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Abstract
Institutional investors’ behavior toward earnings management may be
different before and after initial public offering (IPO). Institutional
investors have strong incentive for earnings management before IPOs to
sell their securities at a higher price than the intrinsic value, while they
perform monitoring function to restrain earnings management after IPOs.
Thus, the purpose of this study is to investigate the dual roles of
institutional investors in earnings management before and after IPOs. To
achieve this purpose, the data is collected from 55 IPO firms listed in
Tehran Stock Exchange for the period of 2008 to 2015 and analyzed based
on panel data regression. To measure earnings management based on
discretion accruals, the Kothari model has been used. The results indicate
that there is a positive and significant relation between institutional
investors and earnings management before IPO, however, there is not such
a relation after IPO. Accordingly, it can be claimed that institutional
investors have incentive for earnings management before IPO to sell their
securities at a higher price than the intrinsic value, but they have no
incentive to do this after IPO.
Keywords: Institutional investors, Initial public offering, Earnings
management.
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چکیده
رفتار سرمايهگذاران نهادی ن سبت به مديريت سودقبل و بعد از عر ضه اولیه میتواند متفاوت با شد.
سرمايهگذاران نهادی قبل از عرضه اولیه بهمنظور فروش سهام شرکت به قیمتی باالتر از ارزش ذاتی آن
تمايل به مديريت ساااود دارند ،ولی آن ها پس از عرضاااه اولیه تمايل به ايفای نقش نظارتی دارند .از
اينرو ،هدف اين پژوهش بررساای نقش دوگانه ساارمايهگذاران نهادی در مديريت سااود قبل و بعد از
عر ضه اولیه سهام میبا شد .برای اين منظور دادهها و اطالعات  55شرکت جديدالورود به بورس اوراق
بهادار تهران طی سااالهای  1387لغايت  1394جمعآوری و بر مبنای رگرساایون دادههای ترکیبی مورد
بررسااای قرار گرفت .برای اندازهگیری مديريت ساااود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری از مدل کوتاری
استفاده شدهاست .يافتههای پژوهش نشان میدهد که بین سرمايهگذاران نهادی و مديريت سود قبل از
عرضه اولیه رابطه مثبتی وجود دارد ،در حالی کهاين ارتباط بعد از عرضه اولیه يافت نشد .بر اين اساس
میتوان ادعا کرد که ساارمايهگذاران نهادی قبل از عرضااه اولیه بهمنظور فروش سااهام به قیمتی بیش از
ارزش ذاتی آن به عموم تمايل به مديريت سااود دارند ،اما بعد از عرضااه اولیه انگیزهای برای انجام اين
فعالیت ندارند.
واژههای کلیدی :سرمايهگذاران نهادی ،عرضه اولیه سهام ،مديريت سود
طبقهبندی موضوعیG32 ،G14 ،M41 :
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مقدمه
هنگامی که سااهام شاارکتها برای اولین بار در بازار ساارمايه عرضااه میشااود ،عرضااه

