
1 
 

  

  

  

  

  

  

  علوم انسانیادبیات و ي دانشکده

  مدیریت و اقتصادگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  عمومیگرایش   )MBA(  مدیریت کسب و کاري در رشته

  

  عنوان:

 مالیغیرو  یمال هايشرکت مالیتامین ماتیبر تصم هیسرما نهیهز ریتاثاي سهیمقا یبررس

  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ

  

  

   :راهنمااساتید 

  دکتر حبیب ابراهیم پور

  دکتر محمد حسن زاده

  

 :مشاور استاد

  باقر عسگرنژاد نوريدکتر 

  

  

 :پژوهشگر

 سمیرا معتمدي

  

    1395 آذر



2 
 

  
  سمیرا : نام                                           معتمدي: دانشجو خانوادگی نام

 مــالیغیرو  یمال هايشرکت مالیتامین ماتیبر تصم هیسرما نهیهز ریتاثاي سهیمقا یبررس :نامــهپایان عنوان

  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ

  حبیب ابراهیم پور   دکتر :اول راهنما استاد 

  محمد حسن زادهدکتر استاد راهنما دوم: 

  باقر عسگرنژاد نوري دکترر: مشاو استاد 

                        )MBA( رمــدیریت کســب و کــا: رشــته                                           کارشناسی ارشــد ی:تحصــیل مقطع

    ردبیلیا محقق :دانشگاه                                                                 عمومی: گرایش

  137 ات:صفح تعداد         14/09/1395  دفاع: تاریخ      علوم انسانی ادبیات و :دانشکده

  :چکیده

ها براي منابع مالی ي آنها به وسیلههاي مدیریت مالی راه و روشی است که شرکتیکی از مهم ترین جنبه

ي خود را به شیوهات مالی ها کمک کند تا تصمیمتواند به شرکتکنند. شناختن این عوامل میمی گیريخود تصمیم

ده ها مورد استفاهاي مالی شرکتگیريهاي تصمیمدرك فرآیندهایی که براي از طرفی یکی از روش .بهتر انجام دهند

یشتر از حد بر زمانی که مشاهده نماید سهام بر اساس این تئوري، مدیست. بندي بازار اگیرد، تئوري زمانمی قرار

گذاري مالی نموده و زمانی که سهام کمتر از حد قیمتگذاري شده است از طریق صدور سهام، اقدام به تامینقیمت

ن پژوهش ید. لذا ایمالی خواهد نمود تا از آن طریق، اقدام به بازخرید سهام نماشده باشد از طریق ایجاد بدهی، تامین

مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هاي مالی و غیربندي بازار بر ساختار سرمایه شرکتررسی اثر تئوري زمانبه ب

ا ت 1382ساله از سال  12اي هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دورهتهران پرداخته است. بدین منظور از شرکت

ي و مورد که به عنوان  نمونه انتخاب شدند، جمع آور شرکت 121نمونه گیري شده است. اطالعات مالی  1393

هاي رگرسیون حداقل مربعات معمولی و تعمیم یافته هاي پژوهش با استفاده از روشفرضیه تحلیل قرار گرفته است.

یاد ن زه سهامدارهزینه سرمای مدل اصلی این است که وقتی نتیجهاند. که در ایویوز انجام شده، مورد آزمون قرار گرفته

 هم از راه کنند و همچنین زمانی که هزینه سرمایه قرضی زیاد است بازها از راه بدهی تامین مالی میاست، شرکت

ده شهاي پذیرفته بندي بازار را بر ساختار سرمایه شرکتکنند که این نتیجه تاثیر تئوري زمانبدهی تامین مالی می

 هزینهقتی ومد که آهاي مالی این به دست تایج این پژوهش براي شرکتنکند. در بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی

امداران ینه سرمایه سهوقتی هز هاي غیر مالیشرکتو براي  کنندزیاد است از راه بدهی تامین مالی می سرمایه قرضی

 غیر مالی ومالی  هايدر آخر میتوان گفت تاثیر این تئوري براي شرکت .کنندزیاد است از راه بدهی تامین مالی می

  که به تفکیک انجام شدند، مورد تایید قرار نگرفت.

   داران، هزینه سرمایه قرضیسهامهزینه سرمایه مالی، تصمیمات تامین بندي بازار،تئوري زمان: هاواژهد کلی
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 مقدمه  - 1- 1

  

دهد، براساس می و یا رساله را تشکیلنامه یا پایان پژوهشکه فصل اول  پژوهشدر واقع طرح 

را از ابتدا تا انتها،  پژوهش فرآیندشود. طرح پیشنهادي یا همان پروپوزال می طرح پیشنهادي تنظیم

دهد. نداشتن طرح پیشنهادي مناسب به می را تشکیل پژوهشازد و چارچوب و اساس سمی مشخص

   باشد.می ساخت ساختمان، عمارت و مثال پلي معناي نداشتن نقشه برا

 در فصل دوم قسمت مبانی نظري این فصل کاملشود که می اشاره پژوهشدر این فصل به کلیات 

گردند و در می تحلیل بررسیهاي و روش پژوهش، در فصل چهارم روشها شود، در فصل سوم دادهمی

  شود.می صحبتها فصل آخر در مورد نتایج و یافته

ات، اهداف، ضرورت و اهمیت پژوهش، بیان مساله و سپس به سواالت، فرضیاین فصل ابتدا به 

، کلید واژگان و محل اجراي پژوهش ،روش پژوهش، وسایل و ابزار مورد نیاز براي انجام پژوهش

  .پردازدمی خالصه فصل

  بیان مساله    - 1-2

اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل 

) یا (هزینه مالیتامیندهد، تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه 

مساله عمده و مهم گردد، از دیرباز به عنوان یک  هاشرکتسرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام 

یک ساختار سرمایه مناسب تصمیمی حیاتی براي کسب و  .)1389متان و همکاران،(مطرح بوده است 

کار یک سازمان است و دلیل اینکه چرا محققان سعی بر پیدا کردن ساختار سرمایه بهینه دارند این است 

از طرفی ساختار  .)Alipour and et al,2015(دهد می که هزینه سرمایه را کم و ارزش شرکت را افزایش

سطح شرکت، از جمله سودآوري، اندازه شرکت، ارزش هاي از ویژگیاي مجموعه يسرمایه به وسیله
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 مالکیت و غیره تاثیر رشد، نوسانات، محیط کالن اقتصادي، ساختارهاي دارایی ها، فرصتاي وثیقه

و توسعه تکنولوژي، نیاز  هاشرکتب بزرگ شدن متعاق همچنین .)Jian Chen and et al,2013(پذیرد می

