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چكیده
تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینههای مالی و ارزش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
بدین منظور در مدل ارزشیابی سود باقیمانده ،سود خالص به دو دسته سود عملیاتی و خالص هزینههای مالی
تقسیم شد .داده های  211شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،با استفاده از رگرسیون چند
متغیره مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد بین قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران و سود هرسهم،ارزش دفتری هرسهم و سود عملیاتی هر سهم رابطه معناداری وجود دارد.در
حالی که بین قیمت سهام و خالص هزینه های مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید .از آن جایی که بین خالص
هزینه های مالی و قیمت سهام رابطه معناداری مشاهده نشد پیشنهاد میشود که به جای استفاده از مدل سود
باقیمانده از مدل سود عملیاتی باقیمانده در ارزشیابی شرکتها استفاده شود .همچنین با توجه به این که بیشتر
اقالم مالی در ترازنامه به ارزش منصفانه گزارش میشوند میتوان گفت بین یافتههای این تحقیق و این عقیده
پنمن 2که " اقالمی که در تراز نامه به ارزش منصفانه گزارش میشوند در ارزشیابی شرکتها نا مرتبط خواهند
بود" سازگاری کامل وجود دارد.
واژههاي کلیدي :خالص هزینههای مالی ،سود باقیمانده ،سود عملیاتی ،حسابداری ارزش منصفانه.
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 -1مقدمه
بهکارگیری مدل سود باقیمانده به منظور ارزیابی شرکتها در طول دهه گذشته به شدت گسترش یافته
است .به طوری که این مدل هم اکنون به عنوان یك مدل رسمی و پرکاربرد در سراسر دنیا مورد استفاده قرار
میگیرد.در صورتی که خالص بدهی های مالی به ارزش منصفانه گزارش شود مدل سود باقیمانده با مدل سود
عملیاتی باقیمانده برابر خواهد شد .با فرض استفاده از روش حسابداری ارزش منصفانه برای خالص بدهیهای
مالی ،دیگر پیشبینی هزینههای مالی الزم نمی باشدزیرا تمام سودهای آتی باقیمانده بهاقالم عملیاتی نسبت داده
شده و تمرکز تجزیه و تحلیل بنیادی برروی سود عملیاتی خواهد بود(بیسلند .)1622 ،1
مدل ارزش گذاری مبتنی بر سودهای باقیمانده،ارزش شرکت را به عنوان تابعی از ارقام جاری و مورد
انتظارحسابداری بیان میکند ،به طوری که اسکات اولسون  ) 1662( 2ارزش شرکت را متأثر از سه عامل ارزش
دفتری حقوق مالکان ،سودهای باقیمانده و سایراطالعات می دانند تا بتوان باتعیین ارزش نزدیك به ارزش
ذاتی،ارزش منصفانه را دربازارسرمایه تعیین نمود.
بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،داراییها و بدهیهای مالی ،هم بر اساس ارزش منصفانه
و هم بر اساس ارزش دفتری گزارش میشوند .در عین حال در نظامهای اقتصادی که تغیرات نرخ بهره در آنها
به کندی صورت میگیرد بین ارزش دفتری و ارزش منصفانه تفاوت عمدهیی وجود نخواهد داشت (پنمن ،4
 .) 1622سوال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا ارزش خالص اقالم مالی به اندازه کافی به ارزش
منصفانه آنها نزدیك می باشد تا سود عملیاتی باقیمانده تقریب مناسبی از سود باقیمانده باشد؟
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
 -1-2مدل سود باقیمانده و سود عملیاتی باقیمانده
ارزش یك شرکت تجاری برابر است با ارزش فعلی عایدات آتی آن .بر اساس رویکرد شمول کلی تغییرات در
ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت برابر است با سود خالص منهای سود تقسیمی .در واقع بر اساس رویکرد
شمول کلی مدل سود باقیمانده بهصورت زیر خواهد بود:
) E ( EARN t  rE  Bt 1
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که در آن :
 : Vارزش خالص دارایی های شرکت در زمان 6
 : Bارزش دفتری خالص دارایی های شرکت در زمان 6



