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چکیده
تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای و تأمین مالی ،اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران مالی شرکت
های سهامی عام به شمار می روند .بر پایه مفاهیم نظری ،مدیر مالی باید ساختار سرمایه بهینه شرکت را
برنامه ریزی کند .ساختار سرمایه بهینه هنگامی حاصل خواهد شد که ارزش بازار هر سهم حداکثر گردد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با بازده سهام و اندازه بازار با بازده سهام می
باشد .این تحقیق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره هشت ساله از
سال  831۵تا  83۲۹انجام شده و نمونه ای شامل  ۵۵شرکت می باشد .داده ها با استفاده از صورت های
مالی ،گزارش های هیئت مدیره و گزارش های حسابرسی ساالنه و همچنین گزارش های تهیه شده توسط
بورس اوراق بهادار گردآوری شده است .پس از استخراج داده ها از بانک اطالعاتی ره آورد نوین و انجام
محاسبات اولیه در ارتباط با متغیرها و پردازش اولیه اطالعات با استفاده از نرم افزار اکسل ،آزمون فرضیات
تحقیق به کمک نرم افزار  SPSSانجام گرفته است .نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط مستقیمی
بین اهرم مالی و بازده سهام و بین اندازه بازار و بازده سهام وجود دارد وجود دارد.
واژگان کلیدی :اهرم مالی ،بازده سهام ،اندازه بازار.
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شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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بررسی ارتباط بین اهرم مالی و اندازه بازار با بازدهی سهام
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مقدمه
تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای و تأمین مالی ،اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران مالی شرکت های سهامی عام به
شمار می روند .بر پایه مفاهیم نظری ،مدیر مالی باید ساختار سرمایه بهینه شرکت را برنامه ریزی کند .ساختار سرمایه بهینه
هنگامی حاصل خواهد شد که ارزش بازار هر سهم حداکثر گردد (هاپتون و دیگران .)8311 ،بطور کلی ساختار سرمایه شرکت
ها از دو بخش تشکیل گردیده است :نخست میزان سرمایه مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تامین مالی .بطور کلی وام و سهام دو
گونه اصلی شکل دهنده ساختار سرمایه محسوب می شوند (سینایی و رضائیان .)8311 ،بدلیل اختالف در هزینه های تأمین
مالی ،شرکت ها ترجیح می دهند از بدهی ها به جای انتشار سهام استفاده کنند .از این رو ،بدتر شدن عملکرد عملیاتی در
وهله اول خود را در افزایش بدهی یا سطح اهرم مالی (بدهی ها تقسیم بر جمع دارایی ها) نشان می دهد .الزم است خاطر
نشان شود که در بحث برای هر شرکت ،تغییرات در بدهی و تغییر در اهرم مالی به صورت مترادف به کار می رود (خدامی پور
و اسماعیلی .)83۲2 ،تحقیقات مالی اهرم را بعنوان میزان بدهی که به منظور تأمین مالی مورد نیاز برای کسب دارایی مورد
نیاز کسب می گردد ،تعریف کرده است .بنابر تعریف مذکور ،شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت ها با درجه اهرم
مالی باال و پایین قابل تعریف هستند (سینایی و رضائیان.)8311 ،
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله اهداف شرکت ها به شمار می رود .حداکثر کردن ارزش شرکت
ها مستلزم اجرای پروژه های سود آور توسط آنها می باشد .اجرای پروژه های سود آور نیز مستلزم تامین مالی می باشد.
انتخاب نوع تامین مالی اعم از انتشار سهام جدید یا انتشار اوراق قرضه یا گرفتن وام بر ساختار مطلوب سرمایه و ساختار
سرمایه نیز بر ارزش کل شرکت تاثیر می گذارد (مهرانی و رسائیان .)8311 ،کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در
جهت انتخاب شاخص های مناسب و موثر برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت ها از اهداف کلی این تحقیق
است ،تا از این طریق با تجزیه و تحلیل اهرم و پیدا کردن ارتباط بین تغییر اهرم مالی و متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق
سرمایه گذاران مبادرت به استخراج معیارهایی کنند که آنها را قادر نماید سهام شرکت ها را با یکدیگر مقایسه و در نهایت
سهام مورد نظر خود را با اطمینان بیشتر خریداری کنند.
هیأت مدیره یا مقام مالی ارشد شرکت باید یک ساختار سرمایه بهینه تدوین نماید که ضمن حداقل نمودن هزینه سرمایه،
بیشترین سودمندی را برای شرکت به همراه داشته باشد .این امر تنها زمانی محقق خواهد شد که کلیه عوامل تأثیر گذار بر
ساختار سرمایه شرکت به نحو مناسب تجزیه و تحلیل و متعادل شوند (هامپتون و دیگران .)8311 ،در برنامه ریزی ساختار
سرمایه ،مفهوم اهرم بسیار مهم است .اهرم مالی عبارت است از استفاده از منابع مالی با هزینه ثابت مانند بدهی و سهام ممتاز
در مقابل سهام عادی .در ساختار سرمایه ی شرکت هر چه قدر استفاده از بدیهی و سهام ممتاز در مقابل سهام عادی بیش تر
باشد شرکت از اهرم مالی باالتری استفاده می کند (قالیباف اصل .)8311 ،تغییرات اهرم مالی می تواند روی ظرفیت تأمین
مالی شرکت ،خطر پذیری ،هزینه سرمایه ،سرمایه گذاری ،تصمیمات استراتژیک و در نهایت ثروت سهامداران تاثیر گذار باشد
(کای و ژانگ  .)۹288 ،بعد از مودیگلیانی و میلر ( )8۲۵1نظریه پردازان بسیاری به بررسی انتخاب ساختار سرمایه شرکت و
ارتباط آن با دیگر ویژگی های شرکت پرداخته اند .بیشتر مطالعات در این زمینه بر واکنش بازار نسبت به تغییرات ساختار
سرمایه ناشی از صدور سهام و باز خرید سهام متمرکز شده اند .همچنین نسبت های اهرم می تواند از عوامل متعدد دیگری
عالوه بر انتشار اوراق بهادار و باز خرید سهام مانند استفاده از اعتبار تجاری ،پرداخت سود سهام و غیره تأثیر پذیرد (کای و
ژانگ .)۹288 ،بنابراین در تحقیق مذکور تأثیرات اهرم مالی بر بازده سهام پس از کنترل ویژگی های شرکت مانند اندازه
شرکت ،بتا ،نسبت ارزش دفتری به بازار و ارزیابی عملکرد بررسی شده است .در تحقیق حاضر محقق به بررسی رابطه بین
تغییرات اهرم مالی و بازده سهام پرداخته است .اهرم مالی همچنین می تواند با بازده مورد انتظار ،سرمایه گذاری و عملکرد
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عملیاتی ارتباط داشته باشد .بر این اساس ،محقق در پی پاسخ دادن به سوال اصلی است که :آیا بین تغییرات اهرم مالی یک
شرکت و بازده سهام ،بازده مورد انتظار آتی ،عملکرد عملیات آتی و سرمایه گذاری آتی رابطه معنی داری وجود دارد؟

