي باا واکانش تاأخيری قيمات سااا  ،باهمنزلاهی متغيار
کنترلي در مدلهای ( )2و ( )1لحاظ شادهاناد .براسااي فرضايهی اول (دو ) پاژوهش ،انتظاار
مي رود که ضريب متغير کيفيت گزارشاگری ماالي (نباود تقاارن اطالعااتي) ،منفاي (مثبات) و
معنادار باشد .همننين ،اگر انادازهی ضارايب دو متغيار ) Ln(FRQitو ) Ln(Spreaditتفااوت
معناداری با هم نداشته باشند ،فرضيهی سو پژوهش رد نميشود.
برای سنجش واکنش تأخيری قيمت سااا  ،از روش هاو و موسااوويتز ( )1111اساتفاده
شده است .در اين رويارد ،ابتدا مدل ( )1با استفاده از دادههای ماهانه برای هر شرکت بارآورد و
ضريب تعيين مدل استوراج گرديده است:
Rit   i   i RMt  n1 in RMt n   it
4

()1

که در آن Rit ،نشاندهندهی بازده ماهانهی ساا شرکت iا در ماه tا و  RMtبيانگر بازده
ماهانه ی بازار (درصد تغييرات شاخص قيمت و نقدی) است که با وقفههای  2تا  1در مادل ()1
حضور دارد .ضرايب تعيين حاصل از برآورد مدل ( )1برای هار شارکت ،ضارايب تعياين نامقياد
( )R2Unrestrictedناميده مي شوند .سپس مدل ( )1که در آن تمامي ضارايب   inمقياد باه صافر
بودن هستند ،برای هر شرکت برآورد شده است:
R it   i  i R Mt   it

()1

ضاارايب تعيااين حاصاال از باارآورد ماادل ( )1باارای هاار شاارکت ،ضاارايب تعيااين مقيااد
( )R2Restrictedناميده ميشوند .در پايان ،معيار ( )6که نشاندهندهی درجاهی واکانش تاأخيری
قيمت ساا ميباشد ،محاسبه گرديده است:
()6

R 2Re stricted
R 2Unrestricted

Delay it  1 

هرچه اندازهی عبارت ( ) 6بزرگتر باشاد ،ميازان واکانش تاأخيری قيمات سااا بيشاتر و
سرعت انعااي اطالعات در قيمت های ساا کمتر اسات .در اداماه ،معياار وناتااش و چياناگ
( )2336محاسبه شده ،از مقدار لگاريتم طبيعي آن بهمنزلهی معيار سانجش ميازان نبودتقاارن
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اطالعاتي استفاده شدهاست:
ASK it  BID it

