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چكیده
هدف اصلی از این تحقیق ،بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر نرخ بازدهی کل واقعی شرکت های پذیرفته
شده منتخب گروه صنعت شیمیایی و نفتی ،کک و سوخت هسته ای ( 93شرکت نمونه از  39شرکت این گروه)
طی دوره زمانی  0931-33در بازار بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی می
باشد .لذا ابتدا ضمن بیان کلیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با تامین مالی و روشهای داخلی و خارجی آن به
بررسی پیشینه تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) پرداختیم .در گام بعدی تصریح و برآورد مدل تحقیق بر
اساس آزمونهای تشخیصی مربوطه به روش اثرات ثابت انجام گرفت که نتایجه آن بیانگر تایید رابطه مثبت و
معنادار تمام متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق (هز ینه سرمایه ،سود انباشته ،اهرم مالی ،ظرفیت سوداوری و
اندازه شرکت) بر متغیر وابسته (نرخ بازده کل واقعی سهام) شرکت های تحت بررسی بدست آمد بطوریکه تمام
فرضیه های تحقیق را می توان پذیرفت .در پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در کنار پیشنهاداتی
برای مطالعات آتی ارائه شده است.
واژههای کلیدی :تامین مالی ،نرخ بازدهی کل واقع ی ،هزینه سرمایه ،سود انباشته ،اهرم مالی ،ظرفیت
سودآوری.
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 -1مقدمه
شرکت ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی واقعی در جهت افزایش ثرت
سهامداران خود ،از منابع مالی مختلفی بهره می برند .توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع درونی و بیرونی
سازمان در فراهم ساختن سرمایه و تهیه برنامه های مالی مناسب ،از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکت
محسوب می شود .انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه
تقسیم بندی می شود .منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان ،بستانکاران تجاری ،سود سهام
پرداختنی و هزینه های پرداختنی است .منابع مالی با هزینه به دو دسته ی منابع داخلی (شامل ،سود انباشته)
و منابع خارجی (تسهیالت کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می شود.
از سویی دیگر ،ایجاد و پایداری فعالیت های تولیدی شرکتهای صنعتی (گروه صنعت شیمیایی و نفتی ،کک
و سوخت هسته ای ) نیازمند تهیه منابع مالی و وجوه نقد مورد نیاز است و در این راستا شرکتها ناگزیر به
استفاده از مکانیزم های تأمین مالی میباشند .از این حیث استفاده از روشهای تامین مالی داخلی(سود انباشته) و
خارجی (انتشار سهام و بدهی) با توجه به اثرات خاص خود بر بازدهی واقعی شرکتها و نهایتا افزایش ثروت
سهامداران می تواند مد نظر قرار گیرد .بطوریکه روش های تامین مالی خارجی شامل ،انتشار سهام عادی در
ایران (افزایش سرمایه) و بدهی (اهرم مالی یا نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها در این تحقیق) در کنار روش
تامین مالی از طریق سود انباشته (به عنوان یکی از روشهای تامین منابع مالی داخلی) باعث میشود تا مدیران
مالی آن را در ساختار سرمای ه خود داشته و با استفاده خردمندانه آن ،به دنبال افزایش بازدهی و ارزش شرکت
باشند .یکی از دالیل اشتیاق روزافزون به استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ،وجود صرفه جویی مالیاتی
(تخفیف در پرداخت مالیات به علت وجود بدهی) و کاربرد اهرم مالی است(.طالب نیا و سپهری.)0931،
لذا در این تحقیق ،به بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر نرخ بازدهی کل واقعی شرکت های پذیرفته شده در
بازار بورس و اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
تامین مالی
از نگرانیهای بنگاههای اقتصادی در جهان ،تأمین منابع مطلوب مالی میباشد .هر نوع فعالیت نیاز به منابع
مالی دارد .از این رو ،منابع مالی را به شریان حیاتی بنگاههای اقتصادی و سازمانهای کوچک و بزرگ تشبیه
کرده اند .در حقیقت ،هدف اصلی از هر نوع فعالیت اقتصادی سودآوری است و کسب سود بدون وجود منابع
مالی امکانپذیر نمی باشد .از سویی دیگر ،تامین مالی در شرکت های بزرگ عملی معمولی است .مدیریت شرکت
برای فراهم ساختن وجوه الزم جهت مخارج سرمایه ای و عملیات سرکت منابع گوناگونی را و شیوه های مختلف
تامین مالی را در اختیار دارد .تامین مالی می تواند از طریق انتشار سهام یا اوراق بدهی انجام شود که تفاوت بین
آنها مشهود است (مجتهدزاده و دیگران.)0933 ،
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روشهای تامین مالی (داخلی و خارجی)
راهبرد تأمین مالی در شرکت ها ،ازمباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است .از اهداف مهم تأمین
مالی ،انجام سرمایهگذاری در شرکتها برای سودآوری بیشتر است .طرق مختلف تأمین مالی ،شامل تأمین مالی
داخلی و خارجی یا ترکیبی از این دو نوع است(.خانی و دیگران)0930 ،
 تامین مالی از منابع داخلی
ایجاد ذخایر و پرداخت وام از سوی سهامداران شرکتها را قادر می سازد تا از ارزان ترین شیوه های تأمین
مالی داخلی شامل :سرمایه و سهام ،سود انباشته ،سود سهام پرداختنی ،اندوخته های قانونی و احتیاطی ،فروش
دارایی ها ،وام دریافتی از شرکا وحساب جاری شرکا استفاده نمایند که برای ادامه فعالیت های عملیاتی با
کمترین هزینه سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند.
 تامین مالی از منابع خارجی
این منابع عبارتند از :وام های کوتاه مدت و بلند مدت ( استقراض) یا اهرم مالی ،انتشار سهام ممتاز و انتشار
سهام عادی.
 -1-2پیشینه پژوهش
در این قسمت به بررسی برخی از این مطالعات انجام شده در ایران می پردازیم.
جعفری صمیمی و همکاران ( )0939اثر منابع خارجی تامین مالی (انتشارسهام و وام بلند مدت) را برقیمت
و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در فاصله سال های  0931- 0933مورد بررسی قرار دادند.
نتایج نشان می دهد که تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیش تر است .همچنین بازده