مبانی نظری و طرح فرضیه ها
اهرم مالی
یکی از موضوعاتی که همواره در مطالعات ساختار سرمایه مورد بحث بوده است ،تصمیم گیری در مورد انتخاب ارزش بازار یا
ارزش دفتری به عنوان معیار صحیح اندازه گیری ساختار سرمایه بوده است .آن عده که تمایل استفاده از معیار ارزش دفتری
دارند ،دو استدالل محکم ارائه می کنند :اول آنکه ،هزینه اصلی استقراض به هزینه مورد انتظار بحران مالی در زمان
ورشکستگی مربوط می شود .در این شرایط ،ارزش شرکت ورشکسته به ارزش دفتری نزدیک تر است .دوم اینکه ،مطالعات
قبلی نشان داده اند که مدیران بیشتر بر اساس ارزش های دفتری تصمیم می گیرند .بر خالف ارزش های بازار ،میزان قابلیت
دسترسی و قابلیت اتکاء ارزش دفتری بیشتر و تغییر پذیری آن ها کمتر است .از طرف دیگر ،آن هایی که ارزش بازار را بر
ارزش دفتری ترجیح می دهند ،استدالل می کنند که در نهایت ،تعیین کننده ارزش واقعی شرکت ،ارزش بازار است .آن ها
معتقدند که ممکن است یک شرکت ،ارزش ویژه منفی داشته باشد ،در حالی که ارزش بازار آن مثبت باشد .راجان و زینگالس
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( ) 8۲۲۵معیارهای ارزش دفتری و محتوای اطالعاتی آن ها را ارائه نمودند .آن ها معتقدند که انتخاب معیار باید بر اساس
هدف تحقیق ،انجام شود .برای مثال نسب ت بدهی به کل دارایی می تواند به عنوان شاخصی برای آنچه که سهامداران بعد از
تسویه باقی می ماند ،در نظر گرفته شود ،ولی شاخص مناسبی در مورد ریسک عدم پرداخت بدهی در آینده نیست .همچنین،
از آنجا که کل بدهی شامل اقالم ترازنامه ،همچون حساب های پرداختنی است که بیشتر به جای اهداف تأمین مالی به اهداف
معامالتی شرکت مربوط می شوند ،ممکن است در میزان کاربری اهرم مالی مبالغه شود (اردبیلی و بیگر.)83۲2 ،
بازده
۹

بازده  ،در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می
شود .بازده بر دو نوع است بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار ،بازده تحقق یافته بازده ای است که واقع شده است یا بازده
ای است که کسب شده است .بازده مورد انتظار عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در
یک دوره آینده به دست آورند .بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد بر آورد شود یا برآورد نشود.
سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار باید یک نوع دارایی را خریداری کنند و باید توجه داشته باشند که این بازده
ممکن است تحقق نیابد .از آنجا که یکی از وظایف مدیران حداکثر کردن ثروت سهامداران است ،تأثیر روش های تأمین مالی
بر بازده سهام ،برای آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است .نظریه پردازان مالی ،در مورد تأثیر استفاده از ابزار بدهی بر بازده
آتی سهام ،دو دیدگاه ضد و نقیض را ارائه کرده اند .از یک سو ،برخی از محققان و نظریه پردازان مانند جنسن ( )8۲1۵بر این
عقیده اند که چون بدهی ،جریان نقد آزاد در دسترس مدیران شرکت های که جریان نقد آزاد زیادی دارند ،ولی فرصت های
سرمایه گذاری سود آور ندارند ،کاهش می دهد ،موجب افزایش بازده سهام می شود .همچنین بریک و راوید )8۲۲8( 3بدهی و
سود تقسیمی را به عنو ان ابزارهای اطالعاتی برابر مطرح می کنند و آن ها بیان می کنند که تقسیم سود و بدهی اطالعات
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برابری را راجع به وضعیت مالی و سودهای آتی یک شرکت ،فراهم می آورند؛ به گونه ای که هرچه سود تقسیمی یا بدهی
بیشتر باشد ،وضعیت مالی و نتایج عملیات جاری و مورد انتظار آن شرکت بهتر است (گارسیا و همکاران.)۹28۹ ،1
بازده مورد انتظار