()1

ASK it  BID it  2



Dit

d 1

1
D it

Spreadit 

که در آن ASKit ،باترين (کمترين) قيمت پيشناادی فروش ساا شرکت  iدر دورهی ،t
 BIDitباترين (بيشترين) قيمت پيشناادی خريد شرکت  iدر دورهی  Dit ،tتعاداد روزهاايي از
سال  tکه در آن روزها ،قيمتهای پيشناادی خريد و فروش موجود باشند و  Spreaditدامنهی
تفاوت در قيمت پيشناادی خريد و فروش ساا شرکت  iدر سال  tاست که با لگااريتم گارفتن
از آن ،معيار سنجش ميزان نبودتقارن اطالعاتي محاسبه شده است .هرچه تفاوت در قيمتهاای
پيشناادی فروش و خريد بيشتر باشد ،مقدار عبارت ( )1بزرگتر مايشاود و ميازان نبودتقاارن
اطالعاتي افزايش مي يابد .برای سنجش کيفيت گزارشگری مالي نيز از امتيازات توصايصيافتاه
به شرکتها ،ازسوی سازمان بوري و اورا باادار استفاده شده است .سازمان مارتبط ،امتياازات
کيفيت گزارشگری ماالي را در قالاب گازارش «رتباهبنادی شارکتهاا از نظار کيفيات افشاا و
اطالعرساني مناسب» از سال  2831تاکنون در سايت کدال منتشر کرده است.
برای برآورد مدلهای ( )2و ( )1و ( )8از روش رگرسايوني دادههاای ترکيباي و دادههاای
ساالنه استفاده شده است .مدلهای ( )1و ( )1برای هر شرکت بهصورت جداگاناه ،باا دادههاای
ماهانه ( 281ماه) و روش رگرسيوني حداقل مربعات معمولي برآورد شدهاند.
 .5-3جامعه و نمونهي آماري
جامعهی آماری پژوهش ،شامل تما شرکتهای پذيرفتهشده در بوري اورا باادار تااران
در بازهی زماني يازدهسالهی  2831تا پايان  2831است .در انتواب نمونهی آماری ،شرايط زيار
اعمال شدهاست:
 .2پايان سال مالي شرکتها منتاي به پايان اسفندمااه باشاد و در طاول دورهی مطالعاه،
تغيير سال مالي نداشته باشند؛
 .1ساا شرکتها وقفهی معامالتي بااهميت (بيش از  2ماه) نداشته باشاد؛ ايان شار باا
هدف محاسبه ی مقادير قابل اتاا برای معيارهاای واکانش تاأخيری قيمات سااا و نبودتقاارن
اطالعاتي اعمال شده است؛
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 .8از شرکتهای فعّال در صنايز بيمهای و باناي و سرمايهگذاری مالي نباشند؛
 .1دادههای موردنياز برای محاسبهی متغيرها ،در دستري باشند.
با اعمال شارايط بااال ،حجام نموناهی آمااری برابار  221شارکت شاد کاه بارای آزماون
فرضيه های پژوهش از آن استفاده گرديده است .دادههای مربو به شرکتهای نمونه ،باه روش
کتابوانهای از بانک اطالعاتي رهآورد نوين ،سايت کدال 6،سايت سازمان بوري اورا  1و مراجعاه
به آرشيوهای آماری آن استوراج شده است.
 .6يافتههاي پژوهش
 .6-1آمارههاي توصيفي
همانند کالن و همااران ( ،)1121برای خنثيکردن اثار مشااهدات پارت ،مشااهداتي کاه
کوچکتر (بزرگتر) از صدک اول (صدک  )33هر يک از متغيرها در سطح شرکت بودند ،حذف
و به جای آنها ،مقدار معادل صدک اول (صدک  )33هر متغير جايگزين شده است .آماارههاای
توصيفي پژوهش که شمايي کلي از وضعيت توزيز مشاهدهها را ارائه ميکنند ،در نگااره شاماره
 2ارائه شدهاند.
نگاره  :1آمارههاي توصيفي
متغيرها

ميانگين

ميانه

حداکثر

حداقل

انحراف معيار

Delay

1/22

1/21

1/83

1/12

1/11

)Ln(FRQ

8/36

1/82

1/61

1/13

1/61

)Ln(Spread

-1/12

-1/18

1/61

-1/18

1/31

Size

22/63

22/62

21/16

1/16

2/11

Liq

3/61

3/61

28/18

6/16

2/18

IOwn

1/18

1/11

1/32

1/11

1/13

AQ

1/16

1/11

1/11

1/13

1/11

Loss

1/18

1/11

2/11

1/11

1/11

بررسي تأثير کيفيت گزارشگري مالي و نبودتقارن اطالعاتي بر ...

55

نتايج ارائهشده نشان مي دهد که ميازان واکانش تاأخيری قيمات سااا در شارکتهاای
بررسيشده ،بهطور ميانگين  1/22ميباشد و حداکثر مقادار آن  1/83اسات .ازآنجااکاه مقاادير
معيار مذکور بين اعداد صفر و  2قرار ميگيرند ،ميتوان گفت که سارعت انعاااي اطالعاات در
قيمتهای ساا شرکتهای بررسيشده ،نسبتاً مناسب باوده اسات .مياانگين (انحاراف معياار)
متغيرهای کيفيت گزارشگری مالي  )1/61( 8/36و نبودتقاارن اطالعااتي  )1/31( -1/12اسات.
در خصوص متغيرهای کنترلي نيز شرکتها به طور متوساط دارای انادازه  ،22/63نقادشاوندگي
ساا  3/61هستند .يافتههای پژوهش نشان ميدهند که مالاان ناادی بهطاور مياانگين مالاک
حدود 18درصد از ساا شرکتهای بررسيشده هستند و کيفيت اقاال تعاادی آنهاا باهطاور
ميانگين  1/16است؛ همننين ،نتايج نشان ميدهد که در حدود 18درصد از سال-شارکتهاای
بررسيشده ،شرکتها زيانده بودهاند.
 .6-2تحليل همبستگي متغيرها
به منظور بررسي شدت و جات همبستگي خطي بين متغيرهای پژوهش (بهجاز متغيار دو
ارزشي  ،)Lossاز آزمون ضرايب همبستگي پيرسون استفاده گرديده و نتايج آن در نگاره شماره
 1ارائه شده است.
نگاره  :2ضرايب همبستگي پيرسون
متغيرها