V0E  B  
t 1

 : rنرخ بازده مورد انتظار
 :EARNسود خالص شرکت

براساس مدل سود سود باقیمانده ،خالص داراییهای شرکت برابر است با ارزش دفتری خالص داراییها به اضافه
ارزش فعلی سود مازاد آتی .سود مازاد برابر است با تفاوت بین سود شرکت و بازده مورد انتظار شرکت بر اساس
ارزش دفتری خالص داراییهای شرکت(بیسلند.)1622 ،
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اگراقالم ترازنامه بر اساس ارزش منصفانه گزارش شوند آنگاه ارزش دفتری و ارزش منصفانه خالص دارایی-
های شرکت برابر خواهد شد و سود مازاد معادل صفر میشود .در عین حال بر اساس قواعد محافظهکارانه
حسابداری عمدتا ارزش دفتری داراییها کمتر و بدهیها بیشتر ارزیابی میشوند .بنابراین انتظار میرود سود
مازاد آتی شرکت بیشتر از صفر باشد.
همچنین میتوان مدل سود باقیمانده را برای تكتك اقالم ترازنامه بهصورت جداگانه محاسبه نمود .که در
اینصورت ارزش خالص داراییهای شرکت برابر با جمع ارزش دفتری تكتك اقالم بهعالوه سود مازادی است که
انتظار می رود هریك از اقالم ایجاد کنند .سود م ازاد برای اقالمی که به ارزش منصفانه گزارش میشوند به
احتمال زیاد نادیده گرفته می شود زیرا سود مازاد این اقالم ،احتماال ناچیز یا برابر صفر می باشد(پنمن .)1622 ،9
دراغلب کشورها ،حسابداری اقالم عملیاتی بسیار محافظه کارانه میباشد .به عنوان مثال اموال ماشینآالت و
تجهیزات بصورت تسریعی مستهلك میشوند که باعث میشود ارزش دفتری این اقالم در ترازنامه کمتر از ارزش
منصفانه آنها شود .عالوه براین دارایی های نامشهود در اغلب اوقات کمتر از ارزش واقعی شان ارزیابی یا اصال
شناسایی نمیشوند .هم چنین در حسابداری بدهیها ،بسیار محافظهکارانه عمل میشود بهطوری که بدهیهای
عملیاتی و ذخایر قانونی به ندرت کمتر از واقع ارزیابی می شوند .در عین حال در بسیاری از موارد از جمله در
استانداردهای گزارشگری بین الملل ،تمایل بیشتری به سمت استفاده از ارزشهای منصفانه برای داراییها و
بدهیهای مالی دیده شده است(هرناندز .)1664،0
استدالل اولیه در دفاع از این رویکرد این است که استفاده از ارزشهای منصفانه باعث میشود ارزش این
اقالم در ترازنامه به روز باشد و سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی بتوانند ارزیابی دقیق -
تری از وضعیت مال ی و نتایج عملکرد شرکت داشته باشند(خورانا و مینگسان .)1662 ،7
اگر اقالم مالی در ترازنامه به ارزش منصفانه گزارش شود ،آنگاه سود مازاد این اقالم در آینده صفر خواهد بود.
بنابراین این اقالم در پیش بینی عایدات آتی در نظر گرفته نمی شوند(پنمن.)1622،
در اینصورت ت مامی سود های مازاد آتی شرکت مربوط به اقالم عملیاتی خواهد بود .بنابراین در صورت
استفاده از ارزش های منصفانه برای اقالم مالی در ترازنامه ،مدل سود باقیمانده بهصورت زیر در خواهد آمد:
) E (OIt  rf  NOAt 1
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که در معادله باال :
 :OLسود عملیاتی؛  :NOAخالص دارایی های عملیاتی و  : rنرخ بازده مورد انتظار.
سود مازاد عملیاتی برابر است با تفاوت بین سود عملیاتی شرکت و بازده مورد انتظار خالص داراییهای
عملیاتی .در صورتی که شرکت دارای اقالم مالی در ترازنامه خود باشد نرخ بازده مورد انتظار اقالم مالی و نرخ
بازده اقالم عملیاتی متفاوت خواهد بود(پنمن.)1622،
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عالوه بر پیشبینی آسان تر ،مزیت دیگر مدل سود عملیاتی باقیمانده در مقایسه با مدل سود باقیمانده نرخ
بازده مورد انتظار میباشد(بیسلند.)1622،به عقیده پنمن  )1622( 0اگر این نظریه میلر 5و مودیلیانی  26که اظهار
می دارند " :تامین مالی شرکت ها هیچ تاثیری برروی میانگین بهای تمام شده سرمایه گذاری ندارد"؛ درست
باشد؛ با فرض عدم تغییر ریسك عملیاتی شرکت در سالهای آتی؛ میتوان از یك نرخ تنزیل ثابت برای تمام
سال ها استفاده نمود .این در حالی است که نرخ بازده مورد انتظار خالص داراییها که در مدل سود باقیمانده
مورد استفاده قرار میگیرد با تغییر نسبت بدهی تغییر میکند .بنابراین این نرخ در اغلب اوقات میبایست در
هرسال بهصورت جداگانه محاسبه شود.
با توجه به مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت که استفاده از نظام حسابداری ارزش منصفانه برای اقالم