5

بازده مورد انتظار عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آتی به دست آوردند.
بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که برآورده نشود .مدل قیمت گذاری دارایی
سرمایه ای برای محاسبه خط بازار اوراق بهادار از رابطه زیر استفاده می کند (امیر حسینی و قبادی:)83۲۹ ،
رابطه ()8
)Ki=rf+β(Rm-Rf
که در آن  :Kiنرخ بازده مورد انتظار :Rf ،نرخ بازده بدون ریسک : Rm ،نرخ بازده بازار بر پایه شاخص کل بازار :β ،ضریب
حساسیت و  :Rm-Rfصرف ریسک می باشند .بنابراین  CAPMبیان می کند که نرخ بازده مورد انتظار یک دارای تابعی است
از دو جزء:
رابطه ()۹
صرف ریسک  +نرخ بازده بدون ریسک = KI
تأثیر یک سهام خاص بر مخاطره کلی یک مجموعه سه ام متنوع را با بتای سهام مزبور اندازه گیری می کنند .هر چه بتای
سهام بزرگتر باشد ،سهام میزان تأثیر پذیری اش از بازار و نوسانات آن بیشتر است بنابراین فاکتور بتا عبارت است از:
رابطه ()3
)β=cov(Ri,Rm)/var(Rm
})Cov(Ri,Rm)=E{(Ri-µi)(Rm-µm
)Var(Rm)=E(Rm-µ۹m
بازده بدون ریسک

6

در پژوهش حاضر نرخ سود آوراق مشارکت با تضمین دولت به عنوان نرخ بازده بدون ریسک در محاسبات لحاظ شده است؛
این نرخ بر اساس نرخ اعالم شده از سوی بانک مرکزی می باشد و در دوره مورد مطالعه به شرح جدول  8است.
جدول .8نرخ سود اوراق مشارکت با تضمین دولت طی دوره مورد مطالعه
سال
2731

نرخ سود اوراق مشارکت سال

نرخ سود اوراق مشارکت

%21

%2555 2711

%12 2717

%2555 2711

%23 2711

2712

%21

%23 2715

2712

%2355

%23 2716

2711

%23

%26 2713

%25 2717
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نرخ بازده بازار

3

نرخ بازده بازار (نرخ بازده شاخص بورس) در ماه برابر است با (امیر حسینی و قبادی:)83۲۹ ،
رابطه ()1
Rm=(I۹-I8)/I8)*822
که در آن  :Rmنرخ بازده ماهانه بازار :I۹ ،قیمت آخر ماه شاخص بازار و  :I8قیمت اول ماه شاخص بازار می باشند.
صرف ریسک بازار عبارت است از مازاد بازده بازار (ما به التفاوت بازده بازار و بازده بدون ریسک) ،که انتظار می رود با توجه به
ریسک تحمل شده توسط پرتفوی نصیب آن شود .نرخ بازده بازار از نرم افزار رهاورد نوین استخراج شده است و نرخ بازده بدون
ریسک نیز بر اساس نرخ اعالم شده از سوی بانک مرکزی ،به شرح نگاره فوق محاسبه شده است (زنجیردار و همکاران.)83۲۹ ،
بدهی نقشی اساسی در تأمین مالی شرکت ها ایفا می کند .جنسن )8۲1۵( 1معتقد است که بدهی یک ابزار کارآمد است که
به وسیله آن هزینه های نمایندگی مربوط به سرمایه کاهش می یابد .کراوس و لیتزن برگر ۲نشان داده اند که ساختار سرمایه
بهینه شامل تأمین مالی از طریق بدهی ها است .راس )8۲11( 82و لیلند و پایل )8۲11( 88معتقدند که بدهی ها می توانند به
عنوان ابزاری برای نشان دادن ارزش شرکت مفید باشند (مایرز .)8۲11 ،8۹تاثیر روش های تامین مالی از جمله بدهی و به تبع
آن اهرم مالی بر بازده سهام و بازده مورد انتظار ،برای مدیران مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و از طرفی برای سنجش
میزان دستیابی به این هدف (حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران) ،شاخص های عملکرد نیز مورد ارزیابی قرار می
گیرند .ارتباط بین اهرم مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها نیز یکی از مسائل مورد بررسی در مدیریت مالی است ،زیرا ارزش
یک شرکت به وسیله جریانات نقدی پیش بینی شده از سرمایه گذاری ها تعیین می شود .در این پژوهش به منظور دست
یافتن به هدف اصلی ،فرضیه های زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفته اند:
فرضیه  :8بین اهرم مالی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :۹بین اندازه بازار و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.

