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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایهگذاری آتی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تحریم اقتصادی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،اقدام به جمعآوری دادههای مرتبط با پژوهش کرد .روش پژوهش از نظر
ماهیت و محتوا ،همبستگی و از نظر هدف از نوع پژوهشهای بنیادی تجربی میباشد .همچنین این پژوهش از جهت
طبقهبندی تحقیقها بر مبنای ماهیت از نوع تحقیقهای کاربردی است .از بین شرکتهای جامعه آماری  110شرکت بهعنوان
نمونه پژوهش در بازه زمانی  8ساله از  1391تا  ،1398جهت بررسی و آزمون فرضیات انتخاب گردیدند .نتایج حاصل از بررسی
فرضیهها نشان داد که نقدشوندگی سهام بر سرمایهگذاری آتی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین تحریم اقتصادی
بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری آتی شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.
واژههای کلیدی :نقدشوندگی سهام ،سرمایهگذاری آتی ،تحریم اقتصادی
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 -1مقدمه
سرمایهگذاری شرکت رابطه نزدیکی با تخصیص مالی و سرمایه دارد و اهمیت زیادی در تولید و عملیاتهای شرکت و همچنین
جریان سرمایه و سود شرکت درآینده دارد .از این رو سرمایهگذاری شرکت دارای ارزش نظری باالیی است و اهمیت عملی
چشمگیری دارد (شانگ .)2019 1،آمیهود و مندلسون )1988(2استدالل میکنند که افزایش نقدشوندگی سهام به طور مثبت
با افزایش سرمایهگذاری در بازار همراه است ،چرا که داراییهای مالی شرکتها هنگامیکه نقدشوندگی بازار سرمایه افزایش
یابد ،در یک نرخ هزینه سرمایه پائینتری تنزیل میشوند .بر طبق تحقیقات مانور )2013(3رابطه مثبتی بین نقدینگی سهام و
سرمایهگذاری شرکت و داراییهای ثابت ،کل دارایی و سرمایهگذاری وجود دارد .که برای شرکتهایی با محدودیت مالی بیشتر
و فرصت سرمایهگذاری بهتر اهمیت بیشتری دارد (مونزو .)2013 4،مدیران با جذب سرمایه ،منابع الزم جهت تامین مالی
پروژههایی با ارزش فعلی خالص مثبت را برای شرکت فراهم میسازند؛ اما عوامل زیادی در تصمیمات سرمایهگذاری یک
شرکت تاثیرگذار است .این عوامل با تاثیر بر انتخاب پروژههای سرمایهگذاری شرکتها ،میتوانند بر هزینه سرمایه ،سودآوری،
منفعت مورد انتظار سهامداران ،ارزش سهام شرکت در آینده اثر بگذارند.
اثر نقدشوندگی سهام بهعنوان یکی از مهمترین عوامل قیمتی برای توضیح بازده سهام مورد استفاده قرار میگیرد که بهطور
گسترده مورد بررسی قرار گرفته است .در یک مطالعه اولیه آمیهود و مندلسون ( )1986نشان دادندکه نقدشوندگی تأثیر
مثبتی در سرمایهگذاری در بازار دارد و استدالل نمودند که وقتی نقدشوندگی زیاد باشد ،هزینه سرمایه کاهش مییابد ،در
نتیجه نرخ پایینتری برای تنزیل سرمایهگذاریهای جدید استفاده میشود .در بررسی سیاستهای پرداخت سود ،گاتچف و
اسپیندت )2007( 5دریافتند که شرکتهایی که نقدشوندگی پایینی دارند بیشتر احتمال دارد سود سهام نقدی را به
سهامداران خود بپردازند .نتایج آنها حاکی از آن است که کاهش تمایل شرکتها به پرداخت سود سهام با گذشت زمان به
تغییرات نقدشوندگی بازارهای سهام ایاالت متحده مربوط میشود .مونزو( )2013با استفاده از دادههای چهار کشور آمریکای
التین (آرژانتین  ،برزیل  ،شیلی و مکزیک) دریافت که نقدشوندگی بر سرمایهگذاریهای آتی تأثیر مثبت دارد و این تأثیر در
شرکتهای بزرگ و شرکتهایی که ارزش دفتری به بازار آنها باالتر بود ،و همچنین برای شرکتهای منتشر کننده سهام
بیشتر بود (الحسن و ناکا.)2020 6،
نقدشوندگی سهام نشاندهنده هزینههای معامالت مربوط به خرید و فروش سهام است و یکی از دغدغههای اصلی سرمایه-
گذاران میباشد .در صورتی که نقدشوندگی اوراق در بازار باال باشد ،سرمایهگذاران میتوانند اوراق بهادار خود را به سهولت و
قیمت منصفانه معامله کنند؛ در غیر اینصورت ،انجام معامله اوراق بهادار به دشواری صورت میپذیرد .قابلیت نقدشوندگی یک
سهم هر چه کمتر باشد ،جذابیت کمتری برای سرمایهگذاران خواهد داشت ،مگر اینکه بازدهی بیشتری برای مالک آن داشته
باشد (گافری و نیکوالسن .)2003 7،نقدشوندگی سهام یکی از مهمترین مکانیزمهای کنترلی مدیریت است ،زیرا موجب تقویت
حاکمیت شرکتی میشود .نقدشوندگی سهام میتواند باعث تقویت انگیزه سهامداران برای نظارت بر مدیریت میگردد .باال
بودن قدرت نقدشوندگی سهام ،نرخ بازده مورد نیاز سرمایهگذاریها را کاهش میدهد (شانگ.)2019 ،
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تحریمهای اقتصادی در سالهای اخیر ،مهمترین چالش اقتصادی در بازار سرمایه میباشد .از آنجایی که رابطه بین
نقدشوندگی بازار سهام و تصمیمات شرکتها در رابطه با پرداخت و سرمایهگذاری مجدد ،نگرانی مداوم در ادبیات مالی شرکتها
است .میتوان ادعا کرد که چون هزینه سهام عاملی برای کاهش جریان نقدی آینده است ،منطقی است که انتظار داشته باشیم
که کاهش هزینه سهام ناشی از افزایش نقدینگی سهام منجر به رشد سرمایه گذاریهای بعدی شود .از سوی دیگر بسیاری از
بنگاه های اقتصادی بزرگ فعال در بورس تهران تولیدکننده کاالهای واسطهای و یا اولیه جهت تولید کاالهای مصرفی نهایی
هستند .اجرای تحریمها ،گران شدن نرخ ارز خارجی و افزایش هزینه و دشواری تدارک از خارج ،کاهش تولید ،سرمایهگذاری
