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هدف حسابداری بهعنوان سامانه اطالعاتی ،تأمین نیازهای اطالعاتی و بهبود تصمیمگیریهای اقتصادی
است .در این پژوهش چگونگی کاربرد اطالعات حسابداری بهعنوان سبک در «سرمایهگذاری سبک پایه»
بررسی شده است .در این سرمایهگذاری ،بهجای توجه به یک شرکت خاص ،ابتدا شرکتها بر پایه ویژگی
خاصی دستهبندی میشوند سپس یک شرکت از میان آن گروه انتخاب میگردد .متغیرهای حسابداری
مورد آزمون شامل سود هر سهم ،ارزش دفتری ،اندازه و نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش است.
نمونه مورد بررسی شامل  381شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای  1387تا
 1393است .نتایج نشان میدهد که تمامی متغیرهای مورد بررسی بهعنوان «سبک» مورد استفاده
سرمایهگذاران هستند هر چند نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش کاربرد کمتری داشته است .مطابق
نتایج ،شرکتهای دارای سود هر سهم ،ارزش دفتری و اندازه کمتر ،تقاضای خرید باالتری را تجربه کردهاند.
واژههای کلیدی :سرمایه گذاری سبکپایه ،حسابداری ،ارتباط ارزشی.
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مقدمه
تصمیم گیری جزء اساسی زندگی و فعالیت روزمره انسان است .پژوهش در خصوص روش و شیوه
تصمیم گیری ضروری است تا بتوان اطالعات الزم برای بهبود تصمیمگیری را فراهم کرد .هر چه
تصمیم گیری انسان بهبود یابد ،کیفیت زندگی انسان نیز بهبود خواهد یافت .طبیعتاً این امر در
تصمیمگیریهای اقتصادی انسان نیز مصداق دارد .هدف حسابداری بهعنوان سامانه اطالعاتی ،تأمین
نیازهای اطالعاتی و بهبود تصمیمگیریهای اقتصادی است .از گذشته تاکنون ،پژوهشهای حسابداری به
دنبال دو موضوع کلی «فراگیری الگوی تصمیمگیری» و «تشخیص اطالعات مورد نیاز الگو» بودهاند .در
این پژوهش الگوی تصمیمگیری مورد استفاده «سرمایهگذاری سبک پایه» است .در این الگو،
سرمایهگذاران گزینهها را بر مبنای ویژگیهای مشترک به دستههای گوناگون ،دستهبندی مینمایند سپس
در این دستهها سرمایهگذاری میکنند که هر یک از این دستهها «سبک» نامیده میشود .گام بعدی یافتن
اطالعاتی است که مبنای دستهبندی و ساخت سبک هستند .صورتهای مالی ابزار حسابداری برای انتقال
«اطالعاتی تلخیص و طبقهبندیشده درباره وضعیت مالی ،عملكرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد
تجاری» به کاربران است [ .]1طبیعی است انتظار داشته باشیم اطالعات حسابداری ،مبنای دستهبندی
قرار بگیرد.
این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی کاربرد اطالعات حسابداری شامل (سود هر سهم ،ارزش دفتری،
اندازه و جریان نقدی عملیاتی به فروش) بهعنوان سبک ،در میان سرمایهگذاران حاضر در بورس اوراق
بهادار تهران است .پرسشهای اصلی این است که آیا اطالعات حسابداری بهعنوان سبک کاربرد دارند؟
فراوانی و گستره کاربرد اطالعات حسابداری در سرمایهگذاری سبکپایه به چه میزان است؟
مبانی نظری
سرمایهگذاران همواره با تصمیمگیری بین گزینههای گوناگون و تأمین اطالعات مورد نیاز روبرو هستند
[ .]28در این میان اطالعات حسابداری جایگاه ویژهای دارد .در واقع یكی از مشكالت عمده در استاندارد
گذاری حسابداری ،عدم شناخت ماهیت و فرآیند تصمیمگیری عقالنی در محیط اقتصادی است [.]5
چارچوبهای نظری گزارشگری مالی ،فراهمسازی اطالعات سودمند در تصمیمگیری را از اهداف اصلی
حسابداری میدانند [ .]6[ ,]2در واقع هر چه اطالعات حسابداری توسط سرمایهگذاران استفاده بیشتری
شود ،انتظار میرود عقالنیت تصمیمگیری نیز افزایش یابد.