مروری بر پیشینه تحقیق
کای و ژانگ در سال  ۹22۵در تحقیق خود با عنوان "پویایی ساختار سرمایه و بازده سهام" و انجام این تحقیق بر روی نمونه
ای از شرکت های دولتی آمریکا در طول سال های  ۹223-8۲1۹اهرم را هدفی برای هر شرکت تلقی و میزان انحراف از این
هدف را محاسبه کردند .آن ها به این نتیجه رسیدند که در شرکت هایی که نسبت اهرم باال است ارتباط معکوس بین تغییرات
اهرم و بازده سهام شدیدتر است .ایوازیانا و همکاران ( )۹22۵در مطالعه خود به بررسی تأثیر اهرم مالی روی تصمیمات
سرمایه گذاری شرکت ها با استفاده از جمع آوری و بررسی اطالعات شرکت های پذیرفته شده در بورس کانادا از سال 8۲1۹
تا  8۲۲۲پرداخته اند .بر اساس یافته های تحقیق بین اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه منفی وجود دارد و این تأثیر منفی
برای شرکت های با فرصت رشد پایین ،بسیار با اهمیت تراز شرکت های با فرصت رشد باال است .همچنین نتایج نشان می
7
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دهد که اهرم مالی دارای نقش تنظیم کننده ای برای شرکت های دارای فرصت رشد پایین می باشد .در مطالعه دیگری آنا و
همکاران در سال  ۹22۵تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های دارای تنوع در طول دوره  8۲1۹تا  8۲۲1را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرکت های متنوع ،تأثیر منفی اهرم مالی روی سرمایه گذاری
برای بخش های دارای کیو باال بسیار بیشتر از بخش های با کیو پایین است و همچنین برای بخش های غیر کلیدی بسیار با
اهمیت تر از بخش های کلیدی سازمان است .همچنین نتایج نشان می دهد که از بین شرکت های دارای رشد پایین ،رابطه
مثبت بین اهرم مالی و ارزش شرکت بسیار ضعیف تر از شرکت های متنوع خواهد بود.
دیمیترو و جین در سال  ۹22۵در تحقیقی به ارتباط منفی بین تغییر سالیانه در اهرم مالی و بازده سهام سال جاری و بازده
سهام سال آتی پی بردند .آن ها همچنین به وجود یک ارتباط منفی بین تغییر اهرم و سود آتی نیز پی بردند و این بحث را
مطرح کردند که شرکت زمانی که عملکرد مورد نظر را بدست نمی آورد استقراض خود را افزایش می دهد و آن حدس زدند
که افزایش اهرم نشانگر عملکرد عملیاتی ضعیف می باشد که منجر به بازده سهام ضعیف در آینده می شود .تیان وزایتون
( )۹221رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها را با استفاده از اطالعات  8۵1شرکت اردنی در طول سال های
 ۹223-8۲1۲مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ،نسبت بدهی
بلند متد به کل دارایی ،نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی به کل حقوق صاحبان سهام با نسبت  ROAرابطه
معنی وجود دارد .در تحقیق دیگری کل در سال  ۹221به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و نسبت بازده دارایی به عنوان معیار
عملکرد پرداخت و نتایج حاکی از وجود رابطه منفی بین اهرم مالی و نسبت بازده دارایی ها ) (ROAمی باشد .سرنیگاج و
مرامور در سال  ۹22۲نیز در تحقیق دیگری ارتباط بین اهرم مالی و معیارهای عملکرد شرکت را بررسی کرد و نتایج تحقیق
آن ها نشان داد که بین اهرم مالی و نرخ بازده دارایی ها و حاشیه سود ناخالص به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه معنی
داری وجود دارد.
آدامی و همکاران ( )۹282پژوهشی را با عنوان "تأثیر اهرم مالی روی بازده سهام" انجام داد .در این تحقیق برای برآورد بازده
های غیر عادی سهام از سهام مدل فاما ،فرنچ ( ،)8۲۲3شارپ ولیتنر ( ،)8۲۵1و مدل چارهارت ( )8۲۲1استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که بازده سهام دارای رابطه منفی با اهرم مالی در هر سهام مدل مورد استفاده برای تخمین می باشد و با
این وجود ،رابطه معکوس بین بازده و اهرم مالی زمانی که بازده ها با مدل فاما -فرنچ و فاما ،فرنچ و چارهارت تخمین زده می
شوند ضعیف تر است تا زمانی که با مدل شارپ ولیتنر برآورد می شوند .و همچنین نتایج نشان می دهد که بزرگی تأثیر اهرم
مالی روی بازده های غیر عادی همزمان با در نظر گرفتن متغیرهایی چون نرخ مالیات مؤثر و تمرکز صنعت محو می شود ،اگر
چه رابطه بین اهرم مالی و بازده های غیر عادی ،منفی باقی می ماند .در تحقیقی که توسط مورا و مارچیکا در سال  ۹282بر
روی شرکت هایی که ظرفیت بدهی مازاد دارند انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که سیاست اهرم مالی محافظه کارانه که به
سمت حفظ انعطاف پذیری مالی گرایش دارد می تواند سرمایه گذاری را افزایش دهد همچنین نشان می دهند که شرکت در
پی یک دوره اهرم پایین ،مخارج سرمایه ای وسیع تری انجام می دهند و سرمایه گذاری را افزایش می دهند که این سرمایه
گذاری های جدید از طریق صدور اوراق بدهی جدید تأمین مالی می شوند .به عبارت واضح تر ،شرکت ها با اهرم پایین تر،
سرمایه گذاری بیشتری دارند .ماتسا در سال  ۹282به این نتیجه رسید که بازارهای بزرگ تمایل به سرمایه گذاری در پروژه
های سودآور را بعد از افزایش دادن اهرم مالی پایین می آورند .یوماتلو ( )۹282با بررسی بر روی شرکت های تولیدی در
بورس ترکیه به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری پرداخت نتایج تحقیق و بیانگر آن است که اهرم مالی
تأثیر منفی بر تصمیمات سرمایه گذاری دارد و شرکت ها با بدهی بیشتر رغبت کمتری به سرمایه گذاری در دارایی های
سرمایه ای دارند .کای و ژانگ در سال  ۹288با انجام تحقیقی روی شرکت های پذیرفته شده در بورس ایالت متحده امریکا در
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سال های  8۲1۵تا  ۹22۹تغییر در نسبت اهرم مالی را بررسی کرد و نتایج بیانگر آن است که رابطه منفی و معنی دار بین
تغییرات اهرم مالی و بازده سهام وجود دارد و همچنین یافته نشان می دهد که افزایش اهرم منجر به کاهش سرمایه گذاری
آتی و در نتیجه کاهش ارزش شرکت می شود.
روش شناسی تحقیق