اولیه1

شکل میگیرد .به بیانی ديگر ،عرضه اولیه به معنای فروش سهام شرکت به عامه سرمايهگذاران
ا ست (ملکیان و فاطری .)1394 ،در طول اين فرآيند ،عدهای از ذينفعان به وا سطه عر ضه اولیه
ساااهام به عموم میتوان ند منافعی کساااب نمايند که در اين پژوهش به نقش سااارمايه گذاران
نهادی2پرداخته میشود.
ساارمايه گذاران نهادی نقش اصاالی را در شااکل گیری بساایاری از تغییرات در ساایسااتمهای
حاکمیت شرکتی دارند .اين گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام
شااارکت ها از نفوذ قابل مالحظه ای در اين شااارکت ها برخوردار بوده و میتوان ند رويه های
حسااابداری و گزارشااگری مالی را تحت تأثیر قرار دهند .همچنین ،از آنجا که ساارمايه گذاران
نهادی بزرگترين گروه از سااهامداران را تشااکیل میدهند ،نقش نظارتی آنها بر رويههای اتخاذ
شااده از سااوی مديران از اهمیت بااليی برخوردار اساات و انتظار میرود حضااور اين ساارمايه
گذاران در ترکیب سهامداران بر رويههای شرکت مؤثر باشد (مهرانی و همکاران.)1389 ،
مطالعات نشان دادند که سرمايه گذاران نهادی مشابه با يکديگر نیستند و انگیزههای يکسانی
برای نظارت رويههای اتخاذ شااده از سااوی شاارکتها ندارند .برخی از اين پژوهشها بر نقش
نظارت فعال ساارمايه گذاران نهادی بر مديريت به دلیل حجم ثروت ساارمايه گذاری شااده در
شااارکت تاکید دارند (نويسااای و نايکر 2006 ،و کرنت و همکاران .)2007 ،حسااااس يگانه و
همکاران ( )1387ن شان دادند که سرمايه گذاران نهادی نا رانی فعال بر ت صمیمات و رويههای
اتخاذ شاااده از ساااوی مديريت هساااتند و توان تنبیه مديرانی که در جهت منافعشاااان حرکت
نمیکنند نیز دارا هستند .لین و فو ( ،)2017براون و همکاران ( )2011و مرادزاده فرد و همکاران
( )1388نشااان دادند وجود ساارمايهگذاران نهادی منجر به کاهش مديريت سااود میشااود .در
مقابل ،لو و همکاران ( )2017معتقدند جنبههای متعددی از عر ضه اولیه سهام سبب بروز رفتار
متفاوت ساارمايه گذاران نهادی میشااود .به عبارتی ،منافع کوتاه مدت ساارمايه گذاران نهادی
ممکن ا ست عاملی برای مديريت سود با شد .آنها ن شان دادند که سرمايهگذاران نهادی قبل و
بعد از عرضااه اولیه رفتار متفاوتی نساابت به مديريت سااود دارند .ساارمايهگذاران نهادی قبل از
عرضه اولیه برای بهتر نشان دادن عملکرد شرکت و فروش سهام به قیمتی بیش از ارزش ذاتی،
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تمايل به مديريت سود دارند .اما آنها پس از عرضه اولیه به دلیل افق سرمايهگذاری بلند مدت،
نقش نظارتی بر رفتار مديران ايفا میکنند و مانع مديريت سود میشوند.
برخالف نتايج بساایاری از پژوهشها که نشااان میدهد ساارمايه گذاران نهادی بر دسااتکاری
(مديريت) ساااود نظارت میکنند ،منافع کوتاه مدت ناشااای از مديريت ساااود از طريق افزايش
اقالم تعهدی و افزايش قیمت فروش سهام در عرضه اولیه ،میتواند عاملی برای تشويق مديران
به مديريت سود متهورانه باشد .از طرفی ،يک ويژگی مهم مديريت سود بر مبنای اقالم تعهدی،
اين اساات که اقالم تعهدی در بلند مدت صاافر میشااوند ،چون مجموع سااود بايد با مجموع
جريانهای نقدی در طول عمر شرکت برابر شوند .در نتیجه هر گونه اقالم تعهدی بیش از حد
معمول در يک دوره با اقالم تعهدی کمتر از حد معمول در دورههای ديگر بايد تهاتر شوند .از
آنجا که صورتهای مالی بیشترين تأثیر را بر تصمیم گیری سرمايه گذاران دارد ،انتظار میرود
حداقل در عرضااه اولیه ،شاارکت هايی که از آزادی عمل در حسااابداری اسااتفاده میکنند به
منظور بهتر نشااان دادن عملکرد کوتاه مدت شاارکت با افزايش اقالم تعهدی به مديريت سااود
بپردازند (صادقی شريف و اکبرالسادات.)1390 ،
ازين رو ،پژوهش حاضر بر آن شد تا نقش دوگانه سرمايهگذاران نهادی در مديريت سودقبل
و بعد از عرضاااه اولیه را در محیط اقتصاااادی ايران مورد بررسااای تجربی قرار دهد .مطالعه اين
موضااوع میتواند عالوه بر روشاان ساااختن نقش ساارمايه گذاران نهادی در کیفیت سااود ،برای
ساارمايه گذاران در ارزيابی تصاامیمات ساارمايه گذاری در عرضااه اولیه شاارکت هايی که به
مديريت سود بر مبنای اقالم تعهدی میپردازند ،مفید باشد.
در بخشهای بعدی ،ابتدا مبانی نظری ،پیشینه و فرضیههای پژوهش ارائه شده است .سپس با
بیان يافتهها و نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها ،پژوهش به پايان میرسد.
مبانی نظری
گزارشهای مالی ارائه شده تو سط شرکتها قبل از عر ضه اولیه در مقاي سه با گزارشهای
مالی بعد از عرضاه اولیه ،اطالعات بسایار محدودی را در اختیار اساتفادهکنندگان قرار میدهد.
در زمان عرضاه اولیه سااهام ،اطالعات به صااورت يکسااان و متقارن در اختیار اسااتفادهکنندگان
قرار نمیگیرد و مديران شاارکتها در مقايسااه با ساااير اسااتفادهکنندگان دارای اطالعات افشااا
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ن شده بی شتری در مورد عملیات ،و ضعیت و ديگر جوانب مختلف شرکت در آينده میبا شند.
اين مو ضوع باعث ايجاد عدم تقارن اطالعاتی بین مديران و ساير ا ستفادهکنندگان از اطالعات
میشاااود .عدم تقارن اطالعاتی فرصاااتی را برای مديران فراهم میآورد تا با اساااتفاده از اقالم
تعهدی به مديريت سود بپردازند (لو و همکاران.)2017 ،
شاارکتها در فرآيند عرضااه اولیه سااهام به عموم تمايل زيادی به بهتر نشااان دادن عملکرد
کوتاه مدت خود دارند .زمانی که بین شرکتهای عر ضهکننده سهام و عموم سرمايهگذاران
عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد ،اين فرصت برای مديران شرکتها مهیا است تا از عدم توجه
و آگاهی ساارمايهگذاران به ماهیت موقتی افزايش سااود از طريق اقالم تعهدی و يا دسااتکاری
فعالیتهای واقعی در بهتر نشااان دادن عملکرد شاارکت اسااتفاده کنند (چن .)2013 ،همچنین
شواهد تجربی نشان میدهد سرمايهگذاران نهادی در عرضه اولیه سهام جهت کسب منافع ناشی
از فروش سهام خود به قیمتی بیش از ارزش ذاتی آن ،مديران را به مديريت سود از طريق اقالم
تعهدی تشاااويق میکنند (ايچساااو و ون .)2015 ،لو و همکاران ( )2017نیز معتقدند که هدف
ساارمايهگذاران نهادی از تشااويق مديران به مديريت سااود قبل از عرضااه اولیه ،بهتر نشااان دادن
عملکرد مالی شاارکت اساات تا بتوانند از اين طريق سااهام شاارکت را در عرض اه اولیه به قیمتی
بیشتر از ارزش ذاتی آن به فروش برسانند.
حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران ،مديران ،ح سابر سان و ساير
ذينفعان اسااات که متضااامن برقراری نظام کنترلی به منظور رعايت حقوق ساااهامداران جزء و
اجرای صااحیح مصااوبات مجمع و جلوگیری از سااوء اسااتفادههای احتمالی میباشااد .وجود
سازوکارهای حاکمیت شرکتی تضمینکننده منافع سرمايهگذاران ،اعتباردهندگان ،مشتريان و
