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بررسی عوامل موثر بر انعطافپذیری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
رویکرد Panel – Data
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 1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق
 2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر عوامل موثر ( نوسانات دارایی های نقدی ،سودآوری مورد انتظار و نسبت نقدینگی بازار سهام )
بر انعطافپذیری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانهای و
تحلیلی -علی بوده و مبتنی بر الگوی رگرسیونی  Panel - Dataاست .در این پژوهش اطالعات مالی  181شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی  1108تا  1109بررسی شده است ( 111شرکت  -سال) .نتایج در ارتباط
با فرضیه های تحقیق نشان داد  :الف ) نوسانات داراییهای نقدی بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر معنادار و مستقیمی
دارد .ب ) سودآوری مورد انتظار  ،نسبت نقدینگی بازار سهام و نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات داراییهای نقدی
بر انعطافپذیری مالی شرکت ها ،تاثیر معناداری ندارند.
واژههای کلیدی :نوسانات داراییهای نقدی ،انعطافپذیری مالی ،سودآوری مورد انتظار ،نسبت نقدینگی بازار سهام ،نسبت
نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات داراییهای نقدی
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مقدمه :
رشد و بقای شرکتها نیازمند سرمایه گذاری آنها و واکنش مثبت شرکتها در مقابل فرصتهای سرمایه گذاری است ،هرچه
شرکتها توان سرمایه گذاری و واکنش سریع در مقابل این فرصتها را داشته باشند انتظار بر این است که سریع تر از رقبای
خود رشد کنند و بازار نیز نسبت به این رشد بی تفاوت نخواهد بود ،لذا می توان چنین بیان کرد که شرکتهایی که دارای
انعطاف پذیری باالیی هستند ،انعطاف پذیری باال توسط سرمایه گذاران و سهامداران شرکت به صورت مثبت ارزیابی شده و در
بازدهی غیرعادی آن ها متبلور می شود بنابراین انتظار میرود با افزایش ارزش نهایی وجه نقد میزان بازدهی غیرعادی شرکت
ها نیز افزایش یابد  .نتایج مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که بین ظرفیت سرمایهگذاری شرکتها و انعطاف پذیری
رابطه مستقیم وجود دارد .شواهد تجربی ارائه شده مؤید این است که شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری باالتری
هستند تمایل بیشتری به ذخیره ظرفیت سرمایهگذاریهای خود برای سالهای آتی دارند .

