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Abstract
The main purpose of the study was to survey the
relationship between the operational profit and
operational cash flow, and abnormal returns of the
accepted companies' stock in Tehran stock exchange.
To do so, it was analyzed a sample consisted of 36
companies among newly entered ones in Tehran stock
exchange during 2006 to 2013. The results indicated
that there is a positive and significant relationship
between the operational profit and abnormal returns
of stock in IPO; and, there is a weak relationship
between the operational cash flow and abnormal
returns of stock in IPO.
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چکیده
 جریان وجه، بررسی ارتباط بین سود عملیاتی،هدف اصلی این تحقیق
نقد عملیاتی با بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
 شرکت33  بدین منظور نمونهای شامل.اوراق بهادار در تهران میباشد
از میان شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران طی
. مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت1312  الی1331 سالهای
نتایج حاکی از آن است که سود عملیاتی با بازده غیرعادی سهام در
 ارتباط معناداری دارد و همچنین بین جریان وجه نقد عملیاتیIPO
. وجود داردIPO رابطه ضعیفی با بازده غیرعادی سهام در
واژههای کلیدی
 بازده غیرعادی سهام و عرضه، جریان وجه نقد عملیاتی،سود عملیاتی
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مقدمه
ارتباط بین بازده بازار سهام و سود حسابداری و این موضوع که
چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطالعات مربوط به سود،
واکنش نشان میدهند ،بهمنظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و
همچنین ارزیابی سودمندی اطالعات موجود در صورتهای مالی
اساسی ،از اهمیت خاصی برخوردار است .سرمایهگذاران،
اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان صورتهای مالی برای
ارزیابی توان سودآوری ،خالص جریانات ورودی وجه نقد و
پیشبینی سودهای آتی از اطالعات منعکس در سود حسابداری
استفاده میکنند .سودمندی اطالعات منعکس در سود
حسابداری ،زمانی تأیید میشود که سود حسابداری بتواند
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان را در پیشبینی جریانات نقدی،
ازنظر مبلغ ،زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان کمک نماید .از
طرفی سالیان مدیدی است که عملکرد سهام عرضههای عمومی
اولیه توجه پژوهشگران و اندیشمندان مالی را به خود جلب کرده
است.
طبق تعریف فرضیه بازارهای سرمایه کارا ،قیمت سهام در
هرلحظه از زمان منعکسکننده ارزش ذاتی سهام با توجه به
اطالعات موجود و مربوط در بازار میباشد .با این وجود ،ادبیات
مالی مؤید این است که در سهام عرضههای عمومی اولیه سه
پدیده متمایز وجود دارد که با فرضیه بازارهای سرمایه کارا
مغایرت دارد.
اولین پدیده ،قیمتگذاری کمتر از واقع یا بهاصطالح عرضه زیر
قیمت سهام عرضههای عمومی اولیه میباشد .قیمتگذاری کمتر
از واقع بدین معنی است که شرکتهای عرضهکننده سهام ،سهام
خود را به قیمتی کمتر از ارزش ذاتی عرضه نموده و سبب
میشوند خریداران این سهام در روز اول به بازده نسبتاً باالتری
(تقریباً بین  17تا  37درصد) دست پیدا کنند .شواهد تجربی
فراوان در دست است که نشان میدهد پدیده قیمتگذاری کمتر
از واقع سهام عرضههای عمومی اولیه یک پدیده جهانشمول
بوده و تقریباً در بورس اوراق بهادار همه کشورها عمومیت دارد.
دومین پدیده موجود در سهام عرضههای عمومی اولیه این است
که این سهام در مقایسه با پرتفوی بازار یا سهام شرکتهای
مشابه و قابلمقایسه خود در صنعت ،در بلندمدت برای
سرمایهگذاران خود بازده منفی خواهند داشت .پدیده عملکرد
منفی سهام عرضههای عمومی اولیه در بلندمدت برخالف ماهیت
جهانشمول پدیده قیمتگذاری کمتر از واقع ،در همه بازارهای
سرمایه مورد تأیید قرار نگرفته و روشهای اندازهگیری آن مورد

