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چکيده
ارزش گذاری بیش از حد سهام به مفهوم باالتر بودن قیمت بازار سهام نسبت به ارزش ذاتی آن است .ادبیاات موواود
نشان میدهد که مدیران شرکتهایی که سهام آنها بیش از حد ارزشگذاری شده برای حفظ این موقعیات ،باه مادیریت
سود واقعی روی میآورند .لذا در این پژوهش ،تأثیر ارزشگذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی بررسی شاده
است .برای انجام این پژوهش ،نمونهای متشکل از  88شرکت در طای دوره زماانی  4989-4934بررسای شاد .معیارهاای
مدیریت سود واقعی شامل وریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی ،هزینه تولیاد غیرعاادی و هزیناههاای اتتیااری غیرعاادی
است .عالوه بر این ،نسبت قیمت بازار به ارزش ذاتی سهام به عنوان معیار ارزشگذاری بیش از حد ساهام در نظار گرفتاه
شده است .برای بررسی تأثیر ارزش گذاری بیش از حد بر مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چناد متيیاره باه روش
دادههای ترکیبی استفاده شده است .نتایج بررسیها نشان داد کاه ارزشگاذاری بایش از حاد ساهام بار وریاانهاای نقاد
عملیاتی غیرعادی ،هزینه اتتیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی تاأثیر معناادار
دارد .به عبارت دیگر از این نتایج میتوان استنباط کرد که شرکتهایی با ارزشگذاری بیش از حد ،تمایل زیاادی بارای
استمرار این موقعیت از طریق مدیریت سود واقعی دارند.
واژههاي کليدي :مدیریت سود واقعی ،وریاان هاای نقاد عملیااتی غیرعاادی ،هزیناه اتتیااری غیرعاادی ،هزیناه تولیاد
غیرعادی ،ارزشگذاری بیش از حد سهام.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

شاارکتهااایی بااا ارزشگااذاری بایش از حااد ،بیشااترین

چنانچه بازیگران بازار سارمایه باه صاورت عقالیای

احتمال را دارند کاه باا مادیریت ساود بیشاتری درگیار

رفتار نموده و اطالعات یکسانی را داشته باشند ،قیمتها

شوند .به عبارتی دیگار ،مادیران باا هادظ حفاظ روناد

همواره تمامی اطالعاات موواود در ماورد ارزش ذاتای

صعودی در سود و قیمت ساهام ،انگیازهای باه گازارش

سهام را نشان میدهد ،ولای از آنجااییکاه در واقعیات،

کاهش سود ندارناد و باه طاور فرصات طلباناهای ساود

شرایط رقابت کامال در باازار وواود نادارد ،عاالوه بار

عملیاتی را در وهت دلخواه تاود مادیریت ماینمایناد.

نقش عرضه و تقاضا ،موارد دیگاری نظیار تصامیمهاای

مدیران با آ گااهی از ایان مهام ،معماوال باه دنباال ارایاه

غیر منطقی سرمایه گذاران نیز بار تعیاین قیماتهاا تاأثیر

اطالعاااتی هسااتندکه وضااعیت مطلااوم و مساااعدی از

می گذارد .بناابراین ایان عوامال باه عادم انطباا قیمات

عملکرد مالی واحد تجاری به نمایش بگذارند .به هماین

سهام با ارزش ذاتی آن منجر تواهد شد .8

دلیل در تالشاند با درگیر شدن در مدیریت سود بارای

در دهه های گذشته ،مدیران به دنبال حداکثر ساازی

باااالبردن ارزش بااازار شاارکت ،پاااداش دریافاات کننااد

ثروت تود ،این زمینه را فراهم کردند کاه از اطالعاات

 .18در کل ،فرض اساسی این است که ارزشگذاری

محرمانه به نفع تود بهره گیرند و بدین وسایله درصادد

بیش از حد سهام به مدیریت سود منجر مایشاود ،ولای

انتقال وریان منافع به سمت تود هستند .آنها با تووه باه

با این ووود ،انتخام هریش از معیارهای مدیریت ساود

اطالعات محرمانه تود و با انگیازههاایی همانناد امنیات

به مدت زمان افزایش در ارزشگذاری بیش از حاد اثار

شيلی ،شهرت ،دریافت اتتیارات سهام یاا ساهام واایزه

میگذارد ].[3

وابسته به عملکارد ،اقادام باه مادیریت ساود مایکنناد.

هدظ پژوهش حاضار بررسای تاأثیر ارزش گاذاری

عالوه بر این عوامل ،ارزشگذاری بایش از حاد 4ساهام

بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی است .در ادامه

یااش شاارکت از وملااه معیارهااایی اساات کااه باار رفتااار

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیهها و روش پژوهش

مدیریتی و فعالیات یاش شارکت اثار مایگاذارد .اگار

مطرح شده است .پا

از آن ،یافتاههاای پاژوهش بیاان

قیمت سهام یش شرکت باالتر از ارزش ذاتی آن باشاد،

شااده و در پایااان ،نتیجااهگیااری و پیشاانهادهای پااژوهش

ارزشگذاری بیش از حد سهام ایجاد میشود .46

ارایه شده است.

ونسن 18 1بیان میکند که ارزش گذاری بایش از
حد سهام محرکی است که مدیران را به سمت مدیریت
سود سو مای دهاد تاا از طریاق آن بتوانناد ساود را باه

مباني نظري و پيشينه پژوهش
بر اساس مبانی نظری آنچه که تعیین کننده قیمات و

سمت باال هدایت کارده و روناد رو باه افازایش قیمات

ارزش ذاتی سهام یش شرکت در باازار اسات ،مجماو

سهام را حفظ کنند.

عرضه و تقاضای ایجادشده توسط سرمایه گاذاران و باه

چای و گاپتا 44 9نیاز دریافتناد کاه ارزشگاذاری

تبع آن ،درک آناان از باازده سارمایه گاذاری براسااس

باایش از حااد ماادیریت سااود را تشاادید ماایکنااد .لااذا،

اطالعات کسب شده است .اما در عمال ،گااهی قیمات
سهام در بازار انعکاس دقیقی از اطالعات مووود نیسات

1. Overvaluation
2. Jensen
3. Chi & Gupta

و بازار در مواوه با اطالعات منطقی عمل نمایکناد کاه
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به تباع آن ،ارزش ذاتای باا قیمات باازار ساهام متفااوت

ارزشگذاری بیش از حد ،تالش مای نمایاد کاه قیمات

تواهد شد  .9عالوه بر این ،اندازهگیری ارزش ذاتای،

سهام شرکت را برای به تاتیر اناداتتن پااداش منفای و

مشکل بوده و هزینههای معامالت ،گازاظ و باا اهمیات

طوالنی نمودن دوره مدیریت تود افازایش دهاد .حاال

است .بناابراین ،فرآیناد تعادیل قیمات باه سامت ارزش

آن که ارزش شرکت به دلیل کاهش وریانهای نقادی

ذاتی مستلزم مرور زمان اسات .بادین لحااق ،قیماتهاا

دوره آتی از بین میرود  .18به عبارت دیگر ،هنگامی

کننده ارزش ذاتی نیستند.

