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چکیده
در مقالهی حاضر ،سعی شده است مفهوم «غیرعادی بودن» بازده های آتی بررسی شود؛ لذا
به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا متغیرهایی که شاخص نابهنجاری در باازار
هستند ،بازده آتی را در همان جهتی پیش بینی می کنند که سود آتی یا رشد در سود آتای
را پیش بینی کرده بودند یا خیر .اگر این همجهتبودن اثبات شود ،میتاوان نتیجاه گرفات
بازدهی که به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود «بازده غیرعادی» نیست؛ بلکاه باازدهی
است که طبق پیش بینی باید به وقوع بپیوندد (بازده موردنیااز) .بارای ایان منظاور ،چهاار
فرضیه تدوین شده است و نمونهای متشکل از 47شرکت از شارکت هاای پذیرفتاهشاده در
بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدهاند و طی سالهای 2831تا 2831بررسی گردیدهاناد.
نتایج نشان میدهد که متغیرهای اقالم تعهدی سرمایه در گردش ،روند حرکت بازده سهام،
تأمین مالی خارجی و بازده داراییها توانستهاند سود آتی و بازده آتی و رشد در بازده آتی را
در یک جهت به صورت معنادار پیشبینی کنند .این موضوع نشان میدهد که باازدهی کاه
به وسیلهی این متغیرها پیشبینی شود ،بازده غیرعادی نمیباشد و کامالً با فرض انتظارات
عقالیی منطبق است.

واژههایکلیدی :متغیرهای نابهنجاری ،بازده غیرعادی ،بازده موردنیاز ،فرض انتظارات عقالیی.
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 .1مقدمه 
نتایج پژوهش های قبلی نظیر پژوهش های فلتهاام و اولساون ،)2331( 2اسالون،)2331( 1
فرفیلد و همکاران )1338( 8و فاما و فرنچ )1331( 7نشان مای دهاد کاه متغیرهاای حساابداری
همچون نسبت سود به قیمت ،ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ،اقالم تعهادی ،رشاد فاروش و
رشد دارایی ها ،قادر به پیش بینی بازده سهام به طور صحیح بوده اند .بازده هایی که باا اساتفاده از
این متغیرها پیش بینی می شده اند« ،نابهنجاری» 1نامگذاری شده اناد؛ زیارا در قالا مادل هاای
1

استانداردی که رابطه ی بین ریسک و بازده را نشان می دهند ،بیان شدنی نبوده اند (پانمن و ژو،

)1327؛ به زبان ساده ،بازدهای که به وسیلهی این متغیرها پیشبینی شود ،متناسا باا ریساک
تحمل شده نیست و میشود آن را نوعی نابهنجاری در بازار در نظر گرفت .مهم تر از ایان ،برخای
3

پژوهشگران نظیر شیفر و ویشانی ،)2334( 4ماشاروا  3و همکااران ( )1331و لای و ساولیوان

( )1322بازده مذکور را «بازده غیرعاادی» ناامگاذاری کاردهاناد و علات آن را اشاتباه باازار در
قیمتگذاری 23و معامالت آربیتراژی سرمایهگذاران در بازار ذکر نمودهاند.
همان طور که از مدت ها پیش در مقا ت فاماا ( 2343و  )2332ذکار شاده اسات ،نهاادن
عنوان «غیرعادی» بار باازده هاا و همچناین تفسایرها و اساتنبا هاای بعادی کاه پا

از آن

درخصوص کارایی بازار انجام می شود ،فقط در صورتی ممکن است که یک مادل صاحیح بارای
قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وجود داشته باشد که بتواند معیاری برای اندازه گیاری باازده
موردانتظار برای تحمل سطح مشخصی از ریسک ارائه دهد .در این خصوص ،مادلی ارائاه نشاده
است که بر سر آن پذیرش همگانی وجود داشته باشد (پنمن و ژو.)1327 ،
در حال حاضر ،رویکرد جدیدی از سوی پانمن و ژو ( )1327ارائاه شاده اسات کاه در آن
متغیرهای حسابداری به بازده موردانتظار ارتبا داده می شود .رویکرد مذکور ،بازده موردانتظاار
را با انتظاری که از سود یا رشد در سود (باه منزلاه ی شاخصای از ریساک آتای) مای رود ،برابار
می داند؛ لذا اگر بازار ،این سود ها را همراه با ریسک ارزیابی کند ،متغیرهایی که سود یا رشاد در
سود را پیش بینی می کنند ،قادر به پیش بینی بازده نیز خواهند بود .هدف این پاژوهش بررسای
این موضوع است که آیا متغیرهایی که سود آتی یا رشد در سود آتای را پایشبینای مایکنناد،
بازده آتی و بازده تحققیافتهی آتی را نیز به همان شیوه پیشبینی میکنند یا خیر؛ و در نتیجه
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آیا حائز شرایطی هستند که بتوان آنها را به منزلهی شاخصهاای باازده موردنیااز( 22ناه باازده
غیرعادی) معرفی کرد؟
پژوهش حاضر دیدگاه جدیدی درباره ی تشخیص و بررسی نابهنجاری در بازار سارمایه باه
دست میدهد .در ادامه ،ابتدا به بررسی ادبیات و مبانی نظری موضوع و ذکر چند نمونه از مهم-
ترین پژوهشهای صورت گرفته در حوزهی این تحقیق پرداخته شده است؛ ساپ

فرضایههاای

پژوهش بیان شده ،راجع به دورهی زمانی ،جامعهی آماری و روش نمونهگیری توضایحاتی ارائاه
شده است .در ادامه ،مدلها و روشهای استفاده شده بارای آزماون فرضایه هاای پاژوهش ذکار
گردیده و پ

از ارائهی نتایج آزمون فرضیهها ،به بحث و نتیجهگیری دراینبااره پرداختاه شاده

است.

 .2ادبیاتومبانینظریپژوهش 
موضوع پیشبینی بازده آتی اوراق بهادار ،در مدلهای تکعاملی مانند مدل قیماتگاذاری
داراییهای سرمایهای ( )CAPMو چندعاملی مانند فاما و فرنچ ( )2338بررسای گردیاده و بار
آن تأکید شده است .در پژوهش های قبلی معمو ً متغیرهایی تحت عنوان متغیرهای نابهنجاری
شناسایی شده اند که توانایی پیش بینی بازده آتی را داشته اند؛ لذا باازدهی را کاه از طریاق ایان
متغیرها پیش بینی شده است« ،بازده غیرعادی» نامیده اند و آن را (به علات متناسا نباودن باا
ریسک) نشانهای از نابهنجاریهای بازار در مقابل فرضیهی بازار کارا دانستهاند.
پنمن و ژو ( )1327موضوع پیشبینی بازده آتی را از قضیهی شمول کلی  21آغاز کردهاناد.
با توجه به قضیهی شمول کلی ،برای حقوق صاحبان سهام ،سود تقسیمی در سال بعاد ،معاادل
سود سال بعد پ

از کسر مبالغی است که به سود انباشته اضاافه مایشاود .بار هماین اسااس

میتوان گفت بازده سال آتی ،برابر سود سال آتی پ

از اضافهکردن صارف ریساکی اسات کاه

برای حقوق صاحبان سهام متصور است.
دررابطهبا اوراق قرضهی بدون ریسک که هیچ صرف ریسکی ندارند ،بازده سال آتی برابر باا
سود کس شدهی سال آتی خواهد شد .درخصوص سهام کاه صارف ریساکی بارای آن متصاور
است ،باید صرف ریسک را هم در پیشبینی بازده آتی لحاظ کرد و هار متغیاری کاه بار صارف