مبانی نظری تحقیق:
انعطافپذیری مالی واحد تجاری را قادر میسازد تا از فرصتهای غیرمنتظره سرمایهگذاری بهخوبی بهره گیرد و در دورانی که
جریانهای نقدی حاصل از عملیات مثالً بدلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصوالت تولیدی واحد تجاری در سطح
پایین و احتماالً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد (چین و کوکو .)2818 ،انعطافپذیری مالی از منابع مختلفی نشأت
میگیرد .بهطور مثال توان کسب سرمایه جدید در کوتاهمدت از طریق صدور اوراق مشارکت ،توان دستیابی به وجه نقد از
طریق فروش داراییها بدون اختالل در عملیات درحال تداوم و توان نیل به بهبود سریع در خالص جریانهای نقدی ناشی از
عملیات ،از جمله این منابع است (باتس و همکاران .)2880 ،سیاستهای سرمایهگذاری ،موازنه بین ریسک و سودآوری
سرمایهگذاری را سنجیده و مورد بررسی و واکاوی قرار میدهد (گروگ و فروستنبرگ .)2881 ،از یک سو استفاده از بدهی
بیشتر ،ریسک جریان سودآوری شرکت را بیشتر می کند و از سوی دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجر می شود
(پاستور و استامبوگ .)2881 ،سیاستهای سرمایهگذاری مطلوب سیاستهای سرمایهگذاری است که تعادل بهینه ای را بین
ریسک و سودآوری مورد انتظار ایجاد کرده و در نتیجه باعث کاهش هزینه سرمایه و به حداکثر رسانیدن قیمت سهام و ارزش
شرکت گردد (آی لیو و ویلچ .)2818 ،چندین عامل بر روی تصمیمات سرمایهگذاری اثر میگذارند .اولین عامل نوسانپذیری
داراییهای نقدی واحد تجاری یا میزان ریسک مربوط به داراییها در صورت عدم استفاده از بدهی می باشد (آچاریا و همکاران،
 .)2882هر چه میزان ریسک داراییهای نقدی شرکتی بیشتر باشد ،نسبت بدهی بهینه آن کمتر و در نتیجه میزان
سرمایهگذاری کاهش خواهد بود (آلمیدا و همکاران .)2882 ،دومین عامل کلیدی ،وضعیت سودآوری مورد انتظار شرکت است.
سومین عامل ،انعطافپذیری مالی میباشد (بلیوم .)1020 ،انعطافپذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنیبر اقدام
مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن به گونهای که واحد تجاری بتواند درقبال رویدادها و فرصتهای
غیرمنتظره واکنش نشان دهد (دنیس و سیبکوو.)2818 ،
نتایج مطالعات اخیر حاکی از این است که تئوریهای سنتی سرمایهگذاری و تامین مالی از قبیل تئوری سلسله مراتبی و تئوری
موازنه ایستا به دلیل عدم مدنظر قرار دادن ارزش انعطافپذیری مالی شرکتها ،قادر به تبیین تصمیمات ساختار سرمایه در
دنیای واقعی نمیباشند (ردیک و وایتد .)2880 ،بر اساس مدلهای موازنه ایستا و پویای ساختار سرمایه ،شرکتها با ایجاد
توازن میان منافع مالیاتی بدهی و هزینه های ناشی از تأمین مالی از طریق بدهی به دنبال رسیدن به یک ساختار سرمایه بهینه
می باشند (آنگ و همکاران .)2881 ،اما یافته های تجربی حاکی از این است که شرکت ها عالوه بر مد نظر قرار دادن منافع
مالیاتی بدهی و هزینه های ناشی از تأمین مالی از طریق بدهی ،هزینههای فرصت مرتبط با تأمین مالی از طریق بدهی را نیز
در تصمیمات سرمایهگذاری خود لحاظ می کنند (ناچوآر و گوآید .)2882 ،ذکر این نکته ضروری است که ارزش وجه نقد،
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عالوه بر ظرفیت استقراض ،به توزیع سودآوری مورد انتظار سرمایهگذاریهای آتی و نوسانات مورد انتظار جریانهای نقدی نیز
بستگی دارد .به طور خاص ،ارزش نهایی جریان نقدی یک تابع صعودی از مزایا و سودهای وجوه در دسترس می باشد (سوفی،
 .)2880مخارج سرمایهای و نوسانات سرمایه در گردش ،عالوه بر محرك بودن رشد و توسعه اقتصادی جامعه ،افزایش دهندهی
سود بنگاه نیز است (فلوی و همکاران .)2882 ،امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری هستند و به طور مداوم
زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم می کنند (وانریک .)2881 ،این نوع تقاضاها که به نوبهی خود محرك سرمایه گذاری،
افزایش عملکرد بهینه ،افزایش بهرهوری و در نهایت تضمین کننده رشد و شکوفایی اقتصاد هستند ،از اهمیت به سزایی در
دنیای صنعتی برخوردارند (دیتمار و دوچین .)2818 ،شرکت های در حال توسعه هم باید با استفاده از ابزار تحقیق و توسعه
بتوانند قابلیتهای فنی و علمی خود را ارتقا داده تا بتوانند فاصله تکنولوژیکی خود را با شرکتهای نهادینه شده کاهش دهند و
نوسانات مثبت سرمایه در گردش را افزایش دهند (الزاریدیس و ترایفوندیس .)2881 ،سرمایه گذاران ،عالقهمند به کسب سود
بیشتر و کاهش ریسک سرمایه گذاری های خود هستند .به همین دلیل اقدام به تشکیل پرتفوی می کنند تا از طریق متنوع
کردن سرمایه گذاری ها ریسک را کاهش دهند یا برای سطح معینی از ریسک ،بیشترین بازده را کسب نمایند (دنیال و
همکاران .)2880 ،با تشکیل پرتفوی ،ریسک غیر سیستماتیک حذف می شود .ریسک غیرسیستماتیک ریسکی است که
سرمایه گذار در مقابل تحمل آن انتظار دریافت هیچ پاداشی را ندارد (چین و کوکو .)2818 ،بنابراین با متنوع کردن سبد
سرمایه گذاری و تشکیل پرتفویریسک نقدینگی سهام حذف می گردد (پاستور و استامبوگ .)2881 ،انتخاب پرتفوی بهینه
نیازمند برآوردی از دو عامل ریسک و بازده اوراق بهادار که متاثر از عامل نقد شوندگی سهام هستند ،است .طی سالیان متمادی
مدل های مختلفی برای ارزیابی نسبت نقدینگی سهام مطرح گردیده است .این مدل ها مورد ارزیابی های مختلف قرار گرفته
اند و نتایج آزمون ها بیانگر آن است که عوامل مطرح شده در این مدل ها به تنهایی نمی توانند ارتباط نسبت نقدینگی سهام و
سودآوری مورد انتظار سهام را توضیح دهند .به همین دلیل ایده ترکیب این عوامل با یکدیگر مطرح شد .نقدینگی سهام
شرکت نقش مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند و معیار ی برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطالعاتی است
(الزاریدیس و ترایفوندیس .)2881 ،سرمایه گذاران با داشتن اطالعات حسابداری می توانند عایداتشان را حداکثر کنند ،بدین
منظور باید از مدل های ارزشگذاری و عوامل موثر بر آن استفاده کنند تا انعطافپذیری شرکت را به حداکثر ممکن برساند
(وانریک .)2881 ،با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن ،با پیدایش تئوری نمایندگی ،ارزیابی عملکرد و اندازهگیری
سودآوری مورد انتظار شرکت ها به عنوان یکی از مهمترین موضوع ها در حسابداری مطرح شده است .ارزیابی عملکرد و
نوسانات جریانهای نقدی شرکت ها همواره مورد توجه سهامداران ،سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان مالی ،نظیر بانکها و
مؤسسات مالی ،بستانکاران و بخصوص مدیران بوده است (بلیوم .)1020 ،در حقیقت هر سرمایه گذار ابتدا باید این اطمینان و
اعتماد را بدست آورد که در مرحله اول اصل سرمایه برگشت خواهد شد و سپس سودآوری مورد انتظارش تحصیل می شود تا
قادر به تصمیم گیری برای سرمایه گذاری باشد (آی لیو و ویلچ .)2818 ،سودآوری سهام خود تابع عوامل متعددی است ،یکی
از این عوامل می تواند نوسانات مربوط به ریسک نقد شوندگی سهام باشد (کااوپی و سایکونن .)2880 ،بنابراین مساله ی اصلی
تحقیق این است که آیا نوسانات دارایی های نقدی ،سودآوری مورد انتظار ،نسبت نقدینگی بازار سهام و نسبت نقدینگی بازار
سهام ناشی از نوسانات دارایی های نقدی بر انعطاف پذیری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیرگذار است یا خیر؟
فرضیههای پژوهش :
-1
-2
-1
-2