ساير ذيفعان است و زمینه تحقق آن از طريق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئتهای اجرايی و
تدوين قوانین و مقررات فراهم می شود (خواجوی و همکاران .)1393 ،در سالهای اخیر توجه
به نقش مال کان ن هادی به عنوان يکی از سااااازو کار های حاکم یت شااارکتی در ن ظارت و
تأثیرگذاری بر مديريت شرکتها افزايش قابل مالحظهای دا شته ا ست .نتايج بخش اعظمی از
پژوهشهای صاااورتگرفته در اين زمینه نشاااان میدهد که سااارمايه گذاران نهادی مديريت
شرکتها را به تمرکز بر عملکرد اقت صادی و اجتناب از رفتارهای فر صتطلبانه وادارا میکنند
( چانگ و همکاران .)2002 ،چانگ و همکاران ( )2002معتقدند توانايی مديران در مديريت
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فرصتطلبانه سود با افزايش اثربخشی نظارت سرمايهگذاران نهادی محدود میشود .به عبارتی،
اگر درصد سهام مالکان نهادی زياد باشد ،قابلیت فروش آن کاهش خواهد يافت و برای مدت
زمان بیشاااتری نگهداری میشاااود .در چنین وضاااعیتی مالکان نهادی انگیزه بیشاااتری جهت
جمعآوری اطالعات ،نظارت بر عملکرد مديريت و ايجاد فشااار برای دسااتیابی به عملکرد بهتر
خواهند داشاات .به عالوه ،آنها عالقمند به سااودآوری اصااولی شاارکت هسااتند و نساابت به
مديريت سااود و پنهانکاری عملکرد واقعی مديريت محتاط و حساااس خواهند بود (چانگ و
همکاران 2002؛ به نقل از مهرانی و همکاران .)1391 ،همچنین مطابق با فرضااایه نظارت کارا،3
سااارمايهگذاران نهادی در مقايساااه با سااارمايهگذاران اقلیت از تخصاااص و اطالعات بیشاااتری
برخوردار بوده و ن ظارت بر ف عال یت مديران را با هزي نة کمتری ان جام میده ند (ج یا نگ و
همکاران .)2009 ،شواهد تجربینیز ن شان میدهد که سرمايهگذاران نهادی به دلیل برخورداری
از مز يت نسااابی در جمعآوری و پردازش اطالعات و باال بودن حجم منابعی که در شااارکت
سرمايهگذاری میکنند ،توانايی و انگیزة الزم را برای نظارت بر تصمیمات و رفتار فرصتطلبانه
مديران از جمله مديريت سود دارند (چیانگ و همکاران.)2010 ،
ساارمايهگذاران نهادی قبل از عرضااه اولیه با هدف فروش سااهام شاارکت به قیمتی باالتر از
ارزش ذاتی آن به عموم ،مديران را به مديريت سااود تشااويق میکنند؛ اما بعد از اتمام عرضااه
اولیه ،به دلیل در اختیار دا شتن حجم بااليی از سهام شرکت ،در صورت سقوط قیمت سهام
بیش از ساير سهامداران متضرر خواهند شد .بنابراين ،آنها بعد از عرضه اولیه به منظور محدود
کردن رفتار و تصمیمات مديران برای پیشگیری از مديريت سود ،نقش نظارتی ايفا میکنند (لو
و همکاران.)2017 ،
پیشینه پژوهش
نتايج پژوهش بوشاای ( )1998حاکی از آن اساات که با افزايش مالکان نهادی در شاارکت،
توانايی و انگیزه مديران برای عدم سااارمايه گذاری در فعالیت های تحقیق و توساااعه کاهش
میيابد .به بیانی ديگر ،وجود سرمايهگذاران نهادی باعث کاهش مديريت سود واقعی از طريق
قطع مخارج پژوهش و توسعه میشود.
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چانگ و همکاران ( )2002نشاااان دادند که وجود سااارمايهگذاران نهادی میتواند نظارتی
مستمر و اثربخش بر رفتار فرصت طلبانه مديران باشد تا مديريت سود تعهدی را محدود سازد.
بطور مشااابه ،زمانی که مديران برای کاهش سااود انگیزه داشااته باشااد ،ساارمايهگذاران نهادی
میتوانند با اعمال فشار بر مديران ،مانع کاهش سود از طريق اقالم تعهدی اختیاری شوند.
روساانبوم ( )2003در پژوهش خود به اين نتیجه رسااید که شاارکتهايی که در زمان عرضااه
اولیه سهام سود خود را در سطح بااليی مديريت میکنند ،در سالهای پس از عر ضه اولیه با
کاهش قیمت سهام مواجه خواهند شد و عملکرد ضعیفتری در مقاي سه با شرکتهای م شابه
غیر عرضة اولیه خواهند داشت.
اچسااو و کوه ( )2005و کوه ( )2007به بررس ای تأثیر نوع ساارمايهگذاران نهادی بر مديريت
سااود از طريق اقالم تعهدی پرداختند .آنها نشااان دادند که ساارمايهگذاران نهادی فعال به دلیل
داشاااتن ديدگاه بلند مدت ،نقش بازدارندهای در قبال مديريت ساااود متهورانه ايفا میکنند .در
حالیکه سااارمايه گذاران نهادی فعال دارای ديدگاه کوتاه مدت و گذرا بوده و قیمت جاری
سااهام بساایار مهم میباشااد .تمرکز بیش از حد اين سااهامداران به عملکرد ،سااود و قیمتهای
جاری منجر به تشااويق مديران برای مديريت سااود میشااود .طبق يافتههای رويچادوری و واتز
( )2007بین سرمايهگذاران نهادی و دستکاری سود رابطه منفی وجود دارد.
کرمیر و همکاران ( )2013با بررسااای رابطة بین مديريت ساااود و عدم تقارن اطالعاتی در
شاارايط نااطمینانی محیطی پیبردند که بین مديريت سااود و عدم تقارن اطالعاتی رابطه مثبت و
مع ناداری وجود دارد .عالوه بر اين ،ن تايج پژوهش آن ها حاکی از آن اساااات که راب طه بین
مديريت سود و عدم تقارن اطالعاتی در يک شرايط نااطمینان محیطی تضعیف میشود.
کوتاری و همکاران ( )2015با بررساای رابطه بین مديريت سااود تعهدی و واقعی به اين نتیجه
ر سیدند که شرکتهايی که در زمان عر ضه اولیه اقالم تعهدی و فعالیتهای واقعی خود را در
سطح بااليی دستکاری میکنند ،بازده سهام پايینتری خواهند داشت.
الحدب و همکاران ( ،)2015با بررسااای ارتباط بین مدير يت ساااود واقعی و تعهدی و عدم
موفقیت شرکتها در عرضه اولیه نشان دادند که اين شرکتها در طول دوره عرضه اولیه سود
خود را با استفاده از فعالیتهای واقعی و اقالم تعهدی دستکاری میکنند.
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شتی و همکاران ( )2016ن شان دادند که بازده فروش و بازده دارايیهای شرکتها در سال
عرضاه اولیه در مقايساه با شاش ساال بعد از عرضاه اولیه به صاورت غیر عادی باالتر میباشاد.
همچنین يافته های آن ها نشاااان داد که اقالم تعهدی اخت یاری و نمره دساااتکاری ساااود بنیش
شرکتها در سال عر ضه اولیه بیش از سالهای پس از آن ا ست .به بیانی ديگر ،شرکتها در
سال عرضه اولیه در مقايسه با سالهای بعد از آن دارای کیفیت سود پايینتری هستند.
در محیط اقتصااادی ايران نتايج پژوهش ابراهیمی کردلر و حساانی آذرداريانی ( )1385نشااان
داد که مديران ،سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم
مديريت میکنند.
نتايج پژوهش طالبنیا و تفتیان ( )1388در محیط اقتصادی ايران نشان میدهد که بین درصد
مالکیت سرمايهگذاران نهادی و مديريت سود رابطه منفی وجود دارد و افزايش درصد مالکیت
سرمايهگذاران نهادی میتواند به کاهش مديريت سود منجر شود.
مهرانی و همکاران ( )1389نشااان دادند که بین مالکیت نهادی و محافظهکاری سااود ارتباط
مثبتی حاکم است .يعنی با افزايش سطح مالکیت نهادی ،تمايل شرکتها به استفاده از رويههای
حسابداری محافظهکارانه بی شتر شده و سهامداران نا ران فعالی هستند که مديران را به گزارش