و رشد اقتصادی موجب مطرح شدن این پرسش میشود که آیا با توجه به تحریمهای اقتصادی نقدشوندگی سهام بر سرمایه-
گذاری آتی موثر است یا خیر؟
 -2مبانی نظری و مروری بر ادبیات موجود
یکی از مهمترین عوامل مورد توجه بسیاری از سرمایهگذاران بازارهای سرمایه ،نقدشوندگی سهام است .نقدشوندگی یکی از
کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار است و سرمایهگذاران همواره خواستار سهامی هستند که بتوانند با کمترین هزینه ممکن
آن را معامله کنند (سعیدی و دادار .)1388 ،سرمایهگذاران به دلیل ریسک جدانشدنی سرمایهگذاری ،انتظار بازده دارند .لذا
برای سرمایهگذاران ،آگاهی از ریسک و بازده سرمایهگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار است .عدم نقدشوندگی یک دارایی مالی
نیز در واقع نوعی ریسک برای آن محسوب میشود که انتظار میرود سرمایهگذاران به ازای تقبل ریسک بازده کسب کنند
(قائمی و رحیمپور .)1389 ،بنابراین ،تمایل به بررسی این مسئله از این واقعیت نشات گرفته که نقدشوندگی سهام در بورس
اوراق بهادار یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران میباشد.
به عنوان یک تعریف ،میتوان گفت که نقدشوندگی ،توانایی سرمایهگذاران در تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد در قیمتی
مشابه با آخرین معامله میباشد (بیدگلی و همکاران .)1384 ،به اعتقاد گرگوریو و انجین ،)2010(8نقدشوندگی سهام عبارت
است از توانایی معامله سریع البته در صورتی که اثرات قیمتی کمی داشته باشد .از نظر آنها اهمیت نقدشوندگی سهام در
ارتباط مثبت و معنیدار بین هزینههای معامالتی و پاداش سرمایهگذاران خود را نشان میدهد.
از نظر رابین )2007( 9نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از قابلیت خرید یا فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه
ممکن .با وجود آنکه که این عبارت تا حد زیادی گویا و قابل درک به نظر می رسد ،در بسیاری از متون مالی از نقدشوندگی به
عنوان مفهومی سهل و ممتنع نام برده می شود ،به این معنی که در عین سادگی درک نقدشوندگی در بطن معامالت ،اندازه-
گیری و محاسبه آن پیچیده است.
یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه ،تامین نقدشوندگی است .در حقیقت بازارهای ثانویه ضمن فراهم کردن نقدشوندگی،
از طریق کشف قیمت و توانایی انتقال ریسک ،باعث کاهش هزینه سرمایه میشوند .نقدشوندگی یا بازارپذیری از جنبههای
حیاتی معامله اوراق بهادار است و یکی از فاکتورهای مهم قیمتگذاری داراییها میباشد ،که تأثیر قوی بر قیمت آنها دارد .در
واقع نقد شوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایهگذاریها یا داراییها به وجوه نقد با حداقل هزینه و در کمترین زمان ،که
نقش و تأثیر حائز اهمیتی در جذابیت سرمایهگذاری ،تصمیمگیری سرمایهگذاران و تخصیص درست منابع دارد .فقدان
نقدشوندگی به معنای ریسک نقدشوندگی ،ممکن است تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد ،چرا که سرمایهگذاران ریسکگریز
برای جبران ریسکی که متحمل می شوند ،نیازمند بازده اضافی به نام صرف ریسک هستند و نیز ترجیح میدهند در اوراقی که
از نقدشوندگی باالتری برخوردار میباشد ،سرمایهگذاری نمایند ،از اینرو ریسک نقدشوندگی یکی از پارادایم های اصلی بازار
مالی است که حداکثر سازی ثروت سهامداران به آن وابسته است (صفری.)1389 ،
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آمیهود و مندلسون ( )1988استدالل میکنند که افزایش در نقدشوندگی سهام به طور مثبت با افزایش سرمایهگذاری در بازار
همراه است ،چرا که داراییهای مالی شرکتها هنگامیکه نقدشوندگی بازار سرمایه افزایش یابد ،در یک نرخ هزینه سرمایه
پائینتری تنزیل میشوند .بیکر و همکاران ( )2006به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و فرصتهای سرمایهگذاری در
محیط ( )S&Pپرداختند .آنها نشان دادند که افزایش در نقدشوندگی سهام و کاهش در هزینه سرمایه به عنوان نتیجه تعدیل
شاخص منجر به افزایش در فرصتهای سرمایهگذاری میشود .یافتههای تجربی آنها نشان میدهد که افزایش نقدشوندگی
منجر به پیشبینی بهتر ارزش فعلی خالص پروژههای سرمایهگذاری و فرصتهای سرمایهگذاری میشود.
جاکبی و ژنگ )2010(10به بررسی رابطه پراکندگی مالکیت درصد سهام بلوکی در دست سهامداران و نقدشوندگی سهام
پرداختند .نتایج پژوهش آن ها بیانگر آن است که پراکندگی بیشتر مالکیت منجر به بهبود نقدشوندگی سهام میشود .سادکا11
( )2011به بررسی رابط ه بین نقدشوندگی سهام و اطالعات حسابداری در محیط بورس نیویورک پرداخت .وی در تحقیق خود
نشان داد که با کاهش ریسک های مرتبط با اطالعات حسابداری که از طریق افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطالعات
حسابداری صورت میگیرد ،سهام شرکت قابل اتکا بوده و دارای جذابیت خواهد شد و در نهایت منجر به افزایش نقدشوندگی
 )201112تاثیر نقدشوندگی سهام بر قیمتگذاری داراییهای سرمایهای را بررسی کردند .نتایج آنها
سهام میشود .الم و تام (
نشان میدهد که نقدشوندگی سهام میتواند بهعنوان عاملی دیگر به مدلهای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای در نظر گرفته
شود .از نظر آن ها بهترین مدل برای ارزیابی صرف ریسک مرتبط با بازده سهام عامل بازار ،اندازه شرکت ،نسبت ارزش دفتری