نوسانات داراییهای نقدی بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر معناداری دارد.
سودآوری مورد انتظار بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر معناداری دارد.
نسبت نقدینگی بازار سهام بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر معناداری دارد.
نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات داراییهای نقدی بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر معناداری دارد.
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روش و ابزار گردآوری اطالعات :
در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق ،از روش کتابخانهای با بهرهگیری از کتب و مقاالت تخصصی
فارسی و التین و پایان نامهها استفاده شده است  .از آنجایی که اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از
اقالم حسابداری مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها میباشد ،دادههای مورد نیاز از صورتهای مالی موجود در
سایت های مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی  www.rdis.irو
شبکه کدال ،سیستمهای جامع اطالع رسانی ناشران به نشانی  ، www.codal.irمرکز پردازش اطالعات مالی ایران به نشانی
 www.fipiran.comو لوحهای فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج گردید.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات :
برای تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها ،اطالعات مورد نیاز از طریق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مورد
رسیدگی برای یک دوره شش ساله ( )1109-1108جمعآوری شد .پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز شرکتها  ،فرضیههای
تحقیق با استفاده رویکرد پانل دیتا (  ) Panel - Dataمورد بررسی قرار گرفته و ابتدا محاسبات اولیه در صفحه گسترده نرم
افزار اکسل انجام گرفته و دادهها برای تجزیه و تحلیل آماده خواهند گردید ،سپس به منظور انجام تجزیه و تحلیلهای نهایی از
نرمافزار اقتصادسنجی  Eviews 18استفاده میگردد.

