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دت

موضوع تبيين محتواي اطالعاتي سود و اقالم تعهدي حسابداري و جريانهاي نقد عملياتي باا اتاااي
به مراحل متفاوت چرخهي حياات ساااماني ) (Life-Cycle of Corporationو طراحاي اگـااوهاي
جامع تعيين اراش جاري واحادهاي اقتااصادي بار اساا عاارار قاو اا مباحا حساا و پار
چاگشي است .اگـوهاي ياد شده بر قاون تحليل بايادين عاارررورتهاي ماگي اساسي استوار بوده
و بيشتر در قلمرو دانش حسابداري قابليات كااربري دارناد .مااااع اگوراد در ايان تحقيا اا باين
متغيرهاي تبيينكاادهي اراش بااار شركتها اا ساجهي قيمات باااار باه اراش دقتاري در وااا و
پايان سال ماگي استفاده شده است.متغير هااي توضايحي دو اگـاوي دياامياا طراحاي شاده در ايان
تحقي مشتمل بر شش نسبت محاسبه شده بر اسا ساجهي سود و جرياانهااي نقاد عملااااياتي
يااا متغياار مصااااااااوعي بااا كمياات راااافر و يااا ) (Binary Variableو يااا متغياار همااشااي)
 (Interaction Variableاست كه مقدار ن تابع عدد تخصيص ياقته باه متغيار داماي(مصااوعي) و
اوگين متغير محاسبه شده تحت عاارر سود و جريانهااي نقاد عمليااتي مايباشاد .چرخاهي حياات
061شركت گزياش شده در دو نمونه ماري گروه تجربي و گروه پايش (كاتارل) نياز بار اساا دو
ساجه ي استاندارد شده نرخ رشد يا اوال در مد قروش و نرخ رشاد ياا اوال نسابت پرداخات ساود
تعيين گرديده و براسا اراش اميد رياضي دو ساجه ي استاندارد شده در جرگاه شاركتهااي در
مراحل رشد بلوغ و اقول ردهبادي ميشوند.
نتايج ياقتههاي تحقي با بهكارگيري قاون ماري تجزيه وتحليل رگرسيون و مارهي امون وونگ مؤياد
اين مهم است كه به كارگيري معيارنسبت قيمت بااار به اراش دقتري در پاياان دوره در قياا باا اراش
دقتري در واادوره ماگي در هريا اا مراحل سه گانه حيات رشاد بلاوغ و اقاول كااراتر باوده ايارا كاه
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مدل هاي طراحي شده تحت هر دو عامل سود حسابداري و جريانهاي نقد عمليااتي باراي معياار پيشاياي
بيش اا معيار پسياي است .همچاين ديـر ياقته هاي كسب شده دالگت بار ايان مسااگه باياادي دارد كاه در
مراحل رشد و بلوغ اگـوي هاي اراشـذاري مبتاي بر ساود و سااير اقاالم تعهادي در قياا باا اگـوهااي
مبتاي بر جريانهاي نقد عملياتي حاوي محتواي اطالعاتي بيشتري ميباشاد چرا كه نسابت ضاريب تعياين
يا ضريب تعيين تعديل شده اگـوهاي نخست بيشتر اا اگـوهاي رقيب است گيان ايان رابهاه برتاري باراي
مرحله اقول راد نبوده واگـوهاي اراشـذاري مبتاي برجرياانهااي نقاد عمليااتي حامال باار اطالعااتي
بيشتري نسبت به اگـوهاي رقيب خود ميباشاد .باابراين ياقتههاي اين پژوهش نشاان مايدهاد كاه ميازان
محتواي اطالعاتي سود و جريانهاي نقد عملياتي در طراحاي اگـوهااي اراشاـذاري واحاد تجااري تاابع
بالماااع نوع چرخهي حيات است.

کل

تباژدتت  :مراحل چرخه ي حيات سود و ساير اقالم تعهدي حسابداري جريانهاي نقد عمليااتي

سرمايهگذاري و تامين ماگي محتواي اطالعاتي

1
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دانشور رفتار

طراحييي تبتين ييي هتا برتييي ت رييييرت
ارزشيييبيار تنن بييي ت يييرت ييي ا ت
حسيي ار تبتير يي وتبيييردت يي ت رت
تشرکتت
فرآ ب تچرخهت تح
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ن

نهت

طراحی و تبيين الگـــــوهای تعيين ارزش (ارزش جـاری
بازار) واحدهای اقتـصادی با فازهـای متنـو چرخـ مرـر
ســازمانی بــر اســاس ميتــوای اطالمــاتی منــدر در
صورت های مالی تيت دو رویـ ی حسـابداری تعدـدی و
جریان های نقدی از مباحـ حسـاس و پبيـ برانگيـ ی
است ك در طی ده های گذشت شـدت و حـدت بيشـتری
یافت ـ ب ـ گون ـ ای ك ـ تيليلگــران مــالی خبرگــان حرف ـ
حـسابداری مدیران مالی شركتها و سـرمای گذاران بالقوه
و بالفعل ب طور مسترر در تـالش بـرای یـافتن روشهـای
نوینی در ارزشگذاری شركتها میباشند .طـی شـد دهـ
گذشت الگوهای متعددی در راسـتای تعيـين ارزش واقعـی
شركت پيشنداد گردیده است .ب طور مثـا گراهـاو و دودد
) (Graham & doddدر دهـ  1391و  1391از بكـارگيری
الگو های مبتنی بر اطالمات بازار و ارقاو حسابداری مندر
در متن صورتدای مـالی اساسی و یادداشتهای منضـ بـ
آن نظير ضـریب قيرت بازار ب درآمد هر سـد پشتيــبانی
نرودند( .)1بعدها داما دوران ) (Damadoranدر سـا 2111
ضرایب دیگری را در ارزشگذاری شركتها طراحی نرـود
ك هرگی از ب كارگيری اطالمـات حسـابداری در توضـي
نوسانات آندا حكایت مینرود( .)2ضرایب مطروح توسط
وی مشترل بر موارد ذیل است:
 .1قيرت بازار ب ارزش دفتری هر سدـ

مقط زمانی ترسي میكنند ( .)9معادل ارزش تيت ضابط
فوق مبارت است از:
VFirm ,t  MVE t  MVDt

Price Market-to-Book Value Per Share

.2

الگــوی پویــای تعيــين ارزش واقعــی(ذاتــی) بنگــاه بــا
اتـــكای ب جــریان وجـوه نقـد آزاد (Free Cash-Flow
)( Firmجـریان وجوه نقد آزاد برابراست بـا سـود خـالص
پس از ماليات مندای خالص اف اید در سرمای درگردش و
مخا پرداختی بابت تيصيل داراییهای رابت سـرمای ای)
طی مرر مفيد برآوردی شركت .در این الگو وجوه نقد آزاد
شركت طی مرر مفيد برآوردی با نرخ متوسط ه ین تـامين
مــالی ) (Weighted Average Cost of Capitalتن یــل
میشود ( .)9معادل تبيين ارزش شركت بر مبنای این الگـو
مبارت است از:

قيرت بازار ب درآمد فروش هر سد
Price Market-to-Sales Revenue Per share

 .9قيرــت بــازار ب ـ ســود مرليــاتی هــر ســد قبــل از
ه ین های مالی و ماليات
Price Market-to-Earnings Before Interest and Taxes
Per Share

.9

قيرت بازار ب وجوه نقد مرلياتی هر س
Price Market-to-Funds flow Per Share

الگوهای یادشده در باال بر فنون تيليل بنيادی اطالمات
حسابداری و مناصرصورتهای مالی استوار بـوده و بيشـتر
در قلرروی داند حسابداری قابليت كاربری دارد .بنـابراین
در این تيقيق از بين متغيرهای تبيينكننـده ارزش بـازار از
نسبت قيرت بازار ب ارزش دفتری هر سد حقوق صاحبان
سداو استفاده شده است؛ استدال ب كارگيری نسـبت اخيـر
در این رویكرد مد ندفت است ك ارزش دفتری هر سـد

VFirm,t FCFF  

] VShareholders,t [ FCFF ]  VDebtholders,t [ FCFF
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نوماً در برگيرنده تغييرات ایجاد شـده در رـروت صـاحبان
سداو واحد اقتصـادی طـی یـو دوره مـالی اسـت ـ طبـق
تعریـــو ســـود جـــام ) (Comprehensive Incomeدر
حسابداری -و بگون ای شفاف نتایج مرلكرد آن را در یـو
دوره مالی ب تصویر میكشد .مقول ی تعيين ارزش شـركت
ب دليل اهريت قابل مالحظ ی آن طی ساليان اخير نيـ در
قلرروی ملوو اقتصادی و سرمای گذاری رخن نروده است
با این وجود ب دليل پيچيـدگیهـای مياسـب ی متغيرهـای
الگوهای ایـن حـوزه مليـود داشـتن مسـال قضـاوت در
برآورد ه ین فرصت از دست رفت یا ه ین های اقتصـادی
ف ونی مخار بر مناف ناشی از ب كارگيری الگوها بـ طـور
اخص و نظری بودن مبانی آندا ب طور ام ب ندرت مـورد
اقبا مجام حرف ای حسابداری قرار گرفت اسـت( .)9سـ
الگوی مرده مطروح در این حوزه از ملوو ب شـر ذیـل
است:
الگوی ایســتای بـرآورد ارزش در یـو مقطـ زمـانی
جـایی كـ ارزش بـازار ارزش ویـ ه (Market Value of
) Equitiesو ارزش جاری بـدهیهـا و تعدـدات (Market
) value of Debtsواحد اقتصادی تقوی مـیشـود .مجرـو
ارزش های جاری بدهی (تعددات اقتصادی) و ارزش وی ه
ارزش بـازار شـركت ) (Firm's Current Valueرا در یـو

طراحی و تبیین الگوهاي برتر ارزيگذاري مبتنی بر عايدات حسابداري و جريان وجوه نقد در فرآيند چرخهي حیات شرکت

 NOPATt  IWCt  INVt 


1  WACC t
j 1

n

 

n

1

  Dt 


 1  WACC 


VFirm 


INTt
  1  WACC
t
j 1
n

الگوی پویای تعيين ارزش واقعـی(ذاتـی) شـركت بـا
اتكای ب جریان سود سداو نقدی تن یل شده طی مرر
مفيــد بــرآوردی شــركت(Dynamic Based_on .
) Discounted Dividends Modelدر ایـــن الگـــو
جـــریان وجــــوه نقــد مـــورد انتظــار پرداختــی بـ
ســـدامداران بابت سود نقدی با حـداقل نـرخ بـازده

ارزش نظــر بــ اینكــ ضــریب قيرــت بــازار بــ ارزش
دفتری برآورد نقط ای از ارزش را حاصل مینرایـد لـذا در
راســتای پویــاســازی ضــریب مــذكور در قالــب معــادالت
رگرسيون و رف نارسایی مد اخير موامل مـورر در تبيـين
نوسان هـای ایـن ضـریب شناسـایی مـیگـردد .بـ اسـتناد
مطالعات صـورت پذیرفتـ درایـن زمينـ متغيـر هـای كـ
بيشترین نقد را در تشری تغييرات ضریب ارزش بازار ب
ارزش دفتری هر سد ایفا میكنند و برگرفتـ از اطالمـات
بازار و داده های حسابداری مندر در متن صورتدای مـالی
اساسی و یادداشتهای الینفو آن هستند مبارتند از (:)7
درآمد حاصل فروش كاال یا ارائ خدمات سود خالص
بعد ماليات مجرو دارائيدای جاری و غيـر جـاری وجـ
نقد حاصل(مصرف شده) ناشـی از فعاليـت هـای مرليـاتی

مـــورد انتظــار
) Returnآنان تن یل گردیده و با بدهی های مياسب بر
اساس الگوی وجـ نقـد آزاد تجريـ مـیگـردد ()9
معادل تعيين ارزش بنگاه بر مبنای ایـن الگـو مبـارت
است:
(Minimum Expected Rate of

VFirm,t FCFF  

] VShare holders,t [ DDM ]  VDebt holders,t [ FCFF
n 

E ( Divt )  n 
INTt
 

VFirm   
t  
t 
j 1 1  ERR  
j 1 1  WACC  
n

1


 Dt 

1

WACC


در الگوهای باال متغيرهای  :NOPATسود مرلياتی قبل

از ه ین های مالی و ماليات  :IWCافـ اید در سـرمای در
گردش  INV:مخار پرداختی بابت تيصـيل دارایـیهـای
سرمای ای  :INTه ین های مالی  :WACCميانگين موزون
ه ین تامين مالی ) :E(Divسود مورد انتظـار پرداختـی بـ
سدامداران  :ERRحداقل نرخ سود مورد انتظار سـدامداران
و  :Vfirmارزش جاری واحد تجاری میباشد.
هران گون ك در باال ذكر آن رفت در پـ وهد حاضـر
برای تعيين ارزش از الگـوی حسـابداری قيرـت بـازار بـ
ارزش دفتری هر سد استفاده میگردد چرا ك این ضـریب
جام سایر ضرایب بوده و مخر آن (ارزش دفتـری/ارزش

