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چکـیده
مالکیت مدیریتی و برخورداری بیشتر اطالعات توسط مدیریت شرکت و تمایل مدیران به افشای نامتقارن اخبار ،منجر به
ایجاد ریسک آتی سقوط قیمت سهام میشود .پدیده سقوط قیمت سهام ،کاهش شدید بازده را به دنبال دارد .هدف این
پژوهش ،بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتها است .بدین منظور دادههای 330
شرکت تولیدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  3085تا  3080مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
نتیجه برآورد مدلهای پژوهش با استفاده از دادههای ترکیبی نشان میدهد که بین متغیر مالکیت مدیریتی و ریسک
سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد ،یعنی با افزایش مالکیت مدیریتی ،ریسک سقوط قیمت سهام افزایش
مییابد .بهعالوه هزینه نمایندگی بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار است .بدین معنی
که تأثیر مالکیت مدیریتی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهایی که هزینههای نمایندگی باالتری
دارند ،بیشتر است.
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 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی  ،)51زمستان (اسفند)  ،5931جلد یک

به دنبال تخصصی شدن فعالیت شرکتها و در نتیجه تفکیک مدیریت از مالکیت ،مدیران بهعنوان نماینده سهامداران شرکت
را اداره میکنند .ازآنجاکه تابع مطلوبیت طرفین درگیر در رابطه نمایندگی متفاوت است ،بین آنها تضاد منافع به وجود میآید .طبق
متون تئوری نمایندگی ،در صورت عدم وجود قراردادهای بهینه ،مدیران میتوانند از مزایای اطالعاتی خود استفاده نموده و درگیر
انجام رفتار فرصتطلبانه برای کسب منافع خود به هزینه سهامداران بلندمدت شوند (ودیعی و رستمی .)3080 ،اطالعات موجود در
بازار سرمایه بر چﮕونﮕی تفسیر سرمایهگذاران و واکنش آنها نسبت به اطالعات مالی افشا شده توسط شرکتها اثر میگذارد و
بنابراین بر میزان توانایی مدیریت در تأثیرگذاری بر بازار از طریق گزارشﮕری مالی دستکاری شده نیز مؤثر است .لذا عدم تقارن در
اطالعات مالی فیمابین استفادهکنندگان درون و برونسازمانی ایجاد شده از سوی مدیران از طریق دستکاری سود و گزارشهای
مالی ،سبب ایجاد بازده غیرعادی مثبت یا منفی خواهد شد (نصیرزاده و همکاران .)3080 ،همچنین مدیران همواره انﮕیزه دارند تا
اطالعات و اخبار منفی را از سرمایهگذاران پنهان کرده و آن را در شرکت انباشت کنند .با افزایش منابع در اختیار مدیریت ،تعداد
افراد ذینفع شرکت افزایش مییابد و موجب بروز تضاد منافع میشود .مدیران که در کانون این تضاد منافع قرار دارند ،با ارائه
اطالعات مالی سعی میکنند این تضاد منافع را کاهش دهند .آنان انﮕیزه دارند که وضعیت شرکت را مطلوب جلوه داده و اغلب به
علت اختیارات مدیریت در ارائه گزارشها ،فرصت اعمال این رویه را نیز به دست میآورند .تمایل مدیران به افشای نامتقارن اخبار،
منجر به ایجاد ریسک آتی سقوط قیمت سهام میشود (کردستانی و خاتمی .)3080 ،بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی
تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و اوراق بهادار تهران میباشد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام ،به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ میدهد .با توجه به اهمیتی که سرمایه-
گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند ،پدیده سقوط قیمت سهام که منجر به کاهش شدید بازده میشود ،در مقایسه با جهش،
بیشتر مورد توجه پژوهشﮕران قرار گرفته است .سقوط قیمت سهام ،یک تغییر منفی بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت سهام است
که بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی رخ میدهد .سقوط قیمت ،یک پدیده فراگیر در سطح بازار است .بدین معنی که کاهش
قیمت تنها به یک سهام خاص محدود نمیشود بلکه تمام سهام موجود در بازار را شامل میشود (کردستانی و خاتمی.)3080 ،
در رابطه با ویژگی نخست ،هانگ و استین )0550( 5بیان میکنند که بسیاری از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در
شاخص ( )S & P500رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در اکتبر  ،3891به دلیل افشای اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل
توجه نبوده است .ویژگی دوم تعریف فوق ،ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار است .بدین معنی که
تغییرات بزرگ در قیمت یا به عبارتی بازده بازار بیشتر به صورت کاهش و کمتر به صورت افزایش بوده است .این عدم تقارن را
میتوان از طریق مشاهده مستقیم دادههای تاریخی مربوط به بازده بازار ،به وضوح مالحظه کرد .به طورکلی بخش وسیعی از
ادبیات مربوط به بازار سهام ،بیانﮕر آن است که بازده سهام در طول زمان نشاندهنده چولﮕی منفی یا نوسان نامتقارن است (چن و
همکاران .)0553 ،5سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت سهام ،این است که سقوط ،پدیدهای است که تمام بازار را در بر میگیرد.
بدین معنی که این پدیده به تمام انواع سهام موجود در بازار سرایت میکند .هانگ و استین ( )0550بیان میکنند که این موضوع
به این دلیل است که در زمان وقوع پدیده سقوط ،همبستﮕی بین انواع سهام موجود در بازار افزایش مییابد .آنها اثبات کردند که
بررسی روند دادههای تاریخی مربوط به قیمت بازار اوراق اختیار خرید سهام نشان میدهد که در مواردی که شاخص قیمت اختیار
خرید سهام با کاهش مواجه بوده است ،همبستﮕی بین انواع مختلف اوراق اختیار خرید افزایش یافته است .میزان اطالعات منفی
که مدیران میتوانند انباشت و مخفی کنند ،در شرکتهای مختلف متفاوت است .عالوه بر این ،تواناییها و فرصتهای مدیران
برای انباشت و عدم افشای اخبار منفی ،به هزینهها و منافع آن بستﮕی دارد .در شرایطی که هیچﮕونه عدم تقارن اطالعاتی بین