تعیین حجم نمونه پژوهش :
در این مطالعه برای این که نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشدد ،بدرای انتخداب نمونده از روش
غربالگری( 1حذفی) استفاده شده است .برای این منظور معیارهای زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که یدک شدرکت کلیده
معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکتهای نمونه انتخاب شده است .روند انتخاب نمونه در نگداره زیدر بده تصدویر
کشیده شده است.
 -9با توجه به اطالعات مورد نیاز از سال  ،1108شرکتهایی که حداکثر تا پایان اسفند ماه سال  1100در بورس و اوراق
بهادار پذیرفته شدهاند و نام آنها تا پایان سال  1109از فهرست شرکتهای یاد شده ،حذف نشده باشد.
 -2در طول دوره موردنظر ،سهام آنها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.
 -3به منظور افزایش قابلیت مقایسه شرکتهای مورد بررسی ،دوره مالی آنها باید منتهی به  20اسفند ماه باشد و در دوره
مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.
 -4جزء شرکتهای واسطهگری مالی (سرمایهگذاری ،هلدینگ ،لیزینگ و بانکها و بیمهها) به دلیل متفاوت بودن عملکرد
آنها ،نباشند.
 -5اطالعات مورد نیاز در دسترس باشد.
نکته  :پیشفرض ها به ترتیب اعمال شدند ،بدین صورت که هر شرکتی که در پیش فرض اول قرار گرفته است ،برای شمارش
پیش فرضهای بعدی لحاظ نگردیده است.در نهایت  181شرکت به عنوان نمونه تعیین گردید.

Criteria-Filtering Technique- 1
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تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها
متغیرهای این پژوهش به سه گروه طبقه بندی می شود:
 -9متغیر وابسته:
 انعطاف پذیری مالی شرکت  iدر سال .t -2متغیرهای مستقل:
-

نوسانات دارایی های نقدی شرکت  iدر سال .t
سودآوری مورد انتظار شرکت  iدر سال .t
نسبت نقدینگی بازار سهام شرکت  iدر سال .t
نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات دارایی های نقدی شرکت  iدر سال .t

 -3متغیرهای کنترلی:
-

متغیر مصنوعی تقسیم سود شرکت  iدر سال .t
فرصت های رشد شرکت  iدر سال .t
اندازه شرکت  iدر سال .t
خالص سرمایه در گردش غیرنقدی شرکت  iدر سال .t
اهرم مالی شرکت  iدر سال .t

تعاریف عملیاتی متغیر وابسته:
انعطاف پذیری مالی ( :) Flex i ,t
انعطافپذیری مالی از طریق مدل آباربانل و بوشه ( )1000به صورت زیر برآورد خواهد شد:
FAi ,t
TAi ,t

 6 Sizei ,t  7

Depi ,t
TAi ,t

 4 MBi ,t  5

CFi ,t
TAi ,t

 3

Ci ,t 1
M i ,t 1

Flex i ,t  1  2

که در آن:

 = Flex i ,tبرابر است با ارزش نهایی وجه نقد (انعطاف پذیری مالی).

  C i ,t 1کل وجه نقد شرکت برای ابتدای دوره یا انتهای دوره قبل.
  M i ,t 1ارزش بازار در ابتدای دوره تحقیق است که از طریق ضرب تعداد سهام در قیمت ابتدای دوره هر شرکت بدست
خواهد آمد.

  CFi ,tجریان وجه نقد شرکت است که از صورت جریان وجه نقد شرکت به دست خواهد آمد.

  TAi ,tکل دارایی های شرکت می باشد
  MBi ,tارزش بازار شرکت به ارزش دفتری شرکت است.
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  Depi ,tهزینه استهالك شرکت می باشد.
  Sizei ,tاندازه شرکت است که از طریق لگاریتم کل فروش شرکت بدست خواهد آمد.
  FAi ,tکل دارایی های ثابت شرکت است.

تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل:
الف) نوسانات دارایی های نقدی ( :) Cashholi ,t
برای محاسبه نوسانات داراییهای نقدی از مطالعات پیشین (گروگ و فروستنبرگ2881 ،؛ وانریک2881 ،؛ چااوت و پوتر،
2889؛ آباربانل و بوشه1000 ،؛ الزاریدیس و ترایفوندیس2881 ،؛ پاستور و استامبوگ ،)2881 ،پیروی خواهیم کرد .از نظر این
پژوهشگران داراییهای نقدی برابر است با جمع وجوه نقد و معادلهای وجوه نقد.
جهت محاسبه نوسانات داراییهای نقدی ابتدا داراییهای نقدی از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:
معادلهای وجوه نقد  +وجوه نقد صندوق و حسابهای بانکی = داراییهای نقدی
اوراق بهادار کوتاه مدت = معادلهای وجوه نقد
سپس داراییهای نقدی به ارزش دفتری کل داراییها از طریق رابطه زیر بهدست میآید:
داراییهای نقدی
ارزش دفتری کل داراییها

