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چکیده:
در دنیای رقابتی امروز ،خلق ارزش برای مشتریان و سهامداران ،هدف اصلی شرکتها میباشد .اقتصاد به
هم پيوسته جهانی ،پارادایم جديدی در مفهوم ارزش شرکت از منظر سهامداران پديد آورده است .ديگر،
دارايیهای مشهود و نقدينگی ،منشاء اولیه و اصلی ارزش بنگاه را تشکیل نمیدهند و عواملی همانند دارايیهای
نامشهود و الگوی نوين سازمانی مبتنی بر استراتژیمداری و ارزشآفرينی است که بیش از پیش مورد توجه
میگیرد .از طرفی به دنبال پیشرفت فناوری اطالعات ،انتظارات سرمايهگذاران از اطالعات و معیارهای کاراتر
برای ارزيابی و تصمیمگیری باالتر رفته است .به همین جهت معیارهای مالی راهبردی ،بهتر میتواند منعکس
کننده عملکرد مالی سازمانها و مزيت رقابتی پايدار آنها باشد .معیار ارزش خلقشده سهامداران ،با در نظر گرفتن
پارامترهايی نظیر ارزش بازار سهام ،میزان سود تقسیم شده و افزايش سرمايه ،هم میتواند سرمايهگذاران را در
انتخاب پرتفوی سرمايهگذاری با بازده مناسبتر کمك نموده و هم به مديران جهت فهم بهتر استراتژیهای
رقابتی کمك مینمايد .در پژوهش حاضر ،مفهوم معرفی شده ،در نظام بانکداری کشور مورد بررسی قرار گرفته
است .در اين راستا 41 ،بانك پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی شش دوره زمانی ( 4811لغايت
 )4838ارزيابی و رتبهبندی شدند .نتايج اين تحقیق نشان میدهد بيش از  %54مجموع ارزش خلق شده در
صنعت ،تنها توسط دو بانک با ميزان تقریبا یکسان صورت پذیرفته است در حاليکه مقدار متوسط آن
در صنعت  %7بوده میباشد.