شرکت هایی که از طریق انتشار سهام تامین مالی کرده اند در مقایسه با بازده شرکت هایی که از وام بلند مدت
استفاده کرده اند بیش تر است.
لک ( )0931به بررسی ارتباط ب ین هزینه تأمین مالی (سرمایه) و نرخ بازده سهام در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  0933-30پرداخت .با توجه به روشهای آماری انجام شده،
نتیجه بدین صورت مشخص شد که میانگین بازده سهام از میانگین هزینه تأمین مالی در مقطع زمانی موردنظر
بیشتر بوده است و نیز با بهرهگیری از مدل رگرسیون خطی مشخص شده است که بین میانگین هزینه تأمین
مالی و بازده سهام ارتباط معناداری وجود ندارد.
مرادزاده فرد و نادعلی پورمنفرد ( ) 0933به بررسی رابطه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی
و بازده سه ام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج تحقیق نشان می دهد که در
کل بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام رابطه ای معکوس وجود دارد .همچنین بررسی
ها نشان دهنده آن است که بین وجوه حاصل از انتشار سهام و بازده سهام رابطه معنی داری مشاهده نشده ولی
بین وجوه حاصل از استقراض و بازده سهام رابطه معنی دار دیده می شود.
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کردستانی و نجفی عمران ( )0933به بررسی تاثیر روش های مختلف تامین مالی و نحوه مصرف عواید
حاصل از این روش ها بر بازده آتی سهام ،پرداختند .یافته ها داللت بر آن دارد که رابطه بین خالص تغییر در
تامین مالی کل ،خالص تغییر در تامین مالی خارجی و تغییر در خالص دارایی های عملیاتی تامین شده از محل
منابع مالی داخلی با بازده غیرعادی انباشته سهام ،معنادار است؛ ولی بر خالف پیش بینی ،مثبت است .عالوه
براین ،رابطه بین نسبت تامین مالی داخلی به تامین مالی خارجی و بازده غیرعادی انباشته سهام ،در شرکت های
با رشد زیاد ،قوی تر از شرکت های با رشد کم است .همچنین ،بر اساس داده های مقطعی رابطه بین خالص
تغییر در تامین مالی داخلی و تغییر در خالص دارایی های عملیاتی تامین شده از محل منابع مالی داخلی با
بازده غیرعادی انباشته سهام ،مثبت و معنی دار است.
خیرخواه ( )0931به بررسی رابطه بین فعالیت های تامین مالی و اقالم تعهدی با بازده سهام شرکتهای
تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی ،بین
تامین مالی خارجی از طریق سرمایه و بازده آتی سهام بوده که مؤید فرضیه ارزیابی اشتباه می باشد .از طرفی
این رابطه منفی در سطح اطمینان  %39برای متغیر اقالم تعهدی کل نیز برقرار می باشد.
محمدی و همکاران ( ،)0930به ب ررسی عوامل سیاستی تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالی
پرداختند و عوامل سیاسی تاثیرگذار بر نحوه تامین مالی شرکت ها را از دو طریق سهام (مشارکت در سرمایه از
طریق مالکان سهامدار فعلی ،مشارکت در سرمایه از طریق مالکان سهامدار جدید ،عرضه سهام خصوصی و عرضه
سهام عمومی) و بدهی (تسهیالت بلند مدت بانک ها ،اجاره کردن کاالهای سرمایه ای ،اعتبار دهندگان ،پیش
پرداخت مشتریان و اوراق قرضه) بررسی نمودند .نتایج نشان داد که همچنین چهار عامل سیاستی سیاست های
پولی یانک مرکزی ،سیاست های مالی دولت  ،قوانین و مقررات داخلی و میزان دسترسی به بازارهای جهانی بر
نحوه تامین مالی از طریق بدهی تاثیر گذار است و عامل قوانین و مقررات بین المللی جهانی طبق نظر خبرگان
حذف گردید .با در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار مهمترین عامل سیاستی تاثیرگذار بر نحوه تامین مالی از طریق
سهام سیاست های مالی دولت می باشد و در مقابل سیاست پولی بانک مرکزی مهمترین عامل بر نحوه تامین
مالی از طریق بدهی است.
زمانی عموقین و افشار ( )0930با ارایه مقاله ای تحت عنوان آزمون تجربی رابطه الگوهای تامین مالی بر
شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها ،به بررسی اثر برخی متغیرهای الگوی تامین مالی مانند عمر شرکت،
اندازه شرکت ،رشد سود انباشته ،رشد بدهی کوتاه مدت و رشد بدهی بلند مدت بر شاخصهای ارزیابی عملکرد
مالی شرکتها پرداختند .نتایج نشان داد که مشخص گردید که ارتباطاتی بین این متغیرها برقرار است که در برخی
مثبت و برخی دیگر منفی می باشد و در بعضی موارد خاص هم بی اثر و بدون نتیجه نمایان شده است  .با این
برداشت می توان اینگونه بیان نمود که نوع و ماهیت ساختار سرمایه بر روی انواع شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی
واحدهای تجاری اثر گذار می باشد که این مهم باید در انواع تصمیم گیری های مرتبط تمام سطوح سازمانی
مدنظر قرار گیرد تا کاراترین و اثربخشترین تصمیم اتخاذ گردد و نیل به اهداف از پیش تعیین شده را آسان تر
نماید.
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نوروزی دولت آباد و همکاران ( )0939به بررسی اثرگذاری روشهای مختلف تامین مالی بر ارزش افزوده
اقتصادی در شرکتها پرداخته و بدین منظور  03شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره
 0939-0930با بهره گیری از روش پانل دیتا مورد بررسی قرار دارند .نتایج نشان داد که بهترین راه افزایش
سرمایه برای افزایش بازدهی سهام ،ترکیب روش های تامین مالی است.
فدایی واحد و مایلی ( )0939در مقاله اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی در ایران با استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی شناسایی و اولویت بندی شده است .نتایج تحقیق
حاکی از برتری معیار تأمین مالی شونده نسبت به سایر معیار ها می باشد و توجه مدیران را به عوامل داخلی
شرکت همچون ساختار سرمایه و وضعیت اعتباری در زمان تصمیمگیری جلب مینماید .نتایج فرایند تحلیل سلسله
مراتبی نشان داده است عوامل مرتبط با تأمین مالی شونده مؤثرترین عامل بر تأمین مالی شرکت ها یا پروژ هها در
ایران است ،بین عوامل مرتبط با تأمین مالی شونده سازوکار تقسیم سود و هزینه فرایند تأمین مالی بیشترین تأثیر
را بر تأمین مالی ایران دارند .سازوکار تقسیم سود شرکت مشخص می نماید که چه ابزاری برای تأمین مالی شرکت
بهتر است .بین عوامل مرتبط با تأمین مالی کننده نیز نرخ بازده مورد انتظار و حجم تأمین مالی بیشترین تأثیر را
بر تأمین مالی دارند.

