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ادبیات مالی تأثیر قیمتگذاری بازار بر رفتار مددرران ممکردرد شدرتتهدا را تأریدد
میتند .رری از پدردههاری ته در بازار سهام جود دارد قیمتگذاری نادرست سدهام اسدت
ته می تواند بر تصمیمات مدرران اثر گذارد بامث افزارش ارزش شرتت شود .هدف اصدکی
پژ هش حاضر بررسی تأثیر قیمت گدذاری نادرسدت سدهام بدر تصدمیمات سدرمارهگدذاری
شرتتها تأثیر محد درت مالی بر ارن ارتباط است .هدف درگر پژ هش آزمدون نررردهی
ارضای سهامداران است .برای محاسبه قیمت گذاری نادرسدت از ر رردرد تیزرده ی نسدبت
ارزش بازار به دفتری استفادهشده است .نمونهای شامل  371شرتت پذررفتهشده در بورس
ا راق بهادار تهران در بازه زمانی  3131الی  3131مورد تحکیل قرار گرفتند .نتارج آزمونها
نشان داد ته قیمتگذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمارهگذاری مدرران تأثیر معندادار
مسددتمیمی داردا امددا میددزان محددد درت مددالی بددر راب ددهی قیمددتگددذاری نادرسددت-
سرمارهگدذاری تدأث یر معنداداری نددارد .همیندین نتدارج نشدان داد تده نررردهی ارضدای
سهامداران میتوان د رفتار مدرران را نسبت به سهامداران توضیح دهدا به مبارتی مدرران در
تصمیمات سرماره گذاری به دنبال ارضا سهامداران در توتاهمدت هستند توجهی بده افد
زمانی بکندمدت ندارند.
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.1مقدمه 
سرماره گذاری سودآ ر نبض حیدات شدرتت مدامکی بنیدادرن در تعیدین ارزش آن تکمدی
می شود .بر اساس مبانی نرری موجود ،ارزش شرتت تابعی از ارزش فعکی جررانهای نمدی آتی
آن است ته بهشدت از سرمارهگذاریهای آن متأثر میشودا اما ارن موضوع ته آرا ارزش شرتت
نیز بر سرمارهگذاری مؤثر است را خیر را میتوان در مرصدهی متدون نمارنددگی بدا توجده بده
ضعیت بازارهای نوظهور ناقص ،موردبررسی پدژ هش قدرارداد .از منردر نمارنددگی ،ممردن
است نگرش مدرران ،مالران امتباردهندگان ،همسو همجهت نبوده بین ارن گر ههدا تضداد
منافع جود داشته باشد .لذا تصمیمات اتخاذی از سوی مدرران لز ماً با منافع سدرمارهگدذاران
سهامداران همراستا نخواهد بود رفع ارن تضاد با توجه به مددم تمدارن اعامدات بدین اردن د
گر ه ،مشرل به نرر میرسد .دسدت ردابی بده معیارهداری تده بتدوان بده تمد

آنهدا بدهعدور

غیرمستمیم بر تصمیمهای سرمارهگذاری مدرران اثر گذاشدت رفتارهدای سدرمارهگدذاری اردن
گر ه را بهتر درک ترد ،به رژه در بازارهای ناقص با فرض جود مدم تمارن اعاماتی مشرات
نمارندگی ،ضر ری به نرر میرسد (مرادی احمددی .)381 ،3131 ،در سدال  8111نشدررهی
الاستررت گزارش داد ته شرتت توتاتوال قصد دارد شرتت تواترا تس را خررداری تند .پس
از مدت توتاهی توتاتوال ارن گفته را تأرید ترد بازار نسبت به ارن خبدر مردسالعمدل منفدی
نشان داد قیمت سهام توتاتوال تمررباً  %3سموط ترد ارن سموط بدیش از  31میکیدارد دالر
به سهامداران توتاتوال زران ارد ترد .مدرران توتاتوال پدسازاردن اتفداق امدام تردندد تده از
پیشنهاد خررد خود منصرف شدهاند فردای آن ر ز قیمت سهام توتاتوال  %3تاهش قیمدت را
جبران ترد .حادثهی فوق د سؤال را م رح میتند :آرا مدرران به بدازار امتندا مدیتنندد اگدر
جواب مثبت استا آرا مدرران شرتتها به نحوهی تأثیرگذاری بازار بر تصمیمهای امدامشددهی
آنان اتنش نشان میدهند (تائو ،لین

رابین8113 ،3ا .)143

تئوری مالی استاندارد 8بیان می تند ته قیمت سهام بارد انترارت من می دربارهی جرردان
نمدی آتی سهام را منعرس تند .لذا نبارد بین قیمت سهام سرمارهگذاری شرتتهدا ارتبداعی
جود داشته باشد .عب نرررهی استاندارد ،تعدادی از پژ هشها نتییه گرفتند تده متییرهدای
بنیادی قدرت توضیح پارینی از قیمت فعکی سهام دارند (مانند مورک ،شکیفر

رشنی3331 ،1ا
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گورال رامادا .)8114 ،4در ممابلِ نرررهی استاندارد تده در آن قیمدتگدذاری نادرسدت سدهام
هدی تدأثیری بدر سدرمارهگدذاری نددارد ،اِسدتین ( )3331معتمدد اسدت تده اگدر بدازده سدهام
منعرستننده ی ررس

بنیادی سهام نباشد در موض بازتابی از احساسات سدهامداران 1باشدد

(مانند بیش برآ رد سرمارهگذاران از جرران نمدی آتدی) ،آنگداه تصدمیمات سدرمارهگدذاری بده
احساسات سرماره گذاران بستگی خواهد داشت .برای مثدال ،اگدر سدرمارهگدذاران بدیشازانددازه
خوشبین 1باشند ،مدرر به دنبال افزارش قیمت فعکی سهام خواهد بود از سیاست تهداجمی در
سرمارهگذاری اسدتفاده خواهدد تدرد .اِسدتین ( )3331تعددادی از پدژ هشهدای تیربدی تدأثیر
قیمتگذاری نادرست سهام 7بر میزان سدرمارهگدذاری شدرتتهدای آمرررداری را بررسدی تدردا
نتییهی تمام ارن تحمیمات جود ارتباط مثبت بدین سدرمارهگدذاری قیمدتگدذاری نادرسدت
سهام است (بیرر ،اِستین

رگکر8111 ،3ا گیکیررست ،هیمکبرگ هابرمن8111 ،3ا الزهراندی

رائو .)8134 ،31قیمتگذاری نادرست سهام زمانی اتفاق میافتد ته قیمت بازار سهام از قیمت
ذاتی سهام انحراف پیدا میتند .سرمارهگذارانی ته اعامات تمی دارند ردا تصدمیمات ندامعمول
در مورد قیمت سهام میگیرند ،ارن انحراف را اریاد میتنندد (الزهراندی رائدو .)8134 ،رفتدار
33

