فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت
سال هشتم  /شماره بيست و هفتم /زمستان 4731

نقش اهرم بر تحلیل پرتفوی سهام با توجه به سالمت مالی شرکتها

تاريخ دريافت44/4/01 :

طاهره یوسفوند

1

آزیتا جهانشاد

2

تاريخ پذيرش44/7/01 :

چكيده
هدف از اجرای این تحقیق تحلیل تأثیر تغییرات اهرم بر بازده سهام با در نظر گرفتن سطوح مختلف اهرم
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از
نوع همبستگی ،و از لحاظ هدف کاربردی است .پژوهش حاضر با استفاده از رگرسیون چند متغیره و دادههای سری
زمانی برای دوره زمانی  4834-4831شرکتهای فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته
است .نتایج این پژوهش حاکی از این است که بازده مورد انتظار پرتفوهای مرتب شده بر اساس اهرم مالی تفاوت
معناداری با بازده واقعی این پرتفوها دارد .همچنین تغییرات اهرم اثر منفی بر بازده پرتفوها داشته و شدت تأثیر
منفی تغییرات اهرم در سطوح باالی اهرم بیشتر از سطوح پایین تغییرات اهرم است .شدت تأثیر منفی تغییرات اهرم
در سطوح باالی اهرم و سالمت پایینتر بیشتر از سطوح پایین تغییرات اهرم و سالمت مالی باالتر است.
واژههاي كليدي :تغییرات اهرم ،سطوح اهرم ،بازده سهام ،بازده مورد انتظار ،سالمت مالی شرکت ها.

 - 4دانشجوی دوره کارشناسی ارشد  -حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی yosefitahere@yahoo.com
 - 2استادیار ،عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی (مسئول مکاتبات) Az_jahanshad@yahoo.com

73

طاهره يوسفوند و آزيتا جهانشاد

سرمایهگذاران و تخصیص بهینه منابع شود .در واقع با

 -1مقدمه
تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری در

مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام ذهنیت

شرکتها ،تصمیمهایی هستند که هر دو با آیندهنگری

سرمایهگذاران در خصوص عوامل مؤثر بر تغییرات

اتخاذ میشوند .در تصمیمهای تأمین مالی ،شرکت

بازده سهام اصالح خواهد شد .مطالعه به دنبال پاسخ

وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار میگیرد تا

به این سؤال است که آیا تغییرات اهرم پس از کنترل

در آینده به تعهدات خود در قبال تأمینکنندگان منابع

عوامل اندازه ،ارزش دفتری به ارزش بازار قدرت

مالی عمل کند .منابع تأمین مالی شرکتها بر اساس

توضیح دهندگی بازده پرتفوها را دارد یا نه ؟ و تأثیر

سیاست مالی آنها ،به دو بخش منابع مالی درونی و

این تغییرات در سطوح مختلف اهرم چگونه است؟

منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم میشود .در منابع

همچنین آیا شدت تأثیر تغییرات اهرم با در نظر

مالی درونی ،شرکت از محل سود کسب شده اقدام

گرفتن سالمت مالی شرکتها بر بازده سهام متفاوت

به تأمین مالی میکند ،یعنی به جای تقسیم سود به

است؟

سهامداران ،سود را در فعالیتهای عمدتاً عملیاتی
شرکت برای کسب بازدهی بیشتر به کار میگیرد و

 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش

در منابع مالی بیرونی از محل بدهیها و سهام ،اقدام

فرضیه عدم تقارن اطالعات بیان می کند که،

به تأمین مالی میکند .بنابراین ،این مسأله مطرح

مدیران درباره جریان های نقدی ،فرصت های سرمایه

میشود ،که شرکتها چگونه اقدام به تأمین مالی کنند

گذاری و به طور کلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی

تا بر سود و بازدهی سهامداران حداکثر تأثیر مثبت را

شرکت اطالعاتی بیش از اطالعات سرمایه گذاران

بگذارند؟ (خواجوی و همکاران.)4833 ،

برون سازمانی در اختیار دارند .مایرز و ماجلوف

این پژوهش نیز سعی بر آن دارد تا نقش تغییرات

( )4331بیان می کنند که اگر سرمایه گذاران درباره

اهرم در بازده سهام شرکتها را مشخص نماید .از

ارزش واقعی شرکت اطالعات کمتری داشته باشند،

آنجا که پیش بینی بازده مورد انتظار سهام مهمترین

در چنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست

دغدغه سرمایهگذاران میباشد ،نتایج این پژوهش به

قیمت گذاری نکنند.

سرمایهگذاران کمک مینماید تا با نقش اقالم تعهدی

طبق فرضیه جریانهای نقدی آزاد جنسن ()4331

در بازده سهام آشنا گردند و بتوانند بر اساس میزان

پرداخت سود سهام به سهامداران ،جریان های نقدی

ریسکپذیریشان ،پورتفوی بهتری را تشکیل دهند.

آزاد شرکت را کاهش می دهد و بدهی فرصت ائتالف

همچنین یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن

منابع شرکت توسط مدیران را کاهش می دهد ،بر این

اطالعات برای سرمایه گذاران و تحلیلگران برای کمک

اساس می توان رابطه مثبتی بین قیمت سهام و بدهی

به آنها در پیشبینی بازده سهام شرکتهاست .اگر

پیشبینی کرد .میرز ( )4311در پژوهشی ،تأثیر عواملی

اطالعات حسابداری برای تبیین بازده سودمند باشد،

را که متعاقب بدهی ایجاد میشود ،بر استراتژی سرمایه

در آن صورت تغییرات در دادههای حسابداری باید

گذاری بهینه سهامداران و مدیران تحلیل نمود .وی

سبب تغییر در بازده سهام شرکتها شود .بررسی

چنین بیان کرد که هر چه بدهی بیشتر شود ،انگیزههای

عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام در بورس

سرمایه گذاری در فرصت هایی با خالص ارزش فعلی

اوراق بهادار تهران میتواند سبب بهبود تصمیمگیری

مثبت کاهش می یابد ،زیرا مزایای چنین سرمایه
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نقش اهرم بر تحلیل پرتفوی سهام با توجه به سالمت مالی شرکت ها

گذاریهایی( حداقل تا حدی) به جای سهامداران به

سه مدل :قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ،مدل

اعتباردهندگان منتقل می شود .در نتیجه ،شرکت هایی

سه عاملی فاما و فرنچ()4338و مدل چهار عاملی(سه

که اهرم باالیی دارند در مقایسه با شرکت هایی که

عاملی با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت

اهرم پایین تری دارند  ،فرصت های رشد کمتری

سهام)استفاده نمودند و تأثیر عامل تغییرات اهرم را بر

خواهند داشت .بنابراین مطابق با نظریه سرمایه گذاری

بازده مورد آزمون قرار دادند .نتایج این پژوهش حاکی

کمتر از اندازه " می توان یک رابطه منفی را بین اهرم

از تأثیر منفی اهرم بر بازده سهام در هر سه مدل

و بازده سهام انتظار داشت.

قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ،مدل سه عاملی

جرج و همکاران ( )2003پژوهشی تحت عنوان

فاما و فرنچ()4338و مدل چهار عاملی(سه عاملی با

تحلیل آشفتگی مالی و معمای اهرم و بازده و بازده

در نظر گرفتن عامل روند حرکت قیمت سهام) می

تعدیل شده سهام در فاصله سال های 2002- 4311

باشد .همچنین آنها یافتند که شدت تأثیر منفی اهرم بر

انجام دادند ،آنها پنج پرتفو بر اساس سطوح اهرم و

بازده در سطوح باالی اهرم بسیار بیشتر از سطوح

سطوح آشفتگی مالی برای ماههای سال تشکیل دادند.