= Cashholi ,t

در نهایت برای محاسبه نوسانات داراییهای نقدی ،مبلغ داراییهای نقدی در سال جاری را از مبلغ داراییهای نقدی در سال
قبل کسر و بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت  iدر پایان سال tتقسیم مینماییم (آباربانل و بوشه ، )1000 ،نحوه محاسبه
به صورت زیر میباشد:
داراییهای نقدی در سال قبل  -داراییهای نقدی در سال جاری
ارزش دفتری کل داراییها

Cashi ,t 

ب) سودآوری مورد انتظار ( :) preproi ,t
طبق پژوهش چین و کوکو ( ،) 2818سودآوری مورد انتظار ،از طریق میانگین سه عامل نسبت فروش ،بازده داراییها و بازده
حقوق صاحبان به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
نسبت فروش:
فروش شرکت
ارزش دفتری کل داراییها
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نسبت بازده داراییها:
سود خالص سال جاری

= ROAi ,t

ارزش دفتری کل داراییها
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام:
سود خالص سال جاری

= ROEi ,t

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

Eproi ,t  Salesi ,t  ROAi ,t  ROEi ,t / 3

ج) نسبت نقدینگی بازار سهام ( :) MarLiqi ,t
بر طبق پژوهش دوچین و همکاران ( ،)2818نحوه محاسبه نقد شوندگی سهام شرکت به صورت زیر می باشد:
(*1888888حجم معامالت/بازده سهام)میانگین=نقد شوندگی سهام شرکت
پس از محاسبه فرمول فوق برای هر شرکت یک ضریب محاسبه میشود ،سپس با مرتب کردن آن برای شرکت بر اساس
بیشترین ضریب ،اولین رتبه و رتبههای بعدی محاسبه میشود .رتبه برتر نقد شوندگی الزامی برای خرید و فروش سهام شرکت
در هر وضعیتی از بازار نیست اما نسبتی است که میزان نقد شدن را نسبت به سایر شرکتهای بورسی نشان می دهد .فرمول
محاسبه رتبه نقد شوندگی سهام در این پژوهش به صورت زیر می باشد (آمیهود:)2882 ،

د) نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات دارایی های نقدی ( :) MarLiqi ,t * Cashholi ,t
طبق پژوهش نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات دارایی های نقدی از تقابل دو متغیر نسبت نقدینگی بازار سهام و
نوسانات دارایی های نقدی به صورت زیر محاسبه میگردد:
نسبت نقدینگی بازار سهام:
بر طبق پژوهش دوچین و همکاران ( ،)2818نحوه محاسبه نقد شوندگی سهام شرکت به صورت زیر می باشد:
 ( * 1888888حجم معامالت  /بازده سهام ) میانگین = نقد شوندگی سهام شرکت
پس از محاسبه فرمول فوق برای هر شرکت یک ضریب محاسبه میشود ،سپس با مرتب کردن آن برای شرکت بر اساس
بیشترین ضریب ،اولین رتبه و رتبههای بعدی محاسبه میشود .رتبه برتر نقد شوندگی الزامی برای خرید و فروش سهام شرکت
در هر وضعیتی از بازار نیست اما نسبتی است که میزان نقد شدن را نسبت به سایر شرکتهای بورسی نشان می دهد .فرمول
محاسبه رتبه نقد شوندگی سهام در این پژوهش به صورت زیر می باشد (آمیهود:)2882 ،
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ه) نوسانات دارایی های نقدی:
برای محاسبه نوسانات داراییهای نقدی از مطالعات پیشین (گروگ و فروستنبرگ2881 ،؛ وانریک2881 ،؛ چااوت و پوتر،
2889؛ آباربانل و بوشه1000 ،؛ الزاریدیس و ترایفوندیس2881 ،؛ پاستور و استامبوگ ،)2881( ،پیروی خواهیم کرد .از نظر
این پژوهشگران داراییهای نقدی برابر است با جمع وجوه نقد و معادلهای وجوه نقد.
جهت محاسبه نوسانات داراییهای نقدی ابتدا داراییهای نقدی از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:
معادلهای وجوه نقد  +وجوه نقد صندوق و حسابهای بانکی = داراییهای نقدی
اوراق بهادار کوتاه مدت = معادلهای وجوه نقد
سپس داراییهای نقدی به ارزش دفتری کل داراییها از طریق رابطه زیر بهدست میآید:
داراییهای نقدی
ارزش دفتری کل داراییها