تودهای (جمعی) سرمارهگذاران

مدم تمارن اعاماتی 38از مصادر ممدهی بازار نداقص اسدت

ته از موامل اساسی قیمتگذاری نادرست شدرتتهدا در بدازار سدرماره اسدت (چدی گوپتدا،31
 .)8 ،8113بخش مهمی از قیمتگذاری نادرست سهام میتواندد بده مکدت فمددان شدفافیت در
شرتت باشد .ابهام سرمارهگذاران خارج از شرتت دربدارهی جرردان نمددی آتدی شدرتت ،قتدی
افزارش می رابد تده دسترسدی محدد دی بده اعامدات داشدته باشدند ردا زمدانی تده اعامدات
سهامداران در ممارسه با اشخاص داخل شرتت دارای تیفیت پارینتدری باشددا بندابرارن هرچده
اعامات در دسترس سرمارهگذاران دربارهی جرردانهدای نمددی آتدی شدرتت مدبهمتدر باشدد،
درجهی انحراف قیمت بازار از قیمت ذاتی بیشتر است (پانتزالیس پارک.)31 ،8134 ،34
با توجه به م الب فوق هدف پژ هش حاضر بررسی تأثیر قیمتگذاری نادرسدت سدهام بدر
تصمیمات سرمارهگذاری مدرران تأثیر محد درت مالی بدر راب دهی قیمدتگدذاری نادرسدت-
سرمارهگذاری است .هدف درگر پدژ هش نیدز آزمدون نررردهی ارضدای سدهامداران در توضدیح
پدردهی قیمت گذاری نادرست سدهام اسدت .مبندای نردری ر ش تحمید حاضدر برگرفتده از
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تحمی الزهرانی رائو ( )8134است ته در برخی موارد بنا بهضر رت تعدرلشده است.
.2مبانینظریوتجربیپژوهش 
در ا اخر دههی  31میادی تحمیمات مالی در خصوص سازگاری فرضیهی بازار تارا همراه
با شواهد اقتصادسنیی دربارهی سری زمانی قیمت ها ،سودهای تمسیمی درآمد سهام موجدب
به جود آمدن تردردهاری شد در خصوص ارنته آرا قیمت سهام با پیشبینیهای بهدستآمدده
از مدل فرضیهی بازار تارا تفدا ت دارد (مراجعده شدود بده شدیکر3333 ،31ا دی بوندت تدالر،31
)3331ا بدرن معنی ته تمام اعامات مربوط در قیمتها منعرس نمیشوند را ارنتده موامدل
اقتصادی در گرفتن تصمیمات دچار اررب رفتاری میشوند (تکنگی .)3131 ،گسدترش م العدات
در حوزه ی بازار تارا شواهد تیربدی ،از گمراهدی بدازار رخدداد رفتداری غیرمن مدی در بدازار
حرارت دارند .رافتهها حاتی از آن اسدت تده سدرمارهگدذاران همدواره بدهعدور من مدی قابدل
پدیشبینددی رفتددار نمدیتننددد (ماننددد باردداس همردداران8111 ،ا ل یددو همردداران8133 ،ا
تنگاتاران8134 ،37ا سعدی ،قکیپدور قکدیپدور3133 ،ا شدهرآبادی روسدفی .)3133 ،نتدارج
پژ هشهای انیامشده نیز مؤرد ارن است ته برخی موارد استثناری مانند اثر اندازه (بنز3333 ،ا
باسو ،)3331 ،اثر ژانوره ،اثر ر زهای هفته (تیم3331 ،ا ررنگدانوم ،)3331 ،امامیدههدای سدود
(مارش مرتون )3331 ،برگشت بکندمدت (فاما فرن  )3331 ،در بازارهای مالی جود دارند
ته نرررهی مالی استاندارد (سنتی) قادر به توضیح آنها نیست .بدهمنردور تشدررح اردن مدوارد
استثناری ،نرررهی مالی رفتاری 33ته ادغدام اقتصداد تاسدی

مدالی بدا مکدوم ر انشناسدی

تصمیمگیری است ،ارائهشده است .در نرررهی مالی رفتاری د فدرض اصدکی ر رردرد ممانیدت
تامل شامل بیشینهسازی م کوبیت نهاری رفتار تاماً مماندی مامدل اقتصدادی تندار گدذارده
شده است .در اقتصاد تاسی

فرض بر ارن است ته افراد دارای انترارات ثابت قابل شدناختی

هستند ارن افراد به دنبال رسیدن بده خدداتثر مندافع خدود هسدتند (تکنگدی .)3131 ،مدالی
رفتاری م العه ی چگونگی تفسیر افراد از اعامات برای گرفتن تصمیمات سرمارهگذاری آگاهانه
است .مصادر مالی رفتاری ته از آن تحت منوان ناهنیاریهای بازار راد میشود ،بیانتننددهی
مدم جود رفتار من می در مبحث سرمارهگذاری است ته منیر به اریاد اگراری قیمدت سدهام
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از ارزش ذاتی آن به جود آمدن پدردهی قیمتگذاری نادرست سهام میشود (شفیر تدالر،33
 .)8111پژ هش مورک ،شکیفر

رشنی ( )3331رری از ا لین پدژ هشهداری اسدت تده تدأثیر

مستمیم شراف قیمتگذاری بر میزان سرمارهگذاری را با عرح سه توضیح بدالموه در قالدب سده
فرضیه بررسی ترد .آنها معتمدند تأثیر شراف قیمتگذاری بر میزان سرمارهگذاری (در صدورت
جود) به دالرل زرر اتفاق میافتد:
-3فرضیهی تیییر هزرنههدای تدأمین مدالی :اردن نرررده راردجتدررن بیدان نردری دربداره
تأثیرگذاری بازار سهام است بیان میتند ته بازار سهام از عرر تأثیر آن بدر هزرندهی تدأمین
مالی خارجی ،بر سرمارهگذاری تأثیر میگذارد .بهعوریته در مواقع جود شراف قیمدتگدذاری
مثبت( 81منفی )83مدرران اقدام به صد ر (بازخررد) سهام میتنندا زررا نرخ هزرنهی سرماره در
ارن شرارط تاهش (افزارش) میرابدا
-8فرضیهی فشار بازار :88ارن فرضیه بیان میتند ته بازار سهام ما ه بر نمش اعامداتی
تأمین مالی ،بهعور تامل بدر سدرمارهگدذاری فشدار اممدال مدیتندد .لدذا مددرران بدرای حفد
موقعیتشان سهامدارانی را ته به قیمت فعکی بازار (ته ممرن است دقید نباشدد) توجده دارندد،
ارضا میتنند .بهعور مثال اگر قیمت فعکی سهام پارین باشد احتمال اخراج ردا تنتدرل مددرران
افزارش مدیرابدد .اگدر بدازار دربدارهی سدودآ ری آتدی بددبین باشدد احتمداالً مددرران ارشدد از
سرمارهگذاری اجتناب میتنند تا فرسارش قیمت سهام در آرنده اتفاق نیفتدا
-1فرضیهی اعامات ناقص( 81بیاستفاده) :عب ارن فرضیه بازار نمدش چنددان مهمدی در
تخصیص منابع سرمارهگذاری ندارد .ارن دردگاه بیان میتند ته مددرران بدیشتدر از ممدوم ردا
تحکیل گران اقتصادی دربارهی فرصتهای سرمارهگذاری اعامات دارند (مدم تمارن اعامداتی)ا
اما بازار سهام اعامات مفیدی برای تصدمیمگیدری مددرران ارائده نمدیدهدد .بدازار بده مددرران
میگورد ته سهامداران سرمارهگذاران چه نرری درباره سرمارهگذاری شرتت دارنددا امدا اردن
تأثیر چندانی در تصمیم گیری مدرران ندارد .عب ارن فرضیه دلیل جود راب هی مشاهدهشدده
بین بازده سهام سرمارهگذاری ارن است ته میموع اعامات تحکیلگدران اقتصدادی تدمتدر از
مدرران است.
پژ هشهای زرادی دربارهی قیمتگذاری نادرست سهام انیامشده اسدت تده بده د دسدته
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قابلتمسیم هستند .دستهی ا ل پژ هشهای مبتنی بر نمصهای بازار هستند مانند مدم تمدارن
اعاماتی ،هزرنههای مبادالت ،فمدان ممانیدت تامدل سدرمارهگدذاران ردا دسترسدی ندابرابر بده
اعامات را قیمتها (مانند معامات پر سر صدا در ر ل .)3333 ،در بازار تارا بدا قیمدتگدذاری
من می شراف قیمتگذاری سهام در توتاهمدت اتفاق میافتد با ر

آربیتراژ قابل بازگشت بده

حالت قبل است (فرردمن ،)3311 ،را پاداشی معمول برای ررس هدای سدامانمند اسدت تده در
مدلهای قیمدتگدذاری لحدا نمدیشدود (بدرای مثدال ببینیدد :فامدا فدرن 3331 3331ا
پددانتزالیس پددارک .)8134 ،دسددتهی درگددر پددژ هشهددای مددالی رفتدداری اسددت تدده شددراف
قیمتگذاری را نتییهی انترارات نامعمول میداند موضوع پدژ هش حاضدر نیدز از اردن دسدته
است .در ادامهی ارن بخش تاررخیهای از پژ هشهای انیامشده در ارن زمینه ارائه میشود.
یشینهیتجربیخارجی 