پایین می باشد.

نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی اهرم بر بازده

چوقتایی و همکاران ( )2042پژوهشی را تحت

سهام می باشد ،که شدت تأثیر منفی بر بازده تعدیل

عنوان تأثیر اهرم بر بازده سهام شرکت های پذیرفته

شده بر اساس ریسک قوی تر است .همچنین آنها

شده در بورس اوراق بهادار پاکستان در فاصله سال

یافتند شرکت هایی که دارای ریسک ورشکستگی

های  2040- 2001مورد بررسی قرار دادند .آنها در

باالتری هستند میزان اهرم پایین تری را بر می

پژوهش خود عامل تغییرات اهرم را به مدل سه عاملی

گزینند.

فاما و فرنچ( )4338اضافه نمودند و تأثیر عامل

در تحقیقی که سوالگنا و جیتندرا ( )2040تحت

تغییرات اهرم را بر بازده مورد آزمون قرار دادند .نتایج

عنوان رابطه بین فرصت های رشد و پویایی ساختار

این پژوهش حاکی از عدم تأثیر اهرم بر بازده سهام

سرمایه در نه صنعت شامل 334شرکت برای سال

می باشد.

های 4331-4338و  2003-2001انجام دادند ،از

الوونیای و اجنیک ( )2042پژوهشی را تحت

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها به عنوان

عنوان عوامل تأثیر گذار بر بازده سهام شرکت های

نماینده فرصت های رشد و از سه معیار ،کل بدهی ها

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیجریه در فاصله

به کل دارایی ها،کل بدهی ها به مجموع کل بدهی ها

سال های  2040-2000مورد بررسی قرار دادند .در

و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ،وکل تعهدات به

این پژوهش از عوامل فرصت های رشد ،سودآوری،

مجموع کل تعهدات و ارزش بازار حقوق صاحبان

اندازه ،دارایی های ثابت و اهرم به عنوان عوامل تأثیر

سهام استفاده کردند ،نتایج بدست آمده از این تحقیق

گذار بر بازده مورد بررسی قرار گرفت .آنها در

رابطه منفی معنا داری را بین فرصت های رشد و اهرم

پژوهش خود از داده های پانل و روش اثرات ثابت

مالی شرکت ها بیان می کند.

استفاده نمودند .نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر

ادامی و همکاران ( )2040پژوهشی را تحت

مثبت فرصت های رشد ،سودآوری و اندازه و تأثیر

عنوان اهرم و بازده سهام در فاصله سال های - 4330

منفی دارایی های ثابت مشهود و اهرم مالی بر بازده

 2003مورد بررسی قرار دادند .آنها درپژوهش خود از

سهام می باشد.
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در تحقیقات داخلی پژوهشهایی که در این زمینه
انجام شده به شرح ذیل می باشد:

اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای  4833-4813به
بررسی رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین

جعفری ،صمیمی و همکاران ( )4832اثر منابع

عملکرد عملیاتی شرکت ها پرداختند .آنها از بازده

خارجی تأمین مالی (انتشار سهام و وام بلند مدت) را

سهام شرکت ها به عنوان نمایندۀ عملکرد عملیاتی

بر قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در

استفاده کردند و با استفاده از رویکرد رگرسیونی به

بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های - 4811

این نتیجه می رسند که تغییرات اهرم مالی ،اطالعاتی

 4813مورد بررسی قرار می دهند .نتایج نشان می

فراتر از آنچه از طریق معیارهای سنتی در دسترس

دهد که تأثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر

قرار می گیرد ،فراهم می کند .همچنین از آنجایی که

قیمت سهام بیشتر است .همچنین بازده شرکت هایی

بازار محتوای اطالعاتی تغییرات اهرم مالی را به موقع

که از طریق انتشار سهام تأمین مالی کرده اند در

درک نمی کند ،تأثیر آن تا دوره بعد ادامه می یابد.

مقایسه با شرکت هایی که از وام بلند مدت استفاده
کرده اند بیشتر است.

بنی مهد و نوخندان ( )4832تحقیقی با عنوان "
شناسایی عوامل تعیین کننده بر فرصت سرمایه گذاری

فدایینژاد و صادقی ( )4831سودمندی

با استفاده از رگرسیون" در بورس اوراق بهادار تهران

استراتژیهای شتاب و معکوس را در بورس اوراق

را طی یک دوره زمانی  1ساله از سال  32الی 33

بهادار تهران بررسی نمودند .آن ها در یک بازه زمانی

بررسی نمودند نتایج این پژوهش نشان می دهد

پنج ساله  4830 -4831اقدام به تشکیل و مقایسه

شاخص سودآوری ،اهرم مالی،اندازه شرکت و نسبت

پرتفوها کردند .یافته های این دو نشان داد ،هر یک از

دارایی ثابت به جمع دارایی از جمله متغیرهای

این استراتژیها در یک دوره زمانی سودمند است .به

تاثیرگذار بر فرصت سرمایه گذاری می باشند.

طوری که در افقهای زمانی یک ماهه ،سه ماهه و شش

توکل نیا و همکاران ( )4838طی پژوهشی به

ماهه با استفاده از استراتژی شتاب و در افق های زمانی

آزمون ارتباط انحنایی بین اهرم مالی و سطح

طوالنیتر با استفاده از استراتژی معکوس میتوان بازده

نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت بانمونه در

اضافی کسب نمود.

برگیرنده  401شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق

 -ایرج نوروش ( )4833تحقیقـی بـا عنـوان

بهادار تهران طی سال های  4831تا  4830پرداختند

"تـأثیر اهرم مـالی بـر سـرمایهگـذاری در شرکتهای

نتایج پژوهش بیانگر ارتباط و سطح نگهداشت وجه

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" انجام داده

نقد و بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت

که نتـایج بدسـت آمده از آن نشان میدهد که رابطه

می باشد.

منفی و معنادار بین اهرم و سرمایه گذاری برقـرار

افشاری و سعیدی ( )4834تأثیر اهرم مالی بر

اسـت  .همچنین نتایج نشان میدهند که ارتباط اهرم -

سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس

سرمایه گذاری برای شرکت هـایی بـا فرصت رشد

اوراق بهادار تهران از ابتدای سال  4831تا  4833با

کمتر ،قوی تراز شرکت هایی با فرصت رشد بیشتر

حضور متغیرهای کنترلی از جمله کیوتوبین ،فروش،

است.

جریان نقد عملیاتی ،بازده داراییها ،نسبت جاری و

خدامی پور و اسماعیلی( )4830با مطالعه یک

سود انباشته بررسی نمودند .همچنین شرکتها بر اساس

نمونه  38تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس

ارزش بازار به سه گروه شرکتهای کوچک ،متوسط و
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نقش اهرم بر تحلیل پرتفوی سهام با توجه به سالمت مالی شرکت ها

بزرگ طبقه بندی شده اند و در هر طبقه تأثیر اهرم بر

فرضيه چهارم :شدت تأثیر منفی تغییرات اهرم در

سرمایه گذاری آزمون شده است .نتایج تحقیق نشان

سطوح باالی اهرم ،بیشتر از سطوح پایین تغییرات

میدهد هیچ رابطه خطی بین اهرم مالی وسرمایه

اهرم می باشد.