نوع روش
با توجه به موضوع این تحقیق ،میتوان اظهار داشت که این تحقیق از نظر هدف ،یک تحقیق کاربردی ،و از نظر شیوهی انجام
کار از نوع تحقیقات توصیفی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها میپردازد و از نظر بعد زمانی نیز ،از نوع تحقیقات
پس رویدادی بوده و از اطالعات گذشتهی شرکتهای نمونه استفاده مینماید .همچنین بر اساس طرح نیمه تجربی انجام شده
است.

جامعه و نمونه
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشند و نمونه ای
شامل  ۵۵شرکت با استفاده از روش حذفی انتخاب شده است .بنابراین شرکت هایی شامل نمونه می باشند که دارای ویژگی
های زیر باشد (:)Cai and Zhang, ۹288
 -8شرکت هایی که در دوره ده ساله تحقیق در بورس به صورت متمادی فعالیت داشته اند و اطالعات آن ها در دسترس می
باشد.
 -۹جهت قابلیت مقایسه و برای جلوگیری از ناهمگونی ،سال مالی آن ها منتهی به  ۹۲اسفند ماه بوده و نباید در فاصله سال
های  831۵تا  83۲۹تغییر سال مالی داده باشند.
 -3ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام) آن ها طی سال های مذکور منفی نباشد؛ زیرا این گونه شرکت ها دارای نسبت بدهی
بزرگتر از یک بوده و احتماالً در نمونه در نقاط پراکنده قرار گرفته و نتایج تحقیق را مخدوش می نمایند
 -1جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری ،واسطه گران مالی ،شرکت های هلدینگ و لیزینگ ها) نباشد.

گرد آوری داده ها
این پژوهش ،پژوهشی کاربردی است و برای جمعآوری اطالعات ،کتب ،مقاالت و پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،مورد
مطالعه قرار گرفته است .دراین تحقیق ،دادهها با استفاده از صورتهای مالی ،گزارشهای هیئتمدیره و گزارشهای حسابرسی
ساالنه و همچنین گزارشهای تهیه شده توسط بورس اوراق بهادار گردآوری شده است.

تحلیل داده ها
در این تحقیق از آمار توصیفی جهت توصیف نمونه مورد بررسی و جداول و نمودارها و از آمار استنباطی جهت تحلیل داده
های مرتبط به فرضیات استفاده می شود .پس از استخراج داده ها از بانک اطالعاتی ره آورد نوین و انجام محاسبات اولیه در
ارتباط با متغیرها و پردازش اولیه اطالعات با استفاده از نرم افزار اکسل ،آزمون فرضیات تحقیق به کمک نرم افزار SPSS
انجام می گیرد.

ارزیابی متغیر ها
الف) متغیر وابسته  :بازده سهام
برای محاسبه بازده سهام از رابطه زیر استفاده می کنیم:
رابطه ()۵
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که در آن  : Rtبازده سهام برای دوره  : Pt ، tقیمت بازار سهام شرکت  iدر دوره  tو  : Pt-8قیمت بازار سهام در دوره  t-8می
باشند.
ب) متغیرهای مستقل :اهرم مالی و اندازه بازار
اهرم مالی از تقسیم کل بدهی ها بر کل دارایی ها محاسبه می شود:
رابطه ()۵
بدهی بلند مدت

بدهی کوتاه مدت

کل دارایی ها

کل بدهی ها
کل دارایی ها

اهرم مالی

ج) مدل پژوهش
مدل مورد استفاده به شرح زیر است:
رابطه ()1
Rit=α+β8 LEVERAGE+β۹ SIZE+ɛit
که در آن  : Ritبازده سهام شرکت  iدر دوره  : α ، tمقدار ثابت معادله رگرسیون : LEVERAGE ،اهرم مالی : SIZE ،اندازه
بازار؛ و  β8و  β۹مقدار ضریب برآورد و  ɛitمقدار خطای برآوردی می باشند.
یافته های پژوهش
آزمون ریشه واحد
در این قسمت ،خواص آماری دادههای پانل ،به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار میگیرند .به اینن منظنور ،از
آزمون ریشه واحد که یکی از معمول ترین آزمونها برای تشخیص مانایی است استفاده منیشنود .یکنی از راههنای اجتنناب از
رگرسیون کاذب ،اطمینان از ایستایی دادهها است از این رو قبل از تخمین مدل ،خواص آماری دادههای پانل ،به لحناظ ماننایی
یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار می گیرند .نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل بنه شنرح جندول زینر
میباشد ،لذا میبینیم که تمامیمتغیرها در سطح صفر مانا هستند.
جدول .1آزمون مانایی
متغیر

