Erasmus+ Capacity Building projects in the field of Higher Education

Erasmus+ CBHE 561966

Title: A Diagnostic for Earnings Management Using Changes
in Asset Turnover and Profit Margin in Palestine Exchange
Presenter: Esraa Hamed El Madhoun
Event: First Annual Research Colloquium
Date: 03 March 2018

Erasmus+ Capacity Building projects
in the field of Higher Education

Erasmus+ CBHE 561966

2

Presentation Content
1. General Framework
1.1 Introduction
1.2 Research Problem

1.3 Research Objectives
1.4 Research Importance
1.5 Research Methodology
1.6 Research Findings
4

1.1 Introduction
• Information asymmetries between firms’ managers and their stakeholders creates the
need for a summary measure of performance.

• Realized cash flows versus earnings, i.e. the trade off bet cash or accrual basis of
accounting.
• Matching and timing problems in cash basis Versus using discretion by managers for
recognizing accruals in accrual basis.
• Using discretion opportunistically in financial reporting
Management.

known as Earnings

• EM is costly, numerous models have been developed to detect it.
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Cont.
• Almost all models developed in this area are misspecified and lack power. Moreover, their
complex and time-consuming statistical computations.

• alternative tool has therefore been suggested by Jansen et al. (2012) based on the
assumptions underlying the Du Pont analysis that sales is a driver of both the company’s
income and its operating assets.
• No EM → ∆ATO (Sales/ Net operating assets) & ∆PM (Operating Income/ Sales) go in
the same direction.
• PURPOSE → considering whether the Jansen et al. (2012) diagnostic is informative for
detecting EM in the Palestinian context.
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1.2 Research Problem
• EM is costly and it’s not directly observable as it falls within the constraints of
accounting standards.

• The need for more simplistic model for detecting EM.
• Very limited studies which concerned in this area have been conducted in emerging
economies.
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1.3 Research Objectives
This study mainly aims to investigate the usefulness and effectiveness of a simple
diagnostic for detecting EM using changes in asset turnover (ATO) and profit margin
(PM) proposed by Jansen et al. (2012), and more specifically, it's suitability for the
Palestinian context.
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1.4 Research Importance
• Contributes to the limited EM literature in emerging economies generally, and in Palestinian
context particularly.
• Short study period → complement the existing literature by collecting and analyzing more
recent data over a much longer period, more specifically, over ten years from 2006-2016.
• If findings are positive → the diagnostic is very simple for any investor as it’s derived from
fundamental financial ratios.
• very limited published studies investigating the effectiveness of this diagnostic. Therefore,
this study will contribute in generalizing this method.
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1.5 Research Methodology
• Quantitative approach/ deductive perspective using statistical analysis as a research
method.
• Secondary data obtained from the annual reports of the public listed Palestinian
companies except the financial one.

• EM is not observable, so proxy should be used to measure it.
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Cont. “Investigating Effectiveness of The Diagnostic”
EM Proxy

Discretionary
Accruals

Performance- adjusted
modified Jones Model

Multiple linear
Regression

ATO/PM Diagnostic

First
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Cont. “Investigating Effectiveness of The Diagnostic”
Second