که سود واقعی شرکت از سود پیشبینی شده دوره قبال

یا به عبارتی ،ارزش ذاتی با قیمات باازار ساهام متفااوت

کمتاار باشااد ،ماادیران شاارکت بااا تاارس از دساات دادن

تواهد بود  .14برتی پژوهشگران عادم تطاابق ارزش

شهرت و همچنین اقدامات قانونی و پر هزینه سهامداران

ذاتی با قیمت بازار را ناشای از ارزشگاذاری نادرسات

از عامل«مدیریت سود» بارای بااال باردن ساود گازارش

در قیمت سهام مطرح میکنناد .در صاورتی کاه قیمات

شده و افزایش قیمات ساهام اساتفاده مایکنناد  .13از

بازار برای اورا بهادار تاص ،بسیار باالتر یا پایینتار از

آنجاییکه سود و رشاد آن از وملاه نکاات کلیادی در

ارزش ذاتی باشاد ،حااکی از آن اسات کاه ارزیاابی آن

تعیااین ارزش شاارکت اساات ،ماادیران بااا اسااتفاده از

اورا بهادار توسط باازار باه طاور صاحیج انجاام نشاده

مدیریت سود به صورت سااتتگی ،ساود و رشاد ساود

اساات  .46سااهامی دارای ارزشگااذاری باایش از حااد

مورد انتظار را افزایش میدهناد  .49آنهاا از قضااوت

(کمتر از حد) است که قیمت بازار آنهاا بااالتر (پاایین

شخصی تود در گزارشاگری ماالی اساتفاده و سااتتار

تر) از ارزش ذاتی آنها باشد .3

معامالت را برای تيییر در گزارشگری ماالی دساتکاری

همواره به طور کامل منعک

این ارزشگاذاری بایش از حاد ساهام مایتواناد در

میکنند  .43مدیران برای دستیابی باه اهاداظ مرباوط

یااش بااازار بااا کااارایی نیمااه قااوی رک دهااد وقتاای کااه

به مدیریت سود دو راه کلای پایش رو دارناد یاا اقاالم

اطالعات در دسترس برای مدیران ووود دارد .حاال آن

تعهدی اتتیااری را دساتکاری مایکنناد و یاا اینکاه در

که مدیران برای طوالنی نماودن ارزشگاذاری بایش از

تصاامیمهااای عملیاااتی واحااد تجاااری تيییراتاای ایجاااد

حد ،اقداماتی نظیر تحصایل ،توساعه یاا حتای مادیریت

میکنند .به عبارت دیگر ،مدیران شرکتها میتوانند از

سود را انجام میدهند  .16 ،14در این موقعیات ،بااور

طریااق دسااتکاری اقااالم تعهاادی و همچنااین دسااتکاری

مدیران این است که ارزشگذاری بیش از حاد تنهاا باه

فعالیااتهااای واقعاای (ماادیریت سااود واقعاای) ،سااود را

تااااطر تواناااایی ماااافو آنهاااا در رابطاااه باااا تحصااایل

ماادیریت کننااد  16و  .43در ماادیریت سااود واقعاای،

فرصتهای سرمایهگذاری و اورای سارمایهگاذاری باا

مدیریت با اتخاذ برتی تصمیمهای عملیاتی و به عبارت

تااالص ارزش فعلاای مثباات( )NPVمثباات اساات .امااا

دیگر دستکاری فعالیتهای واقعای باه مادیریت واقعای

ارزش گذاری بیش از حادی کاه در رابطاه باا مادیریت

سود روی آورده و باه ساود ماورد نظار تاویش دسات

سود رک دهد ،میتواند ناشی از تضااد نماینادگی باشاد

مااییابااد .پااژوهشهااایی نظیاار هیلاای و والاان،43 4

 .44ایاان موضااو در نظریااه ونساان بااا عنااوان «هزینااه

و تیااارول 40 1دیچاااو و اساااکینر 41 9و

فاااادنبر

نمایندگی ارزش گذاری بایش از حاد» مطارح گردیاده
اساات .در بحااس ونساان ،ماادیر یااش شاارکت باارای

1. Healy & Wahlen
2. Fudenberg & Tirole
3. Dechow & Skinner
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رویچودری 19 4به روشهاایی نظیار تساریع (شاتام)

هزینههای اتتیاری ،هزینههای گزارش شده را کاهش و

فروش از طریق اعطای تخفیفها ،تيییار وادول ارساال

سود را افزایش دهند .این روش زمانی محتملتار اسات

کاال ،کاهش هزینههای اتتیاری نظیر مخارج پژوهش و

کااه چنااین هزینااههااایی فااورا ایجاااد درآمااد نکنااد .اگاار

توسااعه و تولیااد باایش از اناادازه بااه عنااوان روشهااای

ماادیران هزینااههااای اتتیاااری را باارای باارآورده کااردن

مدیریت سود واقعی اشاره میکنناد .بارای مثاال ،تولیاد

اهداظ سود ،کااهش دهناد بایاد باه طاور غیار معماول

بیش از اندازه یکی از روش های مادیریت ساود واقعای

هزینههاای اتتیااری پاایینی گازارش کنناد .هزیناههاای

است .با تولید بیش از اندازه میتوان هزینه ساربار ثابات

اتتیاری اغلب شامل مخارج سرمایهای نیز هساتند .اگار

را بر تعداد واحاد بیشاتری سرشاکن کارد .در نتیجاه باا

چنین مخاروی نقدی باشند ،کاهش این هزیناههاا وواه

کاهش هزینه ثابات هار واحاد ،هزیناه تولیاد هار واحاد

نقد کمتری از شرکت تارج میکند که ایان امار تاأثیر

کاااهش و حاشاایه سااود هاار واحااد افاازایش مااییابااد .از

مثبت بر وریانهای نقد عملیاتی دارد .19

آنجایی کاه تولیادات فاروش نرفتاه باه موواودی کااال

از طرفی ،مدیران شرکتهاا ممکان اسات از انتشاار

افزوده می شود ،تولید بایش از انادازه باه طاور ماوثری،

بیش از حد اطالعات ترس داشته باشند چرا که ممکان

هزینه سربار بیشتری باه موواودی کااال و هزیناه ساربار

است رقبای آنها از آن اطالعات بهره برداری کنند .ایان

کمتری باه بهاای تماام شاده کااالی فاروش رفتاه دوره

موارد از ومله اقداماتی است که ممکان اسات مادیران

واری تخصیص میدهد و شرکت حاشیه سود بهتری را

برای نشان دادن وضعیتی مطلوم از شرکت انجام دهناد

گزارش میکند .با ووود این ،شرکت هزینههاای تولیاد

 .0این اقدامات باعاس مایشاود در بلناد مادت ارزش

و نگهااداری اقااالم باایش از حااد تولیااد شااده را متحماال

ذاتی سهام سهامداران تخریاب شاده و ثاروت آنهاا را

میشود که این هزیناههاا از طریاق فاروش دوره وااری

کاااااهش دهااااد .بنااااابراین ،ماااادیران را از نقااااش

قابل بازیافت نیست .در نتیجه وریانهاای نقاد عملیااتی

مسااااتولیتپااااذیری اوتماااااعی و تااااالش در وهاااات

کمتاار از سااطج عااادی (وریااانهااای نقااد عملیاااتی

حداکثرسااازی ثااروت سااهامداران منصاارظ ماایکنااد و

غیرعادی) میشود .از طرفی سود افزایش یافتاه در دوره

برای حفظ ارزش گذاری بایش از حاد ،اقادام مادیریت

واری بعید است که پایادار بااقی بماناد .بناابراین ،اگار

سااود را بااه دنبااال دارد  .48ماادیران از فرصااتهااای

تقاضااا باارای محصااوالت شاارکت نساابتا ثاباات باشااد،

مدیریت ساود آگااه هساتند و از اطالعاات ضاعیف در

وریانهای نقادی دوره آتای احتمااال کااهش ماییاباد

رابطه با بنیادهاای شارکت بارای ارزشگاذاری بایش از

.19

حد سهام استفاده میکنند .48

کاهش هزینههای اتتیاری یکی دیگر از روشهاای

مدیران شارکت هاایی کاه ساهام آنهاا بایش از حاد

مدیریت سود واقعای اسات .هزیناههاای اتتیااری نظیار

ارزش گذاری شده یا به عبارتی سهام آنها دارای قیمتای

مخارج پژوهش و توسعه ،تبلیيات و تعمیار و نگهاداری

باایش از ارزش واقعاای اساات ،نااه تنهااا در براباار اصااالح

معموال در دورهای گزارش میشوند که تحمل شدهاناد.