.2-1پ
چانگ ،لورس جونتان ( )8117در پژ هشی به بررسی تأثیر شراف قیمدتگدذاری سدهام
شرتتها بر تصمیمات سرمارهگذاری در س ح شرتتها پرداختند .نمونهی آماری پژ هش آنها
شامل  488شرتت بورسی تشور استرالیا د رهی زمانی پژ هش  3331تدا  8111بدود .نتدارج
پژ هش راب هی مثبت بین میزان سدرمارهگدذاری شدرتتهدا شدراف قیمدتگدذاری در بدازار
سرماره را تأرید میتند بر ارن اساس پیشنهاد میدهد ته ارزشدیابی بدیش از اقدع (تدمتدر از
اقع) به سرمارهگذاری بیش از اقع (تمتر از اقع) منیر میشود .همینین نتدارج آنهدا نشدان
میدهد ته حساسیت سرمارهگدذاری شدرتتهدا بده شدراف قیمدتگدذاری بدرای شدرتتهدای
سرمارهای بیشتر از شرتتهای غیرسرمارهای است ته م اب نرررهی زمانبندی بازار است.
تررنوگر هو ررنوفا ( )8133در پژ هشی با منوان «نمش ارزشیابی نادرست بر ر ی رفتدار
سرماره گذاری ساختار سرماره شرتتها» بر اسداس نموندهای از  348شدرتت بورسدی تشدور
مالزی عی د رهی زمانی  8111تا  ،8117نشان دادند ته ارزشیابی نادرست بازار تأثیری مثبدت
بر رفتار سرمارهگذاری شدرتتهدا داردا امدا اردن تدأثیر بده ممدداری نداچیز بدیاهمیدت بدین
شرتتهای با محد درت مالی باال شرتتهای بد ن محد درت مالی متفا ت اسدت .مدا ه بدر
ارن ،نتارج حاصل از بررسی ارزشیابی نادرست ر ی ساختار سرمارهی شرتتها نشدان مدیدهدد
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ته ارزشیابی نادرست تأثیری منفی بر ر ی اهرم مالی دارد.
لی ،هنری چو ( )8133در پژ هشی ارتبداط بدین شدراف قیمدتگدذاری سدهام ،پداداش
مدرران سرمارهگذاری را موردبررسی قراردادند .نتارج حاتی از ارن بود ته راب دهی معنداداری
بین س ح سرمارهگذاری شراف قیمتگذاری جود ندارد ،امدا بدین میدزان پداداش مددرران
سرمارهگذاری راب هی مثبت معناداری جود دارد.
الزهرانی رائو ( )8134در پژ هشی بده بررسدی تدأثیر قیمدتگدذاری نادرسدت سدهام بدر
سرمارهگذاری شرتتها با استفاده از د نرررهی زمانبنددی بدازار نررردهی ارضدای سدهامدار
پرداختند .نتارج پژ هش آنان نشان داد ته قیمتگذاری نادرست سهام بر رفتدار سدرمارهگدذاری
مدرران تأثیر دارد محد درت مالی نیدز بدهمندوان متییدر اسد ه بدر راب دهی قیمدتگدذاری
نادرست-سرمارهگذاری تأثیر معناداری دارد .همینین نتارج ارن پدژ هش در مدورد د نررردهی
مذتور نیدز بیدانگر پدذررش هدر د نرررده در تشدررح راب دهی بدین قیمدتگدذاری نادرسدت-
سرمارهگذاری است.
پانتزالیس پارک ( )8134پژ هشی با منوان «هزرنهی نمارندگی شراف قیمدتگدذاری
سهام» در تشور آمرررا انیام دادند .نتارج پژ هش بیانگر ارتباط مثبدت معندادار بدین شدراف
قیمتگذاری سهام هزرنههای نمارندگی است .همینین نتارج پدژ هش نشدان داد تده جدود
مرانیسمهای پاداش مدرران بامث تاهش تضاد منافع می شود راب هی شراف قیمتگدذاری–
هزرنهی نمارندگی را ضعیوتر میتند.
انگ ( )8131در پژ هشی تأثیر مالریت نهادی بر ارتباط قیمتگذاری نادرست سهام
سرمارهگذاری شدرتتهدا را بررسدی تردندد .نتدارج نشدان داد احساسدات سدهامدار (نهدادی)
مستمیماً بر رفتار سرمارهگذاری شرتتها تأثیرگذار است .همینین ارتبداط بدین قیمدتگدذاری
نادرست سهام-سرماره گذاری در شرتتهاری ته درصد مالریت نهادی (مانند نهادهدای مدالی
سرمارهگذاری) باالتر است ،قویتر است.
یشینهیتجربیداخلی 

.2-2پ
موسوی شیری ،خکعتبری

قفی ( )3133در پژ هشی اثر بیشارزشیابی سدهام را بدر ر ی

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هشتم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 5931

511

مدرررت سود شرتتها سنییدند .آنها در تحمی خدود بده دنبدال فدراهم تدردن شدواهدی در
ارتباط با نمش بیش ارزشیابی سدهام ر ی مددرررت سدودهای افزارشدی در آرندده بودندد .نتدارج
تحمی آنها نشان میدهد ته بیشارزشیابی سهام با مدرررت سودهای افزارشی د رههدای بعدد
راب هی مثبت معنداداری دارد .در اقدع در شدرتتهدای موردم العده در بدورس ا راق بهدادار
هنگامیته سهام توسط بازار بیشارزشیابی میشود ،مدرررت شرتتها بدهمنردور دسدتیابی بده
منافع زراد بودن قیمت سهام با دستتاری تعهدات اختیاری به حمارت از خ اهدای ارزشدیابی،
تمارل دارد.
پورحیدری ،رحمانی غامی ( )3138تأثیر مدرررت سود اقعی را بر رفتار سرمارهگدذاری
در نمونهای شامل  11شرتت پذررفتهشده در بورس ا راق بهدادار تهدران در بدازه 3133-3173
بررسی تردند .نتارج نشان داد ته بین جررانهای نمدی غیرمادی ناشی از فعالیتهای ممکیداتی
هزرنههای غیرمادی اختیاری (معیار مدرررت سود اقعدی) بدا سدرمارهگدذاری ناتدارا راب دهی
معنادار جود دارد .بدرن معنی ته با اممال بیشتر مدرررت سود اقعی ،میدزان سدرمارهگدذاری
ناتارا نیز افزارش میرابد.
در بددازار سددرمارهی تشددورمان در حددوزهی قیمددتگددذاری نادرسددت سددهام تددأثیر آن بددر
سرمارهگذاری د پژ هش انیامشده است ته رری از آنها با ر رردردی مشدابه پدژ هش حاضدر
بوده است .پاتیزه بشیری جورباری ( )3138در تحمیمی با منوان «تأثیر ارزشیابی نادرست بدر
تصمیمات سرمارهگذاری شرتتهای پذررفتهشده در بورس ا راق بهادار تهران» بدا اسدتفاده از
نمونهای شامل  311شرتت تولیدی در د رهی زمانی  3133الی  ،3131به ارن نتییه رسید ته
مامل غیر بنیادی قیمت سهام بدا تصدمیمات سدرمارهگدذاری مددرران ارتبداط معنداداری دارد
مدرران قیمتهای باالتر سهام شرتت را بهمنوان مامتهاری از انترارات مثبت سدرمارهگدذاران
شرتتها نسبت به تصمیمات سرمارهگذاری در نرر میگیرندد .در اردن پدژ هش قیمدتگدذاری
نادرست سهام از عرر ر رررد تررنوگر هو ررنوفا ( )8133بود ته از عررد موامدل مدؤثر بدر
ارزش ذاتی ،مانند سود هر سهم ،بازده داراریها ،سود تمسیمی ،نسبت قیمت به فر ش نسدبت
قیمت به جرران نمد آزاد با استفاده از مدلی متشدرل از اردن موامدل قیمدت پدیشبیندیشدده
(ذاتی) را محاسبه ترده ،با قیمت اقعی بازار ممارسه ترده قیمتگدذاری نادرسدت را محاسدبه
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تردند.
مباسی شررفی ( )3131پژ هشی با منوان تأثیر «قیمتگذاری نادرست بر سرمارهگذاری
ساختار سرماره در شرتتهای با محد درت مالی» در نمونهای متشرل از  331شرتت بورسی
در بازه زمانی  3133-3134انیام دادند .قیمتگذاری نادرست از عررد ممارسدهی ارزش بدازار
به دفتری اقعی تخمینی محاسبه شد .نتارج نشان داد قیمتگذاری نادرست اثدر معردوس بدر
رفتار سرمارهگذاری دارد ،اما ارن تأثیر فمط تفا ت اندتی هم بر شرتتهای با محدد درت مدالی
زراد هم با محد درت مالی تم دارد .بهما ه قیمتگذاری نادرست ،سداختار سدرماره را تحدت
تأثیر قرار میدهد .بین قیمتگذاری نادرست ساختار سرماره راب هی مستمیم برقرار است ،امدا
قیمتگذاری نادرست در شرتتهای با محد درت مالی زراد اثدر معروسدی بدر سداختار سدرماره
دارد.
حیدرپور احسانی عباعبائی ( )3134نمدش سدرمارهگدذاران نهدادی را در سیاسدتهدای
سرمارهگذاری شرتت بررسی تردند .نتارج تحمید بیدانگر جدود راب دهی مثبدت ضدعیو بدین
سرمارهگذاران نهادی سیاست سرماره گذاری بودا همینین میان جرران نمد ممکیداتی بدازده
بازار سهم  P/Eبا سیاست سرمارهگذاری راب ه ی معناداری جود نداشت .سه متییدر تنترلدی
سن شرتت ،اندازه نسبت اهرمی نیز راب ه معناداری داشتند ته درارنبین اندازه سن شرتت
راب هی مثبت نسبت اهرمی راب هی منفی با سیاست سرمارهگذاری دارد.
افاعونی ( )3131در پژ هشی تأثیر تیفیت گزارشگری مالی متمارن نبودن اعامات بدر
اتنش تأخیری قیمت سهام را در  338شرتت بورسدی در بدازه زمدانی  3138-3138بررسدی
ترد .رافتههای پژ هش نشان داد ته افزارش در تیفیدت گزارشدگری مدالی تداهش در میدزان
نامتمارن بودن اعامات ،تاهش اتنش تأخیری قیمت سهام را به دنبال دارد.
ستارش شمسالدرنی ( )3131راب هی بین گدرارش احساسدی سدرمارهگدذاران قیمدت
سهام شرتتها را در  333شرتت پذررفتهشده در بدورس ا راق بهدادار تهدران در بدازهی زمدانی
 3138-3131بررسی تردند .نتارج پژ هش نشدان داد تده متییرهدای مومنتدوم صدرف ارزش
سهام از دردگاه نسبت سدود بده قیمدت هدر سدهم ،دارای ارتبداط مثبدت معندادار متییدر اثدر
زرانگررزی دارای ارتباط منفی معناداری با قیمت سهام استا اما بین سده متییدر اثدر برگشدت
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بکندمدت ،اثر اندازه صرف ارزش سهام از دردگاه نسبت سود به خالص جررانهدای نمددی هدر
سهم با قیمت سهام راب هی معناداری رافت نشد .ما ه بر ارن متییر نرخ بازده داراریها ارتبداط
مثبت نرخ بازده فر ش ،ارتباط منفی با قیمت سدهام دارد .بدین د متییدر نسدبت سدرماره در
گردش به داراریها نرخ رشد داراریها با قیمت سهام ،راب هی معناداری رافت نشد.
یههایپژوهش 
.2-3فرض 
با توجه به مبانی نرری تیربی ارائهشده ،فرضیهی ا ل به شرل زرر عراحی میشود:
فرضیهی ا ل :قیمتگذاری نادرست سهام بر میزان سرمارهگذاری شرتتها تأثیر معنادار
مستمیم دارد.
اِستین ( )3331تأتید ترد ته حساسیت سرمارهگذاری به قیمتگدذاری نادرسدت بسدتگی
به دسترسی شرتت به سارر منابع تأمین مالی دارد .اگر مدرر بتواندد از سدود انباشدته ردا بددهی
برای تأمین مالی سرمارهگذاری استفاده تند ،آنگداه در تصدمیمات سدرمارهگدذاری تدمتدر بده
قیمتگذاری نادرست سهام توجه میتندا اما اگر شرتت دارای محدد درت مدالی باشدد فمدط
توان صد ر سهام جدرد را داشته باشد ،قیمتگذاری سهام در تصدمیمات سدرمارهگدذاری مهدم
تکمی میشودا زررا زمانی ته شرتت انحصاراً بر صد ر سهام بدرای تدأمین مدالی سدرمارهگدذاری
جدرد تریه میتند ارن مسئکه نمود پیدا میتند .در موارد حاد ته پر ژه تنهدا از عررد صدد ر
سهام جدرد تأمین مالی مدی شدود ،ارزردابی بدازار از تیفیدت پدر ژه ندرخ بدازده مدورد انتردار
سرماره گذاران موامل مهمی در اخذ تصمیمات سرمارهگذاری محسوب میشوندا بنابرارن زمدانی
ته ر

