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مقدمه
محیط اقتصادی کشورها محیطی در حال رشد و رقابتی بوده که واحدهای تجاری برای ادامه
حیات خود مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بینالمللی و ب سط فعالیتهای خود
از طريق سرمايهگذاریهای جديد هستند (لستر .)2000 ،از سويی ديگر هزينه سرمايه از اهمیت
بااليی برای مديران شرکتها برخوردار است چراکه يکی از عناصر اساسی در اتخاذ تصمیمات
سـرمايهگذاری میباشـد و با کاهش آن ارزشافزودة اقتصـادی شـرکتها افزايش میيابد (پور
حیدری و همکاران.)1393 ،
پژوه شگران اقت صادی ا ستدالل میکنند که رقابت شديد در بازار مح صوالت ،باعث ايجاد
انگیزه در مديران برای رفتار کارا میشــود (نمازی و رضــايی .)1392 ،شــرکتها برای گرفتن
ســهم بازار و مشــتريان بیشــتر در بازار محصــوالت با يکديگر رقابت میکنند و افزايش درجه
رقابت ،عدم اطمینان در عملکرد شـــرکت را افزايش میدهد که اين عدم اطمینان منجر به عدم
قطعیت عملکرد کل صــنايع و يا کل اقتصــاد میگردد؛ بنابراين رقابت در بازار محصــوالت از
اجزاء ريسک سیستماتیک است که بر هزينه سرمايه سهام سرمايهگذاری شده تأثیر میگذارد.
همچنین نقش مفید رقابت در بهبود نوآوریهای فنی و بازده محصـــول بر انگیزههای مديريتی
تأثیرگذار ا ست (متسا .)2011 ،بعالوه تو سعه اقتصادی بر کاهش ريسک سیستماتیک و بازده
مورد انتظار ســـرمايه گذاران اثر می گذارد و رقابت شـــديد بهعنوان يک مکانیزم حاکمیت
خارجی عمل میکند و انگیزه مديران را برای بهبود بازدهی مح صول برای جلوگیری از د ست
دادن ســـهم بازار و يا خطر ورشـــکســـتگی افزايش میدهد (چن و همکاران 2014 ،و رايس
 .)2003ازاينرو افزايش ر قا بت به ه ماه نگ نمودن م نافع ســـ ها مداران و مديران و کاهش
هزينههای نمايندگی که منجر به کاهش هزينه ســرمايه میگردد کمک میکند (متســا.)2011 ،
همچنین اين موضـــوع بهطور گســـتردهای شـــناختهشـــده اســـت که رقابت در بازار محصـــول
تصـمیمگیریهای اسـاسـی شـرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد .بخصـوص پژوهشـگران مالی
نشان دادهاند که رقابت در بازار محصول بر تأمین مالی ،تصمیمات سرمايهگذاری و همچنین بر
جريان نقدی شرکتها تأثیرگذار است (آلیموو.)2014 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،هرچند مطالعاتی درزمینه رقابت در بازار محصول و هزينه سرمايه
در کشـــورهای ديگر انجامگرفته اســـت اما تمرکز اين مطالعات بیشـــتر به بازارهای خارجی با
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شرايط رقابتی باال در صنايع بوده است و شواهد مربوطه در يک اقتصاد توسعهيافته را نمیتوان
بهراحتی به بازار های نوظهور مان ند ايران تعمیم داد .بازاری که ســــاخ تار بازار محصـــول،
مفروضــات بازارها و درجه رقابت در آنها ممکن اســت متفاوت باشــد .بر اين اســاس ،میتوان
اين پرســش را مطرح نمود که آيا رقابت در بازار محصــول و مومنتوم قیمتی بر هزينه ســرمايه
شرکتهای ايرانی تأثیر داردت بنابراين هدف اين پژوهش بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول
و مومنتوم قیمتی بر هزينه سرمايه میباشد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هزينهی ســـرمايه را میتوان کســـب حداقل نرخ بازدهای در نظر گرفت که بازده موردنظر
ســرمايهگذاران در شــرکت تأمین شــود .هزينه ســرمايه برای يک ســرمايهگذاری خاص درواقع
يک هزينه فرصــتی از درصــد بازده مورد انتظار حاصــل از هر فرصــت ســرمايهگذاری ديگر با
ري سک م شابه ا ست و يکی از مهمترين و کلیدیترين ابزارها در ب سیاری از ت صمیمگیریهای
مالی و مديريتی اســـت که از عوامل متعددی متأثر میشـــود .اهرممالی ،ســـودآوری ،ترکیب
ســهامداران ،ترکیب هیئتمديره ،نوع فعالیت شــرکت ،نقدينگی و اندازه شــرکت از مهمترين
اين عوامل میباشـــند (نصـــیرپور .)1379 ،با توجه به اينکه توان جذب ســـرمايه و تأمین مالی
شرکتها يکی از مهمترين ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروز است ،وجود
بازار ســـرمايه و حضـــور فعال و گســـترده ســـرمايهگذاران در چنین بازارهايی يکی از نیازهای
انکارناپذير برای رشد اقتصاد ملی کشورها است .اگر ماهیت رقابت در بازار محصول بر روی
ارزش وثیقهای شرکت تأثیر بگذارد ،رقابت میتواند از اين طريق بر روی نرخ بهرة بدهیها
نیز تأثیرگذار باشـــد .بهعنوانمثال تعداد و توان مالی خريداران بالقوه و درنتیجه نقدينگی
دارايیهای صــنايع مختلف را تحت تأثیر قرار میدهد .بهاينترتیب ســاختار بازار محصــول
میتواند نقش مهمی در تعیین توانايی شــرکت برای جمعآوری منابع ايفا نمايد (ســتايش و
همکاران.)1394 ،
در بررسـی تأثیر رقابت در بازار محصـول بر هزينه سـرمايه يکی از عوامل تأثیرگذار بر هزينه
سرمايه شتاب بازده میبا شد (چن وهمکاران .)2014 ،يکی از چالشبرانگیزترين مشاهدات در
بازارهای مالی اين اســـت که بازده ســـهام عادی برخالف فرضـــیه بازار کارا در بازههای زمانی
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مختلف دارای رفتار خاصــی میباشــد يکی از اين رفتارها ،تأثیر اســتراتژی شــتاب و معکوس
میباشد .اين واژه از اصطالحات علم فیزيک بوده که وارد علم مديريت مالی شده است .يکی
از ا ستراتژیهايی که قبالً در بازار سرمايه بهکاررفته می شد ،اين بود که تو صیه می شد سهامی
خريداری شودکه درگذشته باالترين بازده را داشته است وسهامی به فروش رسد که درگذشته
پايینترين بازده را ک سب کرده ا ست .بهبیانديگر اين ا ستراتژی میگويد سهامی را بخريدکه
درگذشــته موفق بوده وســهامی را بفروشــیدکه درگذشــته ناموفق بوده اســت .اين قاعده به نام