مالی باعث میشود فرآیند ارزشیابی شرکت آسان تر گردد .زیرا از یك سوبه دلیل حذف اقالم مالی در فرآیند
ارزشیابی نیازی به پیشبینی خالص هزینههای مالی نمیباشد و از سوی دیگر نرخ بازده مورد انتظار شرکت برای
تمامی سالها یکسان می باشد(بیسلند.)1622 ،
با این حال تقریبا هیچ نظام حسابداری ،تاکید صرف برروی استفاده از ارزشهای منصفانه اقالم مالی ندارد.
در عین حال این بحث مطرح است که دامنه حسابداری ارزش منصفانه در نظام های مدرن حسابداری به اندازه -
ایی می باشد تا مدل سود عملیاتی باقی مانده تقریب مناسبی از مدل سود باقی مانده شود(پنمن .)1622 ،22
براین اساس می توان نتیجه گرفت که اگر دامنه ارزش منصفانه در حسابداری داراییها و بدهیهای مالی
قابل مالحظه باشد آنگاه میتوان از مدل سود عملیاتی باقیمانده بهجای مدل سود باقیمانده استفاده نمود زیرا در
مدل سود عملیاتی باقیمان ده هم از نرخ بازده یکسانی برای تمامی سال ها استفاده میشود و هم رویکرد ساده -
تری در فرآیند ارزشیابی شرکت ارئه می دهد(بیسلند .)1622 ،21
بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی بهجز سرمایهگذاریهایی که در دسته نگهداری تا
سررسید طبقه بندی میشوند  ،بقی ه سرمایه گذاری ها به ارزش منصفانه گزارش می شوند .باید توجه داشت که
زمانی از ارزشهای منصفانه برای ارزشیابی دارائیها مالی استفاده میشود که این ارزشها قابل اتکا و در یك
بازار رسمی معامله شده باشد .در اغلب اوقات حسابداری بدهیها بر اساس بهای تمام شده تاریخی انجام میشود
این در حالی است که حسابداری داراییهای مالی عمدتا بر اساس ارزش منصفانه میباشد.بنابراین کامال روشن
است که استانداردهای گزارشگری بین المللی بر استفاده ترکیبی از بهای تمام شده تاریخی و ارزش منصفانه
تاکید دارد .در بازارهایی که تغییرات نرخ بهره به کندی صورت میگیرد بهای تمام شده تاریخی به احتمال زیاد
تفاوت چندانی با ارزش منصفانه نخواهد داشت(پنمن.)1622 ،
بنابراین به احتمال زیاد جمع ارزش داراییها و بدهیهای مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری بین -
المللی ،در بازارهایی که تغییرات نرخ بهره به کندی صورت میگیرد ،تقریبا با ارزش منصفانه آنها برابر خواهد
بود تا مدل سود عملیاتی باقیمانده تقریب مناسبی از مدل سود باقی مانده شود(بیسلند.)1622 ،
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 -2-2پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر و به دالیل مختلفی ازجمله توسعه اقتصاد جهانی ،رشد سریع فناوری اطالعات و نرخ
باالی تورم ،استفاده از بهای تمام شده تاریخی با انتقادهایی روبهرو شده است .گروهی از صاحبنظران از ویژگی-
های کیفی اطالعات حسابداری استفاده کرده و معتقدند به سبب برخوردار نبودن اطالعات تاریخی از ویژگی
مربوطبودن ،استفاده از بهای تاریخی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایهگذاران(بهعنوان استفادهکنندگان
اصلی صورتهای مالی) نیست ،بنابر این با استفاده از بهای تاریخی نمیتوان تصویری درست و منصفانه از عملکرد
و وضعیت مالی شرکت به دست آورد(ثقفی.)2202 ،
22
حسابداری ارزش منصفانه به صورت تاریخی موضوعی بحث برانگیز بوده است(نیسیم و پنمن 1660 ،؛
گویلیان و جکسون  ) 1660 ،24و بحث پیرامون آن پس از بحران مالی اخیر شدت یافته است(هیلپرن  29و
همکاران.) 1665 ،بسیاری عقیده دارند یکی از عوامل ایجاد بحران مالی اخیر حسابداری ارزش منصفانه می -
باشد(هاترلی و رژمار  .)1622 ،20سقوط ارزشهای سهام به طور کلی و ابزارهای مالی باعث شد شرکتهایی که
به طور مستقیم درگیر این بحران نبودند نیز به شدت متضرر شوند .ارائه سودهای غیر واقعی و نمایشی باعث
سقوط قیمت ها در بازارهای مالی گردید .اگر بازارهای مالی در طول بحران نارکارامد میبودند ،سقوط قیمتها
باعث ایجا د یك موج منفی در بازار جهانی میگردید و از آنجا که سقوط قیمتها باعث کاهش شدید سرمایه
بانكها میشود به احتمال فراوان این موج منفی تا اندازهیی باعث فروش اجباری داراییها گردید(الوکس و
لیوز  .) 1626 ،27درمقابل این داستان ،سناریوی حباب بازار سهام وجود دارد .استفاده از ارزشهای منصفانه
ممکن است به این امر منجر شود که ارزش اوراق بهادار بر اساس اطالعات صورتهای مالی بیش از واقع ارزیابی
