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سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  رابطه بین اهرم مالی و بازده

 (و فلزات اساسی مطالعه: صنایع پتروشیمی مورد)تهران 
 1مهدی شجاعی 

و حسابداری،واحد توسعه منابع انسانی ، دانشکده مدیریت -مدیریت دولتیارشد،کارشناسی -1

 آزاد اسالمی،تهران ، ایرانیادگارامام خمینی)ره(شهرری،دانشگاه 

 

  gmail.com1369mahdishojaee   ،09124450720@ایمیل و شماره تماس نویسنده اول :   

 

 

 صللنایعیرفته شللده در هدف اصلل ی وهوهح حا،للر، بررسللی تاریر اهرم مالی بر بازده سللهام شللرکت های و :  چکیده

وتروشیمی و ف زات اساسی و یرفته  صنایعهای تمامی شرکت وتروشیمی و ف زات اساسی است. جامعه آماری این وهوهح،

سالهای تهران بهادار اوراق بورس شده در شمی 1394تا  1388 طی  شرکتنبا ست. جهت  54ها د که تعداد این  بوده ا

،یه سآزمون فر سیونی با ا شدهای این تحقیق، از یک مدل رگر ستفاده  صادفی ا ست. تفاده از روش ترکیبی با اررات ت ه ا

صل از برآورد  سهام رابطه منفی وجود دارد. به این معنا وهوهح  مدلنتایج حا شان می دهد که بین اهرم مالی و بازدهی  ن

ساختار مالی وجود بدهی در که با افزایح بدهی های اهرم مالی و بدهی های شرکت، بازده سهام شرکت کاهح می یابد. 

مد هر  به تبع آن افزایح نرر درآ بداری و  جف افزایح سلللود حسلللا یاتی مو مال یت  یل وجود مز به دل ها  کت  شلللر

سید امکان  (EPS) سهم سرر سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در  می گردد و از 

  .به تبع آن کاهح بازده سهام را فراهم می آوردافزایح ریسک مالی و در نتیجه کاهح قیمت بازار سهام و 

 اهرم مالی، بازده سهام، صنعت وتروشیمی و ف زات اساسی، درآمد هر سهم  واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1
ترش دامنه فعالیت واحدهای تجاری نیازهای مالی جدیدی را به وجود می آورد که از منابع درونی و سللگ

سرمایه . اداردوجود بیرونی امکان تأمین  ساختار  صمیمات مربوط به  سهام، ت سایل مهم و ارر گ ار بر بازده  ز م

ست که  شود، ولی از طرفی ممکن ا شرکت  سرمایه  ست باعث کاهح هزینه  ستفاده از اهرم مالی ممکن ا ست. ا ا

اد کننده موجف افزایح ریسک مالی و هزینه درماندگی گردد. وجود اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت ها ایج

شد می تواند اررات مخت فی بر بازده  سک درماندگی مالی همراه با سک با ری ست زمانی که این ری سک مالی ا ری

 .سهام ایجاد نماید

 مالی اهرم تاریر ،گیزترین مباحث در مدیریت مالی در تعیین ارزش شرکتبران امروزه چالشی ترین و بحث

شرکت بر بازده ست سهام  شی تعیین کننده ایفا می ا سرمایه گ اری نق صمیم های  شرکت ها در ت . اهرم مالی 

صنعت،کند.  سرمایه بری بخح  س به دلیل  شور وجود یک بازار کارآمد ا صنعتی ک سعه  ،روریات تو با  که تاز 

ان یک بخح ؛ بنابراین اوراق بهادار که به عنومیسللر خواهد شللدوجود انواع ابزارهای مالی مؤرر در بازار سللرمایه 

عمده واسلاسلی در بازار سلرمایه ت قی می شلود باید به عنوان وایه توسلعه بخح های تولیدی وصلنعتی کشلور 

شو سایی  سرمایه یکی از مهمترین مباحث، بازدهد. شنا سک  سهام در بازار  ساس ری سهام بر ا شد. بازده  می با

 .بازده بیشتری دریافت می کند ،روسرمایه گ ار براساس تحمل ریسک سیستماتیک بیشتت، سیستماتیک اس

هدف اص ی مدیریت مالی حداکثر کردن رروت سهامداران یا ارزش شرکت است و مزیت این هدف شامل 

باید ارر شرایط ب ند مدت مالی و اقتصادی  گیرییمدر هنگام تصم گ ارانیهسرما .توجه به بازده سهامداران هست