مفاهیم کلیدی :ارزش خلقشده سهامداران ،مزيت رقابتی پايدار ،مديريت استراتژيك

 1مقاالت این شماره فصلنامه ،به مقاالت منتخب سيزدهمين کنفرانس بين المللی مدیریت اختصاص یافته است.
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مديريت  ، MBAدانشگاه صنعتی شريف
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مديريت  ، MBAدانشگاه صنعتی شريف
استاديار دانشکده مديريت و اقتصاد  ،دانشگاه صنعتی شريف
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مقدمه
در سالهای اخیر ،باور عمیقی درباره ارزشآفرينی برای سهامداران مانند حاکمیت شرکتی به وجود آمده است.
جهانی شدن سازمانها و پیشرفت فناوری اطالعات باعث شده است که انتظارات سرمايهگذاران از اطالعات
افزايش يافته و در نتیجه موجب افزايش تقاضا برای معیارهای مربوط و شفافاندازهگیری عملکرد و مزيت رقابتی
پايدار شده است .امروزه سرمايه گذاران ،اعتباردهندگان و مديران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا
برایاندازهگیری ثروت سهامداران هستند که از میان آنها میتوان به ارزش خلقشده سهامداران اشاره کرد .با
وجود اين که ارزش خلقشده سهامداران ،مقیاس مهمی برای سالمت مالی شرکت محسوب میشود اما
محدوديتهای خاص خود را دارد و از ترفندهای حسابداری و هیجانات بازار بورس اوراق بهادار تهران مصون
نیست (.)Erasmus, 8002
از نظر سهامداران واحد تجاری ،جريانهای نقد آزاد میتواند به عنوان معیاری به منظور ايجاد ارزش برای آنان
تلقی شود .زيرا واحدهای تجاری که جريانهای نقد آزاد مثبت بااليی داشته باشند ،انتظار میرود که با سرمايه
گذاری وجوه مذکور در طرحهای سرمايه گذاری جديد بتوانند برای سهامداران خود ايجاد ارزش نمايند .از ديدگاه
اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد ،فرض بر اين است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع
خويش هستند .مديران نیز از اين قاعده مستثنی نمیباشند .با در نظر گرفتن نظريه تضاد منافع میان مديران و
مالکان ،4مديران واحدهای تجاری از انگیزه الزم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار
میباشند .عمل دستکاری در سود ،روش مرسوم در بین شرکتها است که از مشکالت نمايندگی نشات میگیرد
به خصوص زمانی که جريانهای نقدی آزاد باال و فرصتهای سرمايه گذاری پايین باشد .فعالیتهای مديران
ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزينهها و مخارجی گردد که باعث
کاهش ثروت سهامداران شود .مديران ممکن است فرايندهای حسابداری را برای افزايش سود منتشرشده و به
منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژهها به کار گیرند .مديران اين شرکتها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور
اهداف شخصی عمل میکنند و قصد دارند تا با سرمايه گذاری در پروژههای زيانده و فاقد بازده و عدم افشای
مناسب در رابطه با وجوه نقد سرمايه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزيه و تحلیل محدوديتهای پروژه
توسط سرمايه گذاران بر مشکالت نمايندگی بیفزايند (.)Froud & Johal, 8000
نقش اساسی مديريت سازمانهای نوين ،ارزشآفرينی برای همه افراد و نهادهايی است که به نوعی وجود خود را
در سازمان جستجو میکنند .در میان ذينفعان هر سازمان و بنگاه که بهطور عمده از سهامداران ،مشتريان،
کارکنان ،تامینکنندگان کاال ،جامعه و مراجع دولتی تشکیل میگردند ،سهامداران بخاطر نقش محوری در
کارآفرينی و شکلدهی بنگاه و همچنین پذيرش ريسك ،از جايگاه ويژهای برخوردارند .ارزش برای سهامداران
عمال از طريق خلق ارزش برای ساير ذينفعان سازمان ايجاد میشود و هنر مديريت ،تلفیق و تعادل در ارزش
آفرينی برای مجموعه ذينفعان است .نهايت امر سهامداران به ارزشهای مورد انتظار خويش دست میيابند و نیز
ادامه سرمايهگذاری در شرکت را مطلوب میدانند ( .)Steward, 4334امروزه سهامداران انتظار دارند که بتوانند از
طريق شاخصهای قابل اتکا ،اطالعات مربوط به سودآوری واقعی بنگاه ،وضعیت نقدينگی فعلی و آتی بنگاه،
پتانسیل درآمدزايی و رشد پايدار شرکت و تحلیل ريسك آن را بدست آورند .از اينرو معیارهای جديدی برای
سنجش ارزش بنگاه مطرح شده که به سرعت جايگزين معیارها و شاخصهای سنتیاندازهگیری ارزش بنگاه شده
است (.)Froud & Johal, 8000
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از منظر راهبردی ،دستیابی به مزيت رقابتی نیازمند اجرای راهبردی بلند مدت میباشد تا نتايج اين تصمیمات اثر
خود را بروی ثروت صاحبان سهام بگذارد .پس صاحبان سهام در تصمیمات سرمايهگذاری خود آينده نگر عمل
میکنند به همین دلیل قیمت سهام شرکت تا حد مناسبی نشان دهنده انتظارات سهامداران از آينده شرکت
میباشد .در طرف ديگر و آنچه از ديرباز بر آن تاکید میگشت ،شاخصهای حسابداری عمدتا بر سود و زيان کوتاه
مدت و نه آينده بلند مدت تکیه دارند .شاخصهای مالی ،شاخصهای گذشته نگر هستند .آنها نتايج و خروجیها
را گزارش میکنند؛ نتايج عملیاتی که در گذشته اتفاق افتاده است.
شاخصهای مالی موجب ترويج رفتارهايی در کوتاه مدت میشود که ارزش افرينی بلند مدت را فدای عملکرد
کوتاه مدت میگرداند .بنابراين همواره کاهش هزينه و افزايش درآمد به هر نحو مورد نظر است .در واقع از يك
زاويه نگاه ديگر ،شاخص مبتنی بر ارزش ايجاد شده برای سهامداران گويای اين مفهوم است که شرکت در کجای
مسیر راهبردی خود گام بر میدارد و شاخصی آيندهنگر محسوب میشود .بنابرين میتواند تا حد مناسبی گويای
ابعاد راهبردی شرکتها باشد .بدين منظور در اين پژوهش به بررسی ارزش خلقشده برای سهامداران پرداخته
میشود .شاخص بکارگرفته شده شاخصی است آيندهنگر که ارزيابی مناسبی از استراتژیهای پیادهسازی شده
بنگاه اقتصادی در بازاری رقابتی را نمايان میسازد.

ادبیات پژوهش
به طور کلی رويکردها و روشهای مختلفی برای ارزيابی عملکرد از منظر مالی وجود دارد که پژوهشگران در
طول تاريخ از آنها برای سنجش عملکرد سازمانها به کار بسته اند .از منظر نوع اطالعات مورد استفاده ،اين
روشها را میتوان در چهار دسته زير طبقهبندی کرد:
الف) روشهايی که درآنها از اطالعات حسابداری برای ارزيابی عملکرد استفاده میشود ،مانند نسبتهايی
همچون  ROEو .ROI
ب) روشهايی که ترکیبی از اطالعات حسابداری و بازار را برای ارزيابی عملکرد مورد استفاده قرار میدهد .مانند
نسخههای مختلف  Qتوبین ،با نسبت .P/E
ج) دادههای مديريت مالی مانند بازده حقوق صاحبان سهام و بازده اضافی هر سهم
د) معیارهای اقتصادی مانند  EVAو  MVAو REVA
در نظر گرفتن اهداف استراتژيك شرکت برای انتخاب مجموعهای از روشهای ارزيابی عملکرد مناسب ،برای يك
شرکت ضرورت دارد .اين استراتژیها به منظور رقابت آسان در زمینههای فعالیتی شرکت طراحی شدهاند ،به
عنوان مثال ،در صورتی که برتری فنی و نوآوری محصوالت به عنوان عوامل اصلی در مزيتهای رقابتی شرکت
محسوب شوند ،معیارهای عملکرد مورد استفاده بايستی عملکرد شرکت در اين زمینهها را نسبت به ساير رقبا
اندازهگیری کند و يا اگر شرکت خواهان برتری در بازار از بعد کیفیت محصوالت باشد ،معیار مورد استفاده بايستی
سطح مطلوبی از کیفیت را اندازهگیری و کنترل کند.
صرف نظر از اينکه شرکت در بخش تولیدی يا خدماتی فعالیت میکند در انتخاب مجموعهای از معیارهای
عملکرد بايد اين نکته را در نظر بگیرد که ايجاد رابطه در بین اين معیارها ضرورت دارد .ايجاد رابطه به منظور
حصول اطمینان از اين مطلب است که يك بعد يا مجموعهای از ابعاد عملکرد ،در نتیجه توجه به ابعاد ديگر در
نظر گرفته نشوند .انتخاب مجموعه يا ترکیبی از معیارهای عملکرد در اغلب موارد متفاوت است؛ با اينکه بسیاری
از شرکتها سیستم حسابداری خود را با استفاده از اصول حسابداری مشترك سازماندهی میکنند ،ولی در زمینه
استفاده از معیارهای ارزيابی عملکرد از انتخابهای متفاوتی برخوردار هستند .مثالً بعضی از معیار ارزش افزوده
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اقتصادی ( ،)EVAبرخی از معیار نرخ بازده دارايیها ( ،)ROAبرخی از معیار نرخ بازده سرمايه ( )ROEو يا غیره
استفاده میکنند.
از دير باز شرکتها به دنبال معیاری برای سنجش عملکردشان بودهاند .تا اين که مفاهیم و معیارها در گذر زمان
کامل شدند و بحث ارزش را در خود جای دادند .روند اين معیارها در جدول شماره ( )4نشان داده شده است.
جدول  .1روند معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانها
دهه 1331