آزمون

آماره آزمون

P-Value

نتیجه آزمون

R

Levin,Lin,Chu

-۵1/۵

2/22

مانا در سطح صفر

Leverage

Levin,Lin,Chu

-1/3۵

2/22

مانا در سطح صفر

SIZE

Levin,Lin,Chu

-۹1/2

2/22

مانا در سطح صفر

تخمین مدل
مدل تحقیق را می توان به شکل زیر تصریح نمود:
Rit=α+β8 LEVERAGE+β۹ SIZE+ɛit

در این قسمت از مطالعه پس از ورود دادهها به نرم افزار و تخمین اولیه پارامترها ،باید وجنود ینا عندم وجنود عنرض از مبند
جداگانه برای هر یک از کشورها مورد بررسی قرار گیرد .ابتدا باید آزمون لیمر را مورد بررسی قرار داده و بین دادههای انباشنته
و دادههای غیرانباشته (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) انتخاب کنیم.
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اگر  Fمحاسبه شده از  Fجدول با درجه آزادی ( )n-8و ( )nt-n-kبزرگتر باشد آنگاه رگرسیون مقیند دارای اعتبنار نیسنت و
باید عرض از مبد های مختلفی را در برآورد لحاظ نمود .در این مطالعه برای انجنام اینن آزمنون ،از آزمنون نسنبت راسنتنمایی
استفاده شنده اسنت .در ننرم افنزار  Eviewsبعند از انجنام آزمنون  Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratioاگنر prob
خروجی نرم افزار کوچکتر از  2/2۵باشد ،روش پانل در سطح  ۲۵درصد به باال پذیرفته میشود ولی اگر بزرگتر از  2/2۵باشند
در این صورت روش ترکیبی پذیرفته میشود.
جدول .7خروجی آزمون Fixed Effects
Prob
2/11

d. f.
5/63

Statistic
2/222

Test Summary
Period F

2/11

5

2/56

Period Chi-square

همانطور که مشاهده میگردد prob ،بیشتر از  2/2۵است در نتیجه رگرسیون دارای عرض از مبند یکسنان منیباشند و روش
ترکیبی پذیرفته میشود.
آزمون فرضیه پژوهش
برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است .در راستای تحقق دو فرضیه پژوهش مدل زینر
تدوین شده که تاثیر هر کدام بر متغیر وابسته سنجیده می شود:
Rit=α+β8 LEVERAGE+β۹ SIZE+ɛit

که در آن  :Ritبازده سهام :LEVERAGE ،اهرم مالی و  :SIZEاندازه بازار می باشد.
آزمون نرمال بودن داده ها
تعیین نرمالیتی توزیع اجزای اخالل مدل با استفاده از شیوه های متعددی امکان پذیر است .در این مطالعه از آماره جارك -برا
استفاده شده است .در صورتی که آماره این آزمون در سطح خطای  ۵درصد معنادار باشد ،اجزای اخالل مندل از توزینع نرمنال
پیروی می کنند.
جدول .1نتایج آزمون جارك -برا
متغیر
Jarque-Bera

R

LEVERAGE

SIZE

82۵/13۹۹

82۵/13۹۹

11/۲21۵۹

Probability

2/222222

2/222222

2/222222

همان گونه که در جدول  1مالحظه می شود ،بررسی مقدار این آماره گویای آن است که فرض نرمال بودن جزء اخنالل برقنرار
نیست ،زیرا مقدار آماره جارك -برا بزرگتر از  ۵درصد می باشد که در سطح خطای  ۵درصد معنادار است.
نتایج تخمین مدلهای پژوهش
پس از انجام آزمونهای آماری الزم ،به منظور تعیین بهکارگیری دادهها و اطمینان از صحت الگوی برازش شنده ،نتنایج نهنایی
حاصل از تخمین مدلهای پژوهش در ادامه ارائه میگردد .نتایج حاصل از تخمین این مدل در جدول  ۵ارائه شده است .مقندار
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آماره دوربین واتسون  8/۲۵میباشد و فاصله فاحشی با عدد  ۹ندارد ؛ بنابراین میتوان عدم خود همبستگی و سنالمت مندل را
ادعا کرد.
جدول .5نتایج مربوط به تخمین مدل پژوهش
SIZE+ɛit LEVERAGE+β۹ Rit=α+β8
نام متغیر

