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چکیده
از آنجایی که سرمایهگذاران بهعنوان اصلیترین تأمینکنندگان منابع شرکتها متقاضی اطالعا

کامل و درست شرکتها

هستند ،بیشارزشیابی سهام و عدم تقارن اطالعاتی میتواند بر سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،سیاستگذاران حسابداری و به
تبع آن ،کل جامعه تأثیر گذارد .در پژوهش حاضر بر اعتباردهندگان عمومی و خصوصی نظیر بانكها تمرکز شده است .از
آنجایی که بانكها نسبت به سایر اعتباردهندگان عمومی در نظار

و بررسی شرکتهای قرضگیرنده ،فعالتر هستند،

میتوانند بیشارزشیابی سهام شرکتها را تشخیص داده و شکاف بدهی وام بانکی را بیفزایند .هدف پژوهش حاضر بررسی
تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین بیشارزشیابی سهام و شکاف بازدهی وام بانکی میباشد .در این راستا برای آزمون
فرضیهها ،تعداد  49شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی سالهای  1941تا  1941به روش غربالگری انتخاب شده و
فرضیهها ،با استفاده از تحلیل رگرسیون دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج حاکی از آن است که عدم تقارن
اطالعاتی ،اثرا بیشارزشیابی سهام بر شکاف بازدهی وام بانکی را افزایش میدهد.
واژگان کلیدی :عدم تقارن اطالعاتی ،بیشارزشیابی سهام ،شکاف بازدهی وام بانکی ،بورس اوراق بهادار تهران.
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مقدمه
در تئوری حسابداری ،تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ممکن است هزینههای تأمین مالی از طریق بدهی را افزایش دهد.
بهویژه هنگامی که انتظار میرود مدیران در رفتارهای فرصتطلبانه شرکت کنند (جنسن و مكلینگ1471 ،؛ مایرز.)1477 ،
با توجه بهاینکه بیشارزشیابی سهام ،هزینههای نمایندگی را افزایش میدهد (جنسن ،)2119 ،این احتمال میرود که بانكها
هزینههای نمایندگی با ارزش بیش از حد را کاهش دهند و با تجزیه و تحلیل دقیق شرکتهای بیشارزشیابی شده ،از طریق
افزایش قیمت وامهای بانکی این موضوع را جبران کنند (چیو و شو.)2117 ،
از طرفی هنگامی که ارزش بازار سهام ،باالتر از ارزش واقعی آن باشد ،سهام ،بیشارزشیابی شده است .سهام بیشارزشیابی
شده ،بدین معنی است که شرکت قادر نخواهد بود عملکرد مورد نیاز برای توجیه ارزش بازار سهامش را (مگر با شانس) ارائه
دهد .اگر شرکت بتواند ارزشش را توجیه کند ،بیشارزشیابی شده نخواهد بود .بیشارزشیابی سهام میتواند موجب شود که
مدیران اقداماتی را انجام دهند تا عملکرد گزارش شده را متورم سازند تا از این طریق ،قیمتهای باد کرده سهام را توجیه
نمایند .مدیران با انجام این اقداما امیدوارند تا نتایج منفی در ارتباط با حرفه و پاداشها را به تأخیر بیاندازند ،درحالی که در
واقع در حال خراب کردن ارزش بلندمد شرکت هستند (جنسن2111 ،؛ صالحی و همکاران.)1949 ،
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بر این باور است که تصمیما
از اطالعا
تأثیرا

سرمایهگذاران و اعتباردهندگان و استفاده ایشان

دارای وسعت بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی است و به همین لحاظ تصمیما

عمدهای در تخصیص منابع اقتصادی یك کشور میباشد .در صورتی که اطالعا

افراد توزیع شود( ،انتقال اطالعا

بهصور

نابرابر بین مردم صور

آنها دارای

مورد نیاز بهصورتی نامتقارن بین

گیرد) میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی

واحد سبب شود (قائمی و وطن پرست .)1989 ،در واقع ،تضاد منافع بین مدیران و سرمایهگذاران ،سبب میگردد تا مدیران از
افشای برخی اطالعا

درباره جنبههای آتی یك شرکت به خاطر دستیابی به منافع بیشتر خودداری کنند .پنهان کردن یا

عدم افشای اطالعا

مهم درباره جنبههای آتی شرکت ،ممکن است قیمت سهام نادرستی را نتیجه دهد .در واقع نبود