شرتت دارای محد درت مالی بیش از اقع قیمتگذاری میشود ،هزرنهی پارین صدد ر

سهام به شرتت اجازهی انیام سرمارهگذاری را میدهد .اردن منیدر بده فرضدیهی د م پدژ هش
میشودا
فرضیه ی د م :میزان محد درت مالی بر ارتباط بین قیمتگذاری نادرست-سدرمارهگدذاری
تأثیر معنادار دارد.
پولد

سدداپینزا ( )8113بددا تمد

نرررددهی ارضددای سددهامداران اسددتدالل تردنددد تدده

قیمتگذاری نادرست سهام شرتتها در بازار سرماره تأثیر مسدتمیمی بدر ر ی سدرمارهگدذاری
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شرتتها دارد .اگر بازار سهام شدرتت را بدهعدور نادرسدت قیمدتگدذاری تندد ،مددرران سدعی
میتنند تا بازده توتاهمدت سهام را از عرر تصمیمات سرمارهگذاری سودآ ر افزارش دهندد تدا
احساسات فعکی سهامداران را ارضا تنند .در شرتتهاری ته جه نمد زراد را ظرفیت آزاد بددهی
دارند زمانی ته سهام آنها بیش از اقع قیمتگذاری میشود ،ممرن اسدت انگیدزه بدرای تکدو
تردن ارن منابع با سرمارهگذاری در پر ژههای با ارزش فعکی خدالص منفدی باشدد زمدانی تده
سهام آنها تمتر از اقع قیمتگذاری شود از فرصتهدای سدرمارهگدذاری مثبدت چشدمپوشدی
تنندا بنابرارن فرضیه سوم به آزمون اثر ارضای سهامداران میپردازدا
فرضیهی سوم :افد زمدانی سدهامداران بدر ارتبداط بدین قیمدتگدذاری نادرسدت سدهام
سرمارهگذاری تأثیر معناداری دارد.
روششناسیپژوهش 
 .3
پژ هش حاضر از نوع پژ هشهای توصیفی-همبستگی است به دنبال بررسی ارتباط بدین
د متییر است .دادههای پژ هش نیز در گذشته اتفاق افتاده امردان دسدتتداری آنهدا بدرای
پژ هش ممد ر نیست .دادههای مورداستفاده برای تحکیلهای آمداری از ندوع دادههدای ترتیبدی
(پانل) است.


ونمونهیآماریپژوهش 

.3-1جامعه
جامعه ی آماری موردنرر پژ هش ،تکیهی شرتتهای پذررفتهشده در بدورس ا راق بهدادار
است ته از سال  3131تا  3131سهام آنها در بورس معامکهشده است .نمونهی آماری موردنرر
در ارن پژ هش بر اساس ر ش حذف سامانمند انتخاب میشود .در ارن پژ هش نمونهی آمداری
شامل تمام شرتتهاری است ته دارای تمام رژگیهای زرر باشند:
 -3شرتتهاری ته قبل از سدال  3134در بدورس پذررفتدهشدده تدا پاردان سدال 3131
پیوسته مضو بورس بودهاندا
 -8شرتتهاری ته پاران سدال مدالی آنهدا  83اسدفند هرسدال باشدد در عدول بدازهی
پژ هش تیییر سال مالی نداشته باشندا
 -1شرتتهاری ته جزء سرمارهگذاریها

اس هگری مالی نیستندا
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 -4شرتتهاری ته دادههای موردنرر آنها در دسترس محم است.
درنهارت  371شرتت  3431سال -شرتت ( 13سدال -شدرتت بده دلیدل ارزش دفتدری
منفی حموق صاحبان سهام حذف شدند تا در محاسبات قیمتگذاری نادرست نتارج را مخد ش
نرنند) برای آزمونهای آماری انتخاب شدند.


مدلهایپژوهش 
.3-2متغیرهاو 
متییر ابسته :متییر ابستهی پژ هش میزان سرمارهگذاری ) (Iاسدت تده از عررد جمدع
پرداخت بابت سود سهام ) ،(Divبهره بدهی ) (Intخالص خررد داراری ثابت (منرور پرداخدت
بابت خررد داراری ثابت ) (AssPurمنهای دررافت بابت فر ش داراری ثابت ) (AssSaleاسدت)
م اب راب هی شمارهی ( )3محاسبه خواهد شد بهمنرور همممیاسسدازی بدر ارزش دفتدری
جمع داراریها در ا ل د ره ) (Aتمسیمشده است (الزهرانی رائو8134 ،ا

انگ.)8131 ،

متییر مستمل :سه متییر مستمل در پژ هش جود دارند ته به ترتیب فرضیه مبارتاند از:
قیمتگذاری نادرست :برای محاسبهی شدراف قیمدتگدذاری از ر شدی تده ر دز-تدر ف،
رابینسون

رس اناتان ( )8111ارائه تردند ،استفادهشده است .آنها از تیزرهی نسبت قیمدت

بازار به ارزش دفتری برای محاسبهی شراف قیمتگذاری استفاده تردند .آنها ارن نسبت را در
ممدار ارزش ذاتی سهام شرتت ضرب تمسیم تردند تا راب هی شمارهی ( )8به دست بیارد:

در تیزرهی انیامشده تسر ا ل ،متییر قیمتگدذاری نادرسدت ) (Devاسدتا اردن بخدش
نتییهی بی قامدگی رفتاری سهامداران را جود مدم تمدارن اعامداتی بدین اشدخاص داخکدی
ذینفعان خارج شرتت است .تسر د م هم جزء فرصت رشد ) (Gنسبت قیمدت بدازار بده ارزش
دفتری است ته فرصتهای رشد را بهعور خالص از اشدتباه محاسدباتی انددازهگیدری مدیتندد.
ر دز-تر ف همراران ( )8111برای محاسبهی ارزش ذاتی نیز از مدل شدمارهی ( )1اسدتفاده
تردند:
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|

در مدل شمارهی ( M )1ارزش بازار سهام BV ،ارزش دفتری حموق صداحبان سدهامNI ،

سود خالص ساالنه  Levنیز اهرم مدالی اسدت تده از تمسدیم جمدع بددهی بدر جمدع داراردی
محاسبهشده است :D .متییر میازی زراندهی است برای سال-شرتتهای زرانده ممدار رد
در غیر ارن صورت ممدار صفر را میگیرد .برای محاسبهی ارزش ذاتی ابتدا مدل شدمارهی ()1
برآ رد میشود ،سپس ممادرر برازش شده ) (Fitted Valueمدل ارزش ذاتی است.
محد درت مالی :برای اندازهگیری محد درت مالی از مددل تدپان زرنگدالس ()3337
ته توسط تهرانی حصارزاده ( )3133به فرم مدل شمارهی ( )4برآ رد شده است ،استفادهشده
است:
]

[

]

]

[
]

[

[

در مدل شمارهی ( )4فوق  :CFجرران نمدی ممکیداتی :DIV ،سدود نمددی مصدوب:C ،
جمع جه نمد سرمارهگذاری توتاهمدت :DEBT ،ارزش دفتدری جمدع تدل بددهی  Aنیدز
ارزش دفتری جمع تل داراریها هستند.
نسبت گردش سهام ) :(CEبرای اندازهگیری اف زمانی سدهامدار از نسدبت گدردش سدهام
استفاده میشود ته نسبت میانگین ساالنهی حیم معامات سهام (ررالی) به تعداد تل سهام در
دسترس در عی سال است .هرچه گردش سهام بیشتر باشد اف زمانی سهامدار توتاهتدر اسدت
(پول

ساپینزا8113 ،ا الزهرانی رائو.)8134 ،
متییرهای تنترلی :چهار متییر تنترلی به شرح زرر در مدلها جود دارند:
افزارش سرماره ) :(NetEqبرای محاسبهی افزارش سرماره میزان سرمارهی افدز دهشددهی

هرسال بر ارزش دفتری جمع داراریها تمسیمشده است (مانند الزهرانی رائو)8134 ،ا
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جرران نمد ممکیاتی ) :(CFبه دلیل حساسیتی ته سرمارهگدذاری بده جرردانهدای نمددی
دارد ،الزم است تأثیر جررانهای نمدی تنترل شود .جرران نمد ممکیاتی برابر با خدالص جرردان
نمد ممکیاتی (در صورت گردش جوه نمد) است ته بهمنرور همسانسازی بر ارزش دفتری تدل
داراریها در ا ل د ره تمسیم میشود (مانند الزهرانی رائو8134 ،ا

انگ)8131 ،ا

فرصت رشد ) :(Gفرصت رشد از موامدل مدؤثر بدر سدرمارهگدذاری عبد نتدارج تحمیمدات
پیشین است ته ممرن است بر قیمتگذاری نادرست سهام ارتباط بدین اردن د متییدر مدؤثر
باشد .در ارن پژ هش فرصتهای رشد بهعور خالص از اشتباهات قیمتگدذاری عبد ر رردرد
ر دز-تر ف همراران ( )8111محاسبه شده اسدت .در ادامده متییرهدای پدژ هش در نگدارهی
شمارهی ( )3بیانشدهاند (مانند الزهرانی رائو)8134 ،ا
سهام شنا ر آزاد ) :(FFدرصد سهام شنا ر آزاد به منرور تنترل نسبت گردش سهام (زردرا
میزان سهام در گردش بر حیم معامات تأثیرگدذار اسدت) در فرضدیهی سدوم ارد مددل شدده
است.
نگاره:1متغیرهایپژوهش 
نحوهی اندازهگیری

نام متییر

نماد متییر

میزان سرمارهگذاری

I

شراف قیمتگذاری

Dev

تیزره نسبت  MTBعب ر رررد ر دز-تر ف همراران ()8111

محد درت مالی

FC

مدل تپان زرنگالس ()3337

نسبت گردش سهام

CE

میانگین ساالنه حیم معامات ررالی سهام تمسیمبر تعداد سهام

خالص صد ر سهام

NetEq

جمع پرداخت بابت سود سهام ،بهره

خررد داراری ثابت (منهای

فر ش داراری ثابت) تمسیمبر ارزش دفتری جمع داراریها

میزان افزارش سرماره تمسیمبر ارزش دفتری جمع داراریها

فرصت رشد

G

تیزره نسبت  MTBعب ر رررد ر دز-تر ف همراران ()8111

جرران نمد ممکیاتی

CF

سود قبل از مالیات بعا ه استهاک تمسیمبر ارزش دفتری جمع

سهام شنا ر آزاد

FF

داراریها
منرور درصد سهام شنا ر آزاد است.

بهمنرور آزمون فرضیهی ا ل پژ هش از مدل شمارهی ( )1استفادهشده است (الزهرانی
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رائو:)8134 ،

پس از برآ رد مدل شمارهی ( )4بر مبنای امتیاز محد درت مالی محاسبهشدهی شرتتهدا
به د پرتفوی شامل شرتت های دارای محد درت مدالی شدرتتهدای فاقدد محدد درت مدالی
تمسیمشده سپس برای آزمون فرضیهی د م نیز مدل شمارهی ( )1برای هر د پرتفوی بهعدور
میزا برآ رد شده است (الزهرانی رائو:)8134 ،

برای آزمون فرضیه ی سوم نیز ابتدا بر مبنای نسبت گردش سهام ) ،(CEشرتتها را به
د پرتفوی با اف زمانی باالی سهامداران اف زمانی پارین سهامداران تمسیم ترده سپس
متییر سهام شنا ر آزاد به مدل شمارهی ( )1افز ده میشود .حاصل به شرل مدل شمارهی ()7
است ته برای هر د پرتفوی بهعور میزا برآ رد شده است (الزهرانی رائو:)8134 ،

برای برآ رد مدل های پژ هش از ر ش رگرسیون چندمتییره استفاده شده است .بدا توجده
به ارنره دادههای ترتیبی برای برآ رد مدلها استفادهشده اسدت ،لدذا آزمدونهدای خداص اردن
دادهها مانند آزمون پاراری ،آزمونهای نمض فر ض تاسدی
آزمون ناهمسانی اررانس با تم

(مانندد آزمدون خودهمبسدتگی

نرمافدزار  ،Stata12آزمدونهدای تشخیصدی (آزمدون لیمدر

هاسمن) انیامشده در انتها با توجه به نتارج آزمونهای تشخیصی ،مدلها به تمد

ندرمافدزار

 Eviews8برآ رد خواهند شدد .بدرای آزمدون معنداداری رگرسدیون فرضدیههدا بده ترتیدب از
آزمونهای  t Fاستفاده خواهد شد.
.4یافتههایپژوهش 
در نگارهی شمارهی ( )8خاصهای از آمارههای توصیفی متییرهدای پدژ هش آمدده اسدت.
میانگین نسبت سرمارهگذاری  1131است .همانعور ته از آمارههدای توصدیفی مشدخص اسدت
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میانگین قیمتگذاری نادرست  1131انحراف استاندارد آن  1111است ته نشان میدهد بهعور
متوسط قیمتگذاری نادرست توچ تر از ر

(تمقیمتگذاری) اسدت (قیمدت بدازار تدمتدر از

قیمت ذاتی است) میزان انحراف پارین استا اما میانگین فرصت رشد  3113اسدت تده بیدانگر
جود فرصت رشد در شرتتهای نمونه است (توجه شود فرصت رشد صفر به معنای برابر بدودن
ارزش ذاتی سهام با ارزش دفتری آن است) .متوسدط افدزارش سدرماره نیدز ممددار پدارین 1111
است .همینین گردش سهام نیز بهعور متوسط برای هر سهم  1131ررال در ر ز است .شداخص
محد درت مالی تپان زرنگالس نیز مددی مثبت (به معنای شرتت فاقد محد درت مالی) ردا
منفی (به معنای دارای محد درت مالی) است در نمونهی تحمید حاضدر متوسدط اردن مددد
 -811است ته بیانگر جود محد درت مالی است.
:آمارههایتوصیفیمتغیرهایپژوهش 