مدیران و سرمایهگذاران وجود ندارد ،مدیران انﮕیزهای برای افشای نامتقارن اطالعات ندارند؛ زیرا در چنین شرایطی هزینههای
نﮕهداری و عدم افشای اخبار منفی بیش از منافع آن خواهد بود؛ اما در شرایطی که عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و
سرمایهگذاران باال است ،هزینههای عدم افشای اخبار منفی و انباشت آنها در داخل شرکت ،کمتر از منافع آن خواهد بود و بنابراین
مدیران انﮕیزه پیدا میکنند تا اخبار منفی را داخل شرکت انباشت کرده و آنها را افشا نکنند (کوتاری و همکاران.)0558 ،9
یکی از پدیدههای منفی که به طورمعمول در بازارهای اوراق بهادار رخ میدهد ،نبود اطالعات متقارن است .اکثر سرمایهگذاران
و کارگزاران آنچه که در بازار در حال وقوع است را با بررسی شاخصهای بازار تفسیر میکنند .بر اساس تئوری عدمتقارن
1 . Hong and Stein
2 . Chen and et al
3 . Kothari and et al
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اطالعاتی ،مدیران شرکتها ،مزیت اطالعاتی نهانی از درون شرکت دارند .مدیران بهعنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با
برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفادهکنندگان صورتهای مالی ،بهطور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را
مطلوب جلوه دهند .همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انﮕیزه سرمایهگذاران
برونسازمانی در واحد تجاری افزایش یابد .در این صورت شکاف اطالعاتی بین استفادهکنندگان داخلی و خارجی به وجود آید که در
اصطالح عدم تقارن اطالعاتی نامیده میشود (پتاچی .)0530 ،5عدم تقارن اطالعات ،باعث ایجاد تفاوت بین ارزش ذاتی یک سهام
و ارزش برآورد شده آن سهام به وسیله سرمایهگذاران میشود و از این مجرا به اتخاذ تصمیمهای نامناسب اقتصادی توسط
سرمایهگذاران منجر میشود (کیم و ژانگ.)0535،5
رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک یا ،نمایند عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار
تصمیمگیری را به او تفویﺾ میکند .اگرچه این فرض وجود دارد که هر دو طرف در رابطه نمایندگی به دنبال حداکثر کردن منافع
خود هستند ،اما بر اساس تئوری نمایندگی ،مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ،ممکن است به گونهای عمل نمایند یا
تصمیمهایی را اتخاذ نمایند کـه الزاماً موجب به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نﮕردد مطابق این تئوری باید ساز و کار کنترلی یا
نظارتی کافی برای محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد شود .چنانچه مدیریت برخالف هدف اصلی شرکت ،یعنی حداکثرکردن
ثروت سهامداران ،تصمیمگیری و عمل کند ،سهامداران متحمل هزینههای نمایندگی همچون هزینههای نظارت مدیر توسط مالک،
هزینههای التزام و زیان باقیمانده .خواهند شد .تئوری نمایندگی ،هزینههای نمایندگی را به عنوان هزینههای مرتبط با اهداف
متفاوت بین نمایندگان (مدیران) و مالکان (سهامداران) ،تعریف میکند .هزینههای نمایندگی ،بهطور ذاتی زمانی ایجاد میشوند که
مدیران ،منابع سازمانی را به جای حداکثرکردن ثروت سهامداران ،در جهت منافع خود به کار میگیرند .درواقع ،ایـن هزینه ناشی از
تضاد منافع بین مدیران و سهامداران شرکتها است .عدم تقارن اطالعاتی ،بدان معنی که مدیران در مقایسه با سهامداران
اطالعات بهتر یا بیشتری در اختیار دارند ،علت اصلی این تضاد منافع است (خواجوی و همکاران)3080 ،؛ بنابراین انتظار میرود
مالکیت مدیریتی یعنی برخورداری بیشتر از اطالعات توسط مدیریت شرکت و عدم افشای به موقع اخبار بد منجر به ریسک سقوط
قیمت سهام شود .همچنین میتوان بیان کرد که عدم تقارن اطالعاتی ،بین مدیران و سرمایهگذاران موضوعی بنیادی برای
سرمایهگذاران و ناظران بازار محسوب میشود .عدم تقارن اطالعاتی به طور مستقیم بر عملکرد بازارهای اوراق بهادار تأثیر
میگذارد ،به گونهای که افزایش آن باعث کاهش کارایی بازار و ریسک سقوط قیمت سهام میشود (آجینکیا و همکاران.)0550 ،9
عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران ،تابع مجموعهای از عواملی به شرح زیر است:
انحصاری بودن بازار محصوالت شرکت :اقتصاددانان معتقدند که انحصاری بودن بازار محصوالت شرکت ،مسائل و مشکالت
نمایندگی آن را افزایش میدهد .از اینرو ،شرکتهایی که در بازارها و صنایع انحصاری فعالیت میکنند ،محیط اطالعاتی مبهمتری
دارند و در نتیجه عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران در این گونه شرکتها بیشتر است .در چنین شرایطی
سرمایهگذاران قادر نخواهند بود عملکرد شرکت را به آسانی مورد ارزیابی قرار دهند (دالیوال و همکاران.)0559 ،4
عدم حضور سرمایهگذاران نهادی در ترکیب سهامداران شرکت :سهامداران نهادی ،دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیتهای
مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود هستند .یکی از نقشهای با اهمیت
سهامداران نهادی ،فراهم نمودن مکانیسمی برای انتقال اطالعات به بازارهای سرمایه یا به عبارت دیﮕر به سایر سهامداران است.
سهامداران نهادی میتوانند اطالعات محرمانهای را که از مدیران شرکت کسب میکنند ،به سایر سهامداران منتقل کنند .هر چه
میزان سطح مالکیت نهادی در شرکتها افزایش یابد ،عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذینفع کاهش
خواهد یافت (آجینکیا و همکاران.)0550 ،
کمتر از  05درصد بودن مدیران غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره شرکت :اثر بخشی حضور مدیران غیرموظف در ترکیب
هیئت مدیره از آنجا نشأت میگیرد که مدیران غیرموظف به دلیل منافعشان حاضر به تبانی با مدیران اجرایی نیستند .علت این
موضوع آن است که مدیران غیرموظف ،در سایر شرکتها دارای سمتهای اجرایی مدیریت یا تأثیر تصمیمگیری هستند و به این
دلیل از انﮕیزه باالیی برای کسب شهرت به عنوان متخصص امر تصمیمگیری و برخورداری از فرصتهای شغلی بهتر در آینده