گذاری شرکت ها در هیچ حالتی وجود ندارد.

فرضيه پنجم :شدت تأثیر منفی تغییرات اهرم در

رضایی و عازم ( )4834طی پژوهشی تأثیر شدت
رقابتی و راهبرد تجاری بر رابطه بین اهرم مالی و

سطوح پایین سالمت مالی شرکتها ،بیشتر از سطوح
باالی سالمت مالی آنها می باشد.

عملکرد شرکت را با استفاده از تحلیل خوشه ای
سلسله مراتبی آزمون نمودند برای این منظور،

 -4روش شناسی پژوهش

شرکتهای مورد مطالعه شامل  481شرکت پذیرفته

این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و از

شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر نوع راهبرد

لحاظ روش گردآوری اطالعات از نوع پژوهشهای

تجاری به دو خوشه ی رهبردر هزینه و متمایز ساز

غیرآزمایشی و توصیفی بوده و هدف اصلی آن تعیین

محصول تفکیک شده اند .نتایج نشان میدهد که

وجود ،میزان و بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مورد

ارتباط منفی و معنیداری بین اهرم مالی و عملکرد

آزمون است .دادههای مورد نظر از طریق بانکهای

شرکتها وجود دارد .این یافتهها بر وجود اثرات

اطالعاتی نرم افزار ره آورد نوین و پایگاههای اینترنتی

متغیرهای تعدیلگر شدت رقابت در صنعت و راهبرد

بورس جمع آوری شده است .جامعه آماری این

تجاری ،بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت

تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس

تأکید مینماید .این نتایج حاکی است ،تأثیر اهرم مالی

اوراق بهادار تهران طی دوره 4834- 4831می باشد.

بر عملکرد ،برای شرکتهای پیرو راهبرد رهبری

به منظور افزایش قدرت مقایسه نمونه با جامعه،

هزینه ،نسبت به شرکتهای متمایزساز منفی تر است.

انتخاب با استفاده از روش غربال و با توجه به

از سوی دیگر ،رابطه معنی دار و مثبتی نیز بین شدت

معیارهای زیر انجام شده است.

رقابت و عملکرد شرکتها مشاهده گردید.

 )4شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها قبل از
 4831باشد.

 -3فرضيههاي پژوهش

 )2شرکتهایی که پایان دوره مالی آنها 42/23

فرضيه اول :بازده مورد انتظار پرتفوهای مرتب شده
بر اساس اهرم مالی تفاوت معناداری با بازده واقعی

است.
 )8شرکتهایی که طی دوره مورد تحقیق

این پرتفوها دارد.

فعالیت مستمر داشته و جزءشرکتهای

فرضيه دوم :بازده مورد انتظار پرتفوهای دارای

تولیدی باشد.

کمترین تغییرات اهرم مالی ،به طور معناداری بیشتر از

 )1شرکتهایی که داده های آنها برای دوره
زمانی تحقیق در دسترس باشد.

بازده مورد انتظار پرتفوهای دارای بیشترین تغییرات

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال ،تعداد

اهرم مالی می باشد.
فرضيه سوم :پس از کنترل عوامل اندازه و ارزش

 441شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده

دفتری به ارزش بازار ،تغییرات اهرم دارای اثر منفی

است که تمامی آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب

بر بازده پرتفوها می باشد.

شدهاند.
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و هفتم
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نرز بازده بدون ریسک می باشد .در این

 -5مدل و متغيرهاي پژوهش
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای )(CAPM

پژوهش از نرز سود اوراق مشارکت دولتی به عنوان

برای توضیح این که چگونه ریسک اوراق بهادار در

نرز بازده بدون ریسک استفاده میشود .از آنجا که

بازار قیمتگذاری میشوند ،ایجاد شده که توسعه داده

سود این اوراق به صورت فصلی پرداخت می گردد،

شدۀ تئوری پرتفولیوی مدرن مارکوویتز است.

لذا نرز سود واقعی از نرز سود اسمی باالتر خواهد

) Ri ,t  R f ,t  i  iM ( RMt  R f ,t

رابطه ()4

بود که از رابطه ( )1نرز سود واقعی محاسبه می
گردد:

 :صرف ریسک سهام

)

رابطه ()1

)) (

((

 :Riمیانگین موزون بازده سهام
 :صرف ریسک بازار
∑

رابطه ()2
= بازده سهم

بازده ماهانه بازار در سال
رابطه ()1

= وزن سهم در پورتفوی

 :شاخص کل قیمت در پایان دوره
رابطه ()8

∑

= ارزش بازار کل سهام منتشره و موجود در بورس
شرکت

 :شاخص کل قیمت در پایان دوره

4

فاما و فرنچ ،در سال  ،4338-4332از تحقیقات
خود چنین نتیجهگیری کردند که یا بازار طبق برداشت
آنها کارآمد نیست ،یا مدل قیمتگذاری داراییهای

بازده سهام هر شرکت نیـز بـا اسـتفاده از قیمـت
بازار سهام شرکت در اول و آخـر دوره و نیـز منـافع
مالکیت سهامدار در آن دوره ،با استفاده از رابطـه ()1
محاسبه میشود:
رابطه ()1

)

سرمایهای درست نمیباشد و یا هر دو مورد مصداق
دارد .مدل سه عاملی در رابطه( )1آمده است:
رابطه()1
Ri ,t  R f ,t  i  iM ( RMt  R f ,t )  iHML HMLt  iSMB SMBt   i ,t

(

)
)

(
(

)

(

 :HMLعامل ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
شرکت در سال

است که از طریق جدول ( )4به

 :نــــرز بــــازده ســــهم شــــرکت در دوره

روش زیر محاسبه می شود :اگر در هر ماه متوسط

 :قیمت سهم شرکت در دوره

بازده دو پورتفوی  %80باال در گروه باالی میانه و

 :قیمــــت ســــهم شــــرکت در دوره 4

 :منافع مالکیت سـهم شـرکت در دوره (سـود
نقدی هر سهم)
 :αدرصد سهام جایزه شرکت

14

گروه پایین میانه ،از متوسط بازده دو پورتفوی %80
پایین در گروه باال و گروه پایین میانه کسر گردد
مقدار این متغیر در ماه مذکور بدست می آید .این
متغیر از طریق رابطه( )3محاسبه می شود.
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نقش اهرم بر تحلیل پرتفوی سهام با توجه به سالمت مالی شرکت ها

که متغیرهای اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش

جدول ( )1شش پرتفوليو
نسبتB/M

پایين()L

متوسط()M

باال()H

S/L

S/M

S/H

کوچک()S

B/L

B/M

B/H

بزرگ()B

اندازه شركت

بازار کنترل شده است .در واقع این متغیر بیانگر میزان
تطابق رفتار بازده مورد انتظار هر سهم با عامل روند
حرکت سهام یا بازده اضافی ناشی از عامل مومنتوم
در بازار میباشد .که از طریق جدول( )1محاسبه
میشود

رابطه ()3

⁄

⁄

⁄

⁄

جدول ( )2محاسبه عامل روند حركت قيمت سهام

 :SMBعامل اندازه شرکت میباشد که پس از
رتبهبندی شرکتها بر حسب اندازه ،از تفاوت بین
میانگین ساده بازدهی پورتفوی ساختگی شرکتهای
بزرگتر از میانه و میانگین ساده بازدهی پورتفوی
ساختگی شرکتهای کوچکتر از میانه ،در هر ماه
بدست می آید .بنابراین طبق آنچه در جدول ( )4آمده
است این متغیر از طریق رابطه ( )3محاسبه میشود:
رابطه()3

