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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه983-962 :

گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس ،چالوس ،ایران.

 -1مقدمه
نقدشوندگی را میتوان توانایی بازار در جذب حجم عظیمی از معامالت ،بدون ایجاد نوسان بیشازحد در قیمت تعریف
کرد .یکی از ویژگیهای اصلی بازارهای نقد 1اندك بودن فاصلۀ بین قیمتهای پیشنهادی خریدوفروش است .همچنین
نقدشوندگی موجب موفقیت در عرضههای عمومی سهام در بازارهای ثانویه میشود و موجب کاهش هزینه و ریسکِ
پذیره نویسان 9و بازارسازان 3میشود .عالوه بر آن ،هزینۀ سرمایه از طریق کاهش دامنۀ نوسان و هزینههای معامالتی،
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کاهش مییابد؛ بنابراین ،از دیدگاه کالن ،وجود بازارهای سرمایۀ نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است .این
امر ،هزینۀ سرمایۀ ناشران را نیز کاهش میدهد .از دیدگاه خرد ،بازار سرمایۀ نقد ،امکان دسترسی به سرمایهگذاران
مختلف با استراتژیهای معامالتی متنوع را فراهم میآورد (الهی.)9219 ،4
در بسیاری از متون مالی از نقدشوندگی بهعنوان مفهومی سهل و ممتنع نامبرده میشود ،به این معناست كه در عین
سادگی درك نقدشوندگی در بطن معامالت ،اندازهگیری و محاسبه آن پیچیده است .درواقع نقدشوندگی به معنای

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه983-962 :

سرعت تبدیل سرمایهگذاریها یا داراییها به وجوه نقد با حداقل هزینه و در كمترین زمان كه نقش و تأثیر حائز اهمیتی
در جذابیت سرمایهگذاری ،تصمیمگیری سرمایهگذاران و تخصیص درست منابع دارد .فقدان نقدشوندگی به معنای
ریسك نقدشوندگی ،ممکن است تأثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد (کاظمی و حیدری.)9213 ،9
از اینرو میتوان بیان داشت اکثر سرمایهگذاران ،سهام بسیار نقدشونده را بر سهام با سرعت نقدشوندگی پایین را
ترجیح میدهند .منظور از نقدشوندگی ،صرفاً سهولت در خریدوفروش دارایی موردنظر است .از مهمترین عوامل
مربوط به نقدشوندگی بازار سهام ،میتوان به اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام اشاره کرد .نیاز به درك و
اندازهگیری عوامل تعیینکننده اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش معاملهگران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی
بسیار ضروری است (چانگ 6و همکاران .)9213،سرمایهگذاران در پی آنند تا در اقالمی از داراییهای ممکن
سرمایهگذاری کنند که دارای مشخصات زیر باشد )1 :بیشترین بازده )9 ،کمترین ریسک )3 ،بیشترین قدرت
نقدشوندگی (چانگ و همکاران9213،؛ اوریهارا.)9217 ،7
هدف از سرمایهگذاری ،قبل از هر چیز ،افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است؛ بنابراین ،به نظر
میرسد ،ارزیابی عملکرد سبد سهام برای سرمایهگذاران ازلحاظ نقدشوندگی مهم است ،خواه یک فرد ،بهصورت
انفرادی سبد سهام خود را بررسی کند و یا سبد سهام یک شرکت سرمایهگذاری را موردبررسی قرار دهد .ارتباط بین
نقدشوندگی بازار سهام و تصمیمات شرکتها در خصوص سرمایهگذاری موجب سردرگمی مداوم در ادبیات مالی
شرکتها میگردد .میتوان ادعا كرد كه چون هزینه سهام عاملی برای تنزیل جریان نقدی آتی است ،منطقی میباشد
که انتظار رود كه كاهش هزینه سهام ناشی از افزایش نقدینگی سهام درنهایت موجب رشد سرمایهگذاریهای آتی شود
(آلحسن و ناکا.)9292 ،8
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آمیهود و مندلسون )1286( 1معتقدند که نقدشوندگی تأثیر مثبتی در سرمایهگذاری بازار دارد و استدالل میکنند که
وقتی نقدشوندگی باال باشد ،هزینه سرمایه کاهش مییابد ،درنتیجه نرخ پایینتری برای تنزیل سرمایهگذاریهای جدید
استفاده میشود (محمدزاده سالطه 9و همکاران .)9292 ،همچنین سهامی كه از نقدشوندگی خوبی برخوردار باشد
موردتوجه متقاضیان بازار سرمایه است .شرکتها نیز برای كسب منابع مالی موردنظر خود توجه ویژهای به بازار
سرمایه دارند .تأمین منابع مالی موردنیاز برای استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری در صورتی مقرونبهصرفه و مؤثر
است كه سهام شركت ،تقاضای فراوانی داشته باشد (ستایش و همکاران .)9211 ،3از طرفی نقدشوندگی سهام دارای
اثر بازخورد بر ارزش شرکت است که با کاهش هزینه سرمایه بر سرمایهگذاری مطلوب شرکتها مؤثر میباشد (حسینی
نیا و قنبری )9216،4و دارای رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود میباشد (اوزکایا .)9291 ،9یوباه و آگییه
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6