دهه 1311

دهه 1371

دهه 1311

ارزش افزوده
اقتصادی
()EVA

نسبتهای ارزش
بازار به ارزش
دفتری

سود هر سهم
()EPS

شکل گيری اوليه
سيستم دوپونت

ارزش افزوده بازار
()MVA

نرخ بازده دارایی ها
()ROA

ترکيب قيمت و
حقوق صاحبان
سرمایه

نرخ بازدهی
سرمایهگذاریها
()ROI

معيار ارزیابی
متوازن

نرخ بازده خالص
دارایی ها
()RONA

حقوق متعلق به
سهامداران
()TSR

جریانات نقدی
()CF

نرخ بازده اضافی
()RI

بازده جریانات نقد
سرمایه گذاریها
()CF ROA

با نگاهی به سير تغييرات این معيارها ،مشاهده میکنيم که معيارهای سنتی حسابداری جای خود را به
معيارهای مبتنی بر ارزش دادهاند .از منظر راهبردی ،دستیابی به مزیت رقابتی نيازمند اجرای راهبردی
بلند مدت می باشد تا نتایج این تصميمات اثر خود را بروی ثروت صاحبان سهام بگذارد .پس صاحبان
سهام در تصميمات سرمایه گذاری خود آیندهنگر عمل میکنند به همين دليل قيمت سهام شرکت تا
حد مناسبی نشاندهنده انتظارات سهامداران از آینده شرکت میباشد .در طرف دیگر و آنچه از دیرباز
بر آن تاکيد میگشت ،شاخصهای حسابداری عمدتا بر سود و زیان کوتاهمدت و نه آینده بلندمدت
تکيه دارند .شاخصهای مالی ،شاخصهای گذشتهنگر هستند .آنها نتایج و خروجیها را گزارش
میکنند؛ نتایج عملياتی که در گذشته اتفاق افتاده است .شاخصهای مالی موجب ترویج رفتارهایی در
کوتاه مدت میشود که ارزش آفرینی بلندمدت را فدای عملکرد کوتاه مدت میکند .بنابراین همواره
کاهش هزینه و افزایش درآمد به هر نحو مورد نظر است .اقدام در جهت کاهش برنامههای آموزش و
تحقيقات از این قبيل است .در واقع از یک زاویه نگاه دیگر ،شاخص مبتنی بر ارزش ایجاد شده برای
سهامداران گویای این مفهوم است که شرکت در کجای مسير راهبردی خود گام بر میدارد و شاخصی
آیندهنگر محسوب میشود .بنابرین میتواند تا حد مناسبی گویای ابعاد راهبردی شرکتها باشد.
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شکل  .1نقشه مرور ادبیات شیوههای ارزیابی عملکرد شرکتها