Investing

from

/Arised

Used

(Funds-Flow

) Activitiesوج ـ نقــد حاصــل(مصــرف شــده) ناشــی از
فعاليتهـای سـرمای گـذاری (Funds-Flow Used /Arised
) from Investing Activitiesو وج نقـد حاصـل(مصـرف
شده) ناشی از فعاليتهای تامين مالی (Funds-Flow Used
) ./Arised from Financing Activitiesبرخی از متغيرهای
اخير طبق رویـ حسـابداری تعدـدی شناسـایی و در مـتن
صــورتهــای مــالی (صــورت وضــعيت مــالی و صــورت
مرلكرد مالی) افشا می شوند و برخی دیگر نيـ بـر اسـاس
رویـ ی جریـانهــای نقـدی شناســایی و در مـتن صــورت
جریانهای نقدی منعكس میگردند .ایجـاد تنـارر یـو بـ
یو بين اقالو فـوق مبنـای مياسـب متغيرهـای مسـتقل در
روی های حسابداری تعددی و جریان های نقدی را تشكيل
میدهند .اكثـر تيقيقـات تجربـی انجـاو شـده در حـوزهی
ميتوای اطالماتی مد های مبتنی بر مایدات حسـابداری و

وی ه)در بر گيرنده متغيرهـای مبلـ فـروش سـود قبـل از
ه ین های مالی و ماليات و مایدی هر سـد مـیباشـد بـ
گون ای ك كلي تغييرات در نتایج مرليات بنگاه را در طـی
یو سا مالی ب تصویر میكشـد .الگوهـای ذكـر شـده در
قلررو امور مالی نيـ بـ دليـل پيچيـدگی نظـری بـودن و
دخالت قضاوت در بـرآورد متغيرهـای توضـييی قابليـت
3
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كاربرد كرتری دارد .ضرن اینك حدود كـاربری آن نيـ بـا
درج كارائی بازار سرمای ارتبـا تنگـاتنگی دارد .معرـوالً
نتایج حاصل از ارزشگذاری الگـوی دوو و سـوو بيشـتر در
بازارهای با درج كـارائی قـوی و نيرـ قـوی معتبـر بـوده
( (Strong & Semi-Strong Forms Efficient Marketو از
روائــی خــارجی ) (Internal Validityبــاالتری برخــوردار
میباشد ليكن نتـایج الگـوی او در بازارهـای سـرمای بـا
درج ضعيو قابل تعري بوده و از روائی خارجی بـاالتری
برخوردار میباشد(5و.)6
با توج ب رویكردهای فوق الذكر ب الگـو هـای تعيـين
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اقتصادی از روائی خارجی (تعري دهی) باالیی برخـوردار
نخواهد بود .ب زم بلـو ( (Black 1331نـ تندـا اقـالو
تعددی بلك اقالو مربو ب صورت جریـانهـای نقـدی و
اجـ ای مــرتبط بــا آن (وجــوه وصــولی از مشــتریان بابــت
مطالبات تجـاری وجـوه پرداختـی بـ فروشـندگان بابـت
تعددات تجاری و تغييرات مربو ب سرمای در گـردش)...
نيــ توانــایی توصــيو تغييــرات ارزش شــركت را دارا
میباشند .توانـایی توصـيو مایـدات و اجـ ای جریاندـای
نقدی ب این فاكتور مد و حياتی بستگی دارد كـ شـركت
در كداو مرحل از چرخ ی حيات خود(تولد رشـد بلـو
افو ) قـرار داشـت و در حـا انجـاو فعاليـت هـای مـادی
اقتصادی میباشد (.)1
با توجـ بـ توضـييات بـاال تيقيـق حاضـر درصـدد
طراحــی و تبيــين ســازههــا یــا بـ مبــارتی الگوهــای برتــر
ارزشگذاری بر اسـاس رویـ هـای حسـابداری تعدـدی و
جریان وجوه نقد بوده تا فعاالن و بـازیگران بـازار سـرمای
وهرچنــين ســرمای گــذاران بــالقوه و بالفعــل و خبــره و
غيرخبره )(Sophisticated & Unsophisticated Investors
را درتصري سازی های مالی خود جدت انتخاب بديـن ترین
گ ین ی سرمای گذاری با هدف تيصيل بيشين ترین مایـدی
هدایت نروده و در این راستا ليـاد داشـتن مامـل قرآینـد

توج ب چرخ ی حيات شركت مورد ارزیابی قرار گرفت و
حج نرون آماری ني برحسب دو متغير نرخ رشد فـروش
و تغيير در نسـبت پرداخـت سـود بـ واحـدهای تجـاری
درحـا رشـد در مرحلـ بلـو یـا در فــاز افـو تفكيــو
میگردند .متغير وابست ارزش جاری شركت ني بر حسـب
دو متغير نسبت ارزش بازار ب ارزش دفتـری هـر سـد در
پایان دوره یا نسبت ارزش بـازار در پایـان دوره بـ ارزش
دفتری هرسد در آغـاز دوره سـنجيده مـیشـود .گـ یند
مامل تعدیل -ارزش دفتری حقوق صاحبان سداو درآغاز یا
پایــان دوره مــالی -بــرای تبيــين ارزش بــازار شــركت
ني ميبایست باتوج ب اهداف تيليل مـورد پـاید وكنتـر
دقيق قرارگرفت و در مـد منظـور گـردد (Barth, Beaver
) .,Hand and Landsman ,1999درایــن تيقيــق بــرای
ارزیابی توان و امتباركلی مد هـا از هـر دو متغيـر اسـتفاده
میشود.
بنابراین چنانچـ ارزش دفتـری سـد در پایـان دوره
مالک ارزشگذاری باشد متغير ارزش بازار ب ارزش دفتری
هر سد در انتدای دوره مالی معيار سنجد مطلوب قلرداد
خواهد شد ليكن چنانچ تاكيد بـر ارزش دفتـری در آغـاز
دوره مالی مالک یاسنج منصفان باشد متغير قيرت بـازار
ب ارزش دفتری بـ منـوان متغيـر وابسـت در مـد منظـور

چرخ ی حيات شركت نقد كليدی ایفا مینراید.

می گردد .متغيرهای مستقل یا توضييی گ یند شده درهـر
دو مد ني مشترل بر متغيرهایی است ك بيشين ی تغييرات
در ارزش جـاری واحــد تجــاری را تبيــين نرـوده و در بــر
گيرنده نسبت مجرو وجـوه نقـد حاصـل(مصـرف شـده)
ناشی از فعاليتهای مرلياتی بازده سرمای گذاریها و سود
پرداختی بابت تامين مالی و ماليـات پرداختـی بـ مجرـو
درآمدهای ناشی از فروش خـالص ضـریب حاشـي سـود

وتنس هتيح قت
انتقادات وارده بر الگوهای مبتنـی بـر مایـدات حسـابداری
(روی تعددی) درتبيـين ضـریب ارزشـگذاری واحـد هـای
تجاری منجر ب ایجاد این انگي ه گردیده است ك الگوهای
ارزشگذاری مـبتنی بــر رویـ ی حســابداری تعــددی در
4
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جریانهای نقدی نشان دهنـده ایـن مدـ هسـتند كـ مـد
مایدات تعددی توان تبيين اف ونتر (ب طور ام ) یا برابـری
را (ب طور اخص) در توضي نوسانات ارزش جاری واحـد
نجاری نسبت ب مد جریان های نقدی(مایـدات نقـدی)
ایفا مـینرایـد)(Greenberg,Johnson and Ramesh ,1986
بنابراین از منظر ميتوای ف آینده اطالمـاتی مـد مایـدات
حسابداری (روی تعددی) رتبـ بـاالتری نسـبت بـ مـد
رقيب خود در تبيين نوسانات ارزش واحد تجـاری كسـب
نروده است ليكن این تفوق رتب با چش پوشـی از مامـل
چرخ ـ ی حيــات واحــد تجــاری یــا منينــی مرــر بنگــاه

قياس با جریان وجوه نقــــد از منظر مي ان رجيان نسـبی
آندا در ارزشيابی واحــدهای تجاری مـورد بـازنگری قـرار
گيرد .یافـــت های تيقيقات پيشين (L.E Black, Anthoni
) & Ramesh, Kothari, Lev & Zarrowinموید ایـن مدـ
است ك توان تبيين معيارهای مبتنی بر حسـابداری تعدـدی
ب طور نسبی بيد از معيارهای مبتنی بر جـریانهای نقـدی
است ليـكن تـوان تبيين یا ميـتوای اطالمـاتی مـد هـای
مبتنی بر مایدات حـسابداری (تعدـدی) با لــياد نرـودن
موامل مـضویت در صنعت و چـرخ ی حــيات شــركت
متغير است در این پ وهد توان تبيـين دو مـد فـوق بـا

طراحی و تبیین الگوهاي برتر ارزيگذاري مبتنی بر عايدات حسابداري و جريان وجوه نقد در فرآيند چرخهي حیات شرکت

مرلياتی بازده سرمای گذاریها و سود پرداختی بابت تامين
مالی و ماليات بر درآمـد پرداختـی یـا ضـریب هربسـتگی
مابين دومتغير مذكور و برای یو دوره زمانی حـداقل پـنج
سال تعيين شده و دامن نوسانات آندا نيـ مشـاب شـاخص
) 1






متغييرهای حسابداری و اقالو مندر درمتن صورتدای مالی
شركت ها بر حسب اینكـ دركـداميو ازمراحـل چرخـ ی
حيات قرار داشت باشند متغير اسـت.شـركتهـای درحـا
رشد ب دليل مواجد با فرصتهای سـرمای گـذاری دارای
حاشــي سود باال و منطقـی گــراید بيشـتر بـ مـــامل
مـــرلكرد مالی ضـعو در مـدیریت نقـدینگی قابليـــت
انــــعطافپــذیری مــالی ) (Financial Flexibilityپــایين
بلياد نوپایی ضعو در مرص رقابت و ناتوانی درانطبـاق
خود با تغييرات مييطی بيرونی فعاليتهای تجاری حامـل
ميتــوای اطالمــاتی بيشــتری در بخــد وضــعيت مــالی و
مرلكرد میباشند .بنابراین بكـارگيری الگوهـای مبتنـی بـر
مایدات تعددی حسابداری در تعيين متغير ارزش بـ دليـل
اینك ـ حص ـ ی معتنــابدی از نوســانات ارزش جــاری ایــن
شركتها را تبيـين مـینرایـد از اهريـت قابـل مالحظـ ای
برخوردار است لذا ترـامی فعـاالن بـازار و ذینفعـان مـالی
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در روابط فوق نرادهای  jt jب ترتيب مبين سود یا
زیان و ميانگين سـود یـا زیـان شـركت  jاو در زمـان  tاو

(منبعد از بيان اندیكس متغيرها صرف نظر میشود)  t نرخ
ماليات بردرآمد  DIV سود سداو پرداختی  I ه ین رابـت

تامين مالی CA , CA 




بـ ترتيـب افـ اید یـا كـاهد در

دارایی ها یا مناب جـاری اقتصـادی  CL , CL بـ ترتيـب
افــ اید یــا كــاهد در بــدهيدا یــا تعدــدات جــاری
اقتصادی  DEPه ین استدالک داراییها و مناب سرمای ای




مشدود و نامشـدود  ,  بـ ترتيـب نشـانگر مجرـو و
ميانگين مجرو جریان وجوه نقد حاصل (مصرف شده) از
فعاليــتهــای مرليــاتی بــازده ســرمای گــذاریهــا و ســود
پرداختی بابت تامين مـالی و ماليـات بـر درآمـد پرداختـی
میباشند.
شركت های فعا در مرحل بلو ب دليل قدمت فعاليت
و شناخت موامل مييط تجاری و رقابتی حاك بر صـنعت
از روند متعاد مرلكرد مالی و جریـانهـای نقـد مرليـاتی
برخــوردار بــوده و تــوان انعطــافپــذیری افــ ونتــری
درسازگاری با تيوالت مييط اقتصـادی ایجـاد نرـودهانـد
بنابراین ميتوای اطالماتی اقالو منعكس درمتن صـورتدای
مالی اساسی آندـا (وضـعيت مـالی مرلكردمـالی گـردش
وجوه نقد یادداشت های منض ب صـورتهـای مـالی) در