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

پایين( )Lمتوسط()M
HUMD
MUMD
LUMD
HUMD
MUMD
LUMD

HUMD
MUMD
LUMD
HUMD
MUMD
LUMD

باال()H
HUMD
MUMD
LUMD
HUMD
MUMD
LUMD

نسبتB/M

اندازه شركت
کوچک()S
بزرگ()B

همانطور که در جدول ()2مشاهده می شود برای
وارد کردن متغیر روند حرکت قیمت سهام  43پرتفو
تشکیل می شود ،به این صورت که ابتدا شرکتها بر
اساس متغیر اندازه به شرکتهای بزرگ و کوچک ،و

کارهات( )4331یک عامل ریسکی مرتبط با اثر
روند حرکت قیمت سهام( )Momentumساخت و با
اض افه کردن این عامل به مدل سه عاملی فاما و فرنچ
یک مدل چهار عاملی پیشنهاد کرد .این عامل از طریق
تفاوت در بازده پرتفوهای متشکل از سهامهای برنده
و بازده پرتفوهای متشکل از سهامهای بازنده محاسبه
میگردد .عامل اثر روند حرکت قیمت سهام در
رابطه( )40به مدل سه عاملی اضافه شده است.
رابطه()40

نیز به طور مستقل بر اساس متغیر BMبه شرکتهای
ارزشی(ارزش دفتری به ارزش بازار باال) ،متوسط و
رشدی(ارزش دفتری به ارزش بازار پائین) طبقه بندی
میشوند .در طبقه بندی شرکتها ،بر اساس متغیر
اندازه ،نقاط تفکیک پرتفوها میانه میباشد .در طبقه
بندی بر اساس متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار
نقاط تفکیک پرتفوها صدک 80و  10است .سپس
برای طبقهبندی شرکتها براساس روند حرکت قیمت
سهام به طور مستقل به سه طبقه ،شرکتهای با

Ri ,t  R f ,t   i  iM ( RMt  R f ,t )  iHML HMLt

مومنتوم باال ،متوسط و مومنتوم پائین تقسیم میشود،

 iSMB SMBt  iUMDUMDt   i ,t

و با پرتفوهای ایجاد شده قبلی اشتراک گیری میشود،
که از این طریق عامل اندازه و ارزش دفتری به ارزش

روند حرکت قیمت سهام( =)UMDتفاوت در

بازار کنترل شده ،و تنها تأثیر خالص این متغیر بر

بازده پرتفو های متشکل از سهامهای برنده و بازده

بازده در مدل سنجیده میشود ،که از طریق رابطه()44

پرتفوهای متشکل از سهام های بازنده  ،در شرایطی

محاسبه میشود.

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و هفتم
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همانطور که در جدول ( )8مشاهده میشود برای

رابطه()44
HUMD
6

LUMD
6

UMD 

عامل تغییرات اهرم ( =)ΔLEVتفاوت بازده
ماهانه پرتفوی سهام شرکتهای با اهرم باال و بازده
ماهانه پرتفوی سهام شرکتهای با اهرم پائین ،در
شرایطی که متغیرهای اندازه و نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازار کنترل شده است .در واقع این متغیر به

وارد کردن متغیر تغییرات اهرم  43پرتفو تشکیل
می شود ،که از این طریق عامل اندازه و ارزش دفتری
به ارزش بازار کنترل شده ،و تنها تأثیر خالص این
متغیر بر بازده در رابطه( )1سنجیده می شود .عامل
تغییرات اهرم به صورت رابطه( )42محاسبه میشود.
جمع بازده

پرتفوهایLLEV

1

تبیین میزان حساسیت بازده مورد انتظار یک سهم به
تفاوت عملکرد شرکتهای با اهرم پائین و
شرکتهای با اهرم باال می پردازد .در رابطه()42
عامل تغییرات اهرم به مدل چهار عاملی اضافه شده
است.
ΔLEV:
 :ΔLEVتغییرات اهرم مالی شرکت  iام در زمان tوt-1

 :کل دارایی های شرکت iام در زمان tام

-

جمع بازده

پرتفوهایHLEV

1

=LEV

در ادامه ،برای محاسبه بازده ماهانه هر پورتفوی،
دسته بندی ها به شرح زیر اعمال می شود :دسته
بندی انجام گرفته در پایان سال برای چهار ماه پس
از پایان سال

(سال 4

) معیار محاسبه بازده

پورتفوی ها بوده و اعمال این دسته بندی تا ماه سوم
سال 2

ادامه می یابد (یعنی اگر پایان سال مالی

شرکت اسفند ماه باشد ،دسته بندیهای انجام شده در
اسفند ماه سال جاری برای محاسبه بازده ماهانه
پورتفوی از تیر ماه سال بعد تا خرداد ماه دو سال بعد

رابطه()42

Ri ,t  R f ,t  i  iM ( RMt  R f ,t )  iHML HMLt 

iSMB SMBt  iUMDUMDt  iLEV LEV   i ,t

اعمال میشود) .دلیل این کار این است که تا زمانی
که صورتهای مالی شرکتها منتشر نگردد بازار از
تغییرات اهرم شرکتها آگاه نشده و در نتیجه این

نحوه تشکیل پرتفو براساس عامل تغییرات اهرم

تغییر بر بازده سهام آن شرکتها نیز اثر ندارند و از

مشابه عامل روند حرکت قیمت سهام میباشد که در

آنجایی که زمان انتشار صورتهای مالی شرکتها

جدول( )8آمده است.

معموال سه ماه بعد از تاریخ ترازنامه میباشد ،اعمال
دسته بندی ها نیز از ماه بعد آغاز میگردد.

جدول( )3محاسبه عامل تغييرات اهرم
پایين( )Lمتوسط( )Mباال()H

نسبتB/M

اندازه شركت

HLEV
MLEV
LLEV

HLEV
MLEV
LLEV

HLEV
MLEV
LLEV

کوچک()S

HLEV
MLEV
LLEV

HLEV
MLEV
LLEV

HLEV
MLEV
LLEV

بزرگ()B

 -6یافتههاي پژوهش
نتایج آزمون فرضيه اول
در این پژوهش پرتفوهای متشکل از سهام
شرکتها بر اساس تغییرات اهرم مالی از کمترین تا
بیشترین تغییر برای پرتفوهای با بازده یکسان و
موزون مطابق جدول( )1مرتب شده است ،به گونه ای

11
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نقش اهرم بر تحلیل پرتفوی سهام با توجه به سالمت مالی شرکت ها

که پرتفو( )4از کمترین تغییرات اهرم و یا دارای

در آزمون فرضیه یک مبنی بر عدم وجود تفاوت

تغییرات منفی(بخشی از بدهی طی سال پرداخت

بین بازده مورد انتظار و بازده واقعی پرتفوهای مرتب

شده) و پرتفو ( )1از بیشترین تغییرات اهرم برخوردار

شده بر اساس اهرم ،نتایج در جدول( )1به صورت

است.