Delay

Delay

2

)Ln(Spread) Ln(FRQ

Size

Liq

***

)Ln(FRQ
)Ln(Spread
Size
Liq

-1/88

()1/11

2

**1/11

***-1/21

()1/18

()1/11

1/12

1/11

*1/11

()1/31

()1/83

()1/11

**-1/11

1/11

**-1/18

**-1/16

()1/11

()1/11

()1/18

()1/11

2
2
2

IOwn

AQ
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متغيرها
IOwn
AQ

Delay

)Ln(Spread) Ln(FRQ

IOwn

Size

Liq

**-1/18

*1/22

-1/18

-1/18

1/18

()1/11

()1/11

()1/11

()1/81

()1/81

**-1/13

**1/21

**-1/11

**1/11

-1/12

*1/11

()1/11

()1/11

()1/11

()1/12

()1/38

()1/16

AQ

2
2

*** و ** و * به ترتيب معناداری در سطح 2درصد و 1درصد و 21درصد

نتايج نشان مي دهد که بين واکانش تاأخيری قيمات سااا و کيفيات گزارشاگری ماالي
( )-1/88همبستگي منفي و معناداری در سطح 2درصد وجود دارد .اين موضوع نشان مايدهاد
که با افزايش کيفيت گزارشگری مالي ،ميزان واکنش تاأخيری قيمات سااا کااهش مايياباد؛
همننين ،ضريب همبستگي بين واکنش تأخيری قيمت ساا و نبودتقارن اطالعاتي ( )1/11در
سطح 1درصد ،مثبت و معنادار است و با افزايش نبودتقارن اطالعاتي ،سرعت انعاااي اطالعاات
در قيمتهاای سااا کااهش ماي ياباد .نتاايج حاصاله ،شاواهد اولياه را بارای مردودندانساتن
فرضيههای پژوهش فراهم ميآورند .بااينحاال ،بارای نتيجاهگياری دقياقتار در ايان زميناه و
درنظرگرفتن اثر متغيرهای کنترلي ،در بوشهای آتي از تحليل رگرسيون استفاده خواهاد شاد.
ضريب همبستگي بين واکنش تأخيری قيمات سااا و نقدشاوندگي سااا ( )-1/11در ساطح
 2درصد و همبستگي بين واکنش تاأخيری قيمات سااا و متغيرهاای ميازان مالايات نااادی
( )-1/18و کيفيت اقال تعادی ( )-1/13در سطح 1درصد ،معنادار اسات .ايان موضاوع نشاان
مي دهد که با افزايش در ميزان نقدشوندگي ساا و درصد ساا مالااان نااادی و نياز افازايش
کيفيت اقال تعادی ،ميزان واکنش تأخيری قيمت ساا کاهش مييابد .اين نتايج با يافتههاای
دياموند و ورشيا ( ،)2332هو و موسااوويتز ( )1111و رحمااني و هماااران ( )2832مشاابات
دارند.
وجود همبستگي معنادار بين کيفيت گزارشگری ماالي و متغيرهاای نبودتقاارن اطالعااتي
( )-1/21و ميزان مالايت ناادی ( )1/22و کيفيات اقاال تعاادی ( )1/21نشاان مايدهاد ،در
شرکتهايي که درصد ساا مالاان ناادی بيشتر است و کيفيت اقال تعادی باتار مايباشاد و
کيفياات افشااای باااالتری دارنااد ،نبودتقااارن اطالعاااتي کمتاار اساات .همننااين ،وجااود ضااريب
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همبستگي معنادار بين نبودتقارن اطالعاتي و متغيرهای اندازهی شرکت ( )1/11و نقدشاوندگي
ساا ( )-1/18و کيفيت اقاال تعاادی ( )-1/11نشاان مايدهاد ،در شارکتهاای بازرگتار،
شرکتهايي با درجهی باالتر نقدشوندگي ساا و شرکتهايي که کيفيت اقال تعاادی بااالتری
دارند ،نبودتقارن اطالعاتي کمتر است.
 .6-3تحليل پايايي متغيرها
قبل از برآورد مدلها ،بايد پايايي 3متغيرها بررسي شود .وجاود متغيرهاای ناپاياا در مادل
رگرسيون سبب ميشود که آزمونهای تي استيودنت و فيشار اعتباار الز را نداشاته نباشاند و
کميتهای بحراني ارائهشده توسط توزيزهای مذکور ،مقادير صحيحي بارای انجاا آزماونهاای
آماری نباشند (نوفرستي .)2831 ،برای بررسي پايايي متغيرهای پژوهش ،از آزماونهاای ريشاه
واحد ايم ،پسران و شين 3و ديايفولر تعميميافته 21و آزمون فيليپس-پارون 22اساتفاده شاده و
نتايج در نگاره شماره ( )8ارائه گرديده است .نتايج تما آزمونهای ريشه واحد نشان مايدهناد
که تما متغيرهای پژوهش در سطح 2درصد پايا هستند و استفاده از آنها در برآورد مدلهاای
پژوهش ،به نتايج کاذب منجر نميشود.
نگاره  :3نتايج آزمونهاي پايايي متغيرها
متغيرها

