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 ضه عمومی اولیه بر ساختار سرمایهتأثیر زمانبندي بازار عر: نامهعنوان پایان

 )سازيمطالعه موردي سازمان خصوصی(

  

  اسرین شیخ احمدیان: دانشجو

  واحد علوم تحقیقات کردستان -دانشگاه آزاد اسالمی :دانشکده/ دانشگاه

  1392تابستان  :دفاع تاریخ

  

  :خالصه

زمانبندي بازار شرکتها، عرضه عمومی اولیه سهام یک شرکت، بزرگترین رویداد تأمین با توجه به نظریه 

تأثیر «حاضر با عنوان  پژوهش. شودمالی آن شرکت محسوب شده و باعث تأثیر دائمی در ساختار سرمایه می

پی آن است تا به  ، در»)سازيمطالعه موردي سازمان خصوصی(زمانبندي بازار عرضه عمومی اولیه بر ساختار سرمایه 

بررسی این موضوع بپردازد که آیا رابطه معناداري بین زمانبندي عرضه عمومی اولیه سهام با ساختار سرمایه 

- صورت بورسی، فرابورسی و مزایدهسه سازي که سهام آنها به شرکتهاي خصوصی شده توسط سازمان خصوصی

شرکت مورد  48در مورد  1388تا  1383سالهاي  این تحقیق براي. وجود دارد یا خیراي منتشر شده است، 

حاصل شده است که بین  ، این نتیجهOLSبررسی قرار گرفته است و با بکارگیري تجزیه و تحلیل رگرسیون 

نیز شرکتها اري ذه نوع واگالبت(ضه عمومی اولیه سهام با ساختار سرمایه رابطه معناداري وجود دارد زمانبندي عر

  ).است بر این امر تأثیرگذار

در ابتدا . در فصل اول به کلیات پژوهش اشاره شده است. نج فصل گردآوري شده استپاین پژوهش در 

. بیان شده است) IPO(می اولیه واي در مورد مسأله زمانبندي و تأثیر آن بر ارزیابی شرکتهاي عرضه عممقدمه

بازار بر اساس رابطه مستقیم بین  شده است که زمانبندي نوشتهاین تحقیق اینگونه  جهت بیان اهمیتسپس 

 ،دارد که یک شرکت گیرد و بر این اساس بسیار اهمیتارزیابی شرکتها از بازار و انتشار سهام آنها صورت می

زمان مناسبی را براي عرضه عمومی اولیه سهام خود انتخاب کند؛ زیرا در غیر اینصورت، یک نوسان موقتی در 

در ادامه، متغیرهاي مورد . ن شرکت برجاي گذاردآلندمدت بر ساختار سرمایه تواند تأثیري بارزش بازار می

جهت سنجش ساختار سرمایه به عنوان متغیر وابسته مدل، از متغیر بافت . اندفی شدهراستفاده در مدل مع

از طریق وام یا قرض نسبت به آورده سهامداران، جهت که نشان دهنده نسبت وجوهی است که (ی شرکت اهرم

و نیز جهت سنجش زمانبندي بازار عرضه عمومی اولیه به عنوان متغیر  )گذاري شرکت استفاده شده استسرمایه
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ارزش دفتري تأمین مالی خارجی بهره گرفته شده ارزش بازاري به مستقل مدل، از متغیر نسبت میانگین موزون 

اقعی بدست هاي وکه از اطالعات و دادهو کاربردي است ) پس رویدادي( تطبیقی -این پژوهش از نوع علّی. است

ماري این پژوهش آجامعه . کرده استسازي ایران استفاده آمده از صورتهاي مالی موجود در سازمان خصوصی

اند و در اي است که براي اولین بار اقدام به انتشار سهام نمودهشرکت بورسی، فرابورسی و مزایده 48مشتمل بر 

بهادار تهران فعالیت  بورس اوراقعرضه و در سازي ایران سازمان خصوصی توسط 1383-85طول سالهاي 

جهت تعیین . اي هستندشرکت نیز مزایده 19شرکت فرابورسی و  15بورسی،  شرکت 14از این تعداد، . اندداشته

ن نمونه ین معنا که ابتدا شرایطی را براي تعییتماتیک بهره گرفته شده است؛ به ااین نمونه، از روش حذف سیس