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 5931

591

ریسک تأثیر بگذارد ،الزاما باید در پیشبینی «بازده آتای» نیاز در نظار گرفتاه شاود .از طرفای
هرگونه افزایش در صرف ریسک ،موج میشود که افزایش در قیمت سهام در سال آتی ،بایش
از افزایش در سود سال آتی باشد؛ بنابراین به زبان ساده میتاوان گفات کاه افازایش در صارف
ریسک ،عالوهبر افزایش در سود آتی ،موج افازایش در «رشاد ساود آتای» نیاز خواهاد شاد.
همچنین ازآنجاییکه افزایش در سود (که به رشد در سود منجر میشود) خود ،همراه با ریساک
است؛ پ

می توان گفت رشد در سود نیاز هماراه باا ریساک اسات .یعنای رشاد در ساود کاه

منبعثشده از افزایش در سود است ،نیز ریسکپذیر خواهد بود (پنمن و ژو.)1327 ،
فاما و فرنچ ( )2338نشان دادهاند که نسبت ارزش دفتاری باه قیمات باازار ساهام ()B/P
متغیری است که میتواند تغییر را در صرف ریسک و در نتیجه ،رشد سود آتی مربو به ریسک
پیشبینی کند .اما فاما و فرنچ ،سود کس شدهی موردانتظار 28را نادیده گرفتهاناد (پانمن و ژو،
)1327؛ لذا اگر متغیرهای حسابداری که شاخص نابهنجاری هستند بتوانند سود کسا شادهی
موردانتظار را پیشبینی کنند ،میتوانند شاخصی از متغیرهای ازقلمافتاده در مدل فاماا و فارنچ
باشند .پنمن و ژو ( )1327بیان میکنند که سود سال آتی برای پیشبینی بازده ،مشاهدهشدنی
نیست؛ لذا براساس مدل گام تصادفی در فرضیهی بازار کارا ،باه جاای آن از ساود ساال جااری
استفاده میشود.
رویکرد جدید برای پیشبینی بازده آتی از جهاتهاای زیار باا کاار فاماا و فارنچ ()1331
متفاوت است:
21

 .2آنها بر رشد سرمایهگذاری 27تأکید داشتند؛ درحالیکه رویکرد جدید بر رشاد ساود
تأکید دارد.

 .1آن ها بر تخصیص سود باه بلندمادت تأکیاد داشاتند؛ درحاالی کاه رویکارد جدیاد بار
تخصیص سود به کوتاهمدت تأکید دارد.
 .8آنها عالوهبر بتا و اندازه ،فقط نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار ساهام ( )B/Pرا ماد
نظر داشتند؛ درحالیکه رویکرد جدید عالوهبر نسبت مذکور ،نقش نسابت  21 E/Pو متغیرهاای
هفتگانه زیر را نیز بررسی میکند:
 .8.2اقالم تعهدی سرمایهدرگردش (اسلون 2331 ،و فرفیلد و همکاران)1338 ،؛
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 .8.1تغییر در خالص داراییهای عملیاتی (فرفیلد و همکاران)1338 ،؛
 .8.8بازده داراییها (چن و همکاران)1323 24،؛
 .8.7سرمایهگذاریها (لیاندرس و همکاران 1333 23،و چن و همکاران)1323 ،؛
 .8.1خالص سهام منتشرشده (لوران و ریتر2331 23،؛ دنیل و تیتمن 1331 13،و پونتیف و
وودگیت)1333 12،؛
 .8.1تأمین مالی خارجی (برادشاو و همکاران)1331 11،؛
 .8.4روند حرکت بازده سهام (جگادیش و تیتمن.)2338 17،
وات

و زیمرمن ( )2331بیان میکنند که ریسک برابر با کوواریان

جریانهای نقادی باا

بازده بازار است .همچنین بهطور تجربی سود با جریانهای نقدی مرتبط اسات؛ پا
سود را جایگزین جریانهای نقدی کرد .درنتیجه میتوان گفت ریسک برابر با کوواریان