به مبالغ هنگفت سرمایه و منابع مالی شدت گرفت و بازارهاي متعدد مالی توسعه یافتند. در این شرایط، 

مدیران مالی  گیريتصمیمهاي اصلی ترین حوزه مالیتامینو اي سرمایه بنديبودجهتصمیمات 

رفتند. این تصمیمات باید در راستاي حداکثر کردن ارزش شرکت، می سهامی عام به شمار هايشرکت

سرمایه اي، نقش کلیدي  بنديبودجهبراي صاحبان سهام اتخاذ شوند. براي مثال، آنچه که در تصمیمات 

نقدي هاي کند، هزینه سرمایه شرکت است زیرا از هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل جریانمی ایفا

 گذاريسرمایههاي شود. بنابراین، رد یا قبول پروژهمی استفاده گذاريسرمایههاي حاصل از پروژه

نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است. این در حالی است که  ترینمناسبپیشنهادي در گرو انتخاب 

رود تغییر در ترکیب منابع می هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن است. بنابراین انتظار

هاي (ساختار سرمایه) بر هزینه سرمایه و متعاقبا ارزش شرکت (به واسطه رد یا قبول پروژه مالیامینت

   .)1388ایزدي نیا و رسائیان،( لص مثبت یا منفی) تاثیرگذار باشدداراي ارزش فعلی خا گذاريسرمایه

 مالیتامینبراي استفاده از منابع مالی جدید باید هزینه منابع مختلف  گیريتصمیمهر شرکت هنگام 

گذارد، تعیین می را مشخص کرده و آثاري را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت

تواند در جهت افزایش می سودآورهاي براي اجراي پروژه مالیتامینصحیح هاي نماید. استفاده از شیوه

ان هدف نهایی موسسات د که افزایش ثروت سهامدارمداران شرکت نقش اساسی ایفا نمایوت سهاثر

ها حیاتی هستند. مالی مختلف براي رفاه مالی شرکت. تصمیمات تامین)1377دالوري،( انتفاعی است

ر تواند منجر به بحران مالی و یا حتی ورشکستگی بشود. مدیتصمیمی غلط درباره ساختار سرمایه می

دهد که ارزش شرکت حداکثر گردد. با این وجود یک شرکت ساختار سرمایه آن را در مسیري قرار می

کنند. اگرچه ها سطوح اهرم مالی متفاوتی را در مسیر رسیدن به ساختار سرمایه بهینه انتخاب میشرکت

براي اینکه مدیران از دهند اما روش خاصی تئوري و تجربی ساختار سرمایه بهینه را پیشنهاد می تحقیقات

هایی آن به منظور رسیدن به سطح بهینه بدهی استفاده کنند، وجود ندارد. با این حال، تئوري مالی کمک

مالی یکی ). تامینNikolaos Eriotis,2007کند (به منظور درك چگونگی انتخاب ترکیب مالی فراهم می

ي است که اجازه بقا و یا پیشرفت را به از وظایف کلیدي در بیشتر شرکت هاست و همینطور فرآیند
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هاي اقتصاد کالن و خرد ها بستگی به شاخصمالی شرکتهاي تامیندهد. از طرفی فرصتها میشرکت

از مهمترین تصمیمات مدیریت ها شرکتدر  مالیتامینبنابراین ). Jaroslava Kádárová,2015دارد (

به  گیريتصمیمسهامداران و اعتبار دهندگان براي  مالی است، تامین کنندگان منابع مالی از جمله

(میزائیان هاي اقتصادي نیاز دارند اطالعات مختلفی از جمله صورتهاي مالی قابل اتکا درباره بنگاه

  .)1390دهکردي،

 هاشرکتترین دالیل ناکامی شود که عمدهمی و ادبیات مدیریت مالی مشاهده تحقیقاتبا مراجعه به 

نامناسب و ناکافی آنان است. به عنوان مثال، مالکان این  مالیتامینو  گذاريسرمایهفقدان یا عدم کفایت 

ممکن است ترکیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه) را انتخاب کنند، یا اینکه  هاشرکتگونه 

راي آنان به دنبال داشته باشد و نقدینگی باالیی را بهاي منابعی را تحصیل کنند که تعهدات و محدودیت

باالیی را بر آنان تحمیل نماید. حتی ممکن است براي هاي یا قراردادهایی منعقد کنند که تعهد هزینه

به عرضه کنندگان منابعی مراجعه کنند که کار کردن با آنها مشکل ساز باشد. بنابراین، ممکن  مالیتامین

نامناسبی شود که ادامه بقا و حیات شرکت را تهدید کند.  ريگذاسرمایهموجود منجر به هاي است ضعف

شرکت سازگار باشد  گذاريسرمایهبا نوع  مالیتامیناما مدیران مالی باید همیشه مواظب باشند که روش 

ز پیامدهاي و همچنین از اهرم در حد معقول آن استفاده کند تا هم ارزش شرکت حداکثر شود و هم ا

   .)1391(حبیبی،  وگیري کندلجنامطلوب ریسک مالی 

ها آني به وسیلهها شرکتمدیریت مالی راه و روشی است که هاي یکی از مهم ترین جنبهبنابراین 

کمک کند تا ها شرکتند به تواکنند. شناختن این عوامل میگیري میتصمیمبراي منابع مالی خود 

ساختار سرمایه خود را ارتقا دهند و ي بهتر انجام دهند و در نتیجه همالی خود را به شیوهاي گیريتصمیم

را که سرمایه داران ، مدیران و هایی توان بسیاري از چالشمی آکادمیک در این زمینههاي با انجام بررسی

هاي فرآینددرك که براي هایی از طرفی یکی از روش .رو هستند را برطرف کردبهن روآسهامداران با 

  است موقعیت زمانی بازاري نظریهگیرد، می مورد استفاده قرارها شرکتمالی هاي گیريصمیمت

)Tatiana Albanez,2015(.   