ذیل میباشد.
جدول( )4نحوه پرتفوبندي براي آزمون فرضيه هاي 2،1
بازده با وزن یکسان و موزون
Δ LEV
ماه

سال

HIGHEST Δ LEV

LOWEST

پرتفو 1

پرتفو 2

پرتفو 3

پرتفو 4

پرتفو 5

31

42ماه

**

**

**

**

**

31

42ماه

**

**

**

**

**

31

42ماه

**

**

**

**

**

33

42ماه

**

**

**

**

**

33

42ماه

**

**

**

**

**

30

42ماه

**

**

**

**

**

34

42ماه

**

**

**

**

**

جدول(:)5نتایج حاصل از برازش مدل رگرسيون تأثيرتغييرات اهرم در پنج پرتفو(موزون و یكسان)
بازده با وزن یكسان
عرض از مبدأ
مدل

پرتفو پرتفو پرتفو
1

2

3

تفاوت عرض از مبدأ پرتفو 1و

پرتفو  4پرتفو 5

قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

- 4/142 - 4/484 0/481 0/311 2/111

R2تعدیل شده

0/812 0/434 0/204 0/232 0/024

معناداری آماره

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000

دوربین واتسن
ناهمسانی

واریانس_Arch

0/281 0/231 0/411 0/421 0/432

مدل سه عاملی فاما و فرنچ
R2تعدیل شده

0/811 0/431 0/434 0/212 0/241

معناداری آماره

0/000 0/000 0/001 0/000 0/04

ناهمسانی

واریانس_Arch

1/411

4/31 4/321 4/324 4/328 4/131
- 4/181 - 4/011 0/441 0/333 2/810

آماره دوربین واتسن

پرتفو 5

8/331

4/318 2/421 4/333 4/128 4/338
0/182 0/281 0/428 0/821 0/213

مدل سه عاملی با در نظر گرفتن عامل روند حرکت سهام - 4/114 - 4/010 0/404 0/314 2/218
R2تعدیل شده
معناداری آماره
دوربین واتسن
ناهمسانی

واریانس_Arch

0/813 0/432 0/413 0/211 0/281
0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
2/02 4/181 4/313 4/311

843012

2/24

0/421 0/112 0/281 0/142 0/421
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بازده موزون
عرض از مبداء

مدل

تفاوت عرض از مبدأ پرتفو1

پرتفو 1

پرتفو  2پرتفو  2پرتفو  4پرتفو 5

قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

2/113

- 2/041 - 4/2001 - 0/283 4/411

R2تعدیل شده

0/231

0/811

0/213

0/411

0/811

معناداری آماره

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

4/113

4/381

4/331

4/133

4/313

واریانس_Arch

0/413

0/211

0/231

0/811

0/824

مدل سه عاملی فاما و فرنچ

2/101

0/333 - 4/418 - 0/131 4/411

R2تعدیل شده

0/213

0/811

0/812

0/211

0/811

معناداری آماره

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

4/311

0/383

0/133

2/082

4/311

0/411

0/121

0/231

0/821

0/431

مدل سه عاملی با در نظر گرفتن عامل روند حرکت سهام

2/184

-441413 - 4/431 - 0/1001 4/448

دوربین واتسن
ناهمسانی

آماره دوربین واتسن
ناهمسانی

واریانس_Arch

R2تعدیل شده

0/814

0/818

0/822

0/818

0/112

معناداری آماره

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

4/111

4/313

4/381

2/28

2/41

0/431

0/124

0/211

0/111

0/433

دوربین واتسن
ناهمسانی

واریانس_Arch

و پرتفو 5

141314

14831

142113

همانطور که در جدول ( )1مشاهده می شود برای

کنند .به عبارتی عاملی بر بازده پرتفوهایی که از اهرم

آزمون این فرضیه از سه مدل ،برای پرتفوهای با وزن

باالیی برخوردارند تأثیر منفی می گذارد ،که متغیرهای

یکسان و وزن داده شده بر اساس ارزش بازار استفاده

توضیحی قادر به تبیین آن نیستند .بنابراین فرضیه یک

شده است .چنانچه عرض از مبدأ مدل (آلفا) در

مبنی بر وجود تفاوت میان بازده مورد انتظار و بازده

رگرسیون معنادار و غیر صفر باشد ،حاکی از این

واقعی پذیرفته می شود.

واقعیت است که بازده واقعی متفاوت از بازده مورد
انتظار است .همانطور که در این جدول آمده است

نتایج آزمون فرضيه دوم

برای پرتفوهای در نظر گرفته شده در این پژوهش

در آزمون فرضیه دو مبنی بر اینکه پرتفو

بازده غیر عادی ایجاده شده ،که مدل ها قادر به

شرکتهایی که از کمترین تغییرات اهرم برخوردارند

توضیح آن نمیباشند .بطوریکه برای پرتفوهای 2،4

نسبت به پرتفو شرکتهایی که دارای بیشترین

و 8با وزن یکسان بازده واقعی بیش از بازده مورد

تغییرات اهرم هستند بازدۀ بیشتری ایجاد می کنند به

انتظار است و برای پرتفوهای  1و 1بازده واقعی کمتر

این صورت عمل شد که بر اساس شرکتهای نمونه

از بازده مورد انتظار است به همین صورت برای

 1پرتفو تشکیل،که پرتفو یک حاوی کمترین تغییرات

پرتفوهای موزون ،پرتفو  4و  2بازدۀ واقعی بیش از

اهرم بوده و پرتفو پنج بیشترین تغییرات اهرم را دارا

بازده مورد انتظار ایجاد می کنند و پرتفوهای8،1و1

می باشد ،سپس برای هریک از پرتفوها طی دوره

بازدۀ کمتر از بازده مورد انتظار عاید سرمایه گذار می

زمانی پژوهش به وسیله سه مدل ،رگرسیون گیری
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شده است .نتایج حاکی از اینست که بر اساس مدل

چگونه تأثیری بر بازده میگذارد ،بر اساس جدول ()1

قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای پرتفوهای

پرتفوبندی انجام و متغیرهای اندازه و ارزش دفتری

یکسان و موزون به ترتیب  144118و ، 141314بر

به ارزش بازار کنترل گردید ،کنترل متغیرهای اندازه و

اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای پرتفوهای

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،به معنای آن است

یکسان و موزون به ترتیب 843311و  14831و بر

که توانایی تبیین کنندگی تغییرات بازده مورد انتظار

اساس مدل سه عاملی با افزودن عامل روند حرکت

سهام توسط این عامل ،مستقل از عوامل شناخته شدۀ

سهام برای پرتفوهای یکسان و موزون به ترتیب

قبل اندازه گیری شود و ضریب عامل تغییرات اهرم

 843012و  142113بین بازده پرتفو یک و پرتفو پنج

به درستی صرفاً منعکس کنندۀ قدرت تبیین کنندگی

تفاوت وجود دارد به نحوی که پرتفو یک در هر سه

این عوامل باشد.

مدل بازده بیشتری را نسبت به پرتفو پنج برای هر دو

بر اساس نتایج به دست آمده منعکس در جدول

حالت ساده و موزون ایجاد می کند .قابل توجه اینکه

( )1اهرم دارای تأثیر منفی با ضریب  %2141برای

بازده غیر عادی ایجاد شده از مدل تک عاملی تا مدل

پرتفوهای با وزن یکسان و ضریب  8341برای بازده

چهار عاملی رو به کاهش است به گونه ای که

های موزون می باشد .بدین معنی که با افزایش اهرم

متغیرهای مستقلی که به مدل اضافه شده است ،بخشی

با ثابت فرض کردن سایر عوامل تأثیرگذار برای

از این بازده غیر عادی را توضیح می دهند ،به هر

بازدههای یکسان کاهش 2141درصدی و برای بازده

حال تأثیری که تغییرات اهرم بر تشکیل پرتفوها دارد

های موزون کاهش  8341درصدی مشاهده می شود.