که اهرم  جایی  مد نظر قرار دهند. از آن مدیریت را در سلللاختار  مالیو متغیر های خاص را  کارایی  یت و  کفا

داراییهای شلرکت به تصلویر می کشلد، در این تحقیق فرد شلده اسلت که این متغیر، اطالعات مربوط را برای 

 .ی کندتصمیمات سرمایه گ اری فراهم م

ست موجباتی ا ستند، الزم ا سرمایه ه سرمایه گ اران دارای نقح محوری و حیاتی در بازار  ز آنجایی که 

فراهم شود که آنان به سرمایه گ اری در سهام ترغیف شوند و از طرفی سایر سرمایه گ اران بتوانند رروت خویح 

ای مالی از جم ه سهام عادی کسف سود مورد را حفظ کنند. هدف سرمایه گ اران از سرمایه گ اری در دارایی ه

ست سرمایه گ اری ا سهام عادی از روش های مخت فی خواهان تامین نرر بازده مورد انتظار  .انتظار از  خریداران 

و ویدا کردن ارتباط آن با  مالیبنابراین هدف ک ی تحقیق حا،للر این اسللت که با تجزیه و تح یل اهرم د. هسللتن

 ین این دو متغیر را روشن سازد.روابط ب بازده سهام،

 بحث و بررسی  .2

 بیان مساله پژوهش 1-2
شد و در بطور ک ی،  سانیدن رروت خود می با سرمایه گ اری به حداکثر ر سرمایه گ اران از انجام  هدف 

دارند، سلللرمایه گ اری کنند. اگر تری جهت تحقق این هدف سلللعی می کنند در دارایی هایی که نرر بازده باال

شسرمایه گ ار ست که د نان قادر با صورت خواهند توان صحیح ویح بینی کنند در این  بازده دارایی ها را به نحو 

د و از این طریق منافع خود را ندر مورد خرید، نگهداری و یا فروش اوراق بهادار به درسللتی تصللمیم گیری نمای
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اهرم . دنمی باشو اندازه بازار شرکت ها  اهرم مالی ،دنکه بر بازده سهام ارر دار عوام یترین  حداکثر کنند. از مهم

صم یمال ش یگ ار هیسرما یها میشرکت ها در ت ،ر در شرکت ها شتریب .کند یم فایکننده ا نییتع ینق ی حا

و بدون  دهدیم حیاش را افزا یکار، شللرکت اهرم مال نی. با اکنندیاسللتفاده م یاز بده یمال نیتأم یبرا بورس،

شوند، وجه موردن یدیمالکان جد نکهیبه ا ازین ،افه  شرکت ا سعه عم  یبرا ازیبه   نیشرکت تأم یتجار اتیتو

 یهاتیفعال یاجرا ای یگ ار هیسرما یگ اران و هم به شرکت برا هیهم به سرما یمال یاهرم هابنابراین، ؛ شودیم

 .کندیکمک م یاتیعم 

سللایر تصللمیمات مدیران بر تصللمیم گیری در مورد سللاختار مالی به معنی تأمین مالی شللرکت، هم ون 

شرکت را به گونه  ارزش ساختار مالی  سهام، ترکیف  صاحبان  ست. مدیران به عنوان نمایندگان  شرکت ارر گ ار ا

تنظیم می کنند تا در روند افزایح ارزش شللرکت که همانا افزایح رروت سللهامداران اسللت، تأریر مثبت به  ای

اهرم . ها دارای اهمیت ویهه ای استو تأمین منابع مالی در شرکت گ ارد. ل ا تعیین یک ساختار بهینه مالیجای

سهام صاحبان  سنجح بازده برای  شرکت ها می تواند عامل مهمی برای اعتبار دهندگان  و مالی در  سود  کفایت 

سوب سی مقاله. ل ا این شود و تاریر قابل مالحظه ای در مجموع بدهی ها )اهرم( دارد مح صدد برر تأریر اهرم  در

 شرکت ها می باشد. مالی بر بازده سهام

 :فر،یه زیر واسخ دهدین تحقیق سعی بر آن است که به ویرو مطالف ذکر شده، در ا

شرکت  سهام  صنعتبین اهرم مالی وبازدهی  شده در  سی بورس  های و یرفته  سا شیمی و ف زات ا وترو

 اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

 پیشینه تحقیق 2-2
سهام مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به برخی در ایران تاکنون تأریر عوامل مخت فی روی بازده 