مایتاوان
سود با

بازده بازار است و لذا میتوان سود را شاخصی از ریسک دانسات .پانمن و ژو ( )1327معتقدناد
اگر ثابت شود که متغیرهای هفتگانهی مذکور ،بازده آتی یا بازده تحققیافتاهی آتای را نیاز در
همان جهتی پیشبینی میکنند که سود آتی و رشد در ساود آتای را (باهمنزلاهی شاخصای از
ریسک آتی) پیشبینی کرده بودند ،اثبات میشود بازده پیشبینیشده بهوسیلهی ایان متغیرهاا
متناس با ریسک تحملشده بوده ،لذا دیگر بازده غیرعادی نیست .درنتیجه متغیرهاای ماذکور
نیز متغیرهای نابهنجاری نخواهند بود .این متغیرها به دو دلیل میتوانند به مدل اضافه شوند:
 .2توانایی پیشبینی «رشد در سود» را دارند (رشدی که بهوسیلهی بازار ،همراه با ریسک
تشخیص داده شده است)؛
 .1توانایی پیشبینی «سود آتی» را دارند (پنمن و ژو.)1327 ،
لذا در صورت برقراری این هم جهات باودن ،اثباات مای شاود کاه باازده هاای باه اصاطال
«غیرعادی» ای که درارتبا با این متغیرها مشاهده می شاوند ،باا فارض قیمات گاذاری عقالیای
منطبق هستند؛ زیرا این بازدهها ،همان بازدههایی هستند که بازار آنها را ایجاد خواهد کرد.
 .3پیشینهیپژوهش
پنمن و رجیانی ( )1328در پژوهشی با عنوان «بازدههای مربو به ساود و ارزش دفتاری:
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حسابداری رشد و ریسک» بیان کردند کاه حساابداری مبتنایبار بهاای تماامشادهی تااریخی،
شناسایی درآمد را تا زمانی که عدماطمینانیها از بین برود ،به تعویق میاندازد .این رویه هم بار
سود و هم بر ارزش سهام تأثیر میگذارد و رشد موردانتظااری در ساود ایجااد مایکناد کاه باا
ریسک همراه است .آن ها نشان دادند که نسبت ارزش دفتاری باه ارزش باازار ،نشاان دهناده ی
ریسکی است که در زمان خرید ساهام ،بارای رشاد در ساود آتای تحمال مای شاود .همچناین
بازده های حاصل از سهامی که با توجه به نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن خریداری شاده
است ،متناس با ریسک موجود ،تعدیل شده و مبتنیبر فرض قیمتگذاری عقالیی است.
پنمن و ژو ( )1327در پژوهشی با عنوان «نابهنجاریهای حسابداری؛ ریسک و باازده» باه
بررسی این موضوع پرداختند که آیا بازدههای به اصطال غیرعادی که بهوسیلهی اعاداد و ارقاام
حسابداری پیشبینی میشوند ،واقعاً نشاندهنده بازدههاای غیرعاادی هساتند یاا خیار .نتاایج
پژوهش آنها نشان داد که بسیاری از متغیرهایی که سود و رشد در سود را پیشبینی میکنند،
بازده آتی را نیز در همان جهت پیشبینی میکنند .آنهاا از ایان موضاوع نتیجاه گرفتناد کاه
بازده های پیش بینی شده به وسیله ی این متغیرها ،کامالً عادی بوده ،منطبق بر انتظاارات عقالیای
است.
لپوری )1321( 11در پژوهشی تحت عنوان «وضعیت روحی سرمایهگذاران و میازان تقاضاا
برای سهام؛ شواهدی از قسمت آخر ساریالهاای معاروف تلویزیاونی» باا بررسای ساریالهاای
تلویزونی برجسته ،طی دورهی زمانی 2314تا 1321به عنوان عامل محرک وضعیت روانی افاراد،
به این نتیجه رسید که بازار در روزی که آخرین قسمت یک سریال پخش میشود ،با کاهش در
بازده سهام مواجه است .او نشان داد که عامل احساسات ،بر تقاضا برای داراییهای ریساکپاذیر
تأثیر منفی دارد و لذا عامل روانی نیز ،عاملی است که باید در پیشبینی بازده سهام مد نظر قرار
گیرد.
در حوزهی پژوهشهای داخلی ،هیچگونه پژوهشای یافات نشاد کاه مساتقیماً باا موضاوع
پژوهش حاضر ارتبا داشته باشد .سایر پژوهش هایی را که به طور غیرمستقیم باه موضاوع ایان
پژوهش مربو هستند ،میتوان به شر زیر خالصه کرد:
عربصااالحی و همکاااران ( )2833در پژوهشاای بااا عنااوان «بررسای رابطااهی باین خااالص
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داراییهای عملیاتی و بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهاران» باا
الهام از نظریهی نو ظهور مالی رفتاری ،رابطهی یکی از متغیرهای مؤثر در تشریح رفتاار باازدهی
سهام به نام خالص داراییهای عملیاتی با بازدهی سهام را بررسی نموده اند .نتایج پاژوهش آنهاا
نشان داد که بین خالص داراییهای عملیاتی و بازدهی سهام رابطهی منفای و معنااداری وجاود
دارد.
امیدی و محمدرضاخانی ( )2838در پژوهشی باا عناوان «بررسای رابطاه ی باین سارعت
تعدیالت قیمت و تغییرات کیفیت ساود در شارکت هاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار
تهران» به بررسی وجود رفتار نامتقارن در فرایند تعدیل قیمت سهام نسبتباه اخباار جدیاد و
رابطهی آن با کیفیت سود پرداختند .نتایج نشان داد که رابطهی میان تغییرات کیفیت ساود و
تغییرات سرعت تعدیل قیمت معنادار نیست؛ همچنین ،اختالف معناداری در میاانگین سارعت
تعدیل قیمت سهام نسبتبه اخبار خوب و اخبار بد وجود نداشته ،سرعت تعدیل قیمات ساهام
نسبتبه اخبار خوب و بد دارای الگوی رفتاری متقارن است .نوسانپذیری بازده سهام و قیمات
سهام نیز رابطهی معناداری با سرعت تعدیل قیمت ساهام ،هام نسابتباه اخباار خاوب و هام
نسبتبه اخبار بد ،دارند.
صالحی و همکاران ( )2838پژوهشی تحت عنوان «محتوای اطالعاتی ساود اعاالن شاده و
پیشبینیشدهی هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام» انجام دادند .آنها از معیارهاای ساود
غیرمنتظره و بازنگری پیشبینی سود استفاده کردند که هر کدام بهترتی نمایاانگار ساود هار
سهم و پیشبینی سود هر سهم میباشند .نتایج تحلیال رگرسایونی و آزماونهاای همبساتگی،
رابطه ی معنادار مستقیمی را بین متغیرهای اعالن سود هر سهم و پیش بینی سود هار ساهم باا
بازده غیرعادی سهام نشاان داد .همچناین نتاایج ،محتاوای اطالعااتی بیشاتری را بارای ساود
اعالنشدهی هر سهم در قیاس با سود پیشبینیشدهی هر سهم تایید کرد.
پژوهشهایی که ذکر شد ،عمدتاً با بررسی و معرفی عواملی که باید در پیشبینی ساود یاا
پیشبینی بازده سهام شرکتها مد نظر قرار داده شوند ،سعی در بررسی بازدههای غیرعاادی در
بازار داشتند .در ادامه توضیح داده شده است که پژوهش حاضار باا جماعبنادی و ارتباا دادن
مدلهای پیشبینی سود با مدلهای پیشبینی بازده ،ساعی در ارائاه ی رویکارد جدیادی بارای
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تشخیص نابهنجاری در بازار دارد.
 .4فرضیههایپژوهش 
همانطور که اشاره شد ،رویکرد این مقاله براساس جهت پایشبینایکننادگی متغیرهاای
نابهنجاری در پیشبینی سود آتی و مقایسهی آن با جهت پیشبینی بازده آتی بناا نهااده شاده
است .به پیروی از پنمن و ژو ( )1327بارای ایان منظاور از دو شااخص مرباو باه ساود و دو
شاخص مربو به بازده استفاده شده است که بهترتی عبارتند از :سود آتی ،رشد در سود آتای،
بازده آتی و بازده تحققیافتهی آتی.
نقش هر کدام از متغیرهای نابهنجاری در پیشبینی هر یک از چهار شاخص با بهصاورت
دوبهدو با یکدیگر مقایسه شده است و درصورتیکه پیشبینی سود با پیشبینی بازده هامجهات
باشد ،این نتیجه حاصل میشود که متغیرهایی که از آنها تحت عناوان متغیرهاای نابهنجااری
یاد میشود ،در واقع اینگونه نیستند و بازدهی نیز که بهوسیلهی آنها پیشبینی میشود ،بازده
غیرعادی نیست.
بر همین اساس ،چهار فرضیهی زیر تبیین گردیده و آزموده شدهاند :
فرضیهی  :2متغیرهایی که سود آتی را پیشبینی مایکنناد ،باازده آتای را نیاز در هماان
جهت پیشبینی میکنند.
فرضیهی  :1متغیرهایی که رشد در سود آتی را پیشبینی میکنناد ،باازده آتای را نیاز در
همان جهت پیشبینی میکنند.
فرضیهی  :8متغیرهایی که سود آتی را پیشبینی میکنند ،بازده تحققیافتهی آتای را نیاز
در همان جهت پیشبینی میکنند.
فرضیهی  :7متغیرهایی که رشد در سود آتی را پیشبینی میکنناد ،باازده تحقاقیافتاهی
آتی را نیز در همان جهت پیشبینی میکنند.
دورهیزمانیپژوهش

.5
دورهی زمانی بررسیشده در این پژوهش ،دورهای 22ساله بین سالهاای  2831تاا 2831
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میباشد و سال پایانی در این بازه ،سال  2833است .علت انتخاب سال  2833باهمنزلاهی ساال
پایانی این دوره ،نیازداشتن به داده های یک سال بعد در تمامی مدل های پژوهش و داده های دو
سال بعد در برخی مدل های پژوهش است که زمان اجرای پژوهش را تاا ساال  2831گساترش
میدهد.
نمونهگیری

جامعهیآماریوروش

.6
جامعه ی آماری این پژوهش ،شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهاران اسات.
این جامعهی آماری براساس برخی شرایط ،محدود شده است و شارکتهاای باقیماناده بررسای
شدهاند .برای این منظور ،شرکتهایی که بهصورت همزمان ،همهی شر های زیر را نداشتهاناد،
از جامعهی آماری حذف شدهاند:
الف) به منظور همگن بودن شرکت های نمونه ،پایان سال مالی شرکت منتهی به  13اسافند
باشد؛
ب) به دلیل ماهیت بسیار خاص دارایی ها ،جزو شرکت های واسطه گاری ماالی ،باناک هاا،
بیمه و لیزینگ نباشد؛
ج) به دلیل نیاز به محاسبهی بازده خرید و نگهداری 11با استفاده از بازدههای ماهانه ،نماد
آنها بیش از  8ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد؛
د) همهی دادههای موردنیاز شرکت برای اجرای پژوهش ،موجود باشد.
پ

از اعمال شر های با  ،در مجموع  47شرکت در دورهی زمانی 2831تا2831

انتخاب شدند.
استفادهشدهوروشآزمونفرضیهها

مدلهای

.7
همانطور که در بخش مبانی نظری بیان شد ،رویکرد این مقاله از قضیهی شمول کلی
براساس رابطهی  2منبعث میشود.
رابطهی ()2