Proxy of
Profitability

RNOA

∆RNOA in current
Period

ATO/PM
Diagnostic

∆RNOA in Following
Period

ATO/PM
Diagnostic
Linear Regression
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1.1 Introduction
The relation between risk and return is at the very heart of ﬁnance theory and practice.
Most investors are comfortable with the notion that taking higher levels of risk is
necessary to expect to earn higher returns. Understanding the reciprocal relationship
between risk and return has become a cornerstone of stocks pricing valuation, as well as
the basis of risk management, which must be familiar with the financial markets in order
to develop their strategies in risk, especially in the pricing of risk premiums as well as
accurately. The extent to which asset prices in the future can be predicted on the basis of
currently available information is a matter of great significance to practical investors as
well as academic model builders.
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For academic researchers, the objectives are to obtain an understanding of the
determination of prices and to find ways of assessing the efficiency of asset markets. For
investors, the objective is to exploit their knowledge to obtain the best rates of return
from their portfolios of assets. In the same context this study reflects the interest of
many studies on the explicit role of liquidity in asset pricing models. To signify the
importance of the anomalies subject, a tremendous investigations in exchange markets
were dedicated to quantifying the trade-of between risk and expected returns of financial
securities and extrapolate the existence of Anomalies in various financial markets and
how they priced as a risk premium
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1.2 Research Problem
This study examines the explanatory power of liquidity in asset pricing models as a risk

factor, similar to small minus big (SMB) and high minus low (HML) in the framework of
Fama-French model to extrapolate the anomalies in stock returns and clarifying the
time-series variations in stock returns over the period from April 2007 to March 2015 in
Palestine exchange. These anomalies are measured by (market premium, size
premium, value premium, and illiquidity premium) factors. Since anomalies yield
predictable positive risk-adjusted returns, proper risk measurement is critical to the
identification of anomalies. Identifying a real anomaly, therefore, requires ensuring that
the risk of the investment strategy is correctly measured and statistically reliable.

7

1.3 Research Objectives
The main purpose of this study is to explain unexpected price behaviour in Palestine
exchange "PEX", termed anomalies, that refers to situations when a security or group of
securities performs contrary to the notion of efficient markets, where security prices are
said to reflect all available information at any point in time, which can potentially be
exploited by investors to earn abnormal returns which specifies how stocks are expected
to be priced under a set of ideal or theoretical conditions.
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1.3 Research Objectives
Sub objectives:
 Determining the existence of anomalies in "PEX".
 Analyzing the relationship between risk and return related to "PEX".
 Investigating the impact of market, size, value, and illiquidity effects on the
monthly equally-weighted average rate of returns for the tested portfolios.
 Testing the suitability of proposed synthetic risk free rate as a benchmark in PEX.
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1.4 Research Importance
The main contribution of this study is the testing of multidimensional Fama-French SizeValue 3-factor model and multidimensional liquidity-based 3-factor models which
apparently is an effort that does not seem to have been attempted in any studies before
in "PEX", and by proposing a justified synthetic risk free rate.
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1.5 Research Methodology
The design of this study is pure quantitative. The conventional FF3 and liquidity
augmented FF3 models were applied in Palestine Exchange "PEX "by using the same E. F.
Fama and French (1993) methodology and check the applicability of those models in this
small and emerging market. Finally, the study compared between models referring to
proposed risk free rate or without due to the absence of sovereign or treasury
(governmental) financial instruments in state of Palestine. The study includes a sample of
39 companies with complete required data. Eight developed hypotheses were tested by
using multivariate regression analysis method
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1.6 Research Findings
The study find that overall market factor to be slightly close to one and highly significant
at the 1 – percent level for all four portfolios. In addition, the study also find that the
small size , low M/B (value) equity and illiquid firms load positively on SMB , VMG and
IML respectively , and size , value, and illiquidity risk premiums are priced in PEX and
there were anomalies in Palestine exchange in addition to market risk premium (MKT).
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1.6 Research Findings
The main argument is that the incorporation of MKT, SMB and VMG factors in the FamaFrench three factor model framework show the model superiority to capture the crosssection of average returns, clarifying the time-series variations in stock returns with
adjusted R2 in average 68% over the two variants of the augmented Fama-French threefactor models. Furthermore, the two variants of the augmented Fama-French three-factor
models obtains lower adjusted R² values, ranging from 54% to 60%.
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1.6 Research Findings
Once again, findings observed that small size, low market-to-book equity firms and
illiquid firms tend to have positive loadings on SMB, VMG and IML respectively. Hence,
the study answer the question of whether small , value and illiquid stocks outperform big
, growth and liquid stocks in the affirmative, finding a size , value and illiquidity
premiums in Palestine exchange.
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1.6 Research Findings
The results show significant and strong relationship between response and explanatory
factors included in this study and recommend investors in Palestine exchange may
consider the conventional Fama and French model referring to the proposed synthetic
risk free as a base in their investment evaluation in the essence of safe investment.