 کنیم: از این موارد اشاره می

تأریر ساختار مالی، اهرم مالی و سودآوری بر قیمت  ( در مقاله ای به بررسی1394جان و همکاران) آقاوور

 117انجام وهوهح نمونه ای بالغ بر  برایورداختند.  اوراق بهادار تهرانهای و یرفته شده در بورس سهام شرکت

. برای آزمودن فر،یات وهوهح از رگرسیون استفاده شده شده استانتخاب  1392-1388شرکت در دوره زمانی 

شرکت ساختار مالی  شان می دهد که  ست. یافته های این وهوهح ن اری ها هیچ تأریر معنا دبازار آن ها بر ارزشا

ها می سللودآوری با ارزش شللرکت چنین نتایج این وهوهح بیانگر رابطه منفی اهرم مالی و رابطه مثبتندارد. هم

 .باشد

رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی شلللرکت های ای به بررسلللی ( در مقاله1393شلللیخی و محبی) 

شده در بورس اوراق بهادار تهران شده در بورس و جامعه ورداختند.  و یرفته  شرکت های و یرفته  شامل  آماری 

می باشللد. رویکرد انتخابی برای آزمون فر،للیه ها،  90تا  87شللرکت بین سللال های  121تعداد حداقل نمونه 

 T و F رگرسیون داده های مقطعی و رگرسیون با داده های وانل است. آزمون معنا دار بودن الگوها از آماره های

شوندگی دارایی ها و اهرم مالی صورت می گیرد. نتایج  شان دهنده ی رابطه ی مثبت و معنادار بین نقد تحقیق ن

 .و رابطه معکوس و معنادار بین بازده دارایی ها و اهرم مالی می باشد



                                           مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی                                                                                               -فصلنامه علمی تخصصی

 57الی  46صفحه                   07شماره  –  03دوره

 

4 

 

سدزاده  س یاننامهدر وا (1393)ا سودآور یاهرم مال یرتأر یخود تحت عنوان برر سهام  یبر   163و بازده 

شرکت ها شرکت  ین نتیجهبه ا 1391تا   1387 یسال ها یشده در بورس اوراق بهادار تهران برا فتهیرو  یاز 

بدان معناست  این و بازده سهام شرکت ها وجود دارد. یو سودآور یاهرم مال ینب یکه رابطه معنادار و منف یدرس

 .یافت و هم بازده سهام کاهح خواهد یشرکت ها، هم سودآور یاهرم مال یحکه با افزا

 شرکت اندازه ی،سودآور ی،اهرم مال یرتأر یبا عنوان بررس (1393) یانجام شده توسط قائد یقتحقطبق 

بورس اوراق  در شده یرفتهشرکت و  82سود و ارزش شرکت که از  یمتقس یاستبر س یگ ار یهو فرصت سرما

س یجهنت ینبهادار تهران انجام گرفت، به ا صت ها ی،اهرم مال ینکه ب یدر اندازه  ی،سودآور ی، ارگ یهسرمای فر

 وجود دارد. معناداری مثبت و یسود با ارزش شرکت رابطه  یمتقس یاستشرکت و س

س یقیدر تحق (1392) یدیس شاخم ها یبا عنوان برر سودآور یمال یرابطه  صنعت  72ی بر  شرکت در 

 ینانکه در سطح اطم یدرس ین نتیجهشده در بورس اوراق بهادار تهران به ا یرفتهو  یاز شرکت ها یخودروساز

شاندهنده ارتباط مستق 95 سبت) ینگینقد ینب یدارو معن یمدرصد، ن سودآور جاری( ن ساس بازده دارا یو   ییبرا

 ها است. 

رشد  ی،اهرم مال ینارتباط ب یکه با مو،وع بررس خود ارشد یکارشناس یان نامهدر وا(1392) یشاهمردان

 یدرس یجهنت یندر بورس و اوراق بهادار تهران انجام شد، به ا شدهیرفته و  یشرکت ها یشرکت و توان سودآور

 وجود دارد. یرابطه منف یبا اهرم مال سودآوری رشد فروش و توان ینکه ب

به بررسی تأریر اهرم مالی و ریسک درماندگی مالی بر بازده واقعی  یوهوهش در( 1392فروغی و مظاهری) 

شده در بورس او شرکت های و یرفته  سی در این وهوهح، ها آن. ورداختندراق بهادار تهران سهام  تعداد به برر

جهت آزمون  ورداختند و 1388-1384شلللرکت و یرفته شلللده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  70

. یافته های وهوهح نشان می دهد بین اهرم مالی و بازده ه کردندفر،یه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاد

سهام رابطه مثبت و معناداری وجود داردوا سک درماندگی مالی نیز  .قعی  سهام و ری هم نین بین بازده واقعی 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. وس در حالت ک ی می توان ادعا نمود که بین اهرم مالی و ریسک درماندگی 

 .مالی رابطه معناداری وجود دارد

به دنبال بررسلی رابطه بین اهرم های مالی، عم یاتی و مرکف  ایدر مقاله( 1392زاده و همکاران) بیگآقا

 90های سهام تعدیل شده در شرکت های و یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاص ه سال های با بازده

حاصل . نتایج شده استباشد. برای آزمون فر،یه ها از رگرسیون خطی و ،ریف همبستگی، استفاده می 1384 -

سیستماتیک و  ساس ریسک غیر  شده بر ا سهام تعدیل  شان می دهند که بین اهرم مرکف و بازده  از آزمون ها ن

سایر هم ستماتیک ارتباط وجود دارد. ولی بین  سی سک  ساس ری شده بر ا سهام تعدیل  چنین اهرم مالی و بازده 

  .اهرم با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک ارتباط وجود ندارد

شرکت های  ( در وهوهشی، به بررسی رابطه اهرم و تصمیمات سرمایه گ اری در 1389نوروش و یزدانی ) 

شان داد ست آمده ن شده در بورس اوراق بهادار تهران ورداختند. نتایج به د که رابطه منفی و معنی دار  و یرفته 

 بین اهرم و سرمایه گ اری برقراراست.

سین شفیع وور یکرم ی،ح س یتحقیق (1389)و  شوندگ یرا با عنوان برر شرکتها و نقد  یارتباط عم کرد 

سهام در شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام  یرفتهشرکت و  154و در بین  1388تا  1383 یزمان بازه بازار 

ا به شده در بورس تهران ر یرفتهو  یسهام شرکتها یمیان عم کرد و نقدشوندگ ارتباط تحقیق یندادند. آنها در ا
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تحقیق آنها نشان  یافتههایکردند.  یرگرسیون چند متغیره بررس یقاز طر بازخورد و یندگینما یهایوشتوانه تئور

 وجود دارد. یشرکت رابطه معنادار قو عم کرد و ینقدشوندگ یداد که میان معیارها

س یقیدر تحق( 2017احمد) سودآور اهرم مالیارر  یبه برر ستان  یردبانک چارت یبر   ینا ورداخت، درواک

سبت آن اهرم مالی یبرا یقتحق شده، نتا یاز ن ستفاده  ست که رابطه مثبت یناز ا یحاک یقتحق یجا  ینب یف،ع ا

 .وجود داردی و سودآور اهرم مالی

در دوره  یبانک اردن 15 یبر سلللودآور یتوان ورداخت بده و ینگینقد یرتأر یبه بررسللل(  2016دهیات)

ست، نتاورداخته  2012-2014ی زمان شان داد که نقد یو یقتحق یجا با  یبه طور قابل مالحظه رابطه منف ینگین

 دارد. یسودآور

را در دوره  یاییرومان یشلللرکت ها یو سلللودآور اهرم مالیدر وهوهح خود رابطه  (2016) و منا ینتیالو

 با یداریو معن یرابطه منف اهرم مالیآن ها نشلللان داد که  یقتحق یجکردند، نتا یبررسللل سلللاله  110 یزمان

 دارد. یسودآور

های حا،للر در ای به بررسللی ارر اهرم مالی بر بازده سللهام در بنگاه( در مقاله2016نوازش و همکاران) 

شان می 13بورس اوراق بهادار کراچی در طول یک دوره  دهد اندازه، ارزش افزوده و اهرم ساله ورداختند. نتایج ن

ن بازار ارر مع هام  بازده سللل یلاداری میمالی بر  مالی، تح  مدیران  مالی مفهوم مهمی برای  ند. اهرم  گران گ ار

 دهد. گ اری و دیگر اعضای بازار ارائه میسرمایه

های حا،للر در بورس ای به بررسللی ارر اهرم مالی بر ارزش افزوده بازار در شللرکت( در مقاله2016واندیا) 

بوده اسللت. نتایج نشللان  2014تا  2010رکت در دوره شلل 197اوارق بهادار بمبئی ورداخت. این وهوهح شللامل 

ست. در این مقاله ایجاد ارزش می ،یح تغییرات ارزش افزوده بازار معنادار ا سبت بدهی در تو دهد از نظر آماری ن