)dt+1 = Earnings t+1 - (Bt+1 - Bt
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که در آن:
 : dt+1سود تقسیمی هر سهم
 : Earningst+1سود هر سهم
 : Bارزش دفتری هر سهم
( اضافه شود ،رابطهی

اگر رابطهی  2بر  Ptتقسیم و به دو طرف آن عبارت
 1بهدست میآید:
)

–

–

(

(+ E

(E

= )= E(Rt+1

رابطهی ()1
که در آن:
 : Eامید ریاضی
 : Pقیمت بازار سهام
رابطهی ( )1را میتوان بهصورت رابطهی  8نیز بازنویسی کرد:
–1

رابطهی ()8

این رابطه نشان میدهد که نسبت

(+ E

+

= )E(Rt+1

متغیاری اسات کاه ممکان اسات بتواناد در صارف

ریسک تغییر ایجاد کند و در نتیجه ،رشد سود آتی مربو به ریسک را پیشبینی نماید.
با توجه به روابط  1و  8میتوان از رابطهی  7برای پیشبینی بازده آتی سهام استفاده
کرد:
رابطه ()7

+ εt+1

در رابطهی :7
 : Rt+1بازده واقعی شرکت در سال بعد
 Ajها  :متغیرهای نابهنجاری

∑+

+b2

Rt+1 = a + b1
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 Earningsدر رابطهی  7مشاهدهشدنی نیست؛ لذا براساس مدل گام تصادفی

در فرضیهی بازار کارا ،به جای آن از سود سال جاری بهصورت رابطهی  1استفاده میشود:
رابطهی ()1

∑+

+ ei,t+1

+b2

Ri,t+1 = a + b1

با استناد به پژوهش پنمن و ژو ( )1327میتوان با مبنا قرار دادن رابطهی  ،1به مقایسهی
توانایی متغیرهای نابهنجاری (Ajها) در پیشبینی سود آتی و بازده آتی پرداخت؛ لذا بر همین
اساس ،در ادامه به معرفی متغیرهای پژوهش و توضیح کامل روش آزمون فرضیههای پژوهش
پرداخته خواهد شد.
.7-1متغیرهاینابهنجاری(Ajها) 
نگاره شماره  2به معرفی Ajها و نحوهی محاسبه هر کدام پرداخته است .در همهی
مدلهای پژوهش ،هر کجا از  Ajاستفاده شده است ،منظور متغیرهای ذکرشده در نگاره
شماره ( )2است.
نگاره:1متغیرهایحسابداریکهشاخصنابهنجاریهستند(Ajها) 
متغیر

نماد

منبع

نحوهی محاسبه

اقالم تعهدی
سرمایه در گردش

ACCRi,t

اسلون ()2331
فرفیلد و همکاران
()1338

تغییر در حسابهای دریافتی و
موجودیها و سایر داراییهای جاری،
منهای تغییر در حسابهای
پرداختنی و سایر بدهیهای جاری
تقسیم بر جمع داراییها

تغییر در خالص
داراییهای
عملیاتی

ΔNOAi,t

فرفیلد و همکاران
()1338

جمع داراییها بهجز وجه نقد منهای
جمع بدهیها تقسیم بر میانگین
داراییها

بازده داراییها

ROAi,t

چن و همکاران
()1323

سود خالص عملیاتی تقسیم بر جمع
داراییهای اول دوره
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متغیر

نماد

منبع

نحوهی محاسبه

سرمایه گذاریها

INVESTi,t

لیاندرس و همکاران
()1333
چن و همکاران
()1323

تغییر در خالص داراییهای ثابت +
تغییر در موجودیها تقسیم بر جمع
داراییهای اول دوره

خالص سهام
منتشرشده

NSIi,t

فاما و فرنچ ()1333
لوران و ریتر ()2331
دنیل و تیتمن
()1331
پونتیف و وودگیت
()1333

لگاریتم طبیعی نسبت تعداد سهام
منتشرشده در پایان سال به تعداد
سهام منتشرشده در پایان سال قبل

تأمین مالی
خارجی

EXTFINi,t

برادشاو و همکاران
()1331

تغییر در بدهیها  +تغییر در سرمایه
تقسیم بر میانگین داراییها

روند حرکت بازده
سهام

MOMi,t

جگادیش و تیتمن
()2338

بازده خرید و نگهداری برای بازهی
دوازده ماههی قبل از زمانt

(پنمن و ژو)1327 ،
در نگاره شماره  2نحوهی اندازهگیاری متغیار روناد حرکات باازده ساهام (باازده خریاد و
نگهداری) ،بهصورت رابطهی  1خواهد بود:
رابطهی ()1

)1+Ryear = (1+R1)×(1+R2)×…×(1+R12

که در آن:
 : Ryearبازده خرید و نگهداری هر شرکت در هر سال
 : Rtبازده واقعی هر شرکت در هر ماه از سال
رابطهی  1برای هر شرکت در هر سال بهصورت جداگانه محاسبه شده است.
فرضیههایپژوهش

.7-2روشآزمون
در ادامه در خصوص نحوهی آزمون فرضیههای پژوهش بهتفصیل ،توضیحاتی ارائه شده
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است.
فرضیهیاول 

 .7-2-1روشآزمون
فرضیهی اول بیان میکند که متغیرهایی که سود آتی را پیشبینی میکنند ،بازده آتی را
نیز در همان جهت پیشبینی میکنند .برای آزمون این فرضیه ،از دو مدل استفاده خواهد شد.
ابتدا با استناد به پژوهش پنمن و ژو ( )1327مدل  4اجرا میشود تا نقش متغیرهای نابهنجاری
(Ajها) در پیشبینی سود آتی (

) بررسی شود:
+β2

+ β3

= α + β1
+ ei,t+1

مدل ()4

∑+

که در آن:
 : Earningsسود هر سهم
 : Pقیمت بازار سهام در پایان سال که از بانک اطالعاتی رهآورد نوین بهدست آمده است.
 : Bارزش دفتری هر سهم در پایان سال
 : Ajمتغیرهای حسابداری که بهمنزلهی متغیرهای نابهنجاری (شاخص بازده غیرعادی)
استفاده میشوند.
در مدل  ،4نسبت

همان نسبت سود به قیمت است که شاخصی برای

اندازهگیری «سود آتی» در فرضیهی اول است؛ همچنین Ajها متغیرهای معرفیشده در نگاره
شماره  2هستند و

ضرای این متغیرها را نشان میدهد .مدل  4با حضور همهی متغیرها

اجرا میشود تا نقش هر متغیر در پیشبینی سود آتی در حضور متغیرهای دیگر بررسی شود.
هدف از اجرای مدل  ،4بررسی جهت و معنیداری ضرای

Ajها در سطح خطای %23

است.
پ

از اجرای مدل  4و بررسی نقش متغیرهای نابهنجاری در پیشبینی سود آتی ،به

بررسی نقش متغیرهای نابهنجاری در پیشبینی بازده آتی پرداخته میشود .با انجام این کار
امکان انجام مقایسه بین توانایی متغیرهای نابهنجاری در پیشبینی سود آتی با توانایی این
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متغیرها در پیشبینی بازده آتی فراهم میشود.
برای این منظور ،به استناد به پژوهش پنمن و ژو ( )1327ابتدا مدل  1اجرا میشود تا
نقش متغیرهای نابهنجاری در پیشبینی بازده آتی بررسی شود:
∑+

+ ei,t+1

مدل ()1

Ri,t+1 = a + b1

+b2

که در آن:
 : Rt+1بازده واقعی شرکت در سال  t+1که از بانک اطالعاتی رهآورد نوین استخراج شده
است.
متغیر  Ri,t+1در مدل  ،1شاخصی از «بازده آتی» در فرضیهی اول است .سایر متغیرها در
مدلهای قبلی معرفی شدهاند .مدل  1با حضور همهی متغیرها اجرا میشود تا نقش هر متغیر
در پیشبینی بازده آتی در حضور متغیرهای دیگر بررسی شود .هدف از اجرای مدل  ،1بررسی
جهت و معنیداری ضرای
پ

Ajهاست.