منازعه پژوهشگران مالی قرار دارد .سومین پدیده مرتبط با سهام
عرضههای عمومی اولیه عبارت از «وجود دورههای خاص در
تعداد و حجم عرضههای عمومی در بازار (یا آنچه در ادبیات مالی
از آن بهعنوان دورههای داغ عرضههای عمومی اولیه یاد میشود)
و نوسان اندازه قیمتگذاری کمتر از واقع متناسب با شرایط بازار»
است .سه پدیده مذکور ،به دلیل مغایرت با مبانی فرضیه بازارهای
سرمایه کارا ،توجه اندیشمندان و پژوهشگران مالی را به خود
جلب نموده است.
در این راستا ،تئوریها و فرضیههای متعددی از سوی
اقتصاددانان مالی در جهت تشریح و تبیین هر یک از این پدیدهها
ارائه گردیده است .بهطورکلی ،این تئوریها یا فرضیهها ،مبنای
استدالل خود را بر عدم تقارن اطالعات بین سه گروه ذینفع در
فرایند عرضه عمومی اولیه (شرکت عرضهکننده سهم ،بانک
سرمایهگذار و سرمایهگذاران بالقوه در بازار) نهاده و هر پدیده را
به عوامل و متغیرهای خاصی نسبت میدهند.
با توجه به استدالل هر یک از تئوریهای موجود ،تحقیقات
بشماری به بررسی رابطه بین این پدیدهها با عواملی نظیر:
( )1شرایط بازار در تاریخ عرضه سهام )2( ،ترکیب و تعداد
سهامداران شرکت عرضهکننده سهم در مقطع قبل و بعد از
عرضه سهم )3( ،اطالعات مرتبط با سهم مورد عرضه و ()0
اطالعات حسابداری شرکت عرضهکننده سهم پرداختهاند.
علیرغم اینکه تحقیقات بشماری به بررسی رابطه این پدیدهها
با سه عامل اول پرداختهاند لیکن بررسی رابطه دو پدیده
قیمتگذاری کمتر از واقع و عملکرد بلندمدت منفی سهام
عرضههای عمومی اولیه با اطالعات و متغیرهای حسابداری و
سودمندی اطالعات حسابداری در تعیین قیمت عرضه و ارتباط
آن با بازده غیرعادی اولیه و بازده منفی این سهام در بلندمدت،
کمتر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است.
با توجه به اینکه مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،
سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل میباشند لذا تصمیمگیری مناسب
آنها میتواند در هدایت سرمایهها و تخصیص بهینه آنها نقش
داشته باشد .بنابراین سیستمهای اطالعاتی حسابداری باید
اطالعات مربوط و قابل اتکایی در اختیار استفادهکنندگان
اطالعات مالی قرار دهد تا در مدلهای تصمیمگیری آنها مورد
استفاده واقع شود و نیازهای آنان را برآورده سازد.
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اوایل دهه  37میالدی) ،بازار سرمایه (مدل  )CAPMو نظریه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
منطق ارتباط سود و بازده سهام در سال  1133توسط بال و
براون بنانهاده شد ،سود منعکسشده در صورتهای مالی
شرکتها ،بهطورکلی از دو جزء عملیاتی و غیرعملیاتی
تشکیلشده است که استمرار سود ارائه شده در هر یک از این
اجزا باهم متفاوت است .برای مثال ،میتوان ادعا کرد که
مهمترین بخش از سود خالص که قابلیت تکرارپذیری باالیی
نسبت به سایر طبقات دارد ،سود عملیاتی است .در تحقیق مذکور
و بعد از آن ،کارایی بازار بهعنوان یک فرض بدیهی در نظر
گرفتهشده است .نتایج تحقیقات مذکور نشاندهنده این موضوع
است که بین تغییرات قیمتهای سهام در یک دوره زمانی
مشخص (بعنوان نمونه ،یک دوره یکساله یا سهماهه) و جهت
و میزان سود غیرعادی ،همبستگی وجود دارد .با فرض قبول
کارایی بازار ،نتایج اینگونه تحقیقات ،با این فرضیه که سود
حسابداری ،منعکسکننده متغیرهای مؤثر بر روی قیمتهای
سهام میباشد ،مطابقت خواهد داشت .نتایج مذکور همچنین
نشاندهنده این واقعیت است که سود ساالنه یا سهماهه ،بار
اطالعاتی برای بازار سهام نیز خواهد داشت .مطالعات مذکور با
وجود نتایجی همچون نتایج ذکرشده در باال ،در جهت آزمون دو
فرضیه رقیب ،یعنی فرضیه عدم تأثیر تغییرات حسابداری بر روی
قیمت سهام به خاطر کارایی بازار سرمایه و فرضیه تأثیر تغییرات
حسابداری بر روی قیمت سهام ،نبودهاند .در حقیقت همانگونه
که قبل از این بیان شد ،در اینگونه تحقیقات ،کارایی بازار
بهعنوان یک فرض بدیهی پذیرفتهشده و نتایج تحقیقات نیز بر
مبنای همین امر ،تفسیر شده است .تعریف مفید بودن سود
حسابداری برمبنای رابطه بین سود و بازده(قیمت) سهام با بیانیه
چارچوب نظری در آمریکا در سال  1130و اصول و ضوابط
حسابداری ،تحت عنوان رهنمودهای حسابداری در ایران مطابقت
دارد .طبق بیانیه مذکور هدف اصلی حسابداری و سود حسابداری
به شرح زیر میباشد:
وظیفه اصلی گزارشگری مالی ،ارائه اطالعات برای
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان ،بهمنظور امکان ارزیابی ریسک
و بازده بالقوه سرمایهگذاری میباشد .در تحقیق بال و براون ،سه
نظریه شکل گرفتهشده در ادبیات مالی بکار برده شده که به
ترتیب عبارتاند از :نظریه پرتفوی مارکویتز (در اوایل دهه 17
میالدی) ،نظریه که براساس نظریه مارکویتز شکل گرفته (در

