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در اين مقاله به مرور کلي نقش مطبوعات و رسانهها در بازارهاي مالي پرداخته ميشود .بررسي
نقش رسانهها و شناسايي انگیزههاي آنها براي پوششهاي خبري ميتواند تأثیر مهمي بر فرايند تصمیم
گیري داشته باشد .رسانهها با افزايش شفافیت خبرها ميتوانند کاهش هزينه کسب اطالعات براي
معاملهگرها و تأثیر بهتر اطالعات در قیمتهاي سهام را منجر شوند .انتشار گسترده اطالعات مهم
حسابداري بايد منجر به افزايش شفافیت خبرها شود که نتیجه آن کاهش هزينه کسب اطالعات براي
معاملهگرها و تأثیر بهتر اطالعات در قیمتها خواهد بود .بنابراين ،بررسي حلقه ارتباطي بین مديران
و سرمايهگذارها ميتواند براي تبیین نوع رفتار سرمايهگذاران مفید واقع شود .مطبوعات تجاري
بازارهاي سرمايه را با دو روش جداگانه تحت تأثیر قرار ميدهند .اول ،به عنوان اشاعهدهنده اطالعات
شرکتها بهتر از هر منبع ديگري عمل ميکنند .دوم ،ميتوانند به عنوان ايجادکننده اطالعات از طريق
تولید اطالعات جديد براي کنشگران بازار سرمايه نقش مهمي ايفا نمايند.
واژههای کلیدی :پوشش رسانهاي ،اطالعات حسابداري ،ارزشگذاري ،ايجادکنندگي اطالعات،
انتشاردهندگي اطالعات.
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مقدمه
اهمیت رسانهها و تأثیر مهمي که انواع آنها ،بهويژه روزنامهها و شبکههاي خبري ،اجتماعي
و اينترنتي بر تصمیمگیري دارند ،موجب شده که به عنوان يک چالش جديد در حوزه مالي
مورد بررسي قرار گیرند .فرايند انتقال اطالعات حسابداري به داراييهاي مالي امري پیچده و
دشوار است که از طريق تعامل افراد مختلف در بازار سرمايه به وقوع ميپیوندد .بازيگران اصلي
در اين فرايند شامل مديران (افشاکننده اطالعات) ،واسطهگرهاي اطالعاتي (نشردهنده اطالعات)
و سرمايهگذارها (استفادهکننده اطالعات) است .نقش مهمي که واسطهگرهاي اطالعاتي در
قیمتگذاري اطالعات حسابداري بازي ميکنند منجر شده است که بخش وسیعي از ادبیات
حسابداري به بررسي تأثیر پیش بیني سود توسط تحلیلگرهاي مالي بر قیمتهاي سهام معطوف
شود .با اين حال ،پژوهشهاي نسبتاً کمي در مورد تأثیر رسانههاي تجاري بر شکلگیري قیمتها
صورت گرفته است ،اگرچه اطالعاتي که از سوي رسانهها در خصوص شرکتها منتشر ميشود
به مراتب گسترده تر ،پر نفوذتر و قابل دسترستر نسبت به اطالعاتي است که از سوي تحلیلگرها
در اختیار مخاطبها قرار ميگیرد .با توجه به نقشي که مطبوعات تجاري به عنوان اشاعه دهنده
اطالعات دارند هنوز مشخص نیست که چگونه ميتوانند قیمت گذاري بازار را نسبت به
اطالعات اقالم تعهدي و جريان نقدي تحت تأثیر قرار دهند .انتشار گسترده اطالعات مهم
حسابداري بايد منجر به افزايش شفافیت خبرها شود که نتیجه آن کاهش هزينه کسب اطالعات
براي معاملهگرها و تأثیر بهتر اطالعات در قیمتها خواهد بود .بنابراين ،بررسي حلقه ارتباطي
بین مديران و سرمايهگذارها ميتواند براي تبیین نوع رفتار سرمايهگذاران مفید واقع شود .هدف
اصلي در اين مقاله تبیین نقش مطبوعات و رسانههاي تجاري از طريق نقش ايجادکنندگي و
اشاعه دهندگي اطالعات جهت تأثیرگذاري بر بازارهاي مالي به واسطه ارايه مطالب درست و
بهموقع به سرمايهگذارها ميباشد.
نقش مطبوعات و رسانهها در تصمیمگیریهای مالی
امروزه اطالعات مالي ،ابزار راهبردي مهم در تصمیمگیري اقتصادي محسوب ميشود و بدون
شک کیفیت تصمیمها نیز بستگي به صحت ،دقت و به هنگام بودن اطالعات دارد .در بازارهاي
مالي ،اطالعات ميتواند به صورت نشانهها ،عالئم ،اخبار و پیشبینيهاي مختلف از داخل يا
خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ايجاد واکنش و تغییراتي
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در قیمت سهام شود .واکنشهاي بازار به اطالعات متفاوت است؛ در برخي موارد واکنش افراد
عقاليي نیست و موجب نابهنجاريي از جمله افزايش يا کاهش بیش از حد قیمتها ميشود.
واکنش بیش از اندازه يا کمتر از اندازه ،زماني رخ ميدهد که افراد با توجه به اطالعات جديد،
قیمت سهام را بیشتر يا کمتر از ارزش ذاتي آن تعیین ميکنند ،اما اين رفتار اقتصادي ،نوعي رفتار
غیرعقاليي در بازار محسوب ميشود که شايد بتون آن را نوعي واکنش منطقي نسبت به عدم
اطمینان سرمايهگذارها تلقي نمود .مطبوعات تجاري نیز به عنوان بخشي از حلقه ارتباطي بین
سهامداران و شرکتها ميتوانند بازار سرمايه را با دو روش جداگانه تحت تأثیر قرار دهند .اول ،
مطبوعات ميتوانند به عنوان اشاعهدهنده اطالعات 1شرکتها بهتر از هر منبع ديگري عمل کنند.