نماد متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آماره t

p_Value

اهرم مالی

LEVERAGE

2/11۲332

2/۵12111

8/111118

2/2222

بازده سهام

R

8/18۲۹۹1

2/31۵۲1۵

1/12881۹

2/2222

اندازه بازار

SIZE

-2/811111

2/۹۵3311

2/113111

2/2222

عرض از مبد

C

-2/821811

2/1۹1313

2/۹۵۹۵۵۲

2/122۵

معناداری آماره F

2/2222

ضریب تعیین

2/212

آماره 3۵/1۹ : Fتعداد
مشاهدات 1۵
D.W= 8/۲۵

همبستگی بین متغیر ها
ضریب همبستگی به بررسی تغییرپذیری داده ها در اطراف خط روند می پنردازد .بننابراین ،مقندار رونند و تننوع در داده هنای
مربوط به متغیرها را می توان در همبستگی بین متغیر ها مشاهده کرد .همبستگی تعیین قدرت و جهت یک رابطه خطی بنین
دو یا چند متغیر است .همانطور که در جدول  ۵نشان داده شده است ،ضریب همبسنتگی بنین اهنرم و انندازه شنرکت مقندار
 -2/2۵۲را نشان می دهد که یک رابطه منفی بین اهرم مالی و اندازه شرکت را مشخص می کند ،در عین حالی که این ضریب
ضعیف است اما از نظر آماری معنی دار است .در مورد همبستگی بین اهنرم منالی و بنازده سنهام ،نتنایج در جندول  ۵نشنان
دهنده ضریب همبستگی  2/11۲برای این دو متغیر است که به نسبت قوی تر از ارتباط بین اهرم مالی و اندازه شرکت اسنت.
این نتایج با با استفاده از تکنیک حداقل مربعات معمولی به دست آمده است.
جدول .6ضرایب همبستگی بین متغیرها
بازده سهام

اندازه

اهرم مالی

2/11۲

-2/2۵۲

8

*-2/81

8

همبستگی پیرسون
درجه معناداری

8
۵۵

۵۵

تعداد

-2/2۵۲

همبستگی پیرسون

2/۲۹۵

درجه معناداری

۵۵

۵۵

تعداد

*-2/81

2411۲

همبستگی پیرسون

2/281

2/۵1۵

درجه معناداری

۵۵

۵۵

تعداد

اهرم مالی

اندازه

بازده سهام

* همبستگی در سطح خطای ( ٪۵دو دنباله) معنادار است.

همانگونه که نتایج جدول  ۵نشان میدهد ،مقدار  )2/2222( p_Valueبرای متغیر اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران را با احتمال  ۲۵درصد کمتر از سطح معناداری  2/2۵نشان می دهد .از این رو  H2رد شده و میتوان
نتیجه گرفت که بین اهرم مالی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد .از طرفی ضنریب اینن متغینر ( )8/18۲۹۹1حناکی از
ارتباط مستقیم بین اهرم مالی و بازده سهام می باشد .همانگونه که نتایج جدول  ۵نشان میدهد ،مقدار )2/2222( p_Value
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برای اندازه بازا ر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با احتمنال  ۲۵درصند کمتنر از سنطح معنناداری
 2/2۵نشان می دهد .از این رو  H2رد شده و میتوان نتیجه گرفت که بین اندازه بازار و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری و بحث
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق ،نشان دهنده این مطلب است که بین نسبت های مالی و بازده سهام در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،که مورد مطالعه قرار گرفت ،ارتباط معنی دار نمی باشد .لیکن بررسی کلیه نسبت
ها به طور همزمان با بازده سهام نشان می دهد که ضریب همبستگی بین کلیه نسبت ها به طور همزمان با بازده سهام برابر
می باشد .ولی در مجموع می توان نتیجه گرفت ،بین نسبت های مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ،رابطه معنی دار وجود ندارد .آزمون فرضیه اول پژوهش رابطه اهرم مالی و بازده سهام را در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد .بر اساس نتایج به دست آمده اهرم مالی بر بازده سهام در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد و در نتیجه آن ،فرضیه اول پژوهش پذیرفته شد .نتیجه
پژوهش باود و ویلکینز ( )۹221و آگوستین و همکاران ( )۹283نیز همین نتیجه را تایید مینماید .ماسودا و تالی ( )۹22۵و
الموچانگ ( )8۲۲1دریافته اند که به طور کلی اهرم مالی شرکتهای بزرگ لزوماً بازده سهام بهتری بهتری از مؤسسات کوچک
ارایه نمیدهند و ارتباط معکوسی بین اندازه و بازده وجود ندارد .در پژوهشهای دیآنجلو ( ،)8۲18دیویدسان و نئو (،)8۲18
التانیبات و همکاران 4)۹288( 83جونگ و همکاران ،)۹22۲( 81چنو هسو )۹22۲( 8۵و چانتائو و همکاران ( 4)۹221قربانی
( )8311مشخص شده بود مؤسسات بزرگتر معموالً بازده سهام باالتری دارند .اما نتایج پژوهش الم و چانگ ( ،)8۲۲1کیم و
همکاران ( ،)۹223لوئیس هنوك ( ،)۹22۵آذینفر ( ،)831۵حساسیگانه و آذینفر ( )831۲خالف آن را ثابت میکند .اما در
تحقیقی که به وسیله غالمرضا غالمی نیز تحت عنوان " بررسی ارتباط بین تغییرات اهرم های عملیاتی  ،مالی و مرکب با
تغییرات بازده سهام "  ،صورت گرفته است ارتباطی بین متغیرهای پژوهش با بازده بدست نیامده است  .اما در پژوهشی که در
سال  ۹22۵در دانشگاه برزیل تحت عنوان " اثر درجه اهرم عملیاتی بر بازده سهام در بازار سهام برزیل " انجام شده  ،این
نتیجه حاصل شده است که ارتباط مثبت و معنی داری بین متغیرها وجود دارد .سوالی که مطرح می شود این است که چه
عواملی می تواند باعث چنین نتیجه ای شود ؟
از جمله دالیل عدم رابطه بین اهرم عملیاتی و بازده موارد ذیل را می توان بیان نمود:
 کارا نبودن بورس اوراق بهادار تهران یکی ازدالیل عمده عدم رابطه بین متغیرهای تحقیق