ساااود با کیفیت باالتر تشاااويق میکنند .يافتههای آنها با فرضااایه نظارت کارا مبنی بر اعمال
نظارت فعال از جانب مالکان نهادی بر مديريت و کاهش هزينههای نمايندگی سازگار است.
نمازی و غالمی ( )1393به بررسااای تأثیر مديريت ساااود مبتنی بر اقالم تعهدی بر کارايی
سارمايهگذاری شارکتها پرداختند .نتايج پژوهش آنها حاکی از آن اسات که با اعمال بیشاتر
مديريت ساااود مبتنی بر اقالم تعهدی ،عالوه بر افزايش میزان سااارمايه گذاری های ناکارای
شرکتها در دوره جاری ،سرمايهگذاریهای ناکارا در دورههای مالی بعد نیز افزايش میيابد.
ثقفی و همکاران ( )1393با بررسی رابطه بین مديريت سود و عدم تقارن اطالعاتی در شرايط
نااطمینانی محیطی به نتايج مشاااابهی با پژوهش کرمیر و همکاران ( )2013در محیط اقتصاااادی
ايران د ست يافتند .نتايج پژوهش ن شان داد مديريت سود و نااطمینانی محیطی منجر به افزايش
عدم تقارن اطالعاتی بین سرمايهگذاران می شود .همچنین يافتههای پژوهش حاکی از آن است
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که الگوی کوتاری و همکاران ( )2005ج هت برآورد اقالم تع هدی اخت یاری در مقايساااه با
الگوی ديچو و همکاران ( )2000از قدرت تبیین يشتری برخوردار است.
نتیجه پژوهش شااافیع پور و جاللی ( )1394حاکی از آن اسااات که سااااختار مالکیت پس از
عرض اه اولیه توانايی توض ایح اقالم تعهدی قبل از عرض اه اولیه را ندارد .در مقابل ،اقالم تعهدی
قبل از عرضه اولیه تغییرات بوجود آمده در ساختار مالکیت را میتواند به خوبی توضیح دهد.
ملکیان و فاطری ( )1394ن شان دادند که بین مديريت سود اقالم تعهدی در سال عر ضه اولیه
و بازده بلند مدت سهام رابطه معناداری حاکم نیست.
برر سی نتايج پژوهشها در حوزه سرمايه گذاران نهادی و تأثیر شان بر رويههای اتخاذ شده
شااارکت نشاااان می دهد بر اسااااس ديدگاه و منافع کوتاه مدت يا بلند مدت خود ،انگیزههای
يکساااانی در قبال رويههای شااارکت از جمله مديريت ساااود ندارند .لو و همکاران ( )2017در
محیط اقت صادی آمريکا به اين نتیجه ر سیدند که جنبههای متعدد عر ضه اولیه سهام سبب بروز
رفتار متفاوت سرمايه گذاران نهادی می شود .آنها ن شان دادند که سرمايهگذاران نهادی قبل از
عرضه اولیه برای بهتر نشان دادن عملکرد شرکت و فروش سهام به قیمتی بیش از ارزش ذاتی،
تمايل به مديريت سود دارند .اما آنها پس از عرضه اولیه به دلیل افق سرمايهگذاری بلند مدت،
نقش نظارتی بر رفتار مديران ايفا میکنند و مانع مديريت سود میشوند .مطابق با لو و همکاران
( ،)2017پژوهش حا ضر نیز رفتار سرمايه گذاران نهادی را در قبال مديريت سود قبل و بعد از
عرضه اولیه در محیط اقتصادی ايران مورد بررسی تجربی قرار میدهد.
فرضیههای پژوهش
زمانی که شرکتها برای اولین بار در بازارهای مالی پذيرفته میشوند و سهام آنها در آستانه
عرضه به عموم قرار میگیرد ،مالکان شرکتها میتوانند با فروش سهام به قیمتی باالتر از ارزش
ذاتی آن منافع بسیاری کسب نمايند .از اينرو ،آنها تمايل دارند با مديريت سود ،سود شرکت
را بیشتر از واقع گزارش کرده وسهام شرکت را در عرضه اولیه به قیمتی بیش از ارزش ذاتی به
عموم به فروش برسانند .مالکان نهادی نیز از اين امر مستثنی نیستند .اما بعد از عرضه سهام شرکت
به عموم ،مالکان نهادی به دلیل در اختیار داشتن حجم بااليی از سهام شرکت ،در صورت سقوط
قیمت سهام بیش از ساير سهامداران متضرر خواهند شد .از اينرو ،آنها برای حفظ منافع
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بلندمدت خود مانع مديريت سود در شرکت میشوند .بر اين اساس ،فرضیههای پژوهش به شرح
زير مطرح میگردد:
فرضیه اول  :سرمايهگذاران نهادی قبل از عرضه اولیه تمايل به مديريت سود دارند.
فرضیه دوم  :سرمايهگذاران نهادی بعد از عرضه اولیه مانع مديريت سود میشوند.
روششناسی پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف ،همبسااتگی ،بر اساااس نتايج ،کاربردی و روش آن نیز آرشاایوی
میبا شد .زيرا برای آزمون فر ضیهها دادههای مورد نیاز از منابع موجود يعنی صورتهای مالی
و يادداشااتهای توضاایحی شاارکتها و سااايتهای رساامی بورس اوراق بهادار از قبیل سااامانه
کدال گردآوری شده است .به منظور افزايش دقت و حساسیت موضوع اطالعات میاندورهای
شش ماهه استفاده شده است .به اين صورت که اطالعات دورهای شرکتهای جديدالورود به
بورس اوراق بهادار تهران در دوره عرضاااه اولیه به همراه ساااه دورهشاااش ماهه پس از آن (در
مجموع دادهها و اطالعات چهار دورهشاااش ماهه) ،برای آزمون فرضااایههای پژوهش در نظر
گرفته شده است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکتهای جديدالورود به بورس اوراق
بهادار تهران هسااتند که سااهام آنها طی سااالهای  1387لغايت  1394برای اولین بار در بورس
اوراق بهادار تهران عرضاااه شاااده اسااات .از اينرو ،داده ها و اطالعات مورد نیاز برای اجرای
پژوهش از سال  1387لغايت شش ماهة اول سال  1394جمعآوری شده ا ست .نمونه پژوهش
نیز از میان جامعه آماری با توجه به معیارهای گزينشی زير انتخاب شده است:
 .1سال مالی شرکتها منتهی به پايان اسفند ماه هر سال باشد.
 .2شرکتها ورشکسته نباشند.
 .3شرکتها در دوره زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 .4با توجه به ماهیت فعالیت و افشای اطالعات مالی شرکتهای سرمايهگذاری ،واسطهگری
مالی يا بانکها ،اين شرکتها جزء نمونه پژوهش نباشند.
 .5دادهها و اطالعات مورد نیاز برای اجرای پژوهش در دسترس باشد.
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با اعمال شاارايط ياد شااده ،تعداد  55شاارکت به عنوان نمونهآماری پژوهش انتخاب شاادند.
آزمون فرضاایههای پژوهش ابا اسااتفاده از مدل رگرساایون چندمتغیره بر اساااس دادههای ترکیبی
برآورد گرديد .جمعبندی دادهها و محاساابات مورد نیاز در صاافحه گسااترده اکساال ،اجرا و
تجزيه و تحلیل نهايی به کمک نرمافزار  Eviewsنسخه  9انجام شد.
مدلها و متغیرهای پژوهش
به منظور آزمون نقش دوگانه ساارمايهگذاران نهادی در مديريت سااود قبل و بعد از عرضااه
اولیه ،به پیروی از پژوهش لو و همکاران ( )2017از مدل ( )1بشرح زير استفاده شده است:
مدل (𝐷𝐴𝐷𝑖.𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝑂𝑖.𝑡 + 𝛽2 𝐼𝑂 ∗ 𝐷1𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝐼𝑂 ∗ 𝐷2𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝐼𝑂 ∗ 𝐷3𝑖.𝑡 + )1
𝛽5 𝐷1𝑖.𝑡 + 𝛽6 𝐷2𝑖.𝑡 + 𝛽7 𝐷3𝑖.𝑡 + 𝛽8 𝐴𝑄𝑖.𝑡 + 𝛽9 𝐵𝑀𝑖.𝑡 + 𝛽10 𝐿𝑒𝑣𝑖.𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖.𝑡 +
𝑡𝛽12 𝑆𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖.𝑡 + 𝛽13 𝐿𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.