به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی سهام است .لشوسکی و ورونکوا )2012(13به بررسی این مطلب پرداختند که آیا
نقدشوندگی سهام همراه با اندازه و ارزش شرکت یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بازده سهام است .نتایج بررسیهای آنها
نشان میدهد که بر خالف آنچه که انتظار میرود نقدشوندگی سهام در مقایسه با ارزش سهام و اندازه شرکت تاثیر معنیداری
بر بازده سهام ندارد.
 -3پیشینه خارجی
الحسن و ناکا ( )2020به بررسی تأثیر نقدینگی سهام بر سرمایهگذاری آتی در  21بازار نوظهور مانند برزیل ،شیلی ،چین،
کلمبیا ،جمهوری چک ،مصر ،یونان ،مجارستان ،هند ،اندونزی ،مالزی ،مکزیک ،مراکش ،پرو ،فیلیپین ،لهستان ،روسیه ،آفریقای
جنوبی ،تایوان ،تایلند و ترکیه در بازه زمانی  2000-2015پرداختند .نتایج حاصل از بررسیها نشان داد از آنجا که نقدینگی
سهام عامل موثری در هزینه سهام است رابطه مستقیمی بین سرمایهگذاریهای آینده و نقدینگی سهام وجود دارد که این
رابطه به دلیل دسترسی محدود به سرمایه خارجی و در بازارهای کمتر توسعه یافته به دلیل عدم توانایی در بسیج سرمایه در
بنگاههای اقتصادی محدودتر اعالم شده است .همچنین یافتهها حاکی از آن است که این رابطه تحت تأثیر محدودیتهای مالی
است.
14
تانگ الم دانگ و همکاران( )2019به بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام را بر تصمیم ساختار سرمایه شرکتها پرداختند .آنها
با استفاده از یک مجموعه داده جامع بینالمللی شامل  19.939شرکت در  41کشور بیش از  2000تا  ، 2010دو یافته
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کلیدی را ارائه میدهند .اول ،شرکتهایی که نقدینگی بیشتری در بورس دارند ،تمایل به اهرم پایینتر دارند .دوم ،کشورهایی
که دارای محیطی نهادی قوی هستند ،احتماالً رابطه ضعیفتر (منفی) بین نقدینگی بازار سهام و اهرم را دارند.
البانان )2017(15در مطالعه ای تحت عنوان نقدشوندگی بازار سهام ،مالکیت خانوادگی و انتخاب ساختار سرمایه در کشور
نوظهور ،به بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام و مالکیت خانوادگی بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتها در کشور مصر پرداختند.
نتایج بررسی های آنان نشان داد که ارتباطی مستقیم و معنادار بین مالکیت خانوادگی و اهرم مالی برقرار است.
شانگ ( )2016در پژوهشی با عنوان نقدشوندگی و سرمایهگذاری با بررسی شرکتهای چینی در بازه زمانی 1998-2011
دریافت در شرکتهایی با محدودیت مالی و ریسک عملیاتی باالتر نقدشوندگی تاثیر قویتری بر سرمایهگذاری شرکت تحمیل
میکند .همچنین شرکتهای با نقدشوندگی باالتر تاثیر بیشتری بر کارایی سرمایهگذاری دارند.
مونزو ( )2013در تحقیقی با عنوان نقدشوندگی و سرمایهگذاری رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری شرکت را
بررسی نمود .دادههای فصلی شرکتهای آمریکای التین بین سالهای  1990-2010را تحلیل کرد و نقدشوندگی سهام را از
طریق گردش مالی بدست آورد و به این نتیجه رسید که نقدشوندگی رابطه مستقیمی با سرمایهگذاری شرکت دارد ،این رابطه
برای شرکتهایی که برای تامینمالی از انتشار سهام در مقابل تامینمالی از طریق بدهی استفاده میکند قویتر است.
بیکرت16و همکاران ( )2006به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و فرصتهای سرمایهگذاری در  S&Pپرداختند .آنها
نشان دادند که افزایش در نقدشوندگی سهام وکاهش هزینه سرمایه به عنوان نتیجه تعدیل شاخص منجر به افزایش در فرصت
سرمایهگذاری میشود .یافتههای تجربی آنها نشان میدهد که افزایش نقدشوندگی منجر به پیشبینی بهتر ارزش فعلی خالص
پروژههای سرمایهگذاری و فرصتهای سرمایهگذاری میشود.
بیکر بیلز و پاول )2006(17به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و فرصتهای سرمایهگذاری پرداختند .آنان یکی دیگر از
تصمیمات ساختار دارایی شرکت را با نقدشوندگی سهام ارتباط دادند .آنها تصمیمات سرمایهگذاری شرکت مورد بررسی قرار
دادند .یافتهها نشان داد که بین تغییرات در مخارج سرمایه ای و تغییرات در نقدشوندگی سهام ارتباط مثبت قویای وجود
دارد .این ارتباط تاثیرپذیری نقدشوندگی سهام از تصمیمات سرمایهگذاری شرکت را نشان میدهد .آنان بیان میکنند که
افزایش در نقدشوندگی ،بخاطر کاهش هزینه سرمایه باعث ایجاد مجموعهای از پروژه با  NPVمثبت میشود.
 -4پیشینه داخلی
یحیی زادهفر و همکاران ( )1399رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری شرکتها و کارایی سرمایهگذاری را با توجه به
محدودیت مالی و ریسک عملیاتی برای نمونهای متشکل از  130شرکت در بازه زمانی  1390تا  1394مورد بررسی قرار دادند.
بررسی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نقدشوندگی سهام رابطه مثبتی و معناداری با سرمایهگذاری شرکت دارد .به
عالوه نتایج نشان میدهد که نقدشوندگی میتواند از طریق کاهش هزینهها و تسهیالت مالی بهتر از فرصت سرمایهگذاری
استفاده کند و منجر به کارایی سرمایهگذاری شود و همچنین نشان داد که نقدشوندگی میتواند موجب کاهش حساسیت بین
کارایی سرمایهگذاری و کاهش فرصت سرمایهگذاری شود ،به عبارتی هرچه قدر نقدشوندگی باال باشد کارایی سرمایهگذاری
حتی در شرایط کم بودن فرصت سرمایهگذاری افزایش مییابد .عالوه بر این در شرکتهایی با محدودیت مالی و ریسک
عملیاتی نقدشوندگی تاثیر بیشتری بر سرمایهگذاری دارد.