اطالعا کافی ،موجب میگردد سرمایهگذاران در پیشبینی جریانهای سود آتی دچار اشتباه گردیده و ارزشهای نادرستی
را برای سهام به وجود آورند (موسوی شیری و همکاران )1949 ،که این امر ،به تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی و مالی
توسط سرمایهگذاران منجر خواهد شد (خانی و قجاوند .)1941 ،از طرفی بانكها میتوانند برای ارزیابی عدم تقارن
اطالعاتی مرتبط با یك شرکت ،از منابع در دسترس ،مانند تحلیلگران و تجارب بازار استفاده کنند .لذا پیشبینی میشود که
عدم تقارن اطالعاتی ،رابطه مثبت بین بیشارزشیابی سهام و شکاف بازدهی وام بانکی را برجسته نماید (چیو و شو.)2117 ،
از طرفی ممکن است برای هر کسی شگفتآور و مفید باشد که چگونه عدم تقارن اطالعاتی و در پی آن بیشارزشیابی
سهام ،میتواند زیانی را برای سرمایهگذاران موجب شود .از جمله این خسارا  ،تخصیصهای ناکارا و هزینههای نمایندگی
میباشد .اکثر تفسیرگران راجع به هزینههای قیمتگذاری نادرست سهام ،بر روی تخصیصهای ناکارا تمرکز کردهاند.
بسیاری از اقتصاددانان ،معتقدند که قیمتهای بازار ،وظیفه مهم تخصیص منابع را بر عهده دارند .بهطور ویژه ،بازار سهام در
حال ایفای یك نقش مهم در تخصیص کارای سرمایه به بهترین و تولیدیترین استفادهها میباشد .بنابراین ،قیمتهای
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نادرست سهام ،نامناسب بهنظر میرسند ،زیرا کانالهای نامناسبی از سرمایهگذاری را موجب میشوند (چرینکو و هانتلی،
.)2117
همانگونه که مطرح شد بیشارزشیابی میتواند بر سرمایهگذاران و سیاستگذاران حسابداری و بهتبع آن ،کل جامعه تأثیر
گذارد .در پژوهش حاضر بر اعتباردهندگان 1تمرکز شده است ،زیرا بیشارزشیابی سهام به نفع آنها نیست .بنابراین ،با توجه
به اهمیت عدم تقارن اطالعاتی و ارزشیابی نادرست سهام و اثرا

آتی آنها ،در پژوهش حاضر اعتبار دهندگان دولتی و

خصوصی نظیر بانكها در نظر گرفته شدهاست .از آنجاییکه بانكها نسبت به سایر اعتباردهندگان در نظار

و بررسی

شرکتهای قرض گیرنده فعالتر هستند ،میتوانند بیشارزشیابی سهام شرکتها را تشخیص داده و شکاف بدهی وام بانکی
را بیافزایند (چیو و شو .)2117 ،در مطالعا

پیشین عمدتاٌ تأثیر بیشارزشیابی سهام بر رفتار مدیران بررسی شده است .اما این

پژوهش بر آن است تا بررسی نماید آیا عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین بیشارزشیابی سهام و شکاف بازدهی وام بانکی اثر
مثبت میگذارد؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بانكها در اقتصاد امروز دنیا نقشی تأثیرگذار و بنیادین دارند؛ چرا که در قالب واسطههای مالی و تسهیل کنندههای سیستم
پرداخت اعتبار به عنوان قلب تپنده گردشهای مالی و مبادال

مرتبط با فعالیتهای اقتصادی عمل میکنند .آنچه مسلم

است ،آن است که بانكها از وامدهی به متقاضیان برای ایجاد درآمد استفاده میکنند و درآمد اصلیشان از شکاف میان نرخ
سپرده و وام اعطاء شده به دست میآید .بنابراین میزان درآمد و سوددهی هر بانك رابطهای مستقیم و کامالً نزدیك با میزان
وامهای اعطا شده دارد .از طرف دیگر حجم وامدهی بانكها نیز تابعی از ویژگیهای داخلی آنها مانند اندازه ،میزان سپرده،
نقدینگی ،سیاست اعتباری و همچنین برخی شرایط و عوامل بیرونی است که بانكها از آنها متأثر میشوند (مومنی و
همکاران.)1949 ،
مجرای وامدهی بانك مبتنی بر این نظریه است که بانكها نقش خاصی در سیستم مالی ایفا میکنند چون بانكها قادرند
مشکال

مربوط به اطالعا

نامتقارن در بازارهای مالی را رفع کنند .بهمنظور تحقق مجرای وامدهی بانك دو شرط الزم

است :اول این که تعدادی از شرکتها باید به وامهای بانکی وابسته باشند ،دوم این که بانك مرکزی باید قادر به انتقال برنامه
زمانبندی عرضه وام بانکی باشد در واقع منظور این است که بانك مرکزی باید قادر به تغییر عرضه وام بانكها باشد (مومنی
و همکاران.)1949 ،
در صور

تحقق اولین شرط مشهود است که شرکتهای کوچك به بانك وابسته هستند .به این علت که بانكها در

دستیابی (و نظار ) به اطالعا در مورد مشتریان خود نسبت به دیگر سرمایهگذاران ،هزینههای کمتری متحمل میشوند و به
نوعی دارای مزیت نسبی هستند.

1. Debt holders
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همچنین شرکتهای کوچك بهطور کلی قادر به دستیابی به بازار اوراق بهادار نیستند .این اثر مخصوصاً برای کشورهایی
حائز اهمیت است که بازار سرمایه کمتر توسعهیافتهای دارند .با درنظرگرفتن دومین شرط ،یك سیاست پولی انقباضی سطح
کل سپردهها را کاهش میدهد .با توجه بهاینکه سپردهها یکی از کم خرجترین منابع تأمین مالی برای بانكها هستند( ،برای
تعدادی از بانكها) پرهزینه و (برای تعدادی دیگر از بانكها) حتى غیر ممکن خواهد بود که کمبود سپردهها را با دیگر منابع
تأمین وجه جبران کنند ،بنابراین تعدادی از بانكها قادر نخواهند بود که وجوه موردنیاز قابل اعطای وام را برای حفظ سطح
وامدهی خود بهدست آورند و از این رو عرضه وامهایشان کاهش مییابد .آنگاه متغیرهای مالی که سالمت مالی بانكها را
اندازهگیری میکنند ،میتوانند نقش مهمی ایفا کنند ،بدین معنی که بانكهایی که ترازنامههای ضعیفی دارند بیشتر از
بانكهایی که ترازنامههای قوی دارند تحت تأثیر عدم تقارنهای اطالعاتی قرار میگیرند (گومز و گروس.)2117 ،
عدم تقارن اطالعاتی ،زمانی وجود دارد که اطالعا در اشکال گوناگون و در زمانهای مختلف در بازار توزیع میگردد که
این امر زمینه سودهای غیرمجاز و رانتی را فراهم مینماید و اطالعا