شواهد گستردهای از کاربرد اطالعات بنیادی در گزینش سرمایهگذاری وجود دارد .با پیشگامی گراهام و
داد [ ]21و در ادامه بال و براون [ ،]13جایگاه ویژهای برای پژوهشهای حوزه «ارتباط ارزشی» ایجاد شد.
پژوهشهای این حوزه نشان دادهاند که تحلیل بنیادی از طریق کاربرد منطقی اطالعات حسابداری ،منافع
اقتصادی بالقوهای دارد [.]30
پژوهشهای حوزه ارتباط ارزشی بر پایه این واقعیت است که صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطالعات
به سرمایهگذاران است و اطالعات حسابداری بر قیمت و بازده سهام مؤثر هستند [ .]26[ ،]24[ ،]20در
واقع عوامل بازار به گزارشهای مالی شرکتها وابسته هستند .مؤثر بودن گزارشهای مالی منوط به مربوط
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و قابل اتكا بودن اطالعات است و اطالعاتی مربوط تلقی میشود که تصمیم کاربران را متأثر سازد [،]12
[ .] 26ارزش شرکت بر مبنای درک بازار از عملكرد شرکت است و اطالعات حسابداری ،اطالعات ضروری
برای شكلدهی این درک را فراهم میکند [ .]24اطالعات حسابداری بهعنوان بهترین ابزار برای انتقال
اطالعات ارزش و عملكرد شرکت به بازار سرمایه شناخته میشود .تصمیم آگاهانه و باکیفیت سرمایهگذاران
منوط به اطالعات حسابداری باکیفیت است .پیشفرض استفاده از این اطالعات ،وجود رابطه بین ارقام
حسابداری و ارزش بازار شرکتها است .مالنگا [ ]26اطالعات حسابداری را به این شكل تعریف میکند:
اطالعات بهدستآمده از سامانه حسابداری شرکتی خاص که در قالب صورتهای مالی ،گزارشهای خاص
(کتبی یا شفاهی ،ساالنه یا ماهانه) نمایش داده میشود.
ارتباط ارزشی هنگامی وجود دارد که رابطه آماری بین اطالعات حسابداری و ارزش سهام وجود داشته
باشد [ .]26پژوهشهای فراوانی ارتباط بین سود حسابداری و بازده سهام را نشان دادهاند [ .]19در دههی
اخیر وقوع تقلب در صورتهای مالی ،دغدغه پیرامون اطالعات حسابداری افزایش داده است .عمده
پژوهشها در خصوص سود هر سهم ،ارزش دفتری و جریان نقدی صورت گرفته است [ ]24[ ،]2و نشان
دادهاند که سود و ارزش دفتری ،اثر معنیداری در ارزشگذاری دارند .هر چند جریان نقدی به سبب
مشكل ناشی از تطابق و زمانبندی ،اثرگذاری کمتری دارد [ .]24نتایج پژوهشهای انجامشده در حوزه
ارتباط ارزشی ،نشان داده است که قدرت توضیحی سود و ارزش دفتری در طی  40سال گذشته در
مواقعی افزایش داشته است [ .]20با مروری بر پژوهشها در حوزه کاربرد اطالعات حسابداری در بازار
سرمایه ،مشاهده میشود که اطالعات مرتبط با سودآوری و نقدینگی از جایگاه ویژهای برخوردار هستند.
«سرمایهگذاری سبکپایه» به راهبرد سرمایهگذاری بر مبنای دستهبندی گزینههای سرمایهگذاری اشاره
دارد [ .]29سرمایهگذاران گزینهها را به دستههای گوناگون ،دستهبندی مینمایند و در این دستهها
سرمایهگذاری میکنند .به هر یک از دستههای دارایی تعریفشده در فرآیند باال« ،سبک» و به فرآیند
تخصیص منابع مالی به «سبکها» ،سرمایهگذاری سبک پایه گفته میشود [ ]8[ ,]16و [ .]7باربریز و
شلیفر [ ]14نظریه رفتاری «سرمایهگذاری سبک پایه» را بسط دادند .این نظریه عنوان میکند که
سرمایهگذاران بهجای انتظار عقالنی ،بر مبنای «سبک»ها سرمایهگذاری میکنند [ .]23در تعریف این
دستههای دارایی ،احساسات و سوگیری سرمایهگذاران ،نقش کلیدی ایفا میکنند [ .]27اگر سرمایهگذاران
سهام منتخب خود را برحسب «سبک» دستهبندی کنند ،احتماالً تصمیم برای سرمایهگذاری برحسب
«سبک» ،در قالب تقاضا و خرید گسترده در سطح «سبک» بروز میکند [ .]19در صورت وجود
سرمایهگذاری سبک پایه ،پدیدهی رفتار تودهوار 1گروهی از سرمایهگذاران و تشكیل یک سبک روی
میدهد [.]23[ ،]18