استراتژی معامالتی شتاب شهرت يافت (يحیی زاده فر و لرستانی.)1391 ،
هان و تانکز ( )2003مومنتوم (شـــتاب) را نتیجه واکنش کمتر از اندازه به اطالعات میدانند
اين در حالی ا ست که در پژوه شی که تو سط مهرانی و نونهال نهر در بازار سرمايه ايران انجام
شـــد ،به اين نتیجه رســـیدندکه در دوره های زمانی شـــش ماهه ،فرضـــیه واکنش کمترازحد
ســرمايهگذاران تأيید نشــده اســت ،بنابراين نمیتوان از طريق بهکارگیری اســتراتژی شــتاب به
بازدههای مازاد بااهمیت دســتيافت .مهرانی و نونهال نهر ( )1390نیز به بررســی امکان افزايش
بازده ســـرمايه گذاری ها و کســـب بازده های غیرعادی از طريق به کارگیری راهبرد معامالتی
معکوس در بورس اوراق ب هادار تهران پرداخت ند .ن تايج پژوهش آن ها واکنش بیشازا ندازه
ســـرمايهگذاران را در بورس اوراق بهادار تهران تأيید کرد .همچنین در پژوهشـــی که توســـط
کمالی انجام شــد بدين نتیجه رســیدکه در کوتاهمدت اســتراتژی شــتاب در بازار ســرمايه ايران
وجود دارد و به کســـب بازده غیرعادی برای ســـرمايه گذاران منجر خواهد شـــد ( قالیباف و
همکاران.)1389 ،
بنابراين استراتژی مومنتوم مفهومی است که بیان میکند يکروند قیمتی تمايل دارد که باقی
بماند؛ تا زمانی که يک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد .اين ا ستراتژی شامل سرمايهگذاری
در جهت بازار است و ادعا میکند که بازدهی مثبت و منفی گذشته در دوره مشخصی از آينده
نیز همچنان تداوم خواهد داشت (فدايینژاد و صادقی .)1385 ،درنتیجه حف شدن روند ،باعث
بهبود در تصمیمگیری تصمیمگیرندگان خواهد شد و انتظار میرود اين امر بتواند هزينه سرمايه
را کاهش دهد .درنتیجه انتظار بر اين اســـت تا مومنتوم قیمتی ســـهام تأثیر معکوســـی بر هزينه
سرمايه بگذارد.
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الف) پژوهشهای خارجی
چن و هم کاران ( )2014در مقا لهای تحت عنوان تأثیر رقابت در بازار محصـــول و هزينه
سرمايه بر روی  22صنعت و  1163شرکت در آمريکا دريافتند که در صنايعی که رقابت بیشتر
ا ست ،هزينه سرمايه کاهش میيابد .آنها در اين تحقیق برای محا سبه رقابت بازار مح صول از
مدل هیرشــمن -هرفیندال اســتفاده کردند .نتايج اين تحقیق نشــان میدهد که ارتباط منفی بین
رقابت در بازار محصـــول و هزينه ســـرمايه وجود دارد .همچنین آنها دريافتند که عواملی نظیر
نوآوریهای فنی ،بهرهوری تولید ،حاکمیت خارجی و مشـ ـوقهای مديريتی ناشـــی از افزايش
رقابت اقتصــادی ،نا اطمینانیهای اقتصــادی ســیســتماتیک را کاهش میدهد و توســعه اقتصــاد
غیردولتی ،کاهش مداخالت دولت ،ورود به ســـازمان تجارت جهانی و رقابت بانکی بیشـــتر
برافزايش حقوق صاحبان سهام تأثیرگذار است.
چو و همکاران ( )2011در پژوهش خود به بررســـی رابطه بین رقابت در بازار محصـــول و
حاکمیت شرکتی پرداختند ،آنها در اين برر سی دريافتند که شرکتها در صنايع قابلرقابت
باقدرت بازار ضعیف مايل هستند ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف داشته باشند .همچنین ،آنها
نشان دادند که کیفیت حاکمیت شرکتی فقط زمانی که رقابت در بازار محصول ضعیف است،
تأثیر معنادار بر روی عملکرد دارد.
گیرود و مولر ( )2011به برر سی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رقابت در بازار مح صول و قیمت
ســـ هام در بازه ز مانی  1990-2006بر روی  3241شـــر کت پرداخت ند .آن ها در يافت ند که
شـرکتهای با حاکمیت ضـعیفتر دارای حقوق صـاحبان سـهام کمتر ،ارزش پايین شـرکت و
عملکرد عملیاتی پايینتر در صنايع غیررقابتی ه ستند .آنها معتقدند که علل اين ناکارآمدی به
دل یل ضـــعف حاکمیت شـــرکتی در صـــنايع غیررقابتی باعث بهرهوری کمتر نیروی کار و
هزينههای ورودی باالتری شدند.
ب) پژوهشهای داخلی
ســتايش و همکاران ( )1394در پژوهش خود به بررســی اثرات رقابت در بازار محصــول بر
هزينه تأمین مالی شــرکتها پرداختند نتايج آزمون فرضـیههای پژوهش آنها نشــان میدهد که
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بهطورکلی بین شاخصهای رقابت در بازار محصول و هزينه سرمايه سهام عادی و هزينه بدهی
بهعنوان معیار هزينه تأمین مالی ،رابطة معناداری وجود دارد.
نمازی و ر ضايی ( )1392به برر سی اثرات رقابت در بازار مح صول بر سیا ست تق سیم سود
نقدی شـــرکتها در بازه زمانی  1383 - 1389در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در اين
تحقیق از شــــاخص های هرفیندال – هیرشـــمن ،لرنر و لرنر تعد يلشــــده بهعنوان معیارهای
اندازهگیری رقابت بازار مح صول ا ستفاده شده ا ست .نتايج آنها ن شان داد که رابطه معکوس و
معناداری بین رقابت بازار محصول و سیاست تقسیم سود نقدی شرکتها وجود دارد.
خواجوی و هم کاران ( )1392اثرات ر قا بت در بازار محصـــول بر مدير يت ســـود را در
شـــرکتهای پذيرفتهشـــده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررســـی قراردادند .نتايج آزمون
ن شان داد که بهطورکلی بین رقابت در بازار مح صول و مديريت سود شرکتها رابطه معکوس
معناداری وجود دارد.
ســـتايش و کارگر ( )1390درمقالهای به بررســـی تأثیر رقابت در بازار محصـــول بر ســـاختار
سرمايهی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .نتايج اين پژوهش
نشان میدهد که رقابت در بازار محصول و ساختار سرمايه صنايع مختلف متفاوت از هم است.
افزون بر اين ،رابطهی مثبت و معناداری بین رقابت در بازار محصـــول و ســـاختار ســـرما يهی
شرکتها وجود دارد.
نگاره ( :)1خالصهای از پژوهشهای انجامشده مرتبط با موضوع پژوهش
نويسنده  /سال

