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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی جریانهای نقدی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام
گرفته است .ایﻦ ﺗحقﯿﻖ از لحاظ طبقهبندی ﺗحقﯿﻖ بر ﻣبنای هدف ،از نوع ﺗحقﯿقات کاربردی است .جاﻣعه آﻣاری پژوهش
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ﺗهران بﯿﻦ سالهای  2931ﺗا  2011است .در ایﻦ ﻣطالعه برای انتخاب نمونه از
روش غربالگری استفاده شده است .در ایﻦ پژوهش ﺗعداد  211شرکت از جاﻣعه آﻣاری گزینش گردید که ﺗفکﯿک شرکتها و
گروهبندی شرکتها در صنایع بر اساس نرمافزار رهآورد نویﻦ انجامشده بود ،ﺗفکﯿک گردید؛ قلمرو ﻣکانی ،ﺗماﻣی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ﺗهران که شرایط ﻣذکور دربند جاﻣعه آﻣاری را داشته باشند بوده است .بهﻣنظور کنترلی دیگر
عواﻣل احتمالی ﻣؤثر بر جریانهای نقدی که به وسﯿله ﻣتغﯿرهای ﻣستقل در نظر گرفته نشدهاند ،رشد شرکت ،اهرم ﻣالی و اندازه
شرکت ﻣطابﻖ با پژوهش ﻣحمودآبادی و ﻣنصوری( )2931به عنوان «ﻣتغﯿرهای کنترلی» در نظر گرفته شده است .ﺗجزیه و ﺗحلﯿل
دادهها با استفاده از رگرسﯿون خطی چند ﻣتغﯿره انجامشده است .به ایﻦ ﺗرﺗﯿب که پس از استخراج ﻣتغﯿرهای ﻣورد بررسی از ﻣنابع
ذکر شده ،ایﻦ اطلاعات در کار برگهای ایجاد شده در ﻣحﯿط نرمافزار  Excelوارد و ﻣحاسبات لازم جهت دستﯿابی به ﻣتغﯿرهای
ﻣوردبررسی انجامشده است .سپس ،از نرمافزار  Eveiwsبهﻣنظور ﺗجزیه و ﺗحلﯿل آﻣاری اطلاعات حاصله ،استفاده گردیده است.
ﺗجزیه و ﺗحلﯿل داده ها به دو دسته کلی ﺗجزیه و ﺗحلﯿل ﺗوصﯿفی و ﺗجزیه و ﺗحلﯿل استنباطی ﺗقسﯿم ﻣیشوند .نتایج پژوهش نشان
ﻣیدهد که جریانهای نقدی بر بهرهوری سرﻣایه ﺗأثﯿر ﻣثبت دارد و جریانهای نقدی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

در بورس اوراق بهادار ﺗأثﯿر ﻣعکوس دارد.
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 .1مقدمه

ﻣیشود.بنابرایﻦ ﺗفاوت بﯿﻦ ارزش افزوده اقتصادی و سایر

ﺗوسعه سرﻣایهگذاری از یکسو ﻣوجب جذب سرﻣایههای

ﻣعﯿارهای ارزیابی عملکرد در ایﻦ است که در ﺗعﯿﯿﻦ آن،

ﻣردم و هدایت آنها به بخشهای ﻣولد اقتصادی شده و از

ﺗلاش ﻣیشود ﺗا هزینه کلﯿه ﻣنابع ﺗأﻣﯿﻦ ﻣالی در نظر گرفته

سوی دیگر ،با ﺗوجه به جهتگﯿری سرﻣایهگذاران(ﻣبتنی

ﻣیشود (قوسی ،زیبا .اکبرپور ،سعﯿد.)2939،

بر ریسک و بازده) سرﻣایهگذاریها به سمت صنایعی

روشهای سرﻣایهگذاری از ﺗنوع زیادی برخوردار هستند .

هدایت خواهد شد که از سود بﯿشﺗر یا ریسک کمﺗری

صرفنظر از نوع و روش سرﻣایهگذاری ،دو عاﻣل"

برخوردار است و ایﻦ اﻣر در نهایت سبب ﺗخصﯿص بهﯿنه

پﯿشبﯿنی سرﻣایهگذار در ﻣورد عواید قابل بازیافت از

ﻣنابع خواهد شد .با ﺗوجه به ﺗحولاﺗی که در جهان اﻣروز

سرﻣایهگذاری" و " ﻣنافع واقعی حاصل از سرﻣایهگذاری"

رخ داده ،کشورها ،به ویژه کشورهای در حال ﺗوسعه که

از

ﻣحسوب

با ﺗهدیدات عدیدهای روبرو هستند ،جهت حل ﻣشکلات

ﻣیشوند(قائمی ،ﻣحمد حسﯿﻦ؛ قﯿطاسوند ،ﻣحمود؛

اقتصادی خود نﯿازﻣند یافتﻦ راهکارهای ﻣناسبی برای

ﺗوجﯿکی ،ﻣحمود.)2931،

استفاده بهتر از اﻣکانات و ثروتهای در دسترس خود

در هر نوع سرﻣایهگذاری ،سرﻣایهگذار به دنبال کسب بازده

هستند .در ایﻦ راستا یکی از راهکارهای ﻣهم بسط و ﺗوسعه

از سرﻣایهگذاری است .سرﻣایهگذار سعی دارد که از ﻣقدار

سرﻣایهگذاری است(بخردی نسب ،وحﯿد و فاطمه

آﺗی بازده سهام شرکتها اطلاعاﺗی کسب کند .از طرفی

ژولانژاد.)2939،

یکی از ﻣتداولﺗریﻦ روشهای ﺗجزیه و ﺗحلﯿل اطلاعات

افزایش ثروت سهامداران و ایجاد ارزش در بلند ﻣدت از

ﻣالی ،ﺗهﯿه نسبتهای ﻣالی است .نسبتهای ﻣالی در حقﯿقت

جمله ﻣهمﺗریﻦ اهداف شرکتها به شمار ﻣیرود و افزایش

چکﯿده گزارشهای ﻣالی شرکتها ﻣیباشند که ﻣحتوای

ثروت ﺗنها در نتﯿجه عملکرد ﻣطلوب حاصل خواهد شد.

اطلاعات زیادی از وضعﯿت درونی شرکت را ارائه

جهت ارزیابی عملکرد واحدهای ﺗجاری ﺗاکنون ﻣعﯿارهای

ﻣیدهند(دریائی ،عباسعلی .شهرابی ،فاطمه.)2931،

ﻣختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدﺗریﻦ ایﻦ ﻣعﯿارها

از ﻣوارد ﻣؤثر در انتخاب سرﻣایهگذاری ،ﺗوجه

ارزش افزوده ﻣیباشد .ایﻦ ﻣعﯿار اولﯿﻦ بار ﺗوسط یک

سرﻣایهگذار به ریسک و بازده است .ریسک و بازده ،دو

شرکت ﻣشاوره ﻣدیریت با نام استریﻦ استوارت 9ﻣطرح شده

عاﻣل ﻣهم و کلﯿدی در انواع سرﻣایهگذاریها ﻣیباشد.