Herd Behavior
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پیشینه تحقیق
هاین [ ]22نمونهای شامل  9752شرکت در بازار آمریكا را مورد بررسی قرار داد .وی دریافت که در
شرکتهای کوچک توجه به زیان کاهش و اهمیت ارزش دفتری افزایش مییابد.
چاندرا و رو [ ] 17در بازار آمریكا نشان دادند که ارتباط ارزشی سود و درآمد در طول زمان فراگیر بوده
است .در شرکت های دارای سودهای باال ،ارتباط ارزشی سود (درآمد) کاهش (افزایش) مییابد .همچنین
در بلندمدت ،ارتباط ارزشی درآمد از سود بیشتر است.
کانیبانو و همكارانش [ ] 15در اسپانیا نشان دادند که قدرت توضیحی سود و ارزش دفتری در ده سال
گذشته کاهش نداشته است .هر چند قدرت توضیحی ارزش دفتری نسبت به سود ،کاهش داشته است.
نتایج گلیزاکوس و همكارانش [ ] 20در یونان ،بیانگر افزایش قدرت توضیحی سود و ارزش دفتری است.
آنان نتیجه گرفتند که اطالعات بنیادی نسبت به اطالعات بازار برای سرمایهگذاران اهمیت بیشتری دارد.
وون [ ]25در پژوهش خود در کره جنوبی ،نشان داد که به ترتیب ارزش دفتری ،جریان نقدی و سود
بیشترین ارتباط ارزشی را داشتهاند .همچنین در طول زمان معنیداری ارزش دفتری و جریان نقدی
افزایش داشته است.
چوی و سیاس [ ]18نشان دادند حدود  %65درصد رفتار تودهوار در سبک مشترک صنعت ،اندازه و ارزش
دفتری روی داده است.
جیم و تانگ [ ]23در پژوهش خود در زمینه سرمایهگذاری سبک پایه نشان دادند که دستکم %30
معامالت سرمایهگذاران ،بر مبنای اطالعات اندازه و ارزش دفتری است.
عباسی و علی دوست [ ]10در پژوهش خود شواهد معنیداری از تأثیر اندازه بر بازده سهام مشاهده
نكردند .ولی شواهد آنان معنیداری اثر سود ،ارزش دفتری و جریان نقدی بر بازده سهام را نشان داد.
برزگری و جمالی [ ]2به مرور پژوهشهای انجامشده در زمینهی نقش نسبتهای مالی در بازده سهام در
ایران پرداختند .آنان برخی تناقضها در نتایج پژوهشهای مختلف را نشان دادند (بهویژه در رابطه با ارزش
دفتری) و آن را ناشی از پایین بودن کیفیت اطالعات حسابداری و نبود ارزشهای جاری دانستند .در
بررسی آنان مشخص شد نسبتهای سودآوری در پیشبینی بازده سهام ،بیشترین ارتباط را نشان داده
است.
عثمانی و حسینی [ ]11تأثیر مستقیم ارزش دفتری و سود هر سهم بر بازده را نشان دادند .آنان چنین
نتیجه گرفتند که اطالعات تاریخی حسابداری دارای محتوای اطالعاتی است.
شریعت پناهی و خسروی [ ]9ارتباط ارزشی متغیرهای اندازه شرکت ،نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار
سهام ،و نسبت سود به قیمت هر سهام را بررسی نمودند .نتایج آنان مبین رابطهی منفی بین اندازه و
بازده ،رابطهی مثبت بین نسبت ارزش دفتری و بازده و نبود رابطهی معنیدار بین نسبت سود به قیمت
بوده است.
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برادران و همكاران [ ]3رابطه بین تغییرات در ارزش دفتری و سود هر سهم با تغییرات در قیمت سهام را
آزمون نمودند .آزمون فرضیه های آنان نشان داد که ارزش دفتری و سود هر سهم ارتباط معنیداری با
قیمت سهام دارند و همبستگی سود بیش از ارزش دفتری است.
پور حیدری و همكاران [ ]4دریافتند بخش قابلتوجهی از تغییرات ارزش شرکت بهوسیله سود تبیین
میشود و ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار
نبوده است.
پرسشها و فرضیههای پژوهش
.1
.2
.3
.4