در راستای بيشين سازی مناف پورتفوی سرمای گذاری خـود
در ایــن شــركتهــا برميتــوای اطالمــاتی اقــالو منــدر
درگ ارش های مالی اخير تاكيد می ورزند .شاخص ایسـتای
انــدازهگيــری كيفيــت ســود (Index of Static Earnings
) Qualityدر این دست از شركتهـا معرـوال بـا اسـتفاده از
ضــابط ذیــل تعيــين شــده و مي ـ ان آن مرومــا" در دامن ـ
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))(Stakeholders (Equity Investors & Debt Investors

1

(I

 . DEQروابط كری ایـن دو
ایستای كيفيت سوداست
شاخص در زیر تعریو شده است (19و:)11 11 12

I

 SEQتغيير می نراید .بـرای تعيـين دقيـق
غيرمتعارفی
ایــن كريــت از شــاخص پویــای انــدازهگيــری كيفيــت
ســود) (Index of Dynamic Earnings Qualityاســتفاده
می گردد این شـاخص از طریـق مياسـب نسـبت انيـراف
استاندارد متغيرسود(زیان) بـ انيـراف اسـتاندارد مجرـو
جریان وجوه نقد حاصـل (مصـرف شـده) از فعاليـتهـای
5
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نســبت ســرمای گــذاری در دارائــیهــا و منــاب اقتصــادی
غيرجاری ب مجرو دارائيدا ومناب اقنصادی نسبت وجـوه
نقــد حاصــل(مصــرف شــده) ناشــی از فعاليــتهــای
سرمای گذاری ب مجرو دارائیها و مناب اقتصادی نسـبت
تغيير در بدهیها و تعدـدات اقتصـادی غيرجـاری و ارزش
وی ه ب مجرو بدهی ها و تعددات اقتصـادی غيرجـاری و
ارزش وی ه و نسبت وجوه نقد حاصل(مصرف شده) ناشی
از فعاليت های تامين مالی ب مجرو بـدهیهـا و تعدـدات
اقتصادی غيرجاری و ارزش ویـ ه بنگاه میباشد (.)3
هران گون ك قبال" تشـری شـد ميتـوای اطالمـاتی
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0.5  I SEQ  1
 
) یا( ) 0.5  I DEQ  1
(
واحــدهای اقتصــادی در مرحل ـ ســكون یــا افــــــو
منينی حيات سازمانی معروالً روند مثبت ن ولی مرلكـرد
مالی را تجرب مینراینـد لـيكن بـ دليـل تجربـ انـدوزی
ساليان مترادی فعـــاليت در صنــــعت و كسـب تــــوان
انعـــطافپذیری مـــالی پایـدار (Sustainable Financial
) Flexibilityاز روند صعودی قابل مالحظ جریـان وجـوه
نقد بدره میبرند .ذینفعان مالی این دسـت از شـركتهـا در
ارزیابی مخاطره زمانبنـدی و ميـ ان خـالص جریـانهـای
نقدی سرمای گذاری های خود دراكثر موارد اطالمات افشا
شده در متن صـورت وضـعيت مـالی را بـ طـور اخـص و
صورت جریان وجوه نقد را ب طور ام ماخذ تيليـل خـود
قرار می دهند .شاخص كيفيت سود معروالً در این جرگ از
شركتها متعاد ارزیـابی مـیشـود ( )19بـ بيـان دیگـر
میتوان گفت:
(

0.5  I SEQ  0.5

) یـــا (

 I SEQ  0.5, I DEQ  0.5





 0.5  I DEQ  0.5



تات افتيح قتبتک ر ر ت



تآوت

در پ وهدهای پيشـين انجـاو شـده توسـط

(L.E Black,

) Anthoni & Ramesh, Kothari, Lev & Zarrowinچنين
ادما گردیده است ك مي ان امتراد و وروق سـرمای گـذاران
نسبت ب صـورتهـای مـالی تديـ شـده مبتنـی بـر رویـ
حســابداری تعدــدی تقليــل یافتــ بگونــ كــ برخــی
صاحب نظران مالی معتقدند شركتها میتوانند حسابها و
سوابق موجود خود را ك مبنای تديـ و گ ارشـگری مـالی
قرار میگيرد مورد تيریو و دستكاری قرار دهند .بنـابراین
در راستای رفـ ایـن نقيصـ و بـ منظـور بـرون رفـت از
معضالت ناشی از دستكاری اقالو ادما شده در صورتهای
مــــالی اساســــی شــــركتهــــا بــــاالخص مــــدیریت
(Earning
مایــــــدات/هروارســــــازی ســــــود
) Management/Income Smoothingبكارگيری مد هـای

) یـــا

سؤاال تاصل تيح قتت


آیا مد طراحی شده برای تعيين ارزش شركتهـا بـا
اتكای ب اطالمـات حسـابداری (اطالمـات تـاریخی)
منــدر در مــتن صــورتهــای مــالی اساســی بنگــاه
اقتصادی وارزشهای بـازار بـا منظـور نرـودن مامـل
چرخـ ـ ی مرـــر شـــركت مـــیتوانـــد از روایـــی
خارجی(تعري دهی) قابل قبولی برخوردار باشد؟

آیا در تعيين ارزش شركتهای پذیرفت شده در بورس
اوراق بدادارتدران ك در صنعتهای متفـاوت فعاليـت
مینرایند بـ كـارگيری الگوهـای مبتنـی بـر مایـدات
حسابداری (روی تعدـدی) و جریـان هـای نقـدی بـا
توج ب مامل چرخ ی حيات شركت ) (LCCحـاوی
ميتوای ف آینده اطالماتی یكسانی است؟
آیا در تعيين ارزش شركتهای پذیرفت شده در بورس

مبتنی بر روی جریانهای نقدی در تعيين ارزش واحـدهای
اقتصادی امری حـائ اهريـت قلرـداد مـی گـردد(19و.)15
برخالف تيقيقات پيشين انجاو شده در مورد این موضـو
در این پ وهد ب طور هر مان ارر چرخ ی حيات شـركت
و مامل تعدیلكننده ارزش جـاری شـركت (ارزش دفتـری
حقوق صاحبان سداو در آغـاز و پایـان سـا مـالی) مـورد
تيليل قرار می گيرد .چرخ ی حيات شركت) (LCCدر این
6
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تبيــين نوســانات ارزش از ف آینــدگی تقریبــاً مشــابدی
برخوردار بوده و ذینفعان ایـن گـروه از شـركتهـا نيـ در
پيدبينی مخاطره زمانبندی و مبل جریاندای نقدی ناشـی
از ســرمای گــذاریهــای خــود بــ ميتــوای اطالمــاتی
صـورتهـای مـالی اخيـر بشـكل توامـاً اتكـا مـینراینـد.
شاخص های ایستا و پویای انـدازهگيـری كيفيـت سـود یـا
كيفيت مرلكرد مالی ایـن دسـت از شـركت هـا معرـوالً در
سط مطلوب وقابل قبولی ارزیابی گردیده و دامن تغييرات
شاخص معروالً در فاصل صفر تا یو دوو در نوسان است
( )19ب مبارت دیگر میتوان چنين گفت:

اوراق بدادار برحسب الگوی مبتنی بر مایدات تعدـدی
حسابداری و جریان های نقدی ب كارگيری نسبتهای
ارزش بازار ب ارزش دفتری پایان دوره و ارزش بـازار
ب ارزش دفتری آغاز دوره حاوی ميتـوای اطالمـاتی
یكسانی است؟
آیا درمراحل س گان منينی چرخـ ی حيـات )(LCC
واحــدهای تجــاری بــين مقــادیر بــرآوردی و مقــادیر
واقعی متغير وابست ارزش شركت های گـروه كنتـر -
بــر حســب معــادالت رگرســيونی گــروه آزمــاید یــا
تجربی -تفاوت معناداری از صفر وجود دارد؟
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برتــری)(Relative Value Preference

پــایين بليــاد نوپــایی در صــنعت و ضــعو در مرصــ
رقابت حامل ميتوای ف آینده اطالماتی در بخد وضـعيت
مالی و مرلكرد میباشند .ملـی هـذا بكـارگيری الگوهـای
مبتنی برمایدات در تعيـين ارزش بـ دليـل اینكـ قسـرت
امظری از نوسانات ارزش جاری بازار را تبيين مینرایـد از
اهريت قابل مالحظ ای برخوردار بوده لذا ترامی ذینفعـان
مالی در راستای بيشين سازی مناف خود در این شـركتهـا
بر ميتوای اطالماتی اقالو مندر درگ ارش های مالی اخير
تاكيد میورزند.شاخص كيفيت سود در این شركتها پایين
است (.)19
شركت های فعا در فاز بلو ب دليل قدمت فعاليـت و
شناخت موامل مييط تجاری و رقابتی حاك بر صنعت از
رونــد متعــاد مرلكــرد مــالی برخــوردار بــوده و تــوان
انعطاف پذیری اف ون تری درسازگاری بـا تيـوالت ميـيط
اقتصــادی ایجــاد نرــودهاند لــذا ميتــوای اطالمــاتی اقــالو
مــنعكس درصــورتهــای مــالی آندــا(وضــعيت مــالی-
مرلكردمالی  -گردش وجوه نقد) در تبيين نوسانات ارزش
بازاری از ف آینـدگی تقریبـا" مشـابدی برخـوردار بـوده و
ذینفعان این گروه از شركتها نيـ در پـيدبينـی مخـاطره
زمـــانبنـــدی و مبلـ ـ جریـــانهـــای نقـــدی ناشـــی از
ســرمای گــذاریهــای خــود بــ ایــن اطالمــات اتكــا

صاحبان سداو درپایان سا مالی؛
 بررسی تأرير مایدات تعددی و جریاندای نقدی منفـی
بر ارزش واحد اقتصادی.
نتایج پ وهد مورد استفاده طيو وسيعی از سدامداران
بالقوه و بالفعل امتباردهنـدگان بانـوهـا دولـت و سـایر
موسسات و تيليل گران مـالی خواهـد بـود چراكـ مقولـ
تعيين ارزش واقعی یا ارزش ذاتی شركت ها با منایـت بـ

مینرایند.شاخص كيفيت سود این دسـت از شـركت هـا در
سط مطلوب ارزیابی میشود (.)19
واحدهای اقتصادی در فاز سكون یا افــــو معرـوالً
روند ن ولی مرلكرد مالی را تجرب مینرایند ليكن ب دليل
تجرب انـدوزی سـاليان مترـادی فعاليـت در صنــــعت و
كسب تـــوان انعـــطافپـذیری مـــالی پایـدار از رونـد
صعودی گردش وجوه نقد آشكاری بدره میبرنـد .ذینفعـان









تعيــين رابطـ
الگوی مبتنی بر حسابداری تعددی (مایدات) در قياس
با الگوی مبتنـی بـر حسـابداری جریاندـای نقـدی در
راستای تعيين ارزش ذاتی واحد اقتصادی ماداميك از
فاكتورهــای ارزش بــازار بــ ارزش دفتــری حقــوق
صاحبان سداو در آغاز و پایـان سـا مـالی بـ منـوان
متغيرهای وابست استفاده میشود؛
تبيــين مســير رابطـ برتــری الگوهــای بــرآورد ارزش
بـازاری واحـد اقتصـادی مبتنـی بـر مایـدات تعدـدی
حسابداری  -جریان وجـــــوه نقـــد ( Cash-Flow
 )vs. Accrual Accountingدر هریــو از مراحــل
چرخ ی حيات شركت؛
مي ان تفاوت بين ارزش ميتوای اطالمـاتی (رجيـان
نسبی) ارقاو مبتنی برمایـدات حسـابداری تعدـدی در
مقابــل مایــدات مبتنــی بــر جریــان وجــوه نقــد
مرلياتی تامين مالی و سرمای گـذاری در بـين مراحـل
چرخ ی حيات شركت؛
تبيين توان مطلق متغيرهای مبتنی برجریان وجوه نقد و
حسابداری تعددی در مي ان توضي دهندگی متغيرهای
ارزش بازار ب ارزش دفتری حقوق صاحبان سـداو در
آغاز سا مالی و ارزش بازار ب ارزش دفتری حقـوق

7

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 22:29 IRST on Friday January 18th 2019

پ وهد برحسب یو معيار تجريعی تعریو مـیگـردد كـ
برتغييرات ادواری در متغير نرخ رشد یا زوا درآمد فروش
و سياستهای تقسي سود یا متغير نرخ رشد یا زوا نسبت
پرداخت سود مبتنی است .از اهـداف مرـده ایـن پـ وهد
میتوان ب موارد ذیل اشاره نرود:
 شفافسازی مامل رجيان ميتوای اطالمـاتی الگـوی
مبتنی برحسابداری تعددی در قياس با الگوی مبتنی بر
حســابداری جریاندــای نقــدی در هریــو از مراحــل
چرخ حيات رشد ( )Growth-Stageبلو (-Stage
))Decline-Stage؛
ْ
 )Maturityو افو