است .استوارت ﻣعتقد است که سایر ﻣعﯿارهای اندازهگﯿری

بازده ،ﻣﯿزان عایدات یک سرﻣایهگذار در آخر دوره بر

و ارزیابی عملکرد از قبﯿل سود ،سود هر سهم و ﺗقسﯿم سود

روی ﻣﯿزان سرﻣایهگذاری آغاز دوره او ﻣیباشد؛ اﻣا

شاخصهای اندازهگﯿری کاﻣلی نﯿستند و ارزش افزوده

پﯿشبﯿنی دقﯿﻖ بازدهی یک سرﻣایهگذار ﻣمکﻦ نﯿست؛

اقتصادی در ﻣقایسه با آنها کاﻣلﺗر و عملیﺗر ﻣیباشد ،زیرا

بنابرایﻦ،سرﻣایهگذار ﻣجبور به ﺗحمل ریسک است

که ارزش افزوده اقتصادی به دلﯿل ارﺗباطی که با ﺗغﯿﯿرات

بازده در فرایند سرﻣایهگذاری نﯿرو ﻣحرکی است که ایجاد

ایجاد شده در ثروت سهامداران دارد ﻣعﯿار ﻣناسبﺗری

انگﯿزه ﻣیکند و پاداشی برای سرﻣایهگذاران ﻣحسوب ﻣی-

جهت ارزیابی عملکرد شرکت ﻣیباشد .بر اساس ایﻦ ﻣعﯿار،

شود .ﻣنظور از بازده کل ﻣجموعه ﻣزایایی است که در طول

ارزش یک شرکت به دو عاﻣل بستگی دارد)2:شرکت از

سال به سهم ﺗعلﻖ ﻣیگﯿرد ،ﻣجموعه ایﻦ ﻣزایا شاﻣل ﻣوارد

سرﻣایه به کار گرفته شده چه بازدهی را کسب ﻣی-

زیر است:

کند)1برای سرﻣایه به کار گرفته شده چه هزینهای را ﻣتحمل
Stern Stewart&Co

3

ﻣهمﺗریﻦ

ابعاد

ﺗصمﯿمگﯿری

ﻣالی

2
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افزایش قﯿمت سهام در آخر سال ﻣالی نسبت به

با دیگر فرصتها به ﻣا ﻣیدهد؛ بنابرایﻦ اهمﯿت پﯿشبﯿنی

ابتدای سال ﻣالی ﻣوردﻣحاسبه(ﺗفاوت نرخ اول

بازده سهام ،ﻣحققان را بر آن داشته ﺗا به دنبال ﻣتغﯿرها و

و آخر سال ﻣالی سهم شرکت)

شاخصهایی که ارﺗباط ﻣعناداری با بازده سهام دارند و

سود نقدی ناخالص هر سهم طبﻖ ﻣصوبه ﻣجمع

همچنﯿﻦ ﻣتغﯿرهایی که بر ایﻦ رابطه ﺗأثﯿرگذارند؛ باشند.

عموﻣی صاحبان سهام که بعد از کسر ﻣالﯿات

آنها همواره به دنبال ایﻦ بودهاند که ﻣتغﯿرهایی را که بر

پرداخت ﻣیگردد.

بازده ﺗأثﯿرگذارند ،یافته و بر اساس آن ﺗصمﯿمگﯿری کنند.

ﻣزایای ناشی از حﻖ ﺗقدم خرید سهام که قابل

نتایج به دست آﻣده از ﺗحقﯿقات انجامشده در ایﻦ زﻣﯿنه

ﺗقویم به ارزش است

نشان ﻣیدهد که اطلاعات ﻣالی و غﯿرﻣالی هر دو ،بر بازده

ﻣزایای ناشی از سود سهمی یا سهام جایزه

سهام ﻣؤثر هستند.

کنند ،ﻣتعددند .ایﻦ عواﻣل ﻣیﺗواند شرایط اقتصادی،

است که با ﺗحقﯿﻖ در ایﻦ زﻣﯿنه و ارائه الگوی ﻣناسب

اجتماعی و وضعﯿت بازار سرﻣایه در هر کشوری باشد .از

جریانهای نقدی بر بازده سهام نظام پﯿشنهادات به ارائه ﻣدل

آنجایی که سرﻣایهگذاران به دنبال پربازدهﺗریﻦ و

ﺗعالی سازﻣانی و ﺗحلﯿل شکاف با استفاده در شرکتهای

کمریسکﺗریﻦ فرصتها برای سرﻣایهگذاری هستند،

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته و با ﺗوجه به

ﻣطالعه و بررسی عواﻣل ﻣؤثر بر نوسان پذیری بازده سهام

اینکه ﺗاکنون ایﻦ سﯿستم در ایﻦ شرکت ﻣورد ﺗوجه جدی

ﻣیﺗواند در اﺗخاذ بسﯿاری از ﺗصمﯿمات بازار سرﻣایه ﻣفﯿد

قرار نگرفته است و یا به دلﯿل بهکارگﯿری ضعﯿف آن،

و راه گشا بوده و نتﯿجه آن برای فعالان بورس اعم از

بهکندی حرکت ﻣیکند و استقبال روزافزون از نظام

نهادهای ﻣالی ،ﻣدیران شرکتها ،ناظران سﯿستمهای

پﯿشنهادات در اکثر کشورهای جهان ،ﺗحقﯿﻖ درباره ایﻦ

اقتصادی و سرﻣایهگذاران عادی قابل استفاده باشد.

نظام را برای کاربرد آن در سطح کشور ،ضروری ﻣینماید

عمدهﺗریﻦ عواﻣل ﺗأثﯿرگذار بر بازده سهام شاﻣل نسبت

و همچنﯿﻦ قابل ذکر است که کاربرد ایﻦ نظام در سازﻣانها

اهرﻣی ،فرصتهای رشد ،سودآوری ،اندازه شرکت ،روند

و دانشگاهها باعث پﯿشرفت و ارﺗقاء در سطح جهانی ﻣی-

بلندﻣدت برگشتی ،استراﺗژی ﺗکانه قﯿمت سهام ،ارزش

گردد.