دوم ،ميتوانند به عنوان ايجادکننده اطالعات 2از طريق تولید اطالعات جديد براي فعاالن بازار
سرمايه نقش مهمي ايفا نمايند.
براي بررسي تأثیر مطبوعات بر تصمیمگیري و رفتار سرمايهگذاران ميتوان بر اقالم تعهدي
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و جريانهاي نقدي 4متمرکز شويم .به نظر اسلون ( )1996سرمايهگذارها به طور نظاممند اجزاي
اقالم تعهدي سود را بیش از واقع و اجزاي جريانهاي نقدي عملیاتي را کمتر از واقع ارزيابي
ميکنند (خالف قاعده )5که اين امر منجر به قیمتگذاري اشتباه ميگردد و با بازده آتي سهام
در ارتباط است .بنابراين ،اين متغیرها (اقالم تعهدي و جريانهاي نقدي) مجموعه مناسبي هستند
براي توضیح اينکه چگونه قیمتها ميتوانند منعکس کننده اطالعات حسابداري در زمان انتشار
عمومي از سوي مطبوعات تجاري باشند .بسیاري از اطالعاتي که از سوي مطبوعات و رسانهها
به بازار عرضه ميشوند به صورت اخبارکوتاه 6بوده که فقط حاوي اطالعات خالصه ميباشند.
بنابراين انتشار گسترده اطالعات ازسوي رسانهها همیشه نمي تواند قیمتگذاري اشتباه را کاهش
داده و يا آن را تحت تأثیر قرار دهد .در مقابل اخبار کوتاه ،مقالههاي کاملخبري 7اطالعات را
از منابع مختلف ،از جمله مديران ،تحلیلگرها و کنشگران درساير بازارها بدست ميآورند و به
سرمايهگذاران اطالعاتي فراتر از آنچه توسط شرکتها افشا ميشود ارايه ميکنند (دريک و
همکاران.)2014 ،
نقش مطبوعات تجاری به عنوان یک واسطهگر اطالعاتی
همانطور که لي ( )2001بیان کرد فرايند تأثیرپذيري اطالعات مربوط حسابداري در قیمتهاي
سهام امري دستوري و اجباري نیست ،بلکه نیازمند صرف زمان و تحلیل از سوي کنشگران
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بازار سرمايه است .اعالن اطالعات حسابداري از سوي شرکتها به سرمايهگذاران اين امکان را
ميدهد که نسبت به پرداختها و جريانهاي نقدي آتي و ارزشگذاري نادرست اوراق بهادار
شناخت کافي بدست آورند (کوتاري .)2009 ،بسیاري از پژوهشهاي حسابداري بر اين موضوع
تاکید دارند که اطالعات جاري حسابداري ميتواند بر بازدههاي آتي سهام تأثیرگذار باشند
(آبرابانل و بوش .)1997 ،با توجه به نقشي که مطبوعات تجاري به عنوان اشاعهدهنده اطالعات
داراند هنوز مشخص نیست که چگونه ميتوانند قیمتگذاري بازار را نسبت به اطالعات اقالم
تعهدي و جرياننقدي تحت تأثیر قرار دهند .از يک طرف ،انتشار گسترده اطالعات مهم
حسابداري بايد منجر به افزايش شفافیت خبرها شود که نتیجه آن کاهش هزينه کسب اطالعات
براي معاملهگرها و تأثیر بهتر اطالعات در قیمتها خواهد بود (بلومفیلد  .)2002عالوه براين،
سرمايهگذارهاي خبره نهادي از نزديک مجراهاي توزيع مرتبط با انتشار اطالعات مانند
مطبوعات ،لوحهاي فشرده اطالعاتي و ...را مورد بررسي و ارزيابي قرار ميدهند .بنابراين ،انتشار
گسترده اطالعات حسابداري توسط مطبوعات بايد تعداد معاملهگرهاي خبره و آگاه را که نسبت
به اخبار و اطالعات آگاهي دارند افزايش دهد و به تبع آن کاهش قیمتگذاري اشتباه در بین
سرمايهگذارها را سبب شود .از طرف ديگر ،ممکن است اطالعات مهم منتشر شده توسط
شرکتها به اندازه کافي توسط معاملهگرها مورد بررسي قرار گیرند ،به طوري که انتشار آنها
توسط مطبوعات داراي نقش کم يا بي اثري در افزايش اشاعه اطالعات داشته باشد (بوش و
همکاران  .)2010عالوه براين ،بسیاري از اطالعاتي که توسط مطبوعات و رسانهها به بازار عرضه
ميشوند به صورت اخبارکوتاه بوده که فقط حاوي اطالعات خالصه 8ميباشد (سولتز .)2010
بنابراين انتشار گسترده اطالعات توسط رسانهها همیشه نمي تواند قیمتگذاري اشتباه را کاهش
داده و يا آن را تحت تأثیر قرار دهد (اسلون.)1996 ،
مطبوعات و رسانههاي تجاري ميتوانند از طريق نقش ايجادکنندگي اطالعات ،قیمتگذاري
اشتباه اطالعات حسابداري را ازطريق ارايه مطالب درست به سرمايهگذاران براي درک بهتر
آنها نسبت به عملکرد آتي شرکت کاهش دهند .خبرنگاران مطبوعات و رسانههاي تجاري
بستههاي اطالعاتي موثرتري را در اختیار سرمايهگذارها قرار ميدهند .شواهد تجربي حاکي از
آن است که از ديد سرمايهگذارها مقالههاي مطبوعات و رسانههاي تجاري به مراتب معتبرتر از
منابع اطالعاتي است که توسط تحلیلگرها و يا شرکتها منتشر ميشوند (کوتاري و همکاران
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 .)2009بنابراين ،مقالههاي کاملخبري ميتوانند نقش ايجادکننده اطالعات را داشته باشند و
بتوانند قیمتگذاريهاي اشتباه را تحت تأثیر قرار دهند.
