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Abstract
Objective: According to the pecking order theory, in the context of information asymmetry, debt financing can decrease the
adverse selection costs, increase the firm value, and serve as a financial disciplinary device. The main objective of this
research is to investigate the effect of the disciplinary role of leverage on the relationship between information asymmetry
and firm value.
Method: For hypotheses testing, this paper uses data for 148 firms listed in Tehran Stock Exchange that are selected, using
systematic deletion, during 2007-2017. To control the potential endogeneity of leverage ratio which can create a reverse
causality between firm value and leverage ratio, our models are estimated by using the two-step generalized method of
moments (GMM) estimator.
Results: The results indicate that the information asymmetry and the leverage ratio have a negative and significant effect on
the firm value, and the negative relationship between information asymmetry and firm value is weakened by leverage ratio.
Besides, the results reveal that the negative effect of information asymmetry on the firm's value is stronger (weaker) for
firms with higher (lower) growth opportunities. These findings are consistent with the predictions of the pecking order
theory.
Innovations: Internal studies have not scrutinized the interaction between information asymmetry and leverage ratios in
influencing firm value. Likewise, the issue of endogenous bias resulting from the inverse causality of leverage ratio has
never been addressed. In this study, in addition to considering the above two issues, the intensity of the relationship between
information asymmetry and firm value in companies with high and low growth opportunities is compared.
Keywords: Firm Value, Information Asymmetry, Leverage Ratio, Pecking Order Theory, Disciplining Role
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 تأمین مالی ازطریق بدهیها ممکن است هزینههای گزینش نامناسب را کاهش و ارزش شرکت را،  در شرایط عدمتقارن اطالعاتی،  براساس نظریۀ سلسلهمراتبی:هدف
. بررسی تأثیر نقش انضباطی نسبت اهرمی بر رابطۀ بین عدمتقارن اطالعاتی و ارزش شرکت است، هدف این پژوهش.افزایش دهد و مانند ابزار انضباط مالی عمل کند
 در بازۀ زمانی، شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران که با رویکرد حذف سیستماتیک گزینش شدهاند942  از دادههای، برای آزمون فرضیههای پژوهش:روش
، برای کنترل اثر درونزایی احتمالی نسبت اهرمی که ممکن است ناشی از وجود رابطۀ علی معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی باشد. استفاده شده است9921-9911
.الگوها با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحلهای برآورد شدهاند
 رابطۀ منفی بین عدمتقارن اطالعاتی و، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارند و نسبت اهرمی، نتایج پژوهش نشان میدهد عدمتقارن اطالعاتی و نسبت اهرمی:نتایج
. قویتر (ضعیفتر) است، تأثیر عدمتقارن اطالعاتی بر ارزش شرکت،) در شرکتهایِ دارای فرصتهای رشد باالتر (پایینتر، افزون بر آن.ارزش شرکت را تضعیف میکند
.یافتههای پژوهش با پیشبینیهای مطرح در نظریۀ سلسلهمراتبی سازگاری دارد
 در پژوهشهای داخلی به تعامل بین عدمتقارن اطالعاتی و نسبت اهرمی در اثرگذاری بر ارزش شرکت و مسئلۀ مهم تورش درونزایی حاصل از علیت معکوس از:نوآوری
 شدت رابطۀ بین عدمتقارن اطالعاتی و ارزش شرکت در، عالوه بر لحاظکردن دو مسئلۀ ذکرشده، در این پژوهش. توجه نشده است،ارزش شرکت به نسبت اهرمی
.شرکتهای دارای فرصتهای رشد باال و پایین با هم مقایسه شده است
 نقش انضباطی، نظریۀ سلسله مراتبی، نسبت اهرمی، عدمتقارن اطالعاتی، ارزش شرکت:واژههای کلیدی

1. Pecking order theory
2. Information asymmetry
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مقدمه.

داشته باشۀند ،سۀرمایهگۀذاران قۀادر بۀه تخمۀین صۀحیح

گزارۀ اصلی در نظریۀۀ سلسۀلهمراتبۀی آن اسۀت کۀه

ارزش شرکت نخواهند بود .در این حالت ،شرکت هۀای

مدیران به منزلۀ نماینده سۀهامداران ،بۀرای حفۀ مزیۀت

دارای عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی بۀۀاال کۀۀه بۀۀه تۀۀأمین مۀۀالی

رقۀۀابتی ،بۀیش از بۀۀازار دربۀۀارۀ شۀۀرکت آگۀۀاهی دارنۀۀد؛

94

برون سازمانی نیاز دارند ،با هزینۀ حقوق صاحبان سهام

بنۀۀابراین ،شۀۀرکتهۀۀا در تۀۀالش بۀۀرای حۀۀداقلکۀۀردن

بیشتری روبه رو میشوند؛ بنابراین ،با فۀر

هزینه های گزینش نامناسب 9تأمین مالی بۀرون سۀازمانی،

شۀۀرایط ،م ۀیتۀۀوان انتظۀۀار داشۀۀت شۀۀرکتهۀۀای دارای

انگیزه دارند تا سۀرمایه گۀذاریهۀای جدیۀد خۀود را بۀه

عدمتقارن اطالعاتی باال ،نسبت اهرمی غیربهینه 95داشۀته

ترتیۀۀب بۀۀا اسۀۀتفاده از وجۀۀوه تولیدشۀۀدۀ درون واحۀۀد

باشند و این موضوع بر ارزش آنها اثر منفی داشته باشۀد؛

تجاری ،ازطریق بدهیها و انتشار اوراق مالکانۀه ،تۀأمین

البته باید توجه داشت که در رابطۀ مفرو

ذکرشده ،به

کنند؛ به بیان دیگر ،شرکت ها تمایل دارند از یک طرح

تعامل 91بین عدمتقارن اطالعۀاتی و تصۀمیم هۀای تۀأمین

تۀۀأمین مۀۀالی سلسۀۀلهمراتب ۀی اسۀۀتفاده کننۀۀد کۀۀه در آن،

مالی در تأثیرگذاری بر ارزش شرکت توجه نشده اسۀت

بدهیها بۀر انتشۀار سۀهام اولویۀت دارد (میۀرز.)9124 ،8

(فوزو ،99دانسو ،احمد 92و کۀافی .)8891 ،91در راسۀتای

بسیاری از پژوهش ها (مانند آگروال 9و اوهۀارا8889 ،4؛

مطالعۀ میرز ( )9124پژوهشگران اهداف متفاوتی دنبۀال

درابتۀۀۀز ،5گرانینگۀۀۀر 1و هیرشۀۀۀوگل8898 ،9؛ لۀۀۀری 2و

کرده اند؛ ازجمله :بررسی تأثیر عدمتقۀارن اطالعۀاتی بۀر

98

تۀۀأمین مۀۀالی ازطری ۀق بۀۀدهیهۀۀا (شۀۀن8894 ،؛ فۀۀوزو و

 ،)8894شۀۀواهدی در حمایۀۀت از ایۀۀن دیۀۀدگاه ارائۀۀه

همکۀۀاران8891 ،؛ شۀۀم  ،یحیۀۀیزادهفۀۀر و عبۀۀاسزاده،

کرده اند .در زمینۀ عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی و تۀأثیر آن بۀر

 ،)8899ارزش بازار داراییهۀای نقۀدی نگهۀداریشۀده

ارزش شۀۀۀۀۀرکت ،پۀۀۀۀۀژوهش میۀۀۀ ۀرز ( )9124سۀۀۀۀۀهم

به وسیلۀ شرکت ها (درابتز و همکۀاران8898 ،؛ قربۀانی و

جالبتوجهی را در دهه های گذشته به خۀود اختصۀا

عۀۀۀدیلی ،)8898 ،پراکنۀۀۀدگی عایۀۀۀدی اوراق قرضۀۀۀۀ

داده است .بحث اساسی در پژوهش های میرز ( )9124و

شرکتها (لو ،88چن 89و لیۀائو )8898 ،88و تصۀمیمهۀای

میۀۀرز و مۀۀاجلف )9124( 99آن اسۀۀت کۀۀه عۀۀدمتقۀۀارن

تۀۀأمین مۀۀالی شۀۀرکتهۀۀا (آگۀۀروال و اوهۀۀارا8889 ،؛

اطالعاتی ،بر تصمیمهۀای تۀأمین مۀالی شۀرکتهۀا تۀأثیر

بهۀۀۀارات 89و پاسۀۀۀکواریلو 84و وُو8881 ،85؛ تانۀۀۀ

،81

می گذارد .وقتی مدیران دربارۀ عملکۀرد آتۀی شۀرکت،

.)8881

رابرتۀۀز8898 ،1؛ دانسۀۀو 98و آدومۀۀاکو 8894 ،99و شۀۀن

ثبۀات سۀایر

اطالعاتی بیش از اطالعات عمومی منتشرشۀده در بۀازار

1. Adverse selection costs
2. Myers
3. Agarwal
4. O'Hara
5. Drobetz
6. Grüninger
7. Hirschvogl
8. Leary
9. Roberts
10. Danso
11. Adomako
12. Shen
13. Majluf

14. Cost of equity
15. Suboptimal leverage
16. Interaction
17. Fosu
18. Ahmad
19. Coffie
20. Lu
21. Chen
22. Liao
23. Bharath
24. Pasquariello
25. Wu
26. Tang

نقش انضباطی بدهیها ،عدمتقارن اطالعاتی و ارزش شرکت :رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحلهای

به طور خالصه مۀیتۀوان گفۀت بۀا وجۀود زیۀادبودن

عباس افالطونی

989

( )9121بیۀۀان مۀۀیکنۀۀد کۀۀه نسۀۀبت اهرمۀۀی بۀۀاال ،مۀۀان

حجم ادبیات موجۀود در زمینۀۀ عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی و

بیش سرمایه گذاری 5بۀه وسۀیلۀ مۀدیران (کۀه بیشۀتر آنهۀا

تأثیر آن بر ارزش شرکت ،از برخی موضوعات در ایۀن

خوشبین اند) میشود و ایۀن موضۀوع ارزش شۀرکت را

حوزه غفلت شۀده اسۀت و پۀژوهشهۀای داخلۀی ماننۀد

افۀۀزایش مۀۀیدهۀۀد؛ بنۀۀابراین ،تعیۀۀین جهۀۀت تۀۀأثیر نسۀۀبت

صدیقی ،عالیفامیان و شاهوردیزاده ( )8892بهصورت

اهرمی بر ارزش شرکت با ابهام همۀراه اسۀت .بۀه همۀین

نادقیق و بدون در نظر گرفتن مسائل مهمی مانند تۀورش

دلیل ،فرضیۀ نخست به صورت بۀدون جهۀت ارائۀه شۀده

درونزایۀی ،9بۀه ایۀن بحۀث وارد شۀدهانۀد .بۀا توجۀه بۀۀه

است:

خألهۀۀای موجۀۀود ،در ایۀۀن پۀۀژوهش ،رفتۀۀار تعۀۀاملی

فرضیۀ اول :نسۀبت اهرمۀی تۀأثیر معنۀاداری بۀر ارزش

عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی و نسۀۀبت اهرمۀی در تبیۀۀین ارزش

شرکت دارد.

شرکت ،بۀا در نظۀر گۀرفتن احتمۀال وجۀود رابطۀۀ علۀی

وقتی مدیران بیش از سۀرمایه گۀذاران دربۀارۀ ارزش

معکوس از ارزش شرکت به نسۀبت اهرمۀی و درنتیجۀه،

شرکت آگاه باشند ،انتشار سۀهام جدیۀد ،کمتۀر از واقۀ

ایجاد تورش درون زایی بررسۀی شۀده اسۀت .در ادامۀه،

قیمۀۀۀتگۀۀۀذاری مۀۀۀیشۀۀۀود و ایۀۀۀن موضۀۀۀوع سۀۀۀبب

مبۀۀانی نظۀۀری و مۀۀروری بۀۀر پیشۀۀینۀ پۀۀژوهش (شۀۀامل

سۀۀۀرمایهگۀۀۀذاریهۀۀۀای غیربهینۀ ۀه مۀ ۀیشۀۀۀود (رایۀ ۀن،1

پۀۀژوهشهۀۀای خۀۀارجی و داخل ۀی) ،فرض ۀیههۀۀا و روش

واسکانسلوس 9و کیش .)9119 ،2عدمتقارن اطالعاتی و

پژوهش (شامل جامعۀ بررسی شده ،الگوهۀا و متغیرهۀای

رابطۀ آن بۀا تصۀمیم هۀای تۀأمین مۀالی و ارزش گۀذاری

پژوهش) ،یافتهها ،نتۀایج ،پیشۀنهادها و محۀدودیت هۀای

شرکت ،توجه زیادی را در ادبیات مالی بۀه خۀود جلۀب
کرده اسۀت (بۀرای مثۀال ،دایرکنۀز9119 ،1؛ بوتوسۀان

پژوهش ارائه شده است.

98

9119؛ میرز9124 ،؛ میۀرز و مۀاجلف ،9124 ،بهۀارات و
همکۀۀۀاران ،8881 ،گۀۀۀائو 99و ژو8895 ،98؛ پتۀۀۀاچی،99

مبانی نظری.
در ادبیات مالی ،تحلیل هۀای متضۀادی دربۀارۀ تۀأثیر

8895؛ فۀۀۀۀوزو و همکۀۀۀۀاران  .)8891 ،طبۀۀۀۀق نظریۀۀۀۀۀ

نسبت اهرمی 8بر ارزش شرکت ارائه شۀده اسۀت .بۀرای

سلسۀۀلهمراتبۀی ،هزینۀۀههۀۀای گۀۀزینش نامناسۀۀب ناش ۀی از

مثۀۀال ،می ۀرز ( )9124عقی ۀده دارد سۀۀطوح بۀۀاالی نسۀۀبت

عدمتقارن اطالعاتی سبب میشود تۀأمین مۀالی ازطریۀق

اهرم ۀی ،احتمۀۀال بۀۀروز مشۀۀکل کۀۀمسۀۀرمایهگۀۀذاری 9را

بدهیها بر تأمین مالی ازطریق انتشار سهام برتری داشۀته

افزایش میدهد .او بیان میکند که وقتی نسۀبت اهرمۀی

باشد (میرز9124 ،؛ میرز و ماجلف .)9124 ،از این بحث

باالسۀت ،شۀرکت بایۀد بۀرای بازپرداخۀت اصۀل و فۀۀرع

حمایت های تجربی و نظۀری زیۀادی شۀده اسۀت .بۀرای

بدهیها ،به اندازۀ کافی منۀاب نقۀدی ذخیۀره کنۀد .ایۀن

مثال ،رابطۀ معناداری بین عدمتقۀارن اطالعۀاتی و هزینۀۀ

موضوع شرکت را در پذیرش برخی پروژه ها با خۀالص
ارزش فعلی مثبت ،ناکام میگذارد و درنهایت ،موجۀب
کۀۀاهش ارزش شۀۀرکت مۀۀیشۀۀود .در مقابۀۀل ،جنسۀۀن

4

1. Endogeneity bias
2. Leverage ratio
3. Under-investment
4. Jensen

5. Over-investment
6. Ryen
7. Vasconcellos
8. Kish
9. Dierkens
10. Botosan
11. Gao
12. Zhu
13. Petacchi
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حقوق صاحبان سهام (دایرکنز9119 ،؛ بوتوسان9119 ،؛

بدهی 5کمتر از هزینۀ حقوق صاحبان سهام خواهۀد بۀود

 ،)8899 ،9سۀطوح بۀاالی نسۀبت

(میرز .)9124 ،این موضوع به آن معناست که بۀه نسۀبت

اهرمی (بهارات و همکۀاران8881 ،؛ گۀائو و ژو)8895 ،

میزان عدمتقارن اطالعاتی ،تأمین مالی ازطریق بدهیهۀا

و سطوح پایین تر وجوه نقد (درابتز و همکۀاران)8898 ،

ممکن است موجب افزایش ارزش شرکت شود .از ایۀن

کشۀۀف شۀۀده اسۀۀت .میۀۀرز ( )9124و میۀۀرز و مۀۀاجلف

بحۀث چنۀین اسۀتنباط مۀیشۀود کۀۀه در تأثیرگۀذاری بۀۀر

( )9124عقیده دارند عدمتقارن اطالعاتی بین مۀدیران و

ارزش شرکت ،عدمتقارن اطالعاتی و نسۀبت اهرمۀی بۀه

هی ،9لیپۀون 8و لئونۀ

1

سهامداران بر بسیاری از تصمیم های شۀرکت تأثیرگۀذار

شۀۀکلی پویۀا بۀۀا هۀۀم در تعامۀۀلانۀۀد (فۀۀوزو و همکۀۀاران،

است .برای مثال ،زمۀانی کۀه اطالعۀات مۀدیران دربۀارۀ

 .)8891هۀدف کلیۀدی ایۀن پۀژوهش ،آزمۀۀودن فرضۀۀیه

عملکۀۀرد آتۀۀی شۀۀرکت بۀۀیش از اطالعۀۀات عمۀۀومی

اصلی نظریۀ سلسلهمراتبی است که طبق آن تۀأمین مۀالی

دردسترس است ،پیش بینی آنان از آیندۀ شرکت ممکن

ازطریق بدهیها ،به شرکت کمک میکنۀد هزینۀههۀای

اسۀۀت دقی ۀقتۀۀر از دیگۀۀران باشۀۀد .در ای ۀن شۀۀرایط اگۀۀر

گزینش نامناسۀب ناشۀی از عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی را بۀه

شرکت اقدام به انتشار سهام کند ،بۀه احتمۀال زیۀاد ایۀن

حداقل برساند .به عقیدۀ میرز ( )9124و میرز و مۀاجلف

سهام در بازار کمتۀر از واقۀ قیمۀت گۀذاری مۀیشۀود و

( )9124اگر مدیران بیش از بازار دربارۀ ارزش شۀرکت

ثروت را از سۀهامداران موجۀود شۀرکت بۀه سۀهامداران

آگاه باشۀند ،بۀرای کسۀری تۀأمین مۀالی بایۀد از منۀابعی

جدید منتقل میکند (راین و همکاران .)9119 ،به دنبۀال

اسۀۀتفاده کننۀۀد کۀۀه بۀۀه اطالعۀۀات منتشرشۀۀده حساس ۀیت

آن قیمت گۀذاری کمتۀر از واقۀ سۀهام سۀبب مۀیشۀود

کمتری داشته باشد .از آنجا که سرمایه مالکانه بۀاالترین

شرکت بهدلیل کمبود مناب  ،نتوانۀد برخۀی پۀروژه هۀا بۀا

حساسیت را نشان میدهد ،عدم تقارن اطالعۀاتی تمایۀل

خالص ارزش فعلی 4مثبۀت را بپۀذیرد و ایۀن موضۀوع از

شرکت را برای تأمین مالی پروژههایی بۀا خۀالص ارزش

ارزش شۀۀرکت خواهۀۀد کاسۀۀت (فۀۀوزو و همکۀۀاران،

فعلۀی مثبۀۀت ازطریۀق صۀۀدور اوراق سۀۀهام جدیۀد ،کۀۀم

 .)8891با توجه به این مطالب ،فرضیۀ دوم به شۀرح زیۀر

میکند .در ایۀن حالۀت ،هزینۀههۀای گۀزینش نامناسۀب

ارائه میشود:

مرتبط با صدور اوراق مالکانۀ جدید ممکن اسۀت منۀاف

فرضييیۀ دوم :عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی تۀۀأثیر منفۀۀی و

حاصل از سرمایه گذاری های جدید را از بین ببرد (فوزو

معناداری بر ارزش شرکت دارد.

