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چكیده
انباشت اخبار بد توسط مدیریت ،عامل اصلی ریسک سقوط قیمت سهام است .عالوه بر این ،توانایی
پنهانسازي اخبار بد توسط مدیران محدود است؛ اگر میزان پنهانسازي بیشازاندازه باشد ،اخبار بد سرریز
میشود و موجب سقوط قیمت سهام میگردد .هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر محدودیت مالی بر
نوسان پایین به باالي بازده سهام باتوجه به نقش تعدیلی رتبهبندي اعتباري است .بدین منظور  041شرکت براي
دوره زمانی  0930تا  0931مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که محدودیت مالی
اثر مثبت و معناداري بر نوسان پایین به باالي بازده سهام دارد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد ،رتبهبندي
اعتباري اثر معناداري بر رابطه محدودیت مالی با نوسان پایین به باالي بازده سهام دارد .بهعبارتدیگر در
شرکتهایی که رتبه اعتباري پایینی دارند ،رابطه محدودیت مالی و نوسان پایین به باالي بازده سهام ،شدیدتر
است.
واژههاي كلیدي :محدودیت مالی ،نوسان پایین به باالي بازده سهام ،ریسک سقوط قیمت سهام ،رتبهبندي
اعتباري شرکت.
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 -1مقدمه
نوسان پایین به باالي بازده سهام ،شاخصی براي اندازهگیري عدم تقارن در ریسک سقوط قیمت سهام
محسوب میشود و اهمیت فراوانی در تحلیل پرتفوي و قیمتگذاري داراییهاي سرمایهاي دارد (ایل .)8102 ،بر
اساس مفهوم ریسک سقوط سهام ،برخی شرکتها بنا به دالیل مختلفی ازجمله محدودیت مالی ،مالیات ،مسئله
نمایندگی ،قرارگیري در رتبههاي اعتباري باال و روشهاي حسابداري متهورانه ،تمایل دارند اخبار بد را پنهان
کنند ،بااینحال همواره سطح محدودي براي پنهان کردن اخبار بد در شرکت وجود دارد و با رسیدن به آن
سطح ،اخبار بد یکباره منتشر خواهد شد که این موضوع موجب سقوط قیمت سهام شرکت میشود (ژو،
 .)8101از طرف دیگر افزایش دشواري در خصوص تأمینمالی خارجی باعث گردیده که شرکتها با
محدودیتهاي مالی بسیاري دستوپنجه نرم نمایند که این مسئله در حكم یک خبر بد براي سرمایهگذاران تلقی
میگردد .در این راستا ،مدیران سعی میکنند تا تصویر مطلوبی از واحد تجاري ارائه دهند؛ ازاینرو ،آنها تمایل
دارند تا افشاي اخبار بد را به تأخیر اندازند و این اطالعات را در داخل شرکت انباشته کنند .در صورت نگهداري و
عدم افشاي اخبار بد براي مدتی طوالنی ،بین ارزش ذاتی و ارزش بازار سهام ،یک شكاف یا حباب قیمتی ایجاد
میشود .هنگامیکه اخبار منفی انباشت شده به نهایت خود میرسد ،بهیکباره وارد بازار میشود و منجر به از
بین رفتن حباب قیمتی و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام میگردد .بااینحال اگر سرمایهگذاران بتوانند آثار
این عوامل را شناسایی نمایند و فوراً اقدام به کاهش محدودیت مالی نمایند ،قیمت سهام رفتهرفته کاهش یافته
(قیمت سهام بهیکباره و در زمان اندک سقوط نمیکند) و درنتیجه احتمال سقوط قیمت سهام کاهش مییابد
(هی و رن .)8100 ،جیانگ و همكاران ( )8109معتقدند شرکتهایی که با محدودیت مالی مواجه هستند ،نیاز
بیشتري به تأمینمالی خارجی دارند؛ اما ازآنجاکه اغلب ،این روش تأمین مالی بسیار گران است ،شرکتها به
منابع مالی داخلی خود بسنده میکنند و ازاینرو براي این قبیل شرکتها ریسک سقوط قیمت سهام بسیار
محتمل است .ریسک عدم پرداخت تعهدات مالی نشاندهنده این واقعیت است که شرکتها با محدودیت مالی
روبهرو هستند که درنهایت این محدودیت منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام میگردد .محمودیه و
