www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،5شماره  ،55بهار ( 1041جلد چهارم)

تأثير سياست مالياتی متهورانه بر همزمانی قيمت سهام

عليرضا اقبالی عموقين
عضو هیات علمی گروه حسابداری ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
Alireza.egbali@gmail.com

دکتر وحدت آقاجانی
استادیار گروه حسابداری ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.

شماره  /93بهار ( 1211جلد چهارم) /صص 19-1

Navidshaygan76@gmail.com

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره پنجم)

نوید شایگاننو
کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین ،اردبیل ،ایران( .نویسنده مسئول).

v.aghajani@gmail.com

چکيده
هدف این تحقیق بهدنبال ،تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام میباشد .از لحاظ طبقهبندی برحسب روش
از نوع تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی میباشد .از جنبه تئوریک تحقیق مزبور در حوزه تحقیقات اثباتی طبقهبندی میشود.
جامعه آماری تحقیق حاضر ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .قلمرو زمانی تحقیق نیز یک
دوره زمانی  7ساله از سال  1131الی  1133میباشد .براساس فرضیه تحقیق انتظار میرود که سیاست مالیاتی متهورانه بر
همزمانی قیمت سهام تأثیر معناداری داشته باشد .نتایج نشان میدهد که سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام
تأثیر معکوس و معناداری دارد .بهعبارت دیگر در صورت وجود سیاست مالیاتی متهورانه ،همزمانی قیمت سهام کاهش مییابد
و برعکس.
واژه های کليدی :سیاست مالیاتی ،مالیات متهورانه ،همزمانی قیمت سهام.
مقدمه
همزمانی قیمت سهام ،مقیاسی برای اندازهگیری مقدار نسبی اطالعات خاص شرکت است که در قیمت انعکاس یافته است؛
بهعبارتی ،همزمانی قیمت سهام دامنهای است که در آن ،بازده بازار و صنعت ،تفاوت بازده سهام را در سطح شرکت توضیح
میدهد .اطالعات و محیط حاکمیتی از یک شرکت ،تعیینکنندهی همزمانی قیمت سهام است؛ اما در تحقیق فاروق و احمد
( )4112به جای توجه به اطالعات و محیط حاکمیتی بهعنوان سازوکار تولید و انتشار اطالعات ،سازوکاری در نظر گرفته می-
شود که نوع سرمایهگذاران مؤثر در یک شرکت را نشان میدهد .فاروق و احمد ( )4112استدالل میکنند که سرمایهگذاران
نهادی به سمت شرکتهایی جذب میشوند که سازوکار حاکمیت خوب دارند .مؤسساتیکه تنوع سرمایهگذاری دارند ،ریسک
قیمت آنها به ریسک بازار مربوط است و بسیاری از تغییرات در بازده سهام با بازده بازار توضیح داده میشود؛ درنتیجه ،باعث
همزمانی زیاد بازده سهام و بازده بازار میشود؛ بنابراین سازوکار حاکمیت شرکتی در افزایش مهارت پیشبینی به سرمایهگذاران
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نهایی کمک میکند و زمانی که وقایع اتفاق میافتد بازار تا حد زیادی به آن واکنش نشان نمیدهد .تنوع کم قیمت سهام در
یک شرکت اساساً به همبستگی زیاد بازده سهام و بازار و در نتیجه ،همزمانی زیاد منجر میشود (جین و مایرز.)4112 ،1
مالیات مهمترین و با ثباتترین منبع درآمدی دولتها است که از یکسو ابزاری مناسب برای تأمین هزینههای دولت و از
طرف دیگر ابزاری برای انجام سیاست مالی دولت و توزیع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه است .در شرکتها ،پرداخت مالیات
منجر به کاهش سود و وجوه نقد باقیمانده برای سایر ذینفعان شرکت از جمله سهامداران میشود ،چرا که طبق ساختار نظام
مالیاتی ،شرکتها موظفاند قبل از هرگونه تصمیم در رابطه با سود اکتسابی خود ،سهم دولت را از این سود محاسبه ،کسر و
پرداخت نمایند .از اینرو بهطور طبیعی این انگیزه وجود دارد تا شرکت و سهامداران آن اقداماتی را برای اجتناب از پرداخت
مالیات انجام دهند تا بدین منظور به هدف اصلی خود که حداکثر کردن منافع سهامداران میباشد ،نایل گردند (دسای و
همکاران.)4112 ،4
براساس تحقیق (المبرت 1و همکاران )4117 ،سیاست مالیاتی جسورانه میتواند باعث افزایش یا کاهش هزینه سرمایه شرکت
شود .به مجموعه فعالیتهاییکه شرکتها برای کاهش هزینه مالیات بر درآمد خود انجام میدهند ،فعالیتهای اجتناب مالیاتی
گفته میشود .عدم تطابق بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی به شرکتها اجازه میدهد در یک دوره گزارشگری،
درآمدها را برای مقاصد گزارشگری مالی رو به باال و برای مقاصد مالیاتی رو به پایین گزارش کنند (فرانک 2و همکاران،
 .)4113این در حالی است که تحقیقات اخیر نشان میدهد که مدیران ممکن است سیاست مالیاتی جسورانه را برای کسب
منافع خود به انجام برسانند که لزوماً منافع سهامداران را در پی ندارد .به بیان دیگر ،معامالت پیچیدهی مالیاتی که به منظور
پوشاندن درآمد از مقامات اجرایی و دولت بهکار میروند ،میتواند سهامداران را از نظارت دقیق مدیران با هدف محدودکردن
اقدامات فرصتطلبانه مدیران باز دارد .این پیچیدگی و ابهامات عمدی صورت گرفته به منظور مبادرت به اقدامات جسورانه،
زمینه را برای مدیران فراهم میکند تا با اقدامات فرصتطلبانه خود ،به هزینه سهامداران به سودجوییهایی دست بزنند .از
اینرو ،به نظر میرسد که مدیران با استفاده از ساختارهای پیجیده سیاست مالیاتی جسورانه بتوانند رفتارهای فرصتطلبانه خود
را پنهان سازند (دسای و همکاران .)4112 ،بنابراین میتوان از یکسو وجود تضاد منافع بین دولت و سهامداران و از سوی
دیگر ،وجود تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران را بهعنوان دو انگیزهی اساسی سیاست مالیاتی جسورانه در شرکتها
برشمرد (کرمی و همکاران .)1139 ،با توجه به مطالب بیان شده ،انتظار میرود که بین برنامهریزی مالیاتی جسورانه و همزمانی
قیمت سهام رابطه منفی وجود داشته باشد (فنگ 9و همکاران.)4113 ،
بهکارگیری ساختارهای پیچیده و مبهم مالیاتی و گزارشگری مالیاتی بهمنظور اجتناب از پرداخت مالیات ،با کاهش شفافیت
سازمانی و گزارشگری ،میتواند درک سهامداران را از سودهای گزارششدهی شرکت دچار مشکل کند و موجب میشود این
قلم برای تصمیمگیری سرمایهگذاران کمتر مفید واقع شود به بیان دیگر ،سهامداران با اتکای کمتر نسبت به سود ارائه شدهی
چنین شرکتهایی ،تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری خود را از قبیل خرید و فروش سهام اتخاذ نمایند (کرمی و همکاران،
 .)1139نتایج تحقیق فرانک و همکاران ( )4113حاکی از این است که فعالیتهای سیاست مالیاتی جسورانه باعث نبود
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شفافیت در گزارشگری مالی میشود .بنابراین ،به میزانی که کیفیت گزارشگری مالی پایین است ،عدم اطمینان اطالعات
افزایش مییابد .این مطالعات نشان میدهد اجتناب از پرداخت مالیات میتواند منجر به تضعیف کیفیت و دقت اطالعات
حسابداری شرکت شود و در نتیجه عدم قطعیت سرمایه گذاران را در مورد جریانات نقدی آینده شرکت افزایش میدهد .در
نتیجه این امر ،هزینه سرمایه افزایش مییابد (دسای و دهارماپاال .)4112 ،1استدالل میکنند که فعالیتهای کاهش مالیات
میتواند فعالیتهای متقلبانه مدیریت و از بین رفتن ارزش سهامداران را تسهیل کند .اجتناب از پرداخت مالیاتی بیشتر میتواند
سبب بدتر شدن مشکالت نمایندگی در شرکت و سهامدارانش شود (پورحیدری و همکاران .)1131 ،باتوجه به مطالب بیان
شده ،انتظار میرود که بین ابهام گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام رابطه منفی وجود داشته باشد و ابهام گزارشگری
مالی رابطه منفی بین برنامهریزی مالیاتی جسورانه و همزمانی قیمت سهام را تقویت کند (فنگ و همکاران.)4113 ،
باتوجه به مطالب مطرح شده ،این تحقیق بهدنبال این سؤال است که برنامهریزی مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام چه
تأثیری دارد؟
مبانی نظری
بهکارگیری ساختارهای پیچیده و مبهم مالیاتی و گزارشگری مالیاتی بهمنظور اجتناب از پرداخت مالیات ،با کاهش شفافیت
سازمانی و گزارشگری ،میتواند درک سهامداران را از سودهای گزارششدهی شرکت دچار مشکل کند و موجب میشود این
قلم برای تصمیمگیری سرمایهگذاران کمتر مفید واقع شود به بیان دیگر ،سهامداران با اتکای کمتر نسبت به سود ارائه شدهی
چنین شرکتهایی ،تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری خود را از قبیل خرید و فروش سهام اتخاذ نمایند (کرمی و همکاران،
 .)1139نتایج تحقیق فرانک و همکاران ( )4113حاکی از این است که فعالیتهای سیاست مالیاتی جسورانه باعث نبود
شفافیت در گزارشگری مالی میشود .بنابراین ،به میزانی که کیفیت گزارشگری مالی پایین است ،عدم اطمینان اطالعات
افزایش مییابد .این مطالعات نشان میدهد اجتناب از پرداخت مالیات میتواند منجر به تضعیف کیفیت و دقت اطالعات
حسابداری شرکت شود و در نتیجه عدم قطعیت سرمایهگذاران را در مورد جریانات نقدی آینده شرکت افزایش میدهد .در
نتیجه این امر ،هزینه سرمایه افزایش مییابد (دسای و دهارماپاال .)4112 ،استدالل میکنند که فعالیتهای کاهش مالیات