یك گروه (مانند مدیران) بیشتر از گروههای دیگر

(مانند سرمایهگذاران) باشد .در واقع ،تضاد منافع بین مدیران و سرمایهگذاران ،سبب میگردد تا مدیران از افشای برخی
اطالعا

درباره جنبههای آتی یك شرکت بهخاطر دستیابی به منافع بیشتر خودداری کنند .مسلم است که قیمتهای سهام

در پایان ،جریآنهای نقدی آتی مورد انتظار مبتنی بر اطالعا
افشای اطالعا

موجود و آشکار را منعکس میکند .پنهان کردن یا عدم

مهم درباره جنبههای آتی شرکت ،ممکن است قیمت سهام نادرستی را نتیجه دهد .در واقع نبود اطالعا

کافی ،موجب میگردد سرمایهگذاران در پیشبینی جریانهای سود آتی دچار اشتباه گردیده و ارزشهای نادرستی را برای
سهام به وجود آورند (موسوی شیری و همکاران.)1949 ،
نکته بااهمیت این است که مدیران شرکتهای بیشارزشیابی شده ،نهتنها اشتباها

بازار را تصحیح نمیکنند ،بلکه بهطور

فعاالنه ،تالش میکنند تا بیشارزشیابی را طوالنی کنند .آنها بهجای اینکه اطالعاتی را افشا کنند تا بازار (سهامداران و حتی
هیئتمدیره) را ناامید گردانند ،اقداماتی را انجام خواهند داد تا انتظارا

خوشبینانه بازار را بدست بیاورند .ازجمله این

اقداما  ،تحصیل دیگر شرکتها ،سرمایهگذاری در زمینههای خام و مدیریت سود است .مدیریت یك شرکت
بیشارزشیابی شده ،انگیزههایی قوی دارد تا عالمتهایی گمراهکننده به جامعه سرمایهگذار و حتی هیئتمدیره دهد .انگیزه
مدیریت ،انباشتن منافع از طریق بیشارزشیابی و رشد مستمر شرکت ،در شکل پاداشهای باالتر و ارزشیابیهای باالتر سهام
شخصیشان در شرکت است .حال این اقداما

مدیریت ،سبب میشود تا مشارکتکنندگان بازار ،انتظارا

را در ارتباط با سهام بیشارزشیابی شده باال ببرند .در پایان ،باز شدن گره بیشارزشیابی و اقداما
اجتنابناپذیر است و درنتیجه ،تئوری نمایندگی ارتباط مستقیمی را بین اقداما

عملکردیشان

خرابکننده ارزش

مذکور و عملکرد پایین سهام در آینده

پیشبینی میکند (کوتاری و همکاران.)2111 ،
الرین و پیِر ( ،)2119به بررسی اثر میزان حداقل سرمایه موردنیاز بر میزان وامدهی بانكهای تجاری در کشور زیمبابوه
پرداختند و در آن از مدلی استفاده کردند که شامل وامدهی بانك و نرخ کفایت سرمایه بهعنوان متغیرهای آزمایش و نرخ
تورم و نرخ بهره وامها بهعنوان متغیرهای کنترل بود .آنها دریافتند که بین میزان وامدهی بانكها و نرخ کفایت سرمایه
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موردنیاز ،رابطهای معکوس وجود دارد .در واقع با افزایش هر یك درصد در نرخ کفایت سرمایه ،میزان وامدهی بانكها به
میزان  1 /91درصد کاهش مییافت.
بریجز و همکاران ( ،)2119به بررسی اثر تغییرا

میزان کفایت سرمایه موردنیاز بانكها بر میزان وامدهی در بانكهای

انگلستان و در بازه زمانی سالهای  2111-1441پرداختند .دو نتیجه اصلی در این پژوهش عبار

بود از :تعیین حداقل نرخ

کفایت سرمایه قانونی باعث الزام بانكها به ذخیره بیشتر سرمایه میگردد و در نتیجه حجم وامهای اعطایی کاهش مییابد.
همچنین کاهش وامدهی در مورد بخشهای مختلف اقتصادی متفاو

بوده و تخصیص وام بیشتر به سمت بخشهای

اقتصادی با ریسك پایینتر حرکت میکنند (بریجز و همکاران.)2119 ،
چیو و شو ( ،)2117در تحقیقی به بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین بیشارزشیابی سهام و شکاف بازدهی وام
بانکی پرداختند .نتایج نشان داد بیشارزشیابی سهام رابطه مثبت و معناداری با شکاف بازدهی وام بانکی دارد .همچنین ،عدم
تقارن اطالعاتی اثرا مثبت بیشارزشیابی بر شکاف بازدهی وام بانکی را افزایش میدهد.
موسوی و همکاران ( ،)1941در تحقیقشان شواهدی در ارتباط با نقش بیشارزشیابی سهام بر مدیریت سودهای افزایشی در
آینده فراهم آوردند .برای این منظور تأثیر بیشارزشیابی سهام بر مدیریت سودهای افزایشی در دورههای آتی ،از طریق
جمعآوری دادههای مالی سالهای  1989-1987مربوط به  11شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از
تحلیل همبستگی ،تحلیل رگرسیون و آزمون تفاو