بین رفتار تودهوار در گروههای پنجگانه سود هر سهم به عنوان سبک ،تفاوت معنیدار وجود دارد.
بین رفتار تودهوار در گروههای پنجگانه ارزش دفتری به عنوان سبک ،تفاوت معنیدار وجود دارد.
بین رفتار تودهوار در گروههای پنجگانه اندازه به عنوان سبک ،تفاوت معنیدار وجود دارد.
بین رفتار تودهوار در گروههای پنجگانه نسبت جریان نقد عملیاتی به فروش به عنوان سبک ،تفاوت
معنیدار وجود دارد.

روش تحقیق
مطابق نظریه باربریز و شلیفر [ ]14پیامد استفاده از «سبک» در قالب رفتار تودهوار قابل مشاهده است.
رفتار تودهوار عبارت است از رفتاری از سرمایهگذاران که اطالعات بنیادین را نادیده میگیرند و بر پایه
رفتار بازار تصمیمگیری میکنند و باعث انجام معاملههایی مشابه و همسو میشوند [ .]5اگر اطالعاتی
خاص (مانند سود هر سهم) در نگاه سرمایهگذاران ،بهعنوان یک سبک باشد ،انتظار میرود معامالت
سرمایه گذاران در سطح آن سبک ،دارای همبستگی باشد .لذا در این پژوهش از نسبت تقاضای خرید برای
بررسی همبستگی معامالت سرمایهگذاران استفاده میشود .دادههای معامالت دریافتی از بورس اوراق
بهادار تهران به نوع پیشنهاد خرید یا فروش تفكیک نشده است لذا با توجه به پژوهش جیم و تانگ [،]23
برای تفكیک هر یک از معامالت مطابق رابطه ( )1عمل شد :اگر مبلغ معامله از میانگین روزانه قیمت
سهام بیشتر (کمتر) باشد ،معامله بهعنوان پیشنهاد خرید (فروش) در نظر گرفته میشود.
Buy_Tradei ,d
if Pr_Tradei,d >= Pr_Averagei,d
()1
Sell_Tradei ,d
if Pr_Tradei,d < Pr_Averagei,d
 Buy_Tradei ,d؛ معامله پیشنهاد خرید سهم شرکت  iدر روز d
 Sell_Tradei ,d؛ معامله پیشنهاد فروش سهم شرکت  iدر روز d
 Pr_Tradei,d؛ قیمت معامله هر سهم شرکت  iدر روز d
 Pr_Averagei,d؛ میانگین قیمت هر سهم شرکت  iدر روز d
سپس برای هر هفته نسبت تقاضای خرید برای هر شرکت در سال  )Pbt+1( t+1محاسبه میشودPbt+1 .
با توجه به رابطه ( )2محاسبه گردید:
)Pbi,t+1 = Buyi,t+1 / (Buyi,t+1 + Selli,t+1
()2
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Pbi,t؛ نسبت خرید شرکت  iدر هر هفته سال t+1
Buyi,t؛ شمار معامالت خرید در شرکت  iدر هر هفته سال t+1
Selli,t؛ شمار معامالت فروش در شرکت  iدر هر هفته سال t+1
در مرحله بعد با توجه به متغیرهای مورد بررسی ،شرکتها در هر سال به ترتیب کوچکترین به بزرگترین
داده ،مرتب شدهاند و در پنج گروه قرار گرفتهاند .در واقع گروه اول حاوی شرکتهای دارای کمترین مقدار
و گروه پنجم حاوی شرکتهای دارای بزرگترین مقدار هستند .متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش
شامل سود هر سهم ،ارزش دفتری ،اندازه و نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش هستند .مقادیر این
متغیرها به شرح ذیل محاسبه شده است:

 سود هر سهم () EPS؛ برای سود هر سهم از مقادیر گزارش شده در صورت سود و زیان شرکتهای
نمونه در سال  tاستفاده شده است.
 ارزش دفتری ()BV؛ برای محاسبهی ارزش دفتری ،جمع داراییها از جمع بدهیها کسر گردید.
 اندازه شرکت ()SIZE؛ برای اندازه شرکت ،از جمع داراییها بهعنوان شاخص استفاده گردید.

 نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش()CF_Sale؛ برای محاسبهی نسبت جریان نقد عملیاتی به
فروش ،جریان نقد عملیاتی شرکت بر جمع فروش تقسیم شده است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی
 1387تا  1393است .برای تعیین حجم نمونه از روش حذف نظاممند استفاده میشود .بدین منظور
شرکتهای حائز شرایط زیر انتخاب شدهاند:
( )1پیش از سال  1387در بورس پذیرفتهشده باشند و تا پایان دوره پژوهش حذف نشده باشند )2( .بیش
از سه ماه وقفه معامالتی نداشته باشد )3( .اطالعات آن در دسترس باشد.
با توجه به شرایط فوق ،نمونه منتخب شامل  381شرکت است .در بررسی فرضیه چهارم (نسبت جریان
نقد عملیاتی به فروش) شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها حذف شدهاند در نتیجه تعداد شرکتهای
نمونه  358شرکت است.
این پژوهش ،یک پژوهش توصیفی از نوع پژوهشهای پس رویدادی و از لحاظ هدف کاربردی است .با
توجه به ماهیت پژوهش ،برای گردآوری مبانی نظری از روش کتابخانهای استفاده گردیده است .بخشی از
دادههای مورد نیاز این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای تدبیر پرداز و رهآورد نوین تهیه شده است.
دادههای مربوط به معامالت بورس با همكاری «شرکت مدیریت فناوری بورس تهران» تهیه شده است و
توسط نویسندگان ،تحلیل و آماده گردیده است .برای آمادهسازی و تحلیل دادهها از نرمافزار صفحه گسترده
مایكروسافت اکسل و بسته تحلیل آماری تحلیل واریانس ( )ANOVAاستفاده شده است.

103.

تحلیل کاربرد اطالعات حسابداری در سرمایهگذاری سبک پایه

آمار توصیفی
در دوره آزمون ،حدود  37میلیون معامله مورد بررسی قرار گرفته است .با تفكیک معامالت به سمت خرید
یا فروش ،حدود  21میلیون معامله در سمت خرید و  16میلیون معامله در سمت فروش طبقه بندی شده
است .در جدول شماره ( )1آمار توصیفی دادههای پژوهش نمایش داده شده است .اطالعات هر یک از
متغیرها به ترتیب در بخش خود درج شده است .در هریک از چهار بخش جدول ( ،)1گروههای پنجگانه
بر اساس میزان کمی متغیر تشكیل شده است .تفكیک شرکتها در گروههای پنجگانه ،به صورت ساالنه
و مجزا انجام شده است .میانگین سود هر سهم در گروه اول برابر زیان  271ریالی و میانگین نسبت جریان
نقدی عملیاتی به فروش در گروه اول معادل منفی  %36است .به همین ترتیب در گروه پنجم میانگین
سود هر سهم  2593ریال و میانگین نسبت جریان نقدی  678درصد است .در نتیجه میتوان در فرضیه
اول و چهارم ،از گروههای پنجگانه به عنوان شاخص بازده هر گروه استفاده نمود .یعنی ضعیفترین عملكرد
در گروه اول و قویترین عملكرد در گروه پنجم قرار دارد.
نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
نتایج آزمون فرضیه اول؛
برای آزمون فرضیه اول مبنی بر استفاده از اطالعات  EPSبه عنوان سبک ،ابتدا دادههای مرتبط با EPS
شرکتهای نمونه در سال  tو تعداد معامالت در سال  t+1گردآوری گردید .شرکتهای نمونه هر سال با
توجه به  EPSدر پنج گروه کوچک به بزرگ تقسیم بندی گردیدند .به همین ترتیب اطالعات نسبت
تقاضای خرید ( )PBt+1با توجه به  EPStگروهبندی گردید.
برای مقایسه معنیداری تفاوت میانگین گروههای تشكیل شده از آزمون تحلیل واریانس ()ANOVA
تک عاملی استفاده شد .بر اساس فرض صفر ادعا شده است بین میانگین گروههای پنجگانه  EPSتفاوتی
معنیدار در نسبت معامالت خرید وجود ندارد و فرض مقابل عنوان میکند که مقدار میانگین از بین پنج
گروه مذکور ،دستکم برای یكی از گروهها از سایر گروهها تفاوتی معنیدار دارد .نتایج مندرج در جدول
 2نشان میدهد که ارزش احتمال به دست آمده آزمون تحلیل واریانس تقریباً برابر صفر است (P- 0/00
= )valueو کمتر از سطح خطای  5درصد است لذا بین گروههای پنجگانه تفاوت معنیدار وجود دارد.
در واقع میزان تقاضای خرید در هر گروه متفاوت است .در نتیجه فرضیه اول رد نمیشود (تأیید میشود)
که استفاده از سبک  EPSبرای گروهبندی شرکتها مورد استفاده سرمایهگذاران قرار میگیرد.
جدول شماره ()1؛ آمار توصیفی
بخش (الف)؛
آمار توصیفی مربوط
به فرضیه اول؛
متغیر سود هر سهم
(ریال)