میتواند فعالیتهای متقلبانه مدیریت و از بین رفتن ارزش سهامداران را تسهیل کند .اجتناب از پرداخت مالیاتی بیشتر میتواند
سبب بدتر شدن مشکالت نمایندگی در شرکت و سهامدارانش شود (پورحیدری و همکاران.)1131 ،
با توجه به مطالب بیان شده ،انتظار میرود که بین ابهام گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام رابطه منفی وجود داشته
باشد و ابهام گزارشگری مالی رابطه منفی بین برنامهریزی مالیاتی جسورانه و همزمانی قیمت سهام را تقویت کند (فنگ و
همکاران .)4113 ،همزمانی قیمت سهام ،مقیاسی برای اندازهگیری مقدار نسبی اطالعات خاص شرکت است که در قیمت
انعکاس یافته است؛ بهعبارتی ،همزمانی قیمت سهام دامنهای است که در آن ،بازده بازار و صنعت ،تفاوت بازده سهام را در
سطح شرکت توضیح میدهد .اطالعات و محیط حاکمیتی از یک شرکت ،تعیینکنندۀ همزمانی قیمت سهام است؛ اما در
پژوهش فاروق و احمد ( )4112به جای توجه به اطالعات و محیط حاکمیتی بهعنوان سازوکار تولید و انتشار اطالعات ،ساز-
وکاری در نظر گرفته میشود که نوع سرمایهگذاران مؤثر در یک شرکت را نشان میدهد .فاروق و احمد ( )4112استدالل می-
Desai & Deharmapala
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کنند که سرمایهگذاران نهادی به سمت شرکتهایی جذب میشوند که سازوکار حاکمیت خوب دارند .مؤسساتی که تنوع
سرمایهگذاری دارند ،ریسک قیمت آنها به ریسک بازار مربوز است و بسیاری از تغییرات در بازده سهام با بازده بازار توضیح
داده میشود؛ درنتیجه ،باعث همزمانی زیاد بازده سهام و بازده بازار میشود؛ بنابراین سازوکار حاکمیت شرکتی در افزایش
مهارت پیشبینی به سرمایهگذاران نهایی کمک میکند و زمانی که وقایع اتفاق میافتد بازار تا حد زیادی به آن واکنش نشان
نمی دهد .تنوع کم قیمت سهام در یک شرکت اساساً به همبستگی زیاد بازده سهام و بازار و درنتیجه ،همزمانی زیاد منجر می-
شود (جین و مایرز .)4112 ،مالیات مهمترین و باثباتترین منبع درآمدی دولتها است که از یکسو ابزاری مناسب برای
تأمین هزینههای دولت و از طرف دیگر ابزاری برای انجام سیاست مالی دولت و توزیع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه است.
در شرکتها ،پرداخت مالیات منجر به کاهش سود و وجوه نقد باقیمانده برای سایر ذینفعان شرکت از جمله سهامداران
میشود ،چرا که طبق ساختار نظام مالیاتی ،شرکتها موظفاند قبل از هرگونه تصمیم در رابطه با سود اکتسابی خود ،سهم
دولت را از این سود محاسبه ،کسر و پرداخت نمایند .از اینرو بهطور طبیعی این انگیزه وجود دارد تا شرکت و سهامداران آن
اقداماتی را برای اجتناب از پرداخت مالیات انجام دهند تا بدینمنظور به هدف اصلی خود که حداکثر کردن منافع سهامداران
میباشد ،نایل گردند (دسای و همکاران .)4112 ،براساس پژوهش (المبرت و همکاران )4117 ،سیاست مالیاتی جسورانه
میتواند باعث افزایش یا کاهش هزینه سرمایه شرکت شود .به مجموعه فعالیتهاییکه شرکتها برای کاهش هزینه مالیات بر
درآمد خود انجام میدهند ،فعالیتهای اجتناب مالیاتی گفته میشود .عدم تطابق بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی
به شرکتها اجازه می دهد در یک دوره گزارشگری ،درآمدها را برای مقاصد گزارشگری مالی رو به باال و برای مقاصد مالیاتی
رو به پایین گزارش کنند (فرانک و همکاران .)4113 ،این در حالی است که تحقیقات اخیر نشان میدهد که مدیران ممکن
است سیاست مالیاتی جسورانه را برای کسب منافع خود به انجام برسانند که لزوماً منافع سهامداران را در پی ندارد .به بیان
دیگر ،معامالت پیچیدهی مالیاتی که بهمنظور پوشاندن درآمد از مقامات اجرایی و دولت بهکار میروند ،میتواند سهامداران را از
نظارت دقیق مدیران با هدف محدودکردن اقدامات فرصتطلبانه مدیران باز دارد .این پیچیدگی و ابهامات عمدی صورت
گرفته بهمنظور مبادرت به اقدامات جسورانه ،زمینه را برای مدیران فراهم میکند تا با اقدامات فرصتطلبانه خود ،به هزینه
سهامداران به سودجوییهایی دست بزنند .از اینرو ،به نظر میرسد که مدیران با استفاده از ساختارهای پیجیده سیاست مالیاتی
جسورانه بتوانند رفتارهای فرصتطلبانه خود را پنهان سازند (دسای و همکاران .)4112 ،بنابراین میتوان از یکسو وجود تضاد
منافع بین دولت و سهامداران و از سوی دیگر ،وجود تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران را بهعنوان دو انگیزهی اساسی
سیاست مالیاتی جسورانه در شرکتها برشمرد (کرمی و همکاران .)1139 ،با توجه به مطالب بیان شده ،انتظار میرود که بین
برنامهریزی مالیاتی جسورانه و همزمانی قیمت سهام رابطه منفی وجود داشته باشد (فنگ و همکاران.)4113 ،
پيشينه پژوهش
مختاری ( )1211درتحقیقی با عنوان مطالعه تأثیر عدمتقارناطالعاتی بر رابطه بین همزمانی قیمت و نقدشوندگی سهام
پرداخت .جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش نمونهگیری حذف سیستماتیک و
نمونه مورد مطالعه ،شامل  111شرکت پذیرفته شده طی سالهای  1132تا  1131است .روش تحقیق توصیفی -پیمایشی و از
نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدفکاربردی و ازلحاظ رخداد ،پسرویدادی است .برای پردازش و
آزمون فرضیهها از روش رگرسیونی ،دادههای تابلویی و مدل اثرات ثابت استفاده شده است .نتایج بهدستآمده حاصل از
2
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فرضیهها نشان میدهد که همزمانی قیمت با نقدشوندگی شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد .عدم تقارن اطالعاتی بر
نقدشوندگی تأثیر منفی و معناداری دارد .عدم تقارن اطالعاتی بر همزمانی قیمت تأثیر منفی و معناداری دارد و در نهایت برای
فرضیه چهارم نیز حاکی از تأثیر منفی و معنادار عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین همزمانی قیمت و نقدشوندگی سهام در
سطح خطای  9درصد دارد و متغیر کنترلی اندازه شرکت با نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معناداری دارد و متغیر اهرم مالی
با عملکرد مالی رابطه منفی و معناداری دارد.
فالحزاده ابرقویی و همکاران ( )1131رابطۀ افشای اطالعات با همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط آن با استفاده از سیستم
معامالت همزمان را درباره زمانی  1117تا  1132مورد بررسی قراردادند .روش گردآوری دادهها ،روش سند کاوی و مراجعه به
بانکهای اطالعاتی و روش تحلیل دادهها ،از نوع استنباطی است .جهت آزمون فرضیههای تحقیق ،سیستم معادالت همزمان
با استفاده از روش رگرسیون دومرحلهای برآورد شد .نتایج آزمون فرضیههای تحقیق نشان میدهد که بین افشای اطالعات با
همزمانی و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دوطرفه وجود دارد.
میرعسگری و همکاران ( )1137در پژوهشی با عنوان ،بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده ،از طریق تحلیل
اطالعات  111شرکت در طی دوره زمانی  1113تا  1131به این نتیجه رسیدند که همزمانی قیمت سهام زیاد ،احتمال تولید
دنباله مثبت را نسبت به شرکتهای با همزمانی کم دارد .به عالوه بین همزمانی قیمت سهام و چولگی ،رابطه مثبتی وجود
دارد؛ درنتیجه ،به نظر میرسد سرمایهگذاران در شرکتهای با همزمانی قیمت سهام زیاد نسبت به شرکتهای با همزمانی
قیمت کم ،کمتر به اخبار منفی واکنش شدید نشان میدهند .همزمانی زیاد سهام نشان میدهد اطالعات بازار منعکسشده بر
بازده سهام ،بیشتر است و ریسکی که سرمایهگذاران متحمل میشوند ،ریسک سیستماتیک است؛ بنابراین به سرمایهگذاران در
بورس اوراق بهادار توصیه میشود در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که همزمانی قیمت سهام بیشتر و شفافیت اطالعاتی
بیشتری دارند.
1
هئو و همکاران ( )4141در تحقیقی به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر همزمانی قیمت سهام شرکتهای ویتنامی پرداختند.
با تحلیل رگرسیون مبتنی بر دادههای تلفیقی  421شرکت ویتنامی طی سالهای  4112تا  4111بررسی شد .نتایج نشان داد
استقالل هیئتمدیره و اندازه هیئتمدیره با همزمانی قیمت سهام رابطه مستقیم داشته ولی مالکیت مدیریتی باعث کاهش
همزمانی قیمت سهام شرکتها میگردد.
وانگ )4113( 4در تحقیقی با عنوان ،رقابت بازار محصول و کارایی مدیریت مالیات شرکت ،به این نتیجه رسیدند که رقابت
بازار محصول بر کارایی مدیریت مالیات تأثیر مثبتی دارد و نوسانپذیری جریان نقدی و فرصتهای سرمایهگذاری شرکت تأثیر
مثبت رقابت بازار محصول بر کارایی مدیریت مالیات را تضعیف میکند.
مارتینز و رودریگوئس )4113( 1در پژوهشی با عنوان ،تأثیر تنوعسازی شرکتی بر سیاست مالیاتی متهورانه در شرکتهای
برزیلی ،به این نتیجه رسیدند که تنوعسازی شرکتی بر سیاست مالیاتی متهورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فنگ و همکاران ( )4113در تحقیقی با عنوان ،برنامهریزی مالیاتی جسورانه و همزمانی قیمت سهام :شواهدی از چین ،به این
نتیجه رسیدند که بین برنامهریزی مالیاتی جسورانه و همزمانی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1