قیمتها در بازار مقاومت میکنند ،بلکه ساعی دارناد از

از اینرو ،مدیران شرکتها میتوانناد از طریاق کااهش

طریااق ماادیریت سااود و افاازایش سااود گاازارش شااده،
ارزش گذاری بیش از حد سهام را حفظ کنند .از طرفای

1. Roychowdhury

تأثیر ارزشگذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا بهادار تهران 09 /

ثروت مدیران از طریق گزینههایی مانند پااداش و مزایاا

ارزش گذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعای

یا اتتیار ترید سهام به عملکارد شارکت وابساته اسات.

تأثیر دارد؟

لااذا ارزشگااذاری باایش از حااد سااهام ،ثااروت آنهااا را

در این پژوهش از نسبت قیمت به ارزش ذاتی ساهام

افزایش تواهد داد  .3به همین دلیل ،شارکتهاایی باا

برای معیار اندازهگیری ارزشگذاری بیش از حد ساهام

بیشترین ارزش گاذاری بایش از حاد ساهام ،بایشتارین

استفاده شده است .در پژوهشهای داتلی پژوهشی کاه

انگیزش را برای استمرار وضعیت فعلی تاود دارناد .باه

تأثیر ارزش گذاری بایش از حاد ساهام را بار مادیریت

عالوه ،بیشتر مشتا بر این هستند کاه باا مادیریت ساود

سااود واقعاای بررساای کنااد ،یافاات نشااد .علیاارغم ایاان

حتی پر هزینه درگیر شوند .این امر باعس میگاردد کاه

موضااو  ،پااژوهشهااای صااورت گرفتااه در رابطااه بااا

اعتبار شرکت کاهش و به زیان در ارزش سهامداران در

ارزشگذاری بیش از حد سهام به صورت محدود یافت

دورهآتی منجر میشود .18 ،48

میشد .لذا ،در ادامه مرتبطترین پژوهشهای انجام شده

نتااایج پااژوهش گراهااام 4و همکاااران  41بیااانگر

در این زمینه بیان شده است.
سااان

تمایل زیاد مدیران به مدیریت سود از طریق فعالیتهای

 1و همکاااران  11بااه بررساای بااازده سااهام

واقعی نسبت به دستکاری اقالم تعهدی است .زیارا اوال،

شرکت هایی پرداتتند کاه دارای عرضاه اولیاه عماومی

مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهادی بیشاتر ماورد توواه

هستند .آنها دریافتند بین  11تا  09درصد شارکتهاایی

حسابرسان و قانون گذاران قرار دارد ،ولی مدیریت سود

که دارای عرضه اولیاه بودناد ،ساهام آنهاا بایش از حاد

واقعی اغلب شبیه تصمیمهای عادی واحد تجاری اسات

ارزشگذاری شده اسات و ارزشگاذاری بایش از حاد

و تشخیص آن مشکل تر اسات .دوماا ،دساتکاری اقاالم

تأثیر منفی و معناداری بر عملکارد ساهام در بلناد مادت

تعهدی دربردارناده ریساش اسات .زیارا ممکان اسات

دارد .یان

و آناند 18 9به بررسای رابطاه باین انادازه

مقدار سودی که برای دستکاری مورد نیاز است فراتار

شرکت و قیمتگاذاری بایش از حاد پرداتتناد .نتاایج

از اقالم تعهدی اتتیاری مووود باشد .در نتیجه ،اگر از

پژوهش آنها نشاان داد کاه ارزشگاذاری بایش از حاد

اقاالم تعهادی اتتیااری در پایاان ساال اساتفاده شاود،

سهام شرکت های کوچش ،نسبت به سهام شرکتهاای

ممکن است اهداظ مرتبط با سود برآورده نشاود .ایان

بزر

و دیو 11 1به بررسی ارتباط

مالحظات ،مدیریت سود مبتنی بار اقاالم تعهادی را باا

بااین ارزش گااذاری باایش از حااد و ورشکسااتگی مااالی

محادودیت مواواه مایساازد .در عاوض ،دساتکاری

پرداتتنااد .نتااایج پااژوهش نشااان داد کااه بااازده حقااو

فعالیتهای واقعی کمتر در معرض ایان محادودیتهاا

صاحبان سهام ( )ROEدر شرکتهایی با ارزش گذاری

قرار میگیرد .بنابراین در پژوهش حاضر مدیریت ساود

باایش از حااد ،باااالتر از شاارکتهااایی بااا بااازده حقااو

واقعاای مااورد تووااه قاارار گرفتااه و بااا تووااه بااه اینکااه

صاحبان سهام مادیریت نشاده اسات .اماا ایان اتاتالظ

ارزشگااذاری باایش از حااد ،ماایتوانااد زمینااهای باارای

درشرکتهایی با ارزش گاذاری کمتار از حاد مشااهده

مدیریت سود باشد این پاژوهش درصادد بررسای ایان

نشد .همچنین شرکتهایی با ارزشگذاری بیش از حد،

کمتر است .وان

موضااو اساات کااه در بااورس اورا بهااادار تهااران،
1. Graham

2. Song
3. Yang & Anand
4. Wang & Du
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ریسش سقوط مالی بااالتری دارناد .بادرتساچر 3 4باه

ارتباط است که باه ناابودی بخشای از شارکت یاا هساته

بررسی تأثیر ارزشگذاری بیش از حد ساهام و انتخاام

اصلی شرکت منجر مایشاود .همچناین ،پتانسایل بارای

مکانیزم های متعدد مدیریت ساود پرداتات .وی از ساه

ناسازگاری بین مدیران و مالکان افزایش می یابد.

معیار وریان های نقاد عملیااتی غیار عاادی ،هزیناه غیار

پاکیزه و بشیریوویباری  1باه بررسای ارزشایابی

عادی تولید و هزیناه اتتیااری غیار عاادی بارای انادازه

نادرست بر تصمیمهای سارمایهگاذاری پرداتتناد .آنهاا

گیری مدیریت سود واقعی استفاده کرد و باا اساتفاده از

تفاوت قیمت سهام با ارزش ذاتی را به عناوان ارزشایابی

مدل سود باقیمانده به اندازهگیری ارزش ذاتی شرکتها

نادرست در نظر گرفتند .نتایج بررسی آنها نشان داد کاه

پرداتت .نتایج پژوهش وی نشان داد که ارزشگاذاری

عامل غیر بنیاادی قیمات ساهام تاأثیری مثبات بار میازان

باایش از حااد (نساابت قیماات سااهام بااه ارزش ذاتاای)

سرمایهگذاری شرکتها دارد .ثقفی  9به بررسی نقش

شرکتها بر هر یاش ازمعیارهاای مادیریت ساود تاأثیر

گزارشااگری مااالی در همگرایاای قیماات و ارزش ذاتاای

دارد .چای و گاپتا   44به این نتیجه رسیدند که ارزش

سهام با تأکید بر قاعده سرمایه گذاری مبتنای بار نسابت

گذاری بیش از حد با افزایش مدیریت ساود در ارتبااط

ارزش ذاتی به قیمت سهام پرداتت .نتایج بررسی نشاان

است و شرکتهایی با ارزشگذاری بیش از حد و اقالم

داد که یش همبستگی بین نسبت ارزش ذاتی بار قیمات

تعهاادی اتتیاااری باااال ،عملکاارد پااایینتااری نساابت بااه

سهام و بازده آتای ساهام (اعام از عاادی و غیار عاادی)