گیرد و نرر شود، ارزش افزوده اقتصادی ارزش سهام داران را اندازه میگیری میدر بازار توسط ارزش افزوده اندازه

 دهد. زگشت سهام داران ارر اهرم مالی بر ایجاد ارزش سهام داران را نشان میبا

 سلللهام بازده روی را منتخف سلللهام بازار اندازه و مالی اهرم ارر ایمقاله در (2015 همکاران) و عبداهلل

 بین ارتباط بررسلللی برای (OLS) معمولی مربعات حداقل رگرسلللیون مدل از مقاله این در کند. می بررسلللی

سته متغیرهای ستقل و واب ستفاده م ست شده ا  تخمین سالیانه مالی گزارش از منتخف هایشرکت مالی اهرم .ا

 .دهد می ووشح تولید بخح در فعال  شرکت ونج در را 2011 تا 2008 از ساله ونج دوره یک و است شده زده

 استفاده ک ی طور به صنایع های داده که زمانی ، را سهام بازده و یمال اهرم بین دار معنا منفی رابطه هاآن نتایج

صی هایشرکت سطح در این، وجود با . زند می تخمین را بود شده  ونج از شرکت چهار نبود. وایدار رابطه شخ

 ،رایف همگی ( مترو ریسندگی ، المپیک صنایع ، خوب غ ای ، سرامیک وانگ -فو مثال )برای منتخف شرکت

شتند. منفی اهرم ساجی صنایع دا شته مثبت اهرم ،ریف ن ست. دا  بین ارتباط کند می رابت مقاله هم نین ا

 است. محدود تولید بخح در بازار اندازه ارر است. مثبت معنادار طور به سهام بازده و بازار اندازه

های زش شللرکتآوری بر ارای به بررسللی ارر سللاختار مالی، اهرم مالی و سللود( در مقاله2014برکات) 

وردازد. نتایج وهوهح نشللان می 2012تا  2009های صللنایعی حا،للر در بورس اوراق بهادار عربسللتان طی سللال

سهام وجود دارد. با این می سرمایه و قیمت بازار  ساختار  سهام و  صاحبان  دهد رابطه معناداری بین بازده حقوق 

ندارد و چون این رابطه معنادار نیست رابطه معناداری وجود، رابطه معکوسی بین اهرم مالی و ارزش سهام وجود 
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چنین، رابطه مثبتی بین سلللاختار سلللرمایه و بازده حقوق بین اهرم مالی و ارزش شلللرکت نیز وجود ندارد. هم

 صاحبان سهام وجود دارد. 

شرکت های سرمایه  عنوان نقح اهرم و سررسید بدهی در"در وهوهشی با ( 2011)ویت دانگ و همکاران

شللرکت های بزرب بریتانیایی ورداختند.  به بررسللی اررات متقابل تأمین مالی بر سللاختار سللرمایه در " اریگ

اهرم را کم کند به همین دلیل اسللت که شللرکت ها  سللررسللید بدهی نمی تواند ارر منفی فرصللت های رشللد بر

 کوتاه مدت را ترجیح می دهند. استراتهی با اهرم وایین و سررسید بدهی

ی شرکتها یسهو ارزش شرکت با مقا یو عم کرد عم یات یرابطه میان نقدشوندگ یبررس ( به 2011)وانگ 

 و ییهااز دو معیار بازده دارا یحهدف خو یبرا یتحت همین عنوان ورداخته اسللت. و یدر مقالها یو ژاون تایوانی

ی که سیاستها یینتیجه رسید که شرکتها ینعم کرد شرکت استفاده کرده و به ا یحقوق صاحبان سهام برا بازده

 یحخود و به تبع آن افزا یقادر به بهبود عم کرد عم یات یکنند،دنبال م ینقدشلللوندگ یریترا در مد متهورانه

 خود هستند. شرکت ارزش

شی با عنوان  2010جورج و هانگ )  سک درماندگی مالی و"( در وهوه ضالت اهرم  تجزیه و تح یل ری مع

س "مالی سک درماندگی مالیبه برر سهام با اهرم مالی و ری شان  ی ارتباط بازده واقعی  ورداختند. نتایج وهوهح ن

منفی بین ریسک درماندگی با بازده واقعی سهام بود  دهنده رابطه منفی بین اهرم و بازده سهام و هم نین رابطه