نتیجه پژوهش

ستايش و همکاران ()1394

بین رقابت در بازار محصول و هزينه بدهی و هزينه سهام ارتباط معنادار وجود
دارد

نمازی و رضايی ()1392

بهطورکلی بین شاخصهای هرفیندال – هیرشمن ،لرنر و لرنر تعديلشده با
سیاست تقسیم سود نقدی شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

ستايش وکارگر ()1390

رابطه ی مثبت و معناداری بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمايهی
شرکتها وجود دارد.

عبداهلل خانی و قجاوند

نتايج آزمون فرضیههای اين پژوهش نشان میدهد که بسته به سطح رقابتی

()1390

موردنظر ،هر يک از معیارهای اندازهگیری عدم تقارن اطالعاتی بر هزينه
سرمايه تأثیر دارد )رد يا تأيید فرضیه ،به سطح رقابتی بستگی دارد(
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نويسنده  /سال

نتیجه پژوهش

محمد قسیم عثمانی ()1381

نتیجهی اين تحقیق حاکی از اين است که هزينهی سرمايهی شرکتها که با
مدلهای متفاوت قابلمحاسبه است تفاوت معناداری باهم دارنده مدل
ارزيابی حسابداری نسبت به ساير مدلها از اعتبار نسبی باالتری برخوردار
است و مدل قیمتگذاری دارايیهای سرمايهای از کمترين درجهی اعتبار
برخورداراست .بین اندازهی شرکت و هزينهی سرمايه ارتباط معکوسی
وجود دارد و نوع صنعت بر هزينهی سرمايه مؤثر است.

چن و همکاران ()2014

رقابت در بازار محصول بر هزينه سرمايه شرکتها تأثیرگذار میباشد .آنها
همچنین در تحقیق خود نشان دادند که مومنتوم همانند اندازه شرکت ،بازده
حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار ( )mbارتباط منفی با
هزينه سرمايه دارد.

گرالن و میکائیلی ()2012

آنها با در نظر گرفتن رقابت در بازار محصول بهعنوان يک فاکتور
انضباطی خارجی ،استدالل کردند که پرداخت سود سهام میتواند پیامد يا
جانشین رقابت باشد

چو و همکاران ()2011

آنها در اين بررسی دريافتند که شرکتها در صنايع قابلرقابت يا باقدرت
بازار ضعیف مايل هستند ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف داشته باشند.
درنهايت ،آنها بیان کردند که رقابت يک نیروی کنترلی بر روی مديريت
است.