گروه

میانگین

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

1

-321

-4,003

3,702

689

2

245

-528

3,972

215

3

506

216

4,242

267

.104

بخش (ب)؛
آمار توصیفی مربوط
به فرضیه دوم؛
متغیر ارزش دفتری
(میلیون ریال)

بخش (ج)؛
آمار توصیفی مربوط
به فرضیه سوم؛
اندازه – جمع
داراییها (میلیون
ریال)

بخش (د)؛
آمار توصیفی مربوط
به فرضیه چهارم؛
متغیر نسبت جریان
نقدی عملیاتی به
فروش
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4

917

412

4,667

389

5

2,509

848

13,448

1,693

گروه

میانگین

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

1

-211,095

-12,623,664

1,177,976

1,293,994

2

118,670

14,174

1,841,057

75,694

3

273,214

38,090

38,418,980

263,147

4

708,153

238,226

15,756,846

464,883

5

10,422,708

399,423

77,487,152

14,952,334

گروه

میانگین

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

1

170,198

19,552

8,885,692

190,057

2

380,174

64,261

67,527,249

473,497

3

757,431

78,890

5,797,958

445,073

4

1,938,009

260,126

9,356,406

1,277,524

5

56,701,358

1,195,838

1,370,657,920

150,517,357

گروه

میانگین

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

1

-0/36

-34/48

0/06

2/29

2

0/08

0/02

0/15

0/03

3

0/17

0/10

0/25

0/04

4

0/32

0/20

0/49

0/07

5

6/78

0/38

2,000/55

102/78

شكل ( )1نتایج جدول ( )2را به صورت نمودار نشان میدهد .در شكل ( )1محور عمودی ،نمایشگر نسبت
خرید انباشته در پنج گروه و محور افقی بیانگر فاصله زمانی هر هفته است .در نتایج مندرج در جدول ()2
و شكل ( )1تفاوت معنی دار گروه اول و گروه پنجم قابل مشاهده است .همگرایی معامالت خرید ،کاربرد
اطالعات سود هر سهم به عنوان سبک را نشان میدهد .در واقع هر چه شرکتی سود هر سهم کمتری
(بیشتری) گزارش کرده باشد ،تقاضای خرید برای آن بیشتر (کمتر) است.

105.

تحلیل کاربرد اطالعات حسابداری در سرمایهگذاری سبک پایه
جدول شماره ()2؛ نتایج آزمون فرضیه اول
نسبت خرید
گروه

1

2

3

4

5

میانگین

71%

68%

66%

65%

66%

واریانس

0.0011

0.0010

0.0010

0.0010

0.0009

آزمون تحلیل واریانس ()ANOVA
منبع انحراف

SS

Df

MS

آماره F

P-value

F crit

درون گروه

0.1432

4

0.0358

36.3143

0.0000

2.4064

بین گروهها

0.2565

260

0.0009

جمع

0.3998

264

منبع :یافتههای پژوهش
شکل شماره ()1؛ نسبت خرید انباشته در گروههای پنجگانه سود هر سهم در هر هفته

منبع :یافتههای پژوهش
نتایج آزمون فرضیه دوم؛
فرضیه دوم برای بررسی استفاده از ارزش دفتری به عنوان سبک تدوین شده است .برای آزمون این فرضیه،
شرکتهای نمونه هر سال با توجه به ارزش دفتری دوره  )BVt( tدر پنج گروه کوچک به بزرگ دستهبندی
شدند .سپس اطالعات نسبت تقاضای خرید ( )PBt+1با توجه به  BVtگروهبندی گردید .با توجه به وجود
پنج گروه ،برای مقایسه معنیداری تفاوت میانگین گروههای تشكیل شده از آزمون تحلیل واریانس
( )ANOVAاستفاده شد .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس به شرح جدول ( )3است.
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جدول شماره ()3؛ نتایج آزمون فرضیه دوم
نسبت خرید
گروه