ترکیبی).  مالیتامینتواند از بدهی و سرمایه استفاده نماید (می بازار، مدیر بنديزمانبر اساس نظریه 

شده است، از طریق صدور سهام، اقدام به  گذاريقیمت بیشتر از حدمدیر زمانی که مشاهده نماید سهام 
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 مالیتامینشده باشد از طریق ایجاد بدهی،  گذاريقیمت کمتر از حدنموده و زمانی که سهام  مالیتامین

این نظریه بیانگر  .)1392(خانی و همکاران،یق، اقدام به بازخرید سهام نماید خواهد نمود تا از آن طر

یرات دائمی در ساختار سرمایه شود تواند باعث تغیمی موقتی در ارزش بازاراین است که نوسانات 

  .)1391(کردستانی و پیرداوري،

مدت، گذاري کوتاههاي سرمایهامروزه پیشرفت در هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه

انتشار سهام، تسهیالت ها از طریق سود انباشته، گذاريمدت است. منابع این سرمایهمدت و بلندمیان

هاي اقتصادي براي ادامه حیات بانکی یا به وسیله ترکیبی از این منابع قابل تامین است. موسسات و بنگاه

هاي کالن نیاز دارند. همچنین، این هاي تولیدي خود و همچنین توسعه فعالیت ها، به سرمایهو فعالیت

خود وابستگی شدیدي به بازارهاي مالی دارند. نقش هاي اقتصادي براي تامین سرمایه موسسات و بنگاه

هاست (شیخ و هاي الزم براي موسسات و شرکتاین بازارها (مالی) در اختیار گذاشتن سرمایه

  ). 1392همکاران،

نین از همچ ،اشاره شده مالیغیرمالی و  هايشرکتدر این پژوهش به ساختار با این توصیف 

بانک ها، موسسات  مالی هايشرکتکه منظور از  شودمی وهش استفادهپژي آنها براي ادامههاي داده

 هايشرکتباشند و می مالیهاي گذاريسرمایهمالی و هاي اعتباري و سایر نهادهاي پولی، واسطه گري

 شوند زیرا نوع فعالیت آنها متفاوت از سایر موارد نام بردهنمی مجموعه انتخاباین ترجیحا از  مالیغیر

نوآوري این مقایسه شدند که میتوان گفت  مالیغیرمالی با  هايشرکت، از طرفی در این پژوهش باشدمی

 مالیغیربسته به تفکیک شرکت خود به مالی یا  هاشرکتنسبت به موارد پیشین است و مدیران  پژوهش

یا موقعیت زمانی بازار این است که آ بنابراین مساله پژوهش توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند.می

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به  مالیغیرمالی و  هايشرکتبر ساختار سرمایه 

از طرفی که  با سطوح بدهی اثر دارد یا خیر. (سهامدارن و قرضی) هزینه سرمایههاي ارتباط مقیاس

بازار براي دو نوع روش تامین مالی که در بندي ي پژوهش، رفتار زمانبا توجه به مسالهمیتوان گفت 

  گیرد.اینجا سهام و بدهی هستند، مورد بررسی قرار می
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  هاي) پژوهشسؤال (سؤال - 3- 1

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  هايشرکتموقعیت زمانی بازار چه تاثیري بر ساختار سرمایه  -1

  دارد؟ تهران

 بورس اوراق بهادار تهران مالیغیرمالی و  هايشرکتاثر موقعیت زمانی بازار بر ساختار سرمایه  -2

   ؟چگونه است

  هدف (اهداف) پژوهش - 4- 1

هاي هزینه سرمایه و اثر موقعیت زمانی بازار بر ساختار سرمایه با توجه به ارتباط مقیاسبررسی  -1

  سطوح بدهی

  مالیهاي مالی و غیرزمانی بازار بر ساختار سرمایه شرکتاي اثر موقعیت مقایسهبررسی  -2

  هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه - 5- 1

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با موقعیت زمانی بازار بر ساختار سرمایه شرکت  -1

 دار دارد.هاي هزینه سرمایه و سطوح بدهی، اثر معنیتوجه به ارتباط مقیاس

  ها اثر مثبت و معنادار دارد.سهامداران بر اهرم دفتري شرکت هزینه سرمایه  -1-1

  ها اثر مثبت و معنادار دارد.هزینه سرمایه سهامداران بر اهرم بازاري شرکت  -2-1

  و معنادار دارد. منفیها اثر هزینه سرمایه قرضی بر اهرم دفتري شرکت -3-1

  و معنادار دارد. منفیها اثر هزینه سرمایه قرضی بر اهرم بازاري شرکت -4-1

مالی بورس اوراق بهادار تهران هاي مالی و غیراثر موقعیت زمانی بازار بر ساختار سرمایه شرکت -2

  متفاوت است.

 ضرورت و اهّمیت پژوهش - 6- 1

کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است و می امروزه در آن فعالیت هاشرکتمحیطی که 

المللی و بسط عوامل متعددي در سطح ملی و بین بابراي ادامه حیات مجبور به رقابت  هاشرکت



7 
 

احتیاج به منابع  گذاريسرمایهبراي  هاشرکتباشند. می جدید گذاريسرمایهخود از طریق هاي فعالیت

آور باشد. مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سود

موضوع ساختار سرمایه که یکی از موضوعات بحث برانگیز در مدیریت مالی است، در واقع به معناي 

باشد. به طور دقیق تر ساختار سرمایه به عنوان مشارکت منابع مختلف می ترکیب تعهدات یک شرکت

 ت که شرکت مالک آنو در کل کلیه منابعی اسها از قبیل سهام عادي، سهام ممتاز، بدهی مالیتامین

تواند می مالیتامیناز طرفی یک تصمیم نادرست در حوزه  .)1390(میرزائیان دهکردي، باشد می

تگی و را تا مرز ورشکسها به دنبال داشته باشد و آنها تنگناهاي مالی جبران ناپذیري را براي بنگاه

خود را به نحوي اتخاذ کنند که  مالیتامینتصمیمات  هاشرکترود مدیران می نابودي پیش ببرد. انتظار

 مالیتامینهمچنین مساله  .)1390(ثقفی و غالم زاده لداري، ارزش شرکت را به حداکثر برسانند 

اصلی توسعه بخش خصوصی و در هاي اخیر به یکی از چالشهاي اقتصادي در سالهاي و بنگاهها پروژه

گوگردچیان و همکاران، صادي کشور تبدیل شده است (رشد اقتنتیجه مانعی براي شتاب بخشیدن به 

1392(.  