میانگین ،مورد آزمون قرار گرفت .نتایج تحقیق ،نشان میدهد که

بیشارزشیابی سهام با مدیریت سودهای افزایشی دورههای بعد رابطه مثبت و معناداری دارد.
بادآور نهندی و همکاران ( ،)1947در پژوهش خود نقش تعدیلگری ارزشگذاری نادرست سهام بر رابطه بین عدم تقارن
اطالعاتی و ساختار سرمایه را بررسی نمودند .نتیجه پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار و معکوس بین عدم تقارن
اطالعاتی و ساختار سرمایه است و ارزشگذاری نادرست سهام باعث تعدیل رابطه عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه
میگردد .لذا برای بررسی دقیقتر این رابطه ،شرکتها به گروههای بیش ارزشگذار و کم ارزشگذار تفکیك و موضوع
پژوهش در این دسته شرکتها با هم مقایسه شدند .مقایسه نتایج رگرسیون نشان داد در شرایط عدم تقارن اطالعاتی
شرکتهای کم ارزشگذار در مقایسه با شرکتهای بیش ارزشگذار بیشتر از بدهی استفاده میکنند.
فرضیههای پژوهش
فرضیه  :1بیشارزشیابی سهام ،رابطه مثبت و معناداری با شکاف بازدهی وام بانکی دارد.
فرضیه  :2عدم تقارن اطالعاتی ،اثرا بیشارزشیابی سهام بر شکاف بازدهی وام بانکی را افزایش میدهد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقهبندی بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقا
ماهیت پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است.
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کاربردی و جهت آن ،پس رویدادی و از نظر روش و

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1941تا 1941
میباشد .بر این اساس انتخاب نمونه از میان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای
زیر به روش غربالگری انجام شده است:
 شرکت مورد نظر از ابتدای سال  1941تا پایان سال  1941عضو بورس اوراق بهادار تهران باشد. جزو شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری ،بیمه و بانك نباشند؛ زیرا ماهیت مدیریت ،فعالیتها و گزارشگری مالی درآنها متفاو است.
 بهمنظور قابلمقایسه بودن اطالعا  ،پایان دوره مالی آنها منتهی به  24اسفند باشد. اطالعا مالی شرکت در دورهی مورد مطالعه در دسترس باشد.با توجه به شرایط فوق تعداد  49شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1941تا 119( 1941
سال-شرکت) به روش غربالگری انتخاب گردید.
مدلهای و متغیرهای پژوهش

مدل آماری فرضیه اول و دوم پژوهش حاضر بر گرفته از پژوهش چیو و شو ( )2117به شرح زیر میباشد:
مدل آماری جهت آزمون فرضیه اول:
loan_Spreadt = β0 + β1 Overvaluationit + β2 Firm_Charit + β3 Loan_Charit + β4 Bank it + εit

مدل آماری جهت آزمون فرضیه دوم:

loan_Spreadt = β0 + β1 Overvaluationit + β2 Firm_Charit + β3 Loan_Charit + β4 Bank it
+ β5 BA_SPREADit + β6 Overvaluationit × BA_SPREADit + εit

که در روابط فوق:
متغیر وابسته :شکاف بازدهی وام بانکی

شکاف بازدهی وام بانکی بر طبق پژوهش چیو و شو ( ،)2117عبار

است از تفاو

نرخ وام بانکی و نرخ اوراق مشارکت

در سال .t
متغیر مستقل :بیشارزشیابی سهام

بیشارزشیابی سهام بر مبنای مدل رودز-کروپف و همکاران ( )2111محاسبه شده است:

𝑀

یك معیار ارزشیابی رایج ،نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ( ) است .در
ادبیا

حسابداری و مالی نسبت

𝑀
𝐵

𝐵

به عنوان نمایندهای برای هردوی ارزشیابیهای نادرست و فرصتهای رشد استفاده شده

است.
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رودز-کروپف و همکاران ( )2111نشان میدهند که اگر معیار درستی برای ارزش واقعی شرکت ( )vوجود داشته باشد،
را میتوان به دو بخش به شرح مدل زیر تجزیه کرد:

𝑉

𝐵×

معادله ()1
ارزش بازار به ارزش واقعی

𝑀

𝑉

𝑉

𝐵

𝑀
𝑉

=

𝑀
𝐵
𝑀
𝐵

که بیانکننده ارزشیابیهای نادرست میباشد و ارزش واقعی به ارزش دفتری که بیان کننده

فرصتهای رشد میباشد .شکل لگاریتمی معادله شماره  1میتواند بهصور

معادله شماره  2بیان شود:

)𝑏 𝑚 − 𝑏 = (𝑚 − 𝑣) + (𝑣 −

معادله ()2
حروف کوچك ،لگاریتم طبیعی از متغیرهای مربوطه را نشان میدهد.
اگر بازار ،به درستی فرصتهای رشد آتی ،نرخهای تنزیل و جریآنهای نقدی را پیشبینی کند ،عبار )𝑣  (𝑚 −مساوی
صفر خواهد بود و عبار