 در اهرم مالی شرکت ها بود. که این رابط منفی باعث ایجاد ناهنجاری

)؛  2002و اس وان (  ی اردسونتوسط برادشا، ر انجام گرفته یقاتتحق یلدر تکم( 2006)و توماسکوهن 

 یانگرب یقتحق یجهو بازده سللهام ورداختند، که نت یبا اقالم تعهد یمال ی تامینها یتفعال ینارتباط ب یبه بررسلل

 و بازده سهام بود. یمال ینتام یها یتفعال ی بینرابطه منف

س (2002)وانگ  شوندگ یبرر شرکت با مقا یو عم کرد عم یات یرابطه میان نقد سهو ارزش  ی شرکتها ی

 و ییهااز دو معیار بازده دارا یحهدف خو یبرا یتحت همین عنوان ورداخته اسللت. و یدر مقالها یو ژاون تایوانی

ی که سیاستها ییهانتیجه رسید که شرکت ینعم کرد شرکت استفاده کرده و به ا یحقوق صاحبان سهام برا بازده

 یحخود و به تبع آن افزا یقادر به بهبود عم کرد عم یات یکنند،دنبال م ینقدشلللوندگ یریترا در مد متهورانه

 خود هستند. شرکت ارزش

 تبیین مدل تحقیق و متغیرهای تحقیق  3-2

تحقیق حا،للر بر اسللاس طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشللد و از نظر 

بندی بر مبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبسللتگی بوده زیرا ،للریف همبسللتگی شللاخ   طبقه

 باط بین اهرم مالی و بازده سهام ازبرای ارت .دقیقی است که میزان ارتباط بین دو متغیر را مشخ  می کند

 شود.مدل زیر استفاده می

𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽2𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝛽3𝑔𝑑𝑝̇ + 𝛽4𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝜀𝑖𝑡
̇  

 که در این مدل داریم:بطوری

 که از رابطه زیر بدست می آید: است tدر سال  iسهام شرکت  یبازده Ritمتغیر وابسته مدل 
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𝑅𝑖,𝑡 =
(𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1)

𝑃𝑖,𝑡−1
 

𝑃𝑖,𝑡 ی و سال مال یسهم در انتها متیق𝑃𝑖,𝑡−1 ی است.سال مال ابتدایسهم در  متیق 

 LEVERAGEit  شرکت سال  iاهرم مالی  ست tدر  سبت بدهی های ب ند مدت به  ا ست با ن که برابر ا

 کل دارایی های شرکت

 ( رشد تولید ناخال  داخ ی𝑔𝑑𝑝̇ : ) 

 از رابطه زیر محاسبه می شود:

𝐺𝐷𝑃 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 =
(𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐺𝐷𝑃𝑡−1)

𝐺𝐷𝑃𝑡−1
 

 (نرر تورم𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

رت فزایح دائم و بی رویه سلللطح عمومی قیمت کاالها و خدمات که در نهایت به کاهح قدتورم ا

سامانی اقتصادی  شود.منجر خرید و نا ب شاخ  قیمت می  دوره  ها طی یکنرر تورم به معنی درصد تغییر 

 شود.(. نرر تورم به شرح زیر محاسبه می1386)معموالً یکسال( است )رحمانی، 

𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝑃𝑡 − Pt−1

Pt−1
× 100 

 ( اندازه شرکتsize) 

 در این تحقیق برای اندازه شرکت از لگاریتم کل دارایی های شرکت استفاده شده است

 تخمین مدل 4-2

 های تلفیقیهای تابلویی و دادهانتخاب از بین داده 1-4-2

بل از تخمین مدل جهت انتخاب از بین ر تاب ووش دادهق تابع مورد آجهت بر 2یقیهای ت فو داده 1ییهای  ورد 

استفاده ، درصد باشد 5اگر احتمال آماره کمتر از سطح خطای  .شده استاستفاده  مریل F چاو یا آزموناز  ،نظر

صورت مورد تأیید قرار میاررات با  ترکیبی مدلاز  ستفاده بدون  ت فیقی مدلگیرد، در غیر این  . شودمیاررات ا

دهند که احتمال آماره برای آمده اسللت. این نتایج نشللان می 1جدول در خالصلله نتایج این آزمون برای مدل 

درصللد اسللت، بنابراین باید از مدل ترکیبی با اررات جهت آزمون  5های این تحقیق کمتر از سللطح خطای مدل

 شود .مدل تحقیق برای واسخ به فر،یه تحقیق استفاده 

 لیمر Fخالصه نتایج آزمون  :1جدول 

 سطح معنی داری .F d.fآماره  مدل

1 2.345515 (6,341) 0.0311 

                                                 
1Panel 
2 Pooled 
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 هاو ثابت برای مدل تصادفی اتاثرانتخاب از بین  2-4-2