15
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هوشیار ( )1398در پایان نامه خود تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایهگذاری و تولید شرکت مورد بررسی قرار داده است .برای
تعیین نقدش وندگی از شکاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش استفاده شده و برای سنجش سرمایهگذاری و تولید شرکت ،از
نسبت ارزش دفتری بدهی /ارزش دفتری دارایی بکار گرفته شده است .در این بررسی برای دقت باالتر ،عوامل مزاحم بر این
ارتباط کنترل شدهاند ،سال مورد بررسی  91-97میباشد و با استفاده از نرمافزار ایویوز نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل شده
است .نتایج این تحقیق نشان داد که بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری و تولید در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین شاخص نرخ بدهی ،ارزش بازار دارایی /ارزش دفتری دارایی ،هزینه
تحقیق و توسعه /ارزش دارایی ،اندازه دارایی ،سود قبل از کسر بهره و مالیات /ارزش دارایی ،استهالک /ارزش دارایی و قیمت
سهام بر ارتباط بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری و تولید تاثیرگذار است.
دودانگی ( )1395در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران پرداختند .بررسیها
نشان داد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام ،ضمانتها و قراردادهای بین المللی ،نوسانات موثر نرخ ارز و نرخ تورم باال باعث
افزایش میل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی با ثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم
تمایالت مثبت ،میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،به میزان کافی نبوده است .ارزیابی نتایج حاصل از مدلهای
اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی ،GDP ،هزینههای بخش دولتی ،نرخ تورم ،درجه باز بودن
اقتصادی ،سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایهگذاری موثر بوده است.
بنی مهد و همکاران ( )1393در پژوهشی عوامل تاثیرگذار بر فرصت سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران را طی یک دوره زمانی  7ساله از سال  82الی  88بررسی نمودند .نتایج پژوهش نشان میدهد شاخص سودآوری،
اهرم مالی ،اندازه شرکت و نسبت دارایی ثابت به جمع دارایی از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر فرصت سرمایهگذاری میباشند.
همچنین نتایج بیانگر آن است که رشد فروش و نوع مالکیت شرکت رابطهای با فرصت سرمایهگذاری ندارند .نتایج پژوهش
حاکی از آن است که شاخص سودآوری بیشترین همبستگی را با فرصت سرمایهگذاری دارد.
ذره ( )1392به بررسی رابطه میان تورم و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران با الگوی  SVARبرای دوره زمانی ،1369-1388
پرداخت .استفاده از معیار تورم برای بررسی سرمایهگذاری و همچنین سرمایهگذاری برای بررسی تورم سبب میشود تا
سیاستهای پولی و مالی کاراتر عمل کنند و نسبت به نوسانات در تورم کل و سرمایهگذاری کل واکنش نشان داده و اختالالت
موقتی را نادیده بگیرند .معیارتورم برای سرمایهگذاری و سرمایهگذاری برای تورم میتوانند به عنوان شاخص مناسبی از
روندهای جاری و آتی ،هدف عملی و مناسب برای سیاستهای پولی و مالی مورد استفاده قرارگیرد .در این مطالعه ،برای
بررسی رابطه میان تورم و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران با الگوی  SVARمشتمل بر سه متغیر سرمایهگذاری ،تولید ناخالص
داخلی و شاخص بهای قیمت کاالها و خدمات مصرفی استفاده شده است .الزم به یادآوری است که قیودی برای شناسایی
کردن مدل ،مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران در مدل تحمیل شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد برطبق فرضیههای
تحقیق سرمایهگذاری میزان تورم را در اقتصاد ایران طی دوره مورد مطالعه تشدید میکند و همچنین میتوان گفت که تورم
نیز میزان سرمایهگذاری را در اقتصادایران طی دوره مورد مطالعه کاهش میدهد.
کاظمی و حیدری ( )1391رابطه بین نقدشوندگی سهام که به وسیله معیار شکاف بین قیمت خرید و فروش سهام محاسبه
شده با فرصتهای سرمایهگذاری طی سالهای  1382تا  1389را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمودند .یافتهها نشان
میدهد ،بین نقدشوندگی سهام و فرصتهای سرمایهگذاری شرکت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج
بیانگر این است که بین نقدشوندگی سهام و بازده مورد انتظار سهامداران رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر،
نقدشوندگی سهام یکی از عواملی است که فرصتهای سرمایهگذاری شرکت را افزایش و هزینه سرمایه سهام عادی را کاهش
میدهد.
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 -5روش پژوهش
روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد .همچنین نوع پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهشهای بنیادی
تجربی بوده و از جهت طبقهبندی پژوهشها برمبنای ماهیت از نوع پژوهشهای کاربردی است.
 5-1جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1391تا  1398است .این
پژوهش فاقد نمونه بوده و به منظور همگنی شرکتهای مورد بررسی ،از طریق روش حذف سیستماتیک ،تعداد  110شرکت،
جهت بررسی و آزمون فرضیات انتخاب گردیدند.
 5-2مدل پژوهش و نحوه اندازهگیری آن
مدلهای پژوهش برگرفته از پژوهش الحسن و ناکا ( )2020است .برای آزمون فرضیههای پژوهش دو مدل ارائه میشود .مدل
اول به منظور آزمون فرضیه اول پژوهش و مدل دوم به منظور آزمون فرضیه دوم پژوهش است که به قرار زیر میباشند:

متغیرهای پژوهش به قرار زیر است:
متغیر وابسته:
سرمایهگذاری آتی (

) :مخارج سرمایهای دوره آتی شرکت تقسیم بر ارزش دفتری دارایی ثابت

متغیر مستقل:
) :میانگین میزان سهام معامله شده در طول یک سال مالی تقسیم بر تعداد سهام منتشر
نقدشوندگی سهام (
شده توسط شرکت.
متغیر تعدیلگر:
) :در این مقاله منظور از تحریمهای اقتصادی ،تحریم در حوزه فروش نفت ،تحریم بانکی بوده است.
تحریم اقتصادی (
از این رو سالهای  1395 ،1394 ،1393و  1396که توافق برجام به منظور برداشتن تحریمها صورت گرفته به عنوان سال-
های غیر تحریمی و سالهای  1392 ،1391و همچنین سالهای  1397و  1398به عنوان سالهای تحریم در نظر گرفته می-
شود.
متغیرهای کنترلی:
) :لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییها
اندازه شرکت (
) :نسبت ارزش بازار بعالوه ارزش دفتری بدهی شرکت تقسیم بر ارزش دفتری داراییها
کیوتوبین (
) :نسبت ارزش دفتری بدهیها تقسیم بر ارزش دفتری داراییها
اهرم مالی (
) :نسبت فروش تقسیم بر ارزش دفتری داراییها
فروش (
) :نسبت وجه نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت تقسیم بر ارزش دفتری داراییها
وجه نقد (
جریان نقد آزاد (

) :مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات و جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری

تقسیم بر مجموع کل داراییها در پایان دوره مالی حاصل میشود.
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 -6یافتههای پژوهش
 1-6آمار توصیفی
در این بخش ابتدا آمار توصیفی که شامل مرکزی (ماکزیمم ،مینیمم ،میانگین) و پراکندگی شامل انحراف معیار هستند ،مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد.