)𝑏  (𝑣 −در تمامی زمانها برابر(𝑏  )𝑚 −خواهد بود .اگر بازار در برآورد جریآنهای نقدی

آتی تنزیل شده اشتباه کند و یا بازار تمام اطالعاتی را که مدیران در اختیار دارند ،نداشته باشد ،عبار

)𝑣  (𝑚 −بخش

ارزشیابی نادرست از ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت را دربر میگیرد.
بخشی از )𝑣  (𝑚 −در بین تمام شرکتهای موجود در یك صنعت یا بازار ،مشترک است در حالی که بخش دیگر آن
مخصوص شرکت است (رودز-کروپف و همکاران2111 ،؛ صالحی و همکاران1949 ،؛ موسوی شیری و همکاران.)1949 ،
بنابراین آنها ( 𝑏  (𝑚 −را به سه بخش تجزیه میکنند:
 -1تفاو

بین قیمت مشاهده شده بازار و یك معیار ارزشیابی که ارزش واقعی ساالنه را منعکس میکند (خطای ویژه-

شرکت.)1
 -2تفاو

بین ارزشیابی مبتنی بر ارزش واقعی ساالنه و ارزشیابی که ارزش واقعی بلندمد

را منعکس میکنند (خطای

سری زمانی صنعت.)2
 -9تفاو بین ارزشیابی مبتنی بر ارزش واقعی بلندمد و ارزش دفتری (ارزش واقعی بلندمد به ارزش دفتری).
آنها ارزش واقعی را به عنوان یك تابع خطی از اطالعا

حسابداری ویژه شرکت در یك نقطه از زمان 𝑡𝑖𝜃 و یك

برداری از مضارب حسابداری مشروط  αبیان میکنند .بنابراین معادله  2را میتوان بهصور

زیر نشان داد:

معادله ()9
𝑡𝑖𝑏 𝑚𝑖𝑡 − 𝑏𝑖𝑡 = 𝑚𝑖𝑡 − 𝑣(𝜃𝑖𝑡 ; 𝛼𝑗𝑡 ) + 𝑣(𝜃𝑖𝑡 ; 𝛼𝑗𝑡 ) − 𝑣(𝜃𝑖𝑡 ; 𝛼𝑗 ) + 𝑣(𝜃𝑖𝑡 ; 𝛼𝑗 ) −

Long-run

sector

firm

1. Firm-specific error
)2. Time-Series Sector Error (Industry-Level Error
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همانطور که قبالً توضیح داده شد ،مدل فوق سه بخش را شامل شده است :خطای ویژه شرکت ،خطای سری زمانی صنعت،
ارزش واقعی بلندمد به ارزش دفتری که در آن:
حروف  t ،iو  jبهترتیب بیانکننده شرکت ،سال و نوع صنعت میباشند.
𝑡𝑖𝑚 :لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر پایان سال t
𝑡𝑖𝑏 :لگاریتم طبیعی ارزش دفتری سهام شرکت  iدر پایان سال t

) 𝑡𝑗𝛼  :𝑣(𝜃𝑖𝑡 ,ارزش واقعی برآوردی شرکت  iمبتنی بر مضارب ارزشیابی سطح صنعت در زمان ،(𝛼𝑗𝑡 )t
) 𝑗𝛼  :𝑣(𝜃𝑖𝑡 ,ارزش واقعی برآوردی شرکت  iمبتنی بر مضارب ارزشیابی سطح صنعت در بلندمد (𝛼𝑗 ) ،

* تفاو

کلیدی در عبارا

ارزش واقعی این است که مضارب ساالنه به صور

) 𝑡𝑗𝛼( و ضرایب بلندمد

بهصور

) 𝑗𝛼( بیان میشوند.
⌋) 𝑡𝑗𝛼  :⌊𝑚𝑖𝑡 − 𝑣(𝜃𝑖𝑡 ,اختالف بین ارزش بازار و ارزش واقعی مربوط به شرکت  iدر صنعت jو در زمان  tاست .این
بخش از خطای ارزشیابی ،خطای ویژه شرکت نامیده میشود.
⌋)  :⌊v(θit , αjt ) − v(θit , αjاختالف بین ارزش واقعی شرکت  iبرای صنعت  jو زمان  tو ارزش واقعی بلندمد
شرکت  iدر سطح صنعت است .این بخش از خطای ارزشیابی خطای سری زمانی صنعت نامیده میشود .این اختالف،
مقداری را که کل صنعت (یا حتی کل بازار) ممکن است در سال مشخصی ،نادرست ارزشیابی شده باشد را نشان میدهد.
مجموع بخش اول و دوم از معادله  9یعنی ⌋)  ⌊mit − v(θit , αjt ) + v(θit , αjt ) − v(θit , αjنشاندهنده کل خطاهای
ارزشیابی میباشد.
]  :[v(θit , αj ) − bitبیانکننده اختالف بین ارزش واقعی بلندمد

و ارزش دفتری میباشد .توجه بهاین نکته ضروری

است که هر یك از سه بخش ذکر شده در عرض شرکتها و سالها تغییر میکنند .زیرا هر بخش 𝑡𝑖𝜃 را در بر میگیرد که
اطالعا

حسابداری شرکت  iبرای سال  tاست.