از اجرای مدلهای  4و  ،1عالمت ضرای

مقایسه میشود .اگر این ضرای

Ajهایی که معنادار شدهاند با یکدیگر

برای یک متغیر در این دو مدل با یکدیگر همجهت باشند،

فرضیهی اول در خصوص آن متغیر رد نخواهد شد.
یهیدوم
 .7-2-2روشآزمونفرض 
فرضیهی دوم بیان میکند که متغیرهایی که رشد را در سود آتی پیشبینی میکنند،
بازده آتی را نیز در همان جهت پیشبینی میکنند .به دلیل اینکه پیشبینی رشد برای بیش از
دوسال آتی میتواند شدیداً تورشدار باشد؛ لذا نهایتاً بر رشد  1سال آتی تمرکز میشود (پنمن
و ژو .)1327 ،برای آزمون فرضیهی دوم مانند فرضیهی اول عمل میشود با این تفاوت که
بهجای مدل  ،4به پیروی از پژوهش پنمن و ژو ( )1327از نسبتهای  E/Pو  B/Pسال جاری
بهصورت مدل  3استفاده میشود:
+ β4
مدل()3

+ β3

+β2

= α + β1
+ ui,t+1

∑+
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که در آن:
 : ΔSalesi,tتغییر در فروش در سال  tنسبت به سال t-1
متغیر وابسته در مدل  ،3شاخصی برای اندازه گیری «رشد در سود آتی» در فرضیهی دوم
است .این متغیر را میتوان بهصورت رابطهی  3نیز تعریف کرد:
رابطهی ()3



|

|

این کسر میتواند مقداری بین  -1تا  +1را اختیار کند (پنمن و ژو .)1327 ،سایر متغیرها
نیز در مدلهای قبلی معرفی شدهاند.
صورت کسر در رابطهی  3به شر رابطهی  23محاسبه میشود:
+

-

=

=
(rf t+2 × di,t+1) -

رابطهی ()23
که در آن متغیر
رابطه ()22

براساس رابطهی  22محاسبه شده است:
)+ (rf t+2 × di,t+1

=

در رابطهی :22
 : d t+1سود تقسیمی در سال t+1
 : r f t+2نرخ بازده بدون ریسک در سال  t+2که معادل سود سپردههای بلندمدت بانکی
در نظر گرفته شده و از سایت بانک مرکزی استخراج گردیده است.
نیز بهصورت مشابه و براساس رابطهی  21تعریف میشود:
رابطه ()21

+ (rf t × di,t-1) -

=

مدل  3با حضور همهی متغیرها اجرا میشود تا نقش هر متغیر در پیشبینی رشد در سود
آتی ،در حضور متغیرهای دیگر بررسی شود .هدف از اجرای مدل  ،3بررسی جهت و معنیداری
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Ajهاست .پ

مدل با عالمت ضرای

از اجرای مدل  ،3عالمت ضرای

Ajهایی که معنادار شدهاند در این

Ajهای معنادارشده در مدل  1مقایسه میشود .اگر این ضرای

برای

یک متغیر در این دو مدل با یکدیگر همجهت باشند ،فرضیهی اول درخصوص آن متغیر رد
نخواهد شد.
.7-2-3روشآزمونفرضیهیسوم
فرضیهی سوم بیان میکند که متغیرهایی که سود آتی را پیشبینی میکنند ،بازده
تحققیافتهی آتی را نیز در همان جهت پیشبینی میکنند .روش آزمون این فرضیه مانند
فرضیهی اول است؛ با این تفاوت که به جای مدل  ،1به پیروی از پنمن و ژو ( )1327از مدل 3
استفاده میشود تا تأثیر متغیرهای نابهنجاری بر «بازده تحققیافتهی آتی» بررسی شود .در این
پژوهش با استناد به پژوهش پنمن و ژو ( ،)1327منظور از بازده تحققیافته ،بازده واقعی هر
سهم منهای نسبت سود به قیمت است.
+ ei,t+1

∑+

+b2

Ri,t+1 -

= a + b1

مدل ()3
همهی متغیرها در مدلهای قبلی معرفی شدهاند.
متغیر وابسته در مدل  ،3یعنی

 ، Ri,t+1 -شاخصی برای اندازهگیری بازده

تحققیافتهی آتی است .مدل  3با حضور همهی متغیرها اجرا میشود تا نقش هر متغیر در
پیشبینی بازده تحقق یافتهی آتی در حضور متغیرهای دیگر بررسی شود.
هدف از اجرای مدل  ،3بررسی جهت و معناداری Ajهاست .پ
ضرای

از اجرای مدل  ،3عالمت

معنادارشده در این مدل ،با عالمت ضرایبی که در مدل  4معنادار شدهاند مقایسه

میشود .اگر این ضرای

برای یک متغیر در این دو مدل با یکدیگر همجهت باشند ،فرضیهی

اول در خصوص آن متغیر رد نخواهد شد.
.7-2-4روشآزمونفرضیهیچهارم
فرضیهی چهارم بیان میکند که متغیرهایی که رشد در سود آتی را پیشبینی میکنند،
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بازده تحققیافتهی آتی را نیز در همان جهت پیشبینی میکنند .روش آزمون فرضیهی چهارم
مانند فرضیهی دوم است؛ با این تفاوت که به جای مدل  ،1از مدل  3استفاده میشود .پ
اجرای مدل  ،3عالمت ضرای

از

معنادارشده در این مدل با عالمت ضرایبی که در مدل  3معنادار

شدهاند مقایسه میشود .اگر این ضرای

برای یک متغیر در این دو مدل با یکدیگر همجهت

باشند ،فرضیهی اول درخصوص آن متغیر رد نخواهد شد.
مالحظه میشود که آزمون فرضیههای این پژوهش ،براساس مقایسهی عالمت ضرای
معنادارشده در مدلهای پیشبینیکنندهی سود با ضرای

معنادارشده در مدلهای

پیشبینیکنندهی بازده بنا نهاده شده است .در این مقایسه در صورتی که بین این متغیرها و
عالمت ضرای

آنها نوعی همجهت بودن برقرار باشد ،این نتیجه گرفته میشود که اگر بازار

تشخیص دهد که بازدهی همراه با ریسک است ،متغیرهایی که سود و رشد سود را پیشبینی
میکنند توانایی پیشبینی بازده مذکور را نیز خواهند داشت و لذا این بازده دیگر «غیرعادی»
نیست؛ بلکه بازده «الزامی» است و منطبق بر انتظارات عقالیی خواهد بود.
نگاره شماره ( )1خالصهای از روش پژوهش را نشان میدهد:
خالصهایازمراحلاجرایپژوهش 

نگاره:2
مرحله فرضیه

مدلهایی که با یکدیگر مقایسه
میشوند

هدف

اول

اول

مدل ( )4با مدل ()1

مقایسهی عالمت Ajهای معنادار شده در دو مدل

دوم

دوم

مدل ( )3با مدل ()1

مقایسهی عالمت Ajهای معنادار شده در دو مدل

سوم

سوم

مدل ( )4با مدل ()3

مقایسهی عالمت Ajهای معنادار شده در دو مدل

چهارم چهارم

مدل ( )3با مدل ()3

مقایسهی عالمت Ajهای معنادار شده در دو مدل


مدلهایپژوهش 
.7-3نتایجاجرای 
در ادامه ،نتایج اجرای مدلهای پژوهش ،به تفصیل نشان داده شده است .برای آزمون
فرضیههای پژوهش از نسخهی  1328نرمافزار  ،Excelنسخهی  3نرمافزار  Eviewsو نسخهی
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 21نرمافزار  Stataاستفاده شده است.
یهیاول
مرحلهیاول؛آزمونفرض 

.7-3-1نتایج
برای آزمون فرضیهی اول ،باید مدلهای  4و  1اجرا شود و نتایج با یکدیگر مقایسه گردد.
هدف از اجرای مدل  ،4بررسی نقش متغیرهای نابهنجاری در پیشبینی سود آتی است.
مدل  4با استفاده از روش دادههای ترکیبی اجرا شده است؛ لذا انجام آزمونهای  Fلیمر و
هاسمن (در صورت لزوم) و همچنین آزمون ناهمسانی واریان

برای این مدل ضرورت دارد.