Huu & et al
wang
3
Martinez & Rodriguez
2
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فرضيه تحقيق
با توجه به مبانی نظری تحقیق و در راستای دستیابی به هدف تحقیق ،فرضیه زیر تدوین میگردد:
فرضیه تحقیق :سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام تأثیر معنیداری دارد.
تعاریف مفهومی و عملياتی متغيرها
متغیر وابسته
همزمانی قیمت سهام ( :)SYNCHبرای اندازهگیری همزمانی قیمت سهام ،با پیروی از تحقیقهای احمد ( )4117و کاورفرد
( ،)4114ابتدا مدل رگرسیونی زیر با استفاده از دادههای سریزمانی برای هر سال ،برای هر شرکت بهصورت ماهیانه برآورد
میشود:
که در آن:
 :RETi,ϴبازده سهام شرکت در ماه جاری.
 :MRETϴ-1بازده بازار در ماه جاری (بازده بازار از تفاوت شاخص اول دوره و پایان دوره بازار تقسیم بر شاخص اول دوره
بهدست میآید.
 :MRETϴبازده بازار در ماه قبل.
 :IRETϴ-1بازده صنعت مربوط به شرکت در ماه جاری (بازده صنعت از تفاوت شاخص اول دوره و پایان دوره صنعت تقسیم
بر شاخص اول دوره صنعت بهدست میآید).
 :IRETϴبازده صنعت در ماه قبل.
 : εi,ϴخطای مدل رگرسیون.
مدل رگرسیون باال به تعداد سال -شرکت مرتبه برای هر سال -شرکت برآورد میشود .سپس همزمانی قیمت سهام با استفاده
از ضریب تعیین مدل فوق مطابق رابطه زیرمحاسبه میشود:

که در این رابطه:
 :SYNCHهمزمانی قیمت سهام شرکت در سال جاری.
 :R2ضریب تعیین حاصل از رگرسیون ،برای هر سال -شرکت میباشد.
متغیر مستقل
برنامهریزی مالیاتی متهورانه ( :)TAX_AGGRمنظور از برنامهریزی مالیاتی متهورانه ،اجتناب مالیاتی باال میباشد که یک
متغیر ساختگی است در صورتی که نرخ مؤثر مالیاتی در چارک اول باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر تعلق
میگیرد .نرخ مؤ ثر مالیاتی از طریق تقسیم هزینه مالیات بر درآمد بر سود قبل از مالیات محاسبه میشود (مارتینز و
رودریگوئس.)4113 ،
2
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متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت ( :)SIZEاز طریق لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت اندازهگیری میشود (فنگ و همکاران.)4113 ،
نوسانپذیری بازده داراییها ( :)STDROAاز طریق انحراف استاندارد بازده داراییهای شرکت در طی چهار سال اخیر
اندازهگیری میشود (فنگ و همکاران.)4113 ،
اهرم مالی ( :)LEVاز طریق تقسیم کل بدهیها بر کل داراییها اندازهگیری میشود (فنگ و همکاران.)4113 ،
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( :)MBاز طریق تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری کل داراییها
اندازهگیری میشود (فنگ و همکاران.)4113 ،
بازده داراییها ( :)ROAاز طریق تقسیم سود عملیاتی بر کل داراییها اندازهگیری میشود (فنگ و همکاران.)4113 ،
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .قلمرو زمانی تحقیق نیز یک
دوره زمانی  7ساله از سال  1131الی  1133میباشد.
جامعه آماری این تحقیق ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .نمونه مورد استفاده نیز از طریق
روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب خواهد شد ،بهاینترتیبکه نمونه ،متشکل از کلیه شرکتهای موجود در
جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند:
 .1دوره مالی آنها به  14/43هر سال ختم شود ،تا بتوان دادهها را در کنار یکدیگر قرار داد و در قالبهای تابلویی یا تلفیقی
به کار برد (حسب نتایج آزمونهای پیشفرض).
 .4در طول دوره تحقیق تغییر در دوره مالی نداشته باشند ،تا نتایج عملکرد مالی ،قابل مقایسه باشند.
 .1جزء شرکتهای فعال در حوزه فعالیتهای مالی ،از جمله شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها ،بیمهها و مؤسسات مالی
نباشند .بهدلیل اینکه این مؤسسات از لحاظ ماهیت فعالیت متفاوت بوده و درآمد اصلی آنها حاصل از سرمایهگذاری بوده و
وابسته به فعالیت سایر شرکتها است ،لذا ماهیتاً با سایر شرکتها متفاوت میباشند ،لذا از تحقیق حذف خواهند شد.
 .2دادههای مورد نیاز جهت متغیرهای تحقیق در طول دوره زمانی  1131الی  1133موجود باشند ،تا درحدامکان بتوان
محاسبات را بدون نقص انجام داد.
 .9توقف نماد بیش از سه ماه نداشته باشند.
جدول ( :)1نمونه آماری
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1133
شرکتها با دوره مالی یکسان و منتهی به  14/43باشند و تغییر سال مالی نداشته باشد.
بانک دادههای آنها از سال  1131تا  1133کامل و در دسترس نباشد.
جزء بانکها و نهادهای واسطهای و ...باشد.
توقف معامالتی بیش از سه ماه اتفاق افتاده باشد
شرکتهای بورسی باقیمانده در جامعه آماری تحقیق
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آمار توصيفی
با توجه به جدول ( ،)4بیشترین و کمترین مقدار همزمانی قیمت سهام برای شرکتها به ترتیب  1/229و  1/931میباشد.
همچنین متغیر نرخ مؤثر مالیاتی میانگین و انحراف معیار به ترتیب  4/231و  11/223میباشد که نشاندهنده تقریباً  11درصد
از نوسانات یا تغییرپذیری توسط نرخ مؤثر مالیاتی میباشد .همچنین همزمانی قیمت سهام دارای چولگی و کشیدگی به ترتیب
 4/419و  41/171میباشد .نتایج نشان میدهد که میانگین متغیر بازده داراییها  1/129میباشد که نشاندهنده این است
تقریباً  1درصد بازده سهام شرکتها افزایش داشته است .میانگین اندازه شرکت  2/241درصد میباشد که با توجه به انحراف
معیار  1/719درصد از نوسانپذیری باالیی برخوردار است .میانگین اهرم مالی  1/992میباشد که نشاندهنده این است که در
شرکتهای مورد بررسی  %2منابع مالی شرکتها از طریق بدهی تأمین مالی شده است .براساس ضرایب چولگی نیز میتوان
گفت که مقدار چولگی برای متغیرها به ترتیب  4/419و  1/149و  1/131و  1/921و  1/941و  2/119و  -1/112میباشند که
به غیر از عمر شرکت مابقی متغیرهای دارای چولگی مثبت ،چوله به راست میباشند.
جدول ( :)2آمار توصيفی متغيرهای تحقيق
انحراف
چولگی
میانگین معیار
نماد
4/419 1/121 1/112
SYNCH