شرکت و در اداﻣه هر یک از ﻣتغﯿرها و نحوه ﺗأثﯿرگذاری

عسل شریفی ،ﻣهسا قجر بﯿگی ،جلﯿل بﯿطاری(،)2011در

آنها نقدینگی ﻣیباشد(سلاله فﯿض اللهی ،ﻣریم لشکری

پژوهشی به بررسی ﺗأثﯿر ﻣالکﯿت دولتی بر بازده سهام با

زاده.)2011،

ﺗأکﯿد بر نقش بحران ﻣالی در شرکتهای پذیرفته شده در

هر یک از ﻣا در طول زندگی خود ﺗصمﯿماﺗی را برای

بورس اوراق بهادار ﺗهران پرداخت ،که در ایﻦ راستا ﻣالکﯿت

سرﻣایهگذاری در زﻣﯿنههای ﻣختلف از جمله ﻣلک ،طلا،

دولتی به عنوان ﻣتغﯿر ﻣستقل؛ بازده سهام به عنوان ﻣتغﯿر

سهام و ﻣانند ایﻦها اﺗخاذ ﻣیکنﯿم در یک ﺗصمﯿم علمی

وابسته و بحران ﻣالی شرکت به عنوان ﻣتغﯿر ﺗعدیلگر

انتخاب هر یک ،بستگی ﻣستقﯿم به ﻣﯿزان ریسک و بازده

ﻣیباشد .ﻣتغﯿرهای اهرم ﻣالی ،اندازه شرکت ،نسبت اقلام

آن فرصت در ﻣقایسه با دیگر فرصتهای سرﻣایهگذاری

ﺗعهدی و نسبت جریان نقدی عملﯿاﺗی به عنوان ﻣتغﯿرهای

دارد؛ به عبارت دیگر هدف اصلی شناسایی آن فرصت

کنترل در نظر گرفته شدهاند .نتایج ﺗحقﯿﻖ نشان داد

سرﻣایهگذاری است که بﯿشتریﻦ بازده را با ریسک یکسان

ﻣالکﯿت دولتی بر بازده سهام ﺗأثﯿر ﻣستقﯿم و ﻣعناداری دارد

و یا کمتریﻦ ریسک را در شرایط بازده ﻣساوی در ﻣقایسه

و بحران ﻣالی شرکت ﻣوجب ﺗضعﯿف ایﻦ رابطه ﻣیگردد .

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

عواﻣلی که ریسک و بازدهی یک شرکت را ﺗعﯿﯿﻦ ﻣی-

ﻣوضوع ﻣورد نظر از ایﻦ جهت دارای اهمﯿت و ضرورت
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نتایج ﻣربوط به ﻣتغﯿرهای کنترلی نشان داد که اهرم ﻣالی

غﯿرفعال ،نتایج نشان ﻣیدهد که اثر ﻣثبت ﻣالکﯿت نهادی

و نسبت اقلام ﺗعهدی ﺗأثﯿر ﻣعکوس و ﻣعناداری بر بازده

بر ریسک سقوط آﺗی قﯿمت سهام ،ناشی از ﻣالکﯿت نهادی

سهام دارند .ﺗأثﯿر اندازه شرکت بر بازده سهام ﻣعکوس و

غﯿرفعال است و ﻣالکان نهادی فعال نقش نظارﺗی در

ﻣعنادار ﻣیباشد و در نهایت ﺗأثﯿر نسبت جریانات نقدی

کاهش ریسک سقوط آﺗی قﯿمت سهام دارند؛ به عبارت

عملﯿاﺗی بر بازده سهام ﻣعنادار نمیباشد.

دیگر ﻣالکﯿت نهادی فعال ﺗأثﯿر ﻣنفی و ﻣالکﯿت نهادی

بخردی نسب و همکاران ( )2933به بررسی ﺗأثﯿر کﯿفﯿت

غﯿرفعال ﺗأثﯿر ﻣثبت بر ریسک سقوط آﺗی قﯿمت

سود و رابطه بازده اضافی سهام برای  93شرکت بورسی در

سهام(ﻣتغﯿر نوسان پایﯿﻦ به بالا) دارند.

طی دوره دهساله از سال  2991ﺗا  2930پرداختند .نتایج نشان

رائو و ژو )1123(0به بررسی اثر ریسک سقوط قﯿمت سهام

داد که کﯿفﯿت سود بر بازده اضافی سهام بر اساس ﻣدل فاﻣا

و سرﻣایهگذاران بر بازده سهام پرداختند .آنان نتﯿجه ﻣی-

و فذنچ و با در نظر گرفتﻦ روند حرکت قﯿمت سهام

گﯿرند که رابطه نقدینگی و بازده در شرایطی که ریسک

ﺗأثﯿرگذار است.

سقوط کمتر است ،قویﺗر ﻣیباشد .بهطورکلی ،ایﻦ ﻣقاله

حﯿدری و زارعی( )2930به بررسی ارﺗباط ﻣﯿزان ﻣالکﯿت

شواهدی ارائه ﻣیدهد که نشان ﻣیدهند سرﻣایهگذاران

نهادی بر نوسانات بازده سهام پرداختند؛ و ﻣشخص گردید

نهادی و ریسک سقوط نقش ﻣهمی در قﯿمت سهام دارند.

افزایش ﻣﯿزان ﻣالکﯿت نهادی سبب کاهش ﻣﯿزان نوسانات

الدرسون و لم )1111(1در ﺗحقﯿقی به بررسی ﻣالکﯿت

بازده سهام ﻣیگردد که ایﻦ اﻣر ﻣنجر به جذب بﯿشتر ﻣنابع

دولت بر کارآیی سرﻣایهگذاری در بورس نﯿویورک

به بازار سرﻣایه شده و سبب عدم انتقال ﻣنابع ﻣالی به سایر

پرداختهاند .در ایﻦ ﺗحقﯿﻖ با استفاده از روش پانل دیتا به

بازارها از جمله بازار طلا و ﻣسکﻦ ﻣیگردد.

ارزیابی ﺗأثﯿر درصد ﻣالکﯿت دولت بر کارایی با بازده

فروغی و همکاران ( )2939به ﺗحلﯿل ﺗأثﯿر کﯿفﯿت اقلام

نسبت به ﻣقﯿاس ثابت و ﻣتغﯿر شرکتها پرداخته شده

ﺗعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام پرداختند.

است .بر اساس نتایج ﺗحقﯿﻖ ،پاراﻣتر درصد ﻣالکﯿت دولت

نتایج پژوهش آنان حاکی از آناست که سهام باکﯿفﯿت بالای

ﺗأثﯿر ﻣنفی و ﻣعنادار بر کارایی با بازده نسبت به ﻣقﯿاس

(پایﯿﻦ) اقلام ﺗعهدی ،بازده بدون شوک جریان نقدی

ثابت شرکتها دارد ،اﻣا در حالت بازده ﻣتغﯿر نسبت به

کمتر(بﯿشتر) دارند .بهطور کلی ایﻦ پژوهش اهمﯿت کنترل

ﻣقﯿاس بﯿﻦ درصد ﻣالکﯿت دولت و کارایی ارﺗباطی وجود

شوک جریان نقدی در ﻣدلهای قﯿمتگذاری دارایی را که

ندارد.

از بازدههای ﺗحقﻖیافته سهام استفاده ﻣیکنند ،ﻣشخص ﻣی-

بوبکری و همکاران )1111(3در ﺗحقﯿقی به بررسی ارﺗباط

کند.