بهمنظور پرهیز از اطالهی کالم ،از نشاندادن نتایج این آزمونها در متن این پژوهش خودداری
شده است.
پ

از انجام آزمونهای مذکور ،مدل  4با استفاده از روش دادههای تلفیقی 14اجرا شد.

همچنین در اجرای همهی مدلهای پژوهش ،برای تخفیف موضوع ناهمسانی واریان
حداقل مربعات تعمیمیافته با وزن مقطعی 13و ماتری

واریان -کواریان

از روش

سازگار ضرای

13

استفاده شده است .نتایج اجرای مدل  4در نگاره شماره  8نشان داده شده است:
)بهروشدادههایتلفیقی 

نگاره:3نتایجاجرایمدل(7
+ ei,t+1

+ β3

∑+

+β2

= α+β1

انحراف استاندارد

نسبت t

معناداری

3/373

3/328

1/317

3/338

3/127

3/313

23/333

3/333

3/324

3/313

3/314

3/733

- 3/373

3/378

- 3/383

3/873

ACCRi,t

- 3/331

3/313

- 1/381

3/338

ΔNOAi,t

3/221

3/382

8/113

3/333

ROAi,t

- 3/384

3/383

- 3/313

3/884

متغیر
α

ضری

نابهنجاريهاي بازار و بازدههاي غيرعادي

511

انحراف استاندارد

نسبت t

معناداری

INVESTi,t

- 3/331

3/313

- 3/231

3/318

NSIi,t

- 3/317

3/314

- 2/331

3/374

EXTFINi,t

- 3/313

3/334

- 7/378

3/333

MOMi,t

3/324

3/334

1/831

3/324

ضری تعیین تعدیل شده

3/133

آمارهی F

14/213

آمارهی دوربین واتسون

2/332

معناداری آمارهی F

3/333

ضری

متغیر

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که مالحظه میشود ،در اجرای مدل  ،4آمارهی  Fمعنادار میباشد و آمارهی
دوربین واتسون نیز نشاندهندهی نبود خود همبستگی است.
در ادامه ،نتایج اجرای مدل  1نشان داده شده است .هدف از اجرای مدل  ،1بررسی نقش
متغیرهای نابهنجاری در پیشبینی بازده آتی است .مدل  1با استفاده از روش دادههای ترکیبی
اجرا شده است .پ

از انجام آزمونهای مربو به دادههای ترکیبی ،مدل  1با استفاده از روش

دادههای تابلویی با اثرات ثابت اجرا شد .نتایج اجرای مدل  1در نگاره شماره  7نشان داده شده
است:
)بهروشدادههایتابلوییبااثراتثابت 

نگاره.4نتایجاجرایمدل(5
+ ei,t+1
متغیر
α

ACCRi,t

∑+

+b2

Ri,t+1 = a + b1

انحراف
استاندارد

نسبت t

معناداری

-28/731

23/123

- 2/813

3/234

21/333

3/744

2/443

3/344

43/178

28/131

1/827

3/333

- 87/173

22/321

- 1/333

3/338

ضری
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انحراف
استاندارد

نسبت t

معناداری

ΔNOAi,t

- 22/272

21/312

- 3/111

3/122

ROAi,t

74/111

23/777

7/111

3/333

INVESTi,t

1/313

28/374

3/732

3/118

NSIi,t

- 21/311

23/318

- 2/734

3/287

EXTFINi,t

- 23/183

3/231

- 1/173

3/311

MOMi,t

12/321

1/347

4/311

3/333

ضری تعیین تعدیل
شده

3/881

آمارهی F

7/383

آمارهی دوربین واتسون

1/731

معناداری
آمارهی F

3/333

متغیر

ضری

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که مالحظه میشود در اجرای مدل  ،1آماارهی  Fمعناادار مایباشاد و آماارهی
دوربین واتسون نیز نشاندهندهی نبود خود همبستگی است .نگاره شماره  1به مقایسهی نتاایج
اجرای مدلهای  1و  ،4بهمنظور تصمیمگیری درخصوص رد یا پذیرفتن فرضیهی اول در ساطح
خطای 23درصد پرداخته است.
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مدلهای()5و( )7
یسهینتایجاجرای 
نگاره:5مقا 
فرضیهیاول 

تصمیمگیریدرخصوصردیاپذیرفتن

بهمنظور

مدل مربو به
سود

مدل مربو به
بازده

مدل ()4

مدل ()1

متغیر وابسته

متغیرهای
توضیحی
(متغیرهای
شاخص
نابهنجاری)

نام متغیر

نماد متغیر

اقالم تعهدی سرمایه در گردش

ACCR

Rt+1
-

-

تغییر در خالص داراییهای
عملیاتی

ΔNOA

+

معنادار نیست.

بازده داراییها

ROA

معنادار نیست.

+

سرمایهگذاریها

INVEST

معنادار نیست.

معنادار نیست.

خالص سهام منتشرشده

NSI

-

معنادار نیست.

تأمین مالی خارجی

EXTFIN

-

-

روند حرکت بازده سهام

MOM

+

+

منبع :یافتههای پژوهش

نگاره شماره  1عالمت ضری

متغیرهای معنادارشده را در سطح خطای 23درصد در هر

مدل نشان میدهد؛ یعنی فقط عالمت متغیرهایی که معنادار شدهاند در نگاره شماره  1نشان
داده شده است .همانطور که مالحظه میشود ،تنها عالمت ضرای

متغیرهای اقالم تعهدی

سرمایه در گردش ( )ACCRو تأمین مالی خارجی ( )EXTFINو روند حرکت بازده سهام
( )MOMدر مدلهای  1و  4همجهت هستند؛ لذا فرضیهی اول در سطح این سه متغیر رد
نشده ،در سطح سایر متغیرها رد میشود.
فرضیهیدوم

مرحلهیدوم؛آزمون

.7-3-2نتایج
برای آزمون فرضیهی دوم باید مدلهای  1و  3اجرا شود و نتایج با یکدیگر مقایسه گردد.
هدف از اجرای مدل  ،3بررسی نقش متغیرهای نابهنجاری در پیشبینی «رشد» در سود آتی
است.
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مدل  3با استفاده از روش دادههای ترکیبی اجرا شده است .پ

از انجام آزمونهای

مربو به دادههای ترکیبی ،مدل  3با استفاده از روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت اجرا شد.
نتایج اجرای مدل  ،3در نگاره شماره  1نشان داده شده است.