ها از سویی براي سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه شناخت و آگاهی از ساختار سرمایه شرکت

حائز اهمیت است و از سوي دیگر، اطالعات در مورد ساختار سرمایه، مورد استفاده اعتباردهندگان قرار 

ها براي ها به ارزش بازار سهام بستگی دارد. شرکتلی بسیاري از شرکتگیرد. تصمیمات تامین مامی

کنند که ارزش بازار سهام زیاد است و زمانی به بازخرید تامین مالی بیشتر، زمانی اقدام به انتشار سهام می

 هاياز آنجا که روش ).1391کنند که ارزش بازار سهام کم است (کردستانی و پیرداوري،سهام اقدام می

هاي تقسیم سود بر ارزش و در نهایت بر ثروت تامین مالی به همراه تصمیمات سرمایه گذاري و سیاست

ها و مدیران از آن تبعیت هایی که تصمیم گیري شرکتسهامداران موثر است، شناسایی الگوها و مدل

میت تاثیر سرمایه با توجه به اه ).1392سزایی برخوردار است (خانی و همکاران،کنند، از اهمیت بهمی

هاي شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، ها و نوسانگذاري بر روي ارزش آتی شرکت

تواند به درك ها میبندي بازار بر ساختار سرمایه شرکتوجود پژوهشی در زمینه بررسی اثر تئوري زمان

مناسب انجام معامالت سهام که  ها منجر گردد. همچنین تعیین زمانبهتر از تصمیمات مدیریتی شرکت
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باشد، موضوعی مهم در مدیریت سرمایه گذاري است بینی قیمت سهام میبینی روند یا پیشمستلزم پیش

  هاي مدیدي جلب نموده است.که توجه محققان را براي سال

رمایه بندي بازار بر ساختار سبا توجه به مواردي که گفته شد این پژوهش به بررسی اثر تئوري زمان

همچنین این بررسی پردازد. هاي هزینه سرمایه با سطوح بدهی میها با توجه به ارتباط مقیاسشرکت

که محقق انجام هایی با توجه به بررسیو باشد می به صورت جداگانه مالیغیرمالی و  هايشرکتبراي 

بین آنها صورت نگرفته است. اي و رویکرد مقایسه مالیغیرمالی و هاي شرکتداده، پژوهشی با تفکیک 

این پژوهش، هم در حوزه دانشگاهی و هم در حوزه کاري مفید اي نتایج حاصل از رویکرد مقایسه

این نتایج را  اثر این تئوري را بشناسند و اشتراکاتها توانند تفاوتمی خواهد بود. محققان و دانشگاهیان

  ند.بیشتر در این زمینه بدانهاي سرآغازي براي پژوهش

  ها) و روش پژوهشمواد (داده - 7- 1

 پژوهشبرحسب هدف را مدنظر قرار دهیم،  تحقیقاتتوان گفت، چنانچه طبقه بندي می در مجموع

روش تحقیقات کاربردي قرار دارد، چنانچه طبقه بندي انواع تحقیقات براساس ي حاضر در زمره

 تحقیقات توصیفی ي حاضر از لحاظ ماهیت در زمره پژوهشمدنظر قرار گیرد، روش  هاگردآوري داده

همچنین براي جمع  گردد.می تحقیقات همبستگی محسوبي قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته

از روش میدانی استفاده خواهد شد و روش گردآوري اطالعات مربوط به ادبیات موضوع به ها آوري داده

استفاده خواهد اي رایانههاي کتب، مقاالت خارجی، داخلی و سایتخواهد بود که از اي صورت کتابخانه

هاي باشد، براي دسترسی به برخی دادهمی شد. منبع اصلی اطالعات مورد استفاده بورس اوراق بهادار

اي اطالعاتی واسطههاي پردازش شده که در پایگاه داده بورس اوراق بهادار موجود نیست از سایر پایگاه

ارتباط بین هزینه سرمایه ( بدهی و سرمایه سهامداران ) و اهرم  پژوهشاهد شد. در این استفاده خو

تابلویی بررسی خواهد شد و همچنین براي این هاي رگرسیون با دادههاي مدلي به وسیله هاشرکت

جه با تو مختلفی براي هزینه سرمایه سهامداران و سرمایه قرضی استفاده خواهد شد.هاي هدف، پروکسی

  کنیم:می به موارد گفته شده، متغیرهایی که در این پژوهش استفاده شده را به شکل زیر تعریف
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 محاسبه هاداراییزش دفتري مالی بر ارهاي : از تقسیم بدهیBook-leverage -اهرم دفتري .1

  گردد.می

 محاسبه هاداراییمالی بر ارزش بازاري هاي : از تقسیم بدهیMarket-leverage -اهرم بازاري .2

  گردد.می

ثابت ي هااراییدن و تجهیزات که هما آالتماشین: از تقسیم اموال، Tangibility -دارایی مشهود .3

  گردد.می محاسبه هاداراییدفتري هستند بر ارزش 

ع درآمد سیم جم: برابر با بازگشت دارایی است، که برابر است با تقProfitability - سودآوري . 4

 نسهامدارامالی به عالوه سهام هاي مالی (خالص مالیات) بر بدهیهاي خالص با هزینه

)Tatiana Albanez,2015(.  

  )1389نژاد،(رحمانی و فالح : لگاریتم طبیعی ارزش دفتري دارایی هاSize -اندازه .5

زمانی و (پور به ارزش دفتري دارایی ها هاداراییارزش بازاري : M/B-نرخ بازار به دفتر .6

  )1394منصوري،

  جاريهاي جاري به بدهیي هادارایی: برابر است با Liquidity -نقدینگی .7

 : برابر است با انحراف استاندارد بازگشت داراییRisk -ریسک .8

 هامداران است.س: شاخصی براي هزینه سرمایه Ke -هزینه سرمایه سهامدارن .9

  .)Tatiana Albanez,2015( قرضی است: شاخصی براي هزینه سرمایهKd- هزینه سرمایه قرضی .10

مربوط به آزمون فرضیه ها، از هاي در آخر براي آماده سازي متغیرهاي الزم جهت استفاده در مدل

شود. ابتدا اطالعات گردآوري شده در صفحات کاري ایجاد می نرم افزار صفحه گسترده (اکسل) استفاده

 دستیابی به متغیرهاي پژوهش انجامالزم براي هاي گردد و سپس محاسبهمی شده در محیط نرم افزار وارد

این پژوهش، این متغیرها در هاي شود. بعد از محاسبه کلیه متغیرهاي الزم جهت استفاده در مدلمی

شوند تا به صورت الکترونیکی به نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و می صفحات کاري واحدي ترکیب

ستفاده ا 1ایویوزنهایی، از نرم افزار هاي ام تحلیلتحلیل نهایی منتقل شوند. در این پژوهش جهت انج

  .)1391(خلیفه سلطانی،  خواهد شد

                                                
1. Eviews 
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 پژوهش انجامل و ابزار مورد نیاز براي یوسا -1-7-1

که براي اي در این پژوهش اطالعات مورد نیاز به دو روش جمع آوري خواهد شد: روش کتابخانه 

شود. لذا با مطالعه کتب و مقاالت و می پژوهش استفادهجمع آوري اطالعات در زمینه ادبیات و پیشینه 