شرکتهاایی باا اقاالم تعهادی اتتیااری پاایین تواهناد

ووود دارد و با تووه به تمرکز بازدهی ساهام ،در طبقاه

داشت .همچنین ،ارزش گذاری بیش از حد با مادیریت

سهام همگرا از نظر قیمت ،عامل اصالی کساب باازدهی

سود رابطه مستقیم و با بازده غیر عادی آتای و عملکارد

غیر عادی مذکور ،همگرایی قیمت و ارزش ذاتی ساهام

عملیاتی رابطه معکوس دارد .کاوهن و همکااران 41

تعیااین گردیااد .ماارادی و محمااودی  8بااه بررساای

به بررسی میزان مدیریت سود از طریاق اقاالم تعهادی و

واگرایی قیمت ،ارزش ذاتی سهام و باازده ماورد انتظاار

فعالیتهای واقعی ،قبل و بعاد از قاانون سااربنیز اکسالی

پرداتتند .آنها تفاوت بین قیمت و ارزش ذاتای ساهام را

( )1881پرداتتند .آنها دریافتناد کاه از ساال  4381تاا

تفاضل قیمت در نظر گرفتند .نتاایج بررسای آنهاا نشاان

 1889ماادیریت س اود از طریااق اقااالم تعهاادی افاازایش

داد نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با تفاضال قیمات

داشته ،ولی بعد از تصویب قانون ماذکور روناد کااهش

رابطه معنادار دارد و تفاضال قیمات رابطاه معنااداری باا

داشاااته اسااات .در مقابااال مااادیریت ساااود از طریاااق

بازده مورد انتظار دارد .مارادزاده فارد و عادیلی  1باه

فعالیااتهااای واقعاای ،بعااد از تصااویب قااانون افاازایش

بررسی رابطه بین دستکاری فعالیتهای واقعای و هزیناه

چشمگیری داشته است .ونسن 18 9به بررسای ارتبااط

حقو صاحبان ساهام پرداتتناد .نتاایج بررسای در باازه

بین هزینه نمایندگی و ارزش گذاری بیش از حاد ساهام

زماانی  4981الای  4989نشاان داد کاه باین معیارهاای

پرداتت .نتایج بررسی نشان داد که ارزشگذاری بایش

مدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی (وریان نقدی

از حد با فشارهاای ساازمانی از قبیال مادیریت ساود در

غیرعااادی ،تولیاادغیرعادی و هزینااههااای اتتیاااری

1

غیرعادی) و هزینه حقو صاحبان سهام رابطاه مساتقیم
1. Badertscher
2. Cohen
3. Jensen

ووود دارد .بهارمقدم و حسنی فر  4باه بررسای رابطاه
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بین رویدادهای مالی واقعی و مادیریت ساود پرداتتناد.
آنها دریافتند که رابطه معناداری بین وووه نقد عملیااتی
و تيییرات در مووودی کاال از یاش طارظ و مادیریت
سود از طرظ دیگر ووود دارد.
بااا تووااه بااه مبااانی نظااری فااو  ،شاارکتهااایی کااه
ارزش گذاری بیش از حد سهام دارند ،تمایال باه حفاظ

 -4ارزشگذاری بیش از حد ساهام بار وریاانهاای
نقدی عملیاتی غیر عادی تأثیر دارد.
 -1ارزشگذاری بیش از حد سهام بار هزیناه تولیاد
غیر عادی تأثیر دارد.
 -9ارزشگذاری بیش از حاد ساهام بار هزیناههاای
اتتیاری غیر عادی تأثیر دارد.

موقعیت تود از طریق مادیریت ساود واقعای دارناد .باا
تووه به اینکه در مطالعاات داتلای ،پژوهشای در زمیناه

روش پژوهش

بررسی تأثیر ارزشگذاری بیش از حد قیمات ساهام بار

این پاژوهش از لحااق هادظ کااربردی و از لحااق

مدیریت سود واقعی در بورس اورا بهادار تهران انجام

ماهیت وزو پژوهشهای همبستگی است کاه نتاایج آن

نشده است ،انجام پژوهش حاضار مایتواناد باه غنایتار

میتواند بارای طیاف گساتردهای از سارمایه گاذاران و

شدن ادبیاات موواود در پاژوهشهاای داتلای کماش

تحلیلگران مفید باشد .در پژوهش حاضر بارای آزماون

کند.

فرضیهها از مدل رگرسایونی چناد متيیاره اساتفاده شاده
است .در این پژوهش ،نمونه انتخابی شامل شرکتهاای

فرضيههاي پژوهش
ارزش گذاری بایش از حاد ساهام در شارکتهاایی
ووود دارد که قیمت سهام آنها بیشتر از ارزش ذاتی آن

پذیرفتااه شااده در بااورس اورا بهااادار تهااران در ب اازه
زمانی  4989الای  4934اسات کاه از ویژگایهاای زیار
برتوردارند:

باشد  .18هماان طاور کاه در مباانی نظاری بیاان شاد،

سال مالی آنها منتهی باه  13اسافند مااه باشاد .طای

ارزش گذاری بیش از حد سهام میتواند ثروت مادیران

بازه زمانی پژوهش ،سال مالی تود را تيییر نداده باشند.

را افاازایش دهااد و لااذا ماادیران باارای طااوالنی نمااودن

شرکت ها از نو تولیدی باشند .4اطالعات صورتهاای

ارزشگذاری بایش از حاد باه دساتکاری فعالیاتهاای

مالی آنها ازسال  4989به بعد باه طورکامال در دساترس

واقعی و در نتیجه مدیریت سود واقعای روی مایآورناد

باشد .شرکتها نباید عضاو صانایع واساطهگاری ماالی،

. 3 

سرمایه گذاری و بانشها باشند .علت ووود ایان شارط

با تووه به بررسی ادبیات موضو  ،در این پژوهش با

ماهیاات متفاااوت عملیااات و فعالیااتهااای شاارکتهااای

تووه به پژوهشهای بادرتسچر  ،[3رویچاوردی ،19

مذکور است .سهام شرکتها از ساال  4989الای 4934

کوهن و زارویان  44ساه معیاار بارای مادیریت ساود

در بااورس اورا بهااادار تهااران معاملااه شااده و وقفااه

واقعاای در نظاار گرفتااه شااده اساات .ایاان معیارهااا شااامل

معامالتی نداشته باشند.

وریان های نقدی عملیااتی غیرعاادی ،هزیناه غیرعاادی

بااا محاادودیتهااای در نظاار گرفتااه شااده ،تعااداد

تولیااد و هزینااه اتتیاااری غیرعااادی اساات .بااا تووااه بااه

شرکتهای حاایز شارایط باه  88شارکت رساید .بارای

معیارهای اندازه گیری مدیریت سود واقعی ،فرضیههاای

محاسبه متيیرهای پژوهش ،دادههای مورد نیاز از باناش

پژوهش بدین شرح است:
 .4زیرا یکی از معیارهای مدیریت سود واقعی ،هزینه تولید غیرعادی است.
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اطالعاتی «تدبیرپرداز» استخراج شده است .در صاورت

صاحبان سهام ( )ROEنیز به عنوان متيیر کنترلی استفاده

ناااقص بااودن دادههااای مووااود در ایاان بانااشهااای

شده است.

اطالعاتی ،به سایت اینترنتی «مدیریت پژوهش ،توسعه و

برای آزمون فرضیههاا از دادههاای ترکیبای اساتفاده

مطالعات اسالمی سازمان باورس اورا بهاادار» مراوعاه

شاده اسات .باارای تعیاین روش تخمااین مادلهااا (روش

گردید .برای انجام محاسبات و آمااده نماودن دادههاا و

تلفیقاای یااا تااابلویی) از آزمااون  Fلیماار و در صااورت

همچنین تجزیه و تحلیل آنها ،از نارم افزارهاای Excel

انتخام روش تابلویی ،از آزمون هاسامن بارای انتخاام

و  Eviewsنسخه  1استفاده شده است.

یکی از روشهای اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده
شده است .تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمونهاای ،t

مدلها و متغيرهاي پژوهش
در این پژوهش متيیر وابساته مادیریت ساود واقعای

 Fو در سااطج اطمینااان  %30انجااام شااده اساات .آزمااون
فرضیههای پژوهش بار اسااس ساه مادل رگرسایونی باه

است که بر اساس پژوهش رویچاوردی  ،19کاوهن و

شرح مدلهای ( )4الی ( )9انجام شده است.