دادههایتابلوییبااثراتثابت 
نگاره.6نتایجاجرایمدل()8بهروش 
+ β3

+ β4

+β2

= α + β1
+ ui,t+1

∑+

انحراف استاندارد

نسبت t

معناداری

2/337

3/234

23/214

3/333

3/718

3/111

2/141

3/337

- 3/348

3/283

- 3/112

3/141

- 3/321

3/331

- 1/881

3/323

- 3/341

3/231

- 3/832

3/131

ACCRi,t

- 3/111

3/117

- 1/311

3/383

ΔNOAi,t

3/313

3/132

7/141

3/333

ROAi,t

3/782

3/113

2/332

3/313

INVESTi,t

3/238

3/118

3/831

3/131

NSIi,t

- 3/377

3/247

- 3/118

3/433

EXTFINi,t

3/313

3/313

3/313

3/831

MOMi,t
ضری تعیین تعدیل شده

3/313

3/381

3/373

3/831

3/112

آمارهی F

8/738

آمارهی دوربین واتسون

2/314

معناداری آمارهی F

3/333

متغیر
α

ضری

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که مالحظه میشود ،در اجرای مدل  3آماارهی  Fمعناادار مایباشاد و آماارهی
دوربین واتسون نیز نشاندهندهی نبود خود همبستگی است.
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نتایج اجرای مدل  1نیز در نگاره شماره  7نشان داده شد .نگاره شماره  4به مقایسهی
نتایج اجرای مدلهای  1و  3بهمنظور تصمیمگیری درخصوص رد یا پذیرفتن فرضیهی دوم در
سطح خطای 23درصد پرداخته است.
مدلهای()5و( )8
یسهینتایجاجرای 
نگاره:7مقا 
فرضیهیدوم 

تصمیمگیریدرخصوصردیاپذیرفتن

بهمنظور

مدل مربو به سود

مدل مربو به
بازده

مدل ()3

مدل ()1

متغیر وابسته
نماد متغیر

نام متغیر
اقالم تعهدی سرمایه در

Rt+1

ACCR

متغیرهای
توضیحی
(متغیرهای

-

-

تغییر در خالص داراییهای
عملیاتی

ΔNOA

+

معنادار نیست.

شاخص

بازده داراییها

ROA

+

+

نابهنجاری)

سرمایهگذاریها

INVEST

معنادار نیست.

معنادار نیست.

خالص سهام منتشرشده

NSI

معنادار نیست.

معنادار نیست.

تأمین مالی خارجی

EXTFIN

معنادار نیست.

-

روند حرکت بازده سهام

MOM

معنادار نیست.

+

گردش

منبع :یافتههای پژوهش

نگاره شماره  4عالمت ضری

متغیرهای معنادارشده در سطح خطای 23درصد را در هر

مدل نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،تنها عالمت ضرای

متغیرهای اقالم تعهدی

سرمایه در گردش ( )ACCRو بازده داراییها ( )ROAدر مدلهای  1و  3همجهت هستند؛
لذا فرضیهی دوم در سطح این دو متغیر رد نشده ،در سطح سایر متغیرها رد میشود.
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فرضیهیسوم

مرحلهیسوم؛آزمون

.7-3-3نتایج
برای آزمون فرضیهی سوم ،باید مدلهای  4و  3اجرا شده ،نتایج با یکدیگر مقایساه شاود.
مدل  4قبالً اجرا شده و نتایج آن در نگاره شماره  8نشان داده شده اسات؛ لاذا در ایان مرحلاه
فقط به اجرای مدل  3پرداخته مایشاود .هادف از اجارای مادل  ،3بررسای نقاش متغیرهاای
نابهنجاری در پیشبینی بازده تحققیافتهی آتی است.
مدل  3با استفاده از روش دادههای ترکیبی اجارا شاده اسات .پا

از انجاام آزماونهاای

مربو به دادههای ترکیبی ،مدل  3با استفاده از روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت اجارا شاد.
نتایج اجرای مدل  3در نگاره شماره  3نشان داده شده است.


)بهروشدادههایتابلوییبااثراتثابت 

نگاره:8نتایجاجرایمدل(9
+ ei,t+1 Ri,t+1

∑+

= a + b1

+b2

-

انحراف استاندارد

نسبت t

معناداری

- 28/117

23/248

- 2/878

3/243

27/811

3/811

2/423

3/331

43/381

28/122

1/812

3/333

ACCRi,t

- 87/183

22/371

- 1/333

3/338

ΔNOAi,t

- 22/821

21/311

- 3/113

3/137

ROAi,t

74/318

23/818

7/123

3/333

INVESTi,t

4/314

28/333

3/131

3/128

NSIi,t

- 21/337

23 /381

- 2/731

3/281

EXTFINi,t

- 23/233

3/332

- 1/173

3/311

MOMi,t
ضری تعیین تعدیلشده

12/311

1/317

4/238

3/333

3/883

آمارهی F

7/332

آمارهی دوربین واتسون

1/737

معناداری آمارهی F

3/333

متغیر
α

منبع :یافتههای پژوهش

ضری
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همانطور که مالحظه میشود ،در اجرای مدل  ،3آمارهی  Fمعناادار مایباشاد و آماارهی
دوربین واتسون نیز نشاندهندهی نبود خاود همبساتگی اسات .نگااره شاماره  3باه مقایساهی
عالمت ضرای

معنادار در مدلهای  4و  3بهمنظور تصامیمگیاری درخصاوص رد یاا پاذیرفتن

فرضیهی سوم پرداخته است.
مدلهای()7و( )9
مقایسهیعالمتضرایبمعناداردر 

نگاره:9
فرضیهیسوم 

تصمیمگیریدرخصوصردیاپذیرفتن

بهمنظور

مدل مربو به سود

مدل مربو به بازده

مدل ()4

مدل ()3
متغیر وابسته

متغیرهای
توضیحی
(متغیرهای
شاخص
نابهنجاری)

نام متغیر

نماد متغیر

- Rt+1

اقالم تعهدی سرمایه در
گردش

ACCR

-

-

تغییر در خالص داراییهای
عملیاتی

ΔNOA

+

معنادار نیست.

بازده داراییها

ROA

معنادار نیست.

+

سرمایهگذاریها

INVEST

معنادار نیست.

معنادار نیست.

خالص سهام منتشرشده

NSI

-

معنادار نیست.

تأمین مالی خارجی

EXTFIN

-

-

روند حرکت بازده سهام

MOM

+

+

منبع :یافتههای پژوهش

همان طور که مالحظه می شود ،تنها عالمت ضرای متغیر هاای اقاالم تعهادی سارمایه در
گردش ( )ACCRو تأمین مالی خارجی ( )EXTFINو روند حرکات باازده ساهام ()MOM
در مدلهای  4و  3همجهت هستند؛ یعنی این سه متغیر ،سود آتی و بازده تحققیافتاهی آتای
را در یک جهت پیشبینی میکنند؛ لذا فرضیهی سوم در ساطح ایان ساه متغیار رد نشاده ،در
سطح سایر متغیرها رد میشود.

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 5931

512

فرضیهیچهارم

.7-3-4نتایجمرحلهیچهارم؛آزمون
برای آزمون فرضیهی چهارم ،باید مدلهای  3و  3اجارا گاردد و نتاایج آنهاا باا یکادیگر
مقایسه شود .ازآنجاکه هر دو مدل قبالً اجرا شده و نتایج آنها بهترتی
 3نشان داده شده است ،در ادامه فقط به مقایسهی عالمت ضرای

در نگاره شمارههای  1و

معنادار در دو مدل بهمنظاور

تصمیمگیری درخصوص رد یا پذیرفتن فرضیهی چهارم پرداخته میشود .نگااره شاماره  23باه
این مقایسه اختصاص داده شده است.
مدلهای()8و( )9
یسهیعالمتضرایبمعناداردر 
نگاره:11مقا 
پذیرفتنفرضیهیچهارم 

تصمیمگیریدرخصوصردیا

بهمنظور

مدل مربو به سود

مدل مربو به
بازده

مدل ()3

مدل ()3
متغیر وابسته

متغیرهای
توضیحی
(متغیرهای
شاخص
نابهنجاری)

نام متغیر

نماد متغیر

Rt+1 -

اقالم تعهدی سرمایه در
گردش

ACCR

-

-

تغییر در خالص
داراییهای عملیاتی

ΔNOA

+

معنادار نیست.