برخوردار هستند .عدم همسویی انﮕیزههای مدیران موظف و غیرموظف ،باعث بهبود نظارت بر مدیریت شرکت ،بهبود عملکرد
شرکت و همچنین کاهش هزینههای نمایندگی میشود .از اینرو ،حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره ،عدم تقارن
اطالعاتی بین ارکان داخلی و خارجی شرکت را کاهش میدهد که این موضوع به نوبه خود ،منجر به افزایش کیفیت افشای
اطالعات میشود (آجینکیا و همکاران .)0550 ،هدف مدیران بیشینهکردن ثروت سهامداران است .با این وجود ،مدیرانی که مالکیت
قابل مالحظهای در شرکت ندارند ،ممکن است تصمیمهایی را اتخاذ کنند که در راستای منافع سهامداران نباشد .چنین تضادهایی
1 . Petacchi
2 . Kim and Zhang
3 . Ajinkya and et al
4 . Dhaliwal and et al
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منجر به شکلگیری مشکالت نمایندگی شده و هزینههای سنﮕینی را بر شرکت تحمیل میکند .مطابق با نظریه نمایندگی افزایش
مالکیت مدیریتی به همسویی تصمیمهای مدیریت با منافع سهامداران کمک میکند و رفتارهای فرصتطلبانه مدیران را محدود
میکند .برای حل این مشکالت ،حاکمیت شرکتی به عنوان مسالهای مهم در زمینه توسعهی فرآیندهای مالی ظهور کرده است .با
این حال مطالعه جامعی در رابطه با تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام انجام نشده است .چنین مطالعهای
میتواند اطالعات مهمی در مورد رابطه برخی ویژگیهای مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام ارائه دهد.
یانگ و لنتو )0539( 5با بررسی این موضوع که آیا ساختار مالکیت شرکت ،کیفیت حسابرسی و ساختار هیئت مدیره با ریسک
سقوط قیمت سهام آینده مرتبط است یا نه دریافتند که که یک ساختار قویتر مالکیت و کیفیت حسابرسی باالتر با یک ریسک
سقوط قیمت سهام پایینتر ارتباط دارد .همچنین ساختار هیئت مدیره به طور قابل توجهی با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه ندارد.
حبیب و حسن )0531( 5به بررسی توانایی مدیریتی ،کارآیی سرمایهگذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام پرداختند.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیریتی ،سرمایهگذاری کمتر از حد را کاهش ،سرمایهگذاری بیش از حد را تقویت
و در مجموع سبب افزایش انحراف در سطح سرمایهگذاری مورد انتظار میشود .همچنین توانایی مدیریتی ،ریسک سقوط قیمت آتی
سهام را به طور معناداری افزایش میدهد .بهعالوه کیفیت گزارشﮕری مالی مطلوب ،ریسک سقوط قیمت آتی سهام را کاهش
میدهد.
حبیب و حسن ( )0530در مقالهای با عنوان بررسی رابطه استراتژی کسب و کار و ارزشﮕذاری بیش از حد حقوق صاحبان
سهام بر خطر سقوط قیمت سهام به صورت تجربی اثر سطح استراتژی کسب و کار شرکت بر خطر سقوط قیمت سهام آینده و این
که ارزشﮕذاری بیش از حد حقوق صاحبان سهام تا چه حد این ارتباط را تعدیل میکند مورد مطالعه قرار دادند .آنها دریافتند
شرکتهای با استراتژی پیشﮕام (تهاجمی) بیش از شرکتهای تدافعی در معرض خطر سقوط قیمت سهام آینده و ارزشﮕذاری بیش
از حد حقوق صاحبان سهام هستند که این امر نیز خطر سقوط قیمت سهام آینده را افزایش میدهد.
چن و همکاران ( )0530به بررسی رابطه بین سقوط قیمت سهام و تعدیل اهرم شرکتها در  23کشور مختلف پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد در شرکتهایی که سقوط قیمت سهام آنها بیشتر بوده است ،تمایل کمتری به تعدیل اهرم عملیاتی مشاهده
شده است و این ارتباط منفی در کشورهایی که از اطالعاتی شفافتری برخوردار هستند ،ضعیفتر است.
کوسندیس و همکاران )0532( 9به بررسی رابطه کیفیت اطالعات حسابداری و حسابداری محافظهکارانه بر ریسک سقوط
قیمت سهام پرداختند .نتایج آنها نشان داد که میان محافظهکاری مشروط و ریسک سقوط قیمت سهام در آینده رابطه منفی برقرار
است که از شواهد ارائه شده در ادبیات موجود پشتیبانی میکند اما از آن مهمتر شواهد جدید نشان داد که محافظهکاری نامشروط
نیز با ریسک سقوط قیمت سهام در آینده رابطه منفی دارد .عالوه بر این برخی شواهد نشان داد سطح محافظهکاری نامشروط بر
رابطه میان محافظهکاری مشروط و ریسک سقوط قیمت سهام در آینده تأثیر میگذارد .از سوی دیﮕر ،به نظر نمیرسد ویژگیهای
حسابرسی ،از توانایی پیشبینی ریسک سقوط قیمت سهام برخوردار باشد.
کیم وژانگ ( )0533به بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و خطر ریزش قیمت سهام پرداختند .نتایج بررسی آنها
نشان داد که محافظهکاری ،انﮕیزههای مدیران را برای بیشنمایی عملکرد و افشا نکردن اخبار بد محدود کرده ،از این رو ،خطر
ریزش قیمت سهام را کاهش میدهد .همچنین ،آنها با استفاده از هزینههای تحقیق و توسعه ،وضعیت بازار محصوالت شرکت و
ترکیب سهامداران شرکت به عنوان متغیرهای موثر بر عدم تقارن اطالعاتی ،توانایی محافظهکاری برای کاهش خطر ریزش آتی
قیمت سهام بیشتر است.
ذبیحی و دریاباری ( )3080به بررسی رابطه بین افشای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتها بر اساس مدل نیروانتو و
ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  3099تا  3080پرداختند.
یافتههای پژوهش حاکی از رابطه معنادار منفی بین افشای مسئولیت اجتماعی مربوط به روابط کارکنان ،مشارکت اجتماعی و تولید
با ریسک سقوط قیمت سهام میباشد .این در حالی است که بین مسئولیت اجتماعی مربوط به محیطزیست و ریسک سقوط قیمت
سهام شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
نصیرزاده و همکاران ( )3080به بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب مدیران (خوشبینی مدیران) و عدم تقارن اطالعاتی ناشی
از آن بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  3098تا  3082پرداختند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از برآوردگرهای دادههای پانلی در مدلهای رگرسیون لجستیک و رگرسیون
تعمیم یافته ،حاکی از آن است که خوشبینی مدیران ،ریسک سقوط قیمت سهام را بر اساس هر سه شاخص اندازهگیری آن ،بهطور