استرن و استوارد ( )1331تعداد  119شرکت را طی سالهای  1311-1317بر اساس ميانگين ارزش
افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار دادند  .نتيجه تحقيق در مورد شرکتهای با ارزش افزوده اقتصادی
مثبت ،نشان دهنده همبستگی باال بين ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بود؛ در حالی که این
نتيجه در مورد شرکتهای با ارزش افزوده اقتصادی منفی چندان جالب نبود  .استوارت جزئيات این
تحقيق را در کتابش با عنوان "در جستجوی ارزش " 11ارائه کرده است.
کرامر و پوشنر ( ) 2111شدت رابطه بين ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار ر ا در 1111
شرکت نمونهای استرن  -استوارت طی سالهای  1332-1312آزمودند  .آنها دریافتند سود خالص
عملياتی بعد از ماليات بيش از ارزش افزوده اقتصادی انحراف ارزش بازار را توضيح میدهد  .در حقيقت
از نتایج تحقيق آنها چنين استنباط شد که بازار بيشتر بر سود و نه ارزش افزوده اقتصادی متمرکز
است.
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کرامر و پيترز ( )2111توانایی ارزش افزوده اقتصادی را به عن وان شاخصی از ارزش افزوده بازار در 49
صنعت آمریکا آزمودند  .دوره تحقيق آنها سالهای  1331 -1371بود  .نتيجه تحقيق حاکی از این -
صنعت آمریکا آزمودند  .دوره تحقيق آنها سالهای  1371بود ،که استفاده از ارزش افزوده اقتصادی به
عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار به جای سود خالص عملياتی بعد از ماليات هيچ گونه منفعتی
ندارد.
ماچوگا و همکاران ( ) 2112محتوای اطالعاتی ارزش افزوده اقتصادی را در پيش بينی سود هر سهم
برای نمونهای شامل  5912شرکت آمریکایی برای سالهای  1311تا  1331بررسی کردند  .نتيجه
حاکی از بار فزاینده اطالعاتی ارزش افزوده اقتصادی و رابطه معنادار آن با پيش بينی سود هرسهم بود.
فرناندز ( )2111به بررسی  419شرکت امریکایی با استفاده از دادههای ارزش افزوده بازار  ،ارزش افزوده
اقتصادی  ،سود خالص عملياتی بعد از ماليات و ميانگين موزون هزینه سرمایه پرداخت  .نتایج برای
 231شرکت حاکی از این بود که همبستگی ارزش افزوده بازار و سود خالص عمل یاتی بعد از ماليات
در هر سال بزرگتر از همبستگی ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی است  .بنابراین ،وی به این
نتيجه رسيد که نمیتوان ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان برترین شاخص اندازه گيری عملکرد و
نمایندهای از ارزش افزوده بازار معرفی نمود.
ورثينگتون و وست ( )2115محتوای اطالعاتی ارزش افزوده اقتصادی را برای  111شرکت استراليایی
در سالهای  1331- 1332با محتوای اطالعاتی سود باقی مانده ،جریانهای نقد عملياتی و سود قبل
از اقالم غير مترقبه مق ایسه کردند .در این تحقيق ،سود قبل از اقالم غير مترقبه و ارزش افزوده
اقتصادی به ترتيب دارای بيشترین و کمترین ارتباط با بازده سهام بودند  .ضرایب همبستگی برای
متغير های ارزش افزوده اقتصادی ،جریان نقد عملياتی ،سود باقی مانده و سود قبل از اقالم غير مترقبه
به ترتيب برابر  %13.23 ،%11.1 ، %19.23و  %29.17بود و سود قبل از اقالم غير مترقبه بيشترین
ارتباط را با بازده نشان میداد.
رامانا ( ) 2114تحقيقی در مورد ارتباط ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی و سایر معيارهای
معمول حسابداری در  259شرکت بزرگ هندی طی سالهای  2119 -1333انجام داد.
معيارهای معمول حـسابداری شـامل  PAT ،NOPAT ،CFO ،PBITبـود .نتيجه تحقيق نشان داد که
ضریب همبستگی معيارها با ارزش افزوده بازار به صورت رابطـه زیـر است:
R2PAT> R2PBIT> R2NOPAT > R2EVA

در نتيجه  PATنسبت به سایر معيارها همبـستگی بيـشتری بـا  MVAداشـت و ادعـای استوارت در
مورد این که ارزش افزوده اقتصادی بهترین معيار ارزیابی عملکرد شـرکت اسـت ،رد شد.
چنگ و همکاران ( )2117در تحقيق خود  ،اثر استفاده از شبکه اینترنت را بر افزایش عملکرد مالی
شرکتها بررسی کردند .آنها ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی را در نظر گرفتند .نتایج نشان
داد که استفاده از اینترنت ،موجب افزایش عملکرد شرکتها میشود.
کای ریازیس و انستسيس ( )2117تحقيقی در مورد ارتباط ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی
با بازده سهام در  121شرکت یونانی برای سالهای  2119 -1331انجام دادند  .نتایج حاکی از رد
ادعای استوارت مبنی بر وجود رابطه بين ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام بود.
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آنها دليل نبودن رابطه توجيه کننده ر ا چگونگی محاسبه ميانگين موزون هزینه سرمایه  ،تعدیالت
انجام شده و وضعيت بورس یونان معرفی کردند.
گریفيت ( )2115توانایی ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار در  49صنعت
آمریکا آزمود .دوره تحقيق او سالهای 1371- 1331بود .نتيجه تحقيق حاکی از این بود ،که استفاده
از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار بـه جـای سـود خالص عملياتی بعد از
ماليات هيچ گونه منفعتی ندارد.
فرناندز ( )2111که معتقد بود نمیتوان ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان برترین شاخص اندازه گيری
عملکرد و نماینده ای از ارزش افزوده بازار معرفی نمود و آن را در قالب مقالهای نگاشت .فرناندز خود
شاخصی برای ارزیابی ارزش خلق شده برای سهامداران معرفی نمود که کامال مبتنی بر بازار سهام و
انتظارات سهامداران بود .در آن مقاله این شاخص را معرفی و سپس برای  152شرکت سهامی آمریکایی
بين دورههای زمانی  1333-1337و همچنين  1333-1332محاسبه نمود.
فو و مگی ( )2115تحقيقی بر روی  15بانک بزرگ تجاری در قاره آسيا و اقيانوسيه بين سالهای
 2111 – 2119صورت دادند .که به وجود همبستگی مثبت بين بهرهوری عمليات بانکی و ارزش
سهامداران در طول زمان پی بردند.
رادیچ ( )21114طی پژوهشی بر روی معتبرترین بانکهای ژاپنی بين سالهای  2111-1333مهم
ترین عوامل در توضيح ارزش خلق شده برای سهامداران را سه عامل بهره وری عمليات بانکی ،ریسک
اعتباری بانکها و اندازه آنها دانست.