زاروین  44و بادرتسچر  3سه معیار برای آن در نظر

مدل ()4

گرفته شده که شامل وریان های نقد عملیاتی غیرعاادی

+

*+ α1 DUM

( ،)AbnCFOهزینااه تولیااد غیرعااادی ( )AbnPRODو
هزینههای اتتیاری غیرعادی ( )AbnDISEXPاست.
متيیر مستقل ،ارزشگذاری بیش از حد سهام اسات

α2 MBi,t + α3 ROEi,t + εit

مدل ()1
*+ α1 DUM

+

کااه باارای اناادازهگیااری آن بااا تووااه بااه پااژوهشهااای

مدل ()9

میکند که ارزشگذاری بیش از حد سهام زمانی ووود

+

دارد که قیمت سهام یش شرکت بیشاتر از ارزش ذاتای

استفاده شده است.
همچنین متيیرهای کنترلی شامل نسابت ارزش باازار
باه ارزش دفتااری سااهام( ،)M/Bباازده حقااو صاااحبان
ساااهام( )ROEاسااات .بادرتساااچر  1معتقاااد اسااات
شااارکتهاااایی کاااه ارزش باااازار باااه ارزش دفتاااری
سااهام( )M/Bباااالتری دارنااد ،احتماااال بیشااتر درگیاار
مدیریت سود واقعی هستند .از طرفای مادیریت ساود باا
عملکاارد شاارکت ماارتبط اساات ،لااذا از بااازده حقااو

*+ α1 DUM

AbnPROD i,t = α0 +

α2 MB i,t + α3 ROE i,t + ε it

آن باشد .بناابراین ،در پاژوهش حاضار از معیاار ()P/V
باارای اناادازهگیااری ارزشگااذاری باایش از حااد سااهام

AbnDISEXP i,t = α0 +
α2 MB i,t + α3 ROE i,t + ε it

بادرتسچر  3و ونسن  18از نسابت قیمات باه ارزش
ذاتی سهام ( )P/Vاستفاده شده است .ونسان  18بیاان

AbnCFO i,t = α0 +

در مدل ( AbnCFO i,t )9وریانهاای نقاد عملیااتی
غیر عادی شرکت  iدر پایاان ساال ،t

i,t

AbnDISEXP

هزینههای اتتیاری غیر عادی شرکت  iدر پایان ساال ،t
i,t

 ABNPRODهزیناه تولیاد غیار عاادی شارکت  iدر

پایان ساال  tو

نسابت قیمات باه ارزش ذاتای ساهام

شرکت  iدر پایاان ساال  tاسات DUM .متيیار مجاازی
است .بدین صورت که برای شرکتی کاه  P/Vبیشاتر از
یش دارد ،عدد یش و برای شارکتی کاه  P/Vکمتار از
یش دارد عدد صافر در نظار گرفتاه شاده اساتMBi,t .

نسبت ارزش بازار باه ارزش دفتاری ساهام شارکت  iدر

تأثیر ارزشگذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا بهادار تهران 01 /

بعد از برآورد مدل فو  ،پارامترهای α1، α0و α2باه

پایان سال  tاست ROEi,t .باازده حقاو صااحبان ساهام
که عبارت است از نسبت سود تالص به متوسط حقاو

دست آمده از این پارامترها بارای محاسابه وریاانهاای

صاحبان سهام شرکت  iدر پایاان ساال  tو  ε itباقیماناده

نقد عملیاتی مورد انتظار هر شرکت به تفکیش ،به شرح

مدل است.

مدل شماره ( )0استفاده گردید:

عالوه بر اینکه متيیار نسابت قیمات باه ارزش ذاتای

مدل ()0

سهام ( )P/Vدر مدلهای فو لحاق شاده اسات ،بارای

+ â1

+

بررسی فرضیههای پژوهش شرکتهایی در نظار گرفتاه

â2

شاادهانااد کااه دارای  P/Vبیشااتر از یااش هسااتند کااه
نشاندهنده ارزشگذاری بیش از حد سهام اسات .بارای
در نظر گرفتن این شرکتها از متيیار مجاازی ()DUM
استفاده شده است .بارای آزماون فرضایههاای پاژوهش
* DUMیعناای  ،α1مبنااای تجزیااه و

ضااریب متيیاار

تحلیل قرار گرفته اسات .در اداماه نحاوه محاسابه متيیار

در نهایت ،تفاوت باین وریاانهاای نقادی عملیااتی
واقعی و سطوح برآوردی محاسبه شاده در مادل ( )0باه
عنوان وریانهای نقد عملیاتی غیر عادی ،به شرح مادل
( )6در نظر گرفته شده است.
مدل ()6

وابسته پژوهش که شامل معیارهای مدیریت سود واقعی
است ،به شرح زیر بیان شده است .این معیارها بر اسااس
پژوهشهای رویچوردی  ،19کوهن و زاروین  41و
بادرتسچر  3در نظر گرفته شدهاند.
ابتدا وریانهاای نقاد عملیااتی عاادی باا اساتفاده از
رگرسیون حداقل مربعات معمولی و به صورت مقطعای
برای تمام شرکت ها به شرح مدل ( )1بارآورد گردیاده
است.

= â0

در مدل ()6

وریانهای نقد عملیااتی واقعای

شاارکت  iدر پایااان سااال ،t

وریااانهااای نقااد

عملیاتی نرمال یا مورد انتظار شارکت  iدر پایاان ساال t

وریااانهااای نقااد عملیاااتی غیاار عااادی

و

شرکت  iدر پایان سال  tاست.
فعالیت های متفاوت مدیریت سود واقعای مایتواناد
نتایج معکوس و متفاوتی بر وریانهای نقد دوره وااری
داشااته باشااد .باارای مثااال ،اگرچااه کاااهش هزینااه هااای

مدل ()1
+

+ α1

اتتیاری و تولید بیش از حاد در دوره وااری ،از وملاه

= α0
+ εit

α2

فعالیتهاای مادیریت واقعای ساود در راساتای افازایش
سود واری است ،ولی کاهش هزینه هاای اتتیااری (در

در مدل ( CFO it )1وریان نقاد عملیااتی شارکت i

صااورت پرداتاات نقاادی ایاان هزینااه هااا) ماایتوانااد

 TAومع کل داراییهای شارکت i

وریااانهااای نقااد دوره واااری را افاازایش دهااد .در

در پایان سال Sales it ،t-1فروش شرکت  iدر طی ساال

حالی که تولید بیش از انادازه در ساطج فاروش ثابات و

 tو  ΔSales itتيییرات فروش شرکت  iدر پایاان ساال t

معین ،وریانهای نقاد دوره وااری را کااهش مایدهاد

است که تيییرات فروش برابر است با فاروش در ساال t

.19

در پایان سال ،t

it-1

منهای فروش در سال  t-1و  ε itباقیمانده مدل است.
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هزینههای تولید عادی با استفاده از مدل ( )1به شرح

در ماادل (،)3

it

 DISEXPهزینااههااای اتتیاااری

زیر برآورد گردید.

شرکت  iدر پایان سال  tکاه برابار اسات باا هزیناههاای

مدل ()1

اداری ،عمومی و فروش و  λ itباقیمانده مدل است.

+ α3

+ α2

+ α1

= α0

مدل ()48
-N

+ δit

در مدل ( PRODit )1هزینه تولید شرکت  iدر پایان
سال  tاست که برابر با بهاای تماام شاده کااالی فاروش
رفتااه ت تيییاارات در مووااودی کاااال اسااتΔSalesit-1 .