ﻣالکﯿت دولتی و نقدینگی پرداختهاند که شواهد ﻣنحصر

ودیعی و همکاران( )2939به بررسی ﺗأثﯿر نوع ﻣالکﯿت

به فردی در سطح شرکت از رابطه بﯿﻦ ﻣالکﯿت دولت و

نهادی بر ریسک سقوط آﺗی قﯿمت سهام در شرکتهای

نقدینگی سهام ارائه شده است .ایﻦ ﺗحقﯿﻖ با استفاده از

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ﺗهران پرداختند .یافته-

نمونه گستردهای از شرکتهای خصوصی شده)(NPF

های پژوهش نشان ﻣیدهد که ﻣالکﯿت نهادی ﺗأثﯿر ﻣثبت

از 19کشور طی دوره 1120-2330انجامشده است .نتایج

ﻣعنی داری بر ریسک سقوط آﺗی قﯿمت سهام(ﻣتغﯿر نوسان

ﺗحقﯿﻖ نشان داد ﻣالکﯿت دولتی ﻣوجب کاهش نقدینگی

پایﯿﻦ به بالا) لﯿکﻦ با ﺗقسﯿم ﻣالکﯿت نهادی به فعال و

شرکت ﻣیگردد.

Rao & Zhou
Eldersoun and lem
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شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
شماره صفحه2-21:

خطر سقوط قﯿمت سهام آﺗی را بررسی کردند .نتایج نشان

ایﻦ رابطه ضعﯿفﺗر است.

ﻣیدهد که ﻣالکﯿت خارجی بالاﺗر رابطه ﻣنفی بﯿﻦ درصد

حقﯿقت و همکاران )1121(21ﺗأثﯿر ﻣالکﯿت نهادی بر

ﻣالکﯿت ﻣدیریتی و ریسک سقوط قﯿمت سهام درآینده را به

همافزایی قﯿمت سهام و ریسک سقوط قﯿمت سهام را

ﻣﯿزان قابل ﺗوجهی ﺗضعﯿف ﻣیکند .ﻣا ایﻦ نتایج را ﺗفسﯿر

بررسی کردند .نتﯿجه ﻣدل رگرسﯿون خطی نشان ﻣیدهد که

ﻣیکنﯿم که طرف ﻣنفی ﻣالکﯿت خارجی نتوانسته است به-

ﻣالکﯿت نهادی بر ه ﻣافزایی قﯿمت سهام بنگاهها ﺗأثﯿر ﻣنفی

طور ﻣؤثر هزینههای آژانس را کاهش دهد ،همبستگی ﻣنفی

ﻣیگذارد ،زیرا ﻣعاﻣلات نهادی باعث بهبود جریان اطلاعات

بﯿﻦ ﻣالکﯿت ﻣدیریتی و ریسک سقوط قﯿمت سهام در آینده

خاص بنگاهها به قﯿمتهای سهام فردی ﻣیشود .علاوه بر

را ﺗضعﯿف ﻣیکند .ﻣطالعه ﻣا ﻣمکﻦ است به درک ساختار

ایﻦ ،نظارت نهادی باعث کاهش اخبار بد ﻣدیریتی ﻣیشود

ﻣالکﯿت به عنوان ﺗعﯿﯿﻦ کننده ریسک سقوط قﯿمت سهام در

که درنهایت انتشار خبرهای بد انباشته ﻣنجر به سقوط

آینده برای بنگاهها و سرﻣایهگذاران که ﻣیخواهند ریسک

قﯿمت سهام ﻣیشود .درنتﯿجه ،ﻣالکﯿت نهادی بر ریسک

سقوط در بورس سهام را کنترل کنند ،ﺗأثﯿر بگذارد.

ﺗصادف شرکتها ﺗأثﯿر ﻣنفی ﻣیگذارد.

کریستف و همکاران )1121(9به بررسی نقد شوندگی بازار

ازایﻦرو با ﺗوجه به ﻣسائل ﻣطرح شده در ایﻦ پژوهش

در بحران ﻣالی پرداختند .هدف آنها کمک به درک بهتر

جریانهای نقدی به عنوان عاﻣلی ﻣهم در جهت شکوفایی

پویایی نقد شوندگی بازار سهام آلمان در شرایط بحران

اقتصاد کشور و رشد صنایع و اشتغال به حساب ﻣیآید و

ﻣالی است .از یک نمونه نماینده شرکتهای آلمانی که

ﻣسئله سرﻣایهگذاری و بازده سهام آن عاﻣل ﻣهمی در جهت

به طور ﺗقریبی از  92درصد کل بازار سرﻣایه آلمان

رسﯿدن به ایﻦ اهداف به شمار ﻣیرود .از طرفی ارﺗباط بﯿﻦ

استفاده کردند ،آنها نشان دادند که نقد شوندگی بازار

جریانهای نقدی با بازده سهام ﻣیﺗواند نشان از ایﻦ باشد که

سهام در طول کاهش بازار و در زﻣان بحران ،بر رابطه

ﻣنابع شرکت در جهت اهداف شرکت به نحو ﻣناسب

ﻣثبت بﯿﻦ بازار و ریسک نقد شوندگی دلالت دارد .دوم،

استفاده شده است .در ایﻦ ﻣﯿان بررسی ارﺗباط جریانهای

ﺗجزیه و ﺗحلﯿل اشتراک نقد شوندگی نشان ﻣیدهد که

نقدی با بازده سهام لازم به نظر ﻣیرسﯿد .در ایﻦ بﯿﻦ وجود

آن ﻣتغﯿر با زﻣان است و به خصوص در زﻣان بحران و در

ﻣدیریت کارآﻣد برای هدایت و رسﯿدن به ایﻦ اهداف

طول رکود بازار افزایش ﻣییابد و به افزایش بتای نقد

ضروری ﻣیباشد .لذا با ﺗوجه به ایﻦ ﻣوارد نﯿاز بود که

شوندگی ﻣیانجاﻣد.

پژوهشی در ایﻦ باره با عنوان بررسی جریانهای نقدی

نی و ژو )1123( 3در پژوهشی به بررسی ﺗأثﯿر کﯿفﯿت اقلام

باارزش سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس انجام

ﺗعهدی بر ریسک سقوط قﯿمت سهام در بازارهای نوظهور

گﯿرد.

پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که کﯿفﯿت اقلام ﺗعهدی،



سؤالهای پژوهش

ساختار ﻣالکﯿت ،عدم شفافﯿت حسابداری و هﯿئتﻣدیره بر

فرضﯿه :2جریانهای نقدی بر بهرهوری سرﻣایه ﺗأثﯿر

سقوط قﯿمت سهام ﺗأثﯿر ﻣیگذارند و بهبود کﯿفﯿت اقلام

ﻣثبت دارد.

ﺗعهدی ریسک سقوط قﯿمت سهام را کاهش ﻣیدهد .از

Park & Song
Chiristoph and et al
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پارک و سانگ )1129(1ﺗأثﯿر ساختار ﻣالکﯿت در ﻣورد

طرفی ،وقتی شرکتها عدم ﺗقارن اطلاعاﺗی کمتری دارند،

بررسی جریان های نقدی بر بازده سهام در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
شماره صفحه2-21:

فرضﯿه :1جریانهای نقدی بر بازده سهام در

ﻣیشوند .در ایﻦ پژوهش برای آزﻣون فرضﯿهها از ﻣدل

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ﺗأثﯿر

رگرسﯿون خطی چند ﻣتغﯿره استفاده شده است .روش

ﻣثبت دارد.