تعریف و محاسبه شاخص ارزش خلقشده سهامداران ()CSV
روند محاسبه ارزش خلقشده سهامداران ( )CSVدر اين مقاله نیاز به آشنايی با متغیرهای ديگر مالی دارد .در
شکل زير اين روند بررسی به ترتیب در شکل ديده میشود .بنابرين برای توضیح اين روند ابتدا با تكتك متغیرها
آغاز مینمايیم (.)Fernandez, 8002
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام يك شرکت ،معموال ارزش بازار شرکت نیز اطالق میگردد که از طريق افزايش
قیمت هر سهم افزايش میيابد .افزايش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در يکسال ،برابر است با ،ارزش بازار
حقوق صاحبان سهام پايان سال منهای ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پايان سال گذشته.
میزان افزايش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در بازار برای يك دوره زمانی مشخص از اختالف ارزش کل سهام
در بازار در آخر دوره و ابتدای دوره محاسبه میشود (.)Fernandez, 8008
اصطالح ارزش افزوده سهامدار به تفاوت بین دارايی نگه داشته شده توسط سهامداران در پايان يکسال معین و
دارايی نگه داشته شده آنان در سال گذشته تعريف میگردد .افزايش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ،ارزش
افزوده سهامدار نمیباشد ( .)Machuga et al., 2002زمانی در مورد افزايش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
بحث میشود که:
.4

سهامداران پول پرداختی به سهام جديد شرکت را پرداخت نمايند.

.2

تبديل اوراق قرضه بدون وثیقه( 2تضمین شده) قابل تبديل ،رخ دهد.
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و زمانی در مورد کاهش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (نه کاهش ارزش افزوده سهامدار) بحث میشود که:
.4

شرکت به تمامیسهامداران پول پرداخت نمايد( .سود تقسیمی 8يا سود سهام)

.2

بازخريد سهام شرکت در بازار صورت پذيرد( .بازخريد سهام)1

با توجه به موارد ياد شده ارزش افزوده سهامدار را میتوان از ديدگاه مورد محاسبه قرار داد ،که بدين شرح است:
+

افزايش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

+

سود تقسیم شده در طول سال

ارزش
افزوده
سهامدار

ديگر پرداختیها به سهامدار
+

(حق تقدم سهام ،تخفیف بر ارزش اسمیسهام ،خريد مجدد سهام ،سهام
جايزه و)...

-

هزينه افزايش سرمايه ،اختیار معامله ،اختیار خريد

-

تبديل اوراق قرضه قابل تبديل به سهام

()SVA

شکل  .2ارزش افزوده سهامدار ()SVA

از تقسیم ارزش افزوده سهامدار ( )SVAدر يك سال به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ( )EMVدر ابتدای
سال ،بازده سهامدار 5بدست میآيد که اين نشاندهنده رابطه بین  SVAو  EMVمیباشد ( Fernandez,
.)8008
𝐴𝑉𝑆
𝑉𝑀𝐸

()1

= 𝑅𝑆

ارزش افزوده سهامدار ( ،)SVAارزش ايجاد شده حقوق صاحبان سهام نمیباشد و اين دو ،مفاهیم متفاوتی دارند.
برای ارزش ايجاد شده طی دوره ،بازده سهامدار بايستی باالتر از بازده مورد انتظار 6گردد .بازده مورد انتظار حقوق
صاحبان سهام به نرخ بازده دارايی بدون ريسك 1و ريسك شرکت بستگی دارد .بازده مورد انتظار صاحبان سهام از
مجموع نرخ بهره سپرده بلند مدت بانکی به اضافه مقداری که معموال بعنوان صرف ريسك 1نامیده میشود،
بدست میآيد (.)Fernandez, 8002
()2

𝑚𝑢𝑖𝑚𝑒𝑟𝑃 𝑘𝑠𝑖𝑅 𝐾𝑒 = 𝑟𝑓 +

 CSVبدين معنی است که ارزش ايجاد شده شرکت در يك سال ،زمانی ايجاد میشود که عملکرد شرکت بیش
از انتظار افزايش يابد و بر اساس رابطه شماره  8يا  1بدست میآيد (.)Fernandez, 8008
()3

) 𝑒𝐾 𝐶𝑆𝑉𝑖 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑖 × (𝑆𝑅𝑖 −

به عبارت ديگر:
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) 𝑒𝐾 × 𝑖𝑝𝑎𝐶 𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑀( 𝐶𝑆𝑉𝑖 = 𝑆𝑉𝐴𝑖 −

()4

رويکرد ارزش سهامدار از گزينههای ارزشمند پیشبینی عملکرد شرکتها محسوب میگردد .پیشبینی ارزش
سرمايهگذاریها از طريق تنزيل جربانات نقد آتی پیشبینی شده ،صورت میپذيرد .ارزش يك سرمايهگذاری و يا
ارزش يك شرکت و حتی ارزش بخشی از شرکت معادل کل جريان نقد تنزيل شده میباشد .ارزش سهامدار
زمانی محاسبه میگردد که ارزش تمامیتعهدات مالی (ارزش بازار بدهی) از ارزش شرکت کسر گردد .راپورت
بطور خالصه ارتباط درونی اصلی بین مفاهیم ارزش سهامدار را در نمودار زير نشان داده است (:)Giurcia, 2001