رودز-کروپف و همکاران ( )2111و چیو و شو ( )2117برای برآورد )  v(θit , αjtو )  v(θit , αjاز سه مدل استفاده
میکنند که تفاو این مدلها در تعداد اطالعا حسابداری  θitاست که در هر مدل استفاده شدهاست .مدل اول تنها شامل
ارزش دفتری ،مدل دوم شامل ارزش دفتری و سود خالص ،و مدل سوم شامل ارزش دفتری ،سود خالص و اهرم مالی بازار
میباشد .در این پژوهش برای برآورد ارزشهای واقعی ،به علت کاملتر بودن مدل سوم ،از آن استفاده میشود .در این
مدل ،ارزش بازار بهصور
رابطه ()9

تابعی خطی از متغیرهای ارزش دفتری ،سود خالص و اهرم مالی بیان میشود:
+
𝑚𝑖𝑡 = 𝛼0𝑗𝑡 + 𝛼1𝑗𝑡 𝑏𝑖𝑡 + 𝛼2𝑗𝑡 ln(𝑁𝐼)+
𝑡𝑖𝜀 𝑖𝑡 + 𝛼3𝑗𝑡 𝐼(<0) 𝑙𝑛 (𝑁𝐼)𝑖𝑡 + 𝛼4𝑗𝑡 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +

که در آن:
𝑡𝑖𝑚 :لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر پایان سال t
𝑡𝑖𝑏 :لگاریتم طبیعی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر پایان سال t
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 :ln NIسود خالص شرکت  iدر پایان سال  tو  𝑁𝐼 +سود خالص مثبت است که به جهت لگاریتم در مدل باید مقدار مثبت
آورده شود.
 :LEVاهرم مالی بازار شرکت  iدر پایان سال t

𝑡𝑖𝜀 :خطای مدل که در واقع بیان کننده مقدار برآوردی خطای ویژه شرکت میباشد.
 :I<0متغیر شاخصی برای ارزیابی اثر منفی سود .از آن جایی که سود خالص گاهی اوقا

منفی است بهصور

مقدار

مثبت  𝑁𝐼 +بههمراه متغیر مجازی  I<0بیان میشود تا بتوان سودهای خالص منفی را نیز در مدل حفظ کرد .اگر سود خالص
برای شرکتی مثبت باشد مقدار  I=0و اگر سود خالص منفی باشد  I=1در نظر گرفته میشود.
متغیر تعدیلگر :عدم تقارن اطالعاتی

عدم تقارن اطالعاتی یك متغیر کیفی است که برای محاسبه آن از مدل ارائه شده توسط وینکتاش و چیانگ ( )1481و
پژوهش قائمی و وطنپرست ( )1989برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد استفاده قرار گرفتهاست.
این مدل بهشرح زیر است (مقدار باالی این متغیر نشاندهنده شفافیت اطالعا کم است):
)𝑃𝐵(𝐴𝑃−

معادله ()1

𝑃𝐵𝐴𝑃+
2

1

∑ 𝐷 = 𝐷𝐴𝐸𝑅𝑃𝑆_𝐴𝐵

که در آن:
𝐷𝐴𝐸𝑅𝑃𝑆_𝐴𝐵 :دامنه تفاو قیمیت پیشنهادی خرید و فروش سهام
 :Dتعداد روزهای معامالتی در طول سال
) :AP (ASK PRICEمیانگین بهترین قیمت پیشنهادی روزانه فروش سهام شرکت  iدر دوره مورد بررسی
 : (BID PRICE) BDمیانگین بهترین قیمت پیشنهادی روزانه خرید سهام شرکت  iدر دوره مورد بررسی
روند محاسبه دامنه تفاو قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ،بدین صور است که ابتدا دادههای روزانه مربوط به قیمت
پیشنهادی خرید و فروش سهام برای هر یك از شرکتهای نمونه ،در طول سال استخراج و سپس برای روزهایی از سال
که معیارهای زیر صادق باشند" ،بیشترین قیمت پیشنهادی خرید" به عنوان "بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام" و
"کمترین قیمت پیشنهادی فروش" بهعنوان "بهترین قیمیت پیشنهادی فروش" آن روز تعیین گردیده است (ستایش و
همکاران.)1942 ،
متغیرهای کنترلی

در این پژوهش به پیروی از چیو و شو ( )2117مجموعه متغیرهای کنترلی در قالب سه معیار متفاو

شامل ویژگیهای

شرکت ،1ویژگیهای وام دریافتی 2و ویژگیهای بانك 9به شرح زیر تدوین گردیدهاند:
1. Firm char
2. Loan char
3. Bank char
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ویژگیهای شرکت

این متغیر کنترلی شامل پنج فاکتور زیر میباشد:
 :SIZEاندازه شرکت که برابر است با لگاریتم ارزش روز بازار سهام شرکتها در پایان سال
 :LEVاهرم مالی که برابر است با نسبت کل بدهی به کل دارایی
 :AGEسن شرکت که برابر است با سالهای فعالیت شرکت در بورس
 :BMبرابر است با ارزش دفتری هر سهم تقسیم بر ارزش بازار هر سهم
 :INS_OWNسهامداران نهادی (درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه شامل:
شرکتهای بیمه ،مؤسسا مالی ،بانكها ،شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت)
ویژگیهای وام دریافتی شرکت

