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3. Empirical analyses

3.1. Ratings and likelihood of undertaking acquisitions

This subsection presents evidence that relates a firm's
long-term debt rating to its acquisition activity. Fig. 1 shows
the average incidence of All Acquirers, Firm Acquirers, and
Subsidiary Acquirers over years from 1990 to 2011. While the
differences in acquisition likelihoods of rated and nonrated
firms fluctuate over time, firms with debt ratings have higher
acquisition probabilities relative to nonrated firms in all three
acquisition categories. Panel A of Table 2, which reports the
mean values for acquisition variables for firm per year by
debt ratings, also presents evidence of the impact of having a
debt rating on acquisition choices. For example, the uncondi-
tional probability of acquiring a target is 14.2% for the
subsample of firms with a rating, whereas it is only 10.0%

3. تحلیل ھای تجربی 
1. 3 ارتباط بین نرخ گذاریھا و احتمال تقبل خریدھا

این زیربخش مدارکی مطرح می کند که بین نرخ گذاریھای بلند مدت شرکت با فعالیت خریدش 
ارتباط برقرار می کنند. شکل 1 میانگین شیوع کلیه خریداران، خریداران شرکت و خریداران 

معین در طول سالھای 1990 تا 2011 را نشان می دھد. در حالیکه اختالفات موجود در 
احتماالت خرید شرکت ھای نرخ گذاری شده و نرخ گذاری نشده با گذشت زمان نوسان دارد، 
شرکت ھایی با نرخ گذاریھای بدھی دارای احتماالت خرید باالتری نسبت به شرکت ھای نرخ 

گذاری نشده در ھر سه طبقه خرید می باشند. ستون A جدول 2، که میانگین مقادیر 
متغیرھای خرید برای شرکت در سال برحسب نرخ گذاری بدھی را گزارش می دھد، مدارکی 

در رابطه با تاثیر نرخ گذاری بدھی بر انتخاب ھای خرید نیز مطرح می کند. به طور مثال، احتمال 
غیر شرطی خرید ھدف برای زیرنمونه شرکت ھایی با نرخ گذاری 2. 14 درصد و برای شرکت 

 . ھای دیگر فقط 10.0 درصد می باشد
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