1 .Yeung and Lento
2 .Habib and Hasan
3. Kousenidis and et al
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معناداری تحت تأثیر قرار میدهد همچنین ،خوشبینی مدیران بر رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام
تأثیرگذار بوده و این رابطه را تشدید مینماید.
کردستانی و خاتمی ( )3080بررسی ارتباط بین کیفیت اطالعات حسابداری و حسابداری محافظهکارانه با ریسک سقوط قیمت
سهام شرکت تولیدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  3092تا  3080پرداختند .نتیجه برآورد مدلهای
پژوهش با استفاده از دادههای ترکیبی نشان داد بین محافظهکاری نامشروط و ریسک آتی سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود
ندارد .همچنین سطح محافظهکاری نامشروط ،نقش محافظهکاری مشروط در جلوگیری از ریسک آتی سقوط قیمت سهام محدود
نمیکند .بهعالوه بین کیفیت باالتر حسابرسی با ریسک آتی سقوط قیمت سهام رابطه معناداری یافت نشد.
خدارحمی و همکاران ( )3080به بررسی تاثیر عدم تقارن اطالعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  3095تا  3080پرداختند .نتایج برآورد مدلهای پژوهش با استفاده از روش رگرسیون
لجستیک و مدل دادههای ترکیبی ،نشان داد بین عدم تقارن اطالعاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام ،رابطه مستقیم وجود دارد؛
بنابراین با افزایش میزان عدم تقارن اطالعاتی ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام افزایش می یابد.
عرب یار محمدی و عبدلی ( )3082به بررسی رابطه بین برخی اجزای حاکمیت شرکت ها با سقوط قیمت سهام در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  3099تا  3080پرداختند .اجزای حاکمیت شرکتی مورد استفاده دراین
پژوهش شامل درصد مالکیت سهامداران نهادی ،نسبت تمرکز مالکیت سهام ،درصد سهامداران مدیریتی ،استقالل هیئت مدیره
میباشند .نتایج آزمون فرضیهها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان میدهد که بین هیچکدام از اجزای حاکمیت شرکتی و سقوط
قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
ودیعی و رستمی ( )3080به بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  3093تا  3085پرداختند .نتایج آزمون فرضیهها با استفاده از رگرسیون لجستیک و
دادههای ترکیبی نشان داد که مالکیت نهادی تأثیر مثبت معناداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام (متغیر نوسان پایین به باال)
دارد .لیکن با تقسیم مالکیت نهادی به فعال و غیرفعال نتایج نشان داد که اثر مثبت مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت
سهام ،ناشی از مالکیت نهادی غیرفعال است و مالکان نهادی فعال نقش نظارتی در کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارند؛
به عبارت دیﮕر مالکیت نهادی فعال تأثیر منفی و مالکیت نهادی غیرفعال تأثیر مثبت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام (متغیر
نوسان پایین به باال) دارند.
کردستانی و موسویان خلیل آباد ( )3080به بررسی تأثیر رقابت اطالعاتی بین سرمایه گذاران آگاه را بر قیمتگذاری عدمتقارن
اطالعاتی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که با افزایش تعداد مالکان نهادی به عنوان معیار رقابت اطالعاتی ،قیمتگذاری عدم
تقارن اطالعاتی کاهش مییابد؛ اما تأثیر تمرکز مالکیت نهادی به عنوان دیﮕر معیار رقابت اطالعاتی در پژوهش مزبور بر
قیمتگذاری عدم تقارن اطالعاتی تایید نشد.