محمدزاده ( )0931بیان می کنند که واحدهاي تجاري ،از دو جهت نگران وضعیت اعتباري خود هستند :اول
اینكه ناتوانی در پرداخت بدهیها ،آنها را با بحران مالی روبهرو نماید؛ دوم اینكه ،مبادا تصمیمات اعتباري امروز
بنگاه ،انعطافپذیري مالی فرداي آنها را با خطر مواجه کند ،بنابراین وضعیت اعتباري شرکتها ،نهتنها براي
بنگاههاي اقتصادي ،بلكه براي سایر ذينفعان نیز بااهمیت است .عالوه بر آن هی و رن ( )8100نشان دادند
شرکتهایی که رتبه اعتباري باالیی دارند نسبت به سایر شرکتها براي تأمین مالی خارجی راه آسانتري را در
پیش دارند؛ درنتیجه این شرکتها کمتر با محدودیتهاي مالی روبهرو بوده و احتمال سقوط قیمت سهام براي
آنها کاهش مییابد .با توجه به اهمیت ریسک سقوط قیمت سهام در مسائلی نظیر مدیریت پرتفوي و
قیمتگذاري دارایی سرمایهاي ،پژوهشهاي متعددي به بررسی عوامل مؤثر بر آن پرداختهاند .نتایج این
پژوهشها بیانگر آن است که ویژگیهاي شرکت و انگیزههاي مدیریتی ازجمله :اجتناب مالیاتی شرکت (ادوارد و
همكاران ،)8101 ،مزایاي شغلی مدیران (جیانگ و همكاران )8109 ،و رتبهبندي اعتباري (هی و رن )8100 ،از
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عوامل اثرگذار بر ریسک سقوط قیمت سهام به شمار میروند اما هیچیک به مطالعه ارتباط میان محدودیت مالی
و نوسان پایین به باالي بازده سهام باتوجه به نقش تعدیلی رتبهبندي اعتباري نپرداختهاند؛ بنابراین پژوهش
حاضر به دنبال پرنمودن این شكاف است .مروري بر پیشینه پژوهش نشان میدهد مدیران شرکتهایی که داراي
محدودیت مالی هستند ،معموالً عالقه بسیاري به نگهداشت اخبار بد دارند .همچنین ضعف در سیستم کنترل
داخلی و موارد فراوان تجدید ارائه صورتهاي مالی در اینگونه شرکتها نشاندهنده گزارشگري نادرست آنها
است .درمجموع ،موارد یادشده به این مفهوم اشاره مینماید که سطح عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهاي داراي
محدودیت مالی باالتر از شرکتهاي دیگر است و ریسک سقوط قیمت سهام نیز در این شرکتها بیشتر است .در
این پژوهش دو پرسش اصلی مطرح است :آیا محدودیت مالی بر نوسان پایین به باالي بازده سهام تأثیر میگذارد؟
و آیا رتبهبندي اعتباري شرکتها می تواند تأثیر معناداري بر رابطه محدودیت مالی با نوسان پایین به باالي بازده
سهام داشته باشد؟
 -2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 محدودیت مالی و نوسان پایین به باالي بازده سهام
تحقیقات پیشین نشان میدهند که انباشت اخبار بد توسط مدیریت ،عامل اساسی ریسک سقوط قیمت
سهام است (جیانگ و همكاران .)8109 ،عالوه براین ،توانایی پنهان سازي اخبار بد توسط مدیران داراي
محدودیتی است که اگر میزان پنهانسازي از این حدود بگذرد اخبار بد سرریز مینماید و میتواند موجب سقوط
قیمت سهام گردد (هی .)8102 ،عالوه بر این افزایش دشواري در خصوص تأمین مالی خارجی باعث گردیده که
شرکتها با محدودیتهاي مالی بسیاري دستوپنجه نرم نمایند که این مسئله در حكم یک خبر بد براي
سرمایهگذاران تلقی میگردد .بدین ترتیب مدیران اقدام به مخفی نمودن و انباشت اخبار بد در خصوص
محدودیت مالی مینمایند؛ اما ازآنجاکه توانایی مدیران براي انباشت اخبار بد محدود است ،اخبار بد سرریز نموده
و حباب قیمتی ایجادشده مربوط به سهام شرکت از بین می رود و موجب سقوط قیمت سهام میگردد .هرچند
حتی اگر بازار بر اساس اطالعات عمومی بتواند محدودیتهاي مالی را ارزیابی نماید ،ممكن است سرمایهگذاران