نتایج ای از اسللتفاده کرد. خالصلله 3برای انتخاب بین روش رابت و تصللادفی می توان از آزمون هاسللمن

انتخاب  فر،یه صفر و نشدن بیانگر ردبرای مدل تحقیق،  . این نتایجآورده شده است 2جدول  در آزمون هاسمن

 می باشد.تصادفی روش اررات 

 : خالصه نتایج آزمون هاسمن2جدول 

 سطح معنی داری .Chi-Sq. d.f آماره کای دو مدل

1 2.619396 2 0.2699 

 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 3-4-2

،ر وهوهح ص ی  دارای حا ،یه ا شدمییک فر ،یه دربا سخ به این فر  . بطوریکه مدل تحقیق جهت وا

 مورد آزمون قرار گرفته است. EViews8چارچوب آزمون بدون اررات با استفاده از نرم افزار 

 در زیر آورده شده است: تحقیقجهت واسخ به فر،یه  نتایج حاصل از تخمین مدل

 تحقیق برآورد حاصل از برآورد مدل: 3جدول 

Variable خطای  ضریب
 استاندارد

t سطح  آماره
 معناداری

LEV -0.221229 0.093507 -2.365918 0.0185 

SIZE -0.036208 0.01329 -2.724477 0.0068 

INFLATION 0.004224 0.002307 1.830811 0.068 

GDP 0.013548 0.005113 2.649869 0.0084 

C 0.746596 0.20536 3.635553 0.0003 

 0,65 ضریب تعیین 4.87 آماره فیشر

 2,04 آماره دوربین واتسون 0 سطح معناداری کل رگرسیون

 

                                                 
3 Hasman Test 
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 تحقیق به شرح زیر است:فر،یه 

صنعت بین اهرم مالی وبازدهی  شده  شرکت های و یرفته  شیمی در بورسهام  سی و وترو سا س ف زات ا

 اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

صه نتایج 3جدول در  صل از  خال ست. برآورد مدل وهوهح حا شده ا ساس آورده  توان می  3جدول برا

( می توان نتیجه گرفت بین اهرم مالی وبازدهی 0,0185ه به  سلللطح معناداری متغیر اهرم مالی )گفت با توج

سهام شرکت های و یرفته شده صنعایع ف زات اساسی و وتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری 

می توان  0,221229-گیرد. هم نین با توجه به ،لللریف آن ، در نتیجه فر،لللیه مورد تایید قرار می وجود دارد

 گفت با افزایح بدهی های اهرم مالی و بدهی های شرکت، بازده سهام شرکت کاهح می یابد. 

 گیرینتیجه .3
شده در  ،یه ارائه  شده و هم نین فر ساس نتایج مدل برآورد  س که به منظور بخح قبلبر ا تاریر  یبرر

سهام ان شان میاهرم مالی و بازده  ست، نتایج ن شده ا سهام رابطه منفی وجود جام  دهد بین اهرم مالی و بازدهی 

 دارد. به این معنا که با افزایح بدهی های اهرم مالی و بدهی های شرکت، بازده سهام شرکت کاهح می یابد. 

 به و حسابداری سود افزایح موجف مالیاتی مزیت وجود دلیل به ها شرکت مالی ساختار در بدهی وجود

 احتمال و بهره های هزینه وجود دلیل به دیگر سوی از و گردد می )EPS( سهم هر درآمد نرر افزایح آن تبع

 آن تبع به و سللهام بازار قیمت کاهح نتیجه در و مالی ریسللک افزایح امکان سللررسللید در تعهدات ایفای عدم

  .آورد می فراهم را سهام بازده کاهح
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Abstract  

The main purpose of this study is to investigate the effect of financial 

leverage on stock returns of companies accepted in the petrochemical and 

basic metals industries. The statistical population of this research is all the 

companies of the petrochemical industry and basic metals accepted in the 

Tehran Stock Exchange between 2009 and 2015. The number of these 

companies was 54. To test the hypotheses of this research, a regression 

model was used using a randomized combinational method. The results of 

the estimation indicate that there is a negative relationship between financial 

leverage and stock returns. In this sense, with the increase in debt leverage 

and corporate debt, the company's stock returns declines. The existence of 

debt in the financial structure of companies, due to the tax advantage, leads 

to increased accounting profit and, consequently, an increase in the EPS 

rate, and, on the other hand, due to the existence of interest expense and the 

probability of default on maturity, the risk of increasing the risk Resulting in 

lower stock market prices and, consequently, lower stock returns. 
Key words: financial leverage, stock returns, petrochemical industry 

and basic metals, earnings per share 
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 منابع .4
 شرکتهای در نقدی سود تقسیم و عم کرد بین رابطه (1384چاالکی) و حسین اعتمادی، .1