رضایی و کاظم تبریزی ( )0939به بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی خارجی بر بازده آتی
شرکت ها با تأکید بر اقالم تعهدی سرمایه درگردش پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد که تحت
شرایط سطوح پایین اقالم تعهدی سرمایه در گردش ،تامینمالی خارجی از طریق سرمایه ،ارتباط منفی
و معناداری با بازده آتی سهام شرکتها دارد .ولی این ارتباط میان فعالیتهای تامینمالی از طریق
بدهی و بازده آتی سهام ،در سطوح پایین و باالی اقالم تعهدی سرمایه در گردش معنادار نیست .در
نتیجه ،فعالیتهای تامین مالی از طریق بدهی ،تأثیری در بازده آتی سهام ندارند.
هوسان ( )0113در تحقیقی با عنوان تاثیر سیاست تامین مالی ،سیاست تقسیم سود و مالکیت بر عملکرد
شرکت به بررسی رابطه بین تصمیم گیری در ارتباط تامین مالی و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار کواال المپور مالزی پرداخت .قلمرو زمانی پژوهش سالهای  0333الی  0110می باشد .با توجه به
رگرسیون داده های ترکیبی؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست های تامین مالی تاثیر گذاری معناداری
بر عملکرد مالی شرکت دارد .با توجه به افزایش فرصت های رشد در شرکت ،سیاستهای تامین مالی تاثیرگذاری
مثبتی بر ارزش سهام شرکتها خواهند داشت.
قش و همکاران( )0113در مقاله ای تحت عنوان " آیا اهرم  ،سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی
شرکت اثر دارند؟" به بررسی شرکت های فهرست شده در بازار سهام هند و استخراج داده برای سالهای - 0331
 0333به  0110-0110از پایگاه داده  ، PROWESSتوسط مرکز نظارت بر اقتصاد هند ( ، ) CMIE
پرداختند.نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت افزایش در سودآوری بر احتمال ایجاد ارزش
آتی شرکت بوده است  .این رابطه برای شرکت های مستقل خارجی نسبت به شرکت های خصوصی مستقل
قویتر میباشد از طرفی  ،اهرم مالی تأثیر منفی بر احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت داشته است .
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چن و همکاران ( )0101به بررسی رابطه بین سیاست های تامین مالی ،حاکمیت شرکتی و ارزش سهام
شرکتها پرداختند .سیاست های تامین مالکی انگیزه بهبود در حاکمیت شرکتی و ارزش سهام شرکتها را در
شرکتها ایجاد می کند .توجه به سیاست های تامین مالی منجر به بهبود حاکمیت شرکتی می شود که این خود
هزینه تامین مالی حقوق صاحبان سهام خارجی را کاهش می دهد ..طبق تحلیالت صورت گرفته نتایج پژوهش
حاکی از آن است که تامین مالی خارجی ؛ اثربخشی کیفیت حاکمیت شرکتی بر ارزش سهام شرکتها را تشدید
می کند.
جنسن و تی سای ( )0101در پژوهشی به بررسی رابطه بین سیاست های پولی و ارزش سهام پرداختند.
هدف از این پژوهش چگونگی تاثیر گذاری تامین مالی خارجی بر ارزش سهام می باشد .نتایج پژوهش نشان می
دهد که تاثیر سیاست های تامین مالی بر ارزش سهام شرکتها منفی ،معنادار و بااهمیت است .با کنترل ظرفیت
تامین مالی خارجی شرکته بازده سهام شرکتها افزایش می یابد.
کائو ( )0100در تحقیقی به بررسی رابطه بین ارزش سهام شرکتها و تامین مالی خارجی پرداخت .نتایج
پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تامین مالی خارجی  ،شرکتها از محیط اطالعاتی ضعیف تری برخوردار
خواهند بود که این محیط از طریق پیش بینی خوشبینانه سود ارائه شده است .و در زمان عدم وجود بودجه
داخلی ،منجر به ایجاد تضاد بین سهامداران فعلی و مدعیان جدید می شود .بنابراین تامین مالی تاثیرگذاری
معناداری بر ارزش سهام شرکتها خواهد گذاشت.
هاردولیس و همکاران ( )0100به بررسی رابطه بین تامین مالی ،بازده سهام و ارزش سهام پرداختند .نتایج
پژوهش نشان می دهد که بین ارزش سهام و تامین مالی رابطه معناداری برقرار است .همچنین شاخص های
ارزش سهام و تامین مالی خارجی ،از برخی درجات ،با پیش بینی بازده مقطعی سهام در ارتباط است .همچنین
از آنجاییکه بازده سهام با کیفیت سود همبستگی دارد ،شاخص های تامین مالی خارجی از اطالع رسانی باالیی
برخوردار خواهند بود.
برادشاو و همکاران ( )0109به بررسی رابطه بین پیش بینی تحلیلگران ،سیاست های تامین مالی و ارزش
سهام شرکتها پرداختند .طبق تحلیالت صورت گرفته و با استفاده از اندازه گیری جامع در متغیر سیاست های
تامین مالی؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست ها و فعالیت های تامین مالی از سوی شرکتها و بازده
آتی و سودآوری آتی سهام و نهایتا ارزش سهام رابطه منفی معناداری برقرار است .همچنین سیاست های تامین
مالی خارجی به طور مثبت با پیش بینی خوشبینانه بیش از حد تحلیلگران همراه است.
کارپاویکاس ( )0103در تحقیقی به بررسی رابطه بین سیاست های تامین مالی و ارزش سهام پرداخت .نتایج
پژوهش حاکی از آن است که انگیزه و ارجحیت مدیران از عوامل تعیین کننده بااهمیت در تامین مالی بلندمدت
و تصمیمات سرمایه گذاری می باشد .از طرفی در صورت وجود هزینه های مالیات و ورشکستگی ،اهرم مالی و
نسبت فروش به سرمایه کاهش ولی اندازه شرکت و سهام سرمایه افزایش می یابد .و سیاست تامین مالی رابطه
معناداری با ارزش سهام شرکتها دارد.
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 -3روش شناسی پژوهش
این تحقیق از حیث نحوه اجرا از نوع پس رویدادی و نیز همبستگی ،برحسب هدف ،از نوع کاربردی و بر
حسب نوع داده ها از نوع توصیفی یا غیر آزمایشی می باشد .در این تحقیق ،مفاهیم ،روشهای تخمین و روش
تحلیلی مرتبط با مبحث اقتصاد سنجی داده های ترکیبی (تابلویی) روش و ابزار اصلی تجزیه و تحلیل داده ها
خواهند بود .روش داد های تابلویی مزایایی دارد ،از جمله اینکه سری های زمانی و داده های مقطعی که
ناهمگنی را لحاظ نمی کنند با ریسک دستیابی به نتایج توروشدار روبه رو هستند .در تحقیق بالتاجی ،بدین
نتیجه رسید که روش داده های تابلویی قادر است متغیرهای پایا نسبت به مکان و زمان را لحاظ کند در حالیکه
سری های زمانی و مطالعات مقطعی این قدرت را نداشتند .بنابراین یک امتیاز روش داده های تابلویی اینست که
برآوردهای نااریب و سازگار می دهند.
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های گروه پتروشیمی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ( 39شرکت) می باشد که سال مالی آنها  03اسفند و در بازه زمانی ابتدای  0931تا پایان سال
 0933در فهرست شرکت های بورسی قرار گرفته باشند .در این تحقیق ،از میان  39شرکت گروه صنعت
شیمیایی و نفتی ،کک و سوخت هسته ای شامل شرکت فعال با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و
فرمول کوکران ،تعداد  93شرکت پتروشیمی و شیمیایی از این گروه انتخاب گردید.
 -4مدل و متغیرهای تحقیق
در این تحقیق ،تخمین مدل ذیل مد نظر می باشد:
Rit=β0+β 1Cost of Capitalit+β2 Leverageit+β3 Retained Earningit+β4 Profitabilityit+β5Size it+ Ɛit