آﻣاری ﻣورد استفاده در ایﻦ پژوهش روش دادههای ﺗابلویی

 .2روش تحقیق

است

ایﻦ ﺗحقﯿﻖ از لحاظ طبقهبندی ﺗحقﯿﻖ بر ﻣبنای هدف ،از نوع
ﺗحقﯿقات کاربردی است .در ایﻦ ﻣطالعه برای انتخاب نمونه

 .3بحث و نتیجهگیری

از روش غربالگری استفاده شده است .در پژوهش حاضر،

در ایﻦ قسمت به ﺗفسﯿر نتایج حاصل از ﺗجزیه و ﺗحلﯿل

عناصر جاﻣعه ﻣشروط به سهام شرکتها از سال  2931الی

دادههای استخراج شده پرداخته و بر اساس و ﻣبنای فرضﯿات

 2011در بورس اوراق بهادار ﺗهران ﻣعاﻣلهشده ،فعال بوده و

ﺗحقﯿﻖ و اهداف آن ،راهکارهای ﻣدیریتی ﻣناسب و

وقفه ﻣاه ﻣعاﻣلاﺗی بﯿش از 9ﻣاه نداشته باشند ،سال ﻣالی آنها

همچنﯿﻦ پﯿشنهاداﺗی ﻣبتنی بر یافتههای پژوهش ،ارائه

ﻣنتهی به پایان اسفندﻣاه باشد و سال ﻣالی خود را ﺗغﯿﯿر نداده

گردید .ایﻦ ﺗحقﯿﻖ دارای سؤالاﺗی است که با استفاده از

باشند ،اطلاعات ﻣورد نﯿاز برای ﻣحاسبه ﻣتغﯿرهای ﺗحقﯿﻖ در

روشهای آﻣاری و آزﻣون  tﻣورد بررسی قرار گرفتهاند.

سالهای ﻣورد بررسی در دسترس باشد ،پس از اعمال ایﻦ
ﻣحدودیتها 211 ،شرکت همه شرایط حضور در جاﻣعه

 .1.3تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها

آﻣاری را داشتهاند .ﺗمام  211شرکت برای آزﻣون فرضﯿه

ﺗجزیه و ﺗحلﯿل آﻣارههای ﺗوصﯿفی در هر پژوهشی ،یک

اصلی انتخابشده و از نمونه دیگری استفادهنشده است.

دید کلی از دادهها را در اختﯿار قرار ﻣیدهد که در ایﻦ

به ﻣنظور بررسی ﺗأثﯿر جریانهای نقد بر روی اقلام ﺗعهدی

قسمت پس از گردآوری دادهها و اطلاعات با استفاده از

غﯿرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

آﻣار ﺗوصﯿفی که شاﻣل شاخصهای ﻣرکزی و پراکندگی

ﺗهران ،ﻣتغﯿرهای پﯿشبﯿنی و برآورد شده از دو جنبه ﻣتفاوت

ﻣانند ﻣﯿانگﯿﻦ ،انحراف ﻣعﯿار ،کمتریﻦ و بﯿشتریﻦ داده و...

ﻣورد بررسی قرار ﻣیگﯿرند .از یک سوی ایﻦ ﻣتغﯿرها در

است و به ﺗوصﯿف نمونه پرداخته ﻣیشود .بهﻣنظور شناخت

ﻣﯿان شرکتهای ﻣختلف و از سوی دیگر در دوره زﻣانی

بهتر ﻣاهﯿت جاﻣعهای که در پژوهش ﻣورد ﻣطالعه قرار

ﻣختلف آزﻣون ﻣیشوند .ﺗجزیه و ﺗحلﯿل دادهها با استفاده

گرفته است و آشنایی بﯿشتر با ﻣتغﯿرهای پژوهش ،قبل از

از رگرسﯿون خطی چند ﻣتغﯿره انجامشده است .به ایﻦ ﺗرﺗﯿب

ﺗجزیه و ﺗحلﯿل دادههای آﻣاری ،لازم است ایﻦ دادهها

که پس از استخراج ﻣتغﯿرهای ﻣورد بررسی از ﻣنابع ذکر

ﺗوصﯿف شود .ﺗوصﯿف آﻣاری دادهها ،گاﻣی در جهت

شده ،ایﻦ اطلاعات در کار برگهای ایجاد شده در ﻣحﯿط

ﺗشخﯿص الگوی حاکم بر آنها و پایهای برای ﺗبﯿﯿﻦ روابط

نرمافزار Excelوارد و ﻣحاسبات لازم جهت دستﯿابی به

بﯿﻦ ﻣتغﯿرهایی است که در پژوهش به کار ﻣیرود .بر ایﻦ

ﻣتغﯿرهای ﻣوردبررسی انجامشده است .سپس ،از

اساس ،قبل از اینکه به آزﻣون فرضﯿههای پژوهش پرداخته

نرمافزار Eveiwsبهﻣنظور ﺗجزیه و ﺗحلﯿل آﻣاری اطلاعات

شود ،ﻣتغﯿرهای پژوهش بهصورت خلاصه در جدول

حاصله ،استفاده گردیده است .ﺗجزیه و ﺗحلﯿل دادهها به دو

شماره( )2ﻣورد بررسی قرار ﻣیگﯿرد .کل ﻣشاهدات برابر با

دسته کلی ﺗجزیه و ﺗحلﯿل ﺗوصﯿفی و ﺗجزیه و ﺗحلﯿل

 111سال-شرکت است .ﻣعﯿارهای ﻣرکزی و انحراف ﻣعﯿار،

استنباطی ﺗقسﯿم ﻣیشوند .در ﺗجزیه و ﺗحلﯿل ﺗوصﯿفی ،ابتدا

کمتریﻦ و بﯿشتریﻦ به عنوان ﻣعﯿارهای پراکندگی ﻣحاسبه و

ﻣتغﯿرهای پژوهش اندازهگﯿری شده و سپس ،از طریﻖ

ارائه شده است.

ﻣحاسبهی شاخصهای آﻣاری ﺗوصﯿفی ،خلاصه و طبقهبندی
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جدول  .2شاخصهای ﺗوصﯿفی ﻣتغﯿرها
بهرهوری سرمایه جریان نقد عملیاتی رشد شرکت اهرم مالی اندازه شرکت
میانگین
41.0
میانه
41..
.1..
بیشترین
-.14.
کمترین
انحراف معیار 4104
چولگی
4144
کشیدگی
0141
مشاهدات:

41.0
41.0
.1..
-41.0
410.
.101
.104

41.0
41.4
41.0
-4140
41.4
4100
010.