مروری بر پژوهشهای صورت گرفته
به طور کلي پژوهشهاي نسبتا کمي در مورد تأثیر رسانههاي تجاري بر اطالعات حسابداري
صورت گرفته است که بخش مهمي از آنها به ابتداي قرن بیست و يکم و بعد از سال 2000
میالدي مربوط ميباشد .در ايران نیز تا زمان نگارش اين مقاله هیچ گونه پژوهشي در اين زمینه
انجام نشده است .در ادامه ،پژوهشهاي صورت گرفته به تفصیل مورد بررسي قرار ميگیرند.
میلر ( )2003به بررسي "نقش رسانهها به عنوان يک عامل نظارتي براي تقلب در حسابداري"
پرداخت .نمونه پژوهش وي شامل  263شرکت بود که در طي سالهاي  1987تا  2002توسط
کمیته تقلبات حسابداري کمیسیون بورس اوراق بهادار آمريکا متخلف شناخته شدند .از اين
تعداد مطبوعات تجاري موفق شده بودند قبل از اعالن عمومي تخلفات به احتمال وقوع تقلب
در  76مورد آنها از طريق مقالههاي خبري اطالعرساني کنند .پرسش اصلي پژوهش اين بود
که محیط اطالعاتي شرکتها و مشخصههاي تقلب چگونه ميتوانند عاملي براي توجه مطبوعات
جهت پوشش رسانهاي باشند؟ به نظر او شرکتهايي که داراي اندازه بزرگتري باشند (براساس
ارزش بازار سهام) بیشتر در کانون توجه تحلیلگرها ،نهادهاي قانوني و رسانههاي تجاري
خواهند بود .رسانهها در صورتي تمايل به پوشش خبري تقلبهاي بالقوهي شرکتها دارند که
داراي کمترين هزينه و بیشترين مخاطب براي آنها باشد .همچنین ماهیت تقلب از قبیل اختالس
يا مبادلههاي نهاني درون سازماني نیز در نوع پوشش خبري رسانهها موثر هستند ،اما تکرار و يا
شدت تخلف نميتواند موضوعي براي مقالههاي خبري و تحلیلي از سوي مطبوعات باشد .نکته
مهم اين است که بدانیم رسانه چگونه به عنوان عامل بازدارنده تقلب حسابداري عمل ميکند.
نتايج بررسيها نشان داد که رسانهها بیشتر به منابع متعدد اطالعاتي موثق ،تحلیلگرهاي بازار
سرمايه ،تغییر حسابرس و دعاوي حقوقي اتکا ميکنند .به طور کلي ميتوان بیان نمود که
مطبوعات و رسانههاي تجاري ميتوانند با بهرهگیري از نقش ايجادکنندگي اطالعاتي به عنوان
ابزاري براي نظارت و کاهش تقلبهاي حسابداري عمل نمايند.
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وگا ( )2005به بررسي تأثیر پوشش رسانهاي اطالعات محرمانه و عمومي بر اعالن سود ساالنه
شرکتهاي بورس اوراق بهادار نیويورک در بازه زماني سالهاي  1986تا  2000پرداخت .بدين
منظور  9213اعالن سود و خبرهاي مرتبط با پوشش رسانهاي آنها مورد بررسي قرار گرفت.
اجزاي مدل رگرسیون مورد استفاده به شرح زير ميباشد:
متغیر وابسته پژوهش بازده غیرعادي انباشته لحاظ گرديد .براي محاسبه سطح اطالعات
محرمانه (متغیر مستقل اول) از مدل احتمال تجارت آگاهانه ) (PINايزيلي و اوهارا براي 40
روز قبل از اعالن سود استفاده شد .براي محاسبه سطح اطالعات عمومي (متغیر مستقل دوم) از
دو متغیر موهومي (مجازي) استفاده گرديد .اول از طريق مجموع تعداد روزهايي که قبل از
اعالن سود ساالنه شرکت ،مطالب مربوط به آن ،از سوي رسانهها مورد پوشش خبري قرار
گرفتند که اگر خبر شرکت مورد نظر به عنوان سرتیتر خبرها بود عدد يک و در غیر اينصورت
صفر در نظر گرفته شد .دوم از طريق عامل شگفتي بازده؛ بدين معني که اگر بازده غیرعادي
شرکت مورد بررسي بیش از بیست درصد باشد عدد يک و در غیر اينصورت صفر در نظر
گرفته ميشود .متغیرهاي کنترلي نیز شامل گردش سهام ،حجم مبادله ،جريان نقدي ،اندازه
شرکت ،نسبت ارزش دفتري به بازار ،تعداد تحلیلگرها بود .با انجام آزمونهاي آماري مشخص
شد که بازده سهام با پوشش رسانهاي اعالن سود ساالنه و احتمال تجارت آگاهانه ارتباط
معنيداري دارد .به عبارت ديگر واکنش قیمت سهام به خبرهاي منتشر شده عمومي نميتواند
همانند تأثیر خبرهايي باشد که خبرهاي محرمانه شرکتها بر قیمتها و بازده سهام ميگذارند.