شکل  .3شبکه ارزش سهامدار راپاپورت

روش تحقیق
جامعه آماری اين پژوهش شامل  41بانك پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی مورد بررسی
اسفند ماه  4811تا اسفند ماه  4838میباشد که  6سال مالی را در بر میگیرد .دادههای مورد نیاز اين تحقیق از
صورتهای مالی شرکتها در سايت کدال 3و سابقه قیمت آنها در سايت شرکت مديريت فناوری بورس تهران40
استخراج گرديد .برای انجام تحقیق مفروضات زير مورد توجه قرار گرفت:
 .4سرمايه گذاران سهام عادی خريداران تصادفی هستند.
 .2سرمايه گذاری بر روی سبد سهام متنوع 44انجام میپذيرد و در نتیجه صرف ريسك برابر صرف ريسك
بازار است.
 .8نرخ بازده دارايی بدون ريسك برابر نرخ بازده تضمین شده سپرده بلندمدت بانکی و مقدار آن برای
سالهای مختلف بر اساس نرخهای مصوب اعالم شده از طرف بانك مرکزی 42در نظر گرفته شد.
(جدول شماره )2
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 .1صرف سهام بازار برابر تفاضل میانگین ساالنه بازده شاخص کل بورس و نرخ ساالنه سود سپرده بانکی
بلندمدت در طول  45سال محاسبه گرديد و مقدار تقريبی  %1در نظر گرفته شد.
 .5برآورد ارزش بازار بر اساس قیمت سهام در انتهای سال مالی و تعداد اوراق منتشر شده در زمان مورد
نظر انجام شد.
 .6با توجه به اينکه ،سال مالی اغلب بانكها  80اسفند ماه میباشد اين زمان به عنوان معیار استخراج
دادهها در نظر گرفته شد.
جدول  .2نرخ مصوب سود سپرده بلندمدت بانکی و بازده مورد انتظار سهامدار
سال
بازده سود
سپرده
بازده مورد
انتظار

1333

1332

1331

1331

1333

1333

%22

%20

%20

%45

%4175

%43

%26

%21

%21

%43

%24

%2475

برای هر بانك مورد نظر ،در انتهای سالهای مورد پژوهش ،قیمت ،تعداد سهام و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
محاسبه گرديد .همچنین با استفاده صورتهای مالی منتشر شده ،دادههای سود نقدی ،افزايش سرمايه استخراج
گرديد .بر اساس میزان تغییرات ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و همچنین سود تقسیم شده بین سهامداران و
افزايش سرمايه از طريق عرضه سهام حق تقدم به سهامداران ،میزان ارزش افزوده سهامدار و بازده سهامدار
محاسبه گرديد .در ادامه ،با استفاده از متغیرهای بازده مورد انتظار ،بازده سهامدار و ارزش بازار حقوق صاحبان
سهام مقدار شاخص ارزش خلق شده سهامداران بدست میآيد.

یافتههای پژوهش
مطابق روش توضیح داده شده ،همانطور که در جدول شماره ( )8مشاهده میشود ،ارزش خلق شده سهامداران برای
بانكهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طول  6سال ،از  4811تا  4838و همچنین سه سال اخیر از  4830تا 4838
محاسبه گرديد .همچنین ارزش بازار حقوق سهامداران اين شرکتها در سه سال  4830 ،4811و  4838در جدول آمده
است .در قسمتهايی که ارزش بازار برابر صفر قرار داده شده  ،به معنای آن است که در آن سال شرکت مورد نظر در بورس
اوراق بهادار حضور نداشته است.
جدول  .3ارزش خلق شده سهامداران و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

بانک

ارزش خلق شده سهامداران

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

(هزار میلیارد ریال)

(هزار میلیارد ریال)
1333

1331

1331

1331-1333 1333-1333

پاسارگاد

58714

40711

15785

54781

44786

ملت

52783

86732

15711

84722

48730

تجارت

21730

45733

52721

21714

40711

 425

فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال دهم ،شماره  ،93پایيز 1935