نتوانند به رمزگشایی ارتباط میان محدودیت هاي مالی و ریسک سقوط قیمت سهام بپردازند .چراکه بروز سقوط
قیمت سهام بستگی به اخبار بد که توسط مدیریت پنهان شده دارد و سرمایهگذاران بدون دسترسی به اطالعات
خصوصی بعید است که بتوانند به اخبار بد که نزد مدیریت پنهان و انباشت شده دسترسی یابند و قیمت سهام را
بر مبناي میزان اخبار بد تنظیم نمایند (هی و رن.)8100 ،
 محدودیت مالی ،نوسان پایین به باالي بازده سهام و رتبهبندي اعتباري
رتبهبندي اعتباري ،نظریه رسمی است که توسط شرکتهاي رتبهبندي درباره اعتبار دولتها ،نهادها،
سازمانهاي دولتی ،موسسههاي مالی و بنگاههاي اقتصادي اعالم میشود .رتبه اعتباري در حقیقت مبناي الزم را
براي مقایسه ریسک اعتباري یک بنگاه اقتصادي با بنگاههاي اقتصادي دیگر فراهم میسازد (کیم و همكاران،
 .)8101شرکت هایی که داراي رتبه اعتباري باالیی هستند راحتتر میتوانند تأمینمالی خارجی داشته باشند
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بنابراین بهتر میتوانند محدودیت هاي مالی خود را کنترل نمایند و کاهش دهند که نتیجه این امر کاهش ریسک
سقوط قیمت سهام میباشد .عالوه بر آن شرکتهاي با رتبهبندي اعتباري پایین بسیار سخت و گران به منابع
مالی خارجی دسترسی دارند که موجب میگردد نتوانند محدودیتهاي مالی ایجادشده را کنترل نمایند که
نتیجه این امر افزایش ریسک سقوط قیمت سهام است (رضایی و همكاران.)8100 ،
گائو و کام ( ) 8102به بررسی ارتباط میان نوآوري ،اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند.
مطالعه آنها نشان داد شرکتهایی که نوآوري باالیی دارند بیشتر مالیات پرداخت مینمایند .عالوه بر این آنها
نشان دادند که اجتناب مالیاتی ناشی از تغییر تاکتیک کسب درآمد ،ری سک سقوط قیمت سهام در آینده را
پیشبینی مینماید .هی و همكاران ( )8100در پژوهشی به بررسی تأثیر دستکاريهاي پیچیده مالیاتی و
ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند .پژوهش آنها نشان داد که دستکاريهاي پیچیده مالیاتی ممكن است
باعث مختل شدن گزارشهاي مالی و ایجاد اخبار بد شده که در طول دورههاي مختلف توسط مدیران انباشت
می گردد و زمانی که ظرفیت انباشت اخبار بد تكمیل گردد و سرریز نماید موجب کاهش یکباره قیمت سهام
می گردد که این امر به معناي سقوط قیمت سهام است .ایل ( ) 8102در پژوهشی به بررسی اجتناب مالیاتی،
کیفیت اطالع ات و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخت .وي نشان داد شرکتهایی که اجتناب مالیاتی باالیی
دارند ،بیشتر دچار ریسک سقوط قیمت سهام می گردند که این امر به دلیل افزایش انباشت اخبار بد نزد مدیریت
و سرریز شدن آن است.
حاجیها و صفري ( )0930به مطالعه ارتباط ریسک سیستماتیک سهام و چولگی بازده سهام پرداختند .نتایج
حاصل از پژوهش آنها نشان داد که بین ریسک سیستماتیک سهام و چولگی مثبت بازده سهام ،ارتباط مثبت و
معناداري وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد بین ریسک سیستماتیک سهام با چولگی منفی سهام ،ارتباط مثبت
و معناداري وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،هرچه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد ،چولگی بازده سهام بیشتر است.
پورداداش و نونهال ( )0931به مطالعه نقش نظارتی سهامداران نهادي در کنترل ارتباط پیامدهاي اجتناب
مالیاتی شرکتهاي سهامی و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که با افزایش
اجتناب مالیاتی شرکتها ،احتمال سقوط قیمت سهام آنها باال میرود .مطابق با یافتههاي آنها ،سهامداران
