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  :خالصه

هاي اولیه گذاري کمتر از واقع سهام در عرضهکاري و قیمتبررسی رابطه بین محافظه«نامه با عنوان این پایان

تواند از طریق ارائه کاري می، به دنبال بررسی این واقعیت است که آیا محافظه»سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هاي نفعان عرضهمدیران و کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان ذیطلبانه اطالعات قابل تأیید و نیز محدودکردن رفتار فرصت

کاري محافظهدر متون سنتی حسابداري، . هاي اولیه کاهش دهد یا خیرعرضهگذاري کمتر از واقع را در اولیه سهام، قیمت

ر ادبیات د. بینی کنید را پیش ها زیاني  همهبینی نکنید، اما  هیچ سودي را پیش بدین صورت تعریف شده است که

ییدپذیري براي شناسایی اخبار خوب، یعنی باالتري از تأ  درجهگرایش حسابداري به الزام "به صورت  پدیدهاین  ،حسابداري

کاري، براي شناسایی سودها، معیار تأییدپذیري در محافظه. تفسیر شده است "سود نسبت به شناسایی اخبار بد یعنی زیان

کاري، قابلیت اتکا و در این حالت، سود و دارایی گزارش شده تحت محافظه. استبیشتري نسبت به زیانها الزم 

- نمایی زیاننمایی سود و کمطلبانه مدیران را براي بیشکاري رفتار فرصتتأییدپذیري بیشتري خواهد داشت و محافظه

سهام،  دهندهه در آن شرکت انتشار شود ک یمبه حالتی اطالق نیز  گذاري کمتر از واقعقیمت .هاي بالقوه کاهش خواهد داد

 گذاران نخستین کند؛ به طوري که سرمایهیمآن تعیین ) یا قیمت ذاتی( تر از قیمت بازار یینپاقیمت عرضه سهام را بسیار 

در تنها از مبادله سهام  ،)اند کردهنویسی و به طور مستقیم از شرکت انتشار دهنده دریافت  کسانی که سهام را از طریق پذیره(

   .آورند یمروز اول خریداري آن بازده قابل توجهی به دست 

هاي گذاري کمتر از واقع سهام در عرضهکارانه و قیمت هدف این تحقیق بررسی رابطه بین حسابداري محافظه

جامعه مورد  .توصیفی استتحقیقی این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردي و از لحاظ ماهیت، . اولیه سهام است

سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران  1383-1390هاي هایی هستند که طی سالپژوهش در این تحقیق، شرکت

ها و پایگاه اینترنتی شرکت بورس هاي مالی شرکتهاي تحقیق از صورتآوري دادهبراي جمع. اند عرضه اولیه کرده

کاري با استفاده از قابلیت تأیید بیشتر ز آن است که محافظهنتایج تحقیق حاکی ا. اوراق بهادار تهران استفاده شده است

ها و به طور کلی قابلیت تأیید بیشتر براي شناسایی عملکرد عملیاتی شرکت و براي شناسایی سودها نسبت به زیان

بالقوه،  هاينمایی زیاننمایی سود و کمطلبانه مدیران براي بیشگزارشگري مالی و همچنین محدود کردن رفتار فرصت



گذاري کمتر از نفعان عرضه اولیه سهام شده و قیمتباعث کاهش عدم تقارن اطالعات بین منتشرکنندگان و دیگر ذي

  .دهدواقع را کاهش می

گذاري کمتر قیمت موضوعابتدا . در فصل اول، کلیات پژوهش بیان شده است. پنج فصل است مشتمل براین تحقیق 

به  گذاري کمتر از واقعقیمتهمانطور که گفته شد، . هاي مطرح در مورد آن مورد بررسی قرار گرفته استاز واقع و تئوري

) یا قیمت ذاتی( تر از قیمت بازار یینپاسهام، قیمت عرضه سهام را بسیار  دهندهشود که در آن شرکت انتشار  یمحالتی اطالق 