این متغیر کنترلی شامل سه فاکتور زیر میباشد:
𝑡𝑖  :Lnamountلگاریتم طبیعی میزان تسهیال دریافتی شرکت  iدر زمان t
 :Lnmaturityلگاریتم طبیعی تعداد ماهها تا سررسید وام
 : d_securityمتغیر مجازی اگر پرداخت وام بانکی توسط وثیقه تضمین شده باشد عدد  1در غیر اینصور
وثیقه مورد تعهد هر بنگاه در بانك در قبال دریافت تسهیال

عدد صفر .نوع

نظیر تضامین ملکی ،سفته ،قرارداد الزم االجرا و غیره میتواند

باشد (قوامی و همکاران.)1941 ،
ویژگیهای بانک

برابر است با تعداد بانكهای مرتبط در  9سال گذشته.
روش آزمون فرضیهها
پژوهش حاضر از نظر نوع روش آماری ،مدل رگرسیون چند متغیره با دادههای ترکیبی میباشد .لذا ابتدا اطالعا
گردآوریشده در صفحا کاری ایجادشده در محیط نرمافزار  Excelوارد گردیده و سپس محاسبههای الزم برای دستیابی
به متغیرهای این پژوهش انجام میشود .سپس به تجزیه و تحلیل نهایی دادههای گردآوری شده با استفاده نسخه  4نرمافزار
اقتصادسنجی  Eviewsپرداخته شده است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

همانگونه که جدول  1نشان میدهد ،میانگین متغیر شکاف بازدهی وام بانکی برابر با  7/19میباشد ،که نشان میدهد بیشتر
دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافتهاند .میانه این متغیر برابر با  7میباشد که نشان میدهد نیمی از دادهها
کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند .همچنین مقدار پارامتر انحراف معیار برای متغیر شکاف بازدهی
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وام بانکی برابر  9/91است که نشاندهنده میزان پراکندگی این متغیر میباشند .همچنین مقدار چولگی برای این متغیر برابر با
 -1/17میباشد ،یعنی این متغیر چولگی بهچپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد .الزم به ذکر است کشیدگی
تمامی متغیرهای این پژوهش مثبت و لذا منحنی برجسته است.
جدول  .1آمار توصیفی دادههای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

شکاف بازدهی وام بانکی

7/19

7

11

-11

9/91

-1/17

9/91

بیش ارزشیابی سهام

-1/19

1/19

2/97

-1/11

1/11

-2/79

98/79

اندازه شرکت

1/11

1/12

8/28

9/11

1/19

1/11

9/11

اهرم مالی

1/14

1/11

1/44

1/19

1/18

-1/14

2/99

سن شرکت

11/41

11

11

1

8/47

1/71

7/11

ارزش دفتری به ارزش بازار

1/94

1/92

2/98

1/12

1/99

2/17

4/14

سرمایهگذاران نهادی

77

74/81

44/19

8/11

11/18

-1/94

1/9

1/91

1/99

7/81

2/41

1/89

1/29

9/92

1/91

1/98

1/81

1/97

1/21

-1/17

2/99

متغیر مجازی پرداخت وام

1/44

1

1

1

1/14

-11/17

119/11

عدم تقارن اطالعاتی

1/1111

1/1111

1/1111

1

1/111111

1/19

7/24

ویژگیهای بانك

9/19

9

91

1

2/41

2/81

18/28

لگاریتم طبیعی میزان تسهیال
دریافتی
لگاریتم طبیعی تعداد ماهها تا
سررسید وام

منبع :یافتههای پژوهش

آزمون نهایی حاصل از برازش مدل رگرسیون فرضیه اول

از آنجایی که  p-valueمحاسبه شده برای متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،اهرم مالی ،ارزش دفتری ،سهامدران نهادی،
ویژگیهای وام و ویژگیهای بانك ،بزرگتر از سطح خطای  1درصد بود ،لذا این متغیرها که بر شکاف بازدهی وام بانکی
بیتأثیر بودند ،بهعنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل ،بعد از حذف متغیرهای مذکور مجدد برآورد گردید .جدول ،2
نتایج حاصل از برآورد مدل اول را بعد از حذف متغیرهای کنترلی بیمعنی نشان میدهد.
همانگونه که نتایج نشان میدهد ،سطح معنیداری محاسبهشده برای متغیر مستقل بیشارزشیابی سهام بیشتر از سطح خطای
 1درصد میباشد و ضریب برآورد شده آن متغیر معنیدار نمیباشد ،در نتیجه میتوان اظهار داشت بیشارزشیابی سهام ،رابطه
معناداری با شکاف بازدهی وام بانکی ندارد .لذا فرضیه اول پژوهش تأیید نمیگردد .همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً
 1/11است .این عدد نشان میدهد که  11درصد تغییرا

شکاف بازدهی وام بانکی ،توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل
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تبیین است و از آنجاییکه آماره دوربین -واتسون این مدل ( )1/82میباشد ،میتوان گفت که در این مدل خودهمبستگی
مرتبه اول وجود ندارد .بهعالوه مقدار سطح معنیداری آزمون  Fکوچکتر از  1درصد است و از آنجاییکه آماره  Fاعتبار
کلی مدل را نشان میدهد در نتیجه میتوان گفت این مدل با سطح اطمینان  %41معنیدار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار
است.
جدول  .2نتایج بهترین برازش مدل رگرسیون فرضیه اول
متغیر