و  حسابداری بررسی های فص نامه ، 1377-1381طی سالهای  تهران بهادار و یرفته اوراق

 .47 ص ، 38 شماره حسابرسی،

تاریر (. »1388اکبر. نظامی اردکانی، مهدی. موسوی، ابراهیم. )ع ی. جوان، ع یآقایی، محمد .2

فص نامه مطالعات «. مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبت سودآوری بر ساختار سرمایه

 . 103-87.ص   25حساباری. شماره 

و یرفته شده در بورس تیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای (. »1382باقر زاده، سعید ) .3

 .16تحقیقات مالی، دوره « اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی در شرکتهای و یرفته ( »1382وور حیدری، امید ) .4

 وایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.« شده در بورس اوراق بهادار تهران

، ترجمه و اقتباس جهانخانی و وارسیان، مرکز تحقیق و (. مدیریت مالی1389وی.نوو، ریموند ) .5

 توسعۀ ع وم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتف ع وم انسانی دانشگاهها)سمت(.

 و تحقیقات وولی موسسه اقتصادی، رشد و مالی های بازار گسترش (1378محمود) ختایی، .6

 . 18 صفحه تا 3 فحهص از ; 51  شماره,  15  دوره,  حسابرسی و حسابداری هایبانکی

( بورس سهام و نحوه قیمت گ اری سهام ، تهران، انتشارات 1387دوانی، غالمحسین) .7

 نخستین.

بررسی تاریر ویهگی های (. »1390سجادی، سید حسین. محمدی، کامران. س گی محمد. ) .8

 فص نامه«. شرکت بر روی ساختار سرمایه شرکتهای و یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 .10وهوهشی تحقیقات حسابداری. شماره -ع می

بررسی ساختارسرمایه شرکتهای کوچک و (. »1386سجادی، سیدحسین. جعفری، ع یر،ا ) .9

 .  56 – 33. ص   24تحقیقات مالی. شماره « کارآفرین 

بررسی عوامل مورر بر اندازه استفاده از اهرم ( »1384سینایی، حسنع ی. نیسی، عبدالحسین. ) .10

فص نامه مطالعات «. شرکتهای سهامی عام و یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مالی در 

 129. ص 4حسابداری . سال اول. شماره 

(. تئوری حسابداری ج د اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و 1395شباهنگ، ر،ا ) .11

 حسابرسی، سازمان حسابرسی.
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 بازده ها، دارایی بازده ( رابطه1390صحت، سعید، شریعت وناهی، مجید، مسافری، فراز) .12

 تجربی مطالعات بیمه، فص نامه صنعت در اقتصادی افزوده و ارزش سهام صاحبان حقوق

 . 21 شماره نهم، سال مالی، حسابداری

بر  تاکید با ایران در ارز و سهام بازار تعامل(. 1387. ) معنوی،حسن ر،ا،و غالم حداد، کشاورز .13

 .147-19,169 ایران، اقتصادی های وهوهح فص نامه ، نفتی های تکانه تاریر

تهران،  . تهران بهادار اوراق بورس به خاص توجه با بهادار اوراق (بورس1384) حسن گ ریز .14

 .کبیر امیر انتشارات

شرکت چاپ و نشر مالی، ج د دوم،  ( مدیریت1382مدرس،احمد، عبداهلل زاده، فرهاد) .15

 ، تهران.بازرگانی

شرکت چاپ و نشر مالی، ج د اول،  ( مدیریت1394زاده، فرهاد) مدرس،احمد، عبداهلل .16

 ، تهران.بازرگانی

، بررسی عوامل مورر بر اهرم مالی در ساختار (1391 )نصیری, محمد و حمید ابراهیم وور .17

سرمایه شرکتهای و یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایح منطقه ای 

حسابداری و مدیریت، تنکابن، موسسه آموزش عالی  وهوهشها و راه کارهای نوین در

 .غیرانتفاعی شفق تنکابن

بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای (. »1384نمازی، محمد و شیرزاد،جالل ) .18
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