کردن منافع ا کنند، با فد یمار خود را براي اولین بار به عموم عرضه که سهام یا اوراق بهاد هایی شرکت .کندیمآن تعیین 

هزینه زیادي متحمل شده و براي  "باقی گذاشتن مبلغ قابل توجهی پول روي میز"سهامداران اولیه خود و به اصطالح 

ام عرضه اولیه، به مدت غیرعادي سهگیري بازده کوتاه شکل. کنند یمگذاران جدید بازده مثبت غیرعادي ایجاد  سرمایه

شمول بوده و در بورس اوراق  این پدیده جهان. شود یماین سهام نسبت داده  "فروشی ارزان"یا  "گذاري کمتر از واقعقیمت"

گذاري کمتر از واقع، تئوري عدم تقارن اطالعات نقش هاي مختلف قیمت يتئوراز میان . شودمشاهده میبهادار اکثر کشورها 

ي اولیه نتیجه عدم تقارن ها عرضهاست که بازده کوتاه مدت سهام  گرفتهاین تئوري بر این اساس شکل  .ي داردتر برجسته

  .در فرآیند عرضه عمومی اولیه استنفعان مختلف  يذاطالعات بین 

همانطور که گفته . م تقارن اطالعات مطرح شده استکاري و ارتباط آن با عددر ادامه این فصل، موضوع محافظه

. نمایدرا فراهم میبراي بستانکاران و سهامداران مورد نظر کند که مزایایی کاري به عنوان مکانیزمی عمل می محافظهشد، 

 اول :گذاران را کاهش دهد تواند عدم تقارن اطالعات بین مدیران و سرمایهکارانه از طریق دو مکانیزم می حسابداري محافظه

آنکه، این اطالعات  دومو  دهدارائه میگذاران  ه عملکرد جاري به سرمایهدربار يیدیأکاري، اطالعات قابل ت ، محافظهآنکه

هاي بینی مانند پیش( شود منابع اطالعات نرمو باعث می کردهبه عنوان یک استاندارد عمل ) اطالعات سخت(یید قابل تأ

تر ا قابل اتک ،کاري شده  تحت محافظه بنابراین سود و دارایی خالص گزارش .تري شونداطالعات معتبرجایگزین ) مدیریت

بالقوه محدود  هاي زیاننمایی نمایی سود و کممدیر را براي بیش طلبانه فرصتکارانه رفتار  خواهد بود و حسابداري محافظه

کاري  هاي عرضه اولیه سهام، تحت محافظه نفع يذدر نتیجه، عدم تقارن اطالعات بین منتشرکنندگان و دیگر . خواهد کرد

  .گذاري کمتر از واقع خواهد شدکمتر خواهد بود و این منجر به کاهش قیمت

توان در سه بخش کلی مطالب این فصل را می. در فصل دوم، مبانی نظري و پیشینه تحقیق آورده شده است

مدت و ههاي مطرح شده درباره بازده کوتاهاي اولیه سهام و نظریهبخش اول تحقیق به عرضه. مورد بررسی قرار داد

عدم  به دلیل پدیده ،شود هایی که سهامشان عرضه عمومی اولیه می شرکت. دمدت عرضه هاي اولیه پرداخته استبلن

گذاران  تأمین سرمایه و سرمایه ، مؤسسات)سهامداران فعلی شرکت(کنندگان سهام جدیدتقارن اطالعاتی بین عرضه

همچنین شواهد حاکی از این است که سه پدیده غیر  .شوند با مشکالت زیادي مواجه می )سهامداران جدید( بیرونی

، بازدهی )تر از بازار بازده کوتاه مدت بیش(اند از عرضه اولیه زیر قیمت  عادي در سهام جدید وجود دارد که عبارت

هاي بعد از  سالدر ) بازار(ها  هاي کمتر سهام جدید نسبت به سایر شرکتکه به الگوي بازده( بلندمدت کمتر از بازار