گیرود و مولر ()2011

نتیجه پژوهش آنها نشان داد که شرکتهای با حاکمیت ضعیفتر دارای
حقوق صاحبان سهام کمتر ،ارزش پايین شرکت و عملکرد عملیاتی پايینتر
در صنايع غیررقابتی هستند آنها علل اين ناکارآمدی را بررسی کردند و
دريافتند که شرکتها در صنايع غیررقابتی بهرهوری نیروی کار کمتر و
هزينههای ورودی باالتری دارند.

با توجه به مبانی نظری ارائهشــده و پیش ـینه پژوهش فرض ـیههای پژوهش بهصــورت زير ارائه
گرديده است.
فرضـیه  )1بین رقابت در بازار محصـول و هزينه سـرمايه شـرکتهای پذيرفتهشـده در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد .

فرضــیه  )2بین اســتراتژی شــتاب قیمتی و هزينه ســرمايه شــرکتهای پذيرفتهشــده در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
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روش پژوهش
اين تحقیق ازلحاظ اســـتدالل قیاســـی و ازلحاظ طبقهبندی بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات
کاربردی ا ست .تحقیق کاربردی تحقیقی ا ست که نظريهها ،ا صول و فنون را برای حل م سائل
اجرايی و واقعی به کار میگیرد .همچنین ازآنجايی که از اطالعات گذشـــته و تاريخی برای
آزمون فرضــیهها اســتفادهشــده اســت ،تحقیق حاضــر برحســب ماهیت از نوع پس رويدادی
بهحســاب میآيد .ازلحاظ طبقهبندی تحقیق بر اســاس روش ،اين تحقیق از نوع توصــیفی و از
میان انواع تحقیقهای توصــیفی از نوع همبســتگی میباشــد؛ زيرا رابطه بین متغیرهای وابســته و
مستقل را بررسی میکند .تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف ،توصیف و
تف سیر میکند .در تحقیقات همب ستگی هدف ا صلی تعیین رابطه بین دو يا چند متغیر کمی بوده
و در صورت وجود رابطه ،اندازه و شدت آن به چه میزان میباشد .هدف از مطالعات همبستگی
ممکن اســـت اثبات برقراری يک رابطه و به کارگیری آن رابطه در انجام پیشبینی ها باشـــد.
تحقیق همبستگی رابطه علت و معلولی را روشن نمیکند بلکه تنها وجود يک رابطه را توصیف
میکند .جامعه آماری در اين تحقیق شـــامل کلیه شـــرکتهای پذيرفتهشـــده در بورس اوراق
بهادار تهران میباشند .برای انتخاب شرکتهای نمونه شرايط زير در نظر گرفتهشده است:
 -1شرکت موردنظرازابتدای سال  1386تا پايان سال  1393ع ضو بورس اوراق بهادار تهران
با شد -2 .شرکتها نبايد سال مالی خود را تغییر داده با شند -3 .سال مالی شرکتهای نمونه
منتهی به  29اسفند باشد -4 .شرکتهای غیرمالی نظیر بانکها کلیه شرکتهای سرمايهگذاری
و هلدينگ منظور نشدهاند -5 .اطالعات مالی شرکتها در دسترس باشد -6 .شرکتهايی که
بیش از  5ماه نماد آنها توقف معامالتی ندا شته با شد؛ زيرا شرکتهايی که بیش از مدت وقفه
داشته باشند ،نتايج مربوط به مومنتوم قیمتی را تحت تأثیر قرار میدهد.
برای شاخص اندازهگیری رقابت در ساختار از صنايعی ا ستفاده شده که شرکتهای موجود
در آنها و تولیداتشان همگنتر بودهاند که درنتیجه آن ،قابلیت مقايسه رقابت در بازار محصول
شــرکتها با يکديگر افزايشيافته اســت .پس از حذف شــرکتهای فاقد شــرايط ،صــنايعی
انتخاب گرديدند که حداقل شامل سه شرکت باشند .درنهايت ،نمونهای مشتمل بر  95شرکت
از  6صنعت برای آزمون فرضیههای پژوهش انتخاب گرديد.
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جهت جمعآوری دادههای موردنیاز برای آزمون فرضـــیهها از اطالعات مالی شـــرکتهای
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،نرمافزار تدبیر پرداز و رهآورد نوين ،سايت اينترنتی
ســـازمان بورس اوراق بهادار و ســـايت " کدال "مربوط به ســـازمان بورس و اوراق بهادار
ا ستفاده شده ا ست .همچنین در اين تحقیق از نرمافزار اک سل برای محا سبه متغیرهای موردنیاز
استفادهشده است .برای آزمون فرضیهها از نرمافزار ايويوز استفادهشده است.
جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیونی زير استفاده میشود.
𝑡𝑖𝐴𝑇𝐸𝐵 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛽° + 𝛽1 𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑀𝑂𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝜀 𝛽5 𝐸𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 +𝛽6 𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 +𝛽𝑡 ∑𝑡 𝑌𝐸𝐴𝑅𝑡 +𝛽𝑖 ∑𝑗 𝐼𝑁𝐷𝑗 +

متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته

متغیر وابســـته ،متغیر اصـــلی موردتوجه پژوهشـــگر اســـت .هدف پژوهشـــگر آن اســـت که
تغییرپذيری متغیر وابسته را تشريح و پیشبینی کند .بهعبارتديگر اين متغیر ،متغیر ا صلی ا ست
که بهطور دائم در پژوهش ســاری و جاری اســت .از طريق تحلیل متغیر وابســته (برای مثال ،چه
متغیرهايی بر آن تأثیر میگذارند) امکان يافتن پاسخها يا راهحلهايی برای مسئله ايجاد میشود.
(دانايی فر و همکاران .)1392 ،متغیر واب سته پژوهش حا ضر هزينه سرمايه ا ست که از میانگین
موزون هزينه سرمايه برای محا سبه ا ستفاده شده ا ست .هزينه سرمايه شرکت در کل میانگین
موزون هزينههای اجزای تشکیلدهنده سرمايه است .که در آن ،ضرايب مورداستفاده برای هر
جزء ،میزان هر جزء ن سبت بهکل سرمايه موردا ستفاده در شرکت ا ست ( ستايش وکارگرفرد،
 .)1392که براساسفرمول زير محاسبه میشود:
E

D

WACC=(D+E) kd+(D+E) ke

میانگین موزون هزينه ســـرمايه ) ،(WACCارزش بازار بدهیهای بهرهدار) ، (Dارزش بازار
حقوق صـــاحبان ســـهام) ، (Eنرخ هزينه حقوق صـــاحبان ســـهام) ، (Keنرخ هزينه بدهیهای
بهرهدار (Kd).همانگونه که مشاهده میشود هزينه سرمايه شامل هزينه حقوق صاحبان سهام و
هزينه بدهی اســت .اگرچه برای محاســبه نرخ هزينه حقوق صــاحبان ســهام مدلهای متفاوتی
وجود دارد اما در اين پژوهش جهت اندازهگیری نرخ هزينه حقوق صــاحبان ســهام هر ســال-
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شرکت از مدل رشد گوردون استفاده شده است .زيرا اين نرخ ،نرخی ثابت بوده که با توجه به
اطالعات سالهای گذشته شرکتها برآورد میشود که اين موضوع قابلیت بررسی را مناسبتر
میکند.
D1
+g
)Po (1 − F

= Ke

)D1 = Do (1+g

درصــد هزينههای صــدور و فروش) ، (Fنرخ بازده مورد انتظار ســهامداران) ، (Keآخرين
سود تق سیمی هر سهم) ، (D0نرخ ر شد سود تق سیمی) ، (gسود تق سیمی ر شد يافته در پايان
سال) ، (D1قیمت جاری سهام(P0).
)kd=kD (1 − t

متغیر مستقل

يک متغیر مسـتقل متغیری اسـت که متغیر وابسـته را بهصـورت مثبت يا منفی تحت تأثیر قرار
میدهد .يعنی وقتی متغیر وابسـته وجود داشـته باشـد ،متغیر مسـتقل نیز وجود دارد و افزايش در
متغیر مســـتقل متغیر وابســـته را به همان میزان افزايش يا کاهش میدهد (دانايیفر و همکاران،
 .)1392متغیر مســـتقل پیشفرا متغیر وابســـته اســـت .بهعبارتديگر اين متغیر ،مقدمه و متغیر
وابســته ،نتیجه اســت .متغیر مســتقل اين پژوهش رقابت در بازار محصــول میباشــد که همانند
پژوهشهای (چن وهمکاران)2014 ،؛ (هی)2011 ،؛ انوریرستمی و همکاران)1392 ،؛ (نمازی
و ر ضايی )1392 ،به صورت زير محا سبه میگردد .برای اندازهگیری رقابت در بازار مح صول
)(HHIاز شاخص هیرشمن -هرفیندال استفاده می شود .اين شاخص از حاصل جمع توان دوم
سهم بازار تمامی بنگاههای فعّال در صنعت بهدست میآيد:
𝑁

𝟐^ ) 𝑗𝑖𝑆( ∑ = 𝐼𝐻𝐻
𝑗=1

که در آن  HHIشــاخص هرفیندال – هیرشــمن N ،تعداد بنگاههای فعّال در بازار و  Sســهم
بازار شرکت iام است که از رابطه زير بهدست میآيد:
𝑗𝑖𝑞
𝑗𝑄

= 𝑗𝑖𝑆
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که در آن 𝑗𝑖𝑞 نشـــاندهنده فروش شـــرکت iام در صـــنعت𝑗 اســـت .و 𝑗𝑄 فروش صـــنعت
jمیباشد .شاخص هرفیندال – هیرشمن ،میزان تمرکز صنعت را اندازهگیری میکند .هرچه اين
شاخص بزرگتر باشد ،میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت وجود دارد.
در اين پژوهش مشـــابه با پژوهش چن و همکاران ( )2014و بارون و کنی (𝑀𝑂𝑀𝑖𝑡 )1986

مومنتوم بهصــورت زير محاســبه میگردد و برابر اســت با بازده ماهانه به میانگین بازده يازده ماه
گذشته.
متغیر کنترلی