بازده داراییها

ROA

+

+

سرمایهگذاریها

INVEST

معنادار نیست.

معنادار نیست.

خالص سهام منتشرشده

NSI

معنادار نیست.

معنادار نیست.

تأمین مالی خارجی

EXTFIN

معنادار نیست.

-

روند حرکت بازده سهام

MOM

معنادار نیست.

+

منبع :یافتههای پژوهش

نگاره شماره  23عالمت ضری

متغیرهای معنادارشده را در سطح خطای 23درصد در هر

مدل نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،تنها عالمت ضرای

متغیرهای اقالم تعهدی
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سرمایه در گردش ( )ACCRو بازده داراییها ( )ROAدر مدلهای  3و  3همجهت هستند؛
یعنی این دو متغیر ،سود آتی و بازده تحققیافتهی آتی را در یک جهت پیشبینی میکنند؛ لذا
فرضیهی چهارم در سطح این دو متغیر رد نشده ،در سطح سایر متغیرها رد میشود.
 .8بحثونتیجهگیری 
به طور معقول ،بازده کس شده باید با ریسکی که تحمل شده است متناس باشد تا فارض
انتظارات عقالیی نقض نشود .ریسک ،همان نوسان در جریانهای نقدی آتی است که قرار اسات
با تنزیل آن ها ،به قیمت ذاتی سهام پی برد .از سوی دیگر ،اثبات مایشاود کاه ساود ،محتاوای
اطالعاتی بیشتری نسبتبه جریانهای نقدی دارد و میتوان برای محاسبهی ارزش ذاتای ساهم،
سود را جایگزین جریانهای نقدی آتی کرد .پ

در حقیقت ،میتوان ساود آتای را شاخصای از

ریسک آتی دانست .پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی کاه ساود
آتی یا رشد در سود آتی (بهمنزلهی شاخصی از ریسک آتای) را پایشبینای مایکنناد ،تواناایی
پیشبینی بازده آتی یا بازده تحققیافتهی آتی را نیز به همان صورت و در همان جهت دارند یاا
خیر .برای این منظور ،از دو مدل مربو به پیشبینی سود (مدلهای  4و  )3و دو مدل مرباو
به پیشبینی بازده (مدلهای  1و )3استفاده شد .این مدلها اجرا شاد و معنااداری متغیرهاا در
سطح خطای 23درصد و جهت این متغیرها بررسای گردیاد و در نگااره شامارههاای  3 ،4 ،1و
23خالصه شد.
با دقت در نگاره شمارههای  1و  ،3مالحظه میشود که متغیرهای اقالم تعهدی سرمایه در
گردش ( )ACCRو روند حرکت بازده سهام ( )MOMو تأمین ماالی خاارجی (،)EXTFIN
توانستهاند سود آتی و بازده آتی و بازده تحققیافتهی آتی را در یاک جهات باهصاورت معناادار
پیشبینی کنند .همچنین با توجه به نگاره شمارههای  4و  ،23مالحظه میشود کاه متغیرهاای
اقالم تعهدی سرمایه در گردش ( )ACCRو بازده داراییها ( )ROAتوانستهاند رشد در ساود
آتی و بازده آتی و بازده تحققیافتهی آتی را در یک جهت بهصورت معناادار پایشبینای کنناد.
پ

این چهار متغیر که توانایی پیشبینی سود را دارند ،میتوانند بازده را نیاز در هماان جهات

پیش بینی کنند؛ بنابراین اطالق عنوان «غیرعادی» بر باازده ماذکور ،مناسا

نیسات؛ بلکاه باا
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استناد به پژوهش پنمن و ژو (« ،)1327بازده موردنیاز» خواهد بود .یعنی بازدهی کاه متناسا
با ریسک تحملشده است و طبق پیشبینی باید به وقاوع بپیونادد .باه هماین دلیال مشاخص
میشود که بازده مذکور کامالً منطبق با فرض انتظارات عقالیی است.
پنمن و ژو ( )1327نیز به نتایج مشابهی دست پیادا کردناد؛ یعنای دریافتناد کاه برخای
متغیرها ،سود آتی یا رشد در سود آتی را همجهات باا باازده آتای و باازده تحقاقیافتاهی آتای
پیشبینی میکنند؛ اما متغیرهای بهدستآمده در پژوهش آنها ،باا متغیرهاای حاصالشاده در
این پژوهش لزوماً یکسان نیست.
پیشنهادهایپژوهش

.9
با توجه به نتایج این پژوهش ،به پژوهشگران و سرمایهگذاران یادآوری میشاود کاه وجاود
نابهنجاری و در نتیجه ،ضعیفبودن کارایی بازار ،صرفاً از طریاق متغیرهاای حساابداری ماذکور،
قابل تشخیص نیست؛ بلکه آن ها عالوه بر این ،باید بررسی کنند که آیا بازدههای مذکور باا فارض
انتظارات عقالیی نیز همخوانی دارد یا خیر .یعنی یک بازده را در صورتی مایتاوان «غیرعاادی»
خواند که دو شر زیر را بهصورت همزمان داشته باشد:
 توسط متغیرهای نابهنجاری (Ajها) پیشبینی شده باشد؛
 پیش بینی آن هم جهت با پیشبینی سود نباشد (یعنی برای سود آتی کااهش و بارای باازده
آتی افزایش پیشبینی شود یا برعک ).
یعنی برای تشخیص غیرعادیبودن یک بازده ،باید دو شر مذکور را بهصورت همزمان در
نظر داشت .منطبقنبودن بازده با فرض انتظارات عقالیی (شار دوم) ،شار مهمای اسات کاه
معمو ً در این حوزه نادیده گرفته میشود.
همچنین ممکن است شرایط کلی بازار ،با شرایط یک صنعت خااص متفااوت باشاد؛ مالالً
بازده یک شرکت در کل بازار غیرعادی باشد؛ ولی در صانعتی کاه فعالیات مایکناد غیرعاادی
نباشد (یا برعک ) .لذا بازاجرای این پژوهش در چند صنعت مهم بورس اوراق بهادار تهاران نیاز
پیشنهاد میشود.
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محدودیتهایپژوهش 

.11
در این بخش سعی شده است به برخی از مهمتارین محادودیتهاا اشااره شاود کاه باهصاورت
مستقیم یا غیرمستقیم در مسیر این پژوهش وجود داشتهاند:
 .23.2نیاز داشتن به داده های یک سال بعد در برخی مدل ها و داده های دو سال بعاد در
برخی دیگر از مدل های پژوهش ،باعث شد که دوره ی تخمین نسبت به دوره ی پژوهش دو ساال
کمتر شود.
 .23.1تعدیل نشدن داده های مورداستفاده در پژوهش ،با توجه به شاخص تورم باه دلیال
اجرانشدن حسابداری تورمی در کشور.
یادداشتها 
Penman and Zhu
1. Feltham and Ohlson
Shleifer and Vishny
2. Sloan
Mashruwala
3. Fairfield et al.
Li and Sullivan
4. Fama and French
Market Mispricing
5. Anomalies
یعنی بازدهی که پیشبینی شده و انتظار وقوع آن میرود (پنمن و ژوRequired Return)1327 ،
واژه معادل سازی شده برای اصطال "مازاد تمیز" Clean Surplus
Expected Earnings Yield
14. Investment Growth
Earning Growth
 .21منظور ،نسبت سود هر سهم به قیمت بازار سهام است.
Chen et al.
24. Intertemporal Capital Asset
Lyandres et al.
Pricing Model
Loughran and Ritter
25. Lepori
Daniel and Titman
26. Buy & Hold
Pontiff and Woodgate
27. Pool
Bradshaw et al.
28. GLS With Cross Section
Jegadeesh and Titman
Weights
29. COEF Covariance Methode

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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