شود. دیگري روش اسناد کاوي که می اینترنتی، اطالعات مورد نیاز جمع آوريهاي جستجو در سایت

شود. جمع آوري می استفادهها جهت انجام پژوهش و جمع آوري اطالعات مورد نیاز براي آزمون فرضیه

آورد نوین و اطالعات از قبیل تدبیرپرداز و رهمنتشر شده حاوي هاي زاراطالعات با استفاده از نرم اف

  .)1391(خلیفه سلطانی، پذیردمی ورس اوراق بهادار صورتاینترنتی از قبیل سایت سازمان بهاي سایت

  )پژوهش(بخش عملی  ي پژوهشمحل اجرا -1-7-2

که تعداد آنها تا  اوراق بهادار تهرانپذیرفته شده در بورس  هايشرکترا  جامعه آماري این پژوهش

ژوهش براي انتخاب روش د. در این پندهمی تشکیلشرکت رسیده است،  314به  1393پایان سال 

که در ایران انجام شده است از نمونه برداري غیراحتمالی هدف هایی مطابق اکثر پژوهشگیري که نمونه

. در طرح نمونه است 1393تا  1382 هايآن سال دوره زمانیشده که  دار (حذف سیستماتیک) استفاده

شوند که با معیار یا معیارهاي خاصی که می گیري غیر احتمالی، اعضایی از جامعه آماري انتخاب

پژوهشگر در نظر دارد، مطابقت داشته باشد. در این پژوهش، نمونه با کل جامعه آماري آغاز و پس از در 

   شود.می نمونه مورد نظر انتخابهایی رو فیلت نظر گرفتن شرایط

 کلید واژه ها - 8- 1

زاده و شود (احمدمی سهام گفتهو حقوق صاحبان ها ترکیب بدهیساختار سرمایه: به 

  ). 1384همکاران،

ظر هزینه سرمایه: به حداقل نرخ بازدهی گویند که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد ن

  .)1384زاده و همکاران،(احمد شرکت تامین شود گذارانسرمایه

هاي پیش روي مدیران واحد تجاري تصمیمهاي : یکی از مهم ترین تصمیممالیتامینتصمیمات 

یکی از اجزاي ضروري عملیات هر واحد تجاري است. مدیران  مالیتامیناست.  مالیتامینمربوط به 
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 کنندمی گیريتصمیماستفاده نمایند،  مالیتامینهاي واحد تجاري نسبت به اینکه از کدام یک از روش

  .)1393(چاوشی و همکاران،

  خالصه فصل - 1-9

و علت اینکه چرا  پرداخته پژوهشیان مساله اصلی سپس به ب شد آوردهاي این فصل ابتدا مقدمهدر 

، فرضیات و هم بررسی شده است بعد از این بخش سواالتاند مقایسه شده مالیغیرمالی با  هايشرکت

قسمت فرضیات هم به فرضیات اصلی و هم به فرضیات فرعی اشاره  که دراهداف پژوهش گفته شد 

را  نامهپایانی از مکه بخش مه آورده شدضرورت و اهمیت پژوهش ها . پس از این قسمتشده است

ها بودند به دادهکه میتوان گفت مرتبط با مبانی نظري پژوهش ها از این بخش سپس بعد دهد،می تشکیل

 و محل اجراي پژوهش پژوهشمتغیرهاي نمونه آماري، که در این قسمت  اخته شدو روش پژوهش پرد

  .مهم تعریف عملیاتی شدندهاي واژهاز جمله مواردي بودند که بررسی شدند و در آخر نیز کلید 
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  فصل دوم:

  پژوهشنظريمبانی
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 مقدمه  - 1- 2

  

 و یا رساله را تشکیل نامهپایانکه فصل دوم  یا همان مبانی نظري پژوهش پژوهشواقع ادبیات  در

است که در  پژوهشدهد، همان شکل تکامل یافته و کامل جستجوهاي مربوط به مفاهیم و پیشینه می

(پروپوزال) آمده است. این فصل حاوي اطالعات دقیق، کامل و جامع مربوط به موضوع  پژوهشطرح 

انجام شده از  تحقیقاتظري و بندي مفاهیم نقق باید با مطالعه، بررسی و طبقهاست که مح پژوهش

این مطالعات، حاصل  ها، اسناد و مدارك آن را ارائه نماید.ها، سایتنامهپایانها، ها، گزارشهها، مقالکتاب

باشد. چرا که هر می پژوهشمیزان آگاهی، تسلط و مهارت محقق راجع به موضوع مورد  دهندهنشان

گذشته باشد تا بتوان درك درست و کاملی از  تحقیقاتعلمی باید مبتنی بر نتایج مطالعات و  پژوهش

  نحوه و چرایی انجام آن داشت.

ه است که در این فصل آن اطالعات تکمیل شده اشاره شد پژوهشدر فصل اول پژوهش به کلیات 

پردازد و در می شود، فصل چهارم به تحلیلمی و روش پژوهش آوردهها و در فصل سوم مواد، داده

  شود.می از کل پژوهش گرفتهاي نهایت در فصل آخر نتیجه

پذیرفته شده در بورس اوراق  هايشرکت مالیتامینبراي بررسی تاثیر هزینه سرمایه بر تصمیمات 

انواع آن، مزایا و معایب  و مالیتامینمطالبی که در این فصل به آنها اشاره شده است شامل بهادار تهران، 

مرتبط با آن و هاي و مدل هزینه سرمایه ،موارد مرتبط با آنو  مالیتامینمختلف هاي استفاده از روش

  .است داخلی و خارجیهاي از پژوهشاي پیشینه و ساختار سرمایه کاربردهاي هزینه سرمایه،
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   مالیتامین - 2-2

  مالیتامینانواع روشهاي  -2-2-1

  خارجی مالیتامینداخلی و  مالیتامین - 2-2-1-1

  

و  هاداراییعملیاتی، فروش هاي وجوه نقد حاصل از فعالیتهاي منابع مالی داخلی، شامل جریان

وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار ي خارجی دربرگیرندهسود انباشته و منابع مالی 

اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیالت مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند 

توانند می وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آنها

ي سودآور، تسویه گذاريسرمایههاي ن منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجراي پروژهای

  کنند. در گردش ي یده و افزایش سرمایهموعد رسهاي بدهی

شرکت را بر ارزش آن،  مالیتامینهاي ) فعالیت1985: مدل میلر و مودیگلیانی (خارجی مالیتامین

هاي انی که مفروضات مدل میلر و مودیگلیانی نادیده گرفته شوند، فعالیتدانند. در زممی تاثیربی