تتالک ( )2007در پژوهشي با عنوان "محتواي تمايلهاي سرمايهگذار :نقش رسانهها در بازار
سرمايه "به بررسي نقش مطبوعات تجاري در بورس اوراق بهادار نیويورک پرداخت .هدف
اصلي از اين پژوهش تبیین ارتباط بین محتواي گزارش رسانهها با فعالیتهاي روزانه بازار سهام
از طريق تمرکز بر مقالههاي خبري روزنامه وال استريت ژورنال بود .يکي از مهمترين داليل
انتخاب اين روزنامه ،اعتبار و قدمت طوالني و همزماني آن با ايجاد شاخص داو-جونز بیان شد
که از اين شاخص براي بیان تغییرات بازده بازار نیز استفاده گرديد .براي محاسبه شاخص بازار
درطي دوره  15ساله پژوهش بیش از  4000بازده روزانه محاسبه شد .وي با بررسي مقالههاي
ستون "شانه به شانه با بازار" از سال  1984تا  1999اين روزنامه ،دريافت که اين گونه مقالههاي
تحلیلي-خبري داراي تأثیر روانشناختي و اجتماعي بر تمايلهاي سرمايهگذارها است .براي اين
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منظور ابتدا مقاله ها از دو جنبه خوش بینانه و بدبینانه از يکديگر تفکیک شدند که وجه تمايز
خبرهاي خوشبینانه از بدبینانه کلمههاي بکار رفته در مقالههاي روزنامه بودند .به دلیل اينکه در
طي دوره پژوهش در سال  1990شرايطهاي خاص اقتصادي حاکم بر آمريکا و ساير نقاط جهان
بود و بازدههاي بیش از انتظار در بورس نیويورک اتفاق افتاد ،براي خنثي نمودن اين تأثیر بر
بازدههاي سرمايهگذاري و تمايلهاي سرمايهگذارها ،دوره پژوهش به دو بازه زماني يکسان از
 1984تا  1991و از  1992تا  1999تقسیم بندي شد .سپس با بررسي آنها مشخص شد اوالً بازده
کم بازار منجر به بدبیني مقالههاي خبري ميشود .ثانیاً بدبیني مطبوعات نسبت به بازار سهام
کاهش مبادله را به همراه دارد .بنابراين از محتواي گزارش رسانهها بهعنوان روش جايگزين براي
تمايل سرمايهگذاران استفاده شد .او همچنین متوجه شدکه پیشبیني بدبینانه منجر به خبرهاي بد
درباره جريانهاي نقدي آتي و يا بازده سهام ميشود که وجود محتواي اطالعاتي آنها را ثابت
ميکند .در نهايت بیان نمود که پیشبینيهاي بدبینانه رسانههاي تجاري منجر به کاهش حجم
مبادله سهام ميشود.
فانگ و پرس ( )2008پژوهشي با عنوان "پوشش رسانهاي اطالعات و بازده مقطعي قیمت
سهام" را براي  500شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آمريکا که قیمت بازار سهام
آنها حداقل  5دالر بود ،طي سالهاي  1993تا  2002انجام دادند .براي بررسي ارتباط بین
پوشش رسانه اي و بازده مورد انتظار سهام از مدل رگرسیوني فاما-مکبث استفاده شد .برطبق
نتیجه پژوهش سهامهايي که مورد پوشش رسانهاي قرار نميگیرند نسبت به سهامهايي که پوشش
خبري دارند ،بازده باالتري کسب ميکنند .البته اين امر بیشتر در مورد شرکتهاي کوچک و
شرکتهاي با مالکیت خصوصي و شرکتهايي که کمتر از سوي تحلیلگرها مورد توجه قرار
ميگیرند قابل تعمیم است .همچنین مشخص شد که وسعت و دامنه انتشار اطالعات از سوي
رسانهها بر بازده سهام شرکتها تأثیرگذار است و اطالعاتي که از سوي رسانهها در خصوص
شرکتها منتشر ميشود ،به مراتب گسترده تر ،پرنفوذتر و قابل دسترستر نسبت به اطالعاتي
است که از سوي تحلیلگرها در اختیار مخاطبان قرار ميگیرد.
کور و همکاران ( )2008در پژوهشي"تأثیر نفود قلم مطبوعات بر پاداش مديران اجرايي" را
با بررسي بیش از  11000مقالهخبري از سال  1993تا  2001که مربوط به پوشش خبري پاداش
 3126مدير اجرايي در  2052شرکت مختلف بورس اوراق بهادار آمريکا بود مورد بررسي قرار
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دادند .سپس مقالههاي خبري را به دو بخش خبرهاي با لحن مثبت و خبرهاي با لحن منفي دسته
بندي کردند .در اين پژوهش بیشترين پوشش خبري پاداش مربوط به شرکت بین المللي تیکو با
 320مقاله و کمترين پوشش براي شرکت سینمايي براداران وارنر با  4پوشش خبري بود .هدف
اصلي آنها تعیین عواملي بود که مطبوعات توجه خود را به سمت پاداش مديران اجرايي سوق
ميدهند .براي رسیدن به اين هدف دو پرسش مطرح شد .اول اينکه چه عواملي باعث ميشوند
که رسانهها نسبت به پاداش مديران اجرايي مقالههاي خبري با لحن منفي منتشر کنند؟ دوم اينکه
آيا اين نوع پوشش خبري ميتواند منجر به تغییر در شیوه پرداخت پاداش مديران اجرايي شود؟
يکي از اين عوامل مبلغ باالي پاداش مديران بدون توجه به اندازه و حجم فعالیت شرکتها بود
که افزايش نرخ پاداش بیشتر از نرخ رشد فروش و ارائه خدمات بود .مدل رگرسیون پژوهش در
قالب متغیر وابسته شامل لگاريتم مبلغ پاداش مديران اجرايي ،متغیرهاي مستقل شامل نسبت
خبرهاي مثبت به کل اخبار مربوط براي هر شرکت و نسبت خبرهاي با لحن منفي به کل اخبار
مربوط به شرکت و متغیرهاي کنترلي شامل اندازه شرکت براساس ارزش بازار سهام ،نرخ بازده
دارايي ،نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ،لگاريتم فروش ،نرخ بازده سهام ،چرخش مدير
اجرايي بود ،مورد آزمون قرار گرفت .در نهايت با آزمون آماري مدل مشخص شد که مقالههاي
خبري با لحن منفي با میزان و منبع پاداش پرداختي ارتباط معنيداري دارد ،اما اين ارتباط منجر
به تغییر در شیوه پرداخت پاداش مديران اجرايي از سوي شرکتها نميشود.