در مدل ( DAD ،)1شاخص مديريت سود افزاي شی IO ،مالکیت نهادی D2 ،D1 ،و D3به
ترتیب  2 ،1و  3دوره بعد از عرضاااه اولیه IO*D2 ،IO*D1 ،و  IO*D3به ترتیب متغیرهای
تعاملی مالکیت نهادی در دورههای  2 ،1و  3بعد از عرضه اولیه AQ ،کیفیت حسابرسیBM ،

نسااابت ارزش دفتری به ارزش بازار ساااهام Lev ،اهرم مالی LSale ،لگاريتم طبیعی فروش،
 SGrowthر شد فروش و LSharesلگاريتم طبیعیتعداد سهام منت شر شده شرکت میبا شد .بر
اساااااس م بانی نظری هر يک از فرضااا یه های پژوهش ،انت ظار میرود ضااار يب مثبتمتغیر
سرمايهگذاران نهادی ( )IOنشاندهندهتشويقمالکان نهاديبه مديريت سود قبل از عرضه اولیه و
ضااارايب منفی متغیرهای IO*D2 ،IO*D1و IO*D3نشااااندهندهممانعت مالکان نهادی از
مديريت سود بعد از عرضه اولیه باشد.
متغیر وابسااته پژوهش ،مديريت سااود میباشااد .به منظوراندازهگیری مديريت سااود مبتنی بر
اقالم تعهدی اختیارياز مدل کوتاری و همکاران ( )2005بشرح زير استفاده شده است.
مدل ()2

) + γ2 ΔSales𝑖.𝑡 + γ3 PPE𝑖.𝑡 + γ4 ROA𝑖.𝑡 +

1
Assets𝑖.𝑡−1

( TA𝑖.𝑡 = γ0 + γ1
𝑡ε𝑖.