متغیر
همزمانی قیمت سهام
سیاست مالیاتی متهورانه
TAX_AGGR
اندازه شرکت
SIZE
نوسانپذیری بازده داراییها
SDROA
اهرم مالی
LEV
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
MB
بازده داراییها
ROA
تعداد مشاهدات

4/231
4/111
1/992
2/241
1/129
12/14

کشیدگی
41/171

مینیمم
1/229

ماکزیمم
1/931

131/711 -22/119
17/11
1/149 11/22
1/111 --94/212 119/297 1/131 11211
4/177
1/1492
9/411
1/921 1/419
1/729
2/239
4/134
1/941 1/719
1/719
-1/224
12/911 2/119 1/491
21/111
3/111
1/143 -1/112 12/911
311

بررسی مفروضات مدل رگرسيون خطی
مجموعهای از فروض ،تحت عنوان فروض کالسیک وجود دارد که در مورد جمله باقیمانده (یا خطای مدل) مطرح میگردند.
برای اینکه در مدل رگرسیون خطی ،تخمینزنهای ضرایب رگرسیون ،بهترین تخمینزنهای بدون تورش خطی باشند ،الزم
است تا مفروضات این مدل بررسی و آزمون شوند .لذا در ادامه ،نحوه آزمون این مفروضات بیان شده و سپس نتایج حاصل از
برآوردهای انجام شده تشریح میگردد.
ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیماندهها)
یکی دیگر از فروض رگرسیون خطی این است که ،تمامی جمالت باقیمانده دارای واریانس برابر باشند .در عمل ممکن است
این فرض چندان صادق نبوده و به دالیل مختلفی از قبیل :شکل نادرست تابع مدل ،وجود نقاط پرت ،شکست ساختاری در
جامعه آماری ،و ...شاهد پدیده ناهمسانی واریانس باشیم .برای بررسی این مشکل آزمونهای مختلفی توسط اقتصاددانان
1
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معرفی شده است .در این مطالعه فرض همسانی واریانس باقیماندهها از طریق آزمون وایت 1مورد بررسی قرار گرفت که
فرضیههای آن به شرح زیر است:
همسانی واریانس جمله خطا
ناهمسانی واریانس جمله خطا
نتایج آزمون وایت در جدول ( )1نشان میدهد که با توجه به اینکه احتمال آماره  Fدر مدل کمتر از  %9است فرض صفر
مبنی بر وجود همسانی واریانس رد میشود .بنابراین ،بهمنظور رفع ناهمسانی واریانس در مدل از رگرسیون حداقل مربعات
تعمیم یافته ( )GLSاستفاده میکنیم.
آزمون عدم همخطی متغيرهای مستقل
جدول ( :)3عدم همخطی متغيرهای مستقل
متغیرهای مستقل
ضریب تورم واریانس
1/291941