15

Thank You

16

Erasmus+ Capacity Building projects in the field of Higher Education
Erasmus+ CBHE 561966
التغيرات في قانون ضريبة الدخل الفلسطينية وأثرها على التدفقات النقدية من
األنشطة التمويلية للشركات املدرجة في بورصة فلسطين
ورقة عمل منشورة
املؤتمرالعلمي األول للتنمية املجتمعية – جامعة األزهر
نوفمبر– 2016
الباحث  :حسن عيس ى أبو حمام
Event: First Annual Research Colloquium
Date: 03 March 2018

Erasmus+ Capacity Building projects
in the field of Higher Education

Erasmus+ CBHE 561966

2

املحتوى
 .1اإلطارالعام للدراسة
 1.1املقدمة
1.2مشكلة الدراسة

1.3أهداف الدراسة
1.4أهمية الدراسة
1.5منهجية الدراسة
1.6نتائج الدراسة
4

 1.1املقدمة
تناولت العديد من الدراسات القضايا املتعلقة بالضرائب في فلسطين موضحة نقاط الضعف والقوة لتلك
التغيرات من أجل الوصول قدر اإلمكان إلى ضريبة عادلة توائم ظروف جميع املكلفين الطبعيين منهم
واملعنويين (الشركات)  ،وتنظر الدراسة الحالية في الربط بين ضرائب الدخل وسياسة التمويل لدى الشركات
املدرجة في بورصة فلسطين .
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 1.2مشكلة الدراسة
تعتبر الضريبة من أهم املحددات املؤثرة في تشكيل الهيكل التمويلي ومصادره كما أكدته العديد من
النظريات والدراسات العاملية  ،وتحديدا تنظر الدراسة ما إذا كان التغيرات في قانون ضريبة الدخل
الفلسطينية كان لها التأثير على قرار تمويل الشركات من مصادر خارجية كاالقتراض وإصدار األسهم
وأي قضايا تتعلق باألنشطة التمويلية وذلك من خالل السؤال الرئيس ي التالي :

هل هنالك أثر لقانون ضريبة الدخل الفلسطينية رقم ( )8لعام  2011على التغيرات في التدفقات
النقدية من األنشطة التمويلية للشركات املدرجة في بورصة فلسطين للفترة ( ) 2014 -2008؟
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 1.3أهداف الدراسة
هدفت هذه الورقة إلى التعرف على أثر قانون ضريبة الدخل الفلسطينية رقم ( )8لعام  2011على
التغيرات في التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للشركات املدرجة في بورصة فلسطين وذلك من
خالل:
• التطرق إلى أهم التعديالت الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (2011 )8ذات الصلة.
• قياس أثر قانون ضريبة الدخل على التدفقات النقدية لألنشطة التمويلية من خالل مقارنة
سلوك هذه املؤشرات في الفترتين السابقة والالحقة لصدور هذا القانون.
• الخروج بتوصيات لكل من املشرع الضريبي لالستفادة منها من أجل اإلصالح الضريبي  ،ولشركات
املساهمة لكيفية االستفادة من املنفعة الضريبة في خفض تكلفة التمويل الخارجي.
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 1.4أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من دراستها للتغيرات الحادثة في قانون ضريبة الدخل الفلسطينية و أثرها
على سلوك التمويل للشركات الربحية املدرجة في بورصة فلسطين  ،فتكمن أهميتها العلمية كدراسة
يستدل بها لدراسات أخرى ذات صلة تهتم بالجانب الضريبي الفلسطيني بما يتعلق بالتشريعات
الضريبية وأثرها على السلوك التمويلي ،
كما تنبع أهمية الدراسة العملية في إعطاء صورة واضحة للشركات املدرجة في بورصة فلسطين ملدى
أهمية الضريبة كمحدد رئيس حين اتخاذ القرارات املالئمة واملتعلقة بالتمويل من مصادر خارجية
(االقتراض وإصدار األسهم...الخ
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 1.5منهجية الدراسة
حيث هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى تأثير (التغيرات في قانون ضريبة الدخل الفلسطينية وأثرها على
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للشركات املدرجة في بورصة فلسطين) ،فقد اتبعت املنهج
الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن املشكلة موضوع الدراسة لتفسيرها
والوقوف على دالالتها ،حيث تم جمع البيانات الخاصة بالدراسة من خالل القوائم املالية لشركات
املساهمة املدرجة في بورصة فلسطين للفترة ( )2014-2008حسب املعايير التالية:
 .1أن تكون الشركة مدرجة في بورصة فلسطين منذ العام 2008م.
 .2توفر بياناتها املالية مدققة ومنشورة طيلة فترة الدراسة من سنة  2008ولغاية 2014م .