آزمون ايم ،پسران و

آزمون دياي فولر

آزمون فيليپس-

شين

تعميميافته

پرون

آماره W

معناداری

آماره χ2

معناداری

آماره χ2

Delay

-23/68

1/11

161/11

1/11

1/11 331/81

)Ln(FRQ

-21/31

1/11

683/11

1/11

1/11 328/11

)Ln(Spread

-11/11

1/11

131/61

1/11

331/16

1/11

Size

-23/12

1/11

116/81

1/11

333/62

1/11

Liq

-21/11

1/11

118/13

1/11

1/11 113/31

IOwn

-23/11

1/11

182/13

1/11

1/11 313/11

AQ

-21/81

1/11

638/63

1/11

1/11 133/11

تذکر :تما آمارهها در سطح 2درصد معنادارند.

معناداری
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 .6-4نتايج تحليل رگرسيون
 .6-4-1نتايج آزمون فرضيهي اول پژوهش
برای آزمون فرضيهی اول ،مدل ( )2با رويارد دادههای ترکيبي 21برآورد شاده و نتاايج آن
در نگاره شماره  1ارائه گرديده است.
نگاره  :4نتايج آزمون فرضيهي اول پژوهش
ضريب

متغيرها
عرض از مبدا

*

)Ln(FRQ

**

8/11

-1/11

-1/11

Size
Liq

**

IOwn

*

AQ

-1/11

ضريب تعيين

2/63

1/13

-1/11

1/12

2/21

-1/18

1/11

2/12

-1/11

1/18

-1/11

-2/31

**-1/11

-1/11

1/11

2/12

***

-8/31

1/11

آمارهی فيشر

***813/61

آمارهی بروش-پاگان

1/21

(معناداری)

()1/11

(معناداری)

()1/11

دوربين-واتسون

2/16

(معناداری)

)1/12( 1/81

آمارهی هاسمن
(معناداری)

2/16

2/13

68/62%

آمارهی وولدريج

2/21

1/11

آمارهی چاو (معناداری)

تعديلشده

---

2/11

-2/11

Loss

آمارهی تي استيودنت

معناداری

عامل تور واريانس

()1/18

---

آمارهی نسبت راستنمايي

1/26

(معناداری)

()1/61

*** و ** و * به ترتيب معناداری در سطح 2درصد و 1درصد و 21درصد

معنادارنبودن آمارههای چاو )2/13( 28و بروش-پاگان )1/21( 21نشان مايدهاد کاه بارای
21

برآورد مدل ( ،)2الگوی دادههای تلفيقي 21،بهترتيب بر الگوهای اثرات ثابت 26و اثرات تصادفي