در مدل ( TAi,t ،)2اقالم تعهدی شاارکت  iدر دوره( tتفاوت سااود قبل از اقالم غیر مترقبه و
جريااانهااای نقااد عملیاااتی) Assetsi,t-1 ،مجموع دارايیهااای شااارکاات  iدر دورهقباال،
ΔSalesi,tفروش شااارکت  iدر دوره tنسااابت به دوره قبل PPEi,t ،اموال ،ماشاااین آالت و
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تجهیزات شااارکت  iدر دورهtو  ROAi,tبازده دارايیهای شااارکت (نسااابت ساااود عملیاتی به
مجموع دارايی ها)  iدر دورة tمی باشااااد .متغیر های اقالم تع هدی ( ،)TAتغییرات فروش
( )ΔSalesو اموال ،ماااشاااین آالت و تجهیزات ( )PPEبر مجموع دارايیهااای اول دوره
( )Assetst-1تعديل شدهاند.
ابتدا ضاارايب مدل ( )2تخمین زده میشااوند .سااپس اين ضاارايب در رابطه ( )1جايگذاری
میشوند تا اقالم تعهدی اختیاری محاسبه شود.
رابطه ()1

) + γ2 ΔSales𝑖.𝑡 + γ3 PPE𝑖.𝑡 +

1
Assets𝑖.𝑡−1

( DA𝑖.𝑡 = 𝑇𝐴𝑖.𝑡 − (γ1
) 𝑡γ4 ROA𝑖.

در رابطه ( DAi,t ،)1اقالم تعهدی اختیاری شااارکت  iدر دورة  tمی باشاااد .اقالم تعهدی
اختیاری میتواند مثبت يا منفی با شد که مثبت بودن آن بیانگر مديريت سود افزاي شی و منفی
بودن آن ن شاندهنده مديريت سود کاه شی ا ست .شاخص مديريت سود افزاي شی DADيک
متغیر مجازی است که اگر اقالم تعهدی اختیاری برآورد شده با استفاده از مدل فوق مثبت باشد
يک و در غیر اينصورت صفر میگیرد.
متغیر م ستقل پژوهش مالکیت نهادی میبا شد .مطابق با پژوهشهای پی شین از در صد سهام
تحت تملک سهامداران نهادی به عنوان متغیر جان شین سرمايهگذاران نهادی ا ستفاده می شود
(لو و همکاران .)2017 ،بوشااای ( )1998معتقد اسااات ،سااارمايهگذران نهادی ،سااارمايهگذران
بزرگ نظیر بانکها ،شاارکتهای بیمه و شاارکتهای ساارمايهگذاری هسااتند .بهطور معمول
تصور بر اين است که حضور سرمايهگذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکتها منجر
شااود .اين امر از فعالیتهای نظارتی که اين ساارمايهگذران انجام میدهند ،نش اأت گرفته شااده
اساااات (مرادزاده فرد و هم کاران .)1388 ،تعريف فوق در بسااا یاری از پژوهش ها به منظور
انادازهگیری سااارمااياهگاذاران نهااادی اساااتفاااده شااااده اساااات .در اين پژوهش نیز برای
اندازهگیريمالکیت نهادی از اين روش استفاده شده است.
متغیرهای تعديلگر پژوهش حاضاار عبارتاند از  D2 ،D1و  D3که متغیری مجازی هسااتند
و به ترتیب  2 ،1و  3دوره بعد از زمان عرض اة اولیه را نشااان میدهند .اگر مشاااهدات مربوط به
هر يک از دوره های بعد از عر ضه اولیه با شد مقدار اين متغیرها يک و در غیر اين صورت صفر
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خواهد بود .متغیرهای  D2 ،D1و  D3برای بررسااای مديريت ساااود در  2 ،1و  3دوره بعد از
عرضه اولیه بکار گرفته شدهاند.
متغیرهای کنترلی پژوهش ،شامل موارد زير است:
 AQi,tکیفیت حسابرسی متغیری مجازی است که اگر حسابرسی صورتهای مالی شرکت
توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد يک و در غیر اين صورت صفر میگیرد.
 BMi,tکه عبارت است از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت.
 Levi,tاهرم مالی که برابر اسااات با نسااابت جمع بدهی های پاياندوره به جمع دارايی های
پاياندوره شرکت.
 LSalei,tدرآمد فروش که برابر اسااات با لگاريتم طبیعی مجموع فروش شااارکت در دوره
مورد نظر.
 SGrowthi,tر ش د فروش که برابر ا ست با تغییرات درآمد فروش ن سبت به دوره قبل تق سیم
بر فروش دوره قبل شرکت.
 LSharesi,tتعداد سااهام منتشاار شااده شاارکت که برابر اساات با لگاريتم طبیعی تعداد سااهام
منتشر شده به عموم.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

نگاره ( )1آمار تو صیفی شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی را برای متغیرهای پژوهش
نشان میدهد .میانگین متغیر مديريت سود  0/6میباشد که نشان میدهد بهطور متوسط بیش از
نیمی از شرکت ها در دورهعر ضه اولیه سهام اقالم تعهدی مثبتی دا شته و به منظور فروش سهام
خود به قیمتی باالتر از ارزش ذاتی ،ساااود خود را به صاااورت فزآيندهای مديريت میکنند.
همچنین میانگین مالکیت نهادی نیز بیانگر آن ا ست که  76در صد از سهام شرکتهای مورد
مطالعه در دوره زمانی پژوهش در دساات مالکان نهادی اساات .مقدار بدساات آمده از میانگین
کیفیت ح سابر سی ن شان میدهد که ح سابر سی صورتهای مالی 27در صد از شرکتهای با
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عرضه اولیه سهام توسطسازمان حسابرسی صورت میپذيرد .میانگین متغیر اهرم مالی بیانگر اين
است که  61درصد از دارايیهای شرکتهای با عرضه اولیه سهام از محل بدهیها تأمین مالی
شده است.
نگاره ( :)1آمار توصیفی پژوهش
متغیر