نهادي فعال ،تأثیري بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی با ریسک سقوط قیمت سهام نداشتهاند .این در حالی است که
سهامداران نهادي غیرفعال ،نقش بااهمیتی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی با ریسک سقوط قیمت سهام داشتهاند
و این ارتباط را معكوس کردهاند .همچنین ،نتایج نشان داد که شرکتهاي با سودآوري باالتر و اندازه بزرگتر ،با
احتمال کمتري دچار ریسک سقوط قیمت سهام شدهاند .فخاري و منصوري ( )0932به بررسی نرخ مؤثر مالیات
نقدي بلندمدت ،اجتناب مالیاتی ،ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند .یافتههاي این تحقیق بیانگر تأثیر اجتناب
مالیاتی بهعنوان یكی از عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگري مالی قلمداد میشود .مرادي و همكاران ( )0932به
مطالعه ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .یافتههاي آنها نشان میدهد که گریز مالیاتی این امكان را فراهم میکند که مدیران
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اخبار بد در شرکت را براي مدت طوالنی نگهداري و انباشته کنند .هنگامیکه توده اخبار منفی انباشته به نقطه
اوج رسیده و بهیکباره وارد بازار میشود ،منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام میگردد.
 -3فرضیهها
فرضیه اول :محدودیت مالی داراي تأثیر مثبت و معنادار بر نوسان پایین به باالي بازده سهام است.
فرضیه دوم :رابطه مثبت میان محدودیت مالی و نوسان پایین به باالي بازده سهام براي شرکتهاي با رتبه
اعتباري باال کاهش مییابد.
 -4روش پژوهش
 -1-4جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  0930تا
 0931میباشد .نمونه پژوهش حاضر شامل شرکتهایی است که:
 )0تا پایان سال  0931در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده باشد.
 )8بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالى آنها ،منتهى به پایان اسفندماه باشد.
 )9در دوره زمانى  0930تا  ،0931تغییر فعالیت یا تغییر سال مالى نداده باشد.
 )4جزء گروه صنایع خاص ازجمله شرکتهاى سرمایهگذارى ،واسطهگرهاي مالى ،بانکهاو لیزینگ نباشند.
با اعمال این شرایط ،تعداد شرکتهاي نمونه به  041شرکت رسید.
 -2-4نوع پژوهش
این پژوهش از نوع علی -همبستگی و ماهیت آن پس رویدادي است .براي طبقهبندي و سازماندهی دادهها از
شاخص هاي آماري توصیفی (مرکزي ،پراکندگی و پراکندگی مرکزي) شامل میانگین ،میانه ،حداقل و حداکثر،
انحراف معیار استفاده گردی د .مدل همبستگی و رگرسیون لجستیک و پارامترهاي ضریب تعیین ،ضریب تعیین
تعدیلشده و همچنین آزمونهاي چاو و هاسمن براي تعیین مدل با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی و آزمونهاي  tو
 Fبراي معنادار بودن مدل و آزمون فرضیهها استفاده شد.
 -3-4نحوه گردآوري دادهها
در پژوهش حاضر دادههاي موردنیاز از نرمافزار و رهآورد نوین ،صورتهاي مالی شرکتها و سندکاوي و همچنین
سایت کدال استخراج شده است .براي مرتب کردن و تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Excelو  Eviewsنسخه 3
استفاده شده است.
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 -5متغیرهاي پژوهش
 متغیر وابسته
نوسان پایین به باالي بازده سهام :بر اساس مطالعه هی و رن ( )8100براي اندازهگیري نوسان پایین به باالي
بازده سهام ( )Duvolاز روش زیر استفاده گردی د .براي محاسبه نوسان پایین به باالي بازده سهام ابتدا بازده
ماهانه خاص شرکت بر اساس رابطه ( )0محاسبه میگردد:
)