ارجحيت دارد .نتايج برآورد مدل ( )2با استفاده از الگوی دادههای تلفيقاي نشاان مايدهاد کاه
عرض از مبدا ( )8/11در سطح 21درصد ،ضريب متغيرهای کيفيت گزارشگری مالي ( )-1/11و
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متغياار دوارزشااي زيااانده بااودن شاارکت ( )-2/11در سااطح 2درصااد و ضااريب متغيرهااای
نقدشوندگي ساا ( ،)-1/11ميزان مالايت ناادی ( )-1/11و کيفيت اقال تعاادی ( )-1/11در
سطح 1درصد معنادارند .مقادير آمارهی عامل تور واريانس 23نيز نشان ميدهد کاه متغيرهاای
مستقل با هم مشال همخطي ندارند .معناداری آمارهی فيشر )813/61( 23بيانگر معناداری کلي
مدل ( )2است .ضريب تعيين تعديلشده نشان مي دهد که متغيرهای مستقل مادل ( )2حادود
61درصد از تغييرات واکنش تأخيری قيمت ساا را تبيين ميکنناد .مقادار آماارهی دورباين-
واتسون )2/16( 11و معنادارنبودن آمارهی وولدريج )1/81( 12نشان ميدهاد کاه باقيمانادههاای
ماادل ( )2بااا هاام خودهمبسااتگيسااريالي ندارنااد .همنن اين ،معنااادارنبودن آمااارهی نساابت
راستنمايي ،)1/26( 11نشاندهنده ی نبود مشال ناهمساني واريانس در اجزای اخاالل مادل ()2
است؛ بنابراين ،نتايج برآورد مدل ( )2کاذب نيست و برای آزمون فرضيهی اول پژوهش ميتاوان
بدان اتاا کرد.
منفي و معنادار بودن ضريب متغير کيفيت گزارشگری مالي ( )-1/11نشاان مايدهاد کاه
وقتي کيفيت افشای اطالعات مالي ازسوی شرکت افزايش مييابد ،ميزان واکنش تأخيری قيمت
ساا کاهش يافته ،اطالعات منتشرشده با سرعت بيشتری در قيمات سااا انعاااي مايياباد؛
بنابراين ،فرضيه اول پژوهش رد نميشود.
 .6-4-2نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش
برای آزمون فرضيه دو  ،مدل ( )1نيز با روش دادههای ترکيبي برآورد شده و نتاايج آن در
نگاره شماره ( )1ارائه گرديدهاست .معناداری آماره چاو ( )2/81در سطح 1درصد نشان ميدهاد
که در برآورد مدل ( ،)1الگوی اثارات ثابات نسابت باه الگاوی دادههاای تلفيقاي اولويات دارد.
همننين ،معنادار بودن آماره بروش-پاگان ( )1/11در سطح 1درصاد بياان مايکناد کاه بارای
برآورد مدل ( ،)1استفاده از الگوی اثرات تصادفي نياز بار بااارگيری الگاوی دادههاای تلفيقاي
برتری دارد .عد معناداری آماره هاسمن ( )3/11نيز نشان ميدهد که بارای بارآورد مادل (،)1
الگوی اثرات تصادفي نسبت به الگوی اثرات ثابت برتر است.
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نگاره  :5نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش
متغيرها

ضريب

آماره تي استيودنت

معناداری

عامل تور واريانس

عرض از مبدا

1/11

1/86

1/11

---

)Ln(Spread
Size

***

1/83

1/36

1/11

2/12

-1/21

-1/16

1/13

2/12

Liq

**

-1/11

IOwn

**

-8/21

AQ

*

-1/26
-1/11

1/18
1/12

2/21
2/12

-8/61

-2/31

1/11

2/12

-1/11

-2/13

1/22

2/83

18/31%

آماره چاو (معناداری)

آماره فيشر

***113/11

آماره بروش-پاگان

**1/11

(معناداری)

()1/11

(معناداری)

()1/11

دوربين-واتسون

2/11

آماره هاسمن (معناداری)

Loss
ضريب تعيين تعديل
شده

آماره وولدريج
(معناداری)

**

)1/11( 1/32

2/81

()1/11

3/11
()1/26

آماره نسبت راستنمايي

1/18

(معناداری)