41..
41.4
0100
41.4
4104
.100
.41.0

.014.
.01..
..100
..144
.100
41.4
41..

004
ﻣوردبررسی است.

با نگاهی به جدول( ،)2ﻣیﺗوان دریافت که در بﯿﻦ ﻣتغﯿرها،
اندازه شرکت با ﻣقدار( )20/93دارای بﯿشتریﻦ ﻣﯿانگﯿﻦ و

 آزمون ضرایب همبستگی

جریان نقد عملﯿاﺗی با ﻣقدار( )1/21دارای کمتریﻦ ﻣﯿانگﯿﻦ
نتﯿجه ﻣیرسﯿم که ﻣتغﯿر اندازه شرکت( )2/00نسبت به سایر

چند ﻣتغﯿر است درحالیکه رگرسﯿون به دنبال پﯿشبﯿنی

ﻣتغﯿرها دارای بﯿشتریﻦ پراکندگی است و ایﻦ بدان ﻣعناست

یک ﻣتغﯿر بر اساس ﻣطالعه ﺗغﯿﯿرات یک یا چند ﻣتغﯿر دیگر

که ایﻦ ﻣتغﯿر نوسانات شدیدﺗری دارد و ﻣتغﯿر جریان نقد

است .آنچه در خروجی نتایج رگرسﯿون و همبستگی باعث

عملﯿاﺗی( )1/29دارای کمتریﻦ پراکندگی است.

ایجاد ﺗفاوت ﻣیشود ،آن است که در همبستگی همﯿشه

کوچکﺗریﻦ و بﯿشترﺗریﻦ ﻣقدار بهرهوری سرﻣایه

رابطه ﻣتغﯿرها بهصورت دوبهدو ﻣورد سنجش قرار ﻣیگﯿرد.

شرکتهای نمونه در پژوهش که ﻣتغﯿر وابسته ایﻦ پژوهش

اﻣا در یک ﻣدل رگرسﯿون اثرات ﻣتغﯿرها به صورت همزﻣان

است ،برابر با ( )-2/13و ( )2/23است ،که بﯿانگر ﻣتفاوت

بررسی ﻣیشود

بودن ﻣقدار بهرهوری سرﻣایه در بﯿﻦ شرکتهای
جدول: .1نتایج ضرایب همبستگی بﯿﻦ ﻣتغﯿرهای پژوهش

بهرهوری سرمایه
جریان نقد عملیاتی
رشد شرکت
اهرم مالی
اندازه شرکت

بهرهوری
سرمایه
.144
----4100
4144
414.
4144
-41.4
4144
4140

جریان
نقد عملیاتی

رشد
شرکت

اهرم مالی

اندازه
شرکت

.144
-----4140
4144
-4100
4144
41.4

.144
-----41.0
4144
41.4

.144
----41..

.144

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

است .با ﻣقایسه انحراف ﻣعﯿار ﻣتغﯿرهای ﻣورد بررسی به ایﻦ

هدف روشهای همبستگی ،بررسی ﻣﯿزان رابطه بﯿﻦ دو یا
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4140

4144

4144

414.

-----

نتایج آزﻣون همبستگی نشان ﻣیدهد که بهرهوری سرﻣایه

در پژوهش حاضر دو فرضﯿه بﯿانشده است که در اداﻣه برای

همبستگی ﻣثبت و ﻣعناداری با ﻣتغﯿرهای جریانهای نقد،

بررسی آنها از رگرسﯿون چند ﻣتغﯿره استفاده ﻣیشود .برای

رشد شرکت و اندازه شرکت دارد .اﻣا همبستگی ﻣنفی و

ﺗخمﯿﻦ فرضﯿات از ﻣدل رگرسﯿونی زیر استفاده شده است،

ﻣعناداری با اهرم ﻣالی دارد.

که نتایج آزﻣون به شرح زیر ﻣیباشد:
()2

𝑡𝑖𝜀 𝐶𝐸𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛽2 𝑂𝐶𝐹𝑖𝑡 + 𝛽1 𝐹𝐺𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛽0 𝐵𝐼𝑖𝑡 ∗ 𝑂𝐶𝐹𝑖𝑡 + 𝛽1 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 +
 tدر سال  : iبهرهوری سرﻣایه شرکت 𝑡𝐶𝐸 𝑖,
 tدر سال  : iجریانهای نقدی عملﯿاﺗی شرکت 𝑡𝑂𝐶𝐹 𝑖,
 tدر سال  : iرشد شرکت 𝑡𝐹𝐺 𝑖,
 tدر سال  : iاستقلال هﯿئت ﻣدیره شرکت 𝑡𝐵𝐼 𝑖,
 tدر سال  : iاهرم ﻣالی شرکت 𝑡𝐿𝐸𝑉 𝑖,
 tدر سال  : iاندازه شرکت 𝑡𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑖,
 tدر سال  : iخطای ﻣدل شرکت 𝑡𝜀 𝑖,
جدول  .9نتایج ﺗخمﯿﻦ ﻣدلها
𝑡𝑖𝜀 𝐶𝐸𝑖𝑡 = 𝛼4 + 𝛽. 𝑂𝐶𝐹𝑖𝑡 + 𝛽0 𝐹𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛽0 𝐵𝐼𝑖𝑡 ∗ 𝑂𝐶𝐹𝑖𝑡 + 𝛽1 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽. 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 +
متغیر وابسته بهرهوری سرمایه
آماره t

سطح معناداری

1104
-41..
..10.
-.411.
-0101

4144
4140
4144
4144
4144
.0140
4144

متغیر

ضریب

انحراف معیار

مقدار ثابت
جریانهای نقدی
رشد شرکت
اهرم مالی
اندازه شرکت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
دوربین واتسون

.104
-41.1
4101
-41.4
-414.
4100
4104

410.
41..
4140
4140
414.
آماره F
سطح معنیداری کل مدل
.101

در بررسی ﻣعنیدار بودن کل ﻣدل با ﺗوجه به ایﻦکه سطح

آن است که  1/19درصد ﻣتغﯿر بهرهوری سرﻣایه ،ﺗوسط

ﻣعناداری آﻣاره  Fاز  1درصد کوچکﺗر است( )1/11لذا

ﻣتغﯿر جریان نقدی عملﯿاﺗی ﺗبﯿﯿﻦ ﻣیگردد .ضریب ﺗعﯿﯿﻦ

ﻣدل ﻣعنیدار بوده و فرضﯿه  𝐻2آزﻣون  Fدر سطح اطمﯿنان

ﺗعدیلشده هم نﯿز برابر  1/19درصد است .علاوه بر ایﻦ

 31درصد پذیرفته ﻣیشود .ضریب ﺗعﯿﯿﻦ ﻣدل نﯿز گویای

بهﻣنظور بررسی همبستگی جملات خطا باید به ﻣﯿزان آﻣاره
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دوربﯿﻦ واﺗسون ﺗوجه نمود که در اینجا ﻣقدار آن به

است لذا فرضﯿه اول پژوهش در سطح اطمﯿنان  31درصد

ﻣﯿزان( )2/11است و چون در بازه قابل قبول قرار دارد فرض

ﺗائﯿد ﻣیگردد .سطح ﻣعناداری ﻣتغﯿر استقلال هﯿئت ﻣدیره با

همبستگی جملات خطا رد ﻣیشود.