رابطه
 :Wj,θبازده ماهانه خاص شرکت  jدر ماه θ
 :εj,θبازده باقیمانده سهام شرکت  jدر ماه  θکه عبارت است از باقیمانده یا پسماند رابطه ()8

(

رابطه
که در آن:
 :rj,θبرابر با بازده سهام شرکت  jدر ماه  θاست.
 :rm,θبرابر با بازده بازار در ماه  θاست.
قدرمطلق باقیمانده رابطه ( )8براي محاسبه بازده ماهانه خاص شرکت در رابطه ( )0استفاده میگردد.
نوسان پایین به باالي بازده سهام (:)Duvol
رابطه

∑

⁄

∑

که در آن:
 :Duvol i,tنوسان پایین به باالي بازده ماهانه سهام شرکت  iطی سال t
 :Wj,θبازده ماهانه خاص شرکت  jدر ماه θ
 Ndو  :nuتعداد ماههاي باال و پایین طی سال مالی t
 متغیر مستقل
محدودیت مالی :براي سنجش محدودیت مالی شرکتها همانند پژوهش صالحی و همكاران ( ،)0930از شاخص
کاپالن و زینگالس که توسط تهرانی و حصارزاده ( )0922بومی شده استفاده میگردد .این رابطه بهصورت زیر
است:
رابطه
 :Cبرابر با نسبت وجهنقد به دارایی است.
 :Divبرابر با نسبت سود تقسیمی بر دارایی است.
 :LEVبرابر با نسبت بدهی به دارایی است.
 :MTBبرابر با نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتري بدهیها به ارزش دفتري داراییها
است.
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 متغیر تعدیلی
رتبهبندي اعتباري :در پژوهش حاضر رتبهبندي اعتباري در نقش متغیر تعدیلگر است .براي محاسبه
رتبهبندي اعتباري از مدل ارائهشده توسط آلتمن و هاچیكس ( )8112بهصورت زیر استفاده میگردد.
رابطه
که در آن:
 :X1برابر با نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی است.
 :X2برابر با نسبت سود انباشته به مجموع دارایی است.
 :X3برابر با نسبت سود قبل از بهره و مالیات به مجموع دارایی است.
 :X4برابر با نسبت ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به مجموع بدهیها است.
سپس میانه رتبهبندي محاسبه میگردد و نمونه را با توجه به میانه به دو زیرنمونه تقسیم نموده و براي
هرکدام ،رابطه ( )1استفاده میگردد.
 متغیرهاي كنترلی
 :SIZEبرابر با لگاریتم طبیعی مجموع داراییهاي شرکت است.
 :BTMبرابر با ارزش دفتري سهام شرکت به ارزش بازار آن است.
 :ROAبرابر با نسبت درآمد عملیاتی پس از کسر استهالک بر مجموع داراییها است.
 -1-5مدل پژوهش
مدل رگرسیونی فرضیه پژوهش که با الگوبرداري از پژوهش هی و رن ( )8100انجام شده به شرح زیر است:
رابطه
آزمون فرضیات اول و دوم :براي آزمون فرضیه اول و دوم از رابطه ( )1استفاده میگردد البته با این تفاوت که
براي فرضیه دوم شرکتهاي نمونه بر اساس ،رتبه اعتباري باال یا پایین به دو بخش تقسیم نموده و رابطه ()1
براي هر دو بخش استفاده میگردد.
 -6یافتههاي پژوهش
جدول  1آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش را نشان میدهد .میانگین یک متغیر بدان معناست که
بهطور متوسط میزان یک متغیر در آن محدوده (محدود میانگین) است .میانگین نوسان پایین به باالي بازده
سهام در دوره جاري و دوره قبل به ترتیب برابر  1/10و  1/91است .میانگین محدودیت مالی برابر  3/41است؛
بنابراین شرکتهایی که میزان محدودیت مالی آنها بیش تر از میانگین است داراي محدودیت مالی باالیی
هستند و شرکتهایی که محدودیت مالی آنها کمتر از میانگین باشد ،با محدودیتهاي مالی کمتري مواجه
هستند .انحراف معیار میزان پراکندگی متغیرها را نشان میدهد .بهعنوانمثال اهرم مالی با مقدار  1/02و
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محدودیت مالی با مقدار  0/21داراي کمترین و بیشترین مقدار پراکندگی میباشند .این امر نشاندهنده این
موضوع است که محدودیت مالی اکثر شرکتها از میانگین ،فاصله زیادي دارد .همچنین مقادیر حداقل و حداکثر،
کمترین و بیشترین مقادیر متغیرها را نشان میدهد .بهعنوانمثال بیشترین و کمترین مقدار سودآوري برابر
 1/01و  -1/11است.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
مشاهدات میانگین

نام متغیر

انحراف

میانه

حداقل

حداكثر

نوسان پایین به باالي بازده سهام جاري

021

1/10

1/23

-1/14

-0/93

0/20

محدودیت مالی

021

3/41

0/21

3/48

2/01

08/1

نوسان پایین به باالي بازده سهام دوره قبل

021

1/91

1/00

1/12

-0/11

8/08

اندازه شرکت

021

09/0

0/12

09/1

00/2

01/1

سودآوري

021

1/84

1/00

1/80

-1/11

1/01

اهرم مالی
بازه سهام

021
021

1/10
1/11

1/02
1/00

1/18
1/40

1/81
1/14

1/38
4/13

معیار

منبع :یافته هاي پژوهشگر

 -1-6آزمون فرضیههاي پژوهش
در پژوهش حاضر براي بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده شد ،عالوه بر آن براي آزمون
خودهمبستگی سریالی از آزمون بروش گادفري استفاده گردید همچنین براي بررسی نرمال بودن اجزاي اخالل
از آماره جارکبرا استفاده گردید .براي تعیین الگوي مناسب براي تخمین مدل پژوهش از آزمون  Fلیمر و
هاسمن استفاده شده است.
جدول  -2نتایج آزمون فرضیه نخست پژوهش
خطا