نماد

میانگین

میانه

کمینه

بیشینه

انحرافمعیار

مديريت سود افزايشی

DAD

0/60

1

0

1

0/49

مالکیت نهادی

IO

0/76

0/83

0/15

0/97

0/17

کیفیت حسابرسی

AQ

0/27

0

0

1

0/45

ارزش دفتری به بازار سهام

BM

0/34

0/29

0/05

1/02

0/18

اهرم مالی

Lev

0/61

0/635

0/11

0/99

0/21

درآمد فروش

LSale

14/17

13/98

9/99

18/66

1/93

تعداد سهام منتشر شده

LShares

18/22

18/05

14/15

22/4

1/77

رشد فروش

SGrowth

0/23

0/13

-0/95

5 /9

0/75

نتایج آزمون فرضیههایپژوهش

نتايج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش در نگاره ( )2نشان داده شده است .در رگرسیون
لجسااتیک ،بهمنظور بررساای معناداری کلی مدل از آماره  LRاسااتفاده میشااود .مقدار سااطح
معناداری اين آماره  0/0000اساات که بیانگر معناداری مدل رگرساایون لجسااتیک در سااطح
خطای  1در صد میبا شد .مقدار ضريب تعیین مکفادن ن شان میدهد که حدود  15در صد از
تغییرات در متغیر وابسته پژوهش توسط متغیرهای مستقل و کنترلی مدل توضیح داده میشود.
مطابق با نگاره ( )2ضريب متغیر مالکیت نهادی مثبت و مقدار سطح معناداری آن  0/0341است
که نشان می دهد رابطه بین مالکیت نهادی و مديريت سود قبل از عرضه اولیه مثبت و در سطح
خطای کمتر از  5درصد معنادار میباشد .بهعبارت ديگر ،سرمايهگذاران نهادی با هدف فروش
سهام شرکت به قیمتی بیشتر از ارزش ذاتی آن به عموم ،مديران رابه مديريت سود قبل از عرضه
اولیه تشويق میکنند .اين نتیجهگیری مبین تأيید فرضیه اول پژوهش میباشد.

40

بررسی نقش دوگانه سرمایهگذاران نهادی در...