در یک تحقیق باهدف مقایسه محتوای اطالعاتی نسبتهای
مالی استخراجشده از صورت جریان وجوه نقد با نسبتهای مالی
صورت سود و زیان و ترازنامه ،به بررسی همبستگی بین این
نسبتها با بازده غیرعادی سهام شرکتها پرداخت .نتیجه این
تحقیق حاکی از آن بود که نسبتهای مالی استخراج شده از
صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با نسبتهای مالی ترازنامه و
صورت سود و زیان ارتباط بیشتری با بازده سهام دارد .استون و
هریس 2در یک تحقیق محتوای اطالعاتی سود تعهدی را از
طریق آزمون رابطه آن با بازده اوراق بهادار موردبررسی قرار داده
و به وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر پی بردند .عاشق علی3
به بررسی محتوای فزاینده اطالعاتی سه عامل سود ،جریانهای
نقدی حاصل از عملیات و سرمایه در گردش حاصل از عملیات
پرداخت .او بین سالهای 1100ـ  1133با تعداد نمونه 3327
سال ـ شرکت را موردبررسی قرار داد .او از دو مدل خطی و
غیرخطی برای آزمون فرضیههای خود استفاده کرد .نتایج حاصل
از آزمون مدل خطی شواهدی برای محتوای افزاینده اطالعاتی
سود نسبت به سرمایه در گردش حاصل از عملیات و نتایج حاصل
از آزمون مدل غیرخطی نیز محتوای فزاینده اطالعاتی سرمایه
در گردش نسبت به سود و جریانهای نقدی عملیاتی را مورد
تأیید قرار داد .در مورد وجوه نقد حاصل از عملیات نیز در حالتی
که شرکتهای موردمطالعه تغییرات کمی در وجوه نقد حاصل از
عملیات داشتهاند محتوای افزاینده اطالعاتی نسبت به سایرین را
مشاهده نمود .چاریتو ارتباط سود و جریان نقدی با بازده اوراق
بهادار با استفاده از یک مجموعه دادهها شامل شرکتهای
بریتانیایی را مطالعه کرد .نتایج نشان داد که نقش جریانهای
نقدی از اهمیت بیشتری در بازار برخوردار است زمانی که چرخه
عملیات اقالم تعهدی و فاصله اندازهگیری بزرگ در نظر گرفته
شده است .عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که جریانهای
نقدی دارای محتوای اطالعات بیشتر از سود در توضیح بازدههای
اوراق بهادار دارند.
پلنبرگ 4با استفاده از دادههای دانمارکی به بررسی اینکه آیا در
طول چرخه عملیات در تبیین بازده غیرعادی سهام برتری سود