انگلبرگ و پارسون ( )2009در پژوهشي "تأثیر غیرمستقیم مطبوعات و رسانهها بر بازارهاي
مالي"را از طريق مقايسه رفتار سرمايهگذاران با دسترسي پوشش خبري رسانههاي مختلف نسبت
به رويدادهاي اطالعاتي يکسان بر حسب مناطق جغرافیايي ،مورد بررسي قرار دادند .براي اين
منظور اعالن سودساالنه ،پوشش خبري اعالن سود از سوي رسانههاي محلي و مبادله سرمايه-
گذارها را در فاصله زماني سالهاي  1991تا  2007گردآوري کردند .مقالههاي مرتبط با اعالن
سود شرکت ها که در بازه زماني سه روز از اعالن سود پوشش خبري داشتند نیز از 19روزنامه
محلي و  2روزنامه سراسري اياالت متحده آمريکا استخراج شد .تعداد افراد مبادلهگر در دوره
زماني پژوهش  43198نفر بود که با استفاده از کد پستي افراد معامله گر که در بانک اطالعاتي
گارگزاران بورس آمريکا موجود بود ،محل سکونت افراد (با شعاع  100کیلومتر از دفتر مرکزي
روزنامههاي محلي) براي تطابق با نوع روزنامههاي محلي مورد استفاده ،مشخص گرديد .مدل
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اصلي رگرسیون پژوهش به بررسي ارتباط بین پوشش رسانههاي محلي و حجم مبادله پرداخت
و لگاريتم طبیعي حجم معامله مربوط به هر شهر نیز به عنوان متغیر وابسته منظور شد .از پوشش
خبري رسانهها براي متغیر مستقل استفاده شد؛ بدين شکل که اگر پوشش خبري در بازه زماني
سه روز از اعالن سود باشد عدد يک و در غیر اين صورت عدد صفر تعلق ميگرفت .متغیرهاي
کنترلي نیز شامل ويژگيهاي شرکت و شگفتيسود بود .يکي از موارد مهم و جالب در اين
پژوهش استفاده از متغیر آب و هوا (مانند برف ،باران ،کوالک ،تگرگ و )...به عنوان متغیر
کنترلي بود که از بانک اطالعاتي مرکز ملي تغییرات اقلیمي آمريکا استخراج شد .اگر دربازه
زماني سه روزه از زمان اعالن سود ،وضعیت هواي شهر مورد نظر در حالت کوالک يا تگرگ
بود عدد يک و در غیر اينصورت عدد صفر تعیین شد ،زيرا وقوع کوالک و تگرگ ممکن
است موجب تاخیر در تحويل روزنامهها شود و مقالههاي خبري مرتبط با اعالن سود فاقد
محتواي اطالعاتي شده باشند (در دوره زماني پژوهش  1923مورد مشاهده شد) .آنها به اين
نتیجه رسیدند که در بازه زماني سه روزه از پوشش خبري اعالن سود توسط رسانههاي محلي،
نقش آنها در رونق کسب و کار شرکتهاي محلي و افزايش حجم مبادله سهام مورد تايید
است.
کوتاري و همکاران ( )2009پژوهشي با عنوان "اثر افشاي مديريت ،تحلیلگرها ،و مطبوعات
تجاري بر هزينه سرمايه ،نوسان بازده ،و پیشبیني تحلیلگرها" براي  889شرکت مستقر در
بورس اوراق بهادار نیويورک را در بازه زماني سالهاي  1996تا  2001مورد بررسي قرار دادند.
سپس از بانکهاي اطالعاتي موجود  100/000گزارش افشا شده توسط مديران ،تحلیلگرها،
گزارشهاي خبري مطبوعات تجاري را براي شرکتهاي فعال در چهار صنعت خدمات مالي
( 225شرکت) ،فن آوري ( 197شرکت) ،دارويي ( 72شرکت) و مخابرات و ارتباطات
(395شرکت) جهت بررسي انتخاب کردند که در نهايت با استخراج اطالعات مالي و غیرمالي
مورد نیاز ،در فاصلههاي سه ماه براي دوره شش ساله پژوهش 24 ،سال-دوره بدست آمد .نتايج
پژوهش نشان داد که وقتي گزارشها حاوي افشاي مناسب هستند ريسک شرکت (مانند هزينه
سرمايه ،نوسان نرخ بازده سهام و خطاي پیشبیني تحلیلگرها) به طور معناداري کاهش مييابد
و گزارشهاي حاوي افشاي نامناسب و نامطلوب منجر به افزايش معیارهاي ريسک ميشود.
همچنین با بررسي منابع مطالب افشا شده از قبیل مديران ،روزنامهها و تحلیلگرها مشخص شد
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که که افشاي منفي از سوي رسانهها و تحلیلگرها منجر به افزايش هزينه سرمايه و نوسان نرخ
بازده سهام ميگردد.
بوش و همکاران ( )2010در پژوهشي با عنوان "نقش مطبوعات تجاري به عنوان يک واسطه-
گر اطالعاتي" با بررسي  600847پوشش خبري که بر روي اعالن سود سالیانه  1182شرکت
مستقر در آمريکا در طي سالهاي  1993تا  2004توسط مطبوعات تجاري صورت گرفته بود،
به اهمیت نقش مطبوعات بهعنوان واسطه گران اطالعاتي در بازار سرمايه پرداختند ،زيرا
مطبوعات يکي از مجراهاي اطالعاتي بازار سرمايه هستند که هم سرمايهگذار خبره ،سرمايه-
گذاران تازه وارد ،مديران ،نهادهاي قانونگذار و ساير افراد ذينفع بازارهاي مالي به آن دسترسي
دارند .آن ها براي تفکیک نقش ايجادکنندگي و نقش انتشاردهندگي مطبوعات در ارايه
اطالعات ،مقالههاي خبري را به دو بخش خبرهاي شرکت محور و خبرهاي رسانه محور تقسیم
بندي نمودند .براي تعیین نقش چندگانه مطبوعات در پوشش خبري چهار معیار شامل -1
مجموع لغات بکار رفته در هر خبر-2 ،تعداد منابع خبري پوشش دهنده اخبار شرکت -3 ،وجود
اطالعات جانبي مرتبط با موضوع خبري که مورد پوشش رسانهاي قرار گرفتهاند و  -4وجود
خبرهاي مبتني بر تحلیل مورد بررسي قرار گرفت .نتیجه پژوهش نشاندهنده نقش مهم پوشش
خبري مطبوعات تجاري در کاهش عدمتقارن اطالعاتي و کاهش شکاف بین قیمتهاي
پیشنهادي خريد و فروش سهم بود.