 .هاي اولیه سهام جدیدهایی در حجم معامالت و در میانگین بازده و وجود دوره )عمومی اشاره دارد  عرضه



سه مورد هاي زیادي مطرح شده است که هاي اولیه فرضیهمدت و بلندمدت عرضههاي کوتاهدر خصوص بازده

فروش زیر قیمت سهام جدید به دلیل (هاي قانونی  مسئولیت فرضیه بیمه ضمنی در مقابل :ترین آنها عبارتند ازممهاز 

فروش زیر قیمت سهام (، فرضیه قدرت انحصاري )ترس از مشکالت قانونی بالقوه ناشی از انتشار سهام به قیمت گران

فرضیه  و )هاي کوچک پر خطر جدید در نتیجه قدرت انحصاري مؤسسات تأمین سرمایه در تضمین فروش سهام شرکت

  ).فروش زیر قیمت سهام جدید به خاطر وجود ابهام قبلی در مورد ارزش واقعی شرکت(قارن اطالعاتی عدم ت

- محافظه. هاي مطرح در مورد آن پرداخته شده استکاري و دیدگاهدر بخش دوم این فصل به موضوع محافظه 

نظور ایجاد اطمینان خاطر از اینکه به مباشد که میکاري به معناي نشان دادن واکنش محتاطانه در قبال وجود ابهام 

هاي در این مورد دیدگاه. گیرد، صورت میاند ابهام و خطرات احتمالی همراه با آن، در حد کافی مورد توجه واقع شده

هاي حسابداري که مدیران براي افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیار( گوناگونی از جمله دیدگاه قراردادي

، )نمایندکنند و در ارسال اطالعات اختالل ایجاد میگذاران است، جانبدارانه عمل میرسانی براي سرمایهمبناي اطالع

گیري دعاوي شوند، احتمال شکلها بیشتر از واقع گزارش در صورتی که خالص ارزش دارایی( دیدگاه دعاوي حقوقی

 و )ها کمتر از واقع گزارش شوندخالص ارزش داراییحقوقی علیه شرکت و حسابرسان، بیشتر از مواقعی خواهد بود که 

حوزه وجود دارد که هر یک از  )سود حسابداري کمتر، هزینه مالیاتی کمتري را به دنبال خواهد داشت(دیدگاه مالیاتی 

  .خاصی به موضوع پرداخته است

قات داخلی و خارجی یدر آخرین بخش این فصل نیز پیشینه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به تفکیک تحق

  .بیان شده است

، تحقیقی کاربردي و از نظر زمان این تحقیق از لحاظ هدف .تشریح شده استدر فصل سوم، روش تحقیق 

خصوصیت روش تحقیق نیز بر اساس . باشدمی ها، از نوع مطالعات تاریخی و مقطعیگردآوري اطالعات و نوع داده

جامعه  .است 1390تا  1383دوره زمانی این تحقیق بین سال هاي . باشدمیرویدادي موضوع، از نوع توصیفی و پس

براي اولین بار اقدام به عرضه سهام خود  29/12/90تا   1/1/83هایی است که از تاریخ  آماري آن نیز کلیه شرکت

- ي تحقیق، شرکتانتخاب جامعه آماراز گیري حذفی استفاده شده است و پس  در این تحقیق از روش نمونه. اندنموده

 41حجم نمونه نیز شامل . اندکردند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدههایی که برخی شرایط خاص را احراز می

سازي که نیمی از آنها توسط سازمان خصوصی باشدهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شرکت از شرکت

ه و مدل مورد استفاده جهت انجام دگیري ش، تعریف و اندازهیرهاي تحقیقهاي این فصل نیز متغدر انت .اندعرضه شده

  .تحقیق تصریح شده است

در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل . هاي استخراجی پرداخته شده استدر فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده

اطالعات اخذ شده . تفاده شده استتوصیفی و استنباطی اس ها از روش آماريآوري شده و آزمون فرضیه هاي جمعداده