)1. Barlev(1990
2. Easton, P. D and Harris

3. Ashiq Ali
4. Plenborg
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بیش از جریان پول نقد همزمان است ،یک توضیح مفید ارائه
دهد .او نشان میدهد که سود قدرت توضیحی پایدارتری دارد،
اما با افزایش طول چرخه عملیاتی از قدرت توضیحی نقدی
جریان کاهش مییابد .چاریتو ،1کالب ،و اندرو ارتباط سود و
جریان نقدی را با بازدههای اوراق بهادار با استفاده از مجموعه
دادههای ژاپنی و گزارش نتایج مشابه بررسی کردند نتایج نشان
داد که سود و گردش وجوه نقد در پیشبینی سودهای آتی مفید
است .نمونه تحقیق شامل  121سال ـ شرکت در طی زمانی
1117ـ 1110بود و از رگرسیون چندگانه استفاده میکردند.
کین 2محتوای اطالعاتی و مربوط بودن سود به قیمت سهام را
مورد مطالعه قرار داد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که محتوای
اطالعاتی متغیرهای حسابداری طی دوره تحقیق ثابت و فاقد
تغییر بوده است ،درحالی که مربوط بودن متغیرهای حسابداری
به ارزش شرکت سیر نزولی داشتهاند .هودسون 3و استیونسون و
کالرک ارزیابی مجدد افزایشی در بحث محتوای اطالعات با
استفاده از دادههای استرالیایی انجام دادهاند .آنها در مییابند که
یک رابطه غیرخطی از عملکرد قدرت توضیحی بیشتری برای
هر دو سود و جریان نقدی فراهم میکند ،و همچنین بر خالف
نظریه دریافت ،جریانهای نقدی به تدریج قدرت تبیینی را برای
شرکتهای بزرگ اضافه میکند .هاو ،کی ،و ویو 4محتوای
اطالعاتی نسبی و تدریجی سود ،جریانهای نقدی عملیاتی و
اقالم تعهدی در بازار سرمایه در حال ظهور چین را طی سالهای
1111ـ  1113بررسی کردند .آنها در تحقیق خود از 1113
سال ـ شرکت بهعنوان نمونه استفاده کردند .نتایج آنها نشان
میدهد که سرمایهگذاران داخلی در بازار سرمایه در حال ظهور
چین تکیه بر اطالعات سود بیشتر در عامل وجه نقد جریان
اطالعات در فرایند ارزیابی است .مارتینز 5در چهار چوب فرانسوی
سود و یا جریانهای نقدی مربوط به توضیح بازده سهام را مورد
تجزیه و تحلیل قرار داد .نتایج به دست آمده نشان میدهد که
جریانهای
نقدی اطالعات اضافی فراتر از سود ،نمیتوانند آشکار کنند .کالن
و سگال 6با انجام پژوهشی تأثیر اقالم تعهدی بر بازده سهام را
مورد مطالعه قرار داده ،به این نتیجه دست یافتند که اقالم
تعهدی ،جریانهای نقدی و نرخ تنزیل مورد انتظار آتی در تعیین