مدل های مذکور از توضیح کامل آن ناتوانند .بنابراین

بنابراین فرضیه سوم مبنی بر تأثیر منفی اهرم بر بازده

فرضیه دو رد نمیشود.

تأیید میگردد.که با نظریه های سرمایه گذاری کمتر از
اندازه و عدم تقارن اطالعات که بیان میکنند اهرم

نتایج آزمون فرضيه سوم

های باال فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب را

فرضيه سوم :پس از کنترل عوامل اندازه و ارزش

کاهش ،و موجب تقلیل ارزش شرکت می شود

دفتری به ارزش بازار  ،تغییرات اهرم دارای اثر منفی

هماهنگی دارد.

بر بازده پرتفوها میباشد.
به منظور آزمون فرضیه سوم در رابطه( )1عامل
تغییرات اهرم به مدل چهار عاملی اضافه شده است.
Ri ,t  R f ,t  i  iM ( RMt  R f ,t )  iHML HMLt 

iSMB SMBt  iUMDUMDt  iLEV LEV   i ,t

همانطور که مشاهده میشود ،در صورتیکه پرتفو
بندی بر اساس تغییرات اهرم صورت گیرد موجب
ایجاد بازده غیرعادی شده که مدل ها قادر به توضیح
آن نیستند .لذا در آزمون اینکه متغیر تغییرات اهرم
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جدول(:)6نتایج حاصل از برازش مدل چهار عاملی با افزودن عامل تغييرات اهرم وبازده سهام
بازده با وزن یكسان
متغيرهاي توضيحی

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0/133

0/081

4/332

0/014

RM

0/212

0/011

1/813

0/000

SMB

- 0/014

0/032

- 0/114

0/110

HML

0/081

0/011

0/111

0/181

UMD

0/011

0/011

0/311

0/1001

LEV

- 0/211

0/013

- 8/141

0/0003

R2

0/111

R2تعدیل شده

0/181

دوربین  -واتسن

4/323

آماره ARCH

0/824

آماره

0/000

F

بازده موزون
C

0/131

0/281

2/031

0/083

RM

0/031

0/081

2/133

0/003

SMB

- 0/821

0/011

- 1/331

0/000

HML

0/001

0/083

0/401

0/341

UMD

0/410

0/413

4/041

0/848

LEV

- 0/831

0/411

- 2/101

0/041

R2

0/131

R2تعدیل شده

0/112

دوربین  -واتسن

0/133

آماره ARCH

0/283

آماره

0/000

F

نتایج آزمون فرضيه چهارم

که بازده غیرعادی ایجاد شده برای پرتفوهای قرار

فرضيه چهارم :شدت تأثیر منفی تغییرات اهرم در

گرفته روی قطر اصلی جدول فوق از پرتفو  4تا پرتفو

سطوح باالی اهرم بیشتر از سطوح پایین تغییرات

41روند کاهشی داشته باشد ،اگر چنین اتفاقی بیافتد

اهرم میباشد.

ادعای ما در فرضیه  1پذیرفته میشود.

برای آزمون فرضیه این گونه عمل میشود که اگر

برای آزمون فرضیه چهارم از مدل فاما و فرنچ

قطر اصلی جدول باال را در نظر بگیریم میتوان به

( )4338استفاده میگردد ،که خالصه نتایج برآورد

آزمون فرضیه پرداخت ،همانطور که مشاهده میشود

رگرسیون خطی فاما و فرنچ ( ،)4338به صورت

پرتفو  4از کمترین سطح اهرم و کمترین تغییرات

سری زمانی ،با استفاده از نرمافزار

به

اهرم برخوردارست و پرتفو  41از بیشترین سطح و

صورت جدول ( )3میباشد.

بیشترین تغییرات برخوردارست .انتظار ما بر اینست
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نقش اهرم بر تحلیل پرتفوی سهام با توجه به سالمت مالی شرکت ها

جدول()7نحوه پرتفوبندي تغييرات اهرم و سطح اهرم
 4باالترین

3

 1كمترین

2

تغييرات اهرم
سطح اهرم
4کمترین

**

2

**

8

**

1باالترین

**

جدول( :)8نتایج برآورد مدل فاما و فرنچ ( )1993براي آزمون فرضيه چهارم

Ri ,t  R f ,t   i  iM ( RMt  R f ,t )  iHML HMLt  iSMBSMBt   i ,t

متغير

ضریب

Α

آماره

انحراف معيار

سطح معناداري

پرتفو یک
2/331

0/814

3/222

0/000

0/413

0/018

2/131

0/001

- 0/003

0/031

- 0/4001

0/320

- 0/081

0/033

- 0/101

0/131

4/114

آماره دوربین  -واتسون
آماره

2/382

معناداری آماره

0/083

0/441

ضریب تعیین ( )

0/011

تعدیل شده
پرتفو دو

Α

0/818

0/411

2/211

0/041

0/281

0/011

1/438

0/0004

0/481

0/4004

4/811

0/438

- 0/020

0/032

- 0/243

0/321

4/133

آماره دوربین  -واتسون
آماره

1/314

معناداری آماره

0/004

0/201

ضریب تعیین ( )

0/413

تعدیل شده
پرتفو سه

Α

آماره دوربین  -واتسون

- 0/823

0/428

- 2/113

0/004

0/432

0/013

8/838

0/0003

- 0/013

0/033

- 0/111

0/183

- 0/481

0/034

- 4/111

0/4001

4/111

آماره

1/314

معناداری آماره

0/0008

ضریب تعیین ( )
تعدیل شده

0/281
2/2003

پرتفو چهار
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Ri ,t  R f ,t   i  iM ( RMt  R f ,t )  iHML HMLt  iSMBSMBt   i ,t

متغير

ضریب

انحراف معيار

آماره

سطح معناداري

Α

- 2/111

0/833

1/803

04000

0/211

0/013

1/418

0/0004

- 0/033

0/401

- 0/321

0/813

- 0/082

0/033

- 0/821

0/111

4/118

آماره دوربین  -واتسون
آماره

1/134

معناداری آماره

0/0004

0/210

ضریب تعیین ( )
تعدیل شده

جدول( : )9نتایج آزمون

0/241

ARCH

Ri ,t  R f ,t   i  iM ( RMt  R f ,t )  iHML HMLt  iSMBSMBt   i ,t

پرتفو یک
4/881

آماره

4/283

معناداری آماره
پرتفو دو

0/318

آماره

0/113

معناداری آماره
پرتفو سه

0/143

آماره

0/343

معناداری آماره
پرتفو چهار

4/830

آماره

0/244

معناداری آماره

جدول( :)11عرض از مبدأ تخمين مدل
عرض از مبدأ
پرتفو

ضریب

انحراف معيار

آماره

سطح معناداري

پرتفو 4

2/331

0/814

8/222

0/000

پرتفو 2

0/818

0/411

2/211

0/041

پرتفو 8

- 0/823

0/428

- 2/113

0/004

پرتفو 1

- 2/111

0/833

1/803

04000

اختالف پرتفو یک و چهار
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نقش اهرم بر تحلیل پرتفوی سهام با توجه به سالمت مالی شرکت ها

برای بررسی وجود همسـانی واریـانس بـین جـز

پرتفو  41از کمترین سالمت مالی و بیشترین تغییرات

باقی مانده از آزمون  ARCHاستفاده میگردد .خالصه

برخوردارست .انتظار ما بر اینست که بازده غیر عادی

نتایج حاصل از آزمون وایـت ،بـرای دادههـای سـری

ایجاد شده برای پرتفوهای قرار گرفته روی قطر اصلی

زمانی ،در جدول()3آورده شده است.