و همکۀۀاران )8891 ،و تۀۀأمین مۀۀالی ازطری ۀق بۀۀدهیهۀۀا،

نظریۀ سلسلهمراتبی ،رفتار تأمین مۀالی شۀرکت هۀا را

هزینه های گزینش نامناسب را به حداقل میرساند؛ زیۀرا

براساس سطح عدم تقارن اطالعاتی آنها تبیۀین مۀیکنۀد

اطالعات مثبتی در زمینۀ کیفیۀت سۀود مخۀابره مۀیکنۀد
9

(میۀرز .)8889 ،طبۀۀق ایۀن نظریۀۀه ،تۀۀأمین مۀۀالی ازطریۀق

(راس 9199 ،؛ رایۀۀن و همکۀۀاران )9119 ،و بۀۀهمنزلۀۀۀ

بدهیها در قیۀاس بۀا انتشۀار اوراق مالکانۀه ،هزینۀه هۀای

سازوکار ایجاد تعهد( 2گراسۀمن 1و هۀارت )9128 ،98و

گۀۀزینش نامناسۀۀب ناشۀۀی از عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی را
کاهش میدهد و در شرایط عدمتقارن اطالعاتی ،هزینۀۀ
1. He
2. Lepone
3. Leung
)4. Net present value (NPV

5. Cost of debt
6. Dynamic
7. Ross
8. Commitment mechanism
9. Grossman
10. Hart

نقش انضباطی بدهیها ،عدمتقارن اطالعاتی و ارزش شرکت :رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحلهای
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ابۀۀزار انضۀۀباط مۀۀالی( 9اُپلۀۀر 8و تیۀۀتمن )9114 ،9عمۀۀل

فرضیۀ چهيارم :در شۀرکت هۀای دارای فرصۀت هۀای

میکند .اگر برتریدادن به تأمین مالی ازطریق بۀدهیهۀا

رشد باالتر ،تأثیر منفی عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی بۀر ارزش

بر صدور اوراق مالکانه موجب افۀزایش ارزش شۀرکت

شرکت ،قویتر است.

شود ،انتظار میرود نسبت اهرمی ،تأثیر منفی عدمتقۀارن

بوتوسۀۀان ( )9119دریافۀۀت در شۀۀرکتهۀۀای دارای

اطالعاتی بۀر ارزش شۀرکت را تضۀعیف کنۀد (فۀوزو و

سطح افشای باالتر و عدمتقارن اطالعۀاتی کمتۀر ،هزینۀه

همکاران)8891 ،؛ بنابراین ،فرضۀیۀ سۀوم بۀه شۀرح زیۀر

سرمایۀ سهام از سایر شرکت هۀا کمتۀر و ارزش شۀرکت

ارائه میشود:

بیشتر است .دایرکنز ( )9119نشان داد شرکت هۀا زمۀانی

فرضیۀ سوم :نسبت اهرمی ،تأثیر عدمتقۀارن اطالعۀاتی

اقدام به انتشۀار سۀهام جدیۀد مۀیکننۀد کۀه عۀدمتقۀارن

بر ارزش شرکت را تضعیف میکند.

اطالعۀۀاتی آنهۀۀا پۀۀایین باشۀۀد؛ زی ۀرا ای ۀن موضۀۀوع مۀۀان

فۀۀوزو و همکۀۀاران ( )8891بیۀۀان مۀۀیکننۀۀد تۀۀأثیر

ارزشگۀۀذاری کمتۀۀر از واقۀۀ سۀۀهام جدیۀۀد در بۀۀازار
1

عدمتقارن اطالعاتی بر ارزش شرکت ،در شرکت هۀایی

می شود .کریشناسوامی ،اسپاینت و سۀابرامانیام ()9111

با فرصت های رشد باال و پایین ،متفاوت اسۀت؛ بۀه بیۀان

دریافتند شرکت هۀای دارای اطالعۀات مطلۀو دربۀارۀ

دیگر ،به نسۀبت میۀزان فرصۀت هۀای رشۀد ،هزینۀه هۀای

سودآوری و ارزش آتۀی خۀود ،بۀدهیهۀای خصوصۀی

گزینش نامناسب ممکۀن اسۀت سۀطوح متفۀاوتی داشۀته

(مانند وامهای بانکی) را بۀر بۀدهیهۀای عمۀومی (ماننۀد

باشۀۀۀد .میۀ ۀرز و مۀۀۀاجلف ( )9124و کریشناسۀۀۀوامی 4و

انتشار اوراق قرضه) ترجیح مۀیدهنۀد؛ زیۀرا بۀدهیهۀای

سۀۀابرامانیام )9111( 5عقی ۀده دارنۀۀد شۀۀرکتهۀۀای دارای

خصوصی ،حساسیت کمتۀری بۀه عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی

فرصت های رشد باالتر ،عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی بیشۀتری

نشان میدهند .بهارات و همکۀاران ( )8881دریافتنۀد در

دارند و نسبت به شرکت های دارای فرصۀت هۀای رشۀد

شرکت های آمریکایی ،عدمتقارن اطالعاتی رابطۀ مثبتی

پایینتر ،هزینههای گزینش نامناسب بیشۀتری دارنۀد کۀه

با میزان تأمین مالی ازطریق بدهیها دارد .سۀام)8889( 9

این موضوع درنهایت ،از ارزش آنها خواهد کاسۀت .در

و لری و رابرتز ( )8898نشان دادند با افزایش عدمتقارن

شرکت هۀای دارای فرصۀت هۀای رشۀد بۀاالتر ،بۀهدلیۀل

اطالعاتی ،هزینه های نمایندگی ،2اختیارات مۀدیریتی 1و

مسۀۀائلی ماننۀۀد سۀۀرمایهگۀۀذاری کمتۀۀر از حۀۀد بهینۀۀه،

رفتارهۀۀای انتقۀۀال ریسۀۀک 98افۀۀزایش مۀییابۀۀد .درابتۀۀز و

هزینههای قراردادی ممکن است از شۀرکتهۀای دارای

همکۀۀاران ( )8898نشۀۀان دادنۀۀد افۀۀزایش در عۀۀدمتقۀۀارن

فرصت های رشد پایین تر ،بیشتر باشد و این موضۀوع بۀر

اطالعاتی ،از ارزش نهایی وجۀوه نقۀد و ارزش شۀرکت

ارزش شۀۀرکت ،تۀۀأثیر منفۀۀی خواهۀۀد داشۀۀت (فۀۀوزو و

خواهۀۀد کاسۀۀت .ه ۀی و همکۀۀاران ( )8899دریافتنۀۀد بۀۀا

همکاران .)8891 ،با توجه به مطالۀب ذکرشۀده ،فرضۀیۀ

افۀۀۀۀزایش عۀۀۀۀدمتقۀۀۀۀارن اطالعۀۀۀۀاتی ،پراکنۀۀۀۀدگی در

پایانی به شکل زیر ارائه میشود:

پیش بینیهای تحلیلگران و هزینۀه سۀرمایۀ آتۀی شۀرکت
افزایش و ارزش شرکت ،کاهش مییابد.
1. Disciplinary device
2. Opler
3. Titman
4. Krishnaswami
5. Subramaniam

6. Spindt
7. Saam
8. Agency costs
9. Managerial discretionaries
10. Risk-shifting behaviors
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شن ( )8894دریافت با افزایش عدمتقارن اطالعاتی،

اهرمی و تغییرات آن رابطۀ معنۀاداری وجۀود نۀدارد .در

شرکتها برای تأمین مالی پروژههۀای خۀود ،اسۀتفاده از

مقابل ،کاشانیپور و مؤمنی یانسری ( )8898دریافتند بین

بدهیها را بر انتشار سهام تۀرجیح مۀیدهنۀد .گۀائو و ژو

عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی و نسۀۀبت اهرم ۀی رابط ۀۀ مثبۀۀت و

( )8895نشۀۀان دادنۀۀد شۀۀرکتهۀۀایی کۀۀه عۀۀدمتقۀۀارن

معناداری وجود دارد .فروغی و آدینۀهجونقۀانی ()8898

اطالعۀاتی بیشۀتری دارنۀد ،تمایۀل مۀییابنۀد بۀدهیهۀۀای

دریافتند افزایش در میۀزان افشۀای اجبۀاری و اختیۀاری،

بیشتری در ساختار سرمایۀ خۀود بۀه کۀار ببرنۀد .فۀوزو و

بهدلیۀل کۀاهش عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی موجۀب افۀزایش

همکاران ( )8891نشۀان دادنۀد عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی و

ارزش شۀۀرکت مۀۀیشۀۀۀود .قربۀۀۀانی و عۀۀۀدیلی ()8898

نسبت اهرمی ،تأثیر منفی بۀر ارزش شۀرکت دارنۀد و در

دریافتنۀۀد بۀۀا افۀۀزایش عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی ،میۀۀزان

شۀۀرکتهۀۀای دارای نسۀۀبت اهرمۀۀی بۀۀزر تۀۀر ،تۀۀأثیر

نگهداشت وجه نقد افزایش می یابد و ایۀن امۀر از ارزش

معکوس عدمتقارن اطالعاتی بر ارزش شرکت تضۀعیف

شرکت میکاهد .ستایش ،غفۀاری و رسۀتم زاده ()8899

میشود .ناگانو )8899( 9دریافت در شرایط عۀدمتقۀارن

نشان دادند عدمتقارن اطالعاتی تأثیر مثبۀت و معنۀاداری

را بۀر

بر هزینه سۀرمایه و تۀأثیر منفۀی بۀر ارزش شۀرکت دارد.