بازده سهام شرکت مربوط هستند .همچنین سود تعهدی و نقدی
بهعنوان اجزای سود خالص در تعیین بازده سهام شرکت دارای
قدرت یکسان و نسبت به بازده مورد انتظار تفوق دارد .کیم و
کراس 7توانایی سودهای جاری را در پیشبینی جریانهای نقدی
عملیاتی آتی در فاصله زمانی سالهای  1103تا سال 2777
بررسی نمودند .در این پژوهش ،از مدل رگرسیون سری زمانی
استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین سود دوره
جاری و جریانهای نقدی عملیاتی آتی ،با گذشت زمان در حال
افزایش است .آنها همچنین دریافتند که افزایش محافظه کاری
در حسابداری ،نقش مهمی را در افزایش ارتباط بین سود دوره
جاری و جریانهای نقدی دارد .سابرامانیام و ونکاتاچاالم 8در
پژوهشی به بررسی اهمیت نسبی سود و جریانهای نقدی در
ارزشیابی حقوق صاحبان سهام پرداختند .آنها در پژوهش خود،
توان نسبی سود و جریانهای نقدی را در تشریح ارزش ذاتی
تحقق یافته سهام شرکتها بررسی نمودند .آنها نشان دادند که
استفاده از ارزش ذاتی تحقق یافته بهطور همزمان بر مسائل ذاتی
استفاده از جریانهای نقدی عملیاتی آتی و یا بازده سهام بهعنوان
یک معیار پی شبینی کننده ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت،
غلبه میکند؛ لذا استفاده از این روش هم برتری تئوریک و هم
برتری عملیاتی دارد .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که سود
نسبت به جریانهای نقدی ،بهتر میتواند ارزش ذاتی تحقق یافته
را توضیح دهد .هریشلیفر و همکاران 9به این نتیجه دست یافتند
که اقالم تعهدی (جریانهای نقدی) پیشبینی کننده قوی و
مثبت (منفی) از بازده بازار و تغییرات در اقالم تعهدی (جریانهای
نقدی) دارای همبستگی منفی (مثبت) با بازده همزمان است.
آنها از این روابط نتیجه گرفتند که سطح اقالم تعهدی و
جریانهای نقدی و تغییرات آنها با میزان تنزیل همبسته است به
این معنا که باال بودن سطح اقالم تعهدی و تغییر مثبت در آن
نشاندهنده خطر پذیری بیشتر و در نتیجه تنزیل شدیدتر
جریانهای نقدی آینده است .گائو و جیانگ 10عقیده دارند که
جزء تعهدی سود با عوامل تعیینکننده صرف ریسک همبسته
است .پژوهش آنان نشان میدهد آن بخش از
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4. Haw
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6. Callen, J., D. Segal
7. Kim, M., & Kross
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ریسک مرتبط با اقالم تعهدی شرکت ،که از طریق متنوعسازی
قابل حذف نیست ،رابطه بین اقالم تعهدی مجموعه بازار و بازده
آینده سهام را تبیین میکند .بخش دیگر اقالم تعهدی ،که بیانگر
نوسان در اقالم تعهدی خاص هر شرکت است رابطه منفی بین
اقالم تعهدی و بازده آینده سهام را در سطح شرکتها تبیین
مینماید .همچنین وجود رابطه منفی میان تغییرات سود مجموعه
بازار و بازده همزمان ،ناشی از همبستگی تغییرات سود با صرف
ریسک است.
زاروین و کوهن 1این فرضیه را آزمون کردند که آیا بیش نمایی
سود واکنشی به ارزش گذاری کمتر از حد بازار است ،اما به
شواهدی دست نیافتند که از این فرضیه پشتیبانی کند .آنها
دریافتند زمانی که بازده کل بازار منفی است ،فقط شرکتهایی
که بازده منفی دارند ،اقالم تعهدی اختیاری مثبت دارند در حالی
که اگر شرکتها ،بیش نمایی سود را باهدف رویارویی با
ارزشگذاری کمتر از حد بازار انجام دهند ،تمامی شرکتها باید
اقالم تعهدی اختیاری مثبت داشته باشند.
رحیمی طی تحقیقی به بررسی رابطه بین بازده سهام و ضریب
قیمت به سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران پرداخت .در این تحقیق این فرضیه که سهام با ضریب
پایین قیمت به سود در طی دوره 03ـ 03بازده ای بیشتر از
سهام با ضریب باالی قیمت به سود بدست دادهاند موردمطالعه
قرار گرفت .نتایج بدست آمده فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سهام
با ضریب قیمت به سود پایین بازده بیشتری نسبت به سهام با
ضریب قیمت به سود باال دارد را به اثبات رساند .کردستانی و
رودنشین میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود
حسابداری را با ارزش بازار شرکت بررسی کردند و دریافتند که
جریانهای نقد عملیاتی (بخش نقدی سود) توان پیشبینی و
قدرت توضیحی ارزش شرکت را دارد.
حجم قابل توجهی از کار پژوهشی در ادبیات حسابداری ،به
بررسی محتوای مربوطه و اطالعات مربوط به سود و جریان وجه
نقد برای بازده سهام است .پژوهشهای قبلی بررسی محتوای
نسبی و تدریجی اطالعات مربوط به سود و جریان وجه نقد در
ایاالت متحده و برخی از دیگر کشورها (از جمله بریتانیا و
نیوزیلند) بوده بهطورکلی از این موضوع پشتیبانی میکند .با این
حال ،از آن یافتهها به ایران یک سؤال تجربی بهوجود میآورد.