تيییرات فروش شرکت  iدر پایان سال  t-1کاه برابار باا
تفاوت فروش باین ساال  t-1و  t-2اسات و  δitباقیماناده
مدل است.
مشااابه محاساابه وریااانهااای نقاادی غیاار عملیاااتی،
تفاوت باین هزیناه تولیاد واقعای و بارآوردی باه عناوان
هزینه تولید غیر عادی به شرح مدل( )8محاسبه گردید.
مدل ()8
AbnPROD i,t = PROD i,t – NPROD i,t

در مدل ( AbnPROD i,t ،)8هزینه تولید غیر عاادی
شرکت  iدر پایان سال  PROD i,t ،tهزینه تولیاد واقعای
شرکت  iدر پایان سال  NPROD i,t ،tهزینه تولید نرمال
یا مورد انتظار شرکت  iدر پایان سال مالی .t
برای برآورد هزینههای اتتیاری غیر عاادی ،همانناد

در مدل ()48

,

 Abnهزیناههاای اتتیااری

,

غیااار عاااادی شااارکت  iدر پایاااان ساااال ،t
هزینههای اتتیااری واقعای شارکت  iدر پایاان ساال  tو
 Nهزینههای اتتیاری نرماال یاا ماورد انتظاار
شرکت  iدر پایان سال مالی  tاست.
متيیر مستقل این پژوهش ،ارزشگذاری بیش از حد
سهام است که برای اندازهگیری آن از نسابت قیمات باه
ارزش ذاتاای سااهام ( )P/Vاسااتفاده شااده اساات .ونساان
 18بیااان ماایکنااد کااه سااهام شاارکتی باایش از حااد
ارزش گذاری شده است که قیمت سهام شارکت ماورد
نظر ،باالتر از ارزش ذاتی شرکت باشد .به عبارت دیگار
نساابت  P/Vبیشااتر از یااش باشااد .باارای محاساابه ارزش
ذاتی شرکت هاای نموناه ،مشاابه باا پاژوهش فرانکال و
لاای  46و بادرتسااچر  3ارزش ذاتاای بااا اسااتفاده از
4

مدل( )44محاسبه شده است.
مدل ()44
* +

دو معیار محاسبه شاده فاو  ،ابتادا هزیناههاای اتتیااری

+

*

عادی به شرح مدل ( )3محاسبه و طبق مدل ( )48هزینه-
هااای اتتیاااری غیاار عااادی باارای هاار شاارکت محاساابه

=

Abn

در مااادل (،)44

+

ارزش ذاتااای ساااهام،

*

ارزش

گردید:

دفتاری در پایاان ساال ،t

باازده حقاو صااحبان

مدل ()3

سااهام در پایااان سااال  tو

ناارک بااازده مااورد انتظااار

+

+ α1

= α0
+λit

α2

سااهامداران عااادی (ناارک تنزیاال) کااه از طریااق ماادل
CAPMبه شرح مدل( )41محاسبه گردید.

1 Frankel & Lee

تأثیر ارزشگذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا بهادار تهران 03 /

يافتههاي پژوهش

مدل ()41
- )*β +

در مدل (،)41

)=

نرک بازده بدون ریساش (در ایان

پژوهش از نرک اورا مشارکت دولتی استفاده گردید)،
 βبتای شرکت در باازه زماانی  tو

باازده باازار در

در ایاان بخااش بااه تجزیااه و تحلیاال آمااار توصاایفی
متيیرهااای پااژوهش و نتااایج بدساات آمااده از باارآورد
مدلهای پژوهش پرداتتاه شاده اسات .آماار توصایفی
متيیرهااای پااژوهش در واادول ( )4ارایااه شااده اساات.

بازه زمانی  tاست.
جدول ( )1آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
نماد متغير

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

نام متغير

ABNCFO

-49/88

01/46

-8/481

1/366

ABNDISEXP

-131/11

441/889

8/901

46/160

ABNPROD

-98/194

6/819

-8/111

1/813

نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهام

P/V

-36/168

196/161

49/140

184/316

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

M/B

8/198

11/804

1/314

1/806

بازده حقو صاحبان سهام

ROE

-8/114

40/886

8/461

8/116

وریانهای نقد عملیاتی غیرعادی
هزینه اتتیاری غیرعادی
هزینه تولید غیرعادی

متيیاار وابسااته در پااژوهش حاضاار نساابت قیماات بااه

ارزش ذاتی برابر با  184/316است که مایتواناد بیاانگر

ارزش ذاتی سهام ( )P/Vاسات .متيیار مساتقل پاژوهش

ایاان موضااو باشااد کااه در بااین شاارکتهااای نمون اه،

ماادیریت سااود واقعاای اساات کااه باارای آن سااه معیااار

شرکت هایی ووود دارند که قیمت به ارزش ذاتی سهام

وریااانهااای نقااد عملیاااتی غیرعااادی ،هزینااه اتتیاااری

آنها بسیار باال بوده و ایان احتماال وواود دارد کاه ایان

غیرعادی و هزینه تولیاد غیرعاادی در نظار گرفتاه شاده

قبیل شرکتها باا مادیریت واقعای ساود درگیار باشاند.

است .در ودول ( )4آمارههای توصیفی متيیرهاا شاامل

برای بررسای دقیاقتار ایان موضاو  ،از آماار اساتنباطی

حااداقل مشاااهدههااا ،حااداکثر مشاااهدههااا ،میااانگین و

اسااتفاده شااده و در ادامااه نتااایج آزمااون فرضاایههااای

انحراظ معیاار ارایاه شاده اسات .اصالیتارین شااتص

پژوهش ارایه شده است.

مرکزی میانگین است که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل

انجام آزمون فرضیهها ،مستلزم برقاراری فارضهاای

توزیع است و شاتص توبی برای نشان دادن مرکزیات

نرمال بودن وزو تطا ،همساانی واریاان

و عادم تاود

دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای متيیار نسابت

همبستگی است ،زیرا در صورت عدم برقاراری فاروض

قیمت به ارزش ذاتای برابار باا  49/140اسات کاه نشاان

کالسیش فو  ،نتایج بدست آمده قابلیت اتکا ندارناد و

میدهد بیشتر دادهها حاول ایان نقطاه تمرکاز یافتاهاناد.

ایاان اماار مووااب اسااتنتاجهااای غلااط ماایشااود .پا

از

انحراظ معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی و

اطمینااان از برقااراری فااروض کالساایش رگرساایون بااه

معیاری بارای میازان پراکنادگی مشااهدههاا از میاانگین

آزمون فرضیههای پژوهش پرداتته شده است.

است .مقدار ایان پاارامتر بارای متيیار نسابت قیمات باه
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براساااس فرضاایه اول ارزش گااذاری باایش از حااد

لاااذا از روش دادههاااای تلفیقااای بااارای تخماااین مااادل

سهام بر وریان های نقدی عملیاتی غیر عادی تأثیر دارد.

رگرسیونی ( )4اساتفاده گردیاده اسات .تالصاه نتاایج

برای برآورد مادل ،بارای انتخاام باین روش دادههاای

باارآورد ماادل رگرساایونی ( )4در واادول  1ارایااه شااده

تابلویی و تلفیقی از آزماون  Fلیمراساتفاده شاده اسات.

است.

نتایج آزمون  Fلیمر نشان داد که احتماال آمااره  Fلیمار
 8/4189است و چون ایان مقادار بیشاتر از  8/80اسات،
جدول ( )2نتايج برآورد مدل رگرسيوني ()1
+ α2 MB i,t + α3 ROE i,t + ε it

AbnCFO i,t = α0 +

*+ α1 DUM

نام متيیر

نماد متيیر

ضریب

آماره t

احتمال آماره t

عرض از مبدأ

α0

-8/8348

-6/6060

8/888

8/8838

9/4901

8/8848

*DUM

-8/8831

-9/4141

8/8841

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

MB

8/8440

9/4863

8/8840

بازده حقو صاحبان سهام

ROE

8/8830

8/4816

8/8041

نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهام
ارزشگذاری بیش از حد سهام

ضریب تعیین تعدیل شده R2

8/81

آماره F

6/889

آماره دوربین ا واتسون

4/31

معناداری آماره F

8/8884

برای بررسای عادم تاود همبساتگی در نتاایج مادل

پژوهش از دادههای ترکیبی اساتفاده شاده اسات ،بارای

رگرسیونی ( )4از آماره دورباین واتساون اساتفاده شاده

–

رفع ناهمسانی واریان

احتمالی ،از ماتری

واریان

اصااالح شااده ،اسااتفاده گردیااده کااه در

است .طبق ودول  1آماره دوربین واتسون برابر باا 4/31

کوواریااان

بوده که این مقدار بین مقاادیر بحرانای  4/0و  1/0قارار

صورت ووود ناهمسانی واریان

دارد ،بنابراین بین باقیمانادههاا مشاکل تاود همبساتگی

تواهد شاد  .9بارای بررسای معنااداری کال مادل از

وواااود نااادارد .بااارای تشاااخیص وواااود هااامتطااای،

آزمون Fاساتفاده گردیاد .باا توواه باه وادول  1ساطج

واضجترین عالمت ووود هم تطی زمانی است کاه R2

معناداری آماره  Fبرابر باا  8/8884باوده کاه کمتار از 0

بسیار باال باشاد ،ولای هایي یاش از ضارایب متيیرهاای

درصد بوده و لذا کل مدل برآورد شده معنادار است.