ممکن اســـت در يک تحقیق محقق نتواند همهی متغیرها را بهطور همزمان بررســـی کند ،
ب نابراين يک يا چ ند مورد آن ها را ثا بت ن گه میدارد يا اثر آن ها را خنثی میک ند .چنین
متغیرهايی را که حذف يا ثابت میشـــوند متغیرهای کنترل می نامند .بهمنظور کنترل ســـاير
متغیرهايی که در تجزيهوتحلیل مسئلة پژوهش مؤثرند ،متغیرهای کنترلی الزم با توجه بهمرور
متون به شرح زير انتخاب شدهاند .اين متغیرها در ب سیاری از تحقیقات مرتبط با هزينة سرماية
شــرکتها بهعنوان متغیرهای کنترلی اســتفادهشــدهاند .از آن جمله میتوان به پژوهش (بوتســان
( ،)1997بوتسان وهمکاران ( ،)2004چن وهمکاران ( )2014و آلیموو ( )2014اشاره نمود.
اندازه شرکت ) (SIZEکه بهوسیله لگاريتم طبیعی کل دارايیهای شرکت محاسبه می شود.
𝑡𝑖𝐵𝑀 ارزش دفتری به ارزش بازار گذشـــته و 𝑡𝑖𝐻𝑇𝑊𝑂𝑅𝐺𝐸 :به مفهوم تغییرات میزان حجم
درآمد فروش يک شرکت در سالهای پیاپی است .رشد شرکت به صورت نسبت درآمد سال
جاری بر درآمد سال گذشته محاسبه میگردد.
𝑡𝑖𝐴𝑇𝐸𝐵 :بتای بازار:
بتا يکی از شــاخصهای مورداســتفاده برای نشــان دادن ريســک ســهام شــرکتها اســت و
نشــاندهنده حســاســیت يک دســته از اوراق بهادار نســبت به تغییر بازده پرتفوی بازار اســت .و
مطابق با پژوهشهای پیشین انتظار میرود رابطه مستقیم با هزينه سرمايه شرکتها داشته باشد.
بتا معادل نسبت کوواريانس بازده سهام شرکت با بازده پرتفوی بازار است.
𝒎𝑅 𝑖𝑅( 𝑽𝑶𝑪
) 𝒎𝑅 ( 2

=𝑡𝑖𝐴𝑇𝐸𝐵
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که در آن 𝑖𝑅 بازدهی شـــرکت i؛ 𝒎𝑅 بازدهی بازار؛ COVنماد کووار يانس و  2نماد
واريانس است (سجادی و همکاران.)1392 ،
𝑡𝑖𝐼𝑃𝐶 نرخ تورم مصــرفکننده در ســال  tاســت YEAR .دامی برای ســال و INDنیز دامی
برای صنعت است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در نگاره 2نشان دادهشده است؛ که بیانگر مقدار پارامترهای
توصــیفی شــامل شــاخصهای مرکزی و پراکندگی مانند میانه ،میانگین و انحراف اســتاندارد
اسـت .در رابطه با متغیرهای پژوهش ،نتايج آزمون جارگ برا بیانگر رد شـدن فرضـیه صـفر در
سطح اطمینان  %95و درنتیجه نرمال نبودن متغیرهای پژوهش ا ست؛ اما اين م سئله م شکلی را به
وجود نخواهد آورد به اين دلیل که اگر اندازه نمونه به میزان کافی بزرگ باشد (نمونه بزرگتر
از  30باشـــد) انحراف از اصـــل نرمال بودن معموالً بیاهمیت و پیامد آن ناچیز خواهد بود و با
توجه به قضــیه حد مرکزی میتوان دريافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشــند ،آمارههای
آزمون از توزيع مناسـبی پیروی میکنند ،بدون تورش هسـتند و از کارايی مناسـبی برخوردارند
(افالطونی.)1392 ،
نگاره ( :)٢آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیرها

نماد

تعداد

میانگین

بیشینه

کمینه

هیرشمن هرفیندال

HHI

522

0/110

1/00

0/000

0/202

هزينه سرمايه

WACC

522

0/271

2/29

-67 .3

1/394

اندازه شرکت

SIZE

522

11/85

14/19

10/31

0/70

مومنتوم قیمتی

MOM

522

65/86

106/0

0/06

52/04

EGROWTH

522

8/47

16/83

0/006

81/76

ارزش دفتری به ارزش بازار

MB

522

7/67

1/34

-3/92

1/32

بتای بازار

BETA

522

7/71

2/45

0/050

90/21

تورم مصرفکننده

CPI

522

22/5

34/7

10/8

8/76

معیار

نسبت درآمد سال جاری به
درآمد سال گذشته
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قبل از آزمون فرضیههای تحقیق ،به انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداختهشده
اســت .ابتدا با اســتفاده از آزمون  Fلیمر به انتخاب مدل دادههای تلفیقی در برابر مدل دادههای
تابلويی پرداخته شده ا ست .نتیجه آزمون  Fلیمر در نگاره  2ارائه شده ا ست .ازآنجايیکه مقدار
احتمال آماره  Fلیمر باالتر از  5درصـــد بوده که حاکی از داده های تلفیقی می باشـــد .مقدار
احتمال آماره  Fلیمر نشـــان میدهد که برای آزمون فرضـــیه های فوق بايد از روش داده های
تلفیقی استفاده شود.
نگاره ( :)3آزمون  Fلیمر