T

Sig

VIF

بتا

1/98

1/99

1/33

1/98

0/29

KZ

1/118

1/11

0/32

1/14

2/19

DUVOLt-1

1/09

1/19

9/21

1/1110

0/10

LEV

1/10

1/02

1/41

1/19

1/01

ROA

1/80

1/08

8/82

1/18

0/00

SIZE

-1/10
1/111

1/18
1/18

-1/42
1/84

1/18
1/21

0/10
0/02

C

BTM

1/91

R2
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بتا

خطا

T

 R2تعدیلشده

1/83

دوربین واتسون

8/88

آماره F

99/2

احتمال آماره F

1/11

سطح معناداري  Fلیمر

1/11

سطح معناداري هاسمن

1/11

VIF

Sig

آزمون ناهمسانی  -معناداري

1/48

1/33

آزمون خودهمبستگی -معناداري

8/23

1/10

جاکبرا – معناداري

4/92

1/00

منبع :یافته هاي پژوهشگر

همانطور که در جدول شماره  8مشخص است ،نتایج آزمون وایت نشان داد که ناهمسانی واریانس در مدل
رگرسیونی وجود ندارد ( ،)1/12 > 1/33همچنین آزمون بروش گادفري نشان میدهد که بین اجزاي اخالل هیچ
نوع خودهمبستگی وجود ندارد ( .)1/12 >1/10سطح ( VIFعامل تورم واریانس) بین  0تا  01است که حاکی از
نبود هم خطی میان متغیرهاي پژوهش است .سطح معناداري آماره جارکبرا نشان از نرمال بودن اجزاي اخالل
میباشد (.)1/12 > 1/00
ضریب تعیین تعدیلشده مدل فرضیه نخست بیانگر آن است که  83درصد از تغییرات متغیر وابسته
( ،)DUVOLتوسط متغیر مستقل و متغیرهاي کنترلی قابل تبیین میباشد .ضریب مثبت متغیر مستقل
موردبررسی )KZ( ،بیانگر رابطه مثبت محدودیت مالی با نوسان پایین به باالي بازده سهام است همچنین
ازآنجاکه سطح معناداري متناظر با آن ( )1/14از سطح خطاي قابلقبول آزمون ( )1/12کمتر است ،این رابطه
معنادار است بنابراین فرضیه نخست در سطح اطمینان  32درصد موردپذیرش قرار میگیرد.
نتایج آزمون فرضیه فرعی اول که در جدول شماره  9ارائه شده است ،نشان داد که تأثیر محدودیت مالی بر
نوسان پایین به باالي بازده سهام در شرکتهاي با حاکمیت شرکتی ضعیف شدیدتر است.
ضریب تعیین تعدیلشده مدل فرضیه فرعی دوم بیانگر آن است که در شرکتهاي با رتبه اعتباري باال و
پایین به ترتیب  90و  08درصد از تغییرات متغیر وابسته ( ،)DUVOLتوسط متغیر مستقل و متغیرهاي کنترلی
قابل تبیین میباشد .مقدار سطح معناداري  Fمدلهاي آزمون برابر با  1/11و کوچکتر از  1/12است که حاکی
از معناداري کلی مدل است .همانطور که از جدول شماره  9مشخص است در شرکتهاي با رتبه اعتباري باال،
ضریب محدودیت مالی مثبت ( )1/119و سطح معناداري این متغیر کمتر از  1/12است ( )1/119و این مقادیر
براي شرکتهاي با رتبه اعتباري پایین به ترتیب برابر با ( )1/113و ( )1/18است که نشان دهنده تأثیر معنادار
محدودیت مالی بر نوسان پایین به باالي بازده سهام است  .ازآنجاکه سطح معناداري هر دو گروه از شرکتهاي با
رتبه اعتباري باال و پایین براي متغیر محدودیت مالی زیر  1/12است ،باید با استفاده از آزمون والد (تفاوت
سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1441
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ضرایب) شدت رابطه را بررسی کرد .ضریب متغیر محدودیت مالی براي شرکتهاي با رتبه اعتباري باال و پایین
به ترتیب برابر با  1/119و  1/113است .ازآنجاکه معناداري آماره  tو  Fدر آزمون والد کمتر از  1/12است،
میتوان نتیجه گرفت که اختالف ضرایب معنادار بوده و رابطه محدودیت مالی با نوسان پایین به باالي بازده
سهام در شرکتهاي با رتبه اعتباري پایین به نسبت شرکتهاي با رتبه اعتباري باال معنادارتر است ،درنتیجه،
فرضیه دوم در سطح اطمینان  1/12تأیید میگردد.
جدول  -3نتایج آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش
شركتهاي با رتبه اعتباري پایین