پارسیان

26786

5761

86718

41711

8700

صادرات

41714

41732

11764

25756

46710

کارآفرین

41751

3741

21742

44764

5702

اقتصاد نوین

44713

-1735

22761

21783

5751

سینا

44762

2765

42731

40741

4753

انصار

42711

8751

20761

44721

2700

دی

1741

5708

40754

8718

0700

گردشگری

8726

8726

1785

2752

0700

ایران زمین

2716

6746

6710

0700

0700

سرمایه

2723

-1751

6731

1701

0700

پست بانک

4734

0713

1715

2723

0756

همانطور که در نتايج ديده میشود بر اساس شاخص مورد نظر ،بانكهای پاسارگارد و ملت در طول سالهای
 4811تا  4838نسبت به ساير بانكها ثروت بیشتری برای سهامداران خود خلق کردهاند و در مقايسه با ساير
بانكها استراتژی رقابتی بهتری را اتخاذ کردهاند .اين در حالی است که بانكهای مذکور نسبت به ساير بانكها،
از سرمايه ثبت شده بیشتری برخوردار بوده و در طول سالهای مورد بررسی نسبت به رقباء افزايش سرمايه
بیشتری داشته اند .همچنین بنابر نتايج بدست آمده ،پست بانك و بانك سرمايه در اين جدول کمترين میزان خلق
ارزش را برای سهامداران داشته و در رقابت با ساير بانكها عملکرد پايین تری داشتهاند .نکته ديگر اينکه بانك
اقتصاد نوين و بانك سرمايه در سه سال اخیر از میزان ثروت خلق شده برای سهامداران خود کاستهاند و مقدار اين
شاخص برای آنها منفی شده است.
با مقايسه ارزش ايجاد شده سهامداران در دو دوره  8ساله و  6ساله ،مشخص گرديد بانك ملت نسبت به ساير
بانكها در سه سال گذشته ،ارزش بسیار بیشتری را برای سهامدارانش ايجاد کرده است که اين امر میتواند نشان
دهنده برتر بودن استراتژیهای اين بانك در طول اين زمان باشد .بانك اقتصاد نوين نیز در اين زمان مقدار 1350
میلیون ريال از ثروت صاحبان سهام خود کاسته است و در رقابت با ساير بانكها عملکرد ضعیف تری داشته است.
در جدول شماره ( )5ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری و میزان متوسط آن در سه سال ،4838
 4830و  4811درج شده است .همچنین ،مجموع  6ساله و  8ساله ارزش خلق شده سهامداران صنعت بانکداری و
مقدار متوسط ارزش خلق شده به ازای هر بانك آمده است.
مطابق با نتايج بدست آمده ،در طی زمان  6سال مورد بررسی اين پژوهش ،در مجموع به ارزش بازار بانكها
 81176هزار میلیارد ريال اضافه شده است در حالیکه ارزش خلق شده سهامداران در اين مدت تنها  %60اين مقدار
و برابر  21174هزار میلیارد بوده است .میزان ارزش بازار روند افزايشی داشته است در حالیکه ثروت خلق شده
سهامداران در سه سال اخیر نسبت به زمان مشابه پیش از آن کاهش يافته است.
جدول  .5ارزش خلق شده سهامداران و ارزش بازار در صنعت
ارزش خلق شده سهامداران

ارزش بازار

(هزار میلیارد ریال)

(هزار میلیارد ریال)
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1333

1331

1331

سال

1331-1333 1333-1333

مجوع صنعت

211703

40676

141718

226711

10721

متوسط صنعت

41765

1764

23711

46720

5702

به منظور مقايسه دقیق تر و بی اثر کردن ارزش بازار هر بانك ،در جدول شماره ( )6نسبت ارزش خلق شده
سهامداران هر بانك به ارزش بازار همان بانك در سال  38آمده است .همچنین ارزش خلق شده سهامداران برای
هر بانك به مجموع ارزش خلق شده صنعت و نیز در ستون آخر جدول ،ارزش خلق شده هر بانك به مجموع
ارزش بازار برای بازه بررسی  4811تا  4838ذکر شده است.
جدول  .6مقایسه عملکرد بانکها بر اساس شاخص ارزش خلق شده
سهامداران
ارزش خلق شده

(بر اساس انتهای
سال )4838

سهامداران نسبت
به ارزش بازار
بانک

سهم ارزش خلق
شده سهامداران
هر بانک از
مجموع ارزش
خلق شده صنعت

ارزش خلق شده
سهامداران هر بانک
به مجموع ارزش
بازار صنعت

پاسارگاد

%14

%22

0748

ملت

%64

%24

0748

تجارت

58

%44

0701

پارسیان

%12

%44

0706

صادرات

%83

%1

0705

کارآفرین

%51

%6

0708

اقتصاد نوین

%52

%5

0708

سینا

%30

%5

0708

انصار

%62

%5

0708

دی

%61

%8

0702

گردشگری

%11

%4

0704

ایران زمین

%81

%4

0704

سرمایه

%88

%4

0704

پست بانک

%83

%4

0700

متوسط

%53

%1

1014

مجموع

-

%111

1053
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همانطور که در جدول شماره ( )6مشاهده میشود ،با تقسیم ثروت خلق شده سهامداران هر بانك بر میزان ارزش
بازار حقوق صاحبان سهام آن بانك در سال  ،38امکان مقايسه بانكها بدون اثرات بزرگی ارزش بازار آنها فراهم
میشود .در اين حالت بانكهای سینا ،پارسیان و پاسارگاد به ترتیب بیشترين ارزش خلق شده و مزيت رقابتی را
داشتهاند.
نکته جالب ديگر اينکه ،مطابق ستون دوم جدول  ،5بیش از  %15مجموع ارزش خلق شده در صنعت ،تنها توسط
دو بانك پاسارگاد و ملت با میزان تقريبا يکسان صورت پذيرفته در حالیکه مقدار متوسط آن در صنعت  %1بوده
است .اين نکته می تواند بیانگر رقابت باالی اين دو بانك در صنعت بانکداری برای جلب مشارکت بیشتر سرمايه
گذاران باشد.
نکته قابل توجه ديگر اينکه بر اساس جدول ( )8بانك صادرات با وجود ثروت خلق شده سهامداران باالتر از
میانگین ،نسبت به ارزش بازار خود ثروت کمی را برای سهامداران خلق کرده است و با مقدار  %83کمتر از
میانگین قرار میگیرد .

بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش ،يکی از شاخصهای ارزيابی واندازهگیری کمی ارزشمندی شرکتها از منظر راهبردی و ثروت
خلق شده برای صاحبان سهام و سودمندی سرمايه گذاری معرفی گرديد .به علت حضور تعداد محدودی از بانكها
در بورس اوراق بهادار قبل از سال  11و احتمال وجود خطا و اشتباه در گزارشهای موجود ،بازه  6ساله برای اين
پژوهش در نظر گرفته شد.
جهانی شدن ،پیشرفت تکنولوژی اطالعات ،تشديد رقابت در صنعت و کسب و کار و نیز اهمیت يافتن تفکرات
استراتژيك در سرمايه گذاری ،جستجو برای رويکردهای جديد جهت ارزيابی عملکرد شرکتها را بیش از پیش
ضروری ساخته است .از آنجا که شاخص ثروت خلق شده سهامداران عالوه بر ماهیت تجمعی ،دامنه معقولی از
معیارهای عملکردی در دسترس را مورد کاربرد قرار داده و نیز امکان مقايسه را برای سازمانها فراهم میکند،
میتوان از آن به عنوان ابزاری کارآمد برای ارزيابی عملکرد در حوزههای مختلف از جمله استراتژی ،مالی و
اقتصادی استفاده کرد.
از طرفی ،محققان حوزه مالی و حسابداری امروزه بر توانمندی باالی معیارهای مبتنی بر ارزش بیش از معیارهای
سنتی عملکرد تاکید میکنند ،زيرا تفکر حاکم بر سازمانها امروزه به دنبال خلق ارزش در نگاه مشتريان و
سهامداران است ،به همین سبب معیارهای مالی استراتژيك بهتر میتواند منعکس کننده عملکرد سازمانها باشد.
بايد متذکر شد که عواملی ممکن است بر نتايج اين تحقیق اثرگذار باشند.
به رغم حسابرسیهای انجام شده ،نمیتوان ادعا کرد که اطالعات مندرج در صورتهای مالی به دور از اشتباهات
با اهمیت و اساسی است .اين امر میتواند بر نتايج عملکرد شرکتها و ثروت خلق شده سهامداران بدست آمده،
تاثیر داشته باشد .همچنین از محدوديتهای اين روش ،اين است که در دوره کوتاهمدت بر ارزش سهامدار تمرکز
دارد ،در حالیکه در بلندمدت ممکن است ارزش سهامدار کاهش يابد.
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به دلیل اهمیت موضوع ،در اين پژوهش به ارزيابی عملکرد مالی راهبردی بانكهای حاضر در بورس اوراق بهادار
برای بازه زمانی  6سال مالی پرداخته شد .بانكها بر اساس نتايج بدست آمده رتبه بندی شده و برای مقايسه
بهتر ،نتايج برای دورههای مالی  8ساله و  6ساله ارائه شد .همچنین جهت آنالیز و تفسیر بهتر نتايج عملکرد
رقابتی بانكها و میزان ارزشمندی آنها از مبناهای مقايسهای 48مختلف از جمله ،مجموع و مقدار متوسط ارزش
بازار صاحبان سهام در صنعت و نیز مجموع و متوسط ارزش خلق شده در صنعت بهره گرفته شد .بر اساس نتايج
حاصل از پژوهش ،بانكهای پارسیان و ملت به ترتیب بهترين و بانكهای پست بانك و سرمايه به ترتیب بدترين
عملکرد را برای  6دوره مالی ( )4811-4838داشتهاند .همچنین بر اساس  8دوره مالی ( )4830-4838به ترتیب
بانك ملت و بانك سرمايه بهترين و بدترين عملکرد را داشتهاند .همچنین بانك سینا نسبت به ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام خود ،بیش از ساير بانكها برای سهامداران ارزش ايجاد کرده است.
در ارتباط با نتايج پژوهش ،به سرمايه گذارانی که به دنبال کسب ارزش باالتری از سرمايه گذاری خود میباشند،
پیشنهاد میشود در انتخاب سرمايه گذاری خود به معیارهای مالی راهبردی شرکت توجه نموده و سرمايه گذاری
خود را در سهام شرکت هايی انجام دهند که دارای ارزش خلق شده سهامداران باالتری هستند .همچنین توصیه
میشود برای ارزيابی عملکرد مديران ارشد از منظر مديريت استراتژيك توجه بیشتری به معیار معرفی شده ،به
عمل آيد.
برای تحقیقات آينده میتوان بازده مورد انتظار ( )Keرا بر اساس مدل قیمت گذاری دارايیهای سرمايهای
( )CAPMبرای هر سهم به صورت جداگانه محاسبه نموده و نتیجه آن با تحقیق حاضر مقايسه گردد .همچنین
پیشنهاد میشود جهت مقايسه بهتر ،شاخص ارزش خلق شده سهامداران ( )CSVو پیش بینی روند آن ،در ديگر
صنايع رقابتی انجام گیرد .ساير زمینههای پژوهشی در ارتباط با شاخص بیان شده میتواند شامل موارد زير باشد:
بررسی ارتباط افزوده اقتصادی ( )EVAارزش خلق شده سهامداران ( ،)CSVارزيابی و تحلیل عواملی که باال يا
ضعیف بودن ارزش خلق شده سهامداران ( )CSVرا در صنعت بانکداری يا هر صنعت ديگر را توضیح میدهد ،اثر
تغییرات در سیاست سود سهام پرداختی به سهامداران در شرکتهای سهامی بر روی ارزش خلق شده سهامداران
( ،)CSVمحدوديتها و توانمندی تئوریهای ارزيابی عملکردی مبتنی بر ارزش علیالخصوص ارزش خلق شده
سهامداران ( )CSVاز منظر تئوریهای مالی رفتاری ،بررسی وجود همبستگی بین ارزش خلق شده
سهامداران( )CSVو ديگر شاخصهای ارزيابی عملکرد از جمله  ROE ،EVAو غیره.
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