گذاري سرمایههاي نقدي عملیاتی و فرصتهاي خارجی، یک شرکت اطالعاتی راجع به جریان مالیتامین

نقدي عملیاتی)، هاي فراهم ساختن اطالعاتی راجع به جریانآورند. در حالت اول (می آن، فراهم

شرکت، براي تامین نشده، مبین این است که جریان وجوه نقد جاري و آتی  بینیپیشخارجی  مالیتامین

، نوعی خبر نامساعد گذارانسرمایهگذاري آن کافی نیست. بنابراین، این رویداد از سوي نیازهاي سرمایه

باشد. از گذاري ممکن است معرف افزایش در سرمایه خارجی مالیتامینشود. از سوي دیگر، می تلقی

کنند، افزایش در می داراي خالص ارزش فعلی مثبت را قبولهاي جا که معموال مدیران، پروژهآن

  توان به عالمتی مثبت، تلقی کرد.می را مالیتامین

به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز  هاشرکت: براساس مدل سلسله مراتبی، داخلی مالیتامین

کنند و در صورتی که این منابع براي تامین نیازهاي شرکت می داخلی استفادهخود، ابتدا از منابع مالی 

روند. به عبارت می ریسکی و سهامهاي فاقد ریسک، بدهیهاي کافی نباشد، به ترتیب به سراغ بدهی

کنند که از حداکثر ظرفیت استقراضی خود استفاده می صرفا زمانی اقدام به انتشار سهام هاشرکتدیگر، 
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ها، تمایلی به ون نامطلوب بودن وضعیت مالی شرکته باشند. اعتبار دهندگان، نیز بنا به دالیلی چکرد

، 1388، اربابیان و صفري گرایلی،1389(کردستانی و نجفی عمران، ندارند هاشرکتاي وام به این اعط

  .)1392اعتمادي و منتظري،

  از طریق بدهی و استقراض مالیتامین -2-2-1-2

و باید اند استقراض نموده هاشرکتاز طریق بدهی و استقراض شامل وجوهی است که  مالیتامین

دهد که می این اجازه را هاشرکتبه  مالیتامینچه این طریق از آن را بازپرداخت کنند. اگري بهره

ترازنامه را  بایست بدهی ایجاد شده درمی مالکیت کامل شرکت را در اختیار داشته باشند با این حال

بدهی  .)1388(صدري نیا،  متعلقه بازپرداخت نمایندي تعهد کنند و به همین ترتیب آن را به همراه بهره

  هزینه تقسیم کرد.به دو دسته منابع کم هزینه و پر توانمی را

  بدهی با هزینه اندك

شوند می دهندگان ایجادیک سري از منابع خارجی وجود دارند که در ارتباط با مشتریان و اعتبار 

 باشند. در زیر به چند نمونهنمی قادر به جذب وجوه هنگفت مالیتامینهاي ولی در مقایسه با سایر روش

  توان اشاره کرد:می

یزات و الف) بستانکاران تجاري: خرید نسیه که عمدتًا از عرضه کنندگان مواد اولیه و تجه

که مؤسسات تجاري پرداخت وجوه به این عرضه کنندگان شود می پذیرد موجبمی آالت انجامماشین

هاي بین خرید کاال و سررسید این بدهی، از این وجوه در پروژهي آن را به تأخیر انداخته و در فاصله

  استفاده کنند. مدتکوتاه گذاريسرمایه

ان ها: موفقیت در این روش ارتباط زیادي با موفقیت محصوالت شرکت و میزب) پیش دریافت

تر ري بودن محصول شرکت در بازار بیشبرتري آن در بازار دارد. بدیهی است که هر چقدر توانایی انحصا

 هايشرکتتر در بیش مالیتامینتري خواهد داشت این روش امکان بیش مالیتامینباشد این شیوه 

نقد مورد نیاز خود میزبان زیادي از وجوه  هاشرکتسازي رایج بوده و این گونه خودروسازي و ساختمان

  کنند. می را از این طریق دریافت

بعد هاي تحمیل شده را به دورههاي پرداخت هزینه هاشرکتپرداختی: در این روش هاي ج) هزینه

عملیاتی اشاره نمود هاي توان به حقوق و دستمزد سایر هزینهها میاین هزینهي کنند. از جملهمی موکول
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د عملیات شرکت قابل افزایش است. عالوه بر این، این نوع بدهی داراي هزینه که با توجه به میزان رش

  د.باشمی هاشرکتنبوده و مورد استقبال 

  بدهی با هزینه زیاد

تعهد ناشر به پرداخت وجوهی ي دهندهنشانالف) اوراق قرضه: نوعی از اوراق بدهی است که 

اوراق قرضه که بین ناشر این اوراق ي نامهباشد. توافقمی به دارندگان اوراق مشخصهایی معین در تاریخ

 - نرخ بهره یا کوپن -شود معموًال شامل مواردي همچون: ارزش اسمی اوراقمی آن تنظیمي و دارنده

باشد. اوراق قرضه با اشکال گوناگونی همانند می تاریخ سررسید و سایر موارد -پرداخت بهرههاي تاریخ

 شودمی ل، قابل تعدیل، قابل بازخرید و اوراق قرضه با نرخ بهره متغیر منتشراوراق قرضه رهنی، سریا

  .)1389،(نجفی عمران

 مدت که براي کمتر از یککوتاههاي مدت و بلندمدت: وامکوتاههاي تجاري و وامهاي ب) بانک

خرید موجودي  مالیتامینگردش، براي عًا براي پر کردن حساب سرمایه درنواند سال در نظر گرفته شده

 رودمی گیري از تنزیل نقدي به کارفروش اعتباري و یا بهره مالیتامینتر، باال بردن حصول، بیش

شود که موجودي به وجه نقد تبدیل شده باشد. می این وام هنگامی بازپرداخت .)1388نیا، (صدري

 ثابت به کاري معموًال در افزایش سرمایهشود و می تحمیل بیشتربلندمدت براي مدت یکسال یا هاي وام

آالت و تجهیزات، راه اندازي راي ساخت یک کارخانه، خرید ماشینرا بها این وامها رود. بانکمی

کنند. بازپرداخت این می بلندمدت اعطاهاي گذاريسرمایهخطوط تولید جدید و تأمین وجوه براي دیگر 

  باشند.یم معموالً فصلی یا ماهانهها نوع وام

ج) خط اعتباري و اعتبارات اسنادي: یک خط اعتباري به منظور حفظ جریان نقدي مثبت، وجوه 