می باشد  .بدین معنی که در

بورس اوراق بهادار تهران قیمت سهام منعکس کننده اطالعات موجود در بازار اوراق بهادار نمی باشد .در بازارهای کارا
قیمتهای اوراق بهادار به طور کامل و بدون تعصب منعکس کننده اطالعات موجود می باشد و نسبت به اطالعات جدید
عکس العمل نشان می دهد ولی بورس اوراق بهادار تهران از چنین خصوصیتی برخوردار نیست .عدم کارایی بورس اوراق
بهادار تهران باعث گردیده است تحقیقاتی که در زمینه ارتباط بین اطالعات حسابداری و مبانی تصمیم گیری سهامداران
است توفیق اندکی بدست آورد .از جمله آنها می توان به پژوهش های انجام شده روی رابطه عایدی و سود نقدی هر سهم و
بازده سهام و رابطه تغییرات اقالم سود و زیان و بازده سهام اشاره کرد که نتایج آنها حاکی از عدم وجود ارتباط کمّی معنی
دار بین متغیرهای تحقیق می باشد.
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 در دنیای واقعی یک پدیده ممکن است تحت تاثیر عوامل و متغیرهای متعددی قرار بگیرد  .گروهی از این عوامل و متغیرها
برای محقق شناخته شده اند و او می تواند تاثیر این عوامل را بر روی پدیده مورد نظر تا حدودی مشخص نماید  .اما عوامل
دیگری وجود دارند که یا محقق از وجود آنها بی اطالع است و یا این که تعیین تاثیر آنها به صورت کمّی بر متغیر وابسته
مورد مطالعه امکان پذیر نیست .بنابراین محقق در هر تحقیقی تعداد محدودی از این متغیرهای مستقل را می تواند مورد
بررسی قرار دهد.
 در مورد این تحقیق نیز عوامل دیگری مانند درآمد زایی دوره های آتی  ،وضعیت اقتصادی ،نوع صنعت ،نرخ تورم ،سیاست
های تقسیم سود و  ...در بازده سهام شرکت موثر می باشد که محقق آنها را مورد بررسی قرار نداده است.
آزمون فرضیه دوم پژوهش رابطه اندازه بازار و بازده سهام را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد
بررسی قرار داد .بر اساس نتایج به دست آمده اندازه بازار هر شرکت بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تاثیر معنادار دارد و در نتیجه آن ،فرضیه دوم پژوهش تایید شد .بدین معنا که اندازه بازار موجب افزایش بازده
سهام میشود .نتیجه حاصل شده با نتیجه پژوهش آگوستین و همکاران ( )۹283مطابقت دارد .فاما ( ،)8۲12آجینکیا و
کارامونو و وافیز ( )۹22۵مدعی هستند که بازده سهام بااندازه بازار بهبود مییابد .عبداهلل و جمال الدین ،)۹221( 8۵آدیمی و
فاگبمی ( )۹282نشان دادند که اندازه بازار در دست مدیران غیراجرایی امکان افزایش بازده سهام را افزایش میدهد.
پیشنهادهای پژوهش
بر اساس نتایج پژوهش ،اندازه بازار با بازده سهام رابطه معنی داری از نوع مثبت دارد .ماسودا و تالی ( )۹22۵و الموچانگ
( )8۲۲1دریافته اند که به طور کلی مؤسسات بزرگ لزوماً بازده سهام بهتری از مؤسسات کوچک ارایه نمیدهند .پس با توجه
به نتایج این پژوهش و نتایج دیگر پژوهش ها منجمله پژوهش های ماسودا و تالی ( )۹22۵و الموچانگ ( )8۲۲1که با نتایج
این پژوهش همخوانی داشته است ،به کلیه شرکت های بورسی پیشنهاد داده می شود که مالك ارزیابی بازده سهام ،اندازه
موسسه نباشد ،چرا که اثبات شده ،مؤسسات بزرگ لزوماً بازده سهام بهتری از مؤسسات کوچک ارایه نمی دهند و باید مبنای
سنجش بازده سهام را دیگر معیارهایی بجر اندازه شرکت مد نظر قرار دهند .براین اساس پیشنهاد های تحقیق به صورت زیر
بیان می شود:
 در هنگام تشکیل پرتفولیو ،بهتر است به دو عامل اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام توجه شود ؛ چرا
که این دو عامل دو عامل تأثیر گذار روی بازده سهام اند.
 توجه به دو عامل اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و محاسبة متغیرهای مربوط به این دو عامل ،کار
چندان مشکلی نیست ؛ لذا تأثیرگذار بودن این دو عامل از یکسو و سادگی محاسبات مربوط به این دو عامل از سوی دیگر،
این امکان را هم برای سرمایه گذاران حرفه ای و هم برا ی سرمایه گذاران غیرحرفه ای فراهم می کند تا به راحتی بتوانند
از این دو عامل استفاده کنند؛ لذا بهتر است از این دو عامل در بازار سرمایة ایران استفاده شود.
 عامل دیگری که انگیزة کافی را برای استفاده از دو عامل اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام در بازار
سرمایة ایران فراهم می آورد ،وجود اطالعات نسبتا کافی است .اطالعاتی که این دو عامل به آن نیاز دارند ،اطالعاتی اند که
به راحتی می توان از بورس اوراق بهادار و یا شرکت های مربوطه به دست آورد.
 توجه به عوامل اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ،موضوع قابل درك و تقریبا سادهای برای بازار
سرمایة نوظهوری است که اغلب سرمایه گذاران آن غیرحرفه ای اند و آشنایی چندانی با اصطالحات مالی ندارند.
Abdullah & Jamaluddin
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