SYNCH

1/193914

TAX_AGGR

4/112931

SIZE

4/432227

SDROA

1/214291

LEV

1/913242

MB

4/192419

ROA

فرض دیگر رگرسیون چندمتغیره عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل میباشد .شاخصی که برای بررسی همخطی
استفاده میشود عبارت است از شاخص ضریب تورم واریانس ( )VIFمیباشد .به عنوان یک قاعده تجربی ،هرچه مقدار
ضریب تورم واریانس از عدد  9بیشتر باشد( ،عدد بزرگتر از  41نشاندهنده همخطی شدید میباشد) میزان همخطی نیز
افزایش مییابد در نتیجه مدل رگرسیون را برای پیشبینی نامناسب جلوه میدهد.چون ضریب تورم واریانس ( )VIFکمتر از
 9است پس نشاندهنده این است که مدل رگرسیونی مدل مناسبی است .با توجه به جدول ( )1مقدار ضریب تورم واریانس
برای متغیرهای مستقل مقدار مناسبی است.
آزمون نرمال بودن
یکی از مهمترین فروض استفاده از مدل رگرسیون خطی داشتن توزیع نرمال برای باقیماندههای (مانده) مدل و متغیر وابسته
تحقیق است .در مدلهای برآوردی فرض میشود که باقیماندهها و به تبع آن متغیر وابسته ،متغیرهای تصادفی هستند.
بنابراین توزیع متغیر وابسته از توزیع باقیماندهها پیروی میکند.
White
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در این تحقیق نرمال بودن از طریق آماره جارک -برا مورد بررسی قرار میگیرد .فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به
صورت زیر میباشد:
توزیع نرمال
توزیع غیرنرمال
از آنجاییکه سطح معنیداری آماره جارک -برا در جدول ( )2برای متغیرهای جزء خطا از سطح معنیداری  1019کمتر است
در نتیجه فرض صفر مبنی بر نرمال بودن جزء خطا رد میشود .بنابراین در هر دو مدل فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جزء
خطا رد میشود .زمانی که اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد ،انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بیاهمیت و پیامدهای
آن ناچیز است .در شرایط مذکور ،با توجه به قضیه حد مرکزی میتوان دریافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشند،
آمارههای آزمون بهطور مجانبی از توزیع نرمال پیروی میکنند ،بدون تورش هستند و از کارایی برخوردارند .لذا با توجه به این
مطالب میتوان فرض نرمال بودن جزء خطا را نادیده گرفت (افالطونی  ،1134به نقل از قدیمپور و دستگیر.)1139 ،
آزمون همسانی واریانس
جدول ( :)0مفروضات کالسيک رگرسيون
آزمون جارک برا
خطای مدل
1
مدل 1

مقدار آماره
17974/99

سطح معنی داری
1/1111

نتیجه آزمون
غیر نرمال (نرمال مجانبی)

آزمون همسانی واریانس :بروش پاگان گادفری
ناهمسانی واریانس
217/34
1/1111

از مفروضات دیگر رگرسیون خطی ،یکسان بودن واریانس جمالت خطا در دورههای مختلف است .نقض این فرض ،مشکلی
به نام ناهمسانی واریانس ایجاد میکند .فرض واریانس همسانی نتیجه مستقیم فرض نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است.
واریانس ناهمسانی به معنای تغییر مقدار واریانس قسمت تصادفی مدل در طول مشاهده نمونه است.
فرضیههای آماری آزمون همسان بودن واریانس به شرح زیر میباشد:
همسانی واریانسها
ناهمسانی واریانسها
آزمونهای مختلفی برای تشخیص ناهمسانی واریانس وجود دارد که در این تحقیق برای آزمون ناهمسانی واریانس ازآزمون
بروشپاگانگادفری استفاده شده است .فرض صفر این آزمونها داللت بر همسانی واریانس دارد .با توجه به اینکه سطح
معناداری این آزمون در جدول ( )2برای مدلهای تحقیق کمتر از سطح خطای  1019میباشد ،بنابراین نتیجه میشود که
فرض صفر این آزمون تأیید نمیشود بهعبارتی مشکل ناهمسانی واریانس در مدل وجود دارد .همچنین مقدار آماره چون بیشتر
از  4میباشد نتیجه میشود که فرض صفر تأیید نمیشود و در مدل ناهمسانی واریانس وجود دارد و برای رفع مشکل
ناهمسانی از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده میشود.
11
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آزمون  Fليمر و هاسمن
آزمون
آزمون  Fلیمر
آزمون هاسمن

جدول ( :)5آزمون  Fليمر و هاسمن
نتیجه آزمون
سطح معنیداری
مقدار آماره
مدل
رگرسیون پانلی
1/1111
1/1121
مدل 1
رگرسیون پانلی با اثرات ثابت
1/1111
11/1729
مدل 1