1. Zarowin, P. and Cohen, D
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این سؤال مربوط به تفاوتهای متنی بین ایران و این کشورها
میباشد .هدف از این مقاله ،گسترش متون با بررسی محتوای
اطالعاتی سود و جریان وجه نقد در ایران است.
فرضیات پژوهش
با توجه به مبانی نظری و مرور ادبیات موضوع فرضیات زیر
تدوین گردیده است:
فرضیه اول :بین سود عملیاتی و بازده غیرعادی سهام ارتباط
معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین جریان وجه نقد عملیاتی و بازده غیرعادی
سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
نوع تحقیق ،جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری این تحقیق شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق
بهادار تهران میباشد .پس از بررسیهای بعمل آمده در مورد
انتخاب نمونه ،در بهترین شرایط برای یک دوره  0ساله33 ،
شرکت بهعنوان نمونه و برای جمعآوری دادهها انتخاب گردید.
جهت انتخاب نمونه مورد نظر ،با استفاده از روش غربالگری
شرکتهایی که واجد معیارهای زیر بودهاند حدف گردیدهاند:
 .1در طی دوره تحقیق وقفه عملیاتی نداشته باشند.
 .2جزء شرکتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی و لیزینگ
نباشند.
 .3در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.
 .0دادههای مورد نیاز در دسترس باشند.
مدلها ،متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها
متغییر وابسته :متغییر وابسته در این تحقیق بازده غیرعادی
سهام شرکتها در عرضه اولیه میباشد که بصورت زیر تعیین
میگردد:
)(1
AR it = 𝑅𝑖𝑡 − R mt
𝑡𝑖  =Rبازده غیرعادی سهام شرکت  iدر ماه .t
𝑡𝑚  =Rبازده شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران در ماه
.t
𝑡𝑖  =ARبازده غیرعادی (تعدیل شده نسبت به بازده بورس)
سهام  iدر ماه .t
بازدهی سهام به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
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)(2

)درصد حق تقدم∗)∗Pt ]−Pt−1 +DPS−(1000درصد سهام جایزه+درصد حق تقدم[(1+
Pt−1

بازده بازار به صورت زیر محاسبه میشود:
I𝑚𝑡 − I𝑚0
=
)(3
𝑡𝑚I

𝑡𝑚 R

𝑡𝑚 =Iشاخص قیمت و بازده نقدی در پایان ماه .t
 = I𝑚0شاخص قیمت و بازده نقدی در آغاز ماه .t
بعد از محاسبه بازده غیرعادی ماهانه ،بهمنظور محاسبه متوسط
بازده غیرعادی  nسهم نمونه در ماه  tاز رابطه زیر استفاده
میشود:
)(4
n

 ar

it

i 1

1
N

ART 

رابطه باال داریم:
𝑡  =ARمتوسط نرخ بازده غیرعادی  nسهم در ماه .t
 = Nتعداد سهام در ماه .t
پس از محاسبة متوسط نرخ بازده غیرعادی  Nسهم در ماه 𝑡،
بهمنظور محاسبه نرخ بازده غیرعادی تجمعی از رابطه زیر استفاده
میشود:
)(5

CARq  S  T q ART
S

متغیرهای مستقل
سود عملیاتی :برای محاسبه سود ( زیان) خالص عملیاتی در
شرکتهای مختلف ،در این تحقیق ،از نسبت سود خالص
عملیاتی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفاده شده است،
بدلیل اینکه عامل اندازه شرکت در تحقیقات خلل ایجاد نکند و
پراکندگی دادهها محدود شود:
𝑡𝑖𝐸
=𝐸
)(6
)MVi(t−1
 : Eسود خالص عملیاتی
 : Eitسود عملیاتی شرکت  iدر پایان دوره t
) : MVi(t−1ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر
ابتدای دوره t

= R it

جریان وجه نقد عملیاتی :برای محاسبه جریانهای نقدی
عملیاتی در شرکتهای مختلف ،در تحقیق حاضر ،از نسبت
جریانهای نقدی عملیاتی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
استفاده شده است:
)(7