 .3يتم تداول أسهمها من سنة  2008إلى .2014
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فرضية الدراسة
لإلجابة على تساؤل الدراسة تكمن الفرضية بأن :
هنالك أثر لقانون ضريبة الدخل الفلسطينية رقم ( )8لعام  2011على التغيرات في التدفقات النقدية
من األنشطة التمويلية للشركات املدرجة في بورصة فلسطين للفترة (. ) 2014 -2008
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 1.6نتائج الدراسة
بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات فإنه يمكن
الخروج بالنتائج التالية:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نسبة التغير في درجة التدفقات النقدية من األنشطة
التمويلية لشركات املساهمة العامة املدرجة في بورصة فلسطين بين الفترتين املاليتين قبل وبعد
صدور القانون الضريبي رقم لسنة .2011
 أكثر القطاعات تأثرا بصدور هذا القانون هو قطاع الخدمات حيث بلغ حجم تأثر تدفقاتها
النقدية من أنشطتها التمويلية بصدور القانون املذكور ( )%30.4وكان هذا األثر سلبيا حيث
انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لهذا القطاع بعد صدور القانون ،يليه
قطاع البنوك بمستوى تأثر بلغ ( )%26.1وهو أثر سالب ،يليهما قطاع التأمين بمستوى تأثر بلغ
( )%18.5وكان هذا األثر إيجابيا حيث ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لهذا
القطاع بعد صدور القانون ،فقطاع الصناعة بمستوى تأثر بلغ ( )%17.7وهو أثر سلبي أيضا.
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ً
شكرا لحسن االستماع
أ .حسن أبوحمام
محاضرفي جامعة غزة
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 1.1المقدمة