جدول فوق از پرتفو  4تا پرتفو  41روند کاهشی

همانطور که مالحظه میشود ،پرتفو یک به میـزان
 1481011از پرتفو یک بازده غیر عادی بیشتری ایجاد

داشته باشد ،اگر چنین اتفاقی بیافتد ادعای ما در
فرضیه  1پذیرفته میشود.

می کند .بنابراین فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر اینکـه

برای آزمون فرضیه پنجم با استفاده از مدل فاما و

شدت تأثیر منفی تغییرات اهرم در سطوح باالی اهـرم

فرنچ( )4338استفاده می گردد .خالصه نتایج بـرآورد

بیشتر از سطوح پایین تغییـرات اهـرم مـی باشـد ،رد

رگرسیون خطـی فامـا و فـرنچ ( ،)4338بـه صـورت

نمیشود.

سری زمانی ،با استفاده از نرم افـزار

بـه

صورت جدول( )42می باشد.
برای بررسی وجود همسانی واریانس بین جز

نتایج آزمون فرضيه پنجم
فرضيه پنجم :شدت تأثیر منفی تغییرات اهرم در

باقی مانده از آزمون ARCHاستفاده میگردد .خالصه

سطوح پایین سالمت مالی شرکتها بیشتر از سطوح

نتایج حاصل از آزمون  ،ARCHبرای داده های سری

باالی سالمت مالی آنها میباشد.

زمانی ،در جدول( )48آورده شده است.

همانطور که در جدول  44مشاهده میشود با در

همانطور که مالحظه میشود ،پرتفو یک به میزان

نظر گرفتن تغییرات اهرم و سالمت مالی  41پرتفو

 14481از پرتفو یک بازده غیر عادی بیشتری ایجاد

برای هر ماه تشکیل میشود ،برای آزمون فرضیه این

میکند .بنابراین فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر اینکه

گونه عمل می شود که اگر قطر اصلی جدول( )48را

شدت تأثیر منفی تغییرات اهرم در سطوح باالی اهرم

در نظر بگیریم می توان به آزمون فرضیه پرداخت،

بیشتر از سطوح پایین تغییرات اهرم میباشد ،رد

همانطور که مشاهده می شود پرتفو  4از بیشترین

نمیشود.

سالمت مالی و کمترین تغییرات اهرم برخوردارست و

جدول( : )11نحوه پرتفوبندي تغييرات اهرم و سالمت مالی
 4باالترین

3

2

 1كمترین
**

تغييرات اهرم
سالمت مالی

4بیشترین

**
**

2
8
1کمترین

**
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جدول( :)12نتایج برآورد مدل فاما و فرنچ ()1993
Ri ,t  R f ,t   i  iM ( RMt  R f ,t )  iHML HMLt  iSMBSMBt   i ,t

متغير

ضریب

Α

آماره

انحراف معيار

سطح معناداري

پرتفو یک
2/311

0/114

1/113

4/000

0/218

0/011

0/131

0/0004

- 0/421

0/320

0/481

0/431

- 0/033

0/211

- 0/831

0/133

4/313

آماره دوربین  -واتسون
آماره

1/382

معناداری آماره

0/002

0/811

ضریب تعیین ( )

0/811

تعدیل شده
پرتفو دو

Α

0/318

0/231

8/021

0/0002

0/281

0/012

1/131

0/000

0/481

0/403

4/281

0/421

- 0/020

0/021

- 0/132

0/831

4/311

آماره دوربین  -واتسون
آماره

3/381

معناداری آماره

0/000

0/811

ضریب تعیین ( )

0/841

تعدیل شده
پرتفو سه

Α

- 0/038

0/023

- 8/213

0/0001

0/231

0/034

2/211

0/00004

- 0/421

0/430

- 0/131

0/141

- 0/211

0/202

- 4/211

0/442

0/024

آماره دوربین  -واتسون
آماره

3/042

معناداری آماره

0/000

0/231

ضریب تعیین ( )

0/211

تعدیل شده
پرتفو چهار

Α

آماره دوربین  -واتسون

44

- 8/411

0/101

- 1/211

0/000

0/111

0/413

8/411

0/0002

- 0/824

0/103

- 0/131

0/313

- 0/111

0/138

- 4/482

0/411

4/311

آماره

3/211

معناداری آماره

0/000

ضریب تعیین ( )
تعدیل شده
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0/281
0/202
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جدول( :)13نتایج آزمون

ARCH

Ri ,t  R f ,t   i  iM ( RMt  R f ,t )  iHML HMLt  iSMBSMBt   i ,t

پرتفو یک
4/311

آماره

0/821

معناداری آماره
پرتفو دو

0/811

آماره

0/311

معناداری آماره
پرتفو سه

0/133

آماره

0/111

معناداری آماره
پرتفو چهار

4/131

آماره

0/433

معناداری آماره

جدول( :)14عرض از مبدأ تخمين مدل
عرض از مبدأ
پرتفو

ضریب

انحراف معيار

آماره

سطح معناداري

پرتفو 4

2/311

0/114

1/113

0/000

پرتفو 2

0/318

0/231

8/021

0400024

پرتفو 8

- 0/038

0/023

- 2/213

0/0001

پرتفو 1

- 8/411

0/101

- 1/211

0/000
1/481

اختالف پرتفو یک و چهار

تغییرات اهرم در دوره بعد انعکاس مییابد ،لذا تأثیر

 -6نتيجهگيري و بحث
نتایج حاصل پزوهش نشان می دهد که بازده مورد

اهرم را بر بازده آتی سهام مورد آزمون قرار می دهد.

انتظار پرتفوهای مرتب شده بر اساس اهرم مالی

نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی اهرم کوتاه

تفاوت معناداری با بازده واقعی این پرتفوها دارد .که

مدت بر قیمت سهام میباشد که در شرکتهای که

این نتایج مشابه پژوهش ژای و چی( )2044میباشد،

سطوح باالتری از اهرم کوتاه مدت دارند ،بازده

نتایج آنها حاکی از تأثیر منفی اهرم بر روی بازده

بیشتری ایجاد میکنند .اما بین اهرم بلند مدت و بازده

پرتفوها در هر دو مدل پژوهش بود ،که این شدت در

آتی سهام ارتباط معناداری بدست نیامد.

پرتفوهای با تغییرات اهرم باال بیشتر بود .همچنین

همچنین در فرضیه دیگر پژوهش مبنی بر اینکه

کاسه ( )2044پرتفوهایی متشکل از بازده سهام ماهانه

پرتفو شرکتهایی که از کمترین تغییرات اهرم

را بر مبنای نسبتهای اهرمی ساالنه ایجاد نمود ،او در

برخوردارند نسبت به پرتفو شرکتهایی که دارای

پژوهش خود از استدالل میکند که محتوای اطالعاتی

بیشترین تغییرات اهرم هستند بازدۀ بیشتری ایجاد

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و هفتم

47

طاهره يوسفوند و آزيتا جهانشاد

میکنند به این صورت عمل شد که بر اساس

و همکاران( ،)2001النتین و پرم باندری( )4333و

شرکتهای نمونه  1پرتفو تشکیل،که پرتفو یک

میرز( )4311به نتایجی مشابه ،ونتایج این فرضیه

حاوی کمترین تغییرات اهرم بوده و پرتفو پنج

برخالف یافتههای النگ و همکاران ( )4331که بیان

بیشترین تغییرات اهرم را دارا می باشد ،سپس برای

کردند ارتباط مثبت بین اهرم و ارزش شرکت وجود

هریک از پرتفوها طی دوره زمانی پژوهش به وسیله

دارد ،میباشد.