شركتهاي با رتبه اعتباري باال

میانگین > رتبه اعتباري

میانگین < رتبه اعتباري
C

بتا
1/00

خطا
0/20

1/40

KZ

1/119

8/38

1/119

1/119

DUVOLt-1

1/11

9/21

1/12

1/00

1/08

LEV

1/02

-1/90

1/80

-1/11

1/10

ROA

1/18

8/80

1/19

1/12

1/18

SIZE

1/80
1/29

-0/12
1/18

1/19
1/19

-1/19
1/18

-1/10
1/02

BTM

t

Sig

1/04

بتا
1/94

خطا
1/40

1/08

1/113

1/11

8/03

1/18

1/12

8/91

1/18

1/88

1/98

1/04

1/83

1/10

1/39

1/19
1/10

- 1/24
8/41

1/22
1/10

R2

1/99

1/04

 R2تعدیلشده

1/90

1/08

دوربین واتسون

8/02

8/98

آماره F

00/1

1/23

احتمال آماره F

1/11
1/11

1/11
1/11

هاسمن

1/11

1/11

 Fلیمر

t

Sig

1/41

آزمون تفاوت ضرایب (والد)
آماره F

آماره t

1/113

1/119
منبع :یافتههاي پژوهشگر

 -2-6آزمون تحلیل حساسیت
براي اطمینان از نتایج آزمون فرضیههاي پژوهش ،از آزمون روش گشتاورهاي تعمیم یافت استفاده شد .این روش
به دلیل انتخاب متغیرهاي ابزاري درست و با اعمال یک ماتریس وزنی ،برآورد کننده مناسبی براي وضعیت
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ناهمسانی واریانس و نیز خودهمبستگیهاي ناشناخته محسوب میشود .نتایج آزمون فوق براي فرضیههاي
پژوهش به شرح زیر است:
جدول  -4نتایج آزمون تحلیل حساسیت (روش )GMM
سطح معناداري موردمطالعه

محدودیت مالی

محدودیت مالی با متغیر
تعدیلگر رتبهبندي
اعتباري

نتایج آزمون GMM

فرضیه
نخست

فرضیه دوم
شركتهاي با رتبه شركتهاي با رتبه
اعتباري باال

ضریب

1/114

انحراف استاندارد

1/118

آماره t

1/18

سطح معناداري
ضریب

1/14
1/13

انحراف استاندارد

1/14

آماره t

8/11

سطح معناداري

1/14

اعتباري پایین

ضریب

1/44

انحراف استاندارد
آماره t

1/81
8/81

سطح معناداري

1/18

منبع :یافته هاي پژوهشگر

نتایج آزمون تحلیل حساسیت خود بیانگر نتیجههاي زیر است:
سطح معناداري محاسبهشده براي متغیر محدودیتمالی (فرضیه نخست) برابر با  0/04است که بیانگر آن
است که محدودیتمالی ارتباط معناداري با نوسان پایین به باالي بازده سهام دارد؛ بنابراین آزمون تحلیل
حساسیت نتایج آزمون فرضیه نخست را تأیید کرد .سطح معناداري محاسبهشده براي تأثیر محدودیت مالی بر
نوسان پایین به باالي بازده سهام براي شرکتها ي با رتبه اعتباري باال (فرضیه دوم) مقدار  0/04است که بیانگر
آن است که محدودیتمالی در شرکتهاي با رتبهبندي باال داراي آثار معناداري بر نوسان پایین به باالي بازده
سهام است .همچنین سطح معناداري محاسبهشده براي تأثیر محدودیتمالی بر نوسان پایین به باالي بازده سهام
براي شرکتهاي با رتبه اعتباري پایین ،مقدار  0/02است که بیانگر آن است که محدودیتمالی در شرکتهاي با
رتبهبندي پایین داراي آثار معناداري بر نوسان پایین به باالي بازده سهام است .حال براي مشخص نمودن قويتر
بودن رابطه محدودیتمالی و نوسان پایین به باالي بازده سهام در شرکتهاي با رتبهبندي اعتباري باال و پایین از
آزمون والد استفاده میگردد که نتایج آن براي فرضیه دوم بهصورت زیر است:
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جدول  -5آزمون معناداري اختالف ضرایب -والد
آزمون تفاوت ضرایب (والد)
آماره t