و باعث ایجاد حباب در بازار گردد .بنابراین چه در زمانی که بازار دجار حباب است و چه درزمانی که بازار دچار
رکود و بحران میباشد ،این اطالعات موجود در صورتهای مالی است که میتواند عدم صحت قیمتهای بازار
را تایید یا رد نماید(.نیسیم و پنمن.)1660 ،
از طرفی گزارش هاى مبتنى بر حسابدارى ارزش منصفانه توجه سهامداران را به ارزش حقوق آنهاجلب می -
کند و وظیفه مباشرت رابهبود میبخشد .حسابدارى ارزش منصفانه همچنین برافشاى کامل تاکید دارد و با
شفافیت سازگار است(بارلیو و هاداد .)1662 ،20
روش سود باقیمانده (مازادخالص)به دنبال پویایی سودخالص است (تاریوردی و داغانی .)2205،بر اساس
مدل سود باقیمانده ،ارزش شرکت تابعی از سود حسابداری و ارزش دفتری شرکت میباشد .پنمن  )2550(25و
ژانگ  )1666(16نشان دادند که چگونه ارزشهای دفتری با عواید در فرایند ارزشگذاری شرکت ترکیب میشوند.
ارزیابی مجدد اقالم مالی ،هم ارزش دفتری و هم عایدات را از طریق تغییر ارزشهای جاری در ترازنامه شرکتها،
تحت تاثیر قرار میدهد.در عین حال سرمایهگذاران اثرات حسابداری این تجدید ارزیابیها را کامال درك نمی -
کنند که این امر احتماال منجر به تغییر قیمت سهام در مقاطع معین خواهد شد .سرمایهگذاران ممکن است اثر
ارزیابی مجدد را دو چندان کنند ،بدین صورت که قیمت سهام شرکت ممکن است یك بار بهخاطر تغییر ارزش
دفتری و یك بار به خاطر تجدید نظر در انتظارات آتی سودآوری شرکت تغییر کند.
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اثرات احتمالی تجدید ارزیابی از طریق بررسی نسبت  P/Eسنجیده می شود .این در حالی است که ارزیابی
مجدد مقطعی بوده و نمی توانددلیلی برای تغییر در انتظارات آتی سرمایهگذاران باشد(رونن 1660،12؛
دانبولت .)1660،11
تحقیقات گذشته نشان می دهد سرمایه گذاران حداقل در کوتاه مدت به رقم آخر سود توجه و بهنظر نمی -
رسد آنها اثرات ارزیابی مجدد و بخشهای تشکیل دهنده سود حسابداری را درك کنند(.اسلوان .)2550،12
مساله دیگری که اخیرا در مورد اندازهگیری اقالم مالی مطرح شده است ترکیب دو نظام حسابداری بهای
تمام شده و ارزش منصفانه می باشد .به عقیده بسیاری برخورد دوگانه و کامال متضاد با اقالمی که دارای ویژگی -
های یکسان میباشند غیرمنطقی بهنظر می رسد .ترکیب دو نظام حسابداری ارزش منصفانه و بهای تمام شده بر
خالف اصل تطابق در حسابداری میباشد(نیسیم و پنمن.)1660 ،
نیسیم  14و پنمن (  ) 1660شرایطی را مطرح کرده اند که در صورت وجود آن شرایط نظام حسابداری ارزش
منصفانه سودمندی الزم را خواهد داشت .محور اصلی این شرایط این است که ارزش داراییها و بدهیها باید
تكتك باید بر اساس قیمت های بازار و بدون در نظر گرفتن مالحظات مربوط به تاثیرپذیری عملکرد شرکت از
این ارزیابیها انجام شود.
الوکس و لیوز  )1626(19معتقدند زمانیکه ارزشهای منصفانه در متن صورتهای مالی آورده نمیشوند
میتوان ارزشهای منصفانه را در یادداشتهای توضیحی افشا نمود.
گویلیان و جاکسون  )1660(10در تحقیق خود با بررسی ارزشهای منصفانه در متن صورتهای مالی به این
نتیجه رسیدند که چنین رویکردی مانع از استفاده از ارزش های منصفانه غیر قابل اتکا در محاسبه سود شده و
همچنین به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که خودشان این انتخاب را داشته باشند که این اقالم را در
ارزشیابی شرکت دخالت دهند یا خیر.
پورحیدری و همکاران ( ) 2204با بررسی محتوای اطالعاتی سود حسابداری و ارزش دفتری در تعیین قیمت
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که اوال بخش قابل توجهی از
تغییرات ارزش شرکت بهوسیله سود تعیین می شود ،ثانیا قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری،
به خاطر سود است ،ثالثا ارزش دفتری در مقایسه با سود از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برخوردار نیست.
محمودآبادی و بایزدیدی( ،)2207به بررسی مقایسه ی قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده و
رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش شرکت ها پرداختند ومشخص شده است بین قدرت توضیحی این دومدل
درتعیین ارزش شرکت ها درحالت کلی ودرصنایع مختلف ،تفاوت معناداری وجودندارد وتقریباً درتمامی موارد