نگاره2
متییر

تعداد
مشاهده

احد اندازهگیری

سرمارهگذاری

3431

درصدی از جمع داراریها

1131

میانگین بیشینه تمینه
-1143 3131

انحراف
استاندارد
1138

قیمتگذاری
نادرست

3431

بد ن احد

1131

3111

113

1111

فرصت رشد

3431

بد ن احد

3113

3113

1

1113

جرران نمدی

3431

درصدی از جمع داراریها

1133

811

-1183

1183

افزارش سرماره

3431

درصدی از جمع داراریها

1111

3134

1

1113

گردش سهام

3431

1131

131

3131

1181

محد درت مالی

3431

-811

-31133 1113

ررال ر زانه به ازای هر
سهم
بد ن احد

3133



.4-1آزمونهایپایایی 
پاراری متییرهای پژ هش بدرن معنی است ته میانگین

اررانس متییرها در عول زمان

تو اررانس متییرها بین سالهای مختکو ثابت بوده است .درصورتیته متییرها پارا نباشند،
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چه در مورد دادههای سری زمانی چه در دادههای ترتیبی بامث بر ز مشرل رگرسیون تاذب
خواهد شد (زرانژاد
لورن ،لین

انواری .)3134 ،به همین دلیل پاراری متییرها با استفاده از د آزمون

چو )(LL

آزمون فیشر تعمیم رافته ) (PPFانیام شدند

نتارج در نگارهی

شمارهی ( )1ارائهشده است.
:نتایجآزمونهایپایاییمتغیرها 

نگاره3
متییر

آماره آزمون  LLمعناداری آماره آزمون  PPFمعناداری

نتییه

سرمارهگذاری

-11

1111

371

1111

پارا

قیمتگذاری نادرست

-31

1111

114

1111

پارا

فرصت رشد

-377

1111

181

1111

پارا

جرران نمدی

-38

1111

113

1111

پارا

افزارش سرماره

-311

1111

141

1111

پارا

گردش سهام

-111

1111

338

1111

پارا

محد درت مالی

-87

1111

131

1111

پارا

همانعور ته نگارهی شمارهی ( )1نشان میدهد متییرهای پژ هش دارای پاراری الزم (در
س ح را در س ح تفاضل مرتبهی ا ل) هستند نیازی به بررسی همجمعی متییرهای پژ هش
نیست.
.4-2نتایجآزمونهایناهمسانیواریانسوعدمخودهمبستگی 
اگر جمکهی خ ا دارای اررانس ثابت نباشد ،آن را اررانس ناهمسانی میگورندد رردی از
مشراتی است ته در برآ رد معادالت رگرسیون به آن برخورد میشدود .از پیامددهای ارردانس
ناهمسانی میتوان به ناتاراری تخمینزنندهها مخد ش شدن نتارج آزمونهای  F ،tاشاره ترد.
برای تشو اررانس ناهمسانی در پژ هش حاضر از آزمدون بدر ش-پاگدان اسدتفادهشدده اسدت.
درصورتیته اررانس ناهمسانی جود داشته باشد ،بارسدتی از ر ش  GLSبدرای تخمدین مددل
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استفاده ترد .فرض تاسی

درگری ته جود آن اهمیت دارد ،فرض مدم خودهمبستگی اسدت

ته از فر ض اساسی ر ش  OLSاست .همبستگی خ اها با رردرگر را اص احاً خودهمبسدتگی
میگورند در صورت جود آن ر ش  OLSدرگر قابلاستفاده نیست (زرانژاد اندواری.)3134 ،
در پژ هش حاضر از آزمون د ربین اتسدون ) (DWبدرای بررسدی خودهمبسدتگی اجدزا خ دا
استفادهشده است .نتارج آزمون ناهمسانی اررانس آزمون خودهمبستگی در نگارهی شدمارهی
( )4آمده است.
:نتایجآزمونهایناهمسانیوخودهمبستگی 

نگاره4
مدل
مدل شماره ()1

معناداری آزمون
بر ش-پاگان

نتییه

آماره
DW

نتییه

11181

ناهمسانی
اررانس

3137

مدم خودهمبستگی

مدل شماره (-)1پرتفوی شرتتهای
فاقد محد درت مالی

11187

ناهمسانی
اررانس

3131

مدم خودهمبستگی

مدل شماره (-)1پرتفوی شرتتهای
دارای محد درت مالی

1111

ناهمسانی
اررانس

3133

مدم خودهمبستگی

مدل شماره (-)7پرتفوی شرتتهای
با گردش سهام پارین (اف زمانی
بکندمدت سهامدار)

1181

همسانی
اررانس

3133

مدل شماره (-)7پرتفوی شرتتهای
با گردش سهام باال (اف زمانی
توتاهمدت سهامدار)

1113

همسانی
اررانس

3131

مدم خودهمبستگی

مدم خودهمبستگی

نتارج ارائهشده در نگارهی شدمارهی ( )4بیدانگر جدود ارردانس ناهمسدانی در مددلهدای
شمارهی ( )1( )1است (فرض صفر آزمون بر ش-پاگان اررانی همسانی است ته با توجده بده
س ح معناداری همهی مدلها ته زرر  1111است رد میشود) لذا بدرای بدرآ رد اردن مددلهدا
بارستی از ر ش حداقل مربعات تعمیمرافته  GLSاستفاده تردا اما مدل شمارهی ( )7در هدر د
پرتفوی با ر ش حداقل مربعات معمولی ) (OLSبرآ رد خواهد شد.
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آزمونهایتشخیصیلیمروهاسمن 

.4-3نتایج
با توجه به ارنره برای تخمین مدلهای ترتیبی سه ر ش پانل (شامل پانل بدا ر ش اثدرات
ثابت پانل با اثدرات تصدادفی) رگرسدیون تیمیعدی ) (Poolجدود دارد بارسدتی بده تمد
آزمونهای تشخیصی ر ش صحیح برآ رد مدلها را تعیین ترد .آزمون لیمر برای انتخاب از بین
ر ش پانل رگرسیون تیمیعی انیام می شود (فرض صفر ارن آزمون ر ش رگرسیون تیمیعدی
است) درصورتیته نتییهی آزمون ر ش پانل باشد (فرض صفر رد شود) ،آزمون هاسمن برای
انتخاب از بین ر ش های پانل اثرات ثابت پاندل اثدرات تصدادفی انیدام خواهدد شدد (زراندژاد
انواری .)3134 ،با تفاسیر مذتور نتارج آزمونهای لیمر هاسمن بدرای مددلهدای پدژ هش در
نگارهی شمارهی ( )1بیانشدهاند.
:نتایجآزمونهایتشخیصیلیمروهاسمن 

نگاره5
مدل

معناداری

نتییه

معناداری

آزمون لیمر آزمون لیمر آزمون هاسمن

نتییه آزمون
هاسمن

مدل شماره ()1

1111

ر ش پانل

1111

ر ش اثرات ثابت

مدددل شددماره (-)1پرتفددوی شددرتتهددای فاقددد

1111

ر ش پانل

1111

ر ش اثرات ثابت

محد درت مالی
مدددل شددماره (-)1پرتفددوی شددرتتهددای دارای

1111

ر ش پانل

1111

ر ش اثرات ثابت

محد درت مالی
مدل شماره (-)1پرتفوی شدرتت هدای بدا گدردش

1111

ر ش پانل

1111

ر ش اثرات ثابت

سهام پارین (اف زمانی بکندمدت سهامدار)
مدل شماره (-)1پرتفوی شدرتت هدای بدا گدردش

1111

ر ش پانل

1111

ر ش اثرات ثابت

سهام باال (اف زمانی توتاهمدت سهامدار)

با توجه به نگارهی شمارهی ( )1همهی مدلهای پژ هش بارستی با ر ش پانل اثرات ثابت
برآ رد شوند.
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فرضیهیاولپژوهش 

.4-4آزمون
نتارج برآ رد مدل شمارهی ( )1ته برای آزمون فرضیهی ا ل پژ هش مورداستفاده
قرارگرفته است در نگارهی شمارهی ( )1آمده است.