بدهیهای رایج (مانند وام) ترجیح میدهند؛ زیۀرا اوراق

مقدم ،حالج و شریفی ( )8891نشان دادنۀد عۀدمتقۀارن

در قیاس با بدهیهای رایج ،حساسیت کمتری

اطالعاتی ،تأثیر مثبت کیفیت سود بۀر ارزش شۀرکت را

9

تضۀۀعیف مۀۀیکنۀۀد .یافتۀۀههۀۀای خۀۀدارحمی ،فۀۀرو نۀۀژاد،

و وینسنت )8892( 4دریافتند وقتی عدم تقارن اطالعۀاتی

شریفی و طالبی ( )8891نشان داد افزایش در عدمتقۀارن

بین شرکای تجاری کم اسۀت ،شۀرکتهۀای کوچۀک،

اطالعاتی موجب افۀزایش ریسۀک سۀقوط آتۀی قیمۀت

5

و

اطالعاتی شدید ،شرکت ها انتشار اوراق صۀکو
صکو

به اطالعات منتشرشده نشان میدهد .مورگن ،8آنوخین

شرکایی را انتخا میکنند که از راهبرد ایجۀاد ارزش

سهام میشۀود و از ارزش شۀرکت مۀیکاهۀد .شۀم

پیروی می کنند؛ ولی هنگامی که عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی

همکۀۀاران ( )8899دریافتنۀۀد اهۀۀرم مۀۀالی و عۀۀدمتقۀۀارن

باالست ،شۀرکتهۀای کوچۀک تمایۀل بۀه انتخۀا آن

اطالعۀۀاتی بۀۀه ترتیۀب اثۀۀر معکۀۀوس و مسۀۀتقیم بۀۀر ارزش

1

شرکت دارند .صدیقی و همکاران ( )8892نشۀان دادنۀد

گروه از شرکای تجاری دارند که بۀر تخصۀیص ارزش

اهرم مالی ،رابطۀ منفی بین عدمتقارن اطالعاتی و ارزش

بین شرکا تأکید میکنند.
هاشمی و اخالقۀی ( )8898نشۀان دادنۀد افۀزایش در

شرکت را تعدیل می کند .تقۀیزادهخانقۀاه و طالۀب نیۀاز

نسبت اهرمی موجب افزایش ارزش شرکت میشود .در

( )8892نشان دادنۀد در شۀرایط عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی،

مقابل ،یافته های رضایی و پیری ( )8899بیۀان کننۀدۀ آن

تأمین مالی ازطریق بۀدهیهۀای جۀاری ،بۀهدلیۀل اعمۀال

اسۀۀت کۀۀه بۀین نسۀۀبت اهرمۀی و ارزش شۀۀرکت ،رابط ۀۀ

نقش انضباط مالی ،از مناف سهامداران و ارزش شۀرکت

معنۀۀاداری وجۀۀود نۀۀدارد .کردسۀۀتانی و فۀۀدائیکلۀۀورزی

حفاظت میکند.

( )8898نشان دادند بین عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی و نسۀبت
1. Nagano
2. Morgan
3. Anokhin
4. Wincent
5. Value creation
6. Value appropriation

روش پژوهش.
برای گردآوری دادههۀا از بانۀک اطالعۀاتی رهآورد
نۀۀوین و گۀۀزارشهۀۀای منتشرشۀۀده در سۀۀایت کُۀۀدال و
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نرم افزار تی اِس اِی کالینت( 9برای گردآوری داده های

بۀۀرای بررسۀۀی تۀۀأثیر نسۀۀبت اهرمۀۀی و عۀۀدمتقۀۀارن

روزانه با هدف محاسبۀ معیۀار عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی) و

اطالعاتی بۀر ارزش شۀرکت (یعنۀی بۀه ترتیۀب ،آزمۀون

برای تجزیه و تحلیل دادههۀا از نۀرمافزارهۀای ایویۀوز 8و

فرضیه های اول و دوم پژوهش) ،با پیروی از مۀائوری 9و

استاتا 9استفاده شده اسۀت .بۀه عقیۀدۀ فۀوزو و همکۀاران

پاجاستی )8885( 2و فوزو و همکاران ( )8891از الگوی

( ،)8891این احتمال وجود دارد که شرکت هۀای دارای

زیر استفاده شده است:

ارزش بۀۀاال ،بۀۀه انۀۀدازۀ کۀۀافی وجۀۀوه نقۀۀد داخۀۀل واحۀۀد
تجاری ایجاد کنند؛ به طوری که نیۀاز چنۀدانی بۀه تۀأمین

( )9

∑

مالی ازطریق بدهیهۀا نداشۀته باشۀند .ایۀن موضۀوع کۀه

که در آن QTOBINit ،ارزش شرکت معادل نسۀبت

سبب شکل گیری نسبت اهرمی کوچک در شرکت های

کیوتۀۀوبین (نسۀۀبت مجمۀۀوع ارزش بۀۀازار سۀۀهام و ارزش

ذکرشده میشود ،ممکن است رابطۀۀ علۀی معکۀوس از

دفتری کل بدهیها به ارزش دفتری دارایۀیهۀا)LEVit ،

ارزش شۀۀرکت بۀۀهسۀۀمت نسۀۀبت اهرم ۀی برقۀۀرار کنۀۀد و

نسبت اهرمی (نسبت کل بدهیها بۀه کۀل دارایۀیهۀا) و

تورش درون زایۀی ایجادشۀده ،بۀر نتۀایج پۀژوهش تۀأثیر

 BID-ASKitشاخص عدمتقارن اطالعۀاتی اسۀت کۀه بۀا

بگذارد؛ بنابراین ،در برآورد الگۀو هۀای پۀژوهش ،بۀرای
کنترل اثر علیت معکۀوس 4از ارزش شۀرکت بۀه نسۀبت
اهرمی ،با پیروی از فوزو و همکاران ( )8891از رویکرد
گشۀۀتاورهای تعمۀیمیافتۀۀ دومرحلۀۀهای 5اسۀۀتفاده شۀۀده و
برای تحلیل حساسیت نتایج بۀه روش بۀرآورد الگۀو هۀا،
رویکرد تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی 1نیز به کار
رفته است .جامعۀ آمۀاری پۀژوهش ،تمۀام شۀرکت هۀای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمۀانی
99سالۀ  9921-9911است که پایان سۀال مۀالی آنهۀا بۀه
پایان اسفندماه منتهی باشد ،وقفۀ معامالتی بیش از  4مۀاه
نداشته باشند ،از شۀرکت هۀای فعۀال در صۀنای بیمۀه ای،
بانکها ،سۀرمایهگۀذاری مۀالی و هلۀدین

هۀا نباشۀند و

دادههۀۀۀای آنهۀۀۀا بۀۀۀرای محاسۀۀۀبۀ متغیرهۀۀۀای پۀۀۀژوهش،
دردسترس باشد .با اِعمال شروط ذکرشۀده ،تعۀداد 942
شرکت (معادل  9182سال ۀۀ شۀرکت) انتخۀا و بۀرای
آزمون فرضیهها ،از دادههای آنها استفاده شده است.
1. Tseclient
2. EViews
3. Stata
4. Reverse causality
)5. Two-step generalized method of moments (2GMM
6. Panel data

1

پیۀۀروی از ونکتۀۀاش و چیانۀۀ
ASK it  BIDit

 ASK it  BIDit  2



Dit

d 1

1
Dit

98

( )9121بۀۀهصۀۀورت

تعریف شده است .در

این تعریف ASKit ،بهترین (کمتۀرین) قیمۀت پیشۀنهادی
فروش و  BIDitبهترین (بیشترین) قیمت پیشنهادی خرید
سهام  iدر دورۀ  tو  Ditتعداد روزهۀایی از سۀال  tاسۀت
که در آنها قیمت های پیشنهادی خرید و فروش موجۀود
باشۀۀد .مطۀۀابق بۀۀا فرض ۀیۀ اول پۀۀژوهش ،انتظۀۀار م ۀیرود
معنادار و مطابق با فرضیۀ دوم پژوهش انتظار میرود
منفۀۀۀی ومعنۀۀۀادار باشۀۀۀد .افۀۀۀزون بۀۀۀر آن ،نمۀۀۀاد
∑ بۀۀه متغیرهۀۀای کنترلۀۀی انۀۀدازۀ
شرکت ( SIZEitلگاریتم طبیعی کل دارایۀیهۀا) ،نسۀبت
داراییهای ثابت مشۀهود ( TANGitنسۀبت دارایۀیهۀای
ثابۀۀت مشۀۀهود بۀۀه کۀۀل دارایۀۀیهۀۀا) و رشۀۀد فۀۀروش
( GROWTHitدرصۀۀد تغییۀرات درآمۀۀد فۀۀروش) اشۀۀاره
دارد که با پیروی از مائوری و پاجاستی ( )8885و فوزو
و همکاران ( )8891و برای کنترل تۀأثیر آنهۀا بۀر ارزش