در مطالعات با دادههای پانلی ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردی یا بهاصطالح ناهمگنی در مقاطع وجود دارد یا اینکه
مقطعها باهم همگن هستند؟ با استفاده از آزمون  Fلیمر میتوان وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص کرد .فرضیههای
آماری آزمون  Fلیمر بهصورت زیر میباشند.
فرض صفر :مقاطع همگن میباشند یا بهعبارتی مدل ترکیبی ( )pooled dataبرای برآورد مناسب میباشد.
فرض مقابل :بین مقاطع ناهمگنی وجود دارد یا بهعبارتی مدل پانلی ( )panel dataبرای برآورد مناسب میباشد.
در صورتی که فرض صفر مبنی بر همگن بودن مقاطع (مناسب بودن مدل ترکیبی تأیید شود) باید تمامی دادهها با یکدیگر
ترکیب شوند و بهوسیله یک رگرسیون کالسیک پارامترها برآورد شوند .اگر سطح معنیداری کمتر از  1/19باشد روش پانلی
مناسب است و اگر بیشتر از  1/19باشد روش پولد مناسب میباشد .نتایج حاصل از این آزمون در جدول ( )9نشان داده شده
است .چون مقدار آماره بیشتر از  4و سطح معنیداری آزمون  Fلیمر برای مدلهای تحقیق کمتر ازسطح خطای  1019میباشد
بنابراین فرض صفر این آزمون رد میشود و روش پانلی مناسب میباشد .با توجه به آزمون  Fلیمر که مدل برآورد با روش
پانلی را برای مدل تحقیق مناسب نشان داد ،در مدل برآورد با روش پانلی نیز دو روش ،برآورد با مدل اثرات ثابت یا اثرات
تصادفی وجود دارد که برای تعیین اینکه برای برآورد پارامترهای مدل تحقیق ،از مدل اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده
شود از آزمون هاسمن استفاده میشود .اگر سطح معنیداری کمتر از  1/19باشد رگرسیون پانلی با اثرات ثابت مناسب میباشد
و اگر بیشتر از  1/19باشد رگرسیون پانلی با اثرات تصادفی مناسب میباشد .نتیجه آزمون هاسمن برای گزینش بین اثرات
ثابت و تصادفی مدلهای تحقیق در جدول ( )9آورده شده است .با توجه به اینکه مقدار آماره بیشتر از  4و سطح معنیداری
آزمون هاسمن برای مدلهای تحقیق کمتر از سطح خطای  1019میباشد بنابراین فرض صفر مبنی بر مناسب بودن اثرات
تصادفی در این مدلها رد میشود و برای برآورد مدلهای رگرسیونی از روش پانلی با اثرات ثابت استفاده میشود.
نتایج آزمون فرضيه تحقيق
فرضیه تحقیق :سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام تأثیر معنیداری دارد.
برای آزمون فرضیه اول از نتایج مدل تحقیق استفاده میشود .برای اینکه بتوان به نتایج برآورد مدل اعتماد کرد باید
مفروضات رگرسیون بررسی شود .فرض اصلی تحلیل رگرسیون چندمتغیره معنیداری کل رگرسیون میباشد .در جدول ()2
آماره  Fو سطح معنیداری آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه خطی (آزمون معنیداری کل رگرسیون) بین متغیرهای
مستقل و متغیر وابسته میباشد .با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون  Fاین آزمون برای مدل اول برابر ( )1/111و کمتر
از  1/19میباشد و همچنین مقدار آماره  Fبرابر ( )9/11و بیشتر از  4میباشد میتوان گفت که در مدل مربوطه ،رابطه خطی
بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد .بنابراین نتیجه میشود که کل مدل معنیدار میباشند .یکی دیگر از
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مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد ،استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشده توسط
معادله رگرسیون) از یک دیگر است .در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند
امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد .بهمنظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده میشود.
چنانچه آماره دوربین واتسون نزدیک مقدار ( 4بین  109تا  )409قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود .با توجه
به جدول ( )2مقدار آماره دوربین واتسون برای مدل  1/19به دست آمده که در بازه  109تا  409قرار میگیرد پس عدم
همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود .در این تحقیق سطج خطا برای همه مدلها کمتر از  1میباشد و این نشان میدهد
که مدل رگرسیونی مدل مناسبی است .سطج خطا هر چه به صفر نزدیک تر باشد بهتر است .با توجه به جدول ( )2سطح خطا
برای متغیرها مقدار مناسبی است .ضریب تعیین نشان میدهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل
تبیین میشود .با توجه به اینکه ضریب تعیین برابر  1/21است پس  21درصد مدل توسط متغیرها تعیین میشود .و این
ضریب هرچه به  1نزدیکتر باشد بهتر است .ضریب تعیین تعدیل شده تأثیر واقعی متغیرهای مستقل بر وابسته را نشان
میدهد نه همه متغیرها را .ضریب تعیین تعدیل شده برابر  1/11است که نشان میدهد  11درصد مدل توسط متغی مستقل
تعیین میشود.
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر سیاست مالیاتی متهورانه 1/112131 ،بوده که نشاندهنده تأثیر مستقیم
سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام میباشد که با توجه به آماره  tضریب متغیر سیاست مالیاتی متهورانه در
سطح اطمینان  %39معنیدار میباشد ،بهعبارت دیگر میتوان گفت که سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام تأثیر
معکوس و معناداری دارد .با توجه به موارد فوق میتوان در سطح اطمینان  %39فرضیه تحقیق را تأیید کرد .این موضوع
نشاندهنده این است که سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد .بهعبارت دیگر در
صورت وجود سیاست مالیاتی متهورانه ،همزمانی قیمت سهام کاهش مییابد و برعکس.
جدول ( :)6نتایج تخمين مدل تحقيق
SYNCH it = β0 + β1TAX_AGGRit + β2SIZEit + β3STDROAit + β4LEVit
+ β5MBit+ β6ROAit + ε it
روش
رگرسیون پانلی با اثرات ثابت
SYNCH
متغیر وابسته
متغیرهای تحقیق
ضریب
سطح خطا
سطح
آماره t
معنیداری
C
مقدار ثابت
-1/421934
-27/13111 1/111131
1/1111
سیاست مالیاتی
TAX_AGGR
متهورانه
1/112131
7/231731
1/111212
1/1111
اندازه شرکت
-1/111724
-1/312119 1/113217
1/1211
SIZE
نوسانپذیری بازده
SDROA
داراییها
-1/114117
-1/191744 1/117142
1/7133
اهرم مالی
-1/114941
-4/241211 1/119127
1/1192
LEV
نسبت ارزش بازار
1/114412
1/771931
1/111412
1/1197
MB
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1/1142