:نتایجبرآوردمدلشمارهی( )5

نگاره6

متییر
جرران نمدی
قیمتگذاری نادرست
فرصت رشد
افزارش سرماره
جز ثابت

نماد

ضررب رگرسیون

آماره t

س ح معناداری

CF

11313817

3131

1111

DEV

11313311

4133

1111

G

11173311

3134

1111

NetEq

11148443

8114

1113

C

-11178113

-3111

1138

آمارههای موز ن برآ رد مدل
ضررب تعیین

%71

آماره F

81133

ضررب تعیین تعدرلشده

%71

احتمال آماره F

1111

با توجه به بخش آمارههای موز ن برآ رد مدل در نگارهی ( ،)1مشخص میشود تده آمداره
 Fس ح معناداری آن بیانگر معنادار بودن رگرسیون است (معناداری آمداره  Fتمتدر از سد ح
خ ای  1111است) .همینین ضررب تعیین تعدرلشدهی مدل ممدار  71%اسدت .بدرای آزمدون
فرضیهی ا ل پژ هش بارستی آزمون  Tرا برای متییدر قیمدتگدذاری نادرسدت ) (DEVانیدام
دهیم .ممدار آماره  tبرای متییر مذتور  4133است ته با توجه به ناحیهی بحراندی (ناحیدهی رد
فرض صفر پذررش فرضیهی پژ هش ته با توجه به س ح معناداری  1131بارستی بدین -3131
تا  +3131نباشد) موردقبول بدوده لدذا فرضدیهی ا ل پدژ هش رد نمدیشدود قیمدتگدذاری
نادرست سهام تأثیر معنادار مستمیمی بدر سدرمارهگدذاری دارد (اردن نتییده تأریدد تننددهی
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نرررهی زمانبندی بازار نیز است) .در بین متییرهای تنترلی نیدز بدهجدز فرصدت رشدد تده در
س ح  %31معنادار است ،سارر متییرهای تنترلی در سد ح  %33نیدز معندادار هسدتند تدأثیر
مستمیمی بر متییر ابسته دارند.
.4-5آزمونفرضیهیدومپژوهش 
بهمنرور آزمون فرضیهی د م پژ هش بارسدتی مددل شدمارهی ( )1را بدرای هدر د دسدته
شرتت های فاقد محد درت مالی شرتتهای دارای محد درت مالی بهعور میزا برآ رد تندیم.
نتارج برآ رد مدل شمارهی ( )1برای هر د پرتفوی در نگارههای شدمارهی ( )3( )7ارائدهشدده
است.
پرتفویشرکتهایفاقدمحدودیتمالی 

:نتایجبرآوردمدلشمارهی(-)6

نگاره7


متییر

نماد

ضررب رگرسیون

آماره t

س ح معناداری

جرران نمدی

CF

11314133

7133

1111

قیمتگذاری نادرست

DEV

11331113

4133

1111

فرصت رشد

G

11311371

8171

1111

جز ثابت

C

-11331338

-8131

1111

آمارههای موز ن برآ رد مدل
ضررب تعیین

%77

آماره F

33183

ضررب تعیین تعدرلشده

%71

احتمال آماره F

1111
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پرتفویشرکتهایدارایمحدودیتمالی 

نتایجبرآوردمدلشمارهی(-)6

نگاره:8

نماد

ضررب رگرسیون

آماره t

س ح معناداری

متییر

CF

11331117

1118

1111

DEV

11313131

1131

1118

فرصت رشد

G

11111311

-3183

1133

جز ثابت

C

11338141

3111

1133

جرران نمدی
قیمتگذاری نادرست

آمارههای موز ن برآ رد مدل
ضررب تعیین

%38

آماره F

83141

ضررب تعیین تعدرلشده

%73

احتمال آماره F

1111

همانعور ته در نگارههای شمارهی ( )3( )7مشخص است در هر د حالت رگرسدیون
معنادار است (معناداری آماره  Fتمتر از س ح خ دای  1111اسدت) .همیندین ضدرارب تعیدین
تعدرلشده در هر د حالت ممادرر قابل قبولی هستند .بهمنرور قضا ت در مدورد فرضدیهی د م
بارستی نتارج هر د پرتفوی ممارسده شدوند .در نگدارهی شدمارهی ( )7راب دهی قیمدتگدذاری
نادرست-سرمارهگذاری در مورد شرتتهای فاقد محد درت مالی برقرار است (زررا ممددار آمداره
 Tمتییر قیمتگذاری نادرست  4111است ته خارج از ناحیه بحرانی پدذررش فدرض صدفر قدرار
دارد) .در نگارهی شمارهی ( )3نیدز راب دهی قیمدتگدذاری نادرسدت-سدرمارهگدذاری در مدورد
شرتتهای دارای محد درت مالی برقرار است (ممدار آماره  Tخارج از ناحیدهی بحراندی اسدت).
ممادرر ضررب تعیین تعددرل شدده ضدررب رگرسدیون متییدر مسدتمل در د پرتفدوی تفدا ت
محسوسی با رردرگر ندارند درنتییه جدود محدد درت مدالی تفدا ت محسوسدی در راب دهی
قیمتگذاری نادرست-سرمارهگذاری ندارد .نرتهی قابلتوجه در مورد ارن د نگاره معنادار بدودن
مامل فرصت رشد (به معندای تأثیرگدذاری آن بدر متییدر ابسدته سدرمارهگدذاری) در پرتفدوی
شرتت های فاقدد محدد درت مدالی مددم معنداداری همدین مامدل فرصدت رشدد در پرتفدوی
شددرتتهددای دارای محددد درت مددالی (بدده معنددای مدددم تأثیرگددذاری آن بددر متییددر ابسددته
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سرمارهگذاری) است.
.4-6آزمونفرضیهیسومپژوهش 
برای آزمون فرضیهی سوم نیز از ر شی مشابه فرضیهی د م استفادهشده است .نتارج
برآ رد مدل شمارهی ( )7در د حالت در نگارههای شمارهی ( )31( )3ارائهشده است.


پرتفویشرکتهایباگردشسهامباال(افق

:نتایجبرآوردمدلشمارهی(-)7

نگاره9
کوتاهمدتسهامدار) 


نماد

ضررب رگرسیون

آماره t

س ح معناداری

متییر

CF

11348311

1117

1111

DEV

11131831

1133

1111

فرصت رشد

G

11111133

3131

1184

سهام شنا ر آزاد

FF

11831113

3131

1111

جز ثابت

C

-11313841

-3183

1137

جرران نمدی
قیمتگذاری نادرست

آمارههای موز ن برآ رد مدل
ضررب تعیین

%13

آماره F

3133

ضررب تعیین تعدرلشده

%11

احتمال آماره F

1111

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هشتم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 5931

559

پرتفویشرکتهایباگردشسهامپایین(افق

نتایجبرآوردمدلشمارهی(-)6

نگاره:11
بلندمدتسهامدار) 

نماد

ضررب رگرسیون

آماره t

س ح معناداری

متییر

CF

11113313

1147

1113

DEV

11313313

1131

1148

فرصت رشد

G

-11111133

-1133

1113

سهام شنا ر آزاد

FF

-11377333

-3137

1111

جز ثابت

C

11314183

3174

1113

جرران نمدی
قیمتگذاری نادرست

آمارههای موز ن برآ رد مدل
ضررب تعیین

%43

آماره F

4144

ضررب تعیین تعدرلشده

%13

احتمال آماره F

1111

همانعور ته در نگارههای ( )31( )3مشخص است در هر د حالت رگرسیون معندادار
است (معناداری آماره  Fدر هر د حالت تمتر از س ح خ ای  1111است) .بهمنرور قضدا ت در
مورد فرضیهی سوم بارستی از هر د نگداره اسدتفاده تدرد .همدانعدور تده نگدارهی ( )3نشدان
میدهد در مورد شرتتهای با گدردش سدهام بداال (دردد توتداهمددت سدهامدار) راب دهی بدین
قیمتگذاری نادرست-سرمارهگذاری برقرار است (آماره  Tمتییر قیمتگذاری نادرسدت در اردن
پرتفوی خارج از بازه بحرانی  -3131الی  +3131است)ا امدا در پرتفدوی شدرتتهدای بدا گدردش
سهام پارین (درد بکندمدت سهامدار) راب هی قیمتگذاری نادرست-سرمارهگذاری رد مدیشدود
(زررا آماره  Tمتییر قیمتگذاری نادرست در ارن پرتفوی در ناحیه بحرانی قرار دارد) .همیندین
ضررب تعیین تعدرلشده در د پرتفوی تفا ت محسوسی دارند .درنتییه فرضدیهی سدوم تأریدد
میشودا بنابرارن می توان بیان ترد ته مددرران در تصدمیمات سدرمارهگدذاری بده دنبدال ارضدا
سهامداران در توتاهمدت هستند.
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نتیجهگیری 