ﺗوجه به اینکه کمتر از  1درصد است که نشاندهنده رابطه

با ﺗوجه به نتایج آزﻣون فرضﯿه ،ﻣتغﯿر جریانهای نقدی با

ﻣعنادار و ﻣثبتی با بهرهوری سرﻣایه است .ازایﻦرو فرضﯿه

ﺗوجه به اینکه سطح ﻣعناداری آن کمتر از  1درصد است

دوم پژوهش نﯿز در سطح اطمﯿنان  31درصد ﺗائﯿد ﻣیگردد.

که نشاندهنده رابطه ﻣعنادار و ﻣثبت با بهرهوری سرﻣایه
خلاصه نتایج آزمون فرضیهها
جدول  .0خلاصه نتایج ﺗخمﯿﻦ ﻣدل
فرضیه
تائید رد

فرضیه عنوان فرضیه
اول

جریانهای نقدی بر بهرهوری سرمایه تأثیر مثبت دارد

دوم

جریانهای نقدی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تأثیر مثبت دارد

*
*

بر اساس نتایج فرضﯿه اول ﺗحقﯿﻖ جریانهای نقدی بر بازده

ﺗحقﯿﻖ ﻣورد ﺗائﯿد واقع گردد.

سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ایﻦ نتایج با نتﯿجه ﺗحقﯿﻖ بوبکری و همکاران ()1111

ﺗهران در سالهای 2011-2932ﺗأثﯿر ﻣستقﯿم و ﻣعنی داری

پارک و سانگ ( )1129نی و ژو ( )1123ﻣطابقت دارد به

دارد و ایﻦ نتﯿجه به ایﻦ ﻣهم اشاره دارد که هرچه ﻣﯿزان

عبارت دیگر ﻣیﺗوان عنوان کرد جریانهای نقدی باعث

سرﻣایهگذاری در شرکت بﯿشتر باشد ،بازده سهام نﯿز

ﻣیشود اثر نوسانهای بازار بر نوسانهای سهام شرکتها

افزایش ﻣییابد .به عبارﺗی ﻣیﺗوان بﯿان کرد که جریانهای

با ﻣﯿزان نقدینگی بﯿشتر شود .ایﻦ یافته ﻣبنایی برای هم

نقدی و سرﻣایهگذاری دولتی دارند ،بر عرضه و ﺗقاضا

سویی ﻣنافع ﻣدیریت با ﻣنافع گروه سهاﻣداران ،در راستای

شرکتها ﺗأثﯿرگذار ﻣیباشد .ﻣیﺗوان گفت اثر نوسانات

حداکثرسازی ارزش شرکت ﻣیباشد .وجود سرﻣایه-

بازار بر سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

گذاران بزرگ ،به دلﯿل افزایش نظارت ﻣؤثر ،اثر ﻣثبت بر

بهادار بﯿشتر خواهد بود .ﻣطابﻖ دیدگاه لﯿون) ، ( 1111

ارزش و عملکرد شرکت خواهد داشت .پﯿشبﯿنی اثر

ﻣدیران دولتی از طریﻖ ﻣناسبات سﯿاسی ریسک ﻣربوط به

ﻣثبت سرﻣایهگذاران بر ارزش شرکت ناشی از ایﻦ فرض

شرکت را ﺗحت ﺗأثﯿر قرار ﻣیدهند ،ﻣتعاقب آن ارزش

است که ایﻦ سرﻣایهگذاران انگﯿزه و ﺗوانایی نظارت

شرکتها به عنوان ﻣعﯿاری از عملکرد نﯿز ﺗحت ﺗأثﯿر قرار

کارآﻣد بر افراد درون سازﻣان را دارند.

ﻣیگﯿرد؛ بنابرایﻦ جریانهای نقدی ﻣیﺗواند بهعنوان یکی

ایﻦ نظارت کارآﻣد احتمال اخذ ﺗصمﯿمات غﯿر بهﯿنه را از

از ﻣتغﯿرهای ﻣهم در ﻣطالعه عملکرد ﻣوردﺗوجه قرار بگﯿرد.

سوی افراد درون سازﻣان کاهش ﻣیدهد .ﻣدیران دولتی
از طریﻖ نظارت بﯿشتر به عنوان یکی از سازوکارهای

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی
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نقدینگی ﻣوجب کاهش ﻣشکلات نمایندگی ﻣیشود .طبﻖ

ﺗوصﯿه ﻣیشود بسترهای لازم جهت سرﻣایهگذاری

ﺗئوری نمایندگی "،ﻣالکان دولتی "ﻣمکﻦ است ﺗضاد

بخشهای ﻣختلف از جمله ﻣالکان نهادی را در بورس

نمایندگی را از طریﻖ نظارت بر اقداﻣات ﻣدیریت کاهش

فراهم آورند؛ زیرا ﻣالکان دولتی بانفوذی که در دولت

دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند .ﻣالکان دولتی نه

دارند و با ﻣنابع ﻣالی که در اختﯿار دارند ﻣیﺗوانند عملکرد

ﺗنها انگﯿزه ،بلکه ﺗخصص و ﻣنابع لازم برای نظارت بر

ﻣالی شرکت را ارﺗقا دهند.

شرکت را نﯿز دارند.

با ﺗوجه به نتایج ﺗحقﯿﻖ پﯿشنهاد ﻣیشود سهاﻣداران هنگام

بر اساس نتایج فرضﯿه فرعی دوم ﺗحقﯿﻖ؛ جریانهای نقدی

سرﻣایهگذاری در سهام شرکتها به درصد نقدینگی

با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

شرکتها ﺗوجه نمایند زیرا شرکتهایی که جریانهای

بهادار ﺗهران رابطه ﻣثبت ﻣیشود.

نقدینگی بﯿشتری دارند ﻣعمولاً از راههای ﻣختلف ﻣیﺗوانند

شرکتهایی که دارای روابط سﯿاسی هستند در انتخاب

ﺗحت ﺗأثﯿر ریسک قرار بگﯿرند .همچنﯿﻦ به ﺗحلﯿل گران

فرصتهای سرﻣایهگذاری بهتر عمل ﻣیکنند و ﻣیﺗوانند از

ﻣالی ﺗوصﯿه ﻣیگردد هنگام ﺗصمﯿمگﯿری در خصوص

در انتخاب پروژهها باارزش فعلی ﻣثبت بهرهﻣند شوند و با

ﺗحلﯿل سهام شرکتهای ﻣختلف به ﻣبحث نقدینگی نﯿز

ایﻦ کار ریسک ﻣربوط به شرایط سﯿاسی و اقتصادی خود

ﺗوجه نمایند .همچنﯿﻦ به ﻣدیران دولتی پﯿشنهاد ﻣیشود،

را ﺗغﯿﯿر ﻣیدهند و باعث افزایش ارزش شرکت شود؛ اﻣا

در هنگام ﺗحلﯿل ایﻦ نوع شرکتها ایﻦ ﻣوضوع را نﯿز

اگر شرکت با بحران ﻣالی و کمبود نقدینگی و ﻣنابع ﻣالی

لحاظ دارند.