جدول  :1شاخص آماری متغیرهای پژوهش

متغیرها

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

سرمایهگذاری

0.0062

0.0021

0.3594

0.2697

آتی

22

92

32

-9

نقدشوندگی

0.3817

0.1790

2.7788

0.0014

سهام

02

95

46

10

تحریم

0.4258

0.0000

1.0000

0.0000

اقتصادی

24

00

00

00

14.233

14.155

19.272

10.491

36

31

90

66

2.4829

1.7890

37.759

0.6479

37

52

20

68

0.5893

0.5906

1.2739

0.0610

09

25

40

63

0.8863

0.7776

2.8676

0.0308

95

38

58

33

0.0588

0.0314

0.4791

0.0010

27

83

03

14

جریان نقد

0.1216

0.1032

0.6424

0.2191

آزاد

88

28

32

-1

اندازه شرکت
کیوتوبین
اهرم مالی
فروش
وجه نقد

انحراف
معیار

مشاهدا
ت

0.052196

880

0.464359

880

0.494807

880

1.394629

880

2.458240

880

0.205788

880

0.492974

880

0.076085

880

0.127350

880

با توجه به اطالعات موجود در جدول  ،1متغیر نقدشوندگی سهام دارای میانگین  %38بوده که به این معناست که بطور
متوسط میانگین میزان سهام معامله شده در طول یک سال مالی در شرکتهای مورد بررسی 38 ،درصد از تعداد سهام منتشر
شده در این شرکتها میباشد .متغیر اهرم مالی دارای میانگین  %58بوده که به این معناست که بطور متوسط در شرکتهای
مورد بررسی ،به میزان  58درصد از ارزش دفتری کل داراییها ،از محل بدهیها تامین شده است .متغیر فروش دارای میانگین
 %88بوده که به این معناست که بطور متوسط 88 ،درصد از ارزش دفتری کل داراییها در شرکتهای مورد بررسی ،به فروش
رفته است .متغیر وجه نقد دارای میانگین  %5بوده که به این معناست که بطور متوسط در شرکتهای مورد بررسی 5 ،درصد
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از ارزش دفتری داراییها ،مربوط به وجه نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت بوده است .متغیر جریان نقد آزاد دارای میانگین %12
بوده که به این معناست که بطور متوسط 12 ،درصد از ارزش دفتری کل داراییها در شرکتهای مورد بررسی ،مربوط به
جریان نقدی حاصل از عملیات و جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری بوده است.
 2-6آزمون توزیع متغیر وابسته
یکی از شروط الزم جهت استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون در آزمون فرضیههای پژوهش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
است.
جدول  :2نتایج آزمون توزیع متغیر وابسته
متغیر وابسته

آزمون جارکا و برا

ارزش احتمال

سرمایهگذاری

6/63985

0/062591

آتی
مشاهده میشود که با توجه به آماره جارکا و برا ( )Jarque-Beraکهه معنهاداری آن بیشهتر از  5درصهد اسهت توزیهع متغیهر
وابسته پژوهش نرمال است.
 3-6آمار استنباطی
پیش از تخمین مدل نیاز است تا آزمون  Fلیمر برای تعیین نوع روش مدل رگرسیونی از حیث پانل بودن (دادههای تابلویی) یا
پولینگ بودن (دادههای تلفیقی) انجام گرفته و در صورت پذیرش روش پانل ،آزمون هاسمن برای تعیین نوع روش از لحاظ
اثرات ثابت یا اثرات تصادفی صورت گیرد .اگر سطح معناداری آزمون هاسمن کوچکتر از  5درصد باشد ،فرض صفر (اثرات
تصادفی) رد شده و اثرات ثابت انتخاب می شود و اگر سطح معناداری آزمون هاسمن بزرگتر از  5درصد باشد فرض صفر تایید
شده و اثرات تصادفی انتخاب می شود .مطابق با نتایج آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن ،روش رگرسیونی مناسب انتخاب می-
شود و بر اساس آن فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت .در صورت استفاده از روش دادههای تابلویی
هنگامی که تعداد شرکتها از مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد ممکن است مدلها با مشکل ناهمسانی واریانسها مواجه شوند .با
توجه به تأثیر مهم ناهمسانی واریانس در برآورد انحراف معیار و استنباط آماری الزم است تا قبل از پرداختن به هرگونه
تخمین وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گیرد .در این پژوهش به منظور آزمون برابری واریانس در
دادههای تابلویی از آزمون نسبت درستنمایی ) (LRاستفاده شده است .در صورت وجود مشکل ناهمسانی واریانس در داده-
های تابلویی روشهای مختلفی جهت رفع این مشکل وجود دارد که یکی از این روشها استفاده از روش رگرسیون حداقل
مربعات تعمیمیافته ( )EGLSمیباشد.
جدول :3آزمون ناهمسانی واریانس

مدل

آماره

مقدار

احتمال

1

LR

886

0/0000

2

LR

600

0/0000

نتیجه
ناهمسانی
واریانس
ناهمسانی
واریانس

همانطور که مشاهده میشود برای آزمون مدلهای پژوهش نیاز به استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته یا EGLS
است.
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جدول  :4آزمون تشخیص مدل (آزمون  Fلیمر)
مدل

آماره F

1

18/481

0/0000

2

18/601

0/0000

ارزش

روش

نتیجهگیری

احتمال
عرض از مبدأها باهم

پانل

برابر نیستند
عرض از مبدأها باهم

پانل

برابر نیستند
همانطور که مشاهده میشود برای آزمون مدلهای پژوهش اثرات وجود داشته و با استفاده از آزمون هاسمن نوع اثرات
مشخص میشود.
جدول  :5نتایج آزمون هاسمن
شماره مدل

آماره هاسمن

مقدار P-Value

نتیجهگیری

1

17/716

0/0133

اثرات ثابت

2

17/183

0/0283

اثرات ثابت

با توجه به اینکه در آزمون هر دو مدل ،احتمال بدست آمده کمتر از  5درصد میباشد ،بنابراین در هر دو مدل باید از روش
اثرات ثابت استفاده نماییم.
 4-6بررسی خودهمبستگی
این فرض مدل کالسیک رگرسیون خطی بیان میدارد که بین جمالت باقیمانده رگرسیون ،همبستگی وجود نداشته باشد.
برای بررسی استقالل باقیماندهها از آزمون خود همبستگی سریالی بروش-گادفری استفاده شده است .در این آزمون فرضیه
صفر بیانگر عدم وجود خودهمبستگی میباشد و فرضیه مقابل بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی بین خطاها میباشد.
جدول  :6نتایج آزمون خودهمبستگی
شماره