= Cashholi ,t

در نهایت برای محاسبه نوسانات داراییهای نقدی ،مبلغ داراییهای نقدی در سال  tرا از مبلغ داراییهای نقدی در سال t-1
کسر و بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت  iدر پایان سال tتقسیم مینماییم (آباربانل و بوشه ، )1000 ،نحوه محاسبه به
صورت زیر میباشد:
داراییهای نقدی در سال ( -)t-1داراییهای نقدی در
سال )(t

Cashi ,t 

ارزش دفتری کل داراییها

تعاریف عملیاتی متغیرهای کنترلی:
الف) متغیر مصنوعی تقسیم سود ( :) DiVi ,t
تقسیم سود طبق پژوهش آنگ و همکاران ( ،)2881متغیر مصنوعی است که اگر شرکت در سال مالی مرد نظر سود سهام
پرداخت کرده باشد برابر  1و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود.
ب) فرصت های رشد ( :) MTBi,t
فرصتهای رشد برابر است با نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری سهام (وانریک.)2881 ،
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ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

= MTBi,t

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
ج) اندازه شرکت ( :) Sizei ,t
برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییهای شرکت (کااوپی و سایکونن.)2880 ،
د) خالص سرمایه های در گردش غیرنقدی ( :) NWCi ,t
هر چه خالص سرمایه در گردش بیشتر باشد ،بدین معناست که داراییهای جاری (به استثنای وجه نقد) شرکت بیشتر از
بدهیهای جاری (به استثنای مالیات پرداختنی) آن است و بنابراین نگرانی کمتری برای بازپرداخت بدهیها وجود خواهد
داشت .به عبارت دیگر شرکت جهت بازپرداخت بدهیهای جاری به اندازه کافی داراییجاری (به جز وجه نقد) در اختیار دارد
که در مواقع لزوم میتواند آنها را برای باز پرداخت بدهیها استفاده نماید .بنابراین خالص سرمایه در گردش میتواند به عنوان
جانشینی برای وجه نقد به شمار رود و یک شرکت با فرض ثابت بودن تمام عوامل دیگر ،در صورتی که خالص سرمایه در
گردش باالتری داشته باشد ،موجودیهای نقدی کمتری نگه میدارد .سرمایه در گردش از اقالم مهم داراییهای واحدها و
بنگاههای اقتصادی تلقی میشود که در تصمیمهای مالی نقش قابل توجهی دارد .نحوه محاسبه خالص سرمایه در گردش غیر
نقدی به کل داراییها به صورت زیر می باشد (ناچوآر و گوآید:)2882 ،
بدهیهای جاری  -داراییهای جاری = خالص سرمایه در گردش
وجوه نقد  -خالص سرمایه در گردش = خالص سرمایه در گردش غیر نقدی
خالص سرمایه در گردش غیر نقدی

= NWCi ,t

ارزش دفتری جمع کل دارایی ها

NWCi ,t = NCWCt - NCWCt 1
ه) اهرم مالی ( :) Levi ,t
بر طبق پژوهش چااوت و پوتر ( ،)2889متغیر اهرم مالی شرکت از طریق فرمول زیر قابل محاسبه میباشد:
ارزش دفتری بدهیهای کوتاه مدت  +ارزش دفتری بدهیهای بلند مدت

Levi ,t 

ارزش دفتری کل داراییها

الگوی رگرسیون Panel - Data
برآورد بر اساس «دادههای پانل »2است .در این روش یک سری واحدهای مقطعی (برای مثال شرکت ها) در طی چند سال
مورد توجه قرار میگیرند .با کمک این روش که در مطالعات سالهای اخیر نیز زیاد استفاده شده است تعداد مشاهدات تا حد
مطلوب افزایش مییابد .مهمترین مزیت استفاده از دادههای پانل ،کنترل نمودن ویژگیهای ناهمگن و در نظر گرفتن تک تک
2

- Panel data
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افراد ،شرکتها  ،ایاالت و کشورها میباشد .در حالی که در مطالعات مقطعی و سری زمانی این ناهمگنی کنترل نمیگردد و با
تخمین مدل با استفاده از این روشها احتمال اریب بودن نتایج ،میباشد .بنابراین با توجه به اینکه مشاهدههای ادغام شده
باعث تغییرپذیری باالتر ،هم خطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی ،درجه آزادی بیشتر و کارآیی باالتر تخمین کنندهها
می شود ،مطالعات پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است (بالتاجی.)2880 ،1
در حالت کلی مدل زیر نشان دهنده یک مدل با دادههای پانل میباشد:

 it

X kit 

k

kit


k 1

 it 

Yit 

که در آن  i  1,2,....., nنشانگر واحدهای مقطعی (برای مثال شرکتها) و  t  1,2,....., Tنشانگر زمان است Yit .متغیر
وابسته را برای  iامین واحد مقطعی در سال
امین واحد مقطعی در سال
ثابت (  ) E it2    2است.

t

ام است.