𝑡𝑖𝑜𝑓𝑐
)MVi(t−1

= 𝑂𝐹𝐶

𝑂𝐹𝐶  :خالص جریان نقدی عملیاتی
𝑡𝑖𝑜𝑓𝑐  :جریان نقدی عملیاتی شرکت  iدر انتهای دوره t
) : MVi(t−1ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر
ابتدای دوره t
برای بررسی فرضیهها ما از این مدل به شرح ذیل بهره خواهیم
برد:
Model: CARit = b0 + b1Eit + b2CFOit + eit
روشهای تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
در این تحقیق برای تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از
آمار توصیفی تحلیل رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون
استفاده میشود ،بدان معنا که ابتدا اطالعات موردنیاز برای انجام
محاسبه و سپس آزمونهای رگرسیون برای بررسی رابطه بازده
سهام با سود عملیاتی و جریان وجوه نقد عملیاتی شرکتها
صورت میپذیرد.
همچنین از نرمافزارهای  EXCELLو  SPSS.18برای
پردازش اطالعات و آزمونهای آماری استفاده شده است.
آزمون آمار توصیفی
ابتدا آمار توصیفی ارائه میشود و نتایج آن را در نگاره  1میبینید.
نگاره  1آمار توصیفی مانند میانگین ،میانه ،انحراف استاندارد،
حداقل و حداکثر برای تمام متغیرها شامل سود عملیاتی و جریان
وجه نقد عملیاتی و بازده غیرعادی سهام (مورداستفاده در مدل
رگرسیون) را نشان میدهد .متغیر بازده غیرعادی سهام دارای
میانگینی برابر با  %21.30میباشد .یعنی بهطور میانگین
شرکتهای مورد مطالعه در تحقیق در طی دوره حدود  37درصد
بازده غیرعادی داشتهاند.
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جدول .1آمارههای توصیفی تحقیق
متغیرها

میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

بازده غیرعادی سهام

7.2130

7.1131

-7.02

2.03

7.0121

سود عملیاتی

7.3733

7.1333

7.7

2.01

7.0030

جریان وجه نقد عملیاتی

7.3013

7.3217

-3.13

2.1

7.301

برای بررسی وجود و جهت همبستگی خطی بین متغیرهای
تحقیق ،آزمون ضرایب همبستگی پیرسون انجام شده و نتایج آن
در جدول  2ارائه شده است.
همانطور که مالحظه میشود همبستگی مثبت و معنیداری بین
متغیرهای سود عملیاتی و بازده غیرعادی سهام در سطح خطای
کمتر از  %1وجود دارد .اما همبستگی معنیداری بین جریانهای

انحراف معیار

نقدی عملیاتی و بازده غیرعادی سهام مشاهده نشده است و نیز
همبستگی بین جریان نقدی عملیاتی با سود عملیاتی نزدیک به
صفر بدست آمده که نشاندهنده عدم وجود رابطه بین متغیرهای
مستقل تحقیق میباشد و ضریب تعیین تمامی متغیرها نزدیک
به صفر است .اینها نشاندهنده صحت آزمون انجام شده میباشد.