،مدل ارزیابی سود باقیمانده درتعیین ارزش شرکتها دارای قدرت توضیحی نسبی باالتری است.
محمودآبادی ( )2209بابررسی  261شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 2272
الی  2201با روش ترکیبی به این نتیجه رسید که مدل ارزشگذاری اولسون ( )2559که به یك روش دینامیك
مشهور است به خوبی توانایی پیشبینی ارزش شرکت را دارد.
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وکیلیان و همکاران ( ) 2200با بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده در پیشبینی سود
هرسهم به این نتیجه رسیدند که بین سود باقیمانده و سود هر سهم سال آتی رابطه معنیداری وجود دارد ولی
بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم رابطه معنیداری وجود ندارد.
تهرانی و رهنما فالورجانی( )2209با بررسی معیار های ارزیابی  P/Eو  P/Bو عملکرد آنها با استفاده از
مدل سود باقیمانده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که نسبت P/Bهم بستگی مثبتی با بازده
حقوق صاحبان سهام دارد و نسبت P/Eبا رشد عایدات همبستگی مثبتی دارد.
 -3پرسش ها و فرضیات پژوهش
با توجه به مباحث مطرح شده ما در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال اساسی می باشیم
که آیا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ،مدل سود عملیاتی باقی مانده می تواند تقریب
مناسبی از مدل سود باقی مانده باشد؟
بدین منظور در مدل سود باقی مانده ،سود خالص شرکت به دو بخش عملیاتی و اقالم مالی تفکیك شد و
رابطه بین سود عملیاتی و خالص اقالم مالی با ارزش شرکت با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد
بررسی قرار گرقت .در واقع ما در این مر حله به دنبال یافتن پاسخی برای این سواالت می باشیم که :آیا بین
ارزش شرکت و خالص اقالم مالی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین ارزش شرکت و سود عملیاتی رابطه ای وجود
دارد؟
در صورتی که نتایج نشان دهنده این باشد که بین خالص اقالم مالی و ارزش شرکت رابطه ایی وجود ندارد و
هم چنین بین سود عملیاتی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود دارد ،می توان نتیجه گرفت مدل سود
عملیاتی باقی مانده تقریب مناسبی برای مدل سود باقی مانده خواهد بود .بنا براین فرضیات این پژوهش بشرح
زیر می باشد:
 )2بین ارزش شرکت و خالص اقالم مالی رابطه معناداری وجود دارد
 )1بین ارزش شرکت و سود عملیاتی رابطه ای وجود دارد
 )2مدل سود عملیاتی باقی مانده تقریب مناسبی برای مدل سود باقی مانده می باشد.
 -4روش شناسی پژوهش
از آن جایی که هدف ما در این تحقیق بررسی ارتباط بین خالص هزینههای مالی و قیمت سهام با استفاده از
مدل سود باقیمانده میباشد از روش رگرسیون خطی چند متغیره (در سطح خطای  9درصد) استفاده شد .به
منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اویوز  17و بصورت پانل استفاده گردید.
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در این تحقیق
از آن جایی که ارزش دفتری اقالم و سود حسابداری بر اساس صورتهای مالی ارائه شده در پایان سال محاسبه
شده است؛ از قیمت سهام شرکت ها در تاریخ  15اسفند استفاده گردید.
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دوره زمانی این تحقیق  9ساله می باشد که شرکتهای مورد بررسی باید ویژگیهای زیر را داشته باشند:
 )2پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 )1شرکت در دوره مورد بررسی( )2252-2205تغییر سال مالی نداده باشد.
 )2شرکت تا پایان سال مالی  2205در بورس اوراق تهران پذیرفته باشد و تا پایان سال  2252در بورس
اوراق بهادار فعال باشد.
 )4معامالت سهام به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد.
 )9اطالعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
با توجه به موارد فوق ،دادههای مالی 211شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 2205
الی  2252مورد بررسی قرار گرفت.
 -5الگوهاي پژوهش و متغیرهاي مورد استفاده در آن
د ر مدل سود باقیمانده خالص ارزش شرکت تابعی از ارزش دفتری خالص داراییها و سود حسابداری میباشد.
بنابراین مدل تجربی مورد استفاده بر این اساس بصورت زیر خواهد بود(کولینز  10و همکاران:)2557،
Pi ,t    1 BPS i ,t   2 EPS i ,t   i ,t