ضریب متغیر

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معنی داری

C

11/48

9/11

9/74

1/1112

OVERVALUATION

1/21

1/14

1/24

1/71

AGE

-1/17

1/18

-9/18

1/112

ضریب تعیین

1/11

ضریب تعیین تعدیل شده

1/19

مقدار آماره F

7/12

سطح معنی داری آماره F

1/111

1/82

آماره دوربین واتسون
منبع :یافتههای پژوهش

آزمون نهایی حاصل از برازش مدل رگرسیون فرضیه دوم

از آنجاییکه  p-valueمحاسبه شده برای متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،اهرم مالی ،ارزش دفتری ،سهامدران نهادی،
ویژگیهای وام و ویژگیهای بانك ،بزرگتر از سطح خطای  1درصد بود ،لذا این متغیرهای کنترلی بهعنوان متغیر زائد در
نظر گرفته شده و مدل ،بعد از حذف متغیرهای مذکور مجدد برآورد گردید .جدول  9نتایج حاصل از برآورد مدل دوم
پژوهش را بعد از حذف متغیرهای زائد نشان میدهد.
همانگونه که نتایج نشان میدهد ،سطح معنیداری محاسبه شده برای متغیر تعاملی بیشارزشیابی سهام و عدم تقارن اطالعاتی
کمتر از سطح خطای  1درصد میباشد و ضریب برآورد شده آن متغیر معنیدار میباشد .در نتیجه میتوان اظهار داشت عدم
تقارن اطالعاتی اثرا

بیشارزشیابی بر شکاف بازدهی وام بانکی را افزایش میدهد .لذا فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود.

ضریب تعیین این مدل تقریباً  1/17است .این عدد نشان میدهد که  17درصد تغییرا

شکاف بازدهی وام بانکی ،توسط

متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجاییکه آماره دوربین -واتسون این مدل ( )1/19میباشد ،میتوان گفت که
در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد .به عالوه مقدار سطح معنی داری آزمون  Fکوچکتر از  1درصد است و
از آنجاییکه آماره  Fاعتبار کلی مدل را نشان میدهد در نتیجه میتوان گفت این مدل با سطح اطمینان  %41معنیدار بوده و
از اعتبار باالیی برخوردار است.
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جدول  .3نتایج بهترین برازش مدل رگرسیون فرضیه دوم
متغیر

ضریب متغیر

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معنیداری

C

7/24

9/8

1/41

1/11

OVERVALUATION

-1/81

1/81

-2/19

1/19

BASPERD

1914/9

9498/27

1/97

1/7

*BASPERD
OVERVALUATION

12481/1

9979/9

9/89

1/1111

AGE

-1/91

1/19

-2/4

1/119

ضریب تعیین

1/17

ضریب تعیین تعدیل شده

1/18

مقدار آماره F

7/79

سطح معنی داری آماره F

1/111

1/19

آماره دوربین واتسون
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین بیشارزشیابی سهام و شکاف بازدهی وام بانکی بررسی
گردید .نتیجه حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد بیشارزشیابی سهام رابطه مثبت و معناداری با شکاف بازدهی وام بانکی
ندارد که این نتیجه متفاو

با یافتههای چیو و شو ( )2117است که نشان دادند بیشارزشیابی ،رابطه مثبت و معناداری با

شکاف بازدهی وام بانکی دارد .ازطرفی نتیجه حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان داد عدم تقارن اطالعاتی اثرا
بیشارزشیابی سهام بر شکاف بازدهی وام بانکی را افزایش میدهد که این نتیجه همسو با یافتههای موسوی شیری و همکاران
( )1949است که نشان دادند ،عدم تقارن اطالعاتی رابطه مثبت و معناداری با بیشارزشیابی سهام دارد .در واقع ،مدیریت
شرکتها ،هنگامیکه دارای مزیت و برتری اطالعاتی بوده و سودها را دستکاری میکنند ،موجب میشوند بر شد
بیشارزشیابی سهام افزوده شده و ثرو

بلندمد صاحبان سهام را نابود کنند .بهعالوه نتایج پژوهش ،همسو با یافتههای چیو

و شو ( )2117است که نشان دادند عدم تقارن اطالعاتی ،اثرا

بیشارزشیابی سهام بر شکاف بازدهی وام بانکی را افزایش

میدهد .بهطور کل یافتههای تجربی پژوهش حاضر نشان میدهد که بانكها میتوانند عاملی مهم برای شناسایی سهام
بیشارزشیابی شده و کاهش آن از طریق افزایش شکاف بازدهی وام بانکی و در نهایت کاهش هزینههای نمایندگی باشد .لذا
به بانكها و مؤسسا مالی در کشور پیشنهاد میشود پرداخت تسهیال مربوط به شرکتهای بیشارزشیابی شده ،با در نظر
گرفتن شرایط خاصی صور پذیرد .جهت پژوهشهای آتی نیز پیشنهاد میشود موضوع پژوهش حاضر بر سایر
اعتباردهندگان نظیرصندوقهای سرمایهگذاری خصوصی ،جهت شناسایی بیشارزشیابی سهام شرکتها مورد بررسی قرار
گیرد.
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