7. Maury
8. Pajuste
9. Venkatesh
10. Chiang
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شرکت ،در الگوی ( )9لحاظ شده است .به عقیدۀ فوزو

براساس فرضیۀ سوم ،پیش بینی مۀیشۀود در الگۀوی

و همکۀۀۀاران ( ،)8891انتظۀۀۀار مۀ ۀیرود شۀۀۀرکتهۀۀۀای

مثبۀت

بزر

( ،)8ضریب متغیر تعاملی

تر ،بۀال تۀر باشۀند و از دیۀدگاه سۀرمایه گۀذاران،

و معنۀۀادار باشۀۀد؛ درپای ۀان ،بۀۀرای مقایس ۀۀ شۀۀدت تۀۀأثیر

ارزش کمتۀۀری بۀۀرای سۀۀرمایهگۀۀذاری داشۀۀته باشۀۀند؛

عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی بۀۀر ارزش شۀۀرکت در واحۀۀدهای

بنابراین ،پیش بینی میشود بۀین انۀدازه و ارزش شۀرکت

تجاری با فرصت های رشد باال و پۀایین ،از الگۀوی زیۀر

رابط ۀۀ منف ۀی وجۀۀود داشۀۀته باشۀۀد .مۀۀائوری و پاجاسۀۀتی

استفاده شده است:

( )8885عقیۀده دارنۀد شۀرکتهۀای دارای دارایۀیهۀای
ثابۀۀت مشۀۀهود بیشۀۀتر ،در بیشۀۀتر مۀۀوارد از دارایۀۀیهۀۀای
نامشۀۀهود ارزشافۀۀزای کمتۀۀری (ماننۀۀد سۀۀرمایۀ انسۀۀانی)

∑

()9

بهره مندند و این موضوع وجود رابطۀ منفۀی بۀین نسۀبت
دارایۀۀیهۀۀای ثابۀۀت مشۀۀهود و ارزش شۀۀرکت را نشۀۀان
میدهد .در مقابۀل ،فۀوزو و همکۀاران ( )8891معتقدنۀد
شۀۀرکتهۀۀای دارای دارایۀۀیهۀۀای ثابۀۀت مشۀۀهود بیشۀۀتر،
عدمتقارن اطالعاتی کمتر و ارزش بیشۀتری دارنۀد .ایۀن
موضۀۀوع بیۀۀانکننۀۀدۀ وجۀۀود رابط ۀۀ مثبۀۀت ب ۀین نسۀۀبت
دارایۀۀیهۀۀای ثابۀۀت مشۀۀهود و ارزش شۀۀرکت اسۀۀت؛
بنۀابراین ،تعیۀۀین جهۀۀت تۀۀأثیر نسۀبت دارایۀۀیهۀۀای ثابۀۀت
مشهود بر ارزش شرکت با ابهام همراه اسۀت .بۀه عقیۀدۀ
مائوری و پاجاسۀتی ( ،)8885شۀرکت هۀای دارای رشۀد
فروش بیشتر ،بهدلیل ارزشافزا بودن ،گزینههۀای بهتۀری
برای سرمایه گذاری اند؛ بنابراین ،انتظار میرود بین متغیر
کنترلی رشۀد فۀروش و ارزش شۀرکت ،رابطۀۀ مثبۀت و
معناداری وجود داشته باشد.
برای بررسی تأثیر انضباطی نسۀبت اهرمۀی بۀر رابطۀۀ
بین عدمتقارن اطالعاتی و ارزش شرکت (یعنی آزمۀون
فرض ۀیۀ سۀۀوم پۀۀژوهش) ،الگۀۀوی ( )9بۀۀا افۀۀزودن متغی ۀر
تعاملی عدم تقارن اطالعاتی در نسبت اهرمی ،به صورت
زیر بازنویسی شده است:
( )8

کۀۀۀۀه در آن  High_MTBitمتغیۀۀۀۀر دوارزشۀۀۀۀی و
بیان کنندۀ شرکت هایی با فرصت های رشد باالسۀت؛ بۀه
بیۀان دقیۀقتۀۀر ،وقتۀی مقۀۀادیر متغیۀر فرصۀۀتهۀۀای رشۀۀد
شرکت  MTBitاز مقدار میانۀ همۀین متغیۀر بیشۀتر باشۀد،
متغیۀر  High_MTBitمقۀۀدار  9و در سۀۀایر مۀۀوارد مقۀۀدار
صفر دارد .براساس فرضیۀ چهارم ،انتظار میرود ضریب
متغیۀۀر تعۀۀاملی

منفۀۀی و

معنادار باشد.
یافتهها.
آمارههای توصیفی نشان میدهد میانگین و انحۀراف
معیار ارزش شرکت به ترتیب  9/2498و  9/9989است.
میانگین نسبت اهرمی ( ،)8/1889نشان مۀیدهۀد حۀدود
 18درصۀۀد سۀۀرمایۀ شۀۀرکتهۀۀای بررسۀیشۀۀده از محۀۀل
بدهیهۀا تۀأمین شۀده اسۀت .میۀانگین (انحۀراف معیۀار)
شۀۀاخص عۀۀدم تقۀۀارن اطالعۀۀاتی  )8/8298( 8/8295و
انۀۀدازۀ شۀۀرکتهۀۀای بررس ۀیشۀۀده )9/9448( 99/9814
است .نتایج نشان میدهد در شرکت هۀای بررسۀی شۀده،

∑

دارایۀۀیهۀۀای ثابۀۀت مشۀۀهود حۀۀدود  81درصۀۀد از کۀۀل
داراییهۀا را تشۀکیل مۀیدهۀد و فۀروش در بۀازۀ زمۀانی
بررسی شده ،حدود  89درصد رشد داشته است .میانگین

نقش انضباطی بدهیها ،عدمتقارن اطالعاتی و ارزش شرکت :رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحلهای

عباس افالطونی

999

 -دونالۀۀۀد( 5بۀۀۀه ترتیۀۀۀب  995/89 ،949/15و

و انحراف معیار فرصۀت هۀای رشۀد شۀرکت بۀه ترتیۀب

کۀۀۀر

 9/4151و  9/8858اسۀۀۀت .افۀۀۀزون بۀۀۀر آن ،ضۀۀۀریب

 )999/59در سۀۀطح  9درصۀۀد ،بۀۀدان معناسۀۀت کۀۀه ب ۀین

همبستگی پیرسون (اسپیرمن) نشان مۀیدهۀد بۀین ارزش

متغیرهۀۀای ابۀۀزاری و متغی ۀر درونزای الگۀۀو ،همبسۀۀتگی

شرکت و متغیرهای نسبت اهرمی )-8/9481( -8/9458

معناداری وجود دارد .نتایج دو آزمون اخیۀر بیۀان کننۀدۀ

و عدم تقارن اطالعاتی  )-8/9298( -8/9599همبستگی

مناسببۀودن متغیرهۀای ابۀزاری بۀه کاررفتۀه در بۀرآورد

منفی و معناداری وجود دارد .این نتایج ،شواهد اولیۀه از

الگو های پژوهش است .در رویکرد داده هۀای ترکیبۀی،

ردنشدن فرضیه های اول و دوم پژوهش ارائۀه مۀیکننۀد.

ابتدا با استفاده از آزمون های چۀاو ،1بۀروش  -پاگۀان 9و

افۀۀزون بۀۀر آن ،جهۀۀت و عالمۀۀت ضۀۀرایب همبسۀۀتگی

هاسمن ،2الگوی مناسب برآورد هر الگو مشۀخص شۀده

پیرسۀۀون (اسۀۀپیرمن) بۀۀین ارزش شۀۀرکت و متغیرهۀۀای

اسۀۀت .معنۀۀاداری آمۀۀارههۀۀای چۀۀاو (بۀۀه ترتی ۀب ،49/19

کنترلۀۀی انۀۀدازۀ شۀۀرکت  ،)8/8285( -8/9912نسۀۀبت

 49/51و  ،)88/14بروش  -پاگان (1982/55 ،1982/95

دارایۀۀیهۀۀای ثابۀۀت مشۀۀهود  )8/8115( 8/8811و رشۀۀد

و  )9895/95و هاسۀۀۀمن (بۀۀۀه ترتیۀ ۀب  98/19 ،94/91و

فۀۀروش  )8/9195( 8/8124بۀۀا ادبیۀۀات نظۀۀری موجۀۀود

 )42/91نشان می دهد در بۀرآورد الگۀو هۀای ( )8( ،)9و

سازگار است .اندازۀ کوچۀک ضۀرایب همبسۀتگی بۀین

( ،)9الگوی اثرات ثابت 1در قیاس با الگوهای تلفیقۀی

98

متغیرهۀۀای مسۀۀتقل نیۀۀز ،شۀۀواهد اولی ۀه از وجودنداشۀۀتن

و اثۀۀرات تصۀۀادفی ،99برتۀۀری دارد .در هۀۀر دو رویکۀۀرد،

همخطی 9بین آنها ارائه میکند.