 -1-2فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :مالکیت مدیریتی ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش میدهد.
فرضیه دوم :تأثیر مالکیت مدیریتی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهایی که هزینههای نمایندگی باالتری
دارند ،بیشتر است.

 -3روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی است که به توصیف همبستﮕی بین متغیرهای مورد مطالعه میپردازد .برای آزمون فرضیههای
پژوهش ،مدلهای رگرسیون بر مبنای پانل برآورد شدند .اطالعات مورد نیاز از شرکتهای تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار
تهران که پایان سال مالی آنها  08اسفند بوده ،طی سالهای  3085تا  3080جمعآوری شدند .با توجه به محدودیتهای اعمال
شده نمونه پژوهش شامل  330شرکت میباشد .در این پژوهش به منظور تجزیهوتحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شده است .در آمار توصیفی اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی ،شاخصهای پراکندگی ،انحراف از قرینﮕی و انحراف
از کشیدگی در مورد بانکهای نمونه محاسبه میشود .در آمار استنباطی از آزمون همخطی (عامل تورم واریانس) ،آزمون مانایی
متغیرها ،آزمون چاو ،آزمون هاسمن و آزمون همسانی واریانس بهره گرفته میشود .همچنین از روشهای رگرسیون حداقل مربعات
معمولی و حداقل مربعات تعمیمیافته که شامل آزمونهای معتبری نظیر تی استیودنت و  Fفیشر جهت آزمون معنیدار بودن
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ضرایب رگرسیون و آزمون معنیدار بودن معادله رگرسیون است استفاده میگردد؛ و برای توصیف تغییرات متغیرهای پژوهش نسبت
به یکدیﮕر از ضریب تعیین و برای بررسی خود همبستﮕی دادهها از آزمون دوربین -واتسون 3استفاده میشود.

 -1-3متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته
ریسک سقوط قیمت سهام ( :)Crash Riskبرای اندازهگیری متغیر ریسک سقوط قیمت سهام از معیار چولﮕی منفی بازده
سهام ( )NCSKEWاستفاده میشود .ابتدا با استفاده از رابطه ( )3بازده ماهانه خاص شرکت محاسبه میگردد:
()3

) 𝑡𝑅𝐸𝑇_𝐹𝑖.𝑡 = 𝐿𝑁(1 + 𝜔𝑖.

 :RET_Fi.tبازده ماهانه خاص شرکت  iدر ماه  tطی سال مالی است.
 :ωi.tباقیمانده رابطه ()0
(𝑅𝐸𝑇_𝑀𝑖.𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1 𝑅𝑀𝑖.𝑡+2 + 𝛿2 𝑅𝑀𝑖.𝑡+1 + 𝛿3 𝑅𝑀𝑖.𝑡 + 𝛿4 𝑅𝑀𝑖.𝑡−1 + 𝛿5 𝑅𝑀𝑖.𝑡−2 + 𝜔𝑖.𝑡 )5
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 :RET_Mi.tبازده سهام شرکت  iدر ماه  tطی سال مالی است.
 :RMi.tبازده بازار در ماه  tاست .برای محاسبه بازده ماهانه بازار ،شاخص ابتدای ماه از شاخص پایان ماه کسر شده و حاصل
بر شاخص ابتدای ماه تقسیم میشود (فروغی و میرزایی.)3083 ،
سپس با استفاده از بازده ماهانه خاص شرکت ،چولﮕی منفی بازده سهام به دست میآید .چن و همکاران ( )0553معتقدند که
نشانههای سقوط قیمت سهام از یک سال قبل از وقوع این پدیده شکل میگیرد و یکی از این نشانهها وجود چولﮕی منفی در بازده
سهام شرکت است؛ بنابراین ،شرکتهایی که در سال گذشته چولﮕی منفی بازده سهام را تجربه کردهاند ،با احتمال بیشتری در سال
آینده با پدیده سقوط قیمت سهام مواجه خواهند بود .هانگ و استین ( )0550نیز بیان کردند که چولﮕی منفی بازده سهام یک راه
جایﮕزین برای اندازهگیری عدم تقارن در توزیع بازده است .برای محاسبه چولﮕی منفی بازده سهام از رابطه ( )0استفاده میشود:
3

)(9

) 3⁄
2

(𝑁(𝑁 − 1)2 ) ∑ 𝑅𝐸𝑇𝐹 𝑖.𝑡 3

) (𝑁 − 1)(𝑁 − 2)(∑ 𝑅𝐸𝑇𝐹 𝑖.𝑡 2

( 𝑁𝐶𝑆𝐾𝐸𝑊𝑖.𝑡 = −

 :NCSKEWi.tچولﮕی منفی بازده ماهانه خاص شرکت  iطی سال مالی  tاست.
 :Nتعداد ماههایی که بازده آنها محاسبه شده است.
 :RET_Fi.tبازده ماهانه خاص شرکت است.
متغیر مستقل
مالکیت مدیریتی ( :)MOاین متغیر به صورت مجموع درصد سهام هر یک از اعضای هیات مدیره در شرکت محاسبه میشود.
برای تعیین مالکیت مدیریتی از نسبت تعداد سهام در دست هئیت مدیره و تعداد کل سهام منتشره شرکت بدست میآید.
متغیر تعدیلگر
هزینه نمایندگی ( :)Agency costsدر این پژوهش هزینههای نمایندگی از طریق رابطه ( )2به دست میآید.
(𝐴𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 = 𝐹𝐶𝐹 × 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠_𝑄 )4
 :FCFجریانهای نقد آزاد شرکت است.
کیوتوبین از طریق رابطه ( )0به دست میآید.