در معادله فوق :
 : Pقیمت سهام شرکت  iدر زمان t؛  : BPSارزش دفتری هر سهم؛  : EPSسود هر سهم.
در صورتی که کلیه اقالم ترازنامه به ارزش منصفانه گزارش شوند ضریب رگرسیون  BPSبرابر یك و ضریب
رگرسیون  EPSبرابر صفر خواهد شد .در عین حال بر اساس نظام حسابداری محافظه کارانه ارزش دفتری هر
سهم طبیعتا کمتر از ارزش بازار هر سهم خواهد بود .در نتیجه انتظار می رود ضریب رگرسیون  EPSبزرگتر از
صفر باشد.
همانطور که می دانیم سود خالص شرکت شامل سود عملیاتی و خالص اقالم مالی میباشد .ما در این تحقیق
بصورت تجربی تاثیر خالص هزینههای مالی رابر روی ارزشیابی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران
مورد بررسی قرار دادیم .بنابراین سود شرکت را به دو بخش سود عملیاتی و خالص اقالم مالی تفکیك نمودیم:
Pi ,t    1 BPS i ,t   2OIPSi ,t  3 FINPS i ,t   i ,t
که در معادله باال:
 : OIPSسود عملیاتی هر سهم؛  : FINPSخالص هزینه های مالی هر سهم
اگر ارزش دفتری خالص بدهیهای مالی شرکت بهطور قابل مالحظهیی از ارزش منصفانهشان متفاوت باشد،
خالص هزینه های مالی بخشی از سود مازاد شرکت بوده و در ارزشیابی آن دخیل خواهد بود .که این امر منجر
خواهد شد ضریب رگرسیون  FINPSدر معادله حاصله بهطور قابل مالحظهای از صفر فاصله داشته باشد.
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در صورتی که خالص بدهی های مالی شرکت به ارزش منصفانه یا نزدیك به آن گزارش شود خالص هزینه -
های مالی بخشی از سود مازاد شرکت نخواهد بود .در اینصورت خالص هزینههای مالی در ارزشیابی شرکت
نامرتبط و ضریب رگرسیون  FINPSدر معادله حاصله صفر یا بسیار نزدیك به صفر خواهد بود(بیسلند .)1622،15
 -6یافته هاي پژوهش
در جدول شماره  2دادههای توصیفی متغیر های تحقیق شامل میانگین ،میانه ،ماکزیموم و مینیمم و انحراف
استاندارد آورده شده است .الزم به ذکر است به منظور اجتناب از ایجاد دادههای پرت در تجزیه تحلیل نتایج
رگرسیون ،ماکزیموم و مینیمم دیتاها که تغییرات فاحشی داشتند از تجریه و تحلیلها حذف گردیده است.
در جدول شماره  1میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق نشان داده شده است.همانطور که مشاهده می -
شود ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و قیمت سهام (بهجز خالص هزینه های مالی )FINPSبهطور قابل
مالحظهیی باال میباشد .در عین حال همبستگی مثبت بین خالص هزینههای مالی و قیمت سهام تا اندازهیی دور
از ذهن میباشد .در واقع این همبستگی به ما میگوید هرچه خالص هزینههای مالی بیشتر باشد قیمت سهام نیز
بیشتر خواهد بود
جدول شماره  -1آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
N