1

2

3

4

5

میانگین

74%

72%

69%

65%

62%

واریانس

0.0011

0.0012

0.0011

0.0010

0.0007

آزمون تحلیل واریانس ()ANOVA
منبع انحراف

SS

df

MS

F

P-value

F crit

درون گروه

0.5570

4

0.1393

135.8862

0.0000

2.4064

بین گروهها

0.2665

260

0.0010

جمع

0.8235

264

منبع :یافتههای پژوهش

جدول شماره ( )3نشان میدهد که ارزش احتمال آزمون تحلیل واریانس ،کمتر از خطای  %5است (0/00
= )P-valueپس میتوان نتیجه گرفت بین گروههای پنجگانه تفاوت معنیدار وجود دارد و میزان تقاضای
خرید در هر گروه متفاوت هست .لذا این موضوع را رد نمیشود (تأیید میشود) که استفاده از سبک ارزش
دفتری برای گروهبندی شرکتها مورد استفاده سرمایهگذاران قرار میگیرد.
نتایج آزمون فرضیه سوم؛
برای آزمون فرضیه سوم ،شرکتهای نمونه هر سال با توجه به اندازه دوره  )Sizet( tدر پنج گروه کوچک
به بزرگ تقسیمبندی گردیدند .اطالعات نسبت تقاضای خرید ( )PBt+1با توجه به  Sizetگروهبندی
گردید .با توجه به وجود پنج گروه ،برای مقایسه معنیداری تفاوت میانگین گروههای تشكیل شده از
آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAاستفاده شد .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس در جدول ()4
ارائه شده است.
جدول شماره ()4؛ نتایج آزمون فرضیه سوم
نسبت خرید
گروه

1

2

3

4

5

میانگین

75%

71%

69%

65%

62%

واریانس

0.0015

0.0011

0.0011

0.0010

0.0008

107.

تحلیل کاربرد اطالعات حسابداری در سرمایهگذاری سبک پایه
آزمون تحلیل واریانس ()ANOVA
منبع انحراف

SS

df

MS

F

P-value

F crit

درون گروه

0.5668

4

0.1417

130.2071

0.0000

2.4064

بین گروهها

0.2830

260

0.0011

جمع

08499

264

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج آزمون تحلیل واریانس در جدول ( ،)4سطح خطای کمتر از  )P-value=0.00( %5را نشان میدهد
که بیانگر آن است که بین گروههای پنجگانه تفاوت معنیدار وجود دارد و میزان تقاضای خرید در هر
گروه برابر نیست .لذا فرضیه سوم مبنی بر استفاده از سبک اندازه برای گروهبندی شرکتها توسط
سرمایهگذاران ،مورد تأیید قرار میگیرد .شرکتهای کوچکتر ،بیشترین موج تقاضا را تجربه کردهاند.
نتایج آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم بیان میکند که بین رفتار تودهوار در گروههای پنجگانه نسبت جریان نقد عملیاتی به فروش
به عنوان سبک ،تفاوت معنیدار وجود دارد .برای آزمون این فرضیه ،شرکتهای نمونه هر سال با توجه به
نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش دوره  )CF_Salet( tدر پنج گروه کوچک به بزرگ تقسیمبندی
گردیدند .اطالعات نسبت تقاضای خرید ( )Pbt+1با توجه به  CF_Saletگروهبندی گردید .با توجه به
وجود پنج گروه ،برای مقایسه معنیداری تفاوت میانگین گروههای تشكیل شده از آزمون تحلیل واریانس
( )ANOVAاستفاده شد .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس در جدول ( )5نمایش داده شده است.
با توجه به ارزش احتمال تقریباً صفر ( )P-value=0.00میتوان نتیجه گرفت بین گروههای پنجگانه
تفاوت معنیدار وجود دارد .بین میانگین چهار گروه اول اختالف بسیار کم است ،اما فاصلهی میزان تقاضای
خرید در گروه پنجم از سایر گروهها بیشتر است .لذا این موضوع را رد نمیشود (تأیید میشود) که استفاده
از سبک  CF_Saletبهویژه شرکتهای دارای نسبت نقدینگی باال و مناسب ،برای گروهبندی شرکتها
مورد استفاده سرمایهگذاران قرار میگیرد.
جدول شماره ()5؛ نتایج آزمون فرضیه چهارم
نسبت خرید
گروه

1

2

3

4

5

میانگین

68%

68%

68%

67%

65%

واریانس

0.0009

0.0009

0.0010

0.0009

0.0010

منبع انحراف

SS

آزمون تحلیل واریانس ()ANOVA
df

MS

F

P-value

F crit
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درون گروه

0.0479

4

0.0120

بین گروهها

0.2450

260

0.0009

جمع

0.2928

264

12.7023

2.4064

0.0000

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج آزمون فرضیهها ،جدول شماره ( ) 6تهیه شده است .اختالف میانگین گروه اول و پنج
متغیرهای مورد بررسی به شرح ذیل بوده است:
جدول شماره ()6؛ جمعبندی نتایج آزمون فرضیهها