() 1

𝑡𝑀𝑉𝐸𝑖.𝑡 +𝐵𝑉𝐷𝑖.
𝑡𝑇𝐴𝑖.

= 𝑡𝑄. 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑖.

 :MVEi.tارزش بازار سهام شرکت  iدر سال مالی  tاست.
 :BVDi.tارزش دفتری بدهیهای شرکت  iدر سال مالی  tاست.
 :TAi.tجمع کل داراییهای شرکت  iدر سال مالی  tاست (نخیلی و همکاران.)0531 ،
1.Durbin-watson
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باالتر بودن این معادله (چنانچه اعداد بهدست آمده از میانه باالتر باشد) نشاندهنده هزینه نمایندگی باال و پایینتر بودن آن
(چنانچه اعدا بهدست آمده از میانه پایینتر باشد) بیانﮕر هزینههای نمایندگی پایین میباشد.
متغیر کنترلی
ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ( :)MTBعبارت است از نسبت ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال به ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام.
بازده دارایی ( :)ROAبازده داراییها از تقسیم سود خالص بر کل داراییهای شرکت  iدر پایان سال مالی  tبدست میآید.
اهرم مالی ( :)Levاهرم مالی نشاندهنده میزان استفاده از بدهیها در ساختار سرمایه شرکت است که از نسبت مجموع
بدهی به مجموع دارایی شرکت  iدر پایان سال مالی  tبهدست میآید.
اندازه شرکت ( :)Sizeاندازه شرکت عبارت است از لﮕاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت  iدر پایان سال مالی .t

مدل فرضیه های پژوهش از طریق رابطه ( )0به دست میآید.
(𝐶𝑅𝐴𝑆𝐻 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖.𝑡+1 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑀𝑂𝑖.𝑡 + 𝛼2 𝑀𝑇𝐵𝑖.𝑡 + 𝛼3 𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 + 𝛼4 𝐿𝐸𝑉𝑖.𝑡 + 𝛼5 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.𝑡 )5

 -4یافتههای پژوهش
 -1-4آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل نمونه آماری در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول شماره ( )1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر
حداقل

اهرم مالی

ارزش بازار به
دفتری

مالکیت
مدیریتی

ریسک سقوط
قیمت سهام

هزینه
نمایندگی

51/314

-1/413

1/551

1/95

1/545

-1/411

1/145

اندازه شرکت بازده داراییها

حداکثر

54/331

1/354

1/311

1/355

1/555

1/515

1/195

میانگین

55/455

1/545

1/551

5/151

1/911

1/514

1/515

میانه

55/555

1/514

1/539

5/595

1/531

1/535

1/555

انحراف معیار

5/551

1/595

1/554

5/451

1/534

1/511

1/515

چولگی

1/115

-1/135

-1/435

5/455

1/955

-1/154

-1/519

کشیدگی

9/155

1/551

5/195

1/911

5/545

4/535

5/955

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی  ،)51زمستان (اسفند)  ،5931جلد یک

 -2-3مدل پژوهش

همانطور که مالحظه میشود در جدول شماره ( ،)3میانﮕین متغیر ریسک سقوط قیمت سهام نشان میدهد که به طور متوسط
ریسک سقوط قیمت سهام  39/2درصد میباشد؛ و میانﮕین اندازه شرکت ،بازده داراییها ،اهرم مالی ،ارزش بازار به دفتری و
مالکیت مدیریتی شرکتهای مورد مطالعه به ترتیب برابر با  0/015 ،5/035 ،5/023 ،30/233و  5/055است .همچنین متغیر بازده
داراییها ،با توجه به انحراف معیار آن ( )5/300از نوسان و پراکندگی کمتری نسبت به دیﮕر متغیرهای پژوهش برخوردار است.
تمامی متغیرها از حداقل انحراف معیار برخوردار هستند که نشان از انسجام مناسب دادههای نمونه انتخابی دارد .میزان عدم تقارن
منحنی فراوانی را چولﮕی مینامند .اگر ضریب چولﮕی صفر باشد ،جامعه کامال متقارن است و چنانچه این ضریب مثبت باشد
چولﮕی به راست و اگر ضریب منفی باشد چولﮕی به چپ دارد .ضریب کشیدگی میزان کشیدگی منحنی فراوانی را نسبت به منحنی
نرمال استاندارد نشان میدهد .اگر کشیدگی حدود سه باشد ،یعنی منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضع متعادل و نرمالی دارد ،اگر
این مقدار بزرگتر از عدد سه باشد منحنی برجسته و اگر کمتر از عدد سه باشد منحنی پهن میباشد .در این پژوهش بیشترین و
کمترین کشیدگی به ترتیب در متغیر ارزش بازار به دفتری و بازده داراییها است.
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 -2-4نتایج آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان میدارد که مالکیت مدیریتی ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش میدهد.
جدول ( )2آزمون رگرسیون و معناداری مدل فرضیه اول