 .اندشرایط مذکور برخوردار بوده تمامیاند که از برقرار نموده و سپس فقط آن دسته از شرکتهایی انتخاب شده

اي و با مراجعه به آمار و ارقام موجود در صورتهاي مالی وري اطالعات نیز از روش مطالعات کتابخانهآجمع

  .ت گرفته استنوین صورد افزار رهاورشرکتها و نیز استفاده از نرم

توان در مطالب این فصل را می. و پیشینه پژوهش پرداخته شده است ر فصل دوم به ارائه مبانی نظريد

سازي و اصل در ابتداي فصل، به طور مختصر در مورد سازمان خصوصی. چند بخش مختلف مورد بررسی قرار داد

ورده آو وجوه شباهت و تفاوت آنها ) اولیه و ثانویه( قانون اساسی شرح داده شده و سپس انواع بازار سرمایه 44

ابتدا عرضه عمومی . در بخش بعدي این فصل، در مورد عرضه عمومی اولیه و ابعاد آن بحث شده است. شده است

گذاري، مزایا و مهمترین ناهنجاریهاي مربوط به عرضه عمومی اولیه اولیه تعریف و سپس اهداف، ریسک سرمایه

توان به دستیابی به سرمایه بیشتر، امکان ارزشگذاري توسط بازار، می ،IPOاز جمله مزایاي  .بیان شده است

اشاره ... گذاران وافزایش نقدشوندگی سهام، بهبود ارزشگذاري سهام، دستیابی به اطالعات، اعتماد بیشتر سرمایه

ندمدت به دلیل تعدیل اطالعات ر بلنیز عبارتند از افت قیمت سهام د IPOبه  طمهمترین ناهنجاریهاي مربو. کرد

حالتی که در آن تقاضاي خرید سهام بیشتر ( گذاري کمتر از واقع عرضه عمومی اولیهقیمتنیز گذاران و هسرمای

روش قیمت  .در ادامه این بخش، روشهاي عرضه عمومی اولیه سهام شرح داده شده است ).از عرضه آن است

م طی فرآیند پذیره فروش سها( ، فرآیند ثبت دفتري)بل تعیین شدهفروش سهام به قیمت ثابت از ق( ثابت

وش سهام با ارائه قیمتی رف( نتیو مزایده اینتر )فروش سهام با باالترین قیمت پیشنهادي( ، روش حراج)نویسی

در انتهاي این بخش . از جمله روشهاي تشریح شده است) باال و کاهش قیمت تا جایی که سهام به فروش برسد

  .ضه عمومی اولیه در ایران مورد بررسی قرار گرفته استنیز، عر

ساختار سرمایه به ترکیب . پرداخته شده استشرکت این فصل، به بررسی ساختار سرمایه  سومدر بخش 

به عبارت دیگر، ترکیبی از سهام عادي، سهام ممتاز، سود انباشته و  ؛ودشمنابع مالی گوناگون شرکت گفته می
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به  طهاي مربوسپس نظریه. کنددمدت که شرکت جهت تأمین مالی دارایی خود از آنها استفاده میبدهیهاي بلن

و مودیلیانی، نظریه سلسله مراتب و نظریه مبادله شرح داده شده  ساختار سرمایه شامل نظریه سنتی، نظریه میلر

یند که ارزش شرکت را حداکثر گواري میها، ساختار سرمایه بهینه به ساختریهظبر اساس تمامی این ن. است

ها، عوامل بیشماري در ریهظطبق این ن. هاي مالی داشته باشدکردن هزینهالزم را براي حداقل کرده و توانایی

توان به اندازه شرکت، نسبت جاري، سودآوري، می جملهآن از که تعیین ساختار سرمایه شرکت نقش دارند 

  .اشاره کرد... زان فروش آتی ومالیات، شرایط بازار، ریسک تجاري، می

بازر بر  ينظریه زمانبند. این فصل، مسأله زمانبندي بازار مورد تشریح قرار گرفته است چهارمدر بخش 

توانند بر اساس وضعیت بازار، انتشار سهام را کنترل و زمانبندي کنند؛ یعنی در این باور است که مدیران می