سولتز ( )2010در پژوهشي با عنوان "افشاي اطالعات شرکتها" به بررسي  332345هزار
مقاله خبري جهت تبیین نقش مطبوعات تجاري در حجم مبادله سهام و شکاف بین قیمتهاي
پیشنهادي خريد و فروش سهام در بازه زماني سالهاي  2001تا  2007براي  100شرکت بزرگ
در بورس اوراق بهادار آمريکا پرداخت .متغیر وابسته پژوهش از طريق میانگین روزانه شکاف
قیمت پیشنهادي خريد و فروش سهام محاسبه شد و براي متغیر مستقل از نسبت تعداد پوشش-
خبري متعلق به هرشرکت در طول يک سال به کل مقالههاي خبري استفاده گرديد .همچنین
متغیرهاي کنترلي درصد سهم شناور آزاد ،تعداد بازارسازها ،تعداد تحلیلگرها ،اندازه شرکت
بر اساس تعداد کارکنان در ابتداي سال ،اهرم مالي ،نرخ سودسهام پرداختي ،نوسان پذيري بازده
سهام و حجم مبادله در مدل رگرسیوني منظور شدند .نتیجه نهايي پژوهش حاکي از اين بود که
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پوشش خبري مطبوعات تجاري منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتي از طريق نقش انتشار-
دهندگي اطالعاتي ميشود .همچنین مطبوعات مي توانند از طريق افزايش حجم مبادله و کاهش
نوسانپذيري بازده سهام در بازارهاي سرمايه موثر باشند.
سالمون و سولتز ( )2011در پژوهشي با عنوان "تأثیر نگهداري سبد سهام و پوشش خبري
رسانهها بر صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک"با در نظر گرفتن اعالن سود شرکتهاي پذيرفته
شده در بورس آمريکا طي سالهاي  2002تا  2006به بررسي عواملي پرداختند که به واسطه
آنها مطبوعات تجاري به پوشش خبري شرکتها تمايل بیشتري دارند .دلیل انتخاب اعالن سود
اين بود که اين اعالنها داراي محتواي اطالعاتي هستند .به نظر آنها رسانهها و مطبوعات تجاري
هم برحجم مبادله و هم بر قیمت سهام تأثیرگذار هستند .بنابراين مديران سعي دارند تا با انتشار
اخبار و اطالعات جهتدار رسانهها را تحت تأثیر قرار دهند که از طريق شناسايي عوامل موثر بر
پوشش خبري رسانهها ميتوان به نوع تأثیر آنها پي برد .در اين پژوهش سه دسته از عوامل
شناسايي شدند که پوشش خبري رسانهها را با درجههاي متفاوت تحت تأثیر قرار ميدهند:
-1عوامل مرتبط با شرکت ،مانند اندازه شرکت ،نوع صنعت و مشتريمداري.
 -2عوامل مرتبط با افشاي اطالعات توسط شرکت ،مانند زمانبندي انتشار اطالعات (در طي
ساعات کاري يا بعد از ساعات کاري) ،نوع ارايه اطالعات (به صورت الکترونیکي يا به صورت
کاغذي).
-3عوامل مرتبط با تواناييهاي مديران ،مانند داشتن صفحههاي شخصي در شبکههاي
اجتماعي و گذاشتن پیامهاي مرتبط با شرکت در اين صفحهها.
درنهايت از سه عامل فوق هفت متغیر اصلي شامل اندازه شرکت ،سطح غیرمنتظره بودن خبر،
صنعت ،زمانبندي انتشار ،خدمات رسانههاي الکترونیکي ،سهولت دسترسي به شرکت مورد
بررسي قرار گرفتند .نتیجه بدست آمده حاکي از اين بود که عواملي مانند اندازه شرکت و
زمانبندي انتشار بیشترين تأثیر را در پوشش خبري از سوي مطبوعات ايفا ميکنند و مديران
داراي توانايي اندکي (حداقل در دوره زماني کوتاه مدت) براي تأثیرگذاري بر مطبوعات تجاري
هستند.
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توئد ( )2012در پژوهشي با عنوان "واکاوي لغتها :تأثیر پذيري بازار سرمايه از پوشش خبري
پیش بینيهاي سود مديريت از سوي رسانهها" به بررسي تأثیر پوشش رسانهاي پیش بیني
مديريت از سود بر بازارسرمايه پرداخت .بدين منظور بیش از  55000هزار پوشش خبري مرتبط
با اين پیش بینيها را در طي سالهاي  2001تا  2010براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار نیويورک مورد بررسي قرار داد .متغیر وابسته در اين پژوهش لگاريتم تعداد پوشش-
هاي خبري براي هر اعالن سود و متغیرهاي مستقل نیز خبرهاي خوب و خبرهاي بد با توجه به
نوع پوشش رسانه اي اخبار مرتبط با اعالنها تعیین شدند .متغیرهاي کنترلي مورد استفاده شامل
بازده غیرعادي ماهانه شرکتها ،نرخ سودآوري ،اندازه شرکت ،عامل صنعت ،سن شرکت،
مالکیت نهادي ،نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بود .نتیجه بررسيها حاکي از اين بودند که
بیش از  48درصد پیشبینيهاي مديريت مورد پوشش رسانهاي قرار گرفتند .از سويديگر،
ويژگيهاي شرکت مانند نوع صنعت و سرمايهگذارهاي نهادي از جمله عواملي هستند که مي-
توانند توجه رسانه را بیشتر به پوشش خبري معطوف کنند که نتیجه آن تأثیر برحجم مبادله سهام
و کسب بازده بیشتر براي سهامداران است.