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی  ،)51زمستان (اسفند)  ،5931جلد یک

نام متغیر

ضرایب برآوردی

انحراف برآورد

آماره t

سطح معناداری

ثابت

1/555

1/515

5/545

1/1355

مالکیت مدیریتی

1/411

1/135

4/494

1/1515

ارزش بازار به دفتری

-1/554

1/115

-4/915

1/1555

بازده دارایی ها

-1/155

1/415

-5/515

1/5193

اهرم مالی

-1/119

1/519

-9/311

1/1959

اندازه شرکت

1/593

1/115

5/315

1/1451

دوربین – واتسون

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

آماره F

سطح معناداری

5/5

1/15

1/15

41/15153

**1/111

*سطح خطای  1درصد و **سطح خطای  5درصد

با توجه به جدول شماره ( )0آماره دوربین – واتسون برابر با  0/3میباشد و این نشان میدهد به خطاها همبستﮕی وجود ندارد
چرا که بین  3/0تا  0/0قرار دارد .ضریب تعیین تعدیل شده این آزمون برابر با  5/00میباشد که نشان مدهد متغیرهای مستقل و
کنترلی در مدل حاضر میتوانند  00درصد از تغییرات متغیر وابسته (ریسک سقوط قیمت سهام) را پیشبینی نمایند .به دلیل معنادار
بودن آماره  Fدر سطح خطای یک درصد ،میتوان گفت که مدل پژوهش از لحاظ آماری معنادار و مناسب میباشد .همچنین
ضریب برآوردی متغیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط قیمت سهام برابر با  5/259میباشد که نشان میدهد بین متغیر مالکیت
مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد ،یعنی با افزایش مالکیت مدیریتی ،ریسک سقوط قیمت
سهام افزایش مییابد .تأثیر متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری و اهرم مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام منفی است .متغیر بازده
داراییها به دلیل بزرگتر بودن از سطح خطای  0درصد بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار نمیباشد .تأثیر متغیر اندازه شرکت بر
ریسک سقوط قیمت سهام مثبت است .بدلیل اینکه سطح معناداری آماره  tمتغیر مستقل پژوهش از سطح خطای  0درصد کوچکتر
است ،میتوان با اطمینان  80درصد بیان کرد مالکیت مدیریتی ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش میدهد.

 -3-4نتایج آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم بیان میدارد که تأثیر مالکیت مدیریتی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهایی که هزینههای
نمایندگی باالتری دارند ،بیشتر است.
جدول ( )3آزمون رگرسیون و معناداری مدل فرضیه دوم
انحراف برآورد

آماره t

سطح معناداری

ثابت

1/915

1/151

4/111

1/1931

مالکیت مدیریتی

1/515

1/595

5/515

1/1151

هزینه نمایندگی

5/195

1/151

5/439

1/1539

هزینه نمایندگی در مالکیت مدیریتی

1/559

1/551

1/155

1/1551

ارزش بازار به دفتری

-5/115

1/415

-1/415

1/1595

بازده دارایی ها

-1/515

1/551

-5/155

1/5915

نام متغیر

ضرایب برآوردی

اهرم مالی

-1/531

1/149

-5/555

1/1155

اندازه شرکت

5/155

1/435

9/511

1/1455

دوربین – واتسون

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

آماره F

سطح معناداری

5/1

1/11

1/15

45/19515

**1/111

*سطح خطای  1درصد و **سطح خطای  5درصد
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 -5بحث و نتیجهگیری
ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیینکنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند که بعد مالکیت
مدیر یکی از آن عوامل میباشد .طبق مطالعات گذشته این دیدگاه وجود دارد که در اختیار داشتن درصد زیادی از حق رای توسط
مدیران و ایجاد ابهام در موقعیت مدیران ،باعث تضعیف فرآیند نظارت توسط سهامداران بیرونی میشود که امکان و احتمال تعدیل
ارقام حسابداری توسط مدیران را فراهم میکند و کاهش کیفیت گزارشﮕری را در پی خواهد داشت .بهعبارت دیﮕر ،سطوح باالی
مالکیت مدیریتی ممکن است با معامالت دارندگان اطالعات نهانی همراه باشد که آن نیز منجر به افزایش عدم تقارن اطالعاتی
شرکت میشود .عدم تقارن اطالعاتی ،بین مدیران و سرمایهگذاران موضوعی بنیادی برای سرمایهگذاران و ناظران بازار محسوب
میشود .عدم تقارن اطالعاتی به طور مستقیم بر عملکرد بازارهای اوراق بهادار تأثیر میگذارد ،به گونهای که افزایش آن باعث
کاهش کارایی بازار و ریسک سقوط قیمت سهام میشود.
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در طی سالهای  3085تا  3080بود.
بدین منظور دادههای  330شرکت تولیدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .این پژوهش از
نوع کاربردی است که به توصیف همبستﮕی بین متغیرهای مورد مطالعه میپردازد .برای آزمون فرضیههای پژوهش ،مدلهای
رگرسیون بر مبنای پانل برآورد شدند .نتایج آزمون فرضیه اول حاکی از این است که بین متغیر مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط
قیمت سهام رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد ،یعنی با افزایش مالکیت مدیریتی ،ریسک سقوط قیمت سهام افزایش مییابد.
همچنین نتایج فرضیه دوم نشان میدهد که هزینه نمایندگی بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار
است .بدین معنی که تأثیر مالکیت مدیریتی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهایی که هزینههای نمایندگی
باالتری دارند ،بیشتر است .به طور خالصه ،در این پژوهش شواهدی ارائه میشود که مالکیت مدیریتی یک پیشبینی معتبر از
ریسک سقوط قیمت سهام در آینده است .یافتههای پژوهش حاضر مغایر با نتایج پژوهش یانگ و لنتو ( )0539میباشد اما با نتایج
پژوهش خدارحمی و همکاران ( )3080همسو است.
همچنین یافتههای پژوهش پیامدهای مهمی در زمینه مالکیت مدیریتی و حاکمیت شرکتی دارد که نشان میدهد هیئت مدیره
نیاز به احتیاط خاصی در خصوص انﮕیزههای مدیران اجرایی خود دارند .همچنین براساس نتایج پژوهش میتوان پیشنهاد نمود که
سرمایهگذاران برای تصمیم گیری در مورد ریسک سقوط قیمت سهام ،به مالکیت مدیریتی ،اندازه ،اهرم مالی ،ارزش بازار به دفتری،
بازده داراییها و هزینههای نمایندگی شرکت توجه الزم را داشته باشند .بهعالوه پیشنهاد میشود که سهامداران عمده و اعضای
هیئت مدیره ،ساز و کارهای نظارتی بیشتری را برای مدیران اتخاذ کنند تا فرصتهای دستکاری مدیریتی از طریق داشتن اطالعات
اضافی و عدم افشای اطالعات توسط مدیریت کاسته شود .همچنین با توجه به تاکید نتایج بر انﮕیزه های نمایندگی مدیران ،به
قانون گذاران پیشنهاد میشود تا با اتخاذ سیاستها و راهکارهای عملی در راستای ایجاد شفافیت و کاهش عدم تقارن اطالعاتی،