متغير ( )LCCتأرير متنابدـی بر دقت پيدبينی جــریان های
نقـــدی مـــي ان و زمـــــانبنـــدی آن داشـــــت و كليــ
ذینفـــــــــعان مـالی را در تصـري گيـریهـای آتـی در
راستای بيشين سازی رروتشان یاری میدهد.
ب ـ اســتناد مباح ـ قبلــی ميتــوای اطالمــاتی اقــالو
حسابداری مندر در صورتدای مالی شركتها بـر حسـب
اینك دركداميو ازمراحل چرخ حيات قرار داشـت باشـند
متغير است.شركت های درحا رشد بـ دليـل مواجدـ بـا
فرصتهای سرمای گذاری دارای حاشي سود باال گــراید
بيشتر ب مـامل مـرلكرد مالی قابليــت انـــعطافپـذیری
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وجوه نقد بر مقایس بين سود حسابداری و جریـان وجـوه
نقـد اسـتوار هسـتند .ليوانـات و زاروویـن (Livanat and
) Zarrowin ,1990با گسترش حوزه پ وهدهـای پيشـين

اسـت .جوریـون و تـالرر ) (Jorion & Talmer , 2002در
پ وهشی كامالً متفاوت نشـان دادنـد كـ چرخـ ی حيـات
شركتی متكـی بـ خصيصـ هـای صـنعت مـیباشـد (.)21
بنــابراین در مطالعــات مربــو ب ـ روابــط بــين اطالمــات
حسابداری(ارقاو ادما شده درصورتدای مالی و یادداشـتدای
منض ب آن) ب منظور تعيين ارزش شركت پاید تيليلها
بر اساس چرخ ی حيات شركت و گـروهبنـدی صـنعت از
موامل كليدی بشرار می رونـد (تيقيقـات آقایـان فالـو و
هينت .)21( (Falk & Heintz , 1975) )1375
ب منظور خنثیسازی اررات ناشی ازمتغيـر مداخلـ گـر
طبق بندی صنعت در این تيقيق حج نرون آماری تندا از
بين شركتهای موجود درصنای با فعاليت تقریبـا" هرگـن
و فعا در بازار سرمای گـ یند مـیگـردد بگونـ ای كـ
اختالفات ناشی از ب كارگيری روی های متفاوت حسابداری
ب حداقل برسـد .بنـابراین پورتفـوی حجـ نرونـ آمـاری
تيقيق تندا در برگيرنده شركتهایی اسـت كـ سـداو آندـا
درطی قلررو زمانی مورد مطالعـ فعاالنـ در بـورس اوراق
بدــادار معاملـ گردیــده و اخــتالف قابــل مالحظـ ای بــين
روی های حسابداری آندا در شناسایی اقالو صورتدای مالی
(مردتاً در رابط ی با نيوهی اندازهگيری منـاب و تعدـدات
اقتصادی درآمدها بدای تراو شده كاالهای فروخت شده یا

دوره برحسب سط مرومی قيرتدا مطر نظر پـنرن 1336
)(Penman, 1996است ایستون  (Easton 1998) 1331قویاً
ب كارگيری ارزش دفتـری پایـان دوره را پيشـنداد مـیدهـد
( .)21در شرایط كنونی هيچ پ وهشی ملناً مي ان حساسـيت
نتایج را نسبت ب انتخاب گ ین هـای فـوق (ارزش دفتـری
پایان دوره ارزش دفتری پایان دوره تعدیل شـده برحسـب
شاخص سط مرومی قيرتدا) مورد آزمون قرار نداده است.

خدمات ارای شده ب مشتریان و ه ینـ هـای دوره) وجـود
نداشت باشد و مشرو استثنائات منـدر در اسـتانداردهای
پذیرفت شده حسابداری نگردد .ضرنا" ب دليل مدو معاملـ
(خرید وفروش) سداو شركتهای نوردور(شركت های غير
بورسی) در بورس اوراق بدادار تدران تفكيو شركتها در
قالــب اشــكا س ـ گان ـ ی شــركتهــای درحــا رشــد
شركت های در مرحل بلو و شركت های در مرحل سكون

پ ش بهتا

يي

تيح قت

اكثر مطالعات تطبيقی پيشين صورت پذیرفتـ در رابطـ بـا
ارزیابی رجيان نسبی الگوهای مبتنی بر مایدات و جریـان

س منصر جریاندای نقدی حاصل (مصرف شـده) ناشـی از
فعاليت های مرلياتی جریاندای نقدی حاصل(مصرف شده)
ناشی از فعاليتهای سـرمای گـذاری و جریـان وجـوه نقـد
حاصل(مصرف شده) ناشی از فعاليت های تامين مالی را در
مطالعات خود لياد نرودنـد ( )16و بلـو و بيـد 1331
) (Black & Biddle, 1998نيـ در تيقيقـات خـود مامـل
چرخ ی حيات شركت و تـأريرات گـروهبنـدی صـنعت را
راستای ارزیابی مي ان ميتوای ف آینده اطالماتی مـد هـای
مبتنی بر مایدات و جریان وجوه نقد منظـور نرودنـد()19
ليكن تاكنون هيچ پ وهشی ب تعيين ارر هر مان سـ مامـل
اج ای صورت جریانهای نقدی ارر گروهبنـدی صـنعت و
چرخ ی حيات شركت بر توان تبيين مـد هـای مبتنـی بـر
مایـــدات تعدـــدی و جریـــان وجـــوه نقـــد نارداختـــ
است(17و .)11مضافاً اینك در رابط بـا چنـين تيقيقـاتی
تعدیل ارزش شركت برحسب متغير ارزش دفتـری حقـوق
صاحبان سداو یو اجرا نظر و توافق نسـبی وجـود دارد
ليكن درخصوص گ یند زمان متغيـر وابسـت اخيـر اتفـاق
نظر كلی هویدا است درحاليك تعدیل ارزش دفتری پایـان
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مالی این دست از شركت ها در ارزیابی مخاطره زمانبنـدی
و مي ان خـالص جریـان هـای نقـدی سـرمای گـذاریهـای
خود دراكثر موارد اطالمات افشـاء شـده در مـتن صـورت
وضعيت مالی و جریان وجوه نقد را مـا خـذ تيليـل قـرار
میدهند .شاخص كيفيت سود دراین جرگ از شركتها در
سطيی قابل قبو ارزیابی نریشود (.)19

بامنایت ب موارد فوق این ك آیا اطالمـات حاصـل از
الگوی مبتنی بر مایدات حسابداری رجيان نسـبی یـا بـار
اطالماتی معاد با الگـوی مبتنی بر جریان وجوه نقـد دارد
یا خير موضومی است ك با خصيصـ هـای اقتصـادی هـر
شركت در ارتبا اسـت چراكـ سـطو اطالمـاتی ارقـاو
گ ارش شده براساس مبانی حسـابداری تعدـدی و گـردش
جریاندای نقدی و باتوج ب فاكتور چرخ حيـات شـركت
تغييـر میكند (آنتونی و رامد .)21()2111
این تغيير بر رابـطــ مایـدات حسـابداری تعدـدی در
مقابل جریانهای نقدی حاصل ازفعاليتهای مرلياتی مبتنی

طراحی و تبیین الگوهاي برتر ارزيگذاري مبتنی بر عايدات حسابداري و جريان وجوه نقد در فرآيند چرخهي حیات شرکت

فرض هتت

فرض هت تيت :6در مرحل سـوو منينـی حيـات واحـد
تجاری ) (LCC_IIIب كارگيری الگوی مبتنی بر جریاندـای
نقدی (سود و سایر اقالو تيت روی نقدی) جدـت تعيـين

تيح قت

فرض هت تيت :1در مرحل او منينی حيات واحد تجـاری
) (LCC_Iب كارگيری الگوی مبتنی بر مایدات حسـابداری
(سود و سایر اقالو تيت روی تعددی) جدت تعيين ارزش

ارزش شركت هـای پذیرفتـ شـده در بـورس اوراق بدـادار
تدران  Pt Bt 1 ميتوای اطالماتی ف ایندهتری نسـبت بـ
الگوی مبتنی بر مایدات حسـابداری (سـود و سـایر اقـالو
تيت روی تعددی) دارد.

شركتهـای پذیرفتـ شـده در بـورس اوراق بدـادار تدـران
 Pt Bt ميتوای اطالماتی ف اینده تری نسبت بـ الگـوی
مبتنی بر جریاندای نقدی (سود و سایر اقـالو تيـت رویـ
نقدی) دارد.

فرضي هت تيت :7درمرحلـ او منينـی حيــات واحــد
تجاری) ) LCC_Iبين مقادیر پـيدبينـی و مقـادیر واقعـی
متغيــر وابســت ارزش شــركتهــای گــروه كنتــر تفــاوت
معناداری وجود ندارد.

فرضي هت تيت :2در مرحلـ دوو منينـی حيـات واحـد
تجاری ) (LCC_IIب كارگيری الگـوی مبتنـی بـر مایـدات
حسابداری (سود و سایر اقالو تيت روی تعدـدی) جدـت
تعيين ارزش شـركت هـای پذیرفتـ شـده در بـورس اوراق

فرض هت تيت :8درمرحلـ دوو منينـی حيـات واحـد
تجاری) ) LCC_IIبين مقادیر پيدبينـی و مقـادیر واقعـی
متغيــر وابســت ارزش شــركتهــای گــروه كنتــر تفــاوت
معناداری وجود ندارد.

بدــادار تدــران  Pt Bt ميتــوای اطالمــاتی برابــر یــا
ف اینده تری نسبت ب الگوی مبتنی بر جریاندای نقدی (سود
و سایر اقالو تيت روی نقدی) دارد.

فرض هت تيت :9درمرحلـ سـوو منينـی حيـات واحـد
تجاری ) )LCC_IIIبين مقادیر پيد بينی و مقـادیر واقعـی
متغيــر وابســت ارزش شــركتهــای گــروه كنتــر تفــاوت
معناداری وجود ندارد.
فرو ریاضی فرضي های آمـاری طـر شـدهء تيقيـق را
می توان ب صـورت زیـر نيـ بازنویسـی نرـود( :در تبيـين
مبارات ریاضی فرضي های پـ وهد منظـور از وا ه التـين
اختصاری "IIC",هران بار یا ميتـوای ف آینـده اطالمـاتی
ارقاو حسابداری افشاء شده در مـتن صـورتهـای مـالی و

فرض هت تيت :3در مرحل سـوو منينـی حيـات واحـد
تجاری ) (LCC_IIIب كارگيری الگوی مبتنی بر جریاندـای
نقدی مرلياتی (سود و سایر اقالو تيت روی نقدی) جدت
تعيين ارزش شـركت هـای پذیرفتـ شـده در بـورس اوراق
بدادار تدران  Pt Bt ميتوای اطالماتی ف اینده تری نسبت
ب الگوی مبتنی بر مایدات حسابداری (سود و سـایر اقـالو
تيت روی تعددی) دارد.

یادداشــتهــای هرــراه یــا"
 "Contentمیباشد).

ه تيت :4در مرحلـ او منينـی حيـات واحـد
فرضيت ت
تجاری ) (LCC_Iب كـارگيری الگـوی مبتنـی بـر مایـدات
حسابداری (سود و سایر اقالو تيت روی تعدـدی) جدـت
تعيين ارزش شـركت هـای پذیرفتـ شـده در بـورس اوراق
بدادار تدـران  Pt Bt 1 ميتـوای اطالمـاتی ف اینـدهتـری
نسبت ب الگوی مبتنی بر جریاندـای نقـدی (سـود و سـایر
اقالو تيت روی نقدی) دارد.

Incremental Information

2
2
2
2
H1a :  E
,t   E ,t   C ,t ,   C ,t 


 1
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   E2 ,t

  2
  C ,t

2
 E
,t
H1a :  2

 C ,t
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بــر اســاس دو معيــار نــرخ رشــد یــا زوا درآمــد فــروش
 )(Growth or decline Rate of sales Revenueو نسـبت
پرداخت سود نقـدی ) (Dividend Pay-out Ratioصـورت
پذیرفت ) .(Black & Biddle, 1998در ضرن شركتهـایی
ك در قلررو زمانی تيقيق مشترل بر سا های  71-19فاقد
نراد معامالتی فعـا بودنـد نيـ از جامعـ آمـاری تيقيـق
خار (فدرست شركت های پذیرفت شـده در بـورس اوراق
بدادار تدران) خار شدند.