()1/86

*** و ** و * به ترتيب معناداری در سطح 2درصد و 1درصد و 21درصد

نتايج برآورد مدل ( )1با اساتفاده از الگاوی اثارات تصاادفي نشاان مايدهاد کاه ضاريب
متغيرهای نبودتقارن اطالعااتي ( )1/83و ميازان مالايات نااادی ( )-8/21در ساطح 2درصاد،
ضريب نقدشوندگي ساا ( )-1/11در سطح 1درصد و ضريب کيفيت اقال تعاادی ( )-8/61در
سطح 21درصد معنادارند .مقادي ر آماره عامال تاور وارياانس نياز بياانگر عاد وجاود مشاال
هموطي در بين متغيرهای مستقل مدل ( )1هستند .معنادار بودن آماره فيشر ( )111/11نشان
ميدهد که مدل ( ) 1در کل ،معنادار اسات .ضاريب تعياين تعاديل شاده نشاان مايدهاد کاه
متغيرهای مستقل مدل ( )1حدود  11درصد از تغييرات واکنش تاخيری قيمت ساا را توضيح
ميدهند .آماره دوربين-واتسون ( )2/11و آماره وولدريج ( )1/32نيز نشاان مايدهناد کاه باين
پسماندهای مدل ( )1خودهمبستگيسريالي وجود ندارد .همننين ،معنادار نبودن آمااره نسابت
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راستنمايي ( )1/18بيانگر عد وجود مشال ناهمساني واريانس در اجزای اخالل مدل ( )1است.
بنابراين ،برای آزمون فرضيه دو پژوهش ميتوان به نتايج برآورد مدل ( )1اتاا کرد.
مثبت و معنادار بودن ضريب متغير نبودتقاارن اطالعااتي ( )1/83نشاان مايدهاد کاه باا
افزايش نبودتقارن اطالعاتي ،ميزان واکنش تاخيری قيمت ساا نيز افزايش ميياباد و اطالعاات
منتشر شده با سرعت کمتر و تاخير زماني بيشتری در قيمت ساا منعاس ميشوند .بناابراين،
فرضيه دو پژوهش نيز رد نميگردد.
 .6-4-3نتايج آزمون فرضيهي سوم پژوهش
بهمنظور آزمون فرضيهی سو پژوهش ،مدل ( )8با رويارد دادههای ترکيبي بارآورد شاده
است .معناداری آمارههای چاو ( )8/18و بروش-پاگان ( )1/62در سطح 2درصد و معناادارنبودن
آمارهی هاسمن ( )1/13نشان مي دهد که در بارآورد مادل ( )8باياد از الگاوی اثارات تصاادفي
استفاده شود؛ بنابراين ،مدل ( )8با استفاده از الگوی مذکور برآورد شاده و نتاايج آن در جادول
( )6ارائه گرديده است .نتايج نشان مي دهاد کاه ضاريب متغيرهاای کيفيات گزارشاگری ماالي
( )-1/86و نقدشاوندگي ( )-1/82در ساطح 1درصاد ،ضاريب متغيرهاای نبودتقاارن اطالعاااتي
( )1/11و درصد مالايت نااادی ( )-8/16در ساطح 2درصاد و ضاريب کيفيات اقاال تعاادی
( )-1/11در سطح 21درصد معنادارند.
نگاره  :6نتايج آزمون فرضيهي سوم پژوهش
متغيرها

ضريب

آمارهی تي استيودنت

معناداری

عامل تور واريانس

عرض از مبدا

-1/18

-1/86

1/11

---

)Ln(FRQ

**-1/86

-1/11

1/18

2/22

***

)Ln(Spread
Size

1/11

1/38

1/11

2/18

-1/13

-1/13

1/61

2/11

Liq

**

IOwn

***

AQ

*

Loss

-1/82
-8/16

-1/82
-1/12

1/18
1/11

2/11
2/11

-1/11

-2/16

1/13

2/18

-1/63

-2/11

1/26

2/12
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متغيرها

ضريب

آمارهی تي استيودنت

63/18%

آمارهی چاو (معناداری)

آمارهی فيشر

***128/82

آمارهی بروش-پاگان

***1/62

(معناداری)

()1/11

(معناداری)

()1/11

دوربين-واتسون

2/32

آمارهی هاسمن

1/13

(معناداری)

()1/11

آمارهی نسبت

1/33

راستنمايي (معناداری)

()1/11

ضريب تعيين
تعديلشده

آمارهی وولدريج
(معناداری)

)1/11( 1/16
**

آمارهی والد
(معناداری)