کوچکتربودن معیار عامل تۀورم واریۀان  98از عۀدد 5

همان گونه که پیش از این بیان شۀد ،الگۀو هۀا بۀا دو

نشان می دهد بۀین متغیرهۀای مسۀتقل ،هۀم خطۀی وجۀود

رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحله ای و داده هۀای

نۀۀدارد .99بۀۀرای تخفیۀۀف اثۀۀر ناهمسۀۀانی واریۀۀان  94و

ترکیبی برآورد شده اسۀت .در بۀرآورد الگۀوهۀای (،)9

خودهمبسۀۀتگی سۀۀریالی 95احتمۀۀالی در اجۀۀزای اخۀۀالل

( )8و ( ،)9معناداری آمارۀ دوربین ۀ وو ۀۀ هاسۀمن( 8بۀه

الگو ،با پیروی از فوزو و همکۀاران ( )8891از انحۀراف

ترتیۀۀۀۀب  4/98 ،4/18و  )5/91در سۀۀۀۀطح  5درصۀۀۀۀد

اسۀۀتاندارد مقۀۀاوم 91بۀۀرای محاسۀۀبۀ آمۀۀارههۀۀای تۀۀی -

بیان کنندۀ آن است که در هر الگو ،متغیر نسۀبت اهرمۀی

استیودنت و سطوح معناداری ،استفاده شده است.

بۀۀا اجۀۀزای اخۀۀالل الگۀۀو ،همبسۀۀتگی معنۀۀاداری دارد و
متغیری درون زا محسو میشود .این موضوع ،اسۀتفاده

از وقفۀ مرتبۀ اول نسبت اهرمی ،میزان مؤثر مالیات (نسبت مالیات بر سود قبل از

از رویکۀۀرد گشۀۀتاورهای تعمۀۀیمیافتۀۀۀ دومرحلۀۀهای در

کسر مالیات) و سپر مالیاتی غیربدهی (نسبت مجموع هزینۀ استهال  ،هزینۀ
مطالبات مشکو الوصول و هزینههای پژوهش و توسعه بر کل داراییها) بهمنزلۀ

برآورد الگو ها را توجیۀه مۀیکنۀد .معنۀادارنبودن آمۀارۀ

متغیرهای ابزاری استفاده شده است .دالیل نظری دربارۀ مناسببودن متغیرهای

سۀۀارگان ۀۀۀ هنسۀۀن( 9بۀۀه ترتیۀۀب 1/94 ،5/99 ،و )5/91

ذکرشده در پژوهش فوزو و همکاران ( )8891ارائه شده است.

بیان کننۀدۀ وجودنداشۀتن رابطۀۀ معنۀادار بۀین متغیرهۀای
ابزاری و متغیر درونزای الگوهاست 4و معناداری آمۀارۀ
1. Multicollinearity
2. Durbin-Wu-Hausman
3. Sargan-Hansen
 .4در برآورد الگوها با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحلهای ،با پیروی از
فوزو و همکاران ( )8891افزون بر متغیرهای مستقل هر الگو (بهجز نسبت اهرمی)،

 .99ر.

5. Cragg-Donald
6. Chow test
7. Breusch-Pagan test
8. Hausman test
9. Fixed effects
10. Pooled
11. Random effects
)12. Variance inflation factor (VIF
 .کاتنر ،ناچشیم و نتر ()8884
14. Heteroskedasticity
15. Serial correlation
16. Robust standard errors
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نتایج بۀرآورد الگۀوی ( )9بۀا رویکۀرد گشۀتاورهای

( )8/8499در سۀۀطح  9درصۀۀد و ضۀۀریب متغی ۀر نسۀۀبت

از مبۀد

داراییهای ثابت مشهود ( )8/8181در سطح  98درصد،

تعمیمیافتۀۀ دومرحلۀهای نشۀان مۀیدهۀد عۀر

معنادار است.

( )9/1999و ضریب متغیرهای نسبت اهرمی (،)-8/2899
عۀۀۀدمتقۀۀۀارن اطالعۀۀۀاتی ( )-8/8999و رشۀۀۀد فۀۀۀروش

جدول ( )1نتایج برآورد الگوی ()1
∑

رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحلهای
متغیرها
عر

از مبد
LEVit

BID-ASKit
SIZEit
TANGit
GROWTHit

ضریب
***

تیاستیودنت معناداری

9/1999

9/11

8/88

***-8/2899

-4/21

8/88

***

رویکرد دادههای ترکیبی
ضریب

VIF

-

***

8/1912

98/81

8/88

-

-8/8198 9/8159

-9/54

8/98

9/8228

-8/8999

-9/49

8/88

9/9898

***

8/8989

8/15

8/59

9/8259

*

*

9/22

8/8181

***

8/8499

5/98

8/81
8/88

تیاستیودنت معناداری

VIF

9/9911
9/8159

-8/8189

-8/8899

*

8/8559

***

8/9918

ضریب تعیین تعدیلشده

55/91%

41/89%

آماره فیشر

***189/91

***99/99

-5/82
-9/12
9/19
9/92

8/88
8/81
8/81
8/88

9/8251
9/8849
9/8881
9/8845

*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح  9درصد 5 ،درصد و  98درصد

نتایج رویکرد داده های ترکیبی نشان میدهد عۀر

است .منفی و معناداربودن ضۀریب متغیۀر نسۀبت اهرمۀی

از مبۀۀد ( )8/1912و ضۀۀریب متغیرهۀۀای عۀۀدمتقۀۀارن

در رویکۀۀۀرد گشۀۀۀتاورهای تعمۀۀۀیمیافتۀۀۀۀ دومرحلۀۀۀهای

اطالعۀۀۀاتی ( )-8/8189و رشۀۀۀد فۀۀۀروش ( )8/9918در

( )-8/2899که بیان کنندۀ تۀأثیر منفۀی و معنۀادار نسۀبت

سۀۀطح  9درصۀۀد و ضۀۀریب متغیرهۀۀای انۀۀدازۀ شۀۀرکت

اهرمی بر ارزش شرکت اسۀت ،بۀا پۀیش بینۀی مطۀرح در

( )-8/8899و نسبت داراییهای ثابت مشهود ()8/8559

فرضیۀ اول پژوهش سازگاری دارد؛ با ایۀن حۀال ،نتۀایج

در سطح  98درصد معنۀادار اسۀت .در هۀر دو رویکۀرد،

رویکرد داده های ترکیبۀی ،شۀواهد کۀافی دربۀارۀ تۀأثیر

عالمۀۀت متغیرهۀۀای مسۀۀتقل و کنترلۀی بۀۀا ادبیۀات نظۀۀری

معنادار نسبت اهرمی بر ارزش شرکت ارائۀه نمۀی کنۀد.9

موجۀۀود سۀۀازگار اسۀۀت .ضۀۀریب تعیۀۀین تعۀۀدیلشۀۀده در

افۀۀزون بۀۀر آن ،منفۀۀی و معنۀۀاداربودن ضۀۀریب متغیۀۀر

رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحلۀهای و رویکۀرد

عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی در هۀۀر دو رویکۀۀرد گشۀۀتاورهای

دادههای ترکیبی نیز نشان می دهد متغیرهۀای مسۀتقل بۀه

تعمیمیافتۀ دومرحله ای ( )-8/8999و دادههۀای ترکیبۀی

ترتیب حدود  55و  41درصد از تغییرات ارزش شرکت

( ،)-8/8189تأثیر منفی و معنادار عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی

را تبیۀۀین مۀۀیکننۀۀد .معنۀۀاداری آمۀۀارۀ فیشۀۀر در هۀۀر دو
رویکرد بیانکنندۀ معنۀاداری کلۀی الگۀوی برآوردشۀده

 .9این موضوع ممکن است ناشی از در نظر نگرفتن درونزایی نسبت اهرمی در
رویکرد دادههای ترکیبی باشد.

نقش انضباطی بدهیها ،عدمتقارن اطالعاتی و ارزش شرکت :رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحلهای

995

عباس افالطونی

بۀۀر ارزش شۀۀرکت را نشۀۀان مۀۀیدهۀۀد .ایۀۀن موضۀۀوع

عۀۀۀدمتقۀۀۀارن اطالعۀۀۀاتی ( )-8/8898و رشۀۀۀد فۀۀۀروش

بیانکنندۀ ردنشدن فرضیۀ دوم پژوهش است.

( )8/8949در سۀۀطح 9درصۀۀد ،ضۀۀریب متغیۀۀر تعۀۀاملی

نتایج بۀرآورد الگۀوی ( )8بۀا رویکۀرد گشۀتاورهای

 )8/9494( LEVit*BID-ASKitدر سۀۀۀطح  5درصۀۀۀد و

از مبۀد

ضریب نسبت دارایۀیهۀای ثابۀت مشۀهود ( )8/8989در

تعمیمیافتۀۀ دومرحلۀهای نشۀان مۀیدهۀد عۀر

سطح  98درصد معنادارند.