1/139791
1/142129
9/11
1/1111
1/19
1/21
1/11

1/112171

ROA

به ارزش دفتری
بازده داراییها

آماره F
سطح معنیداری
آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

بحث و نتيجه گيری
براساس فرضیه تحقیق انتظار میرود که سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام تأثیر معناداری داشته باشد.
درحالتکلی در سطح اطمینان  %39نتایج نشان میدهد که سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام تأثیر معکوس و
معناداری دارد .بهعبارت دیگر در صورت وجود سیاست مالیاتی متهورانه ،همزمانی قیمت سهام کاهش مییابد و برعکس .نتایج
این فرضیه با نتایج تحقیق انجام شده توسط فنگ و همکاران ( )4113ناسازگار است .فنگ و همکاران ( )4113در پژوهشی با
عنوان ،برنامهریزی مالیاتی متهورانه و همزمانی قیمت سهام :شواهدی از چین ،به این نتیجه رسیدند که بین برنامهریزی
مالیاتی متهورانه و همزمانی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این نتایج را میتوان اینگونه تفسیر کرد که
مدیران ممکن است سیاست مالیاتی متهورانه را برای کسب منافع خود به انجام برسانند که لزوماً منافع سهامداران را در پی
ندارد .به بیان دیگر ،معامالت پیچیدهی مالیاتی که بهمنظور پوشاندن درآمد از مقامات اجرایی و دولت به کار میروند ،میتواند
سهامداران را از نظارت دقیق مدیران با هدف محدودکردن اقدامات فرصتطلبانه مدیران باز دارد .این پیچیدگی و ابهامات
عمدی صورت گرفته بهمنظور مبادرت به اقدامات متهورانه ،زمینه را برای مدیران فراهم میکند تا با اقدامات فرصتطلبانه
خود ،به هزینه سهامداران به سودجوییهایی دست بزنند .از اینرو ،به نظر میرسد که مدیران با استفاده از ساختارهای پیجیده
سیاست مالیاتی متهورانه بتوانند رفتارهای فرصتطلبانه خود را پنهان سازند .بنابراین میتوان از یکسو وجود تضاد منافع بین
دولت و سهامداران و از سوی دیگر ،وجود تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران را بهعنوان دو انگیزهی اساسی سیاست
مالیاتی متهورانه در شرکتها برشمرد .با توجه به مطالب بیان شده ،انتظار میرود که سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی
قیمت سهام تأثیر مستقیم داشته باشد که نتایج تجربی بهدستآمده مؤید همین موضوع است.
محدودیتهای تحقيق
همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف ،با محدودیتهایی همراه است که باعث میشود رسیدن به هدف مورد نظر با کندی
همراه شود .تحقیق نیز بهعنوان فرآیندی در جهت نیل به هدف حل مسئله تحقیق ،از این امر مستثنی نیست .لذا در این
قسمت با ارائه محدودیتهای تحقیق ،سعی برآن است که به خواننده این پیام داده شود تا بتواند در تعمیم نتایج تحقیق با
آگاهی بیشتری عمل کند و در مورد فرآیند تحقیق قضاوت عادالنهای داشته باشد .در این راستا محدودیتهای تحقیق حاضر
به شرح زیر قابل ذکر است:
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الف -تحقیق حاضر با استفاده از دادههای شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است و شرکتهای
سرمایهگذاری ،لیزینگ و بیمه بهعلت ماهیت خاص فعالیت آنها از جامعه آماری کنار گذاشته شدهاند ،لذا نتایج بهدستآمده
قابلیت تعمیم به تمامی شرکتها را ندارد.
ب -اقالم مندرج در متن صورتهای مالی بهواسطه آثار تورم تعدیل نشده است و از آنجاییکه واحدهای تجاری در زمانهای
متفاوت تأسیس شدهاند و اقالم داراییهای خود را در زمانهای متفاوت تحصیل نمودهاند لذا کیفیت قابلیت اقالم میتواند بر
نتایج تحقیق اثر بگذارد و تعمیم نتایج را با محدودیتهایی همراه سازد.
پيشنهادهای تحقيق
در این بخش براساس نتایج و یافتههای تحقیق ،دو دسته پیشنهاد مطرح میگردد .نخست ،پیشنهادهای کاربردی که امید
میرود استفادهکنندگان از اطالعات حسابداری و مالی به ویژه سرمایهگذاران را در امر تصمیمگیری یاری نماید و دوم،
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی که میتواند راهنمایی برای تحقیقات بعدی درباره موضوع تحقیق باشد.
پيشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقيق
یافتههای تحقیق نشان میدهد که سیاست مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام تأثیر مستقیم دارد .در همین راستا ،به
سرمایهگذاران ،تحلیلگران و بهویژه به مدیران شرکت پیشنهاد میشود بهمنظور ارزیابی همزمانی قیمت سهام شرکت بهعنوان
شاخصی از نقدشوندگی سهام شرکت به سیاست مالیاتی متهورانه شرکت توجه ویژهای داشته باشند و در ارزیابی ریسک ،تعیین
نرخ بازده مورد انتظار ،خرید و فروش سهام و تشکیل پرتفوی بهینه و اتخاذ تصمیمات بهینه ،یافتههای این فرضیه را مدنظر
قرار دهند.
پيشنهادهایی برای تحقيقات آتی
بهمنظور انجام تحقیقات آتی در ارتباط با این تحقیق ،موضوعات زیر پیشنهاد میشود:
 .1بررسی تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر واکنش بازار سهام با تأکید بر عملکرد شرکت.
 .4بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر همزمانی قیمت سهام شرکت با تأکید بر دوره تصدی مدیریت شرکت.
 .1بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر همزمانی قیمت سهام شرکت با تأکید بر کیفیت حسابرسی.
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