بطوریکه متغیر وابسته نرخ بازده کل واقعی شرکتهای مورد مطالعه ( )Ritو متغیرهای مستقل شامل ،هزینه
سرمایه(هزینه سهام عادی موجود) ،اهرم مالی(کل بدهی ها به کل دارایی ها یا همان نسبت بدهی شرکت ها) و
سود انباشته و نیز متغیرهای کنترلی شامل ،ظرفیت سودآوری(نسبت بازده مجموع دارایی هایا همان سود قبل از
کسر بهره و مالیات نسبت به مجم وع دارایی ها) و اندازه شرکت (سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه و یا در
صورت وجود داده ها لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی های شرکت) می باشند .متغیرهای مذکور به طرق
ذیل محاسبه می شوند:
 نرخ بازدهی کل واقعی ( :)Rعبارتست ازRit = (Pit – Pit-1 + DPSit) / Pit-1) :
 :Ritنرخ بازده کل واقعی شرکت iام در دوره زمانی  :Pit ، tقیمت سهام شرکت iام در پایان دوره زمانی Pit-1 ، t
 :قیمت سهام شرکت iام در ابتدای دوره  tو  : DPSitسود نقدی دریافتی شرکت iام در دورt
 هزینه سرمایه ( :)Cost of Capitalیکی از دیدگاه ها برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی ،مدل تنزیل
سود تقسیمی است .البته در صورت استفاده از نرخ رشد می توان چندین روش برای محاسبه این نرخ
استفاده نمود .این دیدگاه ها برآوردهای مختلفی از نرخ رشد ارائه می دهند ،زیرا هر کدام از آنها بر منابع
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مختلفی از اطالعات تکیه می ک نند .روش رشد پایدار ،نرخ رشد مورد انتظار را از طریق پیش بینی نرخ
انباشت سود (نسبت تقسیم سود) و ضرب آن در بازده حقوق صاحبان سهام مورد انتظار ،محاسبه می کند
(ستایش و همکاران.)0931 ،
 اهرم مالی ( :)Leverageعبارتست از نسبت کل بدهی ها به کل دارایی های شرکت بدست می آید (حساس
یگانه و همکاران.)0933 ،
 سود انباشته ( :)Retained Earningسود انباشته از اضافه کردن سود خالص یا کسر کردن زیان خالص از
سود انباشته ابتدای دوره ،سود سهام پرداختنی به سهامداران به دست میآید.
 ظرفیت سودآوری ( :)Profitabilityکه همان نسبت بازده مجموع دارایی ها بوده و از فرمول ذیل محاسبه می
شود.
(مجموع دارایی ها/سود قبل از کسر بهره و مالیات) = Profitability
 اندازه شرکت ( :)Sizeعبارتست از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی های شرکت و یا میزان سرمایه
شرکت قبل از افزایش سرمایه
 -1-4روش تخمین مناسب برای مدل تحقیق
به منظور آزمون فرضیه ها مدل تحقیق را تحت شرایط و حاالت مختلف تخمین زده و در هر حالت با انجام
آزمونهای مرتبط ،مدل مطلوب را انتخاب می نمائیم و کلیه تحلیل ها و آزمونها را بر مبنای مدل منتخب انجام
می دهیم .انتخاب رویکرد (روش) در مبحث اقتصادسنجی مربوط به داده های تابلویی از بین سه روش اثرات
ترکیبی ،اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی بستگی به انجام آزمونهای مرتبط دارد.
 آزمون  Fلیمر (روش ترکیبی یا اثرات ثابت)
در آزمون  Fلیمر ،فرضیه  H0بصورت یکسان بودن عرض از مبدأ های تمامی مقاطع (عدم وجود اثرات
فردی) تعریف شده است که در صورت رد آن بایستی از مدل اثرات ثابت و در صورت پذیرش آن از روش حداقل
مربعات معمولی(ترکیبی) برای برآورد مدل استفاده کرد .در این تحقیق با توجه به آزمون  Fلیمر ،وجود اثرات
فردی و لزوم استفاده از داده های تابلویی را نشان می دهد .با توجه به  prob<0.05می باشد و مقدار محاسبه