ا
ُيعد تركيز الشركات على هدف تعظيم قيمتها من خالل زيادة القيمة السوقية ألسهمها بدل من التركيز
فقط على تعظيم الربح كهدف حالي أو مرحلي ،هو أحد أهم أهدافها بعيدة املدى ،وحتى تستطيع
ا
ا
الشركة تحقيق هذا الهدف فإنها تستند في اتخاذ قراراتها إلى العوامل التي تؤثر سلبا أو إيجابا على
قيمة الشركة السوقية ،لذلك لبد من معرفة أهم تلك العوامل.
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• يحتاج املستثمر في البورصة إلى الكثير من املعلومات التي تساعده في اتخاذ القرار الستثماري
الصحيح ،لذلك اتجه الباحثون واملهتمون في مجال الستثمار والتحليل املالي ،نحو تطوير مقاييس
لتقييم األداء املالي للشركات ومعرفة نتائجه؛ ليتم السترشاد بها نحو تعظيم الثروة ،حيث ُيمثل األداء
ا
ا
املالي محورا مركزيا ملعرفة نجاح أو فشل الشركات في خططها وقراراتها الستثمارية ،من هذا املنطلق
ظهرت مقاييس مالية لقياس مدى تحقيق األهداف وهي :نسب السيولة ،نسب الربحية ،نسب
ُ
الكفاءة ،نسب الرفع املالى ،والنسب السوقية ،وهي ما تعرف باملقاييس املحاسبية أو التقليدية.
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• ثم بعد ذلك تم تطوير مقاييس حديثة تعمل على تقييم األداء املالي للشركات ا
بناء على السوق ،منها
القيمة السوقية املضافة ( ،)MVAوالقيمة القتصادية املضافة ( ،)EVAونموذج  ،Tobin's qوالتي من
خاللها يستطيع املستثمر اتخاذ القرارات السليمة ،وقد تم التركيز في هذا الدراسة على نموذج Tobin's
 qوالذي يعد من املقاييس الحديثة التي تعتقد الباحثة أن هناك ا
ضعفا في اهتمام املستثمر العربي
باستخدامها بشكل عام ،واملستثمر الفلسطيني بشكل خاص عند اتخاذ قرار الستثمار في األسهم
املتداولة في البورصة الفلسطينية.
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 1.2مشكلة الدراسة
ا
ُ
ُيعتبر تعظيم األرباح من وجهة نظر املالكين واملساهمين مؤشرا غير كاف ،حيث يعبر عن نجاح الشركة
وكفاءتها في استخدام مواردها في األجل القصير؛ لذا فإن هدف تعظيم القيمة السوقية ،أي تعظيم
األسهم في البورصة أوسع وأشمل من هدف تعظيم الربح ،وتتأثر القيمة السوقية بعدة عوامل مالية
وغير مالية؛ مما ُيؤدي إلى انخفاضها أو الصعود بها بين الشركات.
ا ا
وتلعب األسواق املالية دورا بارزا في الحياة القتصاديةُ ،ويعتبر القتصاد العاملي اليوم هو اقتصاد
ا
أسواق مالية ،لذلك فإن تعرضها لألزمات املالية سبب آثارا مأساوية ومادية لالقتصاد العاملي.
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• وقد أثرت األزمة املالية العاملية  ، 2008والتي انتقلت شرارتها من سوق العقار األمريكي إلى أسواق املال
العاملية  ،وأدت إلى تراجع حاد في أداء مؤشراتها ،ثم إلى هزة اقتصادية قوية طالت مختلف القطاعات
القتصادية اإلنتاجية وغير اإلنتاجية .
ا
ا
• وظهرت آثار األزمة العاملية على بورصة فلسطين ،حيث كان هناك تراجعا واضحا على القيمة السوقية
في عام  2008مقارنة بعامي  2007و  2006حسب ملحق بورصة فلسطين الصادر في شباط ،2017
ا
ا
والذي ُيوضح أداء القطاعات املدرجة  ،حيث وجدنا صعودا وهبوطا خالل سنوات سابقة متتالية في
ا
تعافيا في األداء من بعد أزمة  ، 2008وكان هناك ارتفاع
القيمة السوقية لديها ،كذلك وجدنا أن هناك
في القيمة السوقية
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ا
وبناء على الدراسات السابقة كدراسة (النعيمي )2012 ،التي أوضحت أن املؤشرات التقليدية غير دالة
•
بما يكفي للتنبؤ بأداء الشركات ،وضرورة العتماد على املقاييس الحديثة مثل :نسبة  ,qودراسة
(عثمان )2008 ،التي أوصت الباحثين باستخدام  Tobin's qلتقييم أداء وربحية الشركات ،أيضا
دراسة ( )Michael, Tae, Yimin, 2004أوصت باستخدام  Tobin's qفي أكثر من شركة متخصصة
ملعرفة أدائها ،لذا تهدف هذه الدراسة لتوعية املحللين املاليين واملستثمرين والشركات بأهمية املقياس
الحديث والتعرف على العوامل املؤثرة عليه.
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• من هنا تتبلور مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس ي التالي :
ما أثر املتغيرات املستقلة مجتمعة (حجم الشركة ،عمر الشركة ،إنتاجية الشركة ،نسبة التداول،
الرافعة املالية ،نسبة توزيعات األرباح النقدية ،الربحية ،معدل نمو التدفقات النقدية ،معدل دوران
املخزون ،معدل نمو املبيعات) على األداء املالي للشركة غير املالية املدرجة في بورصة فلسطين
باستخدام نموذج  Tobin's q؟
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 1.3أهداف الدراسة
 .1التعرف إلى أثر املتغيرات املستقلة مجتمعة (حجم الشركة ،عمر الشركة ،إنتاجية الشركة ،نسبة
التداول ،الرافعة املالية ،نسبة توزيعات األرباح النقدية ،الربحية ،معدل نمو التدفقات النقدية،
معدل دوران املخزون ،معدل نمو املبيعات) على األداء املالي للشركات غير املالية املدرجة في بورصة
فلسطين مقاسا بنموذج . Tobin's q
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.2التعرف إلى أثر املتغيرات املستقلة (حجم الشركة ،عمر الشركة ،إنتاجية الشركة ،نسبة التداول،
الرافعة املالية ،نسبة توزيعات األرباح النقدية ،الربحية ،معدل نمو التدفقات النقدية ،معدل دوران
ا
املخزون ،معدل نمو املبيعات) كال على حدا على األداء املالي لهذه الشركات مقاسا بنموذج .Tobin's q
 .3توعية املستثمرين واملحللين والشركات بأهمية نموذج  Tobin's qكمقياس حديث.
 .4تقديم توصيات للشركات محل الدراسة
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 1.4أهمية الدراسة
األهمية النظرية:
ُ
 .1تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة في ميدان البحث العلمي في تلك املجال ،حيث تعتبر هذه
الدراسة من أولى الدراسات ،التي تحاول التعرف إلى العوامل املؤثرة على األداء املالي باستخدام نموذج
 Tobin's qللشركات غير املالية املدرجة في بورصة فلسطين ،وفق أسس ومنهجية علمية واضحة.
 .2تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة في إضافة علمية جديدة للمكتبة الفلسطينية والعربية
والباحثين املهتمين في هذا املجال.