کند. سپس هنگامی که در مراحل بعد شرکت توانست مبالغ مورد نظر را می ی را به شرکت ارائهمدتکوتاه

زمانی که وجوه باز  گردد. یک مزیت خط اعتباري این است که تامی به دست آورد، این وام بازپرداخت

گیرد درحالی که در زمان نیاز جریان نقدي این خط فورًا در نمی به آن تعلقاي پس گرفته شود بهره

   .)1388(صدري نیا، گیردمی سترس قرارد

براي استقراض و صدور اسناد تعهدآور  هاشرکتي است که طی آن فرآیندخصوصی: ي د) عرضه

آورند و می بازنشستگی رويهاي بیمه و صنعت  هايشرکتمعموًال  تنها به معدودي از وام دهندگان
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خصوصی پیوندي است میان ي عرضههاي گیرد. بدهینمی استقراض از طریق انتشار عام اوراق انجام

یک وام معمولی و اوراق قرضه، چرا که به صورت ذاتی یک اوراق قرضه محسوب شده اما شرایط آن 

   .)1388(صدري نیا، ض گیرنده بستگی داردي قرمانند وام به نیازهاي فرد

  از طریق انتشار سهام  مالیتامین - 2-2-1-3

یک شرکت امکان به وجود آمدن هاي پروژه مالیتامیناتکاي صرف بر بدهی و استقراض براي 

نقدي پایداري نیست. ي مشکالت بسیاري را دارد و وجوه به دست آمده از طریق استقراض، سرمایه

ناشی از بدهی، ي رود. از سوي دیگر سرمایهمی سال فراتر 5تا  3آن به ندرت از هاي زمان واممدت 

کند. این عامل می اصل وام را ایجاببهره و اي دورههاي هی، بازپرداختتعهدي نیست. بدي سرمایه

قرار  شود که شرکت به هنگام کمبود وجه نقد به عللی همچون افت فروش در معرض تهدیدمی باعث

ممکن است به ها شود، بانکمی گیرد. در چنین مواقعی که شرکت از بازپرداخت بدهی خود، ناتوان

 شرکت را مجبور به انحالل نمایند را به مالکیت خود درآورند و یا هاداراییعنوان آخرین راه چاره، 

شود. در این می شرکتگذار مالک از طریق سرمایه (سهام) سرمایه مالیتامیندر  .)1388(صدري نیا،

گردد. سرمایه سهام به دو نوع می شود، عایدات بالقوه آن تقسیممی روش ضمن اینکه ریسک تقسیم

  سهام ممتاز و سهام عادي قابل انتشار است.

  سهام ممتاز

شرکت در زمان انحالل ي هاداراییمالکان سهام ممتاز به هنگام تقسیم سود و هم چنین نسبت به 

عادي اولویت دارند. به عبارت دیگر سهامداران ممتاز قبل از سهامداران عادي  دارانسهامشرکت به 

 درصد سودي محاسبه و پرداختي کنند. سود نقدي سهام ممتاز بر پایهمی سودهاي نقدي را دریافت

باشد. از این لحاظ آن سهام شباهت به اوراق می شود که به آن درصد سود اسمی گفته و اصوالً ثابتمی

قرضه دارد و از طرفی این سهام همانند اوراق قرضه هیچگونه حق مالکیت و کنترلی بر شرکت ناشر 

ندارد. هم چنین بر سود خالص باقی مانده هیچ گونه ادعایی ندارد. این سهام از این لحاظ که داراي 

شرکت دارد، شبیه سهام عادي ي هاداراییحیت کمتري بر سررسید نامشخص بوده و نسبت به بدهی ارج

  .)1389(نجفی عمران، ریسک آن از اوراق بدهی بیشتر استاست و از این رو 
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  سهام عادي

آن ادعاي مالکیت بر شرکت را داشته و مالک سودهاي باقی ي هباشد که دارندمی نوعی از سهام

مورد انتظار صاحبان ي تر و به تناسب بازدهدر نتیجه ریسک این نوع سهام بیش شرکت هستند.ي مانده

این سهام نیز بیشتر خواهد بود. سهام عادي معموًال برحسب حق رأي و سود نقدي به طبقات مختلفی 

ي در مقایسه بیشترشوند. به عنوان نمونه ممکن است یک طبقه از سهام عادي داراي حق رأي می تقسیم

ر طبقات سهام باشد. یا یک طبقه از سهام عادي سود نقدي را بر مبناي عملکرد بخش خصوصی از با سای

  .)1389(نجفی عمران، شرکت دریافت کند

  و بلند مدت مدتکوتاه مالیتامین - 2-2-1-4

 جاري مورد استفاده قرار يهاداراییموقت  گذاريسرمایهنوعا براي پشتیبانی  مدتکوتاه مالیتامین

 استفاده مدتکوتاهي جاري، از وام هاداراییموقت در  گذاريسرمایه مالیتامینمعموال براي گیرد. می

کمتر از اي شود که سررسید آن در فاصلهمی هایی مربوطمعموال به بدهی مدتکوتاهدوره  شود.می

از واحدهاي  میان مدت و بلند مدت در عرصه مدیریت مالی، برخی مالیتامیندر مورد  یکسال است.

برند. می سال به کار 10هاي سررسید بیش از یکسال و کمتر از مدت را براي تاریخه میانوراقتصادي د

رود. می سال نیز در برخی موارد به کار 5بیش از هاي اما، اصطالح دوره بلند مدت در مورد سررسید

  سال با دقت کافی تعریف نشده است.  10تا  5بنابراین، فواصل زمانی 

  از طریق ابزارهاي مالی اسالمی مالیتامین - 2-2-1-5

وران مسلمان خیلی از کشورهاي اسالمی، اندیشه بعد از اجراي موفق اندیشه بانکداري بدون ربا در

روي عقدهاي اي اي این منظور، مطالعات گستردهبه فکر طراحی ابزارهاي مالی اسالمی نیز افتادند و بر

براي ابزارسازي صورت گرفت تا بتوان با استفاده از آنها ابزارهاي مالی مناسب ها شرعی و قابلیت آن

جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که بر قرض با بهره و ربا مبتنی است، طراحی کرد. متفکران 

با رعایت ضوابط و مقررات شرعی، متناسب با اند آنان توانستهاند. ب بودهمسلمان در این عرصه نیز کامیا

نیازهاي واقع جوامع اسالمی، انواعی از ابزارهاي مالی را طراحی کنند. این ابزارها که برخی بیش از ده 

  شوند.می سال تجربه عملی دارد و برخی در حد اندیشه است، به سه گروه عمده تقسیم
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چون  سالمیرهاي مالی غیرانتفاعی هستند که براساس قراردادهاي خیرخواهانه اگروه نخست، ابزا

  قرض الحسنه و وقف طراحی شده اند.