ایان مشاکل برطارظ

رگرسایون از لحاااق آماااری براساااس آزمااون  tمعنااادار

باارای بررساای تااأثیر ارزشگااذاری باایش از حااد باار

نباشند  .0در این پژوهش با تووه باه اینکاه متيیرهاای

وریانهاای نقاد عملیااتی غیار عاادی از ضاریب متيیار

پژوهش از نظر آماری معنادار هستند ،احتمال ووود هم

* DUMاستفاده شده است .متيیر مجازی ()DUM

تطاای بااین متيیرهااای پااژوهش ووااود ناادارد .مشااکل

برای شرکتهایی که نسبت  P/Vبزرگتر از یش دارناد

در دادههای مقطعی مطرح اسات .در

برابر یش است و برای سایر شرکتها صافر اسات ،لاذا

پژوهش حاضر از آنجایی که برای آزماون فرضایههاای

اسااتفاده از متيیاار مجااازی ( )DUMساابب ماایشااود

ناهمسانی واریان

تأثیر ارزشگذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا بهادار تهران 64 /

شرکت هایی برای آزمون فرضیه در نظر گرفته شوند که

است .برای آزمون ایان فرضایه از مادل رگرسایونی ()1

ارزشگااذاری باایش از حااد دارنااد .بااا تووااه بااه نتااایج

استفاده شده است .برای برآورد مدل ،برای انتخام باین

در ودول  1مشاهده میشود که احتمال آمااره

روش دادههااااای تااااابلویی و تلفیقاااای از آزمااااون F

 tبرای ضریب متيیر ارزش گذاری بیش از حاد برابار باا

لیمراستفاده شده است .نتاایج آزماون  Fلیمار نشاان داد

 8/8841اساات کااه از  0درصااد کمتاار بااوده کااه نشااان

کااه احتمااال آماااره  Fلیماار  8/6134اساات و چااون ایاان

میدهد ارزشگذاری بیش از حاد بار وریاانهاای نقاد

مقدار بیشتر از  8/80است ،لذا از روش دادههای تلفیقی

عملیاتی غیرعادی تاأثیر معناادار دارد .در نتیجاه فرضایه

در برآورد مدل رگرسیونی ( )1استفاده گردیاده اسات.

اول پژوهش رد نمیشود.

تالصه نتایج برآورد مدل رگرسایونی ( )1در وادول 9

منعک

ارایه شده است.

براساااس فرضاایه دوم انتظااار ماایرود ارزشگااذاری
بیش از حد سهام بار هزیناه تولیاد غیرعاادی تأثیرگاذار

جدول ( )3نتايج برآورد مدل رگرسيوني ()2
+ α2 MB i,t + α3 ROE i,t + ε it
نام متيیر

*+ α1 DUM

AbnPROD i,t = α0 +

نماد متيیر

ضریب

آماره t

احتمال آماره t

α0

-8/881

-8/4688

8/8119

-8/8841

-1/8489

8/8114

ارزشگذاری بیش از حد سهام

*DUM

8/8843

1/8181

8/8994

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

MB

8/8896

8/6199

8/084

ROE

-4/1416

-41/1803

8/888

عرض از مبدأ
نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهام

بازده حقو صاحبان سهام
2

ضریب تعیین تعدیل شده R

8/94

آماره F

06/196

آماره دوربین ا واتسون

4/38

معناداری آماره F

8/8888

طبق ودول  9آماره دورباین واتساون برابار باا 4/38

مشااااهده مااایشاااود ،احتماااال آمااااره  tبااارای متيیااار

بوده که این مقدار باین مقاادیر بحرانای 4/0و  1/0قارار

ارزشگذاری بیش از حد برابر باا  8/8994باوده کاه در

دارد ،بنابراین بین باقیمانادههاا مشاکل تاود همبساتگی

سطج اطمینان  30درصد ،معنادار است که نشان میدهد

ووود ندارد .در نتایج مدل رگرسیونی ( ،)1با توواه باه

ارزش گذاری بیش از حد بر هزینه تولید غیرعادی تاأثیر

اینکه متيیرهای پژوهش از نظر آمااری معناادار هساتند،

معنادار دارد .بنابراین فرضیه دوم پژوهش رد نمیشود.

احتمال ووود هم تطی بین متيیرها ووود نادارد .بارای

براساس فرضیه سوم ارزشگذاری بیش از حد سهام

بررسی معناداری کال مادل از آزماون  Fاساتفاده شاده

بر هزینه های اتتیاری غیر عادی تأثیر دارد .برای آزمون

است .با تووه به ودول  9سطج معناداری آماره  Fبرابار

این فرضیه از مدل رگرسایونی ( )9اساتفاده شاده اسات.

با  8/888بوده که کمتر از  0درصد بوده و لذا کل مادل

برای برآورد مادل ،بارای انتخاام باین روش دادههاای

برآورد شده معنادار است .هماانطاور کاه در وادول 9

تابلویی و تلفیقی از آزماون  Fلیمراساتفاده شاده اسات.
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نتایج آزمون  Fلیمر نشان داد که احتماال آمااره  Fلیمار

( )9استفاده گردیده است .تالصاه نتاایج بارآورد مادل

 8/0884است و چون ایان مقادار بیشاتر از  8/80اسات،

رگرسیونی ( )9در ودول  1ارایه شده است.

لذا از روش دادههای تلفیقی در برآورد مدل رگرسیونی
جدول ( )4نتايج برآورد مدل رگرسيوني ()3
+ α2 MB i,t + α3 ROE i,t + ε it

*+ α1 DUM

AbnDISEXP i,t = α0 +

نام متيیر

نماد متيیر

ضریب

آماره t

احتمال آماره t

عرض از مبدأ

α0

-8/89

-4/1406

8/4010

-8/894

-1/1981

8/8106

*DUM

8/891

1/1101

8/8101

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

MB

8/883

1/461

8/894

بازده حقو صاحبان سهام

ROE

8/80

1/1808

8/8814

نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهام
ارزشگذاری بیش از حد سهام

ضریب تعیین تعدیل شده R2

8/811

آماره F

6/0919

آماره دوربین ا واتسون

1/41

معناداری آماره F

8/8888

طبق ودول  1آماره دورباین واتساون برابار باا 1/41
بوده که این مقدار بین مقاادیر بحرانای  4/0و  1/0قارار

 8/888بوده که کمتر از  %0بوده و لذا کل مدل بارآورد
شده معنادار است.

دارد ،بنابراین بین باقیمانادههاا مشاکل تاود همبساتگی

همانطور که در ودول  1مشاهده میشاود احتماال

ووود ندارد .در نتایج مدل رگرسیونی ( ،)9با توواه باه

آماره  tبرای متيیر ارزش گاذاری بایش از حاد برابار باا

اینکه متيیرهای پژوهش از نظر آماری معنای دار هساتند

 8/8101بوده که در سطج اطمیناان  30درصاد ،معناادار

احتمال ووود هم تطی بین متيیرها ووود نادارد .بارای

است ،لذا فرضیه سوم پاژوهش رد نمایشاود .بناابراین،

بررسی معنی داری کل مدل از آزمون Fاستفاده گردید.