فرض هت تيت :5در مرحلـ دوو منينـی حيـات واحـد
تجاری ) (LCC_IIب كارگيری الگـوی مبتنـی بـر مایـدات
حسابداری (سود و سایر اقالو تيت روی تعدـدی) جدـت
تعيين ارزش شـركت هـای پذیرفتـ شـده در بـورس اوراق
بدــادار تد ـران  Pt Bt 1 ميتــوای اطالمــاتی برابــر یــا
ف اینده تری نسبت ب الگوی مبتنی بر جریاندای نقدی (سود
و سایر اقالو تيت روی نقدی) دارد.
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2
2
H 2a :  E
,t   E ,t   C ,t ,   C ,t 


 1



   E2 ,t

  2
  C ,t

ب) نسبت خالص وجوه نقـد حاصـل(مصـرف شـده)
ناشی ازفعاليت های سرمای گذاری در پایان دوره ب مجرو
دارائیها و مناب اقتصادی غيرجاری درآغاز دوره مالی:

2
 E
,t
H 2a :  2

 C ,t

NCA jt 1  STI jt 1  PPE jt 1  LTI jt 1  ADV jt 1 

متغيرهای منـدر در طبقـ حسـاب دارایـیهـای غيـر
جاری درپایان دوره بشر ذیل تعریو میشوند:

2 
 E
  E2 ,t 
,t
H 3a :  2    2   1

 

 C ,t    C ,t 
H 4a :  E2 ,t 1   E2 ,t 1   C2 ,t 1 ,   C2 ,t 1 

 NCFI jt 

NCFIR j ,t  
 NCA jt 1 



  E2 ,t 1    E2 ,t 1 

 1
H 4a :  2

 2

C
,
t

1
C
,
t

1

 

H 5a :  E2 ,t 1   E2 ,t 1   C2 ,t 1 ,   C2 ,t 1 



NCFI jt


 STI jt 1  PPE jt 1  LTI jt 1  ADV jt 1  LTI jt 1  ING jt 1  OAS jt 1 



STI jt 1
در دوره  t-1او؛
 : PPE jt 1اموا ماشين آالت و تجدي ات شركت  jاو
در دوره  t-1او؛
 : LTI jt 1سرمای گذاریدای بلندمدت (ارزش ویـ ه)
شركت  jاو در دوره  t-1او؛
 : ADVjt 1واو ها و تسديالت امطائی شـركت  jاو در
دوره  t-1او؛
 : LTI jt 1سرمای گذاریدای بلندمـدت (بدـای ترـاو
 :سرمای گذاریدای كوتاه مدت شـركت  jاو

  E2 ,t 1    E2 ,t 1 

 1
H 5a :  2

 2

 C ,t 1   C ,t 1 

H 6a :  E2 ,t 1   E2 ,t 1   C2 ,t 1 ,   C2 ,t 1 
  E2 ,t 1    E2 ,t 1 

 1
H 6a :  2

 2

 C ,t 1   C ,t 1 
ˆ H 7 a : D
0

P P

0

  CLC 1
B B



ˆ P
 P



 B  B CLC  2 



0

ن غ رت

H 8a : D
H 9a : D

ˆ

 P  P CLC 3 
B B




شده) شركت  jاو در دوره  t-1او؛
 : ING jt 1دارائيدای مشـدود شـركت  jاو در دوره t-1
او؛
 : OAS jt 1سایر دارائی شركت  jاو در دوره  t-1او؛
) نسبت خالص وجـوه نقـد حاصـل(مصـرف شـده)
ناشی از فعاليت های تامين مالی درپایـان دوره بـ مجرـو
بدهیها وتعددات اقتصادی بلندمدت و ارزش وی ه درآغاز
دوره مالی:

تث ر هتنرر تنط عهت رتيح قت

تن غ رت تنسي ت ي تن غ يرتن نير ت :متغيرهـای
مستقل اندازه گيری شده براساس مبـانی سـود و سـایراقالو
تعددی حسابداری و جریاندای نقدی مشترل بر شد متغير
بشر زیر میباشد:
متغيرهای توضييی یا مستقل مبتنی بر جریاندای نقدی
مبارتند از:
الو) نسبت مجرو خالص وجوه نقد حاصل (مصرف
شده) ناشی ازفعاليتهای مرليـاتی بـازده سـرمای گـذاری
سود پرداختی بابت تامين مالی و ماليات پرداختی در پایـان
دوره ب ـ مجرــو درآمــد ناشــی از فــروش كاالهــا وارای ـ
خدمات در پایان دوره مالی:

 NCFF jt  

NCFF jt


NCFFR j ,t  
 TDE jt1   TLD jt1  TSE jt1 

 


ت

 متغيرهای مستقل مبتنی بر سود و سایراقالو تعدــدیحسابداری
الو) نسبت سود خالص حاصل از مرليات ب مجرـو
درآمد ناشی از فروش كاال وارای خد مـات در پایـان دوره
مالی:

 NCFO jt   CFO jt  RI jt  FCF jt  T jt 


NCFOR j,t  
 S jt  

S jt

 


 NOI jt 

NOIR j ,t  
 S jt 
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2
2
2
2
H 3a :  E
,t   E ,t   C ,t ,   C ,t 

LTI jt 1  ING jt 1  OAS jt 1

طراحی و تبیین الگوهاي برتر ارزيگذاري مبتنی بر عايدات حسابداري و جريان وجوه نقد در فرآيند چرخهي حیات شرکت

ب) نسـبت تغييـر   در مجرـو سـرمای گــذاری در
دارائیها ومناب اقتصادی غيرجاری درپایان دوره ب مجرو
دارائیها ومناب اقتصادی غيرجاری درآغاز دوره مالی:

ن غ رت
چرخهتح

) تغيير در مجرو بـدهیها تعدـدات اقتصـادی غيـر
جاری و حقوق صاحبان سداو(ارزش ویـ ه) درپایـان دوره
مالی ب مجرو بدهیها تعدـدات اقتصـادی غيـر جـاری و
حقوق صاحبان سداو درآغاز دوره مالی:
 CNCDE  TDE jt

ABFR j ,t  
 TDE jt1  TDE jt1



ABFRj,t 

ننهکبب دتارزشت
ن غ رتبا س هت تن غ رتي عتي ت
شرکتت

ارزش بازار سرمای سداو س مـاه بعـد از پایـان دوره مـالی
(قيرت بازار سداو) ب ارزش دفتری حقوق صـاحبان سـداو
(ارزش وی ه) در آغاز یا پایان دوره مالی:
 MVE jt   Pjt 


MBR j ,t  
 BVE jt   B jt 

 


شركت ها برحسب ) (LCCدر این پ وهد ني مشـترل بـر
رویـ هــای مــورد اســتفاده در تيقيقــات آنتــونی و رامــد
میباشد با این استثناء ك ب جای مامل تغيير در نرخ رشـد
و زوا مخار سرمای ای از مامـل تغييـر در نـرخ رشـد و
زوا نسبت پرداخت سود نقدی استفاده میگـردد رابطـ ی
ریاضی مياسـب ی دو مامـل تغييـر در نـرخ رشـد و زوا
درآمد فروش و تغيير در نرخ رشد و زوا نسبت پرداخـت
سود نقدی ك  -مالک تفكيو حج نرونـ آمـاری هـر دو
گروه تجربی وكنتر قرار میگيرد -بشر زیر است:

 MVE jt   Pjt 



 BVE jt1   B jt1 

 


(متوسط تعداد سهام در جريان سه ماه بعد از خاتمه سال مالي)
× (ارزش بازار سهم سه ماه بعد از خاتمه سال مالي)



MVE jt
BVE jt

MBRj ,t 

سرمايه پرداخت شده  +صرف سهام  +اندوختهها  +سود (زيان) سنواتي

بنابراین:
 MVE jt   Pjt 
) ( Pjt )  ( N jt



 BVE jt1   B jt1  CC jt1  PC jt1  R jt1  RE jt1

 


 S jt 

1 
 S jt1 



یا

) ( Pjt )  ( N jt

 CC jt  PC jt  R jt  RE jt


  Pjt

  B jt
 






 MVE jt

 BVE jt


GSales, jt

 DPS cs jt
DPOR jt  
 EPS jt


) ( N jt ps )  ( DPS ps jt

) EBITjt  i jt .1  t   ( N cs jt )  ( DPS cs jt
 DPOR jt 

GDPOR, jt  1  
 DPOR jt1 
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 INV jt  NCA jt  NCA jt1
NCA jt

ABIRj ,t  

 NCA jt1 
NCA
NCA
jt1
jt1





:ت

آنتونی و رامد ) (Anthony & Ramesh, 2001مشاهـدات
گـردآوری شده در پـ وهد خود را در راسـتای تفكيـو
شركتها ب س گروه چـرخ حـيات شــركتی یـا )(LCC
چدـار متغير مرده ی نـرخ رشـد فــروش تغيير در نـرخ
رشد یا زوا مخـار ســرمای ای ) (R&Dتغييـر در نـرخ
رشد یا زوا نسبت پرداخت سـود نقدی سـداو و سـن یـا
مرـر شــركت ) (Age of corporationرا پيشـنداد نرودنـد
ليكن ب دليل غيرقابل پيدبينی بودن مامل نسـبت پرداخـت
سود و زیان ده بودن برخی از شركتهای انتخابی در نرون
آماری مامل سوو را حـذف نرودنـد .تعيـين سـن واقعـی
برخی از شركتها ني ب دليل انيال ادغاو یا جذب تلفيق
و تيصـيلهـای متـوالی ) (Sequential Acquisitionsو در
نتيج ایجاد شخصيت جدید حسابداری و گ ارشگری بعـد
از ادغاو یا جذب تلفيق و تيصيل (خرید) با مشكل مواجـ
بود لذا این متغير ني ب منـوان سـنج تفكيـو شـركتهـا
برحسب چـرخ ی حـيات شـركت حذف گردید .ميققين
یاد شده تغيير در روند نرخ رشد و زوا درآمـد فـروش و
مخار سرمای ای را مبنای طبق بندی شـركتهـا برحسـب
) (LCCقــرار دادنــد (19و .)19ملــی هــذا مبنــای تفكيــو

 INV jt  NCA jt

ABIRj ,t  
 NCA jt1  NCA jt1



CNCDE TDE jt  TDE jt 1 TDE jt


TDE jt 1
TDE jt 1
TDE jt 1

شرکتت ت رحسبت
ت
تاب هتيفك کتکبب دت
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 : AISGjtمتوسط نرخ رشد یا زوا درآمد ساالن ناشی
از فروش كاالها و ارائـ خـدمات صـنعت طـی سـ سـا
گذشت .

تعاریو نرادهای ب كار رفت در دو مامل تغيير در نـرخ
رشد و زوا درآمد فروش و تغييـر در نـرخ رشـد و زوا
نسبت پرداخت سود نقدی مبارتند از:
 : EBITjtسود مرلياتی قبل از كسره ین بدره و ماليات
شركت   j او در دوره  t او؛
 : i jtه ین رابت تامين مالی از طریق استقراض (بدهی)
شركت   j او در دوره  t او؛
 : DPS ps jtسود نقدی پرداختی ب هر سـد متعلـق بـ
سداو مرتازه شركت   j او در دوره  t او؛
 : DPS jtcsسود نقدی پرداختی ب هـر سـد متعلـق بـ
سداو مادی شركت   j او در دوره  t او؛
 : N jt psميانگين موزون تعداد سـداو مرتـازه در دسـت
سدامداران شركت   j او در دوره  t او؛
 : N jtcsميانگين موزون تعـداد سـداو مـادی در دسـت
سدامداران شركت   j او در دوره  t او؛
: S jt , Sjt  1درآمد فـروش شـركت   j او در دوره هـای
 t و  t  1او؛
: GSale , jtتغيير در نـرخ رشـد یـا زوا درآمـد فـروش
شركت   j او در دوره  t او؛
 : GDPOR , jtتغيير در نرخ رشد یا زوا نسبت پرداخـت
سود نقدی شركت   j او در دوره  t او؛
 : DPORjt , DPORjt 1نسبت پرداخت سود نقـدی شـركت
  j او در دوره  t او؛
شيوه استانداردسازی ضریب تغيير در نرخ رشد و زوا
نسبت پرداخت سود نقدی ساالن (  ) GDPOR , jtو تغييـر در
نرخ رشد و زوا درآمد ساالن ی ناشی از فروش كاالهـا و
ارائ خدمات  GSales , jt ب صورت رابط ی اسناندارد شدهی
 ZSales  Gsale, jt  GSale,it / Gو
 Z DPOR  GDPOR, jt  GDPOR,it /  Gمــی باشــد و بــا
مالی (نرادهای)اختصاری زیر نراید داده میشود:

Aerage Industry Sales Growth

Industy Standard Deviation Sales Growth

نرخ رشد یا زوا ساالن نسبت پرداخت سودنقدی نيـ
ب شيوهای مشاب ب شر ذیل تعریو میشود:

SFDPORGjt = (AFDPORGjt – AIDPORGjt) /
ISDDPORGjt
 :SFDPORGjtنرخ رشد یا زوا استاندارد شده نسبت

پرداخت سود نقدی شركت طی س سا گذشت .
Standardized Firm dividend Pay-Out Ratio
Growth
 :AFDPORGjtمتوســط نــرخ رشــد یــا زوا ســاالن

نسبت پرداخت سود نقدی شركت طی س سا گذشت .
Average Firm dividend Pay-Out Ratio Growth

 :AIDPORGjtمتوسط نرخ رشد یا زوا ساالن نسبت
پرداخت سود نقدی صنعت طی س سا گذشت .
Pay-Out

Ratio
Growth
:..ISDDPORGjt

dividend

Industry

Average

انيــراف اســتاندارد رشــد یــا زوا
ســاالن نســبت پرداخــت ســود نقــدی صــنعت طــی س ـ
سا گذشت .
Industry Standard Deviation dividend Pay-Out
Ratio

پس از مياسب اسـتاندارد نـرخ رشـد یـا زوا سـاالن
درآمد فـروش) ) Z Gو اسـتاندارد نـرخ رشـد یـا زوا
 Z Gگروه هـای
ساالن نسبت پرداخت سود نقدی 
تجربی و آزماید نرون آماری گروه تجربی وگروه كنتـر
بـــــ طــــــور جداگانـــــ برحســــــب دو متغيــــــر
( Z G  Z Gرتبــ بنــدی گردیــده و ضــریب
اخيــر)
هربســتگی رتب ـ ای اســايرمن  Rs بــين دو متغيــر رتب ـ ای
مياســـب مـــیگـــردد ضـــریب هربســـتگی حـــداقل 30
درصد  rs  0.30مبين پایا بـودن ) (Reliabilityمعيارهـای
انتخابی برای تفكيو شركتهـای نرونـ آمـاری برحسـب
چرخ ی حيات شركت میباشد.
متــعاقباً با تجـري مقادیر استاندارد شده دو مامل نرخ
رشد یا زوا درآمد فـروش و نـرخ رشـد یـا زوا نسـبت
Sale

DPOR

it

it

DPOR

SAFSGjt = (AFSGjt – AISGjt) / ISDSGjt

 : SAFSGjtمتوسط نرخ رشد یـا زوا اسـتاندارد شـده
درآمد ساالن ناشی از فروش كاالها و ارائ خدمات شركت
طی س سا گذشت .
Standardized Average Firm Sales Growth

 : AFSGjtمتوسط نـرخ رشـد یـا زوا درآمـد سـاالن
ناشی از فروش كاالها و ارائ خدمات شركت طی س سا
گذشت .

Sale

پرداخــت ســود نقــدی)

Aerage Firm Sales Growth
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Z GSale  Z GDPOR

) مــالک و معيــار
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 : ISDSGjtانيراف معيـار نـرخ رشـد یـا زوا درآمـد
ساالن ناشی از فروش كاالها و ارائ خدمات صـنعت طـی
س سا گذشت .

طراحی و تبیین الگوهاي برتر ارزيگذاري مبتنی بر عايدات حسابداري و جريان وجوه نقد در فرآيند چرخهي حیات شرکت

sales

گردیده و مبنای طبق بندی شركت ها در فازهای رشد بلو
و افو قرار میگيرد .قامده تعيين چرخ مرـر یـو واحـد
تجاری بشر زیر است:
 چنانچـــ مقــــدار )  ( ZCLCشــــركتی در دامنــ ـ
(  ,1منينی توزی نرمـا اسـتاندارد) قـرار داشـت
باشد شركت در مرحل رشد خوانده مـیشـود.در یـو

تن لتت

در این پ وهد برای ارزیابی مربو بودن ارزش اطالمـاتی
یا رجيان نسبی الگوی مبتنی بر جریانهای نقدی در قياس
با الگوی مبتنی بر مایدات تعددی از معـادالت رگرسـيونی

زیر استفاده مـی شـود .الگوهـای  1a, 2aیـا  1b, 2bبـ
مجروم اقالو اطالماتی مبتنی بر جریانهای نقد مرلياتی و
الگوهای  3a, 4aیا  3b, 4bب مجروم اقالو اطالمـاتی
مبتنی بر مایدات و اقـالو تعدـدی تعلـق دارنـد .هـر الگـو
بگون ای مج ا درهریو ازس مراحل چرخ حيات شـركت
آزمون می گردد بنابراین تيليل مشترل بـر بررسـی دوازده
معادل رگرسيونی خواهد بود .ضوابط معادالت رگرسـيونی
چندگان برای چدار الگـوی پـ وهد بـا چشـ پوشـی از
مامل چرخ حيات واحد تجاری بشر زیر است:

واحد تجاری با منينی چرخ مرر سـال (دارای توزیـ
بدنجــار) احترــا قــرار گــرفتن كريــت )  ( Z CLCآن
دراین فـــــــــاز از حيات(مسـاوی یـاكرتر از منفـی
یـــو انيـــراف معياریـــا  )   1تقریبـــا معـــاد
1

0.1586  f (z ) می باشد ب مبارتی:


Pr   CMCLC  1  0.1586



تاصل تيح قت

چنانچــ مقــدار )  ( ZCLCشــركتی در دامنــ 1,1
(منينی توزیـ نرمـا اسـتاندارد) قـرار داشـت باشـد
شركت در مرحل بلو خوانده میشود .در یـو واحـد
تجــاری بــا منينــی چرخ ـ مرــر ســال (دارای توزی ـ






 NCFF

 NCFI jt 
jt 



 3
   4 PLF jt 
 NCA jt  1 
TDE

jt  1 




بدنجار) احترا قرار گرفتن كريت )  ( ZCLCآن دراین
فـــــــاز از حيات(كرتـر یـا مسـاوی قـدرمطلق یـو
انيــراف معيــار یــا  )   1تقریبــا معــاد

 2

 NCFO 
jt 

i
S jt





 5 PLF jt 

0.6828

1






  f (z ) می باشد ب مبارتی:
1

 P

 NCFO jt
 MVE jt 
jt 

  log 
   0   1 S
e  B


BVE
jt
jt

1



 jt  1 

log e 

 NCFF 
 NCFI jt 
jt 



 2
 3
   4 PLF jt 

NCA


 TDE jt  1 
jt

1





Pr 1  CMCLC  1  0.6828

 چنانچـ مقــدار ) ( Z CLC


 NCFO jt


   0   1
S jt




P
 MVE jt 
  log  jt

e

BVE jt
 B jt




log e 

شــركتی در دامنـ 1,

 NCFO 
jt 

i
 S jt




(منينی توزیـ نرمـا اسـتاندارد) قـرار داشـت باشـد
شركت در مرحل افو قلرداد میشود .در یـو واحـد
تجــاری بــا منينــی چرخ ـ مرــر ســال (دارای توزی ـ
بدنجــار) احترــا قــرار گــرفتن كريــت )  ( ZCLCآن

 5 PLF jt 

دراین فاز از حيـات(مسـاوی یـا بيشـتر از مثبـت یـو
انيـــراف معياریـــا  )   1تقریبـــا معـــاد 0.1586


  f (z ) می باشد ب مبارتی:
1

Pr 1  CMCLC    0.1586
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مجـــــ ایــــی بنـــــاو معـــيار طـــــبق بنــدی چــرخ ی
حيـات شـركت (Classification Measure of Life Cycle
 Corporationبــــــــا ضـــــــــابط
/
)Firm
ی  Z CLC  CMCLC  1 2 J G ,G Z Jحاصـــــل
DPOR

منينــی چرخــ مرــر یــو واحــد تجــاری ســال
) (Soundness of Business Entityدارای ضریب چـولگی
پيرســون صــفر بــوده  )) SK p  0و آنتروپــی )(Entropy
رفتــاری چرخ ـ ی حيــات آن از تــوزیعی نســبتا"نرمــا و
متقارن تبعيت مینراید

دوفصلنامه راهبردهاي بازرگانی /دانشگاه شاهد /پايیز و زمستان  /84سال نوزدهم /دوره جديد /شماره 2
Commercial strategies/ Journal of Shahed university/ 19th Year/ No.02/Autumn & Winter 2012- 2013
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در مد های فوق:
 : PLF jtنومی متغير دامـی(مصـنومی) اسـت زمانيكـ

0



 NCFO jt

 S jt


صفررا اختيار میكند؛
 : PLF jtنــومی متغيــر دامــی (مصــنومی) اســت
زمانيك

شامل میشود .درطبق بندی حجـ نرونـ آمـاری از حيـ
نــو چرخـ ی حيــات؛ از آمــاره مياســباتی  Zcاســتاندارد
ومقــادیر  Zaبيرانــی منــدر در جــدو توزیـ هنجــاری
استفاده میشـود .جامعـ آمـاری تيقيـق مشـترل بـر 927
شركت فعا پذیرفتـ شـده دربـورس اوراق بدـادار تدـران
میباشد ك حاوی وی گـیهـای بيـان شـده باشـند؛ نرونـ
گ یند شده ني هرانگون ك در باال ذكر آن رفـت شـامل
 11شركت برای هـر دو گـروه آزمایشـی تجربـی و گـروه
كنتر است ك با استفاده از ضابط ذیل مياسب میشود:

باشد مدد یـو و در غيـراین صـورت

مدد صفر را اختيار میكند.
ربشت مر هتگ ر ،تي نعهتآن ر ،تحجمت مر هتبت
قلمربتزن

 MVE
 
jt  



 BVE jt  1  

 

فعا پذیرفت شده در بورس اوراق تدران برای هـر یـو از
گروهها میباشد و قلررو زمانی تيقيق ني دورههـای مـالی
 1971لغایت 1919را در بر مـیگيـرد .بنـابراین مشـاهدات
گردآوری شده برای هر یو از گروهها  911دوره مـالی را

باشـد مـدد یــو و در غيـراین صـورت مــدد

 NOI jt 

0
 S jt 



 MVE

jt

 BVE jt


تيح قت

روی ی نرونـ گيـری در انتخاب حجـ نرونـ آمــاری دو
گروه آزمایشـی تجربـی و كنتـر بـ شـكل نرونـ گيـری
تــصادفـــی ســـاده(Simple Random Sampling)SRS
بــوده بگونـ ای كـ كليـ امضــای جامعــ آمــاری (كليـ
شركت های پذیرفت شده در بورس اوراق بدادار تدـران كـ
در طی دوره ی تيقيق نراد معامالتی آندا باز بوده و حداقل
پنج سا از شرو فعاليت آندا سـاری شـده باشـد) شـانس
مساوی جدت گ یند در نرونـ را دارا مـیباشـند .حجـ
نرون آماری هریو از گروه های آزمایشی تجربی و كنتـر
با توج ب ضابط زیر مشـترل بـر بـ ترتيـب  11شـركت

N Population
1  N Population( ) 2

nSamples

در ضابط فوق الـذكرتعریو پارامترهـای ذی ربـط بـ
شر است:
 : nاندازه نرون آماری(تعداد آزمودنی هـا در دو گـروه
آزماید و كنتر )

14
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ب مبـارتی توابـ نرـایی (آنتـی لگـاریتری) الگـوهـای
طراحی ارزش واحد تجاری در هر یو از فازهای چرخ ی
حيات شامل مد های  4a, 3a, 2a, 1aرا مـیتـوان بـ
شكل مد هایی با شناس های  4b, 3b, 2b, 1bبـ صـور
زیر بازنویسی نرود:

طراحی و تبیین الگوهاي برتر ارزيگذاري مبتنی بر عايدات حسابداري و جريان وجوه نقد در فرآيند چرخهي حیات شرکت

 : Nحج جامع آماری(شركتهای پذیرفتـ شـده در
بورس اوراق بدادار تدران)

مــیشــود در خاتر ـ مقــادیر بــرآوردی (نتيج ـ معــادالت
رگرســيون)

ربشت
ت
ت

تيجز هتبيحل

jt

BVE

jt 1

(مندر در صورتدای مالی وقيرت بازار سد )
یــا

)

jt

MVE

jt

BVE

(

)

jt

MVE

BVE jt 1

(

بـ منــوان متغيــر ارزش واقعــی و بــرآوردی

شركت بر اساس آمارهی آزمـون فـرض مشاهدات زوجی
) (Paired Observations Test statisticیــــــا


  MVE   MVE    D
(
)
)  ( BVE
BVE 

و در هــر یــو از مراحــل

چرخ ی حيات مورد تيليل قـرار مـیگيـرد.بـرای تعيـين
ميــ ان روایــی داخلــی و خــارجی مــد رگرســيونی و
آزمونهای ذی ربط در هر الگو و در هر مرحل از چرخ ی
حيات از فاصل ی اطرينان  35درصد یـا سـط معنـاداری
(Vuong's
 1/15استفاده میشـود .آمـارهی آزمـون وونـ
) Statisticني ب منظور تعيـين رجيـان نسـبی یـو مـد
نسبت ب مد رقيب ب كار گرفت میشود.