آماره F

1/11

1/11
منبع :یافته هاي پژوهشگر

ضریب متغیر محدودیت مالی براي شرکت هاي با رتبه اعتباري باال و پایین به ترتیب برابر با  1/13و  1/44است.
ازآنجاکه معناداري آماره  tو  Fدر آزمون والد کمتر از  1/12است ،میتوان نتیجه گرفت که اختالف ضرایب
معنادار بوده و رابطه محدودیت مالی با نوسان پایین به باالي بازده سهام در شرکتهاي با رتبه اعتباري پایین به
نسبت شرکتهاي با رتبه اعتباري باال معنادارتر است ،بنابراین آزمون تحلیل حساسیت نتایج آزمون فرضیات دوم
را تأیید کرد.
 -7نتیجهگیري و پیشنهادها
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محدودیت مالی بر نوسان پایین به باالي بازده سهام با توجه به نقش
تعدیلی رتبهبندي اعتباري بود .نتایج تجزیهوتحلیل فرضیه اول نشان داد که؛ محدودیت مالی بر نوسان پایین به
باالي بازده سهام تأثیر مثبت و معناداري دارد؛ که نشان از تأیید فرضیه اول است و با یافتههاي هی و رن
( ،)8100ادوارد و همكاران ( ،)8101جیانگ و همكاران ( ،)8109منطبق است .نظریه انباشت کردن اخبار بد
زیربناي ریسک سقوط سهام است .بر اساس این نظریه ،انگیزههاي مدیریتی براي محدود کردن و جلوگیري از
انتشار اخبار بد در یک دوره طوالنی احتمال ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش میدهد .وقتی انباشتگی اخبار
بد به یک آستانه میرسد ،ناگهان براي بازار آشكار میشود .این موضوع افت بزرگی در قیمت سهام به وجود
میآورد .شرکتهایی که با محدودیت در تأمین مالی روبهرو هستند ،در استفاده از وجوه خارجی با مشكل مواجه
هستند که این امر میتواند اثرمعناداري بر نوسان پایین به باالي بازده سهام داشته باشد .نتایج تجزیهوتحلیل
فرضیه دوم پژوهش بیانگر تأیید این فرضیه است .بدین ترتیب زمانی که شرکتها رتبه اعتباري پایینی داشته
باشند تأثیر محدودیت مالی بر نوسان پایین به باالي بازده سهام شدیدتر میشود؛ که با یافته پژوهش مانسو
( )8100همراستا است .علت این امر آن است که شرکتهاي داراي رتبه اعتباري باال ،راحتتر میتوانند
تأمینمالی خارجی داشته باشند درنتیجه بهتر میتوانند محدودیتهاي مالی خود را کنترل نمایند و کاهش
دهند که نتیجه این امر کاهش نوسان پایین به باالي بازده سهام است؛ اما در مقابل شرکتهاي با رتبهبندي
اعتباري پایین ،بسیار سخت و گران به منابع مالی خارجی دسترسی دارند که موجب میگردد نتوانند
محدودیتهاي مالی ایجادشده را کنترل نمایند؛ که نتیجه این امر افزایش نوسان پایین به باالي بازده سهام است.
نتایج کلی بیان میکند که شرکتهاي عموماً ،شكاف بسیاري در تأمین منابع از داخل و خارج دارند .از طرفی،
افزایش دشواري در خصوص تأمین مالی خارجی باعث گردیده که شرکتها با محدودیتهاي مالی بسیاري
924
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تأثیر محدوديت مالي بر نوسان پايین به باالي بازده سهام با تأکید بر  / ...زهره حاجیها و ايوب قربان ي

دستوپنجه نرم نمایند .شرکتهایی که محدودیت مالی دارند توانایی کمتري براي رقابت با دیگر شرکتها بر سر
سرمایهگذاريهاي پربازده دارند؛ که این امر موجب ایجاد وضعیت نابسامان براي شرکت و همچنین افزایش
نوسان قیمتی آنها میگردد؛ که این امر براي شرکتهاي با رتبه اعتباري پایین نسبت به سایر شرکتها بهمراتب
معنادارتر و محسوستر است .بر اساس نتایج پژوهش به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود هنگام سرمایهگذاري در
شرکتها ،محدودیت مالی را بهعنوان یكی از عوامل اصلی ،در تجزیهوتحلیل سرمایهگذاريهاي خود قرار دهند،
زیرا محدودیت در تأمین مالی منجر به سقوط قیمت سهام و به دنبال آن خسارات مالی شدید میگردد.
همچنین به سهامداران پیشنهاد میشود با نظارت مناسب بر مدیران ،رفتار آنها را محدود نمایند ،زیرا نبود
نظارت مناسب ذخیره اخبار بد را در پی خواهد داشت که این امر منجر به سقوط قیمت سهام میگردد .به
سازمان بورس اوراقبهادار پیشنهاد میشود که سازوکار مناسبی براي دستهبندي شرکتها بر اساس رتبه اعتباري
آنها در نظر بگیرد و به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود که به این رتبهبندي توجه ویژهاي نمایند که این امر
میتواند به آنها در انجام یک سرمایهگذاري مطمئن و سودآور کمک شایانی نماید .به پژوهشگران پیشنهاد
میشود ،تحقیق حاضر را به تفكیک صنایع مختلف و سایر روشهاي محاسبه ریسک سقوط قیمت سهام
(سیگماي حداکثري و چولگی منفی بازده سهام) و رتبهبندي اعتباري مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند که ممكن
است به نتایجی متفاوت از یافتههاي پژوهش حاضر برسند.
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