ارزشگذاری بیش از حد بار هزیناه اتتیااری غیرعاادی

با تووه به وادول  1ساطج معنااداری آمااره  Fبرابار باا

شاارکتهااا تااأثیر معن اادار دارد .تالصااه نتااایج آزمااون
فرضیههای پژوهش به شرح ودول  0است.

جدول ( )5خالصه نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش
نتيجه

فرضيههاي پژوهش
 -4ارزشگذاری بیش از حد بر وریانهای نقدی عملیاتی غیر عادی تأثیر دارد.

رد نمیشود

 -1ارزشگذاری بیش از حد بر هزینه تولید غیر عادی تأثیر دارد.

رد نمیشود

 -9ارزشگذاری بیش از حد بر هزینههای اتتیاری غیر عادی تأثیر دارد.

رد نمیشود

بحث و بررسي نتايج آزمون فرضيهها

عملیاتی غیر عادی یش رابطه معکوس و معنادار وواود

نتایج بررسی آزماون فرضایه اول نشاان داد کاه باین

دارد .با تووه به اینکه تولید بیش از اندازه به عنوان یکی

ارزشگااذاری باایش از حااد سااهام و وریااانهااای نقااد

از راههای مدیریت سود واقعی ،میتواند وریانهای نقد

تأثیر ارزشگذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا بهادار تهران 69 /

عملیاتی را کااهش دهاد ،ایان امار مایتواناد باه رابطاه

نتيجهگيري و پيشنهادها

معکااوس باااین ارزشگاااذاری باایش از حاااد ساااهام و

ونساان  18معتقااد اساات از آنجااایی کااه ثااروت

وریانهای نقد عملیااتی غیار عاادی منجار شاود .نتاایج

مادیران از طریااق گزیناههااایی ماننااد پااداش و مزایااا یااا

آزمون فرضیههای دوم و سوم پژوهش نشان داد که باین

اتتیار ترید ساهام باه عملکارد شارکت وابساته اسات،

ارزش گذاری بیش از حد سهام و هزینه تولید غیرعاادی

ارزش گذاری بیش از حد سهام ،ثروت آنهاا را افازایش

و هزینه اتتیاری غیرعادی یش رابطه مساتقیم و معناادار

تواهد داد .بنابراین شرکتهایی کاه قیمات ساهام آنهاا

ووود دارد .با توواه باه نتاایج حاصاله مایتاوان گفات

بیشااتر از ارزش ذاتاای آن اساات یااا بااه عبااارتی دارای

ارزش گذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعای

ارزش گذاری بیش از حد سهام هستند ،تمایال دارناد از

تأثیر معنادار دارد .این بدان معنی است که شرکتهاایی

طریق مدیریت ساود ایان موقعیات را حفاظ نمایناد .در

که قیمت ساهام آنهاا بایش از ارزش ذاتای ساهام اسات

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزشگذاری بیش

برای استمرار قیمت باالی ساهام و حفاظ ارزشگاذاری

از حد ساهام و مادیریت ساود واقعای در باورس اورا

بیش از حد از مدیریت سود واقعی استفاده میکنناد .باا

بهااادار تهااران پرداتتااه شااد .باارای ایاان بررساای از

تووه به رابطه مستقیم ارزشگذاری بیش از حد سهام باا

وریانهای نقادی غیرعاادی ،هزیناه تولیاد غیرعاادی و

هزینااه تولیااد غیرعااادی و هزینااه اتتیاااری غیرعااادی

هزینه اتتیاری غیرعادی باه عناوان معیارهاای مادیریت

مااایتاااوان گفااات شااارکتهاااایی کاااه بااایش از حاااد

سود واقعی استفاده گردید .در راساتای هادظ پاژوهش

ارزشگااذاری شاادهانااد ،تمایاال دارنااد کااه از طریااق

سه فرضیه تدوین شد و  88شرکت تولیدی پذیرفته شده

دستکاری هزینه تولیاد و هزیناههاای اتتیااری ،ساود را

در بورس اورا بهادار تهران مطالعه شد .نتاایج آزماون

مادیریت کارده و ارزشگاذاری بایش از حاد را حفااظ

فرضیههای پژوهش نشان داد که بین ارزشگذاری بیش

نمایند .از آنجاایی کاه مادیریت ساود واقعای از طریاق

از حد سهام و مدیریت سود واقعی رابطه معنادار وواود

دستکاری فعالیتهای عملیاتی اغلب شابیه تصامیمهاای

دارد .با تووه به این نتایج ،در ادامه پیشنهادهای پژوهش

عادی واحد تجااری اسات و احتماال کشاف آن کمتار

بیان شده است.

است ،مادیران در شارایطی کاه ساهام شارکت بایش از

با تووه به نتایج پژوهش به سارمایهگاذاران پیشانهاد

اندازه ارزش گذاری شده باشد یا به عبارتی قیمت ساهام

میشود که در ارزیابی عملکرد شرکت ایان موضاو را

از ارزش ذاتی آن بیشتر باشد ،ساعی مایکنناد از طریاق

مد نظر داشاته باشاند کاه ممکان اسات قیمات ساهام از

دستکاری فعالیتهای عملیاتی سود را دساتکاری کارده

ارزش ذاتی آن بیشتر باوده و هماین موضاو مایتواناد

و تصویر مطلوبی از عملکرد واحد تجااری ارایاه داده و

عاملی برای دساتکاری فعالیاتهاای واقعای و مادیریت

از ایاان طریااق ارزشگاااذاری باایش از حااد را بااارای

سود باشد .ذکر موارد زیر بارای پژوهشاگران آتای کاه

دورههای طوالنیتری حفظ نمایند .قابل ذکر اسات کاه

تمایل دارند در این حوزه فعالیت نمایند ،میتواند مفیاد

نتایج پژوهش حاضر با نتاایج پاژوهش بادرتساچر  3و

واقااع شااود ،در پااژوهش حاضاار از ماادل  EBOباارای

چای و گاپتا  44همخوانی دارد.

محاسبه ارزش ذاتای اساتفاده گردیاد .در پاژوهشهاای
آتاای ماایتااوان از سااایر ماادلهااا اسااتفاده شااود .در
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پژوهشهای آتی میتوان رابطاه ارزشگاذاری بایش از

[ ]1شیرینبخش ،شم اهلل حسانتوانسااری ،زهارا.

حد با مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی نیاز انجاام داد

( .)4981کااااربرد  Eviewsدر اقتصااااد سااانجی.

و با مدیریت سود واقعی مقایسه نمود.

انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.

محاادودیتهااای پااژوهش حاضاار عبااارتانااد از:

[ ]0قربانی ،سعید ووان ،علی اکبار ،نااممی ،مهادی.

دادههااای مااورد اسااتفاده از صااورتهااای مااالی در ایاان

( .)4938تأثیر مدیریت واقعی سود بر وریانهاای

پژوهش از بابت تورم تعادیل نشاده اسات ،در صاورت

نقاادی عملیاااتی آتاای .پااژوهشهااای تجرباای

تعدیل از این بابت ممکن اسات نتاایج متفااوتی حاصال

حسابداری مالی.491 – 408 :4 ،

شود .در این پژوهش به دلیل اینکاه یکای از معیارهاای

[ ]6گجراتی ،دامودار .)4986( .مبانی اقتصاد سانجی.

ماادیریت سااود واقعاای ،هزینااه تولیااد غیرعااادی بااود از

ترومه حمید ابریشمی .انتشارات دانشگاه تهاران،

شارکتهاای تولیادی بارای آزماون فرضایههاا اساتفاده

چاپ چهارم.

گردید .استفاده از سایر صنایع برای آزمون فرضایههاای

[ ]1مرادزاده فرد ،مهادی عادیلی ،مجتبای.)4983( .

مرتبط با وریانهای نقادی عملیااتی غیرعاادی و هزیناه

بررسی رابطه بین دستکاری فعالیتهاای واقعای و

تولید غیرعادی ممکن است نتایج دیگری در پای داشاته
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