تجزیه و  SPSSافزار  شده و سپس با استفاده از نرم) Excel(در رابطه با متغیرهاي تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل 

گذاري کمتر از واقع سهام کارانه و قیمت فرضیه این تحقیق عبارت است از اینکه بین حسابداري محافظه .اندتحلیل شده



به منظور برآورد مدل تحقیق از رگرسیون خطی به روش حداقل . معناداري وجود دارد رابطهي اولیه سهام ها عرضهدر 

هاي اولیه در هر سال، متعیرهایی مانند سن شرکت، اندازه شرکت، تعداد عرضه. مربعات معمولی استفاده شده است

دهد نتیجه آزمون فرضیه فوق نشان می. باشندسی میاز جمله متغیرهاي مدل مورد برر... ها و نسبت بدهی، بازده دارایی

بنابراین با . گذاري کمتر از واقع سهام داردباشد و رابطه منفی با قیمتدرصد معنادار می 95کاري در سطح که محافظه

  .شودهاي آماري، فرضیه تحقیق پذیرفته میتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون

اي از فصول قبلی، نتیجه تحقیق بیان شده و پیشنهاداتی هم ز بیان خالصهدر فصل پنجم تحقیق نیز پس ا

با قیمت گذاري کمتر از واقع سهام محافظه کاري که تجزیه و تحلیل مدل تجربی تحقیق نشان داد . مطرح شده است

سایر  از میان. دشفرضیه تحقیق پذیرفته  ،هاي آماريبا توجه به نتایج به دست آمده از آزموندارد و ي منفی رابطه

درصد اطمینان معنادار  95ها در سطح بازده داراییمتغیر فقط  ،باشندکه از نوع کنترلی مینیز تحقیق مستقل متغیرهاي 

هایی نیز این تحقیق داراي محدودیت .باشدگذاري کمتر از واقع سهام به صورت منفی میبوده و رابطه آن نیز با قیمت

ثیر أت بورس و بازده سهام بیشتر تحت تممکن اس تحقیق، با توجه به شرایط دوره زمانیبه عنوان مثال، . باشدمی

باشد تا اطالعات . ..و  یکاهش ارزش پول مل تورم باال، نوسانات نرخ ارز، هاي اقتصادي،شرایط اقتصادي از قبیل تحریم

  .رفته باشدر این شرایط قرار گثیأتحت ت تحقیقنتایج ممکن است بنابراین  .حسابداري

  :کنددر انتها نیز این تحقیق پیشنهاداتی به صورت زیر ارائه می

نشان داد که  ،پس از کسر بازده بازار براي دوره مذکور نمونه این تحقیق هاي شرکت بازده یک ماهه سهام - 1

 هاي بدین معنی که شرکت. باشدبازار میتر از بازده  بیش درصد 10.8 ها به طور میانگین به میزان بازده این شرکت

با  بر این اساس پیشنهاد شده است که. اندگذاري کمتر از واقع شدهدرصد قیمت 10.8نمونه به طور میانگین به میزان 

گذاري بهتر و دخیل نمودن متغیرهاي مالی و حسابداري بیشتر، قیمتی براي سهام تعیین اي قیمتهاستفاده از روش

 .ن دهنده ارزش ذاتی سهام در هنگام عرضه اولیه آن باشدشود که نشا

گذاري کمتر از واقع سهام را در عرضه کاري، قیمتمحافظه دهد،میگونه که نتایج این تحقیق نشان همان - 2

مانند بورس اوراق بهادار و یا مؤسسات  اییهسازمان شده است تاپیشنهاد بنابراین . دهدهاي اولیه سهام کاهش می

گذاري آنها به کیفیت ارقام حسابداري کنند، هنگام قیمتها فعالیت میگذاري شرکتسرمایه که در امر قیمت مینتأ

 .توجه نمایند...) ها و هاي آنکار بودن آنها، کیفیت سود آنها، افشاء و کیفیت افشاءنظیر محافظه(  هاشرکت

 