گروه

EPS

BV

Size

CF_Sale

1

71%

74%

75%

68%

5

66%

62%

62%

65%

اختالف

5%

12%

13%

3%

منبع :یافتههای پژوهش
اختالف تقاضای خرید در ارزش دفتری و اندازه حدود  %12و  %13است که نمایانگر اقبال بیشتر
سرمایهگذاران به این متغیرها بهعنوان «سبک» است .این اختالف برای سود هر سهم حدود  %5است.
کمترین اختالف مربوط به نسبت جریان نقدی به فروش است که بیانگر آن است که نسبتهای نقدینگی
کمتر مورد توجه سرمایهگذاران قرار دارد.
نتیجهگیری
در راهبرد «سرمایهگذاری سبکپایه» سرمایهگذاران گزینهها را در «سبک» های گوناگون ،دستهبندی
مینمایند و در سبک منتخب سرمایهگذاری میکنند .در این پژوهش ،کاربرد برخی از اطالعات حسابداری
در سرمایهگذاری سبک پایه مورد بررسی قرار گرفت .استفاده این اطالعات به عنوان سبک نشانگر اهمیت
اطالعات حسابداری برای سرمایهگذاران است .نتایج نشان میدهد که هر چهار متغیر سود هر سهم ،ارزش
دفتری ،اندازه و نسبت جریان نقدی به فروش ،بهعنوان سبک مورد استفاده قرار میگیرد .این امر بهطور
ویژه در فرضیه دوم و سوم (اندازه و ارزش دفتری) نمایان است .این یافتهها با کاربرد سبک سرمایهگذاری
ارزشی و رشدی نیز همخوانی دارد .در واقع شرکتهای با سود هر سهم ،ارزش دفتری و اندازه کوچکتر،
با تقاضای خرید بیشتری مواجه هستند .به این معنی که سرمایهگذاران سبک رشدی را انتخاب میکنند
تا بتوانند در کوتاهمدت از سرعت باالی رشد بازده آن استفاده کنند .یافتههای پژوهش با یافتههای
پژوهشهای پیشین بهویژه جیم و تانگ [ ]23و چوی و سیاس [ ]14همخوانی دارد .توجه صرف
سرمایهگذاران به شرکتهای دارای نقدینگی مناسب ،شاید به سبب نحوه و به هنگامی تقسیم سود نقدی
باشد .یافته های این پژوهش کاربرد و نحوه اثرگذاری اطالعات حسابداری در بازار سرمایه را نشان میدهد.
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همچنین وجود کاربرد سرمایهگذاری سبک پایه تأیید میشود .یعنی سرمایهگذاران بهجای تحلیل تکتک
سهام ،به انتخاب گروه (مثالً اندازه کوچکتر) میپردازند و سپس از میان شرکتهای کوچک ،سهم مورد
نظر را خریداری میکنند .این یافتهها مبانی نظری و نتایج پژوهشهای پیشین در سایر کشورها مبنی بر
ارتباط ارزشی اطالعات حسابداری همخوانی دارد.
پیشنهادها
با توجه نتایج ،پیشنهاد میشود مدیران و تحلیل گران بازار سرمایه ،توجه بیشتری به تهیه اطالعات در
قالب سبکهای فوق معطوف دارند .موج تقاضای خرید و بروز رفتار تودهوار در شرکتهای کوچک،
نشاندهنده لزوم توجه بیشتر تحلیل گران و سامانههای نظارتی بر گزارش گری اینگونه شرکتهاست.
همچنین نتایج ضعیف کاربرد اطالعات جریان وجه نقد ،لزوم آموزش و توسعه کاربرد آن در تحلیلها را
نشان میدهد .پژوهشهای بعدی میتواند در خصوص دالیل عقالنی یا احساسی این رفتار تودهوار تمرکز
یابد .همچنین میتوان کاربرد دیگر اطالعات حسابداری به عنوان سبک را مورد آزمون قرار داد .همچنین
دستهبندی گوناگون سرمایه گذاران (خرد و نهادی ،دولتی و خصوصی و  )...و نحوه استفاده سبک توسط
آنان میتواند مورد آزمون قرار گیرد.
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The purpose of accounting, as an information system, is to provide information needs
and improve economic decisions. In this research, the use of accounting information
as a style in "style investing" has been surveyed. In style investment, instead of paying
attention to a particular company, assets are first categorized on the basis of a specific
attribute then an asset is selected from that category. The accounting variables are the
earnings per share, the book value, the size, and the operating cash flows to sales ratio.
The sample includes 381 companies listed in Tehran Stock Exchange between 1387
and 1393. The results show that all of the variables are used as "style" by investors;
however, the operating cash flow ratio narrowly used. According to the results,
companies with lower the earnings per share, book value and size have experienced
higher purchasing demand.
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