شده آماره  Fلیمر معنادار می باشد .بنابراین فرضیه ی صفر مبنی بر اینکه داده ها به صورت ترکیبی هستند رد
می شود .و در واقع فرض مقابل که بیانگر مناسب بودن روش  FEبرای برآورد مدل می باشد ،پذیرفته می شود.
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 آزمون هاسمن(اثرات ثابت یا اثرات تصادفی)
نتایج این آزمون نشان می دهد  prob < .05می باشد .بنابراین فرضیه  H0رد شده و رویکرد اثرات ثابت به عنوان
روش مطلوب جهت تخمین مدل تحقیق مدنظر قرار می گیرد.
 -5یافتههای پژوهش
در این قسمت با توجه به مبحث قبلی مبنی بر انتخاب روش فوق الذکر ،تخمین مدل صورت می گیرد.
جدول شماره ( )9نتایج مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق را بر نرخ بازده واقعی در شرکتهای
منتخب طی سالهای  0931-0933نشان می دهد .بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق مشخص
میگردد که با توجه به عالمت مثبت برای ضریب  COCitو نیز  probکوچکتر از  1011می توان گفت ،متغیر
( COCitهزینه سرمایه) که در واقع نشان دهنده اثر مثبت و معنادار بر متغیر وابسته (نرخ بازده واقعی) می باشد.
بطوریکه یک واحد افزایش در متغیر  ، COCitتوانسته است نرخ بازده واقعی سهام را برای شرکتهای مورد بررسی
به میزان  10113واحد ارتقاء دهد .به این معنا که رشد ارزش افزوده بخش صنعت سبب افزایش نابرابری درآمد
شده است.
برای متغیر ( REitسود انباشته) تخمین مدل تحقیق نشان میدهد که ضریب متغیر مذکور مثبت و به
میزان  10111واحد است و با توجه به  prob<0.05معنادار می باشد .بطوریکه یک واحد کاهش در  REitباعث
 10111واحد افزایش در نرخ بازده واقعی می شود و این بدان معنا است که این تاثیر مثبت و معنادار می باشد.
از طرفی برای متغیر ( LEVitاهرم مالی) مالحظه میگردد که عالمت ضریب مربوط به این متغیر نیز نیز
مثبت و معنادار ( )prob<0.05است .بطوریکه یک واحد کاهش در  LEVitباعث 00131واحد افزایش در نرخ بازده
واقعی می شود و این بدان معنا است که این تاثیر مثبت و معنادار می باشد.
برای متغیر ( Pitظرفیت سودآوری) مالحظه میگردد که عالمت ضریب مربوط به این متغیر نیز مثبت و
کامالً معنادار ( probصفر) است .بطوریکه یک واحد افزایش در  Pitباعث  10103واحد افزایش در وابسته (نرخ
بازده واقعی سهام) می شود و این بدان معنا می باشد که رشد  Pitسبب افزایش  Ritشده است.
برای متغیر ( SIZEitاندازه شرکت) مالحظه میگردد که عالمت ضریب مربوط به این متغیر نیز مثبت و معنادار
است .بطوریکه یک واحد افزایش در  SIZEitباعث10330واحد افزایش در متغیر وابسته می شود.
همچنین قابل ذکر است که با توجه به باال بودن آماره  Fو  probصفر برای معناداری کل رگرسیون می توان
گفت که مدل مذکور صد در صد دارای معناداری کلی می باشد .همچنین نتایج تخمین مدل تحقیق ،همچنین
میزان ضریب تعیین تعدیل شده معادل  31درصد و آماره دوربین واتسون( )DWبه اندازه  0039بیانگر نیکویی
برازش باالی مدل و نیز عدم وجود خودهمبستگی می باشد.
همچنین ،در جدول شماره ( )0نتایج آزمون فرضیات تحقیق آمده است.
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جدول  -1تخمین مدل تحقیق برای بررسی اثر متغیرهای تحقیق بر متغیر نرخ بازده واقعی سهام
شرکتهای منتخب
متغیر