معناداری

عامل تور واريانس

***8/18
()1/11

-8/22

()1/11
*** و ** و * به ترتيب معناداری در سطح 2درصد و 1درصد و 21درصد

آمارهی عامل تور واريانس نشان ميدهد که متغيرهای مستقل مدل ( )8با هام هامخاط
نيستند .معناداری آمارهی فيشر ( )128/82بيانگر معناداری کلي مدل ( )8است و ضريب تعيين
تعديلشده نشان ميدهد که متغيرهای مستقل مادل ( )8حادود 63درصاد از تغييارات متغيار
وابسته را تبيين ميکنند .آمارهی دورباين-واتساون ( )2/32و معناادارنبودن آماارهی وولادريج
( )1/16نيز بيانگر آن هستند که بين باقيماندههای مدل ( )8خودهمبستگيسريالي وجود ندارد.
همننين ،معنادارنبودن آماره ی نسبت راستنمايي ( ،)1/33نشان دهنده ی نبود مشال ناهمساني
واريانس در باقيماندههای مدل ( )8است و نتايج برآورد مدل مذکور برای آزمون فرضيهی ساو
پژوهش قابلاتااست.
معناداربودن آمارهی والد )8/22( 18در سطح 1درصد نشان ميدهد کاه قادرمطلق ضاريب
کيفيت گزارشگری مالي و قدرمطلق ضريب نبودتقارن اطالعاتي ،اختالف معناداری با هم دارناد.
اين موضوع که بيانگر رد فرضيه ی سو پژوهش است ،بادان معناسات کاه در تبياين نوساانات
متغير وابسته ،دو متغير کيفيت گزارشاگری ماالي و نبودتقاارن اطالعااتي نقاش مساتقلي ايفاا
ميکنند؛ در عين حال ،بزرگتر بودن اندازهی ضريب کيفيات گزارشاگری ماالي در مقايساه باا
اندازهی ضريب نبودتقارن اطالعاتي ،نشان مايدهاد کاه کيفيات گزارشاگری ماالي (نسابتباه
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نبودتقارن اطالعاتي) تأثير بيشتری روی واکنش تأخيری قيمت ساا (البته در جاتي موال با
نبودتقارن اطالعاتي) دارد.
 .7بحث و نتيجهگيري
در بازاری با سرمايهگذاران منطقي و وجود اطالعات کامل ،اطالعاات باهسارعت و باهطاور
کامل در قيمتهای ساا انعااي مييابد .بااينحال ،حجم زيادی از پژوهشها ،مباحث مرباو
به نواقص اطالعات (مانند نبودتقارن اطالعاتي و کيفيت نازل اطالعات) را بررسي کارده و نشاان
دادهاند که اطالعات ناقص و مبام ،از کش بانگا قيمت ساا جلاوگيری مايکنناد و سارعت
تأثير اطالعات را بر قيماتهاای سااا کااهش مايدهناد .در ايان پاژوهش ،رابطاهی کيفيات
گزارشگری مالي و نبودتقارن اطالعاتي ،با ميزان واکنش تأخيری قيمت ساا بررسي شده است.
نتايج نشان مي دهد که با افزايش کيفيات افشاا ،اطالعاات منتشاره باا تاأخير کمتاری در
قيمتهای ساا انعااي مييابند .دليل اين پديده آن است که افزايش در کيفيت گازارشهاای
مالي ،جوانب مبام اطالعات را کاهش ميدهد و باعث ميشود سرمايهگذاران زمان کمتری برای
پردازش اطالعات صرف کنند و در قيمتگذاری ساا کمتر دچاار اشاتباه شاوند .ايان موضاوع
موجب ميشود تا اخبار و اطالعات با سرعت و دقت بيشتری در قيمات سااا انعاااي يابناد و
واکنش تأخيری قيمت سااا کااهش ياباد .نتيجاهی حاصاله باا يافتاههاای کاالن و هماااران
( ،)1121جوانمرد و پورموسي ( ،)2831پورزمااني و قماری ( )2838و حسااييگاناه و اميادی
( )2838سازگار است.
نتايج پژوهش بيان ميکند که با افزايش نبودتقارن اطالعاتي ،سرعت انعااي اطالعاات در
قيمت های ساا کاهش يافته ،ميزان واکنش تأخيری قيمت ساا افازايش مايياباد .دليال آن
است که در شرايط نبودتقارن اطالعاتي ،ساامداران برای اتواذ تصميمهاای سارمايهگاذاری ،باا
درجات بيشتری از اباا و مواطره روبهرو هستند .به همين دليال ،آناان بارای کااهش ريساک
تصميم های جديد سرمايه گذاری ،زمان بيشتری صارف کارده ،اطالعاات دقياقتاری گاردآوری
مي کنند .اين موضوع موجب افزايش در واکنش تأخيری قيمت ساا ميشود .نتايج با يافتههای
گوردن و وو ( )1121مشابات دارد .همننين ،يافتههای پژوهش بيانگر آن است که کيفيت افشا
(در مقايسه با نبودتقارن اطالعاتي) ،تأثير بيشتری روی واکنش تأخيری قيمت ساا دارد و هار