مقدار

مدل

آماره

مقدار P-
Value

1

10613/91

0/0000

2

10774/67

0/0000

نتیجهگیری
وجود همبستگی
جمله خطا
وجود همبستگی
جمله خطا

نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد که با توجه به اینکه در سطح اطمینان  %95مقدار احتمال آماره  ،Fدر این مدل کمتر از
 5%می باشد بنابراین می توان فرضیه یک را در این مدل ها تائید کرد .لذا دلیلی برای تائید عدم وجود خود همبستگی بین
جمالت باقیمانده وجود ندارد .به عبارت دیگر ،فرض عدم وجود خود همبستگی جزء خطا در هر دو مدل مورد استفاده در
پژوهش برقرار نیست و باید برطرف شود.
 5-6برآورد مدلهای پژوهش
 1-5-6برآورد مدل اول
متغیر وابسته در این مدل ،سرمایهگذاری آتی بوده و متغیر مستقل ،نقدشوندگی سهام میباشد .نتایج آزمون این مدل به قرار
زیر است:
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جدول  :7برآورد مدل اول
متغیرها

ضرایب

خطای معیار

آماره

معناداری

عرض از مبدا

0/2718

0/0608

4/4655

0/0000

نقدشوندگی سهام

0/0089

0/0043

2/0417

0/0416

جریان نقد آزاد

0/0553

0/0333

1/6617

0/0971

اهرم مالی

-0/1381

0/0184

-7/5030

0/0000

فروش

-0/0475

0/0068

-6/9431

0/0000

وجه نقد

-0/3234

0/0144

-22/4255

0/0000

کیوتوبین

-0/0017

0/0006

-2/5968

0/0096

اندازه شرکت

0/0013

0/0081

0/1720

0/8635

ضریب تعیین

0/9348

ضریب تعیین تعدیل شده

0/9226

آماره F

76/4731

دوربین واتسون

1/6463

معناداری

0/0000

آماره ضریب کلی (آماره  ) Fبزرگتر از آماره بحرانی و سطح معنی داری آن نیز کوچک تر از  5درصد است که بیانگر آن است
که رابطه ای خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است.
همچنین در جدول فوق مشاهده میشود که ارزش احتمال برای متغیر نقدشوندگی سهام 0/0416 ،بوده و عالمت ضریب
برآوردی برای متغیر مذکور مثبت است .از آنجا که مقدار ارزش احتمال کمتر از  5درصد است ،میتوان گفت که رابطه مثبت و
معناداری بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری آتی شرکت وجود دارد .در نتیجه فرضیه اول پژوهش تایید میگردد.
ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  92درصد و نشان دهنده این است که  92درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل و کنترلی تبیین میشود.
از طرفی آماره دوربین -واتسون در جدول  7برابر با  1/64است .از آنجا که این آماره در بازه  1/5تا  2/5قرار گرفته است ،می-
توان بیان نمود که در مدل اول تحقیق ،عدم وجود همبستگی بین باقیماندهها پذیرفته میشود .یعنی طبق فرآیند عملیاتی
برآورد مدل ،این خودهمبستگی رفع شده است.
 2-5-6برآورد مدل دوم
متغیر وابسته در این مدل ،سرمایهگذاری آتی بوده و متغیر مستقل ،نقدشوندگی سهام میباشد .همچنین متغیر تعدیلگر،
تحریم اقتصادی میباشد .نتایج آزمون این مدل به قرار زیر است:

جدول  :8برآورد مدل دوم
متغیرها

ضرایب

خطای معیار

آماره

معناداری

عرض از مبدا

0/2845

0/0753

3/7775

0/0002

نقدشوندگی سهام

0/0431

0/0131

3/2734

0/0011

نقدشوندگی سهام* تحریم اقتصادی

-0/0219

0/0066

-3/2945

0/0010

جریان نقد آزاد

0/0637

0/0207

3/0745

0/0022

اهرم مالی

-0/1416

0/0207

-6/8373

0/0000
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فروش

-0/0462

0/0087

-5/2846

0/0000

وجه نقد

-0/3231

0/0383

-8/4182

0/0000

کیوتوبین

-0/0012

0/0009

-1/2615

0/2076

اندازه شرکت

0/0081

0/0051

1/5978

0/1106

ضریب تعیین

0/8292

ضریب تعیین تعدیل شده

0/8158

آماره F

69/3446

دوربین واتسون

1/6364

معناداری

0/0000

آماره ضریب کلی (آماره  )Fبزرگتر از آماره بحرانی و سطح معنیداری آن نیز کوچکتر از  5درصد است که بیانگر آن است که
رابطها ی خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است.
همچنین در جدول فوق مشاهده میشود که ارزش احتمال برای متغیر ضربی (نقدشوندگی سهام* تحریم اقتصادی)0/0010 ،
بوده و عالمت ضریب برآوردی برای متغیر مذکور منفی است .از آنجا که مقدار ارزش احتمال کمتر از  5درصد است ،میتوان
گفت که رابطه منفی و معناداری بین (نقدشوندگی سهام* تحریم اقتصادی) و سرمایهگذاری آتی شرکت وجود دارد .در نتیجه
فرضیه دوم پژوهش نیز تایید میگردد.
ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  81درصد و نشان دهنده این است که  81درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل ،تعدیلگر و کنترلی تبیین میشود.
از طرفی آماره دوربین -واتسون در جدول  8برابر با  1/63است .از آنجا که این آماره در بازه  1/5تا  2/5قرار گرفته است ،می-
توان بیان نمود که در مدل دوم تحقیق ،عدم وجود همبستگی بین باقیماندهها پذیرفته میشود .یعنی طبق فرآیند عملیاتی
برآورد مدل ،این خودهمبستگی رفع شده است.
 -7بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش ،نقدشوندگی سهام تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری آتی شرکت دارد که این امر بیانگر
تایید شدن فرضیه اول پژوهش است .این نتیجه ،با نتایج حاصل از پژوهشهای الحسن و ناکا ( ،)2020شانگ ( ،)2016مانوز
( ،)2013بیکر و همکاران ( ،)2006بیکر بیلز و پاول ( ،)2006یحییزاده فرد و همکاران ( )1399و هوشیار ( )1398همراستا
میباشد .نقدشوندگی سهام از جمله خصیصههای اصلی و از فاکتورهای ساختار بازار میباشد .از طرفی ،باال بودن قدرت
نقدشوندگی سهام ،نرخ بازده مورد نیاز سرمایه گذاریها را به دلیل کاهش نسبی هزینه تجاری ،کاهش میدهد .در صورتی که
در شرکتی ،نقدشوندگی سهام پایین باشد ،ریسک نقدشوندگی شرکت باال بوده و سرمایهگذاران برای جبران پذیرفتن ریسک
باالتر ،بازده باالتری را طلب میکنند .شرکت برای برآوردن بازده باالتر سرمایهگذاران ،نیازمند تامین وجه نقد بوده و از هرگونه
ریسک در قبال وجوه نقد شرکت اجتناب می کند .در نتیجه نقدشوندگی پایین سهام منجر به کمتر شدن وجوه مورد نیاز
شرکت شده و به دنبال آن سرمایهگذاری آتی شرکت نیز کاهش خواهد یافت .با همین استدالل انتظار میرود که با افزایش
نقدشوندگی سهام ،سرمایهگذاری آتی شرکت نیز افزایش یابد.
با توجه به یافتههای پژوهش ،تحریم اقتصادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی شرکت تاثیر منفی و
معناداری دارد .این نتیجه ،با نتایج حاصل از پژوهشهای الحسن و ناکا ( ،)2020شانگ ( ،)2016یحییزاده فرد و همکاران
( )1399همراستا میباشد .تحریمهای اقتصادی در سالهای اخیر ،مهمترین چالش اقتصادی در بازار سرمایه میباشد .از آنجایی
که رابطه بین نقدشوندگی بازار سهام و تصمیمات شرکتها در رابطه با پرداخت و سرمایه گذاری مجدد ،نگرانی مداوم در
ادبیات مالی شرکتها است .می توان ادعا کرد که چون هزینه سهام عاملی برای کاهش جریان نقدی آینده است ،منطقی است
که انتظار داشته باشیم که کاهش هزینه سهام ناشی از افزایش نقدینگی سهام منجر به رشد سرمایه گذاریهای بعدی شود .از
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سوی دیگر بسیاری از بنگاههای اقتصادی بزرگ فعال در بورس تهران تولید کننده کاالهای واسطه ای و یا اولیه جهت تولید
کاالهای مصرفی نهایی هستند .اجرای تحریم ها ،گران شدن نرخ ارز خارجی و افزایش هزینه و دشواری تدارک از خارج ،منجر
به کاهش تولید ،کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد که این موضوع به تاثیر منفی تحریم اقتصادی بر
رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری آتی شرکت اشاره دارد .لذا انتظار میرود که در سالهای تحریم اقتصادی ،رابطه
بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری آتی شرکت تضعیف شود.
 -8پیشنهادهای کاربردی پژوهش



با توجه به پذیرفته شدن فرضیه اول پژوهش ،نقدشوندگی سهام بر سرمایهگذاری آتی شرکتها تاثیر مثبت و معناداری
دارد .لذا به سرمایهگذاران در شرکتهای بورسی پیشنهاد میگردد که به منظور کسب بازدهی بیشتر در شرکتهایی از
بورس اوراق بهادار تهران سرمایهگذاری نمایند که دارای نقدشوندگی باالیی بوده و کمتر با مشکالت نقدشوندگی سهام
مواجهاند .زیرا در شرکتهایی که نقدشوندگی سهام در آنها پایین است و ریسک نقدشوندگی باالیی دارند ،سرمایه-
گذاری آتی کمتری داشته و نمیتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند.



با توجه به پذیرفته شدن فرضیه دوم پژوهش ،تحریم اقتصادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی
شرکت تاثیر گذار است و نخستین پیامد تحریم های اقتصادی معموال اثر روانی آنها است و این پیامد زودتر از دیگر اثرات
تحریمها خود را نشان میدهد .در نتیجه با اعمال تحریم ،عدم اطمینان به آینده افزایش مییابد و انتظار سوددهی
واحدهای اقتصادی دچار تردید خواهد شد .لذا به مدیران و مسئولین شرکتهای بورسی پیشنهاد میگردد که با برگزاری
جلسات ارزیابی تحریمها و آثار احتمالی آن بر تولید و خدمات شرکت ،از تحریمهای اقتصادی ،به دید فرصت نگاه کرده و
از این طریق ،آثار زیانبار آن را کاهش دهند.

 -9محدودیتهای پژوهش


به دلیل در دسترس بودن صورتهای مالی و اطالعات شرکتهای بورسی ،شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران در نظر گرفته شد .درصورتیکه قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای غیر بورسی میبود ،احتما ًال نتایج تحقیق ،متفاوت
میبود.



نتایج این پژوهش با توجه به اطالعات شرکتهای نمونه در طی سالهای 1391تا  1398میباشد .تغییر در بازده زمانی
ممکن است نتایج متفاوتی را ارائه دهد.



در انتخاب نمونه ها شرایط خاص اعمال گردیده که در تعمیمدهی نتایج به سایر شرکتها باید جانب احتیاط رعایت شود.
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