𝑡𝑖𝐶𝐶𝐴𝑊 𝑡𝑖𝐴𝑇𝐸𝐵 =𝛽°+𝛽1 𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡+𝛽4 𝑀𝑂𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 +𝛽3 𝑀𝐵𝑖𝑡 +𝛽4
𝑡𝑖𝜀 𝛽5 𝐸𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 +𝛽6 𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 +𝛽𝑡 ∑𝑡 𝑌𝐸𝐴𝑅𝑡 +𝛽𝑖 ∑𝑗 𝐼𝑁𝐷𝑗 +

مدل

احتمال آماره آزمون

درجه آزادی

مقدار آماره آزمون

نوع آزمون

0/075

()5/507

0/0631

 Fلیمر

مدل رگر سیونی در حالت دادههای تلفیقی در نگاره  4ن شان داده شده ا ست .نتايج مربوط به
آماره  Fنشــــان میدهد که مدل در حالت کلی معنیدار بوده و از آنجائی که مقدار آماره
دوربین واتســـون در م حدوده بحرانی  1/5تا  2/5قرار دارد ،درنتی جه مدل فا قد مشـــ کل
خودهمبستگی است .مقدار سطح معناداری مربوط به متغیر رقابت بازار محصول برابر با 0/007
ا ست که اين عدد از سطح خطای  5در صد کمتر ا ست و میتوان بیان نمود که بین رقابت در
بازار محصـــول و هزينه ســـرمايه رابطه معناداری وجود دارد و با توجّه به ضـــريب رگرســـیونی
بهدستآمده اين رابطه منفی و معنادار است .درنتیجه فرضیه اول پژوهش تأيید میشود .نتیجه با
پژوهش چن و همکاران ( )2014و ســـتايش و همکاران ( )1394که در پیشـــینه پژوهش ذکر
گرديده است مطابقت دارد .همچنین با توجه به سطح معناداری متغیر مربوط به مومنتوم قیمتی،
بین ا ين متغیر و هزينه ســـرمايه رابطه معناداری وجود ندارد؛ بنابراين فرضـــیه دوم پژوهش رد
میگردد.
نگاره ( :)4مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه پژوهش با در نظر گرفتن دامی سال
متغیرها

ضرايب رگرسیونی

مقدار آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

0/093

1/678

0/067

هیرشمن-هرفیندال

0/011

-0/711

0/0070

اندازه شرکت

-0/072

-2/257

0/024
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متغیرها

ضرايب رگرسیونی

مقدار آماره t

سطح معناداری

ارزش دفتری به ارزش بازار

-0/21

0/51

0/60

نسبت درآمد سال جاری به

2/81

0/10

0/91

درآمد سال گذشته
مومنتوم قیمتی

-2/23

-0/592

0/553

بتای بازار

0/002

0/401

0/687

تورم مصرفکننده

-0/010

-1/15

0/21

1387

0/013

0/141

445 .0

1388

0/124

0/278

0/393

1389

0/125

0/138

0/446

1390

0/247

0/548

0/296

1391

0/187

0/259

0/400

1392

0/624

0/672

0/256

ضريب تعیین

ضريب تعیین تعديلشده

احتمال آمارهF

آماره دوربین-واتسون

0/63

0/61

0/000

2/0

همانگونه که در نگاره  4مشـــاهده میگردد آمارههای مربوط به ســـطح معناداری در متغیر
اندازه شــرکت ( )Sizeعبارت اســت از  0/024که اين عدد از ســطح خطای  5درصــد کمتر
میباشــد و میتوان بیان نمود که بین اين متغیر و هزينه ســرمايه رابطه معناداری وجود دارد و با
توجّه به ضرايب رگرسیونی بهدستآمده رابطه بین اندازه شرکت و هزينه سرمايه منفی است و
آمارههای ســاير متغیرهای کنترل پژوهش نشــاندهنده عدم رابطه اين متغیرها با هزينه ســرمايه
میباشــد .همچنین با توجه به آمارههای مربوط به متغیر دامی ســال اين متغیر بر رابطه بین هزينه
ســرمايه و شــدت رقابت در بازار محصــول در دوره موردنظر بیاثر بوده اســت .ضــريب تعین
تعديل شده اين نگاره نشاندهنده آن است که  61درصد از تغییرات هزينه سرمايه توسط متغیر
مستقل رقابت و متغیرهای کنترلی قابل تبیین است.
با توجه به نگاره  5و با در نظر گرفتن دامی صــنعت در مدل رگرســیونی نتايج مربوطه باکمی
تغییر نسبت به نگاره  4همچنان رابطه بین شدت رقابت و هزينه سرمايه را نشان میدهد .با توجه
به ســطح معناداری صــنعت کانیهای غیرفلزی 03 .0 ،و صــنعت خوراکی  012 .0میتوان بیان
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کرد که در اين صـــنايع رقابت بر هزينه ســـرمايه تأثیرگذار اســـت و در صـــنايع شـــیمیايی و
فراوردههای نفتی و الستیک و پالستیک ،دارويی ،خودرو و ماشینآالت و تجهیزات اين رابطه
مشــاهده نشــد و اثر صــنعت کانیهای فلزی نیز در عرا از مبدأ آمده اســت .ســطح معناداری
متغیر اندازه شرکت در اين نگاره نیز ن شاندهنده تأثیر اندازه شرکت بر هزينه سرمايه را ن شان
میدهد و با توجه به ضـــريب رگرســـیونی اين تأثیر معکوس میباشـــد .مقدار ضـــريب تعیین
تعديل شده ( )0/54ن شان میدهد که  54در صد از تغییرات متغیر واب سته تو سط متغیر م ستقل و
متغیرهای کنترلی قابل توضیح است.
نگاره ( :)5مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه پژوهش با در نظر گرفتن دامی صنعت
متغیرها