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دو متغير ذکرشده نقش مستقلي در تبيين نوسانات واکانش تاأخيری قيمات سااا دارناد؛ باه
عبارت ديگر ،برای توضيح تغييرات واکنش تأخيری قيمت ساا  ،متغيرهای کيفيت گزارشاگری
مالي و نبودتقارن اطالعاتي نسبت به هم محتوای اطالعاتي افزايشاي دارناد و جانشاين يااديگر
نيستند.
 .8پيشنهادهاي کاربردي
نتايج پژوهش نشان مي دهاد کاه وقتاي کيفيات گزارشاگری ماالي افازايش و نبودتقاارن
اطالعاتي کاهش مييابد ،واکنش تأخيری قيمت ساا زياد ميشود .با توجه به نتايج پاژوهش و
پيامدهای منفي واکنش تاأخيری قيمات سااا  ،باه ماديران توصايه مايشاود کاه باا ارائاهی
گزارشهای مالي باکيفيت ،مانز از بروز پديدهی مذکور شوند .البته افزايش کيفيت گزارشهاای
مالي هزينه هايي بر شرکت تحميل خواهد کرد؛ باوجوداين باعث ميشود که شرکتها از مضرات
واکنش تأخيری قيمت ساا مصون بمانناد .در ايان مساير ،حسابرساان نياز مايتوانناد نقاش
چشم گيری ايفا کنند .همننين ،به مديران و دستاندرکاران بازار سرمايه پيشنااد ميشود تا باا
اتواذ سياستهای مناسب ،در جات شفافساازی فضاای اطالعااتي باازار و کااهش نبودتقاارن
اطالعاتي ،قد های جدی بردارند و بسترهای الز را برای افزايش سارعت انعاااي اطالعاات در
قيمتهای ساا فراهم کنند ،چراکه اين اقدا  ،کارايي اطالعاتي و به تبز آن کاارايي توصيصاي
بازار سرمايه را به دنبال خواهد داشت.
 .9پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي
بهدليل اهميت کش عوامل تأثيرگذار بر ميزان واکنش تأخيری قيمت ساا و برخاورد باا
آنها ،به پژوهشگران توصيه ميشود تأثير مؤلفههاای کاالن اقتصاادی (نوساانهاای نارا ارز و
قيمت نفت و طال و نرا تور ) را بر ميزان واکنش تأخيری قيمت ساا بررسي کنند .همنناين،
در اين راستا توصيه ميشود که پژوهشگران آتي ،تأثير  )2ميزان سارمايهگاذاریهاای ساازمان
بوري اورا باادار در فناوری اطالعاات )1 ،سااختار سارمايه و سااختار مالايات و  )8سااختار
حاکميت شرکتي (مانند اندازه و توصاص حساابري و اساتقالل هيئات ماديره) را بار واکانش
تأخيری قيمت ساا بررسي کنند.
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 .11محدوديتهاي پژوهش
در انجا بسياری از پژوهشهای حسابداری فرض مايشاود کاه باازار سارمايه ،از کاارايي
اطالعاتي نسبي برخوردار است (جرجنساون و هماااران)1122 ،؛ در حاالي کاه پاژوهشهاای
پيشين داخلي (مانند ،فدايينژاد2818 ،؛ قاليباف اصل و ناطقي )2831 ،کارايي بوري تااران را
صرفاً در سطح ضعي تأييد ميکنند .بهعالوه ،کوچک و کمعمق بودن بازار اورا بااادار تااران
(که موجب کوچکشدن نمونه ی آماری پژوهش شده است) و اعمال قواعد دستوری مانند حجم
مبنا و دامنهی نوسان در بازار که روی برخي متغيرها بهويژه بازده ساا (باارمقاد و کاوارويي،
 )2832تأثير دارد و نيز درنظرنگرفتن تأثير تور بر متغيرهای پژوهش حاضر (که درنظرگارفتن
آن خود نيازمند مطالعه جديدی است) ،همگي بر نتاايج پاژوهش اثار گذاشاته ،قابليات تعمايم
يافتههای آن را محدود ميکنند.
يادداشتها
Chow
Breusch-Pagan
Pooled data
Fixed effects model
Random effects model
)Variance Inflation Factor (VIF
Fisher
Durbin-Watson
Wooldridge
Likelihood ratio
Wald test

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1 Stock price delay
2 Capital Assets Pricing Model
)(CAPM
3 Cognitive limitations
4 http://www.cbi.ir/
5 Stata
6 www.Codal.ir
7 www.IrBourse.com
8 Stationarity
9 Im, Pesaran and Shin
)10 Augmented Dicky-Fuller (ADF
)11 Phillips-Perron (PP
12 Panel data
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