( )9/1858و ضریب متغیرهای نسبت اهرمی (،)-8/9412

جدول ( )2نتایج برآورد الگوی ()2
∑

رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحلهای
متغیرها
عر

از مبد

ضریب
***

تیاستیودنت معناداری

رویکرد دادههای ترکیبی
ضریب تیاستیودنت معناداری

VIF

9/1858

5/59

8/88

LEVit

***-8/9412

-4/11

8/88

-8/4924 9/8199

BID-ASKit

***-8/8898

-9/89

8/88

-8/9185** 9/9925

-9/19

LEVit*BID-ASKit

**8/9494

8/89

8/84

8/9189** 9/8588

8/84

SIZEit

8/8989

8/15

8/58

*

-9/11

*

9/19

TANGit
GROWTHit

ضریب تعیین تعدیلشده
آمارۀ فیشر

8/8989

***

8/8949

5/88

8/85
8/88

-

***

8/1119

2/95

8/88

-

-9/41

8/94

9/8199

8/85

9/9882

8/89

9/8981

-8/8829 9/8298
9/9288
9/8195

58/52%

VIF

*

8/8528

***

8/9928

9/15
9/95

8/81
8/85
8/88

9/8812
9/8849
9/8894

41/85%
***

***

95/48

292/19

*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح  9درصد 5 ،درصد و  98درصد

نتایج رویکرد داده های ترکیبی نشان میدهد عۀر

بۀۀهعۀۀالوه معنۀۀاداری آمۀۀارۀ فیشۀۀر در هۀۀر دو رویکۀۀرد

از مبۀۀۀد ( )8/1119و ضۀۀۀریب متغیۀۀۀر رشۀۀۀد فۀۀۀروش

بیانکنندۀ معناداری کلی الگوست .مثبت و معنۀاداربودن

( )8/9928در سۀۀۀطح 9درصۀۀۀد ،ضۀۀۀریب عۀۀۀدمتقۀۀۀارن

ضۀۀریب متغیۀۀر تعۀۀاملی  LEVit*BID-ASKitدر رویکۀۀرد

اطالعۀۀۀاتی ( )-8/9185و متغیۀۀۀر تعۀۀۀاملی LEVit*BID-

گشۀۀۀتاورهای تعمۀۀۀیمیافتۀۀۀۀ دومرحلۀۀۀهای ( )8/9494و

 )8/9189( ASKitدر سطح 5درصد و ضریب متغیرهۀای

رویکرد داده های ترکیبی ( )8/9189بیان کنندۀ آن است

اندازۀ شۀرکت ( )-8/8829و نسۀبت دارایۀیهۀای ثابۀت

که متغیر نسبت اهرمی ،تأثیر منفی عدمتقۀارن اطالعۀاتی

مشۀۀۀهود ( )8/8528در سۀۀۀطح 98درصۀۀۀد ،معنادارنۀۀۀد.

بۀۀر ارزش شۀۀرکت را تضۀۀعیف مۀۀیکنۀۀد .ایۀۀن موضۀۀوع

ضۀۀریب تعیۀۀین تعۀۀدیلشۀۀده در رویکۀۀرد گشۀۀتاورهای

شواهد کافی از ردنشدن فرضیۀ سوم پۀژوهش را فۀراهم

تعمیمیافتۀ دومرحلهای و رویکرد دادههۀای ترکیبۀی نیۀز

میکند.

نشان می دهد متغیرهای مستقل به ترتیب حدود  59و 41

نتایج بۀرآورد الگۀوی ( )9بۀا رویکۀرد گشۀتاورهای

درصد از تغییرات ارزش شۀرکت را توضۀیح مۀی دهنۀد.

از مبۀد

تعمیمیافتۀۀ دومرحلۀهای نشۀان مۀیدهۀد عۀر

 / 991مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال هشتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( ،)82بهار 9911

از مبۀۀۀد ( )9/1814و ضۀۀۀریب رشۀۀۀد فۀۀۀروش

( )9/1498و ضریب متغیرهای نسبت اهرمی (،)-8/9818

عۀۀۀر

رشۀۀد فۀۀروش ( ،)8/9985متغی ۀر مجۀۀازی High_MTBit

( ،)8/8915متغیر دو ارزشۀی  )9/8599( High_MTBitو

( )8/9999و متغی ۀر تعۀۀاملی High_MTBit*BID-ASKit

متغیۀۀر تعۀۀاملی )-8/9988( High_MTBit*BID-ASKit

( )-8/8218در سطح  9درصۀد و ضۀریب متغیۀر نسۀبت

در سۀطح  9درصۀۀد ،ضۀۀریب نسۀۀبت دارایۀۀیهۀۀای ثابۀۀت

داراییهای ثابت مشۀهود ( )8/9111در سۀطح  5درصۀد

مشهود ( )8/9945در سۀطح  5درصۀد و ضۀریب نسۀبت

معنادارنۀۀد .رویکۀۀرد دادههۀۀای ترکیبۀۀی نشۀۀان مۀۀیدهۀۀد

اهرمی ( )-8/9981در سطح  98درصد معنادارند.

جدول ( )3نتایج برآورد الگوی ()3
∑

رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ

رویکرد دادههای ترکیبی

دومرحلهای
متغیرها
عر

از مبد

ضریب
***

9/1498

***

99/18

8/88

VIF

-

***

9/1814

*

98/59

8/88

-

-99/84

8/88

-8/9981 9/8115

-9/99

8/82

9/9981

BID-ASKit

-8/8582

-9/94

8/85

8/8985 8/8889

8/11

8/98

9/1212

SIZEit

-8/8819

-8/18

8/55

-8/8989 9/8215

-9/89

8/89

9/8852

TANGit

**8/9111

8/99

8/89

8/9945** 9/9298

8/85

8/88

9/8842

***

9/12

LEVit

GROWTHit
High_MTBit
High_MTBit*BID-ASKit

ضریب تعیین تعدیلشده
آمارۀ فیشر

-8/9818

تیاستیودنت معناداری

ضریب تیاستیودنت معناداری

VIF

8/9985

***

8/9999

***

-8/8218

98/95
-8/18

8/88
8/88
8/88

9/8995
9/9911
9/1889

41/85%

***

8/8915

***

9/8599

***

-8/9988

9/91
94/44
-4/89

8/88
8/88
8/88

9/8959
9/8494
9/2299

55/29%
***

***

995/92

8995/91

*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح  9درصد 5 ،درصد و  98درصد

در رویکرد گشۀتاورهای تعمۀیمیافتۀۀ دومرحلۀهای و

نشان میدهد در شرکتهۀای دارای فرصۀتهۀای رشۀد

دادههای ترکیبی ،متغیرهای مستقل به ترتیب حۀدود 41

بۀۀاالتر ،تۀۀأثیر عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی بۀۀر ارزش شۀۀرکت

و  51درصۀۀۀد از تغییۀۀۀرات ارزش شۀۀۀرکت را توضۀۀۀیح

شدیدتر است .ایۀن موضۀوع شۀواهد کۀافی از ردنشۀدن

می دهند .افزون بر آن ،معناداری آمۀارۀ فیشۀر در هۀر دو

فرضیۀ چهارم پژوهش ارائه میکند.

رویکرد نشان دهندۀ معنۀاداری کلۀی الگوسۀت .منفۀی و
معناداربودن ضریب متغیر تعۀاملی High_MTBit*BID-

نتایج و پیشنهادها.

 ASKitدر رویکرد گشتاورهای تعمیم یافتۀۀ دومرحلۀه ای

در پژوهش های پیشین رابطۀ عدمتقارن اطالعۀاتی و

( )-8/8218و رویکۀۀرد دادههۀۀای ترکیبۀۀی ()-8/9988

نسبت اهرمی ،هر یۀک بۀهتنهۀایی و جداگانۀه ،بۀا ارزش

نقش انضباطی بدهیها ،عدمتقارن اطالعاتی و ارزش شرکت :رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ دومرحلهای

عباس افالطونی

999

شرکت بررسی شده است؛ با این حۀال ،در پۀژوهش هۀای

همکاران ( )8892سازگار نیست .بۀه عۀالوه نتۀایج نشۀان

داخلی به تعامل بین عدمتقارن اطالعاتی و نسۀبت اهرمۀی

مۀیدهۀۀد نسۀۀبت اهرمۀی ،رابطۀۀ منفۀی بۀین عۀۀدمتقۀۀارن

در اثرگذاری بر ارزش شرکت توجۀه دقیقۀی نشۀده و در

اطالعۀۀاتی و ارزش شۀۀرکت را تعۀۀدیل مۀۀیکنۀۀد .ایۀۀن

بررسی این موضۀوع ،بۀه مسۀئلۀ مهۀم تۀورش درونزایۀی

موضۀۀوع بۀۀه آن معناسۀۀت کۀۀه در شۀۀرایط عۀۀدمتقۀۀارن

حاصۀۀل از علی ۀت معکۀۀوس از ارزش شۀۀرکت بۀۀه نسۀۀبت

اطالعاتی ،تأمین مالی ازطریق بدهیها موجۀب افۀزایش

اهرمی توجه نشده است .در شرایط عدمتقارن اطالعۀاتی،

ارزش شرکت میشود .این نتایج که با یافته های فوزو و

تأمین مالی ازطریق بدهیهۀا کۀه موجۀب افۀزایش نسۀبت

همکۀۀۀۀاران ( )8891و صۀۀۀۀدیقی و همکۀۀۀۀاران ()8892

اهرمی میشود و مدیران را به تولیۀد و حفۀ وجۀوه نقۀد

سازگار است ،با مفاهیم مطرح در نظریۀۀ سلسۀلهمراتبۀی

کۀۀافی بۀۀرای بازپرداخۀۀت اصۀۀل و فۀۀرع بۀۀدهیهۀۀا متعهۀۀد

همخوانی دارد .افزون بۀر آن ،نتۀایج نشۀان مۀیدهۀد در

میکند ،نوعی انضۀباط مۀالی بۀر رفتۀار مۀدیران حۀاکم و

شۀۀرکتهۀۀای دارای فرصۀۀتهۀۀای رشۀۀد بۀۀاالتر ،تۀۀأثیر

بدین طریق ،تأثیر معکوس عدمتقارن اطالعاتی بۀر ارزش

معکۀۀوس عۀۀدم تقۀۀارن اطالعۀۀاتی بۀۀر ارزش شۀۀرکت

شرکت را تضعیف مۀیکنۀد .ازسۀوی دیگۀر ،در شۀرایط

شدیدتر است .این نتایج نیز با یافته های فوزو و همکاران

عدمتقارن اطالعاتی ،در شرکت های دارای فرصۀت هۀای

( )8891سازگار و با نتایج پژوهش صدیقی و همکۀاران

رشد باال  -که به طور معمۀول درگیۀر مشۀکالت ناشۀی از

( )8892ناسازگار است.