تآن ر تفرض هتت ت

در طراحــی الگوهــای ارزشــگذاری شــركتهــا و تيليــل
ميتــوایی پارامترهــایی آن هرچنــين ميــ ان كــارایی و
امتباركلی مد و توان توضي دهندگی متغيرهـای مسـتقل
(روایی داخلی) ناهربست بودن دوره ای جرالت پسراند یا
 U jt معناداری ضرایب معادل رگرسيون در مد تج یــ
و تيلــيل رگرسيــون چنــد متغيـــره (Multi-variables
) regressionاز روش آنـــــالي واریـــــانس ()ANOVA
آمارههـای ضـریب هربسـتگی )    xy Squart( x  y
ضــریب تشــخيص   2ضــریب تشــخيص تعــدیل شــده
  2  1  n  11   2  n  k  1آزمــون دورب ـين -واتســون

تيحل

تآن ر ت ف هتت

تيح قتبتارا هتن لت

ه بهت
الو -تيليل نتایج آمار توصيفی :برای تعيين اینك هر یـو
از یكصد و شصت شركت مضو نرون هـای آمـاری گـروه
تجربی و گروه كنتر یـا پـاید در كـداو یـو از فازهـای
منينی مرر شركتی واق شده انـد الزو اسـت تـا در آغـاز
متغيرهای ميانگين نرخ رشد یا زوا نسبت پرداخـت سـود
نقدی و ميانگين نرخ رشد یا زوا درآمد فروش از توزیـ
هنجاری ب توزی هنجاری استاندارد تبدیل شوند و سـاس
كريت اميد ریاضی این دو متغير مـالک تفكيـو چرخـ ی
حيات شركتها قرار گيرد .نگارههای زیـر توزیـ فراوانـی
شركت های در مراحل س گان رشد بلو و افـو را بـرای
دو گــروه آزمایشــی تجربــی و گــروه كنتــر و ضــریب
هربستگی اسايرمن بـين متغيرهـای تعيـينكننـده چرخـ ی
حيات شركتها را در طی شد سا مالی ( )71-19نشـان

 D  W و آزمون فرض مشـاهدات زوجـی (دوتـایی) یـا
آزمون  T  testاستفاده می شود .مضافا" اینكـ بـ منظـور
تيليل آماری معادالت رگرسـيونی چنـد متغيـره (مركـب)
بــرای طراحــی معــادالت تعيــين ارزش مجــذور ضــریب
هربستگی برای تبيـين روایـی داخلـی )(Internal Validity
متغيرهای توضييی تيليل پراش جدت تعيين امتبـار كلـی
مد از روشهای پارامتریو آماری استفاده میشود .پس از
طراحی مد هـا (معـادالت رگرسـيونی) مقـادیر متغيرهـای
مستقل مناصر نرون دوو (گروه كنتر ) ك حجرـی معـاد
 11شـــركت را در بر مـیگيـرد و بـ شيــــوهای مشـاب

گــــــــروه آزمایشـی تجربــی برگ یـده مــیشــود بــرای
قلـررو زمانی شد سال  71-19ميــــاسب گردیـده و در
معـــــادالت رگــــرسيونی طراحــــی شــده جــایگ ین

میدهد:
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: خطـای نرونـ گيـری یـا ميـ ان دقـت
) Error/Precision Levelدر ســط اطرينــان  35درصــد
(معاد  11درصد در نظر گرفت شده است)
شایان ذكر است شركتهـای برگ یـده شـده در نرونـ
آمــاری تيقيــق براســاس كــدهای اســتاندارد بــينالرلل ـی
طبقــ بنــدی صــنعت)(International )I.S.I.C. Rev.3
) Standard Industry Codesمشخص میشوند.
(Sampling


)

jt

MVE

(

یــا


)

jt

MVE
BVE

(

بــا مقــادیر واقعــی
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ي بلت .1توزيع فراواني شركتها برحسب نوع چرخهي حيات
چرخهتح

گربدت
ت
/

تآزنر

084

941

732

930

گربدتآزن شت

084

903

919

901

گربدتکب رلت

114

757

078

784

يمعت

ي بلت .2ماتريس ضريب همبستگي بين متغيرهاي تعيينكننده چرخهي حيات-درصد
1383ت

1382ت

1381ت

1381ت

1379ت

1378ت

3191

38915

04931

35901

31981

37981

گربدتآزن شت

03984

37922

07913

31953

33971

35922

گربدتکب رلت

شایان ذكر است ك شركتهای موجود در هر دو نرون
گروه آزمایشی تجربی و كنتـر مشـترل بـر شـركتهـای
پذیرفت شده در بورس اوراق بدادار تدران هستند ك از 16
صنعت فعا در بورس سـداو و بـ طـور كـامال" تصـادفی
انتخاب شدهاند .شركتهای مـذكور در طـی دورهی مـورد
بررسی ( )71-19ب طور متوسط  91درصد حج معـامالت
(تعداد سداو داد و ستد شده) و  71درصد مبل ریالی حج
معامالت را ب خود اختصاص دادهاند.
هران گون ك در جدو شـراره  1مالحظـ مـیگـردد
درصد فراوانی نسبی شركت هـای در مراحـل رشـد بلـو
وافو بترتيب برای گروه آزمایشی تجربـی  21درصـد 93
درصد و  29درصد و برای گروه كنتر یا پاید  91درصد
 91درصد و  91درصد است .تغيير در درصد فراوانی نسبی
دو گروه ب دليل وارد نرودن س صـنعت جدیـد در جرـ
صنای انتخاب شده در گروه آزمایشی تجربـی ایجـاد شـده
است بنابراین چنين استنبا مـیگـردد كـ خصيصـ هـای

گربدت
ت
/

س لتن

تآزنر

ت

اقتصادی هر صنعت تـأرير بـ سـ ایی در تعيـين چرخـ ی
حيات ایفا مینراید .نگاره زیركريـت انـدازه هـای گـراید
مركــ ی ) (Measure of central Tendencyرا بــرای دو
گروه آزماید و كنتر بـ طـور جداگانـ و تجرعـی نشـان
میدهد:
جدو  2نشان میدهـد كـ شـركتهـای در مرحلـ ی
بلو برای هر دو گروه آزمودنی بيشـين ی فراوانـی را بـ
خود اختصاص داده اند لذا این جرگ از شركتها ب منـوان
مد یا نرای هر دو گروه آزمودنی (مج ا و تجريعی) معرفی
میشوند .نيوه توزی وتنو چرخ ی حيـات در دو گـروه
آزمـودنی تجربـی و كنتـر بـ طـور مجـ ا و تجريعـی را
میتوان با ب كارگيری ضریب چولگی پيرسون (Pearson`s
) coefficient of skewnessو ضریب كشيدگی (Kurtosis
) coefficientاز نتایج جدو شراره  9مشاهده نرود:

ي بلت .3اندازههاي متمايل به مركز

مد(نما) Mod

ميانه Med 

ميانگين m 

اندازههاي متمايل به مركز/گروههاي آزمودني

732

704

914

گروه آزمايش(تجربي)

919

704

914

گروه كنترل(گواه)

078

084

374

نتيجه تجميعي
ت
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يمعت

نرحلهتافرلت

نرحلهت لرغت

نرحلهترش ت

ت

طراحی و تبیین الگوهاي برتر ارزيگذاري مبتنی بر عايدات حسابداري و جريان وجوه نقد در فرآيند چرخهي حیات شرکت

ي بلت .4ضرايب چولگي و كشيدگي دو گروه آزمايشي تجربي و كنترل بر حسب تنوع چرخهي حيات

Kurtosis

Skewness

( Subjectives Coefficents

-1. 51442

0. 58062

گروه آزمايش(تجربي)

-1. 50162

0. 69721

گروه كنترل(گواه)

-1. 50015

0. 63802

نتيجه تجميعي

(سرمای گذاری و تامين مالی) اسـت .در سـطر دوو جـدو
(شامل مد های 9و )9نيـ مقـدارآمارهی   2مـد سـوو
ب رگتر ازمقدارآمارهی   2مد چدارو است بنابراین ارزش

هرانگون ك از جدو شـراره ـ  9مشـاهده مـیشـود
مقادیر ضریب چـولگی پيرسـون بـرای هـر دو گـروههـای
آزمودنی ب صورت مج ا و تجريعی مثبت میباشد .نـامنفی
بودن این ضریب بيانگر توزی صفت آماری هـر دو نرونـ
ب سرت راسـت اسـت .ضـریب گشـيدگی نيـ در هـر دو



نرون گروه های آزمایشی ب طور مجـ ا و تجريعـی منفـی
است .نامثبت بودن ضریب كشيدگی (منينی پخی) مبين بـا
اهريت بودن دامن ی تغييرات بين تعداد شـركتهـای قـرار
گرفت در مراحل متفاوت چرخ ی حيات است.
ج تح ص تازتآزنروتفرض هتت تيح يقت:تنتـایج
حاصل از آزمون فرضي هـای تيقيـق بـ طـور خالصـ در
جدو شراره ( )5نراید داده شده است .هران طور ك در
جدو شراره ( )9مالحظ میشود تصري گيـری در مـورد



مد شش است بنابراین ارزش نسبی آمـارهی  62

2
5



بــا اخــتالف ناميسوس ـی كــوچكتر از مــدد واحــد اســت.
برقـــراری چنـ ـين رابطـ ـ ای بـ ـ من لـ ـ تایيـ ـد فرضـ ـي
سوو  H 3a است .لذا میتوان استنتا نرود ك در مرحلـ ی
سوو چرخ ی مرر ميتوای اطالماتی رق جریانهای نقـد
مرلياتی و سایر اقالو نقدی در قياس با سود و سـایر ارقـاو
تعددی از ف آینـدگی نسـبی برخـوردار اسـت .در ردیـو
چدارو جدو (مشترل برمد های7و )1از آنجا ك مقدار

تایيد یا رد فرضي های:

H1a , H 2a , H 3a , H 4a , H 5a , H 6a 

تيقيـق در هــر مرحلـ از چرخـ ی حيـات از طریـق

مقایس مطلق یا نسبی آماره ی   2مد مبتنـی بـر سـود و
ســایراقالو تعدــدی (اف ـ اید ی ـا كــاهد در دارایــیهــای
غيرجاری بدهیهای بلندمدت و ارزش ویـ ه) بـا آمـارهی
  2مد مبتنی بر جریانهـای نقـد مرليـاتی و سـایراقالو
نقدی (وجوه نقد ناشـی از فعاليـتهـای سـرمای گـذاری و
وجوه نقد ناشی از فعاليتهای تامين مالی) انجاو مـیشـود.
در سطر او جدو (شامل مـد هـای 1و )2از آنجـا كـ
مقدارآماره ی   2مـد او ب رگتـر از مقـدار آمـاره ی  2





نسبی آمارهی   32  42با اخـتالف ناميسوسـی ب رگتـر
ازمدد واحد است .برقـراری رابطـ اخيـر بـ من لـ تایيـد
فرضي دوو  H 2a است .لذا میتوان اسـتنبا نرـود كـ در
مرحل ميانی چرخ ی حيـات ميتـوای اطالمـاتی سـود و
سایر اقالو تعددی در قياس با رق جریان های نقد مرلياتی
و سایر اقالو نقدی از ميتوای اطالماتی نسـبی برخـوردار
است .در ردیو سوو جـدو (مشـترل برمـد هـای5و)6
مقدارآماره ی   2مد پنج كـوچكتر ازمقـدارآمارهی  2

آمارهی   2مـد هفـت ب رگتـر ازمقـدارآماره   2مـد





هشت میباشد بنابراین ارزش نسبی آمارهی   7  8با
اختالف معناداری ب رگتر ازمدد واحـد اسـت .وجـود ایـن
رابط منجر ب تایيد فرضي چدارو  H 4a گردیده است .لـذا



2

2

میتوان نتيج گيری نرود ك در نخستين مرحلـ ی حيـات
بار اطالماتی سود و سایر اقالو تعدـدی ف آینـدهتـر از بـار
اطالماتی رق جریان های نقد مرلياتی و سـایراقالو نقـدی
اســت .در ســطر پــنج جــدو (شــامل مــد 3و )11نيـ

مد دوو است بنابراین ارزش نسبی آمارهی  12  22بـا
اختالف قابل مالحظ ای ب رگتر از مدد یو است .برقراری
رابط اخير ب من لـ ی تایيـد فرضـي او  H1a اسـت .لـذا
میتوان استنبا نرود ك در مرحل ی او حيـات ميتـوای
اطالماتی سود و سایر اقالو تعددی ف آینـدهتـر از ميتـوای
اطالماتی جریانهـای نقـد مرليـاتی و سـایر اقـالو نقـدی