ضرايب رگرسیونی

مقدار آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

0/086

1/329

0/072

هیرشمن -هرفیندال

0/031

-0/054

-0/002

اندازه شرکت

-0/046

-1/43

0/006

ارزش دفتری به ارزش بازار

0/451

0/332

0/726

مومنتوم قیمتی

0/623

0/542

0/765

بتای بازار

0/216

0/398

0/564

تورم مصرفکننده

-0/21

-0/18

0/44

صنعت شیمیايی ،فراوردههای
نفتی و الستیک و پالستیک

0/145

0/224

0/322

صنعت خوراکی
صنعت دارويی

0/423

0/483

0/012

خودرو ماشینآالت و

0/566

0/541

0/682

تجهیزات

0/526

0/362

0/248

کانیهای غیرفلزی
0/372

ضريب تعیین
0/55

ضريب تعیین
تعديلشده
0/54

0/284

احتمال آمارهF

0/000

0/030
آماره دوربین-
واتسون
2/2
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضــر بررســی تأثیر رقابت بازار محصــول و حرکت (شــتاب) بازده بر هزينه
سرمايه شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .عوامل مختلفی وجود دارد
که میتواند بر هزينه سرمايه يک شرکت اثر بگذارد .ازجمله رقابت در بازار محصول و شتاب
بازده .ازاينرو ،برای برر سی فر ضیههای پژوهش تعداد  95شرکت از  6صنعت در بازه زمانی
 1387تا  522( 1393سال – شرکت) مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفتند .نتايج پژوهش حاکی از
آن بودند که با افزايش رقابت در بازار محصــول هزينه ســرمايه شــرکتها کاهش میيابد و اين
نتیجه با نتیجه پژوهش چن و همکاران ( ،)2014والتا ( )2012و ســـتايش و همکاران ()1394
هم سو ا ست .همچنین نتايج ن شان میدهد که بین شتاب بازده (مومنتوم) و هزينه سرمايه رابطه
وجود ندارد و نتیجه اين پژوهش مغاير با پژوهش چن و همکاران ( )2014میباشــد و اين نتیجه
میتواند بیانگر تفاوت بازارها و درنتیجه تفاوت نتايج تحقیقات مشـــابه در کشـــورهای مختلف
با شد .ازاينرو تحقیقات ساير ک شورها و بازارها قابلیت تعمیم به بازارها در ک شورهای مختلف
را ندارد .مطالعات چمبر الين ( )1933و لیبن اســتین ( )1996نشــان میدهد که انحصــارطلبان و
شــرکتهای باقدرت باال تمايل به کاهش کیفیت محصــوالت دارند که از بهرهوری پايین رنج
میبرند .افزايش رقابت در بازار ،شرکتها را به فعالیتهای نوآورانه تشويق خواهد کرد و اين
امر منجر به بهبود کارايی و کیفیت محصــوالت میشــود درنتیجه شــرکت بهرهوری بیشــتری
کســب خواهد کرد که بهطورکلی به بهرهوری صــنعت کمک خواهد کرد که نتیجه آن رشــد
اقتصـــادی خواهد بود .همچنین در يک بازار با رقابت ناقص ،افزايش رقابت هم در شـــرکت و
هم در گســتره صــنعت بهرهوری و کارايی را بهبود میبخشــد و همانگونه که نتايج اين تحقیق
ن شان میدهد افزايش رقابت منجر به کاهش هزينه سرمايه میگردد؛ بنابراين پی شنهاد میگردد
که بحث خصوصیسازی بهصورت گستردهتری دنبال گردد و شرکتها از حالت انحصاری و
غیررقابتی به حالت رقابتی تبديل گردند .به پژوهشگران هم پیشنهاد میگردد تا در پژوهشهای
آتی به برر سی ساير عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه بپردازند و تأثیر رقابت در بازار محصول را بر
ساير عوامل مهم در شرکت ازجمله عملکرد و ارزش موردبررسی قرار دهند .همچنین ،میتوان
رابطه رقابت در بازار محصول و هزينه سرمايه در شرکتهای بورسی و غیر بورسی باهم مقايسه
گردد .ازآنجايی که با افزايش اطالعات و تعداد مشـــاهده ها ،نتايج آزمون و نتیجه پژوهش از
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 ممکن اســـت با افزايش دوره زمانی نتايج متفاوتی حاصـــل،اعتبار باالتری برخوردار میشـــود
 پژوهش حاضــر مانند تمامی پژوهشهای گذشــته دارای محدوديتهايی بوده اســت که.شــود
مهمترين آنها وجود برخی اختالفها بین اطالعات آماری گزارششـــده از ســـوی ســـايت
شـــرکت بورس و اطالعات مندرج در بانکهای اطالعاتی اســـت که در اين مورد به اطالعات
 يکی از محدوديتهای تحقیق اين اســت که برای.ارائهشــده از ســوی ســايت بورس اتکا شــد
محا سبه شاخص هیر شمن –هرفیندال تنها از شرکتهايی که ع ضو بورس اوراق بهادار تهران
.هستند استفادهشده است درحالیکه برخی از رقبای صنايع عضو بورس نیستند
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