ضریب

آماره t

Prob

COCit

1/113

0/119

*

101313

REit

1/111

9/903

101939

LEVit

0/131

9/303

*

101110

Pit

1/103

1/390

1/1993

SIZEit

1/330
93/039

3/013
910031

C

*

101111
101111

*

R2=95.8

آماره های رگرسیون

R2=35.8تعدیل شده

F=0010911
DW=0039

Prob= 101111

*سطح معناداری  1درصد
منبع :بافته های تحقیق

جدول :2یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیات تحقیق

t
prob

اثر

فرضیه اول :متغیر هزینه سرمایه (روش تامین مالی خارجی از نوع انتشار
سهام) بر نرخ بازده واقعی شرکتهای گروه صنعت شیمیایی و نفتی ،کک
و سوخت هسته ای تاثیر معناداری دارد.

00119
101313

مثبت

فرضیه دوم :متغیر سود انباشته (روش تامین مالی داخلی) بر نرخ بازده
واقعی شرکتهای گروه صنعت شیمیایی و نفتی ،کک و سوخت هسته ای
تاثیر معناداری دارد.

10093
101939

مثبت

90303
101110

مثبت

فرضیه سوم :متغیر اهرم مالی (روش تامین مالی خارجی از نوع بدهی
ها) بر نرخ بازده واقعی شرکتهای گروه صنعت شیمیایی و نفتی ،کک و
سوخت هسته ای تاثیر معناداری دارد.
منبع :یافته های تحقیق

ضریب
101133

101113

001310

نتیجه
تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

 -6نتیجه گیری و بحث
هدف اصلی در این تحقیق ،بررسی مقایسه ای تاثیر روشهای تامین مالی داخلی (سود انباشته) و خارجی
(انتشار سهام و اهرم مالی یا بدهی) بر نرخ بازدهی واقعی شرکت های پذیرفته شده گروه صنعت شیمیایی و
نفتی ،کک و سوخت هسته ای در بازار بورس و اوراق بهادارتهران در نظر گرقته شده بود .از طرفی ،بطور کلی
آنچه که در تأمین مالی یک شرکت حائز اهمیت است رعایت اصول تأمین مالی می باشد که در حفظ و نگهداری
531