FINPS

OIPS

EPS

BPS

P

026

117/412

559/2942

707/9101

1120/219

4444/901

میانه

026

220/9

725/9

904

2001

1097

میانگین

026

1100

0756

0510

22200

17907

ماکزیموم

026

2

-929

-2214

09

261

مینی موم

026

100/0695

524/6912

010/9542

2196/402

4264/600

انحراف معیار استاندارد

 :pقیمت سهام  :BPSارزش دفتری سهام  :EPSسود هرسهم  :OIPSسود عملیاتی هرسهم  :FINPSخالص هزینه های مالی هرسهم

جدول شماره  -2همبستگی متغیرها
FINPS

2

OIPS

EPS

BPS

P

2

P

2

6/054061

BPS

2

6/705609

6/029224

EPS

2

6/054170

6/720100

6/755204

OIPS

6/26002

6/640092

6/225571

6/260274

FINPS

 :pقیمت سهام  :BPSارزش دفتری سهام  :EPSسود هرسهم  :OIPSسود عملیاتی هرسهم  :FINPSخالص هزینه های مالی هرسهم
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در جدول شماره  2نتایج رگرسیون آورده شده است .نتایج نشان میدهد که در مدل شماره ( )2ضریب
رگرسیون برای  BPSو  EPSبه ترتیب 6/06و  2770می باشد که برای هر دو متغیر به طور قابل مالحظهیی باال
میباشد .همچنین ضریب رگرسیون برای  EPSبه نسبت  BPSباالتر میباشد .بنابراین ضریب باالتر برای EPS
نشان دهنده این است که بین  EPSو قیمت سهام ارتباط بیشتری وجود دارد .در نتیجه میتوان گفت که اقالم
موجود در ترازنامه به ارزش منصفانه یا ارزشی نزدیك به آن گزارش نمیشوند .همچنین میتوان نتیجه گرفت از
آن جا که استفاده از قواعد حسابداری محافظهکارانه برای اقالم عملیاتی باعث میشود ارزش دفتری این اقالم به
مراتب کمتر از ارزش منصفانه آنها شود؛ منجر به ایجاد سود مازاد در سالهای آتی خواهد شد .ضریب R2اصالح
شده برای مدل شماره ( 6/06 ، )2میباشد که نشاندهنده میزان معناداری این مدل میباشد.
جدول شماره  -3نتایج رگرسیون چند متغیره
مدل ()3