سه مدل ،رگرسیون گیری شده است .نتایج حاکی از

ضمنا شدت تأثیر منفی تغییرات اهـرم در سـطوح

اینست که بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های

باالی اهـرم بیشـتر از سـطوح پـایین تغییـرات اهـرم

سرمایه ای بین بازده پرتفو یک و پرتفو پنج تفاوت

میباشد که در همین راستا باندری ()4333نشـان داد

وجود دارد به نحوی که پرتفو یک در هر سه مدل

شرکتهایی که اهرم باالیی دارنـد (نسـبت بـدهی بـه

بازده بیشتری را نسبت به پرتفو پنج برای هر دو

حقوق صاحبان سهام) نسبت به شرکتهایی که اهـرم

حالت ساده و موزون ایجاد میکند .به هر حال تأثیری

پایینی دارند ،میانگین بازدهی باالتری دارند .این نتیجه

که تغییرات اهرم بر تشکیل پرتفوها دارد مدل های

پس از منظور کردن بتا و انـدازهی شـرکت بـه عنـوان

مذکور از توضیح کامل آن ناتوانند .بنابراین فرضیه دو

متغیرهای کنترل نیز همچنان پابرجا بـود .اهـرم بـاال،

پژوهش رد شد.که مغایر با نتایج تحقیق ادامی و

درجه ریسکی بودن سهام شرکت را افزایش میدهـد،

همکاران ( )2040میباشد ،زیرا آنها به تأثیر منفی

ولی این افزایش ریسک باید در ضریب بتای توضیحی

اهرم بر بازده سهام در مدل قیمت گذاری داراییهای

باالتر منعکس شود ،که نتایج وی نشان دهنده تضاد با

سرمایهای ،رسیدند .همچنین آنها یافتند که شدت

پیش بینی های مدل CAPMاست.

تأثیر منفی اهرم بر بازده در سطوح باالی اهرم بسیار
بیشتر از سطوح پایین می باشد.

تأثیر منفی تغییرات اهرم در سطوح پایین سالمت
مالی شرکتها بیشتر از سطوح باالی سالمت مالی

همانطور که مشاهده گردید ،در صورتیکه پرتفو

آنها میباشد ،که در این رابطه جرج و همکاران

بندی بر اساس تغییرات اهرم صورت گیرد موجب

( )2003پژوهشی را تحت عنوان تحلیل آشفتگی مالی

ایجاد بازده غیرعادی شده که مدلها قادر به توضیح

و معمای اهرم و بازده و بازده تعدیل شده سهام مورد

آن نیستند .لذا در آزمون اینکه متغیر تغییرات اهرم

بررسی قرار دادند .آنها در پژوهش خود از پژوهش

چگونه تأثیری بر بازده میگذارد ،متغیرهای اندازه و

برک گرین و نایک( )4333الگو برداری نمودند .لذا

ارزش دفتری به ارزش بازار کنترل گردید ،و در

پنج پرتفو بر اساس سطوح اهرم و سطوح آشفتگی

نهایت ف رضیه سوم مبنی بر تأثیر منفی اهرم بر بازده

مالی برای ماههای سال تشکیل دادند .نتایج این

تأیید گردید .که با نظریههای سرمایهگذاری کمتر از

پژوهش حاکی از تأثیر منفی اهرم بر بازده سهام

اندازه و عدم تقارن اطالعات که بیان میکنند

میباشد ،که شدت تأثیر منفی بر بازده تعدیل شده بر

اهرمهای باال فرصتهای سرمایهگذاری مطلوب را

اساس ریسک قویتر است .همچنین آنها یافتند

کاهش ،و موجب تقلیل ارزش شرکت میشود

شرکتهایی که دارای ریسک ورشکستگی باالتری

هماهنگی دارد .محققانی از قبیل لوونیای و

هستند میزان اهرم پایینتری را بر میگزینند.

اجنیک( ،)2042ادامی و همکاران( ،)2040سوالگنا

در انتها با توجه به نتایج پژوهش به تحلیل گـران،

وجیتندرا ( ، )2040جرج و همکاران( ،)2003آیوازیان

کارگزاران بورس و مشاوران مـالی کـه وفیفـه آنهـا
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تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شـرکت هـای پذیرفتـه

بورس تهران .دانشور رفتار  ،شماره  ،1ص ص

شده در بورس می باشد ،پیشنهاد میگردد برای تبیـین

.11-81

رفتار بازده سهام شرکتهـا پذیرفتـه شـده در بـورس

 خدامی پور ،احمد و اسماعیلی آزاده .)4830(.

تهران و تشریح وضعیت مالی آینده شـرکتهـا بـرای

رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد

متقاضیانی که به خرید سهام شرکت هـا مـیپردازنـد،

عملیاتی .دانش حسابداری ،شماره  ،1ص ص 11

می توانند از این مـدل اسـتفاده نمـوده و بـه شـرایط

تا .34

خاص شرکت هـا و هـر سـه عامـل تغییـرات اهـرم ،

 رضایی ،فرزین و عازم ،حامد. )4834( .تأثیر

سالمت مـالی و سـطوح اهـرم در اتخـاذ تصـمیمات

شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم

سرمایه گذاری توجه نمایند .و پیشنهاد میگردد بـرای

مالی و عملکرد شرکت ها ،حسابداری مدیریت

ادامه سرمایهگذاری و خرید سـهام شـرکتهـا حتمـا

،دوره  ،1شماره (4پیاپی  ،)42ص ص441- 404

عامل تغییرات اهـرم را دخیـل نمـوده و بـه وضـیعت

 سعیدی ،علی و همکاران.)4834( .تأثیر اهرم مالی

سالمت مالی و شرایط اهرمی بودن شرکتهـا توجـه

بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های

نمایند.

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
حسابداری مدیریت،دوره  ،1شماره (2پیاپی ،)48
ص ص41- 23

فهرست منابع
 اسالمی بیدگلی ،غالمرضا و خجسته ،محمد علی.

 فدائی نژاد ،محمد اسماعیل و صادقی ،محسن

( .)4833ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سه

( .)1385بررسی سودمندی استراتژی های مومنتوم

عاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهره وری سرمایه،

و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران  .فصلنامه

تحقیقات حسابداری ،ش .4

پیام مدیریت ،شماره ،5ص ص .1-4

 بنی مهد ،بهمن و فرزانه نوخندان  ،متین .)1393(.

 نوروش ،ایرج و یزدانی ،سیما ( )4833بررسی

شناسایی عوامل تعیین کننده بر فرصت سرمایه

تاثیر اهرم مالی بر سـرمایه گـذاری در شرکتهـای

گذاری با استفاده از رگرسیون ،پژوهشهای

پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران ،

حسابداری مالی و حسابرسی ،سال ششم  ،شماره

مجلـه پـژوهش هـای حسابداری مالی ،ص 81-

بیست ویکم،ص ص  201تا .228

13

 توکلنیا ،اسماعیل و تیرگری ،مهدی. )4838(.اهرم
مالی ،سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران :بررسی روابط غیرخطی و سلسلهمراتبی،
حسابداری مدیریت ،دوره  ،1شماره ( 8پیاپی
 ،)22ص ص 14-81
 جعفری صمیمی ،احمد و همکاران .)4838(.
بررسی رابطه روشهای تأمین مالی (منابع
خارجی) و بازده و قیمت سهام شرکتهای
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