سۀۀرمایهگۀۀذاری کمتۀۀر از حۀۀد بهینۀۀهانۀۀد  -هزینۀۀههۀۀای

با توجه به یافتههای پژوهش ،به شرکتهۀای درگیۀرِ

قراردادی بیش از سایر شرکت هاست و ایۀن امۀر موجۀب

عدمتقارن اطالعاتی شدید ،توصیه میشود بۀرای حفۀ

کاهش بیش از پیش ارزش شرکت خواهد شد.

ارزش شۀۀۀۀرکت و افۀۀۀۀزایش آن ،در تۀۀۀۀأمین مۀۀۀۀالی

در این پژوهش ،با در نظر گرفتن علیت معکۀوس از

برون سازمانی به میزان مناسب از بدهیها استفاده کنند و

ارزش شۀۀرکت بۀۀه نسۀۀبت اهرمۀی ،تۀۀأثیر تعۀۀاملی نسۀۀبت

در این مسیر ،هزینۀ استفادۀ بیرویۀه از بۀدهیهۀا (ماننۀد

اهرم ۀی بۀۀر رابط ۀۀ ب ۀین عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی و ارزش

مخاطرۀ ورشکستگی) را نیز مدنظر قرار دهند.

شرکت بررسی و شدت رابطۀ بین عدمتقۀارن اطالعۀاتی

در تمام مراحل پژوهش سعی شده است رویۀه هۀایی

و ارزش شۀۀرکت در شۀۀرکتهۀۀای دارای فرصۀۀتهۀۀای

انتخا و اجۀرا شۀود تۀا نتۀایج پۀژوهش ،قابلیۀت تعمۀیم

رشد باال و پایین با هم مقایسه شده است .نتایج پۀژوهش

مناسۀۀبی داشۀۀته باشۀۀد .بۀۀرای نمونۀۀه ،در مرحلۀۀ نخسۀۀت،

با در نظر گرفتن تورش درونزایی ،بیان کنندۀ آن اسۀت

بهدلیل درون زایۀی حاصۀل از علیۀت معکۀوس از ارزش

که عدمتقارن اطالعاتی و نسۀبت اهرمۀی ،تۀأثیر منفۀی و

شۀۀرکت بۀۀه نسۀۀبت اهرمۀۀی ،از رویکۀۀرد گشۀۀتاورهای

معناداری بر ارزش شرکت دارند .این نتایج با یافتۀههۀای

تعمیمیافتۀ دومرحله ای در برآورد الگو ها استفاده شده و

مائوری و پاجاستی ( ،)8885هی و همکۀاران ( )8899و

در مرحلۀ دوم ،برای تحلیل حساسیت نتایج پۀژوهش بۀه

فوزو و همکاران ( )8891سۀازگار اسۀت؛ بۀا ایۀن حۀال،

روش استفادهشۀده در بۀرآورد الگۀوهۀا ،براسۀاس نتۀایج

بدون لحاظکۀردن درونزایۀی ،یافتۀههۀا نشۀان مۀیدهۀد

آزمون های انتخا الگوی مناسب بۀرآورد ،الگۀو هۀا بۀا

نسبت اهرمی بر ارزش شرکت تأثیر ندارد .این نتۀایج بۀا

رویکرد اثرات ثابت برآورد شده اند؛ با این حال ،ممکن

یافتۀۀههۀۀۀای هاشۀۀۀمی و اخالقۀۀی ( )8898و صۀۀۀدیقی و

است نتایج پۀژوهش بۀه دالیلۀی قابلیۀت تعمۀیم مناسۀب
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نداشۀۀته باشۀۀد .بۀۀرای نمونۀۀه ،بۀۀرای سۀۀنجش عۀۀدمتقۀۀارن

اطالعۀاتی در شۀرکتهۀای پذیرفتۀهشۀده در بۀورس

اطالعۀۀاتی ،تنهۀۀا از یۀۀک معیۀۀار (اخۀۀتالف در قیمۀۀت

اوراق بهۀۀۀادار تهۀۀۀۀران .تحقیقۀۀۀۀات حسۀۀۀۀابداری و

پیشنهادی خرید و فروش سهام) استفاده شده است .ایۀن

حسابرسی.984-989 ،)8( 1 ،

امکان وجۀود دارد کۀه اسۀتفاده از سۀایر معیارهۀا (ماننۀد

[ ]1صدیقی ،ر ،.عۀالیفامیۀان ،م ،.و شۀاهوردیزاده ،ش.

انۀدازۀ شۀرکت ،حجۀم مبۀادالت سۀهام و غیۀره) ،سۀۀبب

( .)9911رابطۀۀۀ بۀین عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی و ارزش

رسیدن به نتایج متفاوتی شۀود .بۀه عۀالوه بۀرای سۀنجش

شرکت با تأکید بر نقش اهۀرم مۀالی و فرصۀتهۀای

ارزش شۀۀرکتهۀۀا تنهۀۀا از نسۀۀبت کیوتۀۀوبین (کۀۀه در

رشد .بررسیهای حسابداری.29-11 ،)9( 5 ،

انعکاس ارزش ،محدودیت هۀایی دارد) اسۀتفاده شۀده و

[ ]9فروغی ،د ،.و آدینهجونقۀانی ،الۀف .)9919( .رابطۀۀ

ممکن است بهکارگیری سایر معیارها (مانند مقادیر خام

بۀۀۀین میۀۀۀزان افشۀۀۀای اطالعۀۀۀات و ارزش شۀۀۀرکت.

یۀا لگۀۀاریتمی ارزش روز سۀۀهام) ،نتۀۀایج متفۀۀاوتی در بۀۀر

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسۀی،)95( 4 ،

داشته باشد .پژوهشگران بعدی در این حۀوزه مۀیتواننۀد

.999-948

به نکات اخیر توجه کنند.
منابع فارسی
[ ]9تقیزادهخانقۀاه ،و ،.و طالۀبنیۀاز ،ق .)9919( .تۀأثیر
سررسید بدهی در خطر سقوط قیمت سهام با تأکیۀد

بر عدمتقۀارن اطالعۀاتی .مۀدیریت دارایۀی و تۀأمین
مالی.29-984 ،)9( 1 ،
[ ]8خۀۀۀدارحمی ،. ،فۀۀۀرو نۀۀۀژاد ،ح ،.شۀۀۀریفی ،م ،.و
طالبی ،ع .)9915( .تۀأثیر عۀدم تقۀارن اطالعۀاتی بۀر
ریسۀۀک سۀۀقوط آتۀۀی قیمۀۀت سۀۀهام شۀۀرکتهۀۀای

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران .مۀدیریت
دارایی و تأمین مالی.91-52 ،)9( 4 ،
[ ]9رضۀۀایی ،ف ،.و پیۀۀری ،ع .)9918( .تۀۀأثیر سۀۀاختار
مالکیت ،ساختار سرمایه و نقدینگی بۀر ارزش بۀازار

شۀۀۀرکتهۀۀۀا .پۀۀۀژوهشهۀۀۀای حسۀۀۀابداری مۀۀۀالی و
حسابرسی.955-994 ،)99( 9 ،
[ ]4سۀۀتایش ،م ،.غفۀۀاری ،م ،.و رسۀۀتمزاده ،ن.)9918( .
بررسی تأثیر عدمتقارن اطالعاتی بۀر هزینۀه سۀرمایه.
پژوهشهای تجربی حسابداری.985-941 ،)1( 8 ،
[ ]5شۀۀم  ،ش ،.یحیۀۀیزادهفۀۀر ،م ،.و عبۀۀاسزاده ،س.
( .)9911بررسی رابطۀ بین اهرم مۀالی و عۀدمتقۀارن

[ ]2قربانی ،س ،.و عدیلی ،م .)9919( .نگهداشۀت وجۀه

نقد ،ارزش شرکت و عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی .دانۀش
حسابداری.941-999 ،)2( 9 ،
[ ]1کاشۀۀانیپۀۀور ،م ،.و مۀۀؤمنییانسۀۀری ،الۀۀف.)9919( .
بررسۀی نقۀۀش عۀۀدمتقۀۀارن اطالعۀۀاتی در تصۀۀمیمات
ساختار سرمایۀ شرکتهای پذیرفتۀهشۀده در بۀورس

اوراق بهۀۀۀادار تهۀۀۀۀران .تحقیقۀۀۀۀات حسۀۀۀۀابداری و
حسابرسی.9-88 ،)94( 4 ،
[ ]98کردسۀۀتانی ،. ،و فۀۀدائیکلۀۀورزی ،الۀۀف.)9919( .
بررسی رابطۀۀ بۀین عۀدمتقۀارن اطالعۀاتی و سۀاختار
سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران .پژوهش حسابداری.99-988 ،)9( 8 ،
[ ]99مقۀۀدم ،ع ،.حۀۀالج ،م ،.و شۀۀریفی ،الۀۀف.)9914( .
تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بۀر رابطۀۀ کیفیۀت سۀود و
هزینۀۀۀ سۀۀهام عۀۀادی :بۀۀورس اوراق بهۀۀادار تهۀۀران.
پژوهشهای حسابداری مالی.59-98 ،)4( 9 ،
[ ]98هاشۀۀمی ،ع ،.و اخالقۀۀی ،ح .)9921( .تۀۀأثیر اهۀۀرم
مالی ،سیاسۀت تقسۀیم سۀود و سۀودآوری بۀر ارزش
آتۀۀی شۀۀرکت .فصۀۀلنامۀ حسۀۀابداری مۀۀالی،)1( 8 ،
.92-41
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