سال هفتم /شماره بیستوششم /تابستان 5931

آزمون مدل تاثیرگذاري روش هاي تامین مالي داخلي و خارجي بر بازده کل  / ...اکبر باقري ،علي رمضاني و عباس پورسعید

آن واحد این شیوه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و سالمت شرکت را از جنبه های گوناگون از جمله
سوددهی و اجرای برنامه های آینده تضمین می کند .در واقع برنامه های یک شرکت هنگامی کامل خواهد شد
که شیوه های تأمین مالی در آن واحد به خوبی طراحی و تدوین شده باشد.
در صورتی که مدار فعالیت های شرکت در زمینه به جریان انداختن پول نقد ،دچار اشکال گردد ،شرکت با
مشکالت ناشی از شیوه تأمین مالی مواجه خواهد شد و در صورت یافتن راه حل مناسب ممکن است خسارات
جبران ناپذیری به شرکت وارد شود .یک شرکت در حال فعالیت ممکن است بخواهد بداند که بهترین راه تأمین
نقدینگی چه راهی می تواند باشد ،آیا وجوه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادی یا سهام ممتاز یا اخذ
وام بلند مدت با صدور اوراق قرضه تأمین کند و یا از طریق سود انباشته که هر یک از راه حل های فوق معایب و
مزایایی را به دنبال خواهد داشت .در واقع این راه حل ها به صورت عمومی و کلی ارائه می شود ولیکن هر
شرکت باید با توجه به شرایط حاکم بر خودش مناسب ترین راه حل را انتخاب نماید و یا اینکه ترکیبی از راه
حل های مختلف را اختیار نماید.
بنابراین ،برآورد الگوی تأثیر متغیرهای هزینه سرمایه ،سود انباشته ،اهرم مالی ،ظرفیت سودآوری و اندازه
شرکت در این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی اثرات ثابت در مقطع و اثرات تصادفی در زمان در فضای داده
های تابلویی بر نرخ بازده واقعی سهام شرکتهای منتخب گروه شرکتهای صنعت شیمیایی و نفتی ،کک و سوخت
هسته ای در دوره زمانی  0931-0933انجام گرفت .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و آنالیز مدل اقتصادسنجی
تحقیق برای کشورهای مورد نظر نشان داد که:
 )0ضریب متغیر  ، COCitمثبت و معنادار شده که بیانگر اثر مثبت و معنادار متغیر هزینه سرمایه بر متغیر
وابسته می باشد و میزان تأثیرگذاری آن به گونه ای است که با یک واحد افزایش در  ، COCitنرخ بازده به
میزان  10113واحد افزایش می یابد .و این بدان معنا می باشد که رشد این متغیر سبب افزایش نرخ بازده
واقعی سهام شده است.
با توجه به این نتایج می توان اذعان نمود که فرضیه اول مبنی بر اینکه متغیر مستقل هزینه سرمایه (روش
تامین مالی خارجی از نوع انتشار سهام) بر نرخ بازده واقعی شرکتهای گروه صنعت شیمیایی و نفتی ،کک و
سوخت هسته ای تاثیر معناداری دارد را می توان پذیرفت.
 )0ضریب متغیر  ،REitمثبت و معنادار شده که بیانگر اثر مثبت و معنادار متغیر سود انباشته بر متغیر وابسته
می باشد و این بدان معنا می باشد که با افزایش رشد متغیر سود انباشته ،متغیر نرخ بازده واقعی سهام،
افزایش می یابد .لذا با توجه به این نتیجه ،فرضیه دوم مبنی بر اینکه متغیر مستقل سود انباشته (روش
تامین مالی داخلی) بر نرخ بازده واقعی شرکتهای گروه صنعت شیمیایی و نفتی ،کک و سوخت هسته ای
تاثیر معناداری دارد ،تایید می شود.
 )9ضریب متغیر  ،LEVitمثبت و معنادار شده که بیانگر اثر مثبت و معنادار متغیر اهرم مالی بر نزخ بازده سهام
شرکتهای تحت بررسی می باشد و این بدان معنا است که رابطه مثبت و معناداری بین این متغیر و متغیر
وابسته وجود دارد .لذا این نتیجه نیز فرضیه سوم مبتنی بر اینکه متغیر مستقل اهرم مالی (روش تامین مالی
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خارجی از نوع بدهی ها) بر نرخ بازده واقعی شرکتهای گروه صنعت شیمیایی و نفتی ،کک و سوخت هسته
ای تاثیر معناداری دارد را تأیید می کند.
 )3ضریب متغیر ظرفیت سود آوری ( ،)Pitمثبت و معنادار شده با توجه به این نتیجه ،می توان اذعان داشت که
افزایش ظرفیت سودآوری ،سبب افزایش معنادار متغیر نرخ بازده واقعی سهام می گردد.
 )1ضریب متغیر اندازه شرکت ( ،)SIZEitمثبت و معنادار شده که بیانگر اثر مثبت و معنادار متغیر نرخ اندازه
شرکت بر متغیر وابسته می باشد ،و میزان تأثیرگذاری آن به گونه ای است که با یک واحد افزایش در آن ،
نرخ بازده واقعی سهام به میزان  10330واحد افزایش می یابد.
لذا ،با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ،پیشنهادات ذیل ارائه میگردد:
 با توجه به تأثیر مثبت و معنادار متغیر  COCitبه عنوان متغیر هزینه سرمایه بر نرخ بازده واقعی سهام در
این تحقیق برای شرکتهای تحت بررسی ،اعمال سیاستهای افزاینده این متغیر با هدف افزایش نرخ واقعی
بازده سهام پیشنهاد می گردد.
 با توجه به تأثیر م ثبت و معنادار متغیر سود انباشته ( )REitبر نرخ بازده واقعی سهام شرکتهای تحت
بررسی ،اعمال سیاستهای فزاینده نسبت مذکور با هدف افزایش نرخ بازده واقعی سهام شرکتهای گروه
مورد نظر در این تحقیق پیشنهاد می گردد.
 با توجه به تأثیر مثبت و معنادار متغیر  LEVitبر نرخ بازده واقعی سهام شرکتهای تحت بررسی ،برای
شرکتهای منتخب ،اعمال سیاستهای فزاینده نسبت مذکور با هدف افزایش نرخ بازده واقعی سهام
شرکتهای گروه مورد نظر در این تحقیق پیشنهاد می گردد.
 با توجه به تأثیر مثبت و معنادار متغیر ( Pitظرفیت سودآوری) بر نرخ بازده واقعی سهام شرکتهای تحت
بررسی ،برای شرکتهای منتخب ،اعمال سیاستهای فزاینده متعیر مذکور با هدف افزایش نرخ بازده واقعی
سهام شرکتهای گروه مورد نظر در این تحقیق پیشنهاد می گردد.
 با توجه به تأثیر مثبت و معنادار متغیر اندازه شرکت ( )SIZEitبر نرخ بازده واقعی سهام شرکتهای تحت
بررسی ،برای شرکتهای منتخب ،اعمال سیاستهای فزاینده متغیر مذکور با هدف افزایش نرخ بازده واقعی
سهام شرکتهای گروه مورد نظر در این تحقیق پیشنهاد می گردد.
فهرست منابع
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خیرخواه ،آرش(.)0931بررسی رابطه بین فعالیتهای تامین مالی و اقالم تعهدی با بازده سهام شرکتهای تولیدی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
رضایی ،فرزین و کاظم تبریزی ،فرناز(.)0939بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی خارجی بر بازده آتی شرکتها با
تأکید بر اقالم تعهدی سرمایه درگردش،فصلنامه پژوهش حسابداری ،جلد  ،9شماره  ،0صص ..33-30
زمانی عموقین،رامین و افشار ،مصطفی(.)0930آزمون تجربی رابطه الگوهای تامین مالی برشاخصهای ارزیابی
عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"،اولین کنفرانس حسابداری مدیریت.
طالبنیا ،ق ،.و سپهری ،پ.)0931(.بررسی مقایسهای ارتباط بین نسبت بدهی با بازده داراییها در صنایع
مختلف ،تحقیقات مالی ،ش.00
فدایی واحد،میثم و مایلی،محمدرضا( .)0939اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی در ایران با استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبی ،فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی ،سال دوم ،ش،9صص .030-091
کردستانی ،غالمرضا و نجفی عمران ،مظاهر(.)0933بررسی تاثیر روش های مختلف تامین مالی و نحوه مصرف
عواید حاصل از این روش ها بر بازده آتی سهام ،پیشرفت های حسابداری ،دوره  ،0شماره  ،0صص .013-31
کیمیاگری ،علیمحمد ،عینعلی.)0933(،ارایه الگوی جامع ساختار سرمایه دربورس اوراق بهادار تهران ،تحقیقات مالی،
شماره ، 01صص .013-30
لک ،جمشید.)0931(،بررسی ارتباط بین هزینه تأمین مالی (سرمایه) و نرخ بازده سهام در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله بورس ،شماره  ،13صص .03-01
مجتهدزاده ،ویدا؛ سلیمانی ،غالمرضا و علوی طبری،سیدحسین(.)0933رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادر تهران.
محمدی 0ابراهیم؛ رویا دارابی و مهدی رحیمی(.)0930بررسی عوامل سیاستی تاثیرگذار بر انتخاب روش های
تامین مالی ،ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران ،تهران ،گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات
دانشگاه صنعتی شریف.
مرادزاده فرد ،مهدی و فرامرز ،جواد(.)0933بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی ،دوره ،0شماره  ،0صص .033-003
نوروزی دولت آباد ،حسین ؛ بابک گواهی و حبیب لطافتی بریس(.)0939بررسی اثرگذاری روشهای مختلف تامین
مالی بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،کنفرانس بین المللی
اقتصاد ،حسابداری ،مدیریت و علوم اجتماعی ،کشور لهستان.
هاشمی ،عباس و خالقی ،حسنعلی(.)0933تاثیر اهرم مالی ،سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی
شرکت"،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی سال دوم،ش ،9صص.33-93
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