 .3إثراء معلومات الباحثة وتوسيع دائرة معارفها في هذا املجال.
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األهمية التطبيقية :
• من املتوقع أن تسهم الدراسة الحالية في توجيه وتعديل مسارات وسلوكيات املحللين املاليين والشركات
واملستثمرين في البورصة الفلسطينية بالعتماد على األساليب الحديثة وخاصة أسلوب التعرف على
الفرص الستثمارية املتاحة واتخاذ قرار الستثمار السليم والذي يرفع األداء املالي للشركة .
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 1.5منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة املنهج القياس ي التحليلي ،باستخدام نموذج التأثيرات العشوائية ،بغرض قياس
تأثير املتغيرات املستقلة( :حجم الشركة ،عمر الشركة ،اإلنتاجية ،نسبة التداول ،الرافعة املالية،
نسبة توزيعات األرباح النقدية ،الربحية ،معدل نمو التدفقات النقدية ،معدل دوران املخزون،
معدل نمو املبيعات) على املتغير التابع( :أداء الشركة مقاسا ب .)Tobins q
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• واستخدمت الباحثة مصدرين للحصول على البيانات :
• البيانات األولية  :قامت الباحثة بجمع البيانات الالزمة للدراسة من خالل التقارير السنوية ،والتي
تتضمن التقارير املالية للشركات التي تحتوي على امليزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات
النقدية ،والتي تصدر عن بورصة فلسطين واملنشورة على موقعها . www.pex.ps
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• البيانات الثانوية :تم الحصول على البيانات عن طريق املصادر الثانوية املتمثلة في الكتب ،واملراجع
العربية واألجنبية ،والدوريات واملقالت ،والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع البحث واملجالت
العلمية واملهنية املتخصصة ،وبعض املواقع ذات الصلة على شبكة النترنت .
• أدوات الدراسة املستخدمة في الدراسة :
• اعتمدت الباحثة على القوائم املالية للشركات ،وذلك لتحليلها إليجاد القيمة السوقية خالل الفترة
. 2016 – 2010
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 1.6نتائج الدراسة
 .1أن األداء املالي للشركات غير املالية املدرجة في بورصة فلسطين يعتمد على العوامل املستقلة
املتمثلة باإلنتاجية ،ونسبة توزيعات األرباح النقدية ،ومعدل نمو التدفقات النقدية ،أي أن هذه
ا
إيجابيا على األداء املالي  ،وهذا ُيعني أنه ُيوجد أثر إيجابي ومعنوي ذو دللة إحصائية
العوامل تؤثر
للمتغيرات املستقلة املذكورة على األداء املالي للشركة
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 .2توجد عالقة سلبية ذات دللة إحصائية بين املتغيرين املستقلين (الحجم والربحية) وبين األداء املالي،
وهذا يعني أنه يوجد أثر معنوي سلبي لهذين املتغيرين على األداء املالي للشركة
.3أمــا بخص ــوص العالقــة ب ــين األداء املــالي للش ــركة والعوامل املستقلة املتمثلة ب ـ ( ُعمر الشركة ،نسبة
التداول ،ومعدل دوران املخزون ،ومعدل نمو املبيعات) فكانت العالقة سلبية وليست لها دللة
إحصائية.
 .4بالنسبة لعالقة الرفع املالي باألداء املالي فكانت العالقة موجبة ،ولكنها ليست ذات دللة إحصائية.
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شكرا ً لحسن االستماع
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1.1 Introduction
This study tries to investigate information asymmetry status and its impact on the cost of