جدول .2آزمون همبستگی پیرسون
سود عملیاتی

متغیرها

بازده غیرعادی سهام

بازده سهام

1

سود عملیاتی

7.030
()7.7

1

جریان وجه نقد عملیاتی

7.703
()7.7720

7.772
()7.7

جریان وجه نقد عملیاتی

1

جدول .3آزمون رگرسیون چندمتغیره
متغیرها

ضریب

آماره تی استیودنت

سطح معنی داری

عرض از مبدأ

7.730

7.311

7.71

سود عملیاتی
جریان وجه نقد عملیاتی

7.030
7.713

3.300
3.11

7.7
7.7720

Adjusted R2

7.131

F-statistic

23.012

)Prob(F-statistic

7.7

Durbin-Watson

2.700
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آزمون رگرسیون چندمتغیره
با استفاده از نرم افزار  SPSSآزمون رگرسیون چندمتغیره را بر
روی دادهها انجام دادیم و نتایج باال بدست آمد.
یافتههای تحقیق
همانطور که از نتایج بدست آمده در نگاره  3مشاهده میشود،
سود عملیاتی دارای ضریب حدود  01 .7میباشد .با توجه به
اینکه سطح معنی داری متغیر مذکور برابر با  7.7است و کمتر
از سطح خطای  %1میباشد ،در نتیجه میتوان بیان کرد که بین
توانایی سود عملیاتی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی-
داری وجود دارد .بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید میشود .اما
در رابطه با جریانهای نقدی عملیاتی ،همانطور که در نگاره 3
مشاهده میشود ارتباط معناداری با بازده غیرعادی سهام وجود
ندارد ( دارای ضریب  .)7.713پس میتوان فرضیه دوم را که
مربوط به ارتباط بین جریان نقدی عملیاتی با بازده غیرعادی
سهام میباشد ،رد کرد .همانطور که از جداول مالحظه میشود،
مقدار سطح معنیداری آماره  )23.01( Fمیباشد و خطای
احتمالی آن صفر است که بیانگر معنی دار بودن کل مدل
میباشد .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده  7.131میباشد که
بیانگر قدرت توضیحی خوب مدل میباشد که بیان میکند
 %13.1از تغییرات بازده غیرعادی سهام توسط متغیرهای
مستقل تحقیق توضیح داده میشود .یکی از مفروضات رگرسیون
استقالل خطاها است .در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد
شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده
از رگرسیون وجود ندارد .آماره دوربین ـ واتسون بهمنظور بررسی
استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره
دوربین ـ واتسون در فاصله  1.1تا  2.1قرار داشته باشد فرض
همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده
کرد .مقدار آماره دوربین ـ واتسون طبق جداول برابر با 2.701
میباشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل
هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض
همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده
کرد .بنابراین نشان دادیم که آزمون انجام شده معنی دار است و
نتایج بدست آمده از جدول قابل اثبات میباشد.
بحث و نتیجهگیری

در این بخش سعی میشود که با استفاده از دادهها و تجزیه
وتحلیل شان بتوانیم نتیجه گیری مناسب را انجام دهیم .در این
پژوهش هدف بر این بوده است که با استفاده از بهکار گیری
اطالعات و تکنیکها و آزمونهای مناسب با ماهیت دادههای
بدست آمده و نوع فرضیه و همچنین تحلیل نتایج حاصل از
محاسبات آماری بتوانیم تفسیر مناسب از این نتایج ارائه کنیم.
پژوهشگر باید با استفاده از نتایج بدست آمده و تحلیل آنها و
تعمیم آنها به کل بتواند نظریهسازی کند .نتیجهگیری محصول
نهایی یک پژوهش علمی بهشمار میرود که در آن پژوهشگر با
تکیه بر آزمون فرضیات ،یافتهها و پیشنهادهای احتمالی را بیان
میکند .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطه سود عملیاتی و
جریان وجه نقد عملیاتی با بازده غیرعادی سهام شرکتهای
جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران میباشد .آنچه که
بهطورکلی از بررسی نتایج حاصله از این تحقیق بدست میآید،
آن است که این مطالعه شواهد تجربی ایرانی در رابطه با ارتباط
سود و جریان نقدی با بازده سهام را فراهم میکند .در فرضیه
اول رابطه سود عملیاتی با بازده غیرعادی سهام مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج نشان داد که رابطه دارد و فرضیه تأیید شد .این
نتیجه منطبق با تحقیقات بارلف (بی تا) ،استون و هریس
( ،)1111چاریتو ( ،)1110پلنبرگ ( ،)1113چاریتو و کالب و
اندرو ( ،)2777کین ( ،)2777مارتینز ( ،)2773کالن و سگال
( ،)2770سابرامانیام و همکاران ( )2770میباشد .در فرضیه
دوم رابطه جریان وجه نقد عملیاتی با بازده غیرعادی سهام مورد
بررسی قرار گرفت و این فرضیه رد شد .این نتیجه منطبق با
تحقیقات دانشمندانی همچون پلنبرگ ( ،)1113مارتینز
( )2773و برخالف تحقیقات بارلف (بی تا) ،چاریتو (،)1110
چاریتو و کالب و اندرو ( ،)2777هودسون و همکاران (،)2777
کالن و سگال ( ،)2770هرشیفلر و همکاران (،)2771
کردستانی و رودنشین ( )1331میباشد.
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