.5
برخی دالرل رفتاری مانند رفتار توده ار سهامداران ،اتنش بیشازاندازه را تمتر از اندازه
جود مدم تمارن اعاماتی بین مدرران سرمارهگذاران از موامل اصکی به جود آمدن پدرددهی
قیمتگذاری نادرست هستند .نررره ی مالی استاندارد قدادر بده توضدیح پدرددههدای رفتداری
استثنائات بازار سرماره نیستا اما نرررهی جدرد مالی رفتاری سدعی در توضدیح اردن پدرددههدا
دارد .هدف پژ هش حاضر ته از نوع مالی رفتاری است ،بررسدی تدأثیر پدرددهی قیمدتگدذاری
نادرست سهام بر رفتار سرمارهگذاری مدرران است .نتارج پژ هش نشدان داد تده قیمدتگدذاری
نادرست سهام بر تصمیمات سرمارهگذاری مدرران تأثیرگذار است به مبدارتی فرضدیهی فشدار
بازار به مدرران (فرضیهی د م در تحمی مورک همرداران در سدال  )3331مدورد تأریدد قدرار
گرفت .همینین نتارج نشان داد ته جود را مدم جدود محدد درت مدالی تدأثیری بدر راب دهی
قیمتگذاری نادرست-سرمارهگذاری ندارد (برخاف نتارج تحمید الزهراندی رائدو .)8134 ،در
مورد نررره ی ارضای سهامداران نیز مشخص شدد تده مددرران بده دنبدال ارضدای سدهامدارانی
هستند ته اف زمانی توتاهمدت دارند سدهام خرردداریشدده را بدیشتدر مدورد معامکده قدرار
میدهند بر ممکررد بکندمدت شرتت تمرتز نمیتنندا به مبارتی نرررهی ارضدای سدهامداران
نیز مورد تأرید قرار میگیرد .نتارج بهدستآمده با پژ هشهای قبکدی مانندد چاندگ همرداران
( ،)8117ررنوفا تررنوگر هو ( ،)8133الزهرانی رائو (،)8134

اندگ ( ،)8131مباسدی

شررفی ( )3131پاتیزه بشیری ( )3138سازگار است همسو با نررردههدای مدالی رفتداری
ارائهشده برای توضیح قیمتگذاری نادرست سهام ،مانندد نررردهی زمدانبنددی بدازار ،نررردهی
مامتدهی ،نرررهی ارضای سهامداران نرررهی نمارندگی است.
.5-1پیشنهادهایکاربردیپژوهش 
با توجه به نتارج پژ هش حاضر پیشنهادهاری به شرح زرر ارائه میشود:
 )3با توجه به جود پدردهی قیمتگدذاری نادرسدت بده مددرران شدرتتهدای بورسدی
پیشنهاد میشود زمانی ته سهام شرتت بیشتر از قیمت ذاتی قیمتگذاری میشدود ،اقددام بده
افزارش سرماره ترده مابهالتفا ت مذتور را به شرتت انتمال دهند (نرررهی زمانبنددی بدازار)
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تا قیمت بازار به سمت قیمت ذاتی سوق پیدا تندا
 )8با توجه به ارنته هدف مدرران ارضای سهامداران در توتاهمدت است بده سدهامداران
نیز توصیه میشود سهامی را ته دارای حیم معامات باالتری اسدت ،خرردداری تنندد تدا سدود
توتاهمدت معمولی تسب تنند.
هاییبرایپژوهشهایآتی 


پیشنهاد
.5-2
با توجه به جدرد بودن حوزهی مالی رفتاری موضوع پژ هش حاضر نتارج بهدستآمدده
پیشنهادهاری به شرح زرر ارائه میشود :
 )3با توجه به معنادار بودن مامل افزارش سرماره ،پیشنهاد مدیشدود در پژ هشدی تدأثیر
قیمتگذاری نادرست سهام بر انواع افزارش سرماره (از محدل م البدات ،آ ردهی نمددی سدود
انباشته) به تفری

موردبررسی قرار گیردا

 )8پیشنهاد می شود در پژ هشی تأثیر قیمتگذاری نادرست سهام بر تکیهی تصمیمهای
مالی ،مانند تصمیمهای نمدرنگی ،تصدمیمهدای سداختار سدرماره ،تصدمیمهدای تمسدیم سدود،
تصمیمهای تصاحب شرتتها تصمیمهای تأمین مالی بهعور مفصل موردبررسی قرار گیرد.
محدودیتهایپژوهش 

.5-3
محد درتهای ممومی ته در ممدهی پژ هشهای حسابداری نیز جدود دارد ،محدد درت
زمانی هزرنه است .محد درتهای خاص ارن پژ هش شامل تمبود تحمیمدات مشدابه فارسدی،
محد درت بازهی زمانی نمونهی پژ هش مدم قابکیت تعمیم نتارج به خارج از بدازهی زمدانی،
شرتتها صنارع درگر (چه در داخل تشور چه در خارج تشور) است.
یادداشتها 
Investor Sentiment
Optimism
Stock/Equity Mispricing
Baker, Stein and Wurgler

5.
6.
7.
8.

Kau, Linck and Rubin
Standard Finance Theory
Morck, Shleifer and Vishny
Goyal and Yamada

1.
2.
3.
4.
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De Bondt & Thaler
Kengatharan
Behavioral Finance
Shafir & Thaler
Overpricing
Underpricing
Market Pressure
Faulty Information

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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9. Gilchrist, Himmelberg and
Huberman
10. Alzahrani and Rao
11. Herding Behavior
12. Information Asymmetry
13. Chi & Gupta
14. Pantzalis. C & Park. J.C
15. Shiller
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رفتار سرمارهگدذاری شدرتتهدای پذررفتدهشدده در بدورس ا راق بهدادار تهدران .میکدهی
پیشرفتهای حسابداری.31-11 ،3 ،1 ،
تکنگی ،احمد .)3131( .تمابل نرررهی نورن مالی مالی رفتاری .تحمیمات مدالی ،سدال ششدم،
.81-1
تهرانی ،رضا حصارزداه ،رضا .)3133( .بررسی تدأثیر جرردانهدای نمددی آزاد محدد درت در
تأمین مالی بر بیشسرمارهگذاری تمسرمارهگذاری .فصکنامهی پژ هشهای حسدابداری،
.13-11 ،1 ،3
حیدرپور ،فرزانه احسانی عباعبائی ،مررمالسادات .)3134( .نمدش سدرمارهگدذاران نهدادی در
سیاستهای سرمارهگذاری شرتت .میکهی پیشرفتهای حسابداری.81-3 ،3 ،7 ،

زرا نژاد ،منصور انواری ،ابراهیم .)3134( .تاربرد دادههای ترتیبی در اقتصادسنیی .فصکنامهی
بررسیهای اقتصادی.18-83 ،4 ،8 ،

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هشتم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 5931

511

ستارش ،محمدحسین شمسالدرنی ،تاظم .)3131( .بررسی راب هی بدین گدرارش احساسدی
سرمارهگذاران قیمت سدهام شدرتتهدای پذررفتدهشدده در بدورس ا راق بهدادار تهدران.
میکهی پیشرفتهای حسابداری ،د رهی هشتم ،شمارهی ا ل ،پیاپی .381-311 ،71
سعدی ،رسول قکی پور ،آررن قکی پور ،فتانه .)3133( .بررسی اثرات شخصیت سرمارهگذاران
خ اهای ادراتی در سرمارهگذاری آنها در بورس ا راق بهدادار تهدران .تحمیمدات مدالی،
.13-43 ،)83(38
شهرآبادی ،ابوالفضل روسفی ،راحکه .)3133( .بررسی آزمون رفتار توده ار سرمارهگدذاران در
بورس ا راق بهادار .فصکنامهی مدرررت توسعه تحول ،د رهی  ،3133شمارهی د م-17 ،
.14
مباسی ،ابراهیم شررفی ،مدررم .)3131( .تدأثیر قیمدتگدذاری نادرسدت بدر سدرمارهگدذاری
ساختار سرماره در شرتتهای با محد درت مالی .تحمیمات مالی.113-833 ،)8( 31 ،
مرادی ،جواد احمدی ،غامرضا .)3131( .تعیین موامل مؤثر بر رفتار سرمارهگذاری شدرتتهدا
در مرصه بازارهای ناقص .میکهی پژ هشهای حسابداری مالی.311-381 ،8 ،1 ،
موسوی شیری ،محمودا خکعتبری ،حسن

قفی ،سید حسام .)3133( .اثر بیشارزشیابی سهام

بر مدرررت سود .فصکنامهی دانش حسابداری.311-341 ،3 ،1 ،
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