نشان میدهد و  X kitنیز  kامین متغیر مستقل غیرتصادفی برای برای i

t

  itجمله اخالل بوده که فرض میشود دارای میانگین صفر (    0

 ) E  itو واریانس

  kitپارامترهای مدل میباشد که واکنش متغیر مستقل نسبت به تغییرات  kامین متغیر مستقل در  iامین مقطع و  tامین
زمان را اندازهگیری می کند .برای برآورد مدل بر اساس دادههای پانل روشهای مختلفی همچون روش اثرات ثابت 2و روش
اثرات تصادفی 9وجود دارد که بر حسب مورد ،کاربرد خواهند داشت.

مراحل تخمین الگوی رگرسیون
الف ) آزمون اثرات ثابت (  Fلیمر )
ب ) آزمون اثرات تصادفی ( هاسمن )

نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن
آزمون

تعداد

آماره

مقدار آماره

درجه آزادی

P-Value

لیمر

111

F

2/0102

()189،928

0/0000

هاسمن

636

2

90/2562

1

0/2257

با توجه به نتایج آزمون لیمر و  P-Valueآن ( ،)8/8888فرضیه  H 0آزمون در سطح اطمینان  %09رد شده و بیانگر این
است که میتوان از روش دادههای پانل استفاده نمود .همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و  P-Valueآن ()8/2092

که کمتر از  8/89میباشد ،فرضیه H 0

آزمون در سطح اطمینان  %09رد شده و فرضیه  H 1پذیرفته میشود .لذا الزم است
- Baltagi

3

4

- Fixed Effects

8

- Random Effects
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مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود .همچنین از آنجایی که اثرات ثابت و تصادفی هم متوجه مقاطع بوده و هم
مرتبط با زمان می باشد  ،بنابراین با توجه به نتایج آزمون لیمر برای هر دو مورد مقاطع و زمان که به شرح نگاره ی ذیل
گزارش میگردد  ،مدل نهایی به صورت پنل و با اثرات ثابت برای مقاطع و زمان بر اساس آزمون لیمر به قرار نگاره ی زیر ،در
نظر گرفته می شود و آزمون فرضیه ها بر اساس نتایج الگوی نهایی انجام می شود .

آزمون

تعداد

آماره

مقدار آماره

درجه آزادی

P-Value

لیمر

636

F

9/1223

()990،595

0/0000

ج ) نتایج تخمین مدل پژوهش
مدل پژوهش برگرفته از پژوهش آچاریا و همکاران ( )2882و متغیرهای تعدیل شده پژوهش آنگ و همکاران ( )2812به
صورت زیر برآورد شده است:

Flex i ,t   0  1Cashholi ,t   2 preproi ,t   3 MarLiqi ,t   4 MarLiqi ,t * Cashholi ,t 

 5 DiVi ,t   6 MTBi ,t   7 Sizei ,t   8 NWCi ,t   9 Levi ,t  εi,t
 iبیان گر شرکت (واحدهای مقطعی) و  tبیان گر سال و
 = εi ,tخطای تصادفی شرکت  iدر سال t

متغیر وابسته :انعطاف پذیری مالی
تعداد مشاهدات 906 :سال – شرکت
متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

رابطه

جزء ثابت

8/8802

8/1012

8/0210

-

نوسانات دارایی های نقدی

8/2121

0/1008

8/8888

معنی دار

سودآوری مورد انتظار

8/8821

8/1110

8/2281

بی معنی

نسبت نقدینگی بازار سهام

8/8821

8/2089

8/2201

بی معنی

نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات دارایی

-8/8882

-8/2091

8/2292

بی معنی

های نقدی
متغیر مصنوعی تقسیم سود

-8/8880

-8/2809

8/0121

بی معنی

فرصت های رشد

-8/8880

-8/8912

8/0908

بی معنی

اندازه شرکت

8/8190

1/0809

8/8211

معنی دار
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خالص سرمایه در گردش غیرنقدی

-8/8889

-8/8111

8/0210

بی معنی

اهرم مالی

-8/8822

-8/9102

8/9081

بی معنی

ضریب تعیین مدل

0/3567

آماره F

2/4

( ) P  Value

()0/0000

در بررسی معنی دار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره  Fاز  8/89کوچکتر میباشد ( )8/8888با اطمینان
 %09معنیدار بودن کل مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  19درصد از انعطاف پذیری مالی
شرکتها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میگردد.