چن و همکاران ( )2013پژوهشي با عنوان "پوشش خبري مطبوعات و انحراف قیمتهاي
سهام از ارزش بنیادي" را در فاصله زماني  1995تا  2004در بورس اوراق بهادار نیويورک انجام
دادند .هدف اصلي از اين پژوهش پاسخ به اين پرسش بود که آيا رسانههاي تجاري و پوشش
خبري آنها ميتواند منجر به بهبود يا کاهش کارايي بازار سرمايه شوند؟ بر اساس فرضیه واسطه-
گري اطالعات ،رسانهها بهعنوان منبع مهم اطالعاتي در کاهش عدم تقارن اطالعاتي محسوب
ميشوند .به نظر آنها پوشش رسانهاي مطبوعات داراي دو جنبه مثبت و منفي ميباشد .از نقطه-
نظر مثبت ميتوان به سازوکار نظارتي ،بهبود حاکمیت شرکتي و نقش واسطهگري اطالعاتي
اشاره کرد ،اما نقطه منفي آن احتمال سوءگیري و تمايالت جانبدارانه آنها نسبت به شرکت
يا صنعت خاص ميباشد .به نظر آنها هم حاکمیت شرکتي و هم فرضیه واسطهگري اطالعات
به وجود ارتباط منفي بین پوشش رسانهها و ارزشگذاري نادرست اطالعات حسابداري تاکید
دارند .مقالههاي مورد استفاده آنها مربوط به چهار نشريه معروف آمريکا در حوزه مالي بود که
خبرهاي مالي  12879سال-شرکت را براي  48صنعت مختلف در طي دوره پژوهش پوشش
دادند .متغیر وابسته ،بازده غیرعادي ماهانه و تعداد پوشش خبري مربوط به هرشرکت نیز به عنوان
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متغیر مستقل درنظر گرفته شد .همچنین از مدل اقالم تعهدي غیرعادي و جريانهاي نقدي نیز
جهت تعیین سطح پوشش غیرعادي رسانهها و ريسک اطالعاتي استفاده شد .متغیرهاي کنترلي
مدل نیز شامل اندازه شرکت ،ارزش دفتري به ارزش بازار ،نوسان بازده سهام ،صنعت ،نوسان
سود و سود تقسیمي هر سهم بود .نتیجه نهايي پژوهش حاکي از آن بود که پوشش غیرعادي
رسانهها ميتواند ارزشگذاري نادرست سهام شرکتها را در پي داشته باشد و بیشترين گمراه-
کنندگي قیمتها براي شرکتهايي بود که قیمت سهام آنها بیشارزيابي شده بود که اين مساله
ميتواند ارزشهاي بنیادي سهام و شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
راجرز و همکاران ( )2013در پژوهشي با عنوان "نقش رسانهها در انتشار اطالعات مربوط به
معامله با اشخاص درون سازماني" به بررسي معاملههاي اشخاص درون سازماني و پوشش رسانه-
هاي آنها بین شرکتهاي مستقر در بورس اوراق بهادار نیويورک از سال  2002تا2010
پرداختند .براي اين منظور اطالعات مربوط به  75855معامله اشخاص درونسازماني (تعداد
 20663معامله خريد و  55192معامله فروش) شرکتهايي که اعالن سود و اخبار آنها در طي
ساعات کاري روزهاي معامله سهام توسط رسانهها پوشش خبري داشتند ،انتخاب شدند.
متغیرهاي وابسته پژوهش شامل بازده غیرعادي و حجم مبادله ،متغیر مستقل معامله با اشخاص
درونسازماني ،مانند رئیس هیات مديره ،مدير ارشد اجرايي ،مدير ارشد مالي ،مدير ارشد
سرمايهگذاري ،مدير ارشد عملیاتي ،معاون مدير اجرايي ،عضو هیات مديره ،مديران قسمتها،
مسئول بودجه ،مسئول خزانهداري ميباشند .همچنین متغیرهاي اندازه شرکت ،ارزش دفتري به
ارزش بازار و اهرم نیز به عنوان کنترلکننده مدل مدنظر قرار گرفتند .نتیجه پژوهش نشان داد که
افشاي اطالعات اشخاص درونسازماني و پوشش رسانهاي هم بر قیمتها و هم بر حجم مبادله
تأثیر گذار هستند .البته میانگین بازده معامعله اشخاص درونسازماني در مقايسه با معامله برون
سازماني  %4بیشتر ميباشد که اين فاصله از طريق نقش واسطهگري و ايجادکنندگي اطالعات
از سوي مطبوعات ميتواند به حداقل کاهش يابد.
دريک و همکاران ( )2014در پژوهشي با عنوان "نقش رسانهها و ارزشگذاري اطالعات
حسابداري" به بررسي نقش رسانههاي تجاري در قیمتگذاري اطالعات حسابداري پرداختند.
آنها دادههاي جامع بیش از  111000مقاله تجاري مرتبط با اعالن سود ساالنه که در طي
سالهاي 2000تا 2010منتشر شده بود ،را بررسي نمودند که از اين تعداد حدود  75000پوشش
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خبري مربوط به خبرهاي کوتاه و  36000مربوط به مقالههاي کامل خبري بود .همچنین اين
مقاله ها از طريق تعداد کلمات مورد استفاده نیز بررسي شد که تعداد کلمات بکار رفته در اخبار
کوتاه به طور میانگین  42لغت و براي خبرهاي کامل  248لغت بود .آنها از اجزاي تعهدي و
جريان نقدي سود به عنوان عالمتهاي حسابداري استفاده کردند .براي محاسبه اقالم تعهدي از
مدل اقالم تعهدي سرمايه در گردش اسلون استفاده شد ،زيرا اين مدل آن بخش از اقالم تعهدي
را که احتمال دارد سرمايهگذارها به طور اشتباه قیمتگذاري کنند بهتر نشان ميدهد .سپس اقالم
ت عهدي را از سود قبل از کسر بهره و مالیات کسر نموده و جريان نقدي را محاسبه کردند.