گیري شده است، تصمیم به تأمین مالی از طریق فروش سهام اندازهزمانهایی که سهام شرکت بیش از واقع 

متغیر میانگین موزون نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري براي تأمین  ،ترین معیار در این زمینهکاربردي. بگیرند

 کنند که نسبت ارزش بازار بهدر واقع مدیران زمانی اقدام به فروش سهام  شرکت خود می. مالی خارجی است

از ترکیب مسأله ساختار سرمایه و مسأله زمانبندي بازار، به این نتیجه . ارزش دفتري در باالترین حد خود باشد

اي شکل دهد که شرکت تواند ساختار سرمایه یک شرکت را به گونهمانبندي صحیح بازار میرسیم که زمی

  .موردنظر بیشترین ارزش را داشته باشد

منظور از این نسبتها آن است که شرکت موردنظر،  .داناهرمی مدنظر قرار گرفته، نسبتهاي پنجمدر بخش 

اهمیت این نسبتها از آن جهت است . چه بخشی از دارایی خود را از طریق وام یا قرض، تأمین مالی کرده است

اً، هر چه این کنند؛ ثانیکه اوالً، بستانکاران شرکت جهت بررسی ریسک بستانکاري خود به این نسبتها توجه می

نسبتها داراي ارقام بزرگتري باشد به این معنی است که صاحبان اصلی شرکت، بیشترین منفعت را نصیب خود 

کنند؛ و ثالثاً، میزان بازده سهامداران شرکت وابسته به نرخ سود وامهاي دریافتی است شرکت است و هر چه می

در این بخش، سه اهرم اصلی شامل اهرم . داران کمتر استاین نسبتها داراي ارقام بزرگتري باشد، بازده سهام

هاي ثابت دهنده میزان استفاده از هزینهاهرم عملیاتی نشان. اندلی و اهرم مرکب شرح داده شدهعملیاتی، اهرم ما

میزان  دهندههاي شرکت، اهرم مالی نشاندر هزینه... و  ، بیمهاهبلیغات، استهالك اموال و داراییمانند ت عملیاتی

هاي دهنده میزان استفاده از هزینههاي شرکت و اهرم مرکب نیز نشانهاي ثابت مالی در هزینهاستفاده از هزینه

  .هاي شرکت استثابت اعم از عملیاتی و مالی در هزینه

پیشینه تحقیق را به تفکیک مطالعات خارجی و داخلی بیان  ،آخرین بخش از این فصل نیز به طور مفصل

  .کرده است
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ابتدا نوع و روش پژوهش بیان شده . شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته استدر فصل سوم، روش

هایی که قرار است بر اساس آن فرضیات تحقیق در ادامه نیز، مدل. است که در مطالب قبلی به آن اشاره شد

این تحقیق داراي یک فرضیه اصلی و دو فرضیه . اندها آورده شدهقرار بگیرند، به تفکیک فرضیهمورد آزمون 

فرضیه اصلی این تحقیق آن است که زمانبندي بازار عرضه عمومی اولیه سهام بر ساختار سهام . فرعی است

- رزش دفتري با اهرم مالی رابطهتأثیرگذار است و فرضیات فرعی نیز عبارتند از اینکه اوالً، نسبت ارزش بازار به ا

  .مدت بر ساختار سرمایه استاي معکوس دارد و ثانیاً، زمانبندي بازار عرضه عمومی اولیه سهام داراي تأثیر کوتاه

در بخش اول این فصل، آمار . اندهاي تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهدر فصل چهارم، داده

کیک شرکتهاي بورسی، فرابورسی و و همبستگی بین متغیرهاي مدل به تف ها ارائه شدهتوصیفی مربوط به داده

شهاي تخمین، به این نتیجه رسیده است که جهت تخمین مدل س روسپس بر اسا. ورده شده استآاي ایدهمز

ه در آخرین بخش از این فصل نیز ب. استفاده شود) Panel Data Approach(هاي تابلویی بایستی از روش داده

، فرابورسی و یهاي فرعی تحقیق به تفکیک شرکتهاي بورسو فرضیههاي فرضیه اصلی و تحلیل مدل تجزیه