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی  ،)51زمستان (اسفند)  ،5931جلد یک

با توجه به جدول شماره ( )0آماره دوربین – واتسون برابر با  3/9میباشد و این نشان میدهد به خطاها همبستﮕی وجود ندارد
چرا که بین  3/0تا  0/0قرار دارد .ضریب تعیین تعدیل شده این آزمون برابر با  5/01میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و
کنترلی در مدل حاضر میتوانند  01درصد از تغییرات متغیر وابسته (ریسک سقوط قیمت سهام) را پیشبینی نمایند .به دلیل معنادار
بودن آماره  Fدر سطح خطای یک درصد ،میتوان گفت که مدل پژوهش از لحاظ آماری معنادار و مناسب میباشد.
همچنین ضریب برآوردی متغیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط قیمت سهام برابر با  5/193بوده که نشان میدهد بین متغیر
مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد ،یعنی با افزایش مالکیت مدیریتی ،ریسک سقوط
قیمت سهام افزایش مییابد .ضریب برآوردی متغیر هزینه نمایندگی بر ریسک سقوط قیمت سهام برابر با  0/500میباشد که نشان
میدهد بین متغیر هزینه نمایندگی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد ،یعنی با افزایش هزینه نمایندگی،
ریسک سقوط قیمت سهام افزایش مییابد.
ضریب برآوردی متغیر همافزایی هزینه نمایندگی در مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط قیمت سهام برابر با  5/030میباشد که
نشان میدهد هزینه نمایندگی بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار است .تأثیر متغیر ارزش بازار به
ارزش دفتری و اهرم مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام منفی است .متغیر بازده داراییها به دلیل بزرگتر بودن از سطح خطای 0
درصد بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار نمیباشد .تأثیر متغیر اندازه شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام مثبت است .بدلیل
اینکه سطح معناداری آماره  tمتغیر مستقل پژوهش از سطح خطای  0درصد کوچکتر است ،میتوان با اطمینان  80درصد بیان کرد
تأثیر مالکیت مدیریتی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهایی که هزینههای نمایندگی باالتری دارند ،بیشتر
است.

13

توانایی مدیران را در توسعه طلبی محدود ،به طوری که تا حدودی از ناکارآیی سرمایهگذاری و ریسک سقوط قیمت سهام پیشﮕیری
شود.
دسترسی آسان به اطالعات مربوط به معیارهای حاکمیت شرکتی و دیﮕر متغیرها ،همچنین گسترش بازه زمانی پژوهش به
منظور افزایش کیفیت پژوهشها باید در تفسیر یافتهها بهعنوان محدودیت مورد توجه قرار گیرد .همچنین در نظر گرفتن دیﮕر
معیارهای ریسک سقوط قیمت سهام همچون سیﮕمای حداکثری و نوسان پایین به باال و انجام پژوهش با استفاده از مدل دادههای
تلفیقی پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته میتواند در پژوهشهای آتی مورد توجه عالقمندان قرار گیرد.
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Investigating the Impact of Management Ownership on the
Crash Risk of Stock Price Future in Firms

Management ownership and more information by the company's management and the
willingness of managers to disclose asymmetric news leads to a future risk of falling stock
prices. The fall in stock prices has led to a sharp drop in returns. The purpose of this study is to
investigate the effect of management ownership on the risk of future stock price collapse in
companies. For this purpose, the data of 115 manufacturing companies accepted in Tehran Stock
Exchange during the years 1390-1395 were analyzed. The result of estimating research models
using combined data shows that there is a direct and direct relationship between management
ownership and the risk of falling stock prices, that is, with the increase of management
ownership, the risk of falling stock prices increases. In addition, the cost of representation affects
the relationship between managerial ownership and the risk of falling stock prices. This means
that the impact of managerial ownership is on the increased risk of future stock price collapse in
companies with higher representation costs.
Keywords: Management Ownership, Agency Cost, Crash Risk of Stock Price
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