شارکتی مادهاي سود انتظاري هستند که براساس قراردهاي گروه دوم، ابزارهاي مالی انتفاعی با نرخ

  چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات طراحی شده اند.

حه، ي مرابسود معین هستند که براساس قراردادهاهاي اي مالی انتفاعی با نرخگروه سوم ابزاره

   .)1385(موسویان و فراهانی فرد، انداجاره و استصناع طراحی شده

  پردازیم:می در ادامه به توضیح بعضی از این روشها

گیر چشمکه به صکوك شهرت یافته بسیار اخیر رشد ابزارهاي مالی اسالمی هاي : در سالصکوك

، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل 2توان صکوك را اوراق بهادار مبتنی بر داراییمی بوده است. در حالت کلی

   .)1386(سروش و صادقی، ویه و مبتنی بر اصول شریعت دانستمعامله در بازار ثان

و ها پس از جنگ جهانی دوم با افزایش تقاضاي خرید مسکن، بانک: اوراق بهادار رهنی

 فراوانی و کوششمالی و اعتباري با تقاضاي فراوانی براي وام مسکن روبه رو شدند. از این رهاي موسسه

ر آن ود. دصورت گرفت تا منابع مالی بیشتري جذب شده و از این راه، تسهیالت بیشتري نیز اعطا ش

 دودبه همین مورد محها بانک یمالتامینبود. بنابراین منابع ها عمدتا از محل سپردهها وام مالیتامینزمان 

ر رهن رمایه و بازاسبه بازار  مالیتامینآمریکایی) جهت هاي (به ویژه بانکها شد. از این رو بانکمی

ه ا پشتواناق بهادار باستفاده کردند. اور مالیتامینثانویه رو آوردند و از ابزارهاي مالی جدید جهت 

در  شود که بانکمی اطالقهایی رهنی به وامهاي رها بود. وامرهنی یکی از مهمترین این ابزاهاي وام

 ستاده ادایی را در رهن خود قرار برابر اعطاي تسهیالت به متقاضی (گیرنده تسهیالت)، سند دار

   .)1387(سروش، 

را موظف کرد تا یک مانده تسهیالت براي بخشهاي ها : شوراي پول و اعتبار، بانکاوراق مشارکت

از تسهیالت براي بخشهایی مانند کشاورزي، اي باید ماندهها نماید. بدین ترتیب که بانکمختلف حفظ 

باشد. با می صنعت و معدن و ساختمان و ... را حفظ کنند و این مانده تسهیالت اعطایی نیز ارقام بزرگی

، انعطاف دادن تسهیالت اعطایی بانکها به بخشهاي مختلف و همچنین حفظ مانده تسهیالت براي آنان

                                                
2. Asset base securities 
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شود که بخشهایی که نیازمند اعتبار و وام می شود. این محدودیتها سببمی بانکها براي دادن اعتبارات کم

تواند کال و بعضا و یا با سرعت کافی به آنها پاسخ بدهد، به دنبال نمی هستند، چون سیستم بانکی

دولتی و همچنین بخش  هايشرکتبگردند. راههایی که به  گذاريسرمایهراههایی براي تامین منابع 

به بعد به انتشار اوراق مشارکت رو آوردند، در  1373هاي شود. در نتیجه طی سالمی خصوصی منجر

نهایت انتشار اوراق مشارکت به عنوان ابزار سیاست پولی شکل نگرفت، بلکه براي رفع نیاز بنگاههاي 

عه نظام اعتباري و پولی بوده عدم کارایی مجموباشد که نتیجه می گذاريسرمایهاقتصادي و به منظور 

   .)1383(جاللیان، است

: نظام مالی اسالمی متشکل از بانکداري اسالمی، بیمه اسالمی و بازار سرمایه اسالمی اوراق مرابحه

با پیشرفت خود به عنوان یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شده و به مثابه یک مدل 

در مقابل نظام کالسیک مورد توجه قرار گرفته است. در این میان با گسترش بازار اسالمی، ابزار مالی کارا 

مطلوب از جمله هاي اسالمی مرابحه که بر اساس عقد محوري مرابحه طراحی شده است، داراي ویژگی

مورد اقبال سود معین، درجه نقدشوندگی باال، قابلیت انجام به صورت نقد و نسیه، ریسک پایین بسیار 

بر مبناي مرابحه، مساوي با اعطاي وام بر مبناي بهره نیست. این  مالیتامینواقع شده است.  گذارانسرمایه

روش در واقع فروش مدت دار کاالست که در مورد سود و قیمت تمام شده آن اطالع کافی و رضایت 

   .)1392(موسویان و عباسی،  طرفین وجود دارد

  از راههاي مختلف مالیتامینقوت و ضعف  نقاط -2-2-2

  از طریق بدهی  مالیتامیننقاط قوت  - 2-2-2-1

باشد. در صورتی که می قابل قبول مالیاتیهاي باشد که جزء هزینهمی بهرهي . بدهی شامل هزینه1

از  مالیتامینباشد. به همین دلیل اکثر صاحب نظران نمی سود پرداختی بابت سهام داراي چنین ویژگی

  دهند.می از طریق سرمایه ترجیح مالیتامینطریق بدهی را بر 

  . خریداران اوراق قرضه به جز بهره، سهمی از سود بعد از بهره و مالیات شرکت ندارند.2

  تر تمام شود.تواند ارزانمی . بازپرداخت بدهی در دوران تورمی3

4 
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According to this theory, whenever the manager observes that the stock price is overvalued 
through issuing stocks they act financing, and when the stock price is undervalued through 
creating debt, they financing to repurchase its stock. Therefore, the aim of this study was to 
evaluate the effect of market timing theory on capital structure of financial and non-
financial companies that are listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the 
listed companies of Tehran Stock Exchange over a period of 12 years from 1382 to 1393 
were sampled. Financial information of 121 sample were collected and analyzed. Research 
hypothesis have been tested using ordinary least squares regression and generalized in 
Eviews. The result of the main model is that when the cost of equity is high, the firms will 
rely on debt, and when the cost of debt is high, they also rely on debt which this result does 
not approve the effect of market timing theory on capital structure of listed firms in Tehran 
Stock Exchange.The results of this study for financial companies is that when the cost of 
debt capital is high, they rely on debt, and for non-financial companies when the cost of 
equity capital is high, they rely on debt. Finally, we can say that the impact of this theory 
for financial and non-financial companies that were done separately, not confirmed. 
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