مدل ()1

مدل( ) 2

t-Value

Coefficient

t-Value

Coefficient

t-Value

Coefficient

4/71
4/26

2114/05
6/99

2/92
4/21

2660/95
6/90

0/97
4/17
7/70

2725/52
6/06
2/70

5/22

1/66

0/51
2/74

2/50
2/21
6/06
026

6/06
026

مدل 2
مدل1
مدل2

متغیرها
Intercept
BPS
EPS
OIPS
FINPS

6/06
026

Adj. R2
N

Pi ,t     1 BPS i ,t   2 EPS i ,t   i ,t

Pi ,t     1 BPS i ,t   2 OIPS i ,t   3 FINPS i ,t   i ,t

Pi , t    1BPS i , t   2OIPSi , t   i , t

در مدل شماره ( ) 1جایی که سود به دو قلم سود عملیاتی و خالص هزینههای مالی شکسته میشود ،ضریب
رگرسیون برای  BPSو OIPSو  FINPSبه ترتیب  2750 ، 6/90و  2721میباشد .مقایسه مدل ( )2و مدل ()1
نشان میدهد  t-Valueبرای  BPSدر هر دو مدل تقریبا برابر میباشد .همچنین مقایسه مقادیر t-Valueبرای
 OIPSو  EPSنشان دهنده ارتباط بیشتر سود عملیاتی با ارزش شرکت میباشد .ضریب  R2اصالح شده برای مدل
شماره ( ، )1نیز  6/06میباشد که نشان دهنده میزان معناداری این مدل میباشد.

511

سال ششم /شماره بیستودوم /تابستان 5936

تاثیر خالص هزينههاي مالي بر روي ارزش شرکت با استفاده  / ...محمدحسین ستايش ،محمدکیامهر و غالمرضا حاجيزاده

با توجه به اینکه در مدل شماره ( )1نتایج نشان داد که رابطهیی بین خالص هزینههای مالی شرکت و ارزش
آن وجود ندارد بنابراین میتوان خالص هزینه های مالی را در مدل ارزشیابی حذف نمود .در مدل شماره()2
ضریب رگرسیون برای  BPSو  OIPSبه ترتیب  6/99و  1میباشد که برای هر دو متغیر به طور قابل مالحظهیی
باال میباشد .میزان t-Valueبرای  OIPSدر مدل شماره ( )2باالترین مقدار میباشد که این امر نشاندهنده این
ا ست که بر اساس استانداردهای حسابداری ارزش اقالم عملیاتی بهطور قابل مالحظهیی با ارزش منصفانه آنها
تفاوت دارد .ضریب R2اصالح شده برای مدل شماره ( ، )2نیز  6/06میباشد که نشاندهنده میزان معناداری
باالیاین مدل میباشد.
 -7نتیجه گیري و بحث
نتایج این تحقیق به ما نشان داد که سود عملیاتی به منظور ارزشیابی قیمت سهام بسیار مفیدتر میباشد.
یافتههای این تحقیق هم چنین با این موضوع که ،استفاده گسترده از حسابداری بهای تمام شده تاریخی برای
اقالم عملیاتی باعث می شود سودهای باقیمانده آتی ،بخشی از سود عملیاتی باشند ،سازگاری کامل دارد .به
عبارت دیگر ترازنامه اطالعات کافی پیرامون ارزش منصفانه خالص داراییهای عملیاتی نشان نمیدهد .با این
حال نتایج این تحقیق نشان داد بین خالص هزینههای مالی شرکتها و قیمت سهام آنها رابطه معناداری وجود
ندارد .نتایج این تحقیق در واقع این مساله را تقویت میکند که احتماال در نظام گزارشگری مالی ،خالص
داراییهای مالی نزدیك به ارزش منصفانه گزارش میشود .هم چنین نتایج نشان داد مدل سود عملیاتی
باقیمانده تقریب مناسبی از مدل ارزشیابی سود باقیمانده میباشد.
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