equity capital (COEC) in Palestine Exchange Rate.

5

1.2 Research Problem
What is the impact of Information asymmetry on the cost of equity capital?

The sub-questions are:
What is the impact of bid-ask spread on the cost of equity capital?

What is the impact of volatility on cost of equity capital?
What is the impact of number of trades on cost of equity capital?
What is the impact of trading volume on cost of equity capital?
What is the impact of trading value on cost of equity capital?
6

1.3 Research Objectives
This study aims to achieve many objectives:
• Determining the status of information asymmetry in PEX.

• Quantifying the bid-ask spread, volatility, number of trades, trades volume, and
trades value.
• Comparing and ranking the market sectors among study variables, to define the
relations.
• Investigating the impact of bid-ask spread, volatility, number of trades, trades
volume, and trades value on COEC.
• Recommending many suggestions to develop the PEX.
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1.4 Research Importance
• This study is valuable to develop the Palestinian Exchange Market regulations.

• The study argument was not discussed before on PEX, according to the researcher
observation.
• Helping the investors to make rational investment decisions by providing an in-depth
analysis of the effect of information asymmetry on the return ‘cost of equity capital’.
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1.5 Research Methodology
The study population and sample are the listed companies in Palestine Exchange (PEX)
from 2006 to 2013, which are 50 companies. Hypotheses are tested by using multiple
linear regression analysis method, through Stata software, based on extracted high
frequency (long term data) trading data from the Palestine Exchange (PEX)
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1.6 Research Findings
• Information asymmetry and bid-ask spread have significant weak relationship with
cost of equity capital.
• The numbers of trades, trading volume and trades volume have no impact on COEC.
• There is no relationship between volatility and COEC.
• The results indicate that PEX is an inefficient market.
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