نگاره ( :)٢نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
سطح

متغیر

نماد

ضريب

آمارهZ

مقدار ثابت

C

-0/9299

-0/4720

0/6369

مالکیت نهادی

IO

2/8767

2/1192

0/0341

مديريت سود اولین دوره بعد از عرضه اولیه

IO*D1

-2/8628

-1/7168

0/0860

مديريت سود دومین دوره بعد از عرضه اولیه

IO*D2

-1/1251

-0/6003

0/5483

مديريت سود سومین دوره بعد از عرضه اولیه

IO*D3

-1/1442

-0/6581

0/5105

متغیرمجازياولین دوره بعد از عرضه اولیه

D1

-1/8033

-1/4274

0/1535

متغیرمجازيدومین دوره بعد از عرضه اولیه

D2

-2/0451

-1/4838

0/1379

متغیرمجازيسومین دوره بعد از عرضه اولیه

D3

-0/7980

-0/6141

0/5391

کیفیت حسابرسی

AQ

-0/4688

-2/0531

0/0135

نسبت ارزش دفتری به بازار

BM

-0/6064

-0/7864

0/4316

اهرم مالی

Lev

-1/0884

-1/7901

0/0734

فروش

LSale

0/1958

1/9749

0/0468

رشد فروش

SGrowth

0/4050

2/0092

0/0404

تعداد سهام منتشر شده

LShares

-0/1090

-0/9851

0/3246

ضريب تعیینمکفادن

0/1492

آمارة LR

44/2979

0/0000

معناداری

در فرضااا یه دوم پژوهش اين موضاااوع مورد بررسااای قرار گرف ته اساااات که آ يا وجود
سرمايهگذاران نهادی منجر به کاهش مديريت سود بعد از عرضه اولیه میشود يا خیر؟ همانطور
کاه در نگاارة ( )2مالحظاه میشاااود ،باه دلیال آن کاه هیچ ياک از ضاااراياب متغیرهاای
تعديلی IO*D2 ،IO*D1و  IO*D3در سااطح خطای کمتر از پنج درصاادمعنادار نمیباشااند،
میتوان نتیجه گرفت که بین مالکیت نهادی و مديريت سود بعد از عر ضه اولیه رابطه معناداری
وجود ندارد.
از نتايج حاصااال از يافته اول پژوهش میتوان دريافت که برخالف انتظار مالکان نهادی قبل
از عرضااه اولیه سااهام نه تنها نقش نظارتی ايفا نمیکنند بلکه آنها تمايل دارند با مديريت سااود
متهورانه سعی به افزايش کاذب قیمت سهام در عرضه اولیه دارند .نتايج بدست آمده از آزمون
فرضیه دوم پژوهش بیانگر اين موضوع است که در ايران بر خالف انتظار تا سه دوره شش ماهه
پس از عر ضه اولیه سرمايه گذاران نهادی هیچگونه نقش نظارتی جهت کنترل قیمت سهام ايفا
نمیکنند و عمده دلیل آن عر ضه تدريجی سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار میبا شد که به
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دلیل فروش سهام به قیمتی بیش از ارزش ذاتی در عر ضههای عمده پس از عر ضه اولیه ،انگیزه
الزم در اين خصوص را ايجاد میکند.
يافتههای پژوهش ن شان میدهد که بین مديريت سود و کیفیت حسابرسی رابطه منفی وجود
دارد .حسابرسی شرکتها توسط سازمان حسابرسی به عنوان شاخصی از کیفیت حسابرسی،
منجر به کاهش رفتار فرصاات طلبانه مديران برای مديريت سااود میشااود .همچنین نتايج بیانگر
رابطه مثبت معناداری بین رشاااد فروش و مديريت ساااود اسااات .يعنی يکی از پارامترهايی که
میتواند منجر به مديريت سود شرکتها شود ،افزايش قابل مالحظه در میزان فروش شرکتها
در مقاي سه با فروش دوره قبل میبا شد .در ادامه ،بین ن سبت ارزش دفتری به قیمت بازار سهام،
تعداد سهام عرضه شده و اهرم مالی با مديريت سود رابطه معناداری يافت نشد.
نتیجهگیری
زمانی که شااارکتها برای اولین بار در بازارهای مالی پذيرفته میشاااوند و ساااهام آنها در
آ ستانه عر ضه به عموم قرار میگیرد ،مالکان شرکتها میتوانند با فروش سهام به قیمتی باالتر
از ارزش ذاتی آن منافع بس ایاری کسااب نمايند .از اين رو ،آنها تمايل دارند با مديريت سااود،
سود شرکت را بی شتر از واقع گزارش کرده و سهام شرکت را در عر ضه اولیه به قیمتی بیش از
ارزش ذاتی به عموم به فروش بر سانند .مالکان نهادی نیز از اين امر م ستثنی نی ستند .عر ضه اولیه
سهام زمانی ا ست که بین شرکتهای عر ضهکننده سهام و عموم سرمايهگذاران بی شترين عدم
تقارن اطالعاتی وجود دارد.
عدم توجه و آگاهی سرمايهگذاران به ماهیت موقتی افزايش سود از طريق اقالم تعهدی و يا
د ستکاری فعالیتهای واقعی اين فر صت برای سرمايه گذاران نهادی که دارای ديدگاه کوتاه
مدت و گذرا بوده و عملکرد ،سود و قیمتهای جاری براي شان ا ست ،وجود دارد تا برای بهتر
نشااان دادن عملکرد شاارکت به مديريت سااود بپردازند .نتايج حاصاال از آزمون فرضاایه اول
پژوهش نشااان داد ،رابطه مثبت و معناداری بین مديريت سااود و ساارمايه گذاران نهادی قبل از
عر ضه اولیه برقرار ا ست .يعنی سرمايه گذاران نهادی برای فروش سهام شرکت به قیمتی بیش
از ارزش ذاتی در عرضه اولیه به عموم ،تمايل به مديريت سود دارند .اين نتیجه با يافتههای لو و
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همکاران ( ،)2017الحدب و همکاران ( ،)2015شاااتی و همکاران ( ،)2016ابراهیمی کردلر و
حسنی آذرداريانی ( )1385و ملکیان و فاطری ( )1394مطابقت دارد.
سرمايه گذاران نهادی مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها را در اختیار داشته و از
نفوذ قابل مالحظه ای در اين شرکتها برخوردار هستند .افزايش درصد سهام مالکان نهادی
قابلیت فروش آن را کاهش میدهد که در چنین شرايطی مالکان نهادی انگیزه بیشتری جهت
جمعآوری اطالعات ،نظارت بر عملکرد مديريت و ايجاد فشار برای دستیابی به عملکرد بهتر
خواهند داشت .در نتیجه آنها پس از عرضه اولیه به دلیل افق سرمايهگذاری بلند مدت ،نقش
نظارتی بر رفتار مديران ايفا میکنند و مانع مديريت سود میشوند .نتايج آزمون فرضیه دوم
پژوهش حاکی از آن است که بین سرمايه گذاران نهادی و مديريت سود پس از عرضه اولیه
رابطه معناداری وجود ندارد .اين نتیجه با يافتههای لو و همکاران ( )2017و مرادزاده فرد و
همکاران ( )1388مطابقت ندارد .میتوان استدالل کرد سرمايه گذاران نهادی بر خالف انتظار،
تا سه دوره شش ماهه پس از عرضه اولیه نیز هیچگونه نقش نظارتی جهت کنترل قیمت سهام
ايفا نمیکنند .زيرا آنها انگیزه زيادی به عرضه تدريجی سهام پس از عرضه اولیه دارند تا سهام
خود را به قیمتی باالتر از ارزش ذاتی آن به فروش برسانند.
همچنین يافتههای پژوهش ن شان میدهد با افزايش کیفیت ح سابر سی ،مديريت سود کاهش
میيابد .به بیانی ديگر ،شاارکتهايی که حسااابرساای صااورتهای مالی آنها توسااط سااازمان
حسابرسی صورت گرفته است ،به مراتب دارای مديريت سود کمتری به نسبت ساير شرکتها
هساااتند .اين نتیجه با يافته های فرانسااایس و وانگ ( ،)2008هوکه و همکاران ( ،)2015لو و
هم کاران ( )2017و حسااانی و عظیمزاده ( )1396م طاب قت دارد .ن تايج پژوهش گو يای اين
حقیقت اساات که با افزايش فروش مديريت سااود افزايش میيابد .به بیانی ديگر ،هر چه میزان
فروش بیشتر و به نسبت دوره قبل رشد داشته باشد ،مديريت سود نیز افزايش میيابد.
بر اساااس يافتهها به ساارمايهگذاران توصاایه میشااود که در هنگام خريد سااهام شاارکتهای
جديدالورود به بورس دقت بیشااتری نمايند و عالوه بر سااودآوری شاارکت به ساااير مؤلفهها از
قبیل جريانهای نقدی ،سااودهای دوره قبل نیز توجه داشااته باشااند .همچنین با توجه به اين که
گذاران نهادی م شابه با يکديگر نی ستند و همی شه انگیزههای نظارتی يک سانی بر رويههای اتخاذ
شده از سوی شرکتها ندارند ،به فعاالن بازار سرمايه پی شنهاد می شود به زمانبندی و عر ضه
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سهام شرکتهای جديدالورود به بورس توجه کرده و آن را مورد تجزيه و تحلیل قرار دهند تا
از خريد سهام اين شرکتها به قیمتی بیش از ارزش ذاتی جلوگیری نمايند .در ادامه ،پی شنهاد
میشاااود در پژوهش های آتی نقش دوگا نه ذينفعان ديگراز قبیل مالک یت عمده و مالکیت
مديريتی که از مديريت سااود قبل از عرضااه اولیه سااهام منتفع میشااوند و پس از آن به داليل
مختلف از جمله کسب منافع مالی و شهرت مانع مديريت سود میشوند ،آزمون گردد.
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