هاي مذکور، یک بار براي دوره قبل از عرضه عمومی اولیه و یک بار نیز براي دوره مدل. اي اقدام شده استایدهزم

بر اساس نتایج حاصل شده، اکثر ضرایب برآوردي معنادار . اندبعد از عرضه عمومی اولیه مورد تخمین قرار گرفته

  .اندبرازش خوبی برخوردار بودهبوده و مدلها از 

ابتدا فرضیات تحقیق . ده استگیري و ارائه پیشنهادات پرداخته شدر فصل آخر تحقیق نیز به بیان نتیجه

  :اندبه صورت زیر بیان شده

بر این اساس، شرکتها . ساختار سرمایه تأثیرگذار است مانبندي بازار عرضه عمومی اولیه سهام برز .1

آنها پایین باشد و نیز  کنند که هزینه حقوق صاحبان سهامزمانی اقدام به انتشار اولیه سهام خود می

 .نها باال باشدکنند که هزینه حقوق صاحبان سهام آام به بازخرید سهام خود میزمانی اقد

بر این اساس، افزایش در نسبت . ا اهرم مالی رابطه معکوس داردارزش بازار به ارزش دفتري سهام ب .2

گردد و ارزش بازار به ارزش دفتري موجب کاهش اهرم شده و بنابراین موجب افزایش انتشار سهام می

 .مانبندي بازار سازگار استاین امر با نظریه ز

 .ساختار سرمایه استمدت بر مانبندي بازار عرضه عمومی اولیه سهام داراي اثرات کوتاهز .3

  :ه است، نتایج زیر حاصل شدهاي مدلخروجیتخمینهاي صورت گرفته و بر اساس سپس، 
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اند، فرضیه اصلی و فرضیه فرعی اول مورد تأیید قرار ریق بورس واگذار شدهبراي شرکتهایی که از ط .1

، زمانبندي عرضه آند از و چه در دوره بع IPOاند و این بدان معناست که چه در دوره قبل از گرفته

 .این شرکتها تأثیرگذار بوده است عمومی اولیه سهام بر ساختار سرمایه

اند، فرضیه اصلی و فرضیه فرعی اول براي دوره قبل ار شدهبراي شرکتهایی که از طریق فرابورس واگذ .2

که رفته است و معناي آن این است مورد تأیید قرار گ آناز  رد شده و براي دوره بعد IPOاز 

از عرضه عمومی اولیه بر ساختار سرمایه این  دمانبندي عرضه عمومی اولیه سهام فقط در دوره بعز

 .است شرکتها مؤثر بوده

اند، فرضیه اصلی و فرضیه فرعی اول براي دوره قبل ار شدهذاي واگریق مزایدهبراي شرکتهایی که از ط .3

مانبندي عرضه زمعناي آن این است که  که رد شده است آناز  شده و براي دوره بعد تأیید IPOاز 

 عمومی اولیه سهام فقط در دوره قبل از عرضه عمومی اولیه بر ساختار سرمایه این شرکتها مؤثر بوده

 .است

مدت بر ساختار از عرضه عمومی اولیه توانسته است در کوتاه دفرضیه فرعی دوم نیز فقط در دوره بع .4

 .ع شودسرمایه هر سه دسته شرکت مؤثر واق

  :در انتهاي فصل نیز چند پیشنهاد به شرح زیر ارائه گردیده است

گذاران قرار گیرد تا باعث ایجاد بایستی سعی شود تا اطالعات واقعی در اختیار سهامداران و سرمایه .1

 .بازده اضافی براي آنان گردد

آنها در ارزیابی طرحهاي  دسترسی داشته باشند تا بتوانند از واقعیتحلیلگران نیز بایستی به اطالعات  .2

 .شان استفاده کنندگذاريهاي سرمایهتأمین مالی یا گزینه

نند با استفاده از اطالعات تواو سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز میایران سازي ازمان خصوصیس .3

صیص هاي عظیم، تخدر تأمین سرمایهبپردازند تا بتوانند اندازهاي راکد آوري پسواقعی، به جمع

  .ایفاي نقش کنند ،گذاري و تسهیل تأمین مالی شرکتهاثرترین سرمایهها به مؤسرمایه

  

   