مقدارآمارهی   2مد ند بيشين تر از مقدار آمـارهی  2



2
10
مد ده است بنابراین ارزش نسبی آمـارهی
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ضريب كشيدگي

ضريب چولگي پيرسون

ضرايب/گروه آزمودني
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برقرار است.
جــدو  6نتــایج حاصــل از آزمــون فرضــي هــای
 H 7a , H8a , H 9aرا ب تصویر میكشد .نتـایج جـدو فـوق
نشان میدهـد كـ فرضـي تيقيـق  H 7aدر سـط خطـای
 1/125پذیرفتـــــ مـــــیشـــــود زیـــــرا روابـــــط
) tC  3.338  ( t0.025,145  1.96و
 P  value  0.001  0.025صــادق اســت .قــرار گــرفتن
مقدارآمارهی مياسـباتی  Dدر دامنـ فاصـل اطرينـان نيـ
پـــذیرش فرضـــي  H 7aرا تایيـــد مـــینرایـــد .فرضـــي

مقدارآماره ی   2مد یازده كرين تـر از مقـدار آمـاره ی
  2مــد دوازده ـ اســت بنابراین ارزش نســبی آمــارهی



2
12

2
11

2
10

 1,

 92

82

 72



2
2
12
 11با اخـتالف تقریبـا"ناميسوسـی كـوچكتر از

واحد است .وجود این ضابط موجب تایيـد فرضـي پـنج
 H 6a شده است .لذا میتوان استنتا نرود كـ در مرحلـ
سوو چرخ ی حيات ميتوای اطالماتی رقـ جریـانهـای
نقد مرلياتی و سایر اقالو نقدی در قياس بـا سـود و سـایر
اقالو تعددی از ف ایندگی نسبی برخوردار است.
جدو  6ني نشان میدهـد كـ در طراحـی مـد هـای
ارزشگذاری ميتوای اطالماتی ارزش دفتری در پایان دوره
در هر س مرحل از چرخ ی حيات (رشد بلـو و افـو )
نسبت ب ميتـوای اطالمـاتی ارزش دفتـری در آغـاز دوره
ف ونی دارد زیرا برای ارزش نسبی آمارهی ضـریب تعيـين
تعـــــدیل شـــــده هـــــر یـــــو از مـــــد هـــــای
جفتـــــــــی 1,72,83,94,105,116,12رابطـــــــــ ی

تيقيق  H8aني در سط خطای  1/125پذیرفتـ مـی شـود
زیــــــــرا ) tC  4.502  ( t0.025,190  1.96یــــــــا
 P  value  0.000  0.025صادق است.قرار گرفتن مقدار
آماره مياسباتی  Dدر دامنـ فاصـل اطرينـان نيـ پـذیرش
فرضــي  H 8aرا تایيــد مــینرایــد .ندایتــا" اینكــ فرضــي
تيقيق  H 9aني در سط خطای  0.025پذیرفتـ مـیشـود
چراكـــ رابطـــ ) tC  4.502  ( t0.025,140  1.96یـــا
 P  value  0.009  0.025صادق اسـت .صـدق نرـودن
مقدار آمارهی مياسباتی  Dدر دامن فاصل اطرينان ني دليل
دیگری برای پذیرش فرضي  H 9aمیباشد.

ي بلت.5تنتايج آماري تحليل رگرسيوني براي فرضيه هاي  H1a , H 2a , H 3a , H 4a , H 5a , H 6a تحقيق
آن ردت ت
آزنروتنجيبرت
ضر بت
تمنس ب ت
يع

تش دت

يحتت بت
ا بر(ن ل)ت



ن

ارت

اح م لت
(P)value

آن ردت
ت
آزنروت
ف شرت
)(F

آن ردت ت
بر ه-
بايسروت
)(D_W



رآبر ت
خط

ت

ا حرافت
اس

ار ت

SE 

2
2
  E Cت

نجيبرت
ضر بت

نجيبرت

تمنس ب ت

ضر بت

يع

تمنس ب ت

ت

( )
2

ش دت
( )
2

ضر بت
تمنس ب ت
  ت

2.01856

0.370239 1.753 14.87 0.013
0.691254 1.445 2.174 0.075

0.761
0.377

0.733
0.362

0.856
0.602

1.02115

1.987 20.27 0.001
1.817 2.129 0.028

0.47610
0.49288

0.724
0.709

0.726
0.694

0.852
0.833

0.97213

1.880 6.951 0.002
1.805 2.256 0.024

0.45635
0.42062

0.593
0.610

0.566
0.582

0.752
0.763

1.69315

1.760 9.517 0.001
1.487 3.032 0.020

0.65329
0.69792

0.618
0.365

0.594
0.352

0.771
0.593

18

نشخصه تا برت
ت
شرکتت رتننب
حس

تارزشبيار ت
ت

ا ت

ار ت تخ صتير وتبيرد

)(Earnings;Closing Book Value
(Cash-flows;Closing Book
)Value
)(Earnings;Closing Book Value
(Cash-flows;Closing Book
)Value
)(Earnings,Closing Book Value
(Cash-flows;Closing Book
)Value
(Earnings,Opening Book
)Value

چرخه ت
ت
ح

ت

شرکتت

Growth
Firms
Growth
Firms
Maturity
Firms
Maturity
Firms
Decline
Firms
Decline
Firms
Growth
Firms
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با اختالف تقریبا"ناميسوسی ب رگتر ازمـدد واحـد اسـت.
وجود این ضابط ای موجب تایيد فرضي پنج  H 2a شده
است .لـذا مـیتـوان اسـتنتا نرـود كـ در مرحلـ ميـانی
چرخ ی حيـات ميتـوای اطالمـاتی سـود و سـایر اقـالو
تعددی در قياس با رق جریانهـای نقـد مرليـاتی و سـایر
اقالو نقدی از ميتوای اطالمـاتی نسـبی برخـوردار اسـت.
ندایتا" در آخرین ردیو جدو (شامل مد هـای 11و)12
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ت
ت

ت

آ ب دت
مقول تعيين ارزش یو بنگاه تجاری ازمباح پر چالد و
حساسيت زایی است ك در حـوزه ملـوو مختلـو مـالی
اقتصادی سرمای گذاری و حسابداری با توج ب آموزههـا
و مبانی نظری آن ملوو با رویكردهای بعضاً ناهرگون بـ
آن نگریست شده است .بنابراین با این استدال ك هریـو
از ملوو فوق بعضا" تعاریو متفاوتی از وا ههای هرچـون
درآمد بدای تراو شده سود یا مایدی جریان وجوه نقـد
و مناب وتعدـدات سـرمای ای دارنـد لـذا در انـدازهگيـری
ارزش و سنجد مرلكرد یو بنگاه تجـاری دیـدگاههـای
منيصــر ب ـ فــردی را ابــراز مــینراینــد.حتــی درحــوزه
حسـابداری نيـ در بــاب مقولـ تعيــين ارزش مطلــوب و
منصفان بگون ای ك توامـا" حـاوی وی گـی هـای كيفـی
مربو و قابل اتكاء بودن باشد اختالف نظرهـای فاحشـی
ب چش میخورد .برخی از صـاحبنظـران از ارزشهـای
جـــاری جـــایگ ینی )(Replacement Current Cost
جانبداری میكنند و برخی ارزشهای تاریخی (Historical
) Costو یا ارزش های تـاریخی تعـدیل شـده بـر حسـب
سط مرومی قيرـت هـا) (Modified Historical Costرا
توجي پذیرتر بشرار می آورند م هذا ارزشهای تاریخی
ب لياد داشتن خصيص ی قابليت اتكـای بـاال از اهريـت
قابل مالحظ ای برخوردارند ليكن در قياس با ارزش هـای
جاری دارای وی گی مربو بودن نریباشند براین اسـاس
دراین تيقيق نبـ بـرای طراحـی مـد هـای ارزشـگذاری
شركتهای انتخابی از ارزشهای تـاریخی خـالص ارزش
دارایيدا) (Net Assets Valueبدرهبرداری شد.
از آنجاك روایی خارجی مد های ارج ارزشگذاری
با اغراض مامل چرخ ی حيات كاهد مییافت لذا پيد
از طراحی مد ها ابتدا" نرون های آزمودنی با ب كـارگيری
دو معيار سياست توزی سـود و درآمـدهای مرليـاتی بـ
شركتهای در مراحل رشد بلو و افو تفكيو گردید و
نتایج ني نشان داد ك توزی آماری دو نرون گ یند شـده
از نظر نو چرخ حيات نسبتا"مقالیـی بـوده و بيشـين ی
فراوانی در هر دو نرون ب ترتيب ب شركتهـای بـال در
حا رشد و درآستان افو اختصاص داشـت .نتـایج ایـن

مالی(سود/زیان) پایدارتر و با ربات تری نسبت بـ خـالص
جریانهای نقدمرلياتی برخوردارنـد لـيكن شاخصـ هـای
كيفيت سود این دست از شركتها ب دليل قابـل مالحظـ
بودن درآمدها و مخـار جـاری ميقـق شـده دریافـت و
پرداخت نشده پـایين اسـت .ميتـوای اطالمـاتی سـود و
سایر اقالو تعددی در مقایس با جریان های نقد مرلياتی و
سایر اقالو جریان های نقدی در رابط با شـركتهـای در
فاز بلو از ف ایندگی نسبی برخوردار است زیـرا مرومـا"
چنين شركت هـایی بـ دليـل قـدمت فعاليـت و شـناخت
وی گیهای ميـيط تجـاری و رقـابتی حـاك بـر صـنعت
ب كارگيری خط و مشـی ميانـ در مـدیریت دارایـی هـا و
بدهیهای جاری كسب سد بازار ميصو و بدبـود تـوان
انعطاف پذیری مالی بعضا"روند متعادلی از سود و خالص
جریان های نقدمرلياتی را تجرب مینراینـد و از شـاخص
كيفيت سود مطلوبی برخوردارند .در رابط با شركت هـای
در مرحلــ ی افــو ميتــوای اطالمــاتی ارقــاو خــالص
جریانهای نقدمرلياتی سرمای گـذاری و تـامين مـالی بـر
ميتــوای اطالمــاتی ســود منــاب و تعدــدات بلندمــدت
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تيقيق داللت بر این مدـ دارد كـ ميـ ان روایـی داخلـی
مد های ارج ارزشگذاری بنگاه یـا بـ مبـارتی ضـریب
ف ایندگی ميتـوای اطالمـاتی ارقـاو سـود و سـایر اقـالو
تعددی مشترل بر مناب و تعددات بلند مدت سرمای ای در
قياس با خـالص جریـانهـای نقـد مرليـاتی و سـایراقالو
جریانــات نقــدی مشـترل بــر جریــانهــای نقــد ناشـی از
فعاليتهای سرمای گذاری و تـامين مـالی در تبيـين ارزش
بنگاه اقتصادی رابط تنگاتنگی با چرخ ی حيات آن دارد.
ميتوای اطالماتی سود و سایر اقالو تعددی نسبت بـ
ميتوای اطالماتی خالص جریانهای نقد مرلياتی و سـایر
اقالو جریانهای نقدی برای شركتهایی ك در فـاز رشـد
قرار دارند از ف اینـدگی معنـاداری برخـوردار اسـت زیـرا
مرومــا" چن ـين شــركتهــایی ب ـ ليــاد برخــورداری از
فرصتهای سرمای گذاری دارای حاشي فـروش مـازاد بـر
ه ینــ هــای رابــت(اهــرو مرليــاتی مطلــوب) امرــا
سياستهای متدورانـ مـدیریت دارایـیهـا و بـدهیهـای
جاری وجـود مبـال معتنابـ درآمـدها و مخـار جـاری
معوق ضعو نسبی در مدیریت نقدینگی و انعطافپذیری
مــالی پــایين ب ـ ليــاد نوپــایی در صــنعت از مرلكــرد
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ســرمای ای رجيــان نســبی دارد .زیــرا مرومــا" چنــين
شــركتهــایی بـ دليـل نــاتوانی در كســب فرصــتهــای
سرمای گذاری با حاشي فروش مازاد بر ه ین هـای رابـت
اجـرا و پيگيـری سياســتهـای ميافظـ كارانـ مــدیریت
ســرمای در گــردش بـ منظــور اجتنــاب از ریســو مــدو
پرداخت كاهد سد بازار ميصو دچار زیاندهی شـده
و ب لياد امرا خط و مشـی ميافظـ كارانـ مـدیریت
سرمای در گردش از نظر جریان های نقد مرلياتی نيـ در
وضيت بيرانـی قـرار مـیگيرنـد .بنـابراین رونـد ن ولـی
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