نتایج تحقیق:
الف ) احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر نوسانات دارایی های نقدی کوچکتر از  8/89میباشد ( ،)8/8888در نتیجه نوسانات
داراییهای نقدی بر انعطافپذیری مالی در سطح اطمینان  09درصد تاثیر معنیداری دارد  ،بنابراین فرضیه اول تحقیق
پذیرفته می شود .مثبت بودن ضریب این متغیر ( )8/2121حاکی از وجود تاثیر مستقیم نوسانات داراییهای نقدی بر
انعطافپذیری مالی شرکتها میباشد بهطوری که با افزایش  1واحدی نوسانات داراییهای نقدی ،انعطافپذیری مالی شرکتها
نیز به میزان  8/2121واحد افزایش مییابد.
ب ) همچنین از آنجایی که احتمال آماره  tضرایب متغیرهای سودآوری مورد انتظار  ،نسبت نقدینگی بازار سهام و نسبت
نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات داراییهای نقدی بزرگتر از  8/89میباشد ( ،)8/2292 ، 8/2201 ، 8/2281در نتیجه
سودآوری مورد انتظار  ،نسبت نقدینگی بازار سهام و نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات داراییهای نقدی بر
انعطافپذیری مالی شرکت ها ،در سطح اطمینان  09درصد ،تاثیر معنی داری ندارد .بنابراین فرضیه های دوم  ،سوم و چهارم
تحقیق رد می گردد.
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Investigating the Effect Factors on Financial Flexibility Firms listed in Stock Exchange
Approach Panel _ Data

Abstract
The aim of this study is to investigate the effect factors ( fluctuations in financial assets, the
expected profitability and liquidity ratio ) on the financial flexibility of listed companies in
Tehran Stock Exchange. This research is of library - Analysis - Causal type and is based on
panel data. In this study, the financial information of 181 companies listed in Tehran Stock
Exchange for the period 2811 to 2811 have been studied (111 firm-year). Research results in
connection with the confirmation of the hypothesis shows that a ) there is a direct and
significant affect & relationship between the fluctuations in financial assets and financial
flexibility of companies. Also, b) that there is no significant affect , expected profitability ,
the liquidity ratio of stock market and liquidity ration of the stock market due to fluctuations
in financial assets in the financial flexibility of companies
Key words: "fluctuations in financial assets", "expected profitability", "liquidity ration of the
stock market", "liquidity ration of the stock market due to fluctuations in financial assets"
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: ضمائم
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

d.f.

Prob.

Cross-section F

89236664 (108,880)

090000

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f.
109289826

Prob.

6

098286

d.f.

Prob.

19888814 (108,818)
164926104
6
108
109321883
(8,818)
909662608
8
19622360 (110,818)
884969883
1
110

090010

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section and period fixed effects
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square
Period F
Period Chi-square
Cross-Section/Period F
Cross-Section/Period Chisquare

Statistic

Dependent Variable: DFLEXIT
Method: Panel Least Squares
Date: 08509512 Time: 16:39
Sample: 1360 1368
Periods included: 9
Cross-sections included: 109
Total panel (unbalanced) observations: 938
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CASHHOLIT
PREPROIT
MARLIQIT
MARLIQIT_CASH
HOLIT
DIVIT
MTBIT
SIZEIT
NWCIT
LEVIT
C

09636960
09004988
09004326

09026631
09014080
09018939

29326881
09331280
09820823

090000
096401
096661

-09000843
-09000668
-09000639
09018281
-09000890
-09006616
09006604

09000283
09004941
09012126
09002646
09002406
09014384
09080888

-09828118
-09806843
-09081448
19202862
-09099943
-09832638
09163816

096686
092341
096860
090611
096496
098603
092496

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared

09389633
09802068

S.E. of regression

09083913

Sum squared resid

19420314

Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

10839486
89400006
09000000

09069888
09090846
Akaike info criterion 89248841
Schwarz criterion
89003611
Hannan-Quinn criter. 89812646
Durbin-Watson stat 89123662
Mean dependent var
S.D. dependent var
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