روبرو باشد؛ نمیﺗواند از فرصت ایجاد شده استفاده نماید و

بر اساس نتایج فرضﯿه دوم ﻣبنی بر اینکه جریانهای

ایﻦ اﻣر ﻣیﺗواند نتایج ﻣثبت جریانهای نقدینگی در شرکت

نقدی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

را نﯿز از بﯿﻦ برده و ﻣوجب کاهش بازده سهام گردد.

اوراق بهادار ﻣوجب ضعﯿفﺗر شدن ﺗأثﯿر بازده سهام ﻣی-

نتایج ایﻦ ﺗحقﯿﻖ با ﺗحقﯿقات بوبکری و همکاران

گردد به ﻣدیران شرکتها ﺗوصﯿه ﻣیشود بحران ﻣالی

( )1111الدرسون و لم ( )1111رائو و ژو ( )1123ودیعی و

شرکت را از طریﻖ استقراض داخلی و خارجی؛ نفوذ ﻣالکان

همکاران( )2939ﻣطابقت دارد .ایﻦ ﺗحقﯿقات نشان دادهاند

دولتی و یا انتشار سهام رفع کنند و با واگذاری بخشی از

که جریانهای نقدینگی با بازده سهام ارﺗباط ﻣعکوس دارد.

سهام شرکت به ﻣالکان شبه دولتی و نهادی؛ زﻣﯿنه را برای

بر اساس نتایج فرضﯿه اول ﻣبنی بر ﺗأثﯿر ﻣستقﯿم و ﻣعنادار

افزایش بازده سهام فراهم آورند.

جریانهای نقدینگی بر بهرهوری سرﻣایه ،به سازﻣان بورس
 .5منابع

حﯿدری ،یاسر؛ زارعی ،ﻣسعود(،)2930بررسی ﺗأثﯿر ﻣﯿزان

بخردی نسب ،وحﯿد و فاطمه ژولانژاد" ،)2933( ،ﺗأثﯿر

ﻣالکﯿت نهادی بر نوسانات بازده سهام ،سوﻣﯿﻦ کنفرانس

کﯿفﯿت سود بر رابطه بﯿﻦ ﻣونتوم و بازده اضافی سهام"،
ﻣهندسی ﻣالی و ﻣدیریت اوراق بهادار ،91 ،صص .12-01
دریائی ،عباسعلی .شهرابی ،فاطمه .) 2931 ( .نقش ﺗعدی
لگر ﻣالکﯿت دولتی بر رابطه بﯿﻦ ﻣدیریت سود واقعی و
 )2(. 222-201.عملکرد آﺗی شرکت .پژوهشهای کاربردی
در گزارشگری ﻣالی.

بﯿﻦ المللی پژوهشهای کاربردی در ﻣدیریت و حسابداری،
ﺗهران ،دانشگاه شهﯿد بهشتی.
سلاله فﯿض اللهی ،ﻣریم لشکری زاده( )2011ﺗأثﯿر کﯿفﯿت
اقلام ﺗعهدی برنوسانات بازده سهام ،فصلناﻣه پژوهش
حسابداری ﻣالی و حسابرسی ،دوره  ،29شماره  - 03شماره
پﯿاپی .03
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شماره صفحه2-21:

عسل شریفی ،ﻣهسا قجر بﯿگی ،جلﯿل بﯿطاری( ،)2011ﺗأثﯿر

قوسی ،زیبا .اکبرپور ،سعﯿد (  ،) 2939ﺗأثﯿر بحران اقتصادی

ﻣالکﯿت دولتی بر بازده سهام با ﺗأکﯿد بر نقش بحران ﻣالی در

بر عملکرد ﻣالی و بازده سهام شرکت ،چشم انداز -112.

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ﺗهران،

 ، 239حسابداری و ﻣدیریت.

فصلناﻣه رویکردهای پژوهشی نویﻦ درﻣدیریت و

قائمی ،ﻣحمد حسﯿﻦ؛ قﯿطاسوند ،ﻣحمود؛ ﺗوجﯿکی ،ﻣحمود.

حسابداری ،سال پنجم ،شماره ،33جلدهشتم ،ص .13-31

( ” .) 2931ﺗأثﯿر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای

فروغی ،داریوش،ل هادی اﻣﯿری و ﻣﯿنا ﻣحمدیان،)2939( ،

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ﺗهران“ .بررسی های

"ﺗحلﯿل ﺗأثﯿر کﯿفﯿت اقلام ﺗعهدی بر بازده بدون شوکجریان

حسابداری و حسابرسی12-91 .

نقدی سهام" ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی،)1(12 ،

ودیعی نوقابی ،ﻣحمدحسﯿﻦ؛ رستمی ،اﻣﯿﻦ( ،)2939بررسی

صص .299-219

ﺗأثﯿر نوع ﻣالکﯿت نهادی بررسی سقوط آﺗی قﯿمت سهام
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ﺗهران،
فصلناﻣه حسابداری ﻣالی ،جلد ،3شماره  ،19ص .09-33
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Investigating the Effect of Cash Flows on Stock Returns in Companies
Listed on the Securities and Stock Exchange
Kamran Hassanpour11, Zeina Sadat Aghamiri12
Abstract
The purpose of the present study is to investigate the effect of cash flows on stock returns in
companies listed on the Securities and Stock Exchange. This research is applied in terms of
purpose-based classification. The statistical population of the study is the companies listed
on the Tehran Securities and Stock Exchange between 2016 and 2021. In the current study,
a screening method was used to select the sample. One hundred and twenty companies were
selected from among the statistical population, and the separation and grouping of companies
in industries have been conducted according to Rahavard modern software; the spatial realm
encompassed all companies listed on the Tehran Securities and Stock Exchange that meet
the conditions mentioned for the statistical population. In order to control other possible
factors influencing cash flows that are not considered by independent variables, company
growth, financial leverage and company size have been considered as "control variables"
according to Mahmoudabadi and Mansouri (2011) research. Data analysis was performed
using multivariate linear regression, in such a way that after extracting the studied variables
from the mentioned sources, this information is entered in the worksheet created in the Excel
software environment and the necessary calculations are performed to obtain the study
variables. Then, Eveiws software was applied for statistical analysis of the obtained
information. Data analysis is divided into two general categories: descriptive analysis and
inferential analysis. The results indicate that cash flows have a positive effect on capital
productivity and negatively affect stock returns in companies listed on the Securities and
Stock Exchange.
Keywords: Cash Flows, Stock Returns, the Securities and Stock Exchange, Financial
Leverage, Size of Company.
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