متغیر وابسته به پیروي از مدل اسلون بازده غیرعادي و متغیر مستقل نیز خبرهاي کوتاه و مقاله-
هاي کامل خبري به همراه تأثیر متقابل اقالم تعهدي و جريانهاي نقدي بر روي آنها بود.
متغیرهاي کنترلي مورد استفاده آنها در اين پژوهش شامل تعداد پوشش خبري شرکت در ماه
قبل ،ارزش بازار حقوق صاحبان سرمايه ،تعداد تحلیلگرهايي که اخبار شرکت را پوشش
ميدهند ،درصد سهام در اختیار مالکان نهادي ،تعداد سرمايهگذارهاي نهادي ،انتشار پیشبیني
جريان نقدي توسط تحلیلگرها ،نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ،شگفتي سود و واکنش
بازار بود .آنها به اين نتیجه رسیدند که پوشش خبري اعالن سود ساالنه منجر به کاهش قیمت
گذاري اشتباه جريانهاي نقدي ميشود ،اما در خصوص قیمتگذاري اقالم تعهدي داراي اثر
قابل مالحظهاي نميباشند.
اشر و همکاران ( )2014در پژوهشي با عنوان "توجه سرمايهگذارها و ارزشگذاري اخبار
مرتبط با اعالن سود" به بررسي تأثیر رسانههاي اجتماعي از قبیل توئیتر و فیسبوک بر بازارهاي
مالي پرداختند .بدين منظور پوشش خبري اعالن سود ساالنه مرتبط با  2684شرکت را در فاصله
زماني ژانويه  2012تا جوالي  2013در رسانه هايمجازي جهت ارزشگذاري اطالعات
حسابداري مورد بررسي قرار دادند .براي تعیین اثر عوامل مرتبط از مدل رگرسیون با متغیرهاي
بازده غیرعادي انباشته به عنوان متغیر وابسته ،تعداد صفحههاي اجتماعي مرتبط با اعالن سود،
خطاي پیشبیني تحلیلگرها و ضريب واکنش سود به عنوان متغیرهاي مستقل ،ارزش بازار به
ارزش دفتري ،اندازه شرکت ،شتاب قیمت ،اهرم ،تعداد پیشبیني تحلیلگرها و شاخص داوجونز
به عنوان متغیرهاي کنترلي استفاده گرديد .نتايج بدست آمده حاکي از اين بود که در روز اعالن
سود از سوي شرکتها فعالیت شبکههاي اجتماعي براي آن گروه از شرکتهايي که بیشتر مورد
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توجه تحلیلگرها هستند به نحو چشمگیري افزايش پیدا ميکند و توجه سرمايهگذارها با ارزش-
گذاري اعالن سود سهام و فعالیتهاي خبري که رسانههاي اجتماعي براي پوشش اعالن سود
شرکتها انجام ميدهند مرتبط ميباشد .هرچند که اين تأثیرپذيري بسته به نوع منابع خبري از
قبیل روزنامهها ،وبالگها و صفحههاي الکترونیکي مرتبط با مبحث مالي با يکديگر متفاوت
هستند.
لي او و همکاران ( )2014با انجام پژوهشي با عنوان "بهرهبرداري از توجه رسانهها :راهبردهاي
انتشار اطالعات شرکتها و پوشش رسانهها پیرامون تاريخ اعالن سود" به بررسي نقش واسطه-
گري رسانهها و مطبوعات تجاري در بورس اوراق بهادار نیويورک از سال  2001تا 2010
پرداختند .براي اين منظور خبرهاي منتشر شده از سوي شرکتها و پوشش رسانهاي آنها به دو
بخش دسته بندي گرديد .الف) خبرهاي مرتبط با اعالن سود ب) خبرهاي غیرمرتبط با اعالن
سود .نتیجه بدست آمده نشان ميدهد که بیش از  80درصد شرکتها وقتي با احتمال پیشبیني
سود منفي روبرو هستند ،تمايلي به انتشار خبرهاي مرتبط با سود ندارند و به جاي آن انتشار اخبار
غیر مرتبط با اعالن سود شرکت مانند خبر راه اندازي خط تولید جديد و يا اعالن سود
شرکتهاي زير مجموعه خود را منتشر ميکنند .به عبارت ديگر زمانبندي انتشار اخبار را به
عنوان راهبردي جهت تأثیرگذاري بر بازار مورد استفاده قرار ميدهند که اين امر در بین شرکت-
هاي کوچک بیشتر از شرکتهاي بزرگ رايج است .بنابراين رسانه با شناسايي اين نوع شرکت-
ها و پوشش خبري اعالنها و تحلیلهاي مرتبط با آنها به عنوان نقش واسطهگر اطالعاتي عمل
نموده و از اين طرق بازده سرمايهگذاري در سهام را تحت تأثیر قرار ميدهند.
نتیجهگیری
همانگونه که اطالعات منتشر شده شرکتها از سوي تحلیلگرها و کنشگرهاي بازار سرمايه
مورد توجه قرار ميگیرد ،مطبوعات و سانهها نیز بهعنوان واسطهگرهاي اطالعاتي نقش مهمي
در تحلیل و تفسیر اين نوع اطالعات ايفا ميکنند .با توجه به پژوهشهاي صورتگرفته در
بازارهاي مالي مختلف و نتايج بدست آمده مشخص گرديد که در چنین شرايطي نوع پوشش
خبر توسط رسانهها از جنبه ايجادکنندگي و يا انتشاردهندگي اطالعات در تصمیمگیري
سرمايهگذارها ،کسب بازده آتي و جريانهاي نقدي ميتواند اثرگذار باشد.
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