( )9219دریافتند که بین سودآوری و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (پورعلی و همکاران،7
)9213؛ بنابراین با توجه آنچه مطرحشده است ،در این پژوهش سعی میشود که به این سؤال پاسخ دهد که آیا
نقدشوندگی سهام بر سرمایهگذاری آتی شرکتها تأثیر دارد؟

 -2-1نقدشوندگی

8

بازارهای سرمایه بهمنظور تخصیص بهینه منابع و درنتیجه افزایش رفاه جامعه ایجادشدهاند .ویژگیهای اصلی بازارهای
مالی جهت تحقق این هدف شامل  -1حضور مؤسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده را داشته باشند
 -9وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و  -3بازاری که بتوان در آن داراییها
را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله کرد میباشد .بنابراین یکی از اصلیترین کارکردهای بازار سرمایه ،تأمین
نقدشوندگی است .تئوریهای جدید پیشبینی میکنند که هم میزان نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار
قیمتگذاری میگردد (ابزری و همکاران.)9214 ،2
موضوع نقدشوندگی در سالهای اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود
معطوف نموده است .نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از «قابلیت خریدوفروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه
ممکن» .براساس تعریف ،نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینههای معامالتی 12به تحقق میپیوندد .هزینههای
معامالتی به دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم میشوند .هزینههای آشکار شامل کارمزدهای کارگزاران و مالیات است
که عموماً بهراحتی قابلاندازهگیریاند .اما هزینههای ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطالعات صحیح و
کامل ،هزینههای جستجو ،عدم کارایی تکنولوژیک ،تفاوت بین عرضه و تقاضا ،رقابت ناقص و عوامل دیگر میباشد.
بنا بر تئوری بازار کارا ،یکی از خصوصیتهای بازارهای کارا و ایدهال عدم وجود هزینههای معامالتی و درنتیجه قابلیت
نقدشوندگی باالست .حسابداری یکی از منابع اطالعاتی است (ایمنی )9292 ،11که میتواند با ارائه اطالعات مربوط و
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تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایهگذاری آتی شرکتها :مورد مطالعه بازار سرمایه ایران

 -2مبانی نظری پژوهش

قابلاتکا ناکارایی اطالعاتی بازار را کمتر کرده و از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکتها اثرگذار باشد .لذا
نقدشوندگی سهام میتواند بهعنوان معیاری برای کارایی بازار بهخصوص به لحاظ اطالعاتی مطرح شود و به شکل
گسترده در بررسی عوامل مؤثر بر ارائه اطالعات مفید بکار گرفته شود .میدانیم که محتوای اطالعاتی را از طریق
واکنش بازار میسنجند .بهطورکلی در بازار ها شاهد دو نوع واکنش نسبت به اطالعات هستیم .اولین واکنش ،اثر
قیمتی اطالعات بر اوراق بهادار است .بانرجی )1229( 1دریافت که سرمایهگذاران بازار سهام اطالعات خود را نادیده
میگیرند و بر اساس استراتژی دیگران تصمیم میگیرند (لرگانی و همکاران )9213 ،9که اکثر تحقیقات حسابداری به
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بررسی این واکنش نسبت به اطالعات حسابداری پرداختهاند؛ اما بازار بهصورت اثر حجمی نیز نسبت به اطالعات
واکنش نشان میدهد .این واکنش بهصورت افزایش یا کاهش در عرضه تقاضا یا میزان خریدوفروش سهام مشاهده
میگردد که ممکن است همراه یا بدون تغییر در قیمت سهم به وقوع بپیوندد .این اثر در شاخصهای نقدشوندگی
نمایان میگردد و تاکنون کمتر موردتوجه و استفاده محققان حسابداری قرارگرفته است .نقدشوندگی نقش مهمی را
در فرآیند کشف قیمت بازی میکند و معیاری برای کارایی بازار بهخصوص به لحاظ اطالعاتی است .عالوه بر جنبه
تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیتهای موجود همانند پدیده صفهای خریدوفروش و مشکالت بسیار دیگر،

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه983-962 :

توجه به نقدشوندگی و تالش برای حل این مشکل ضروری میرسد .افزایش نقدشوندگی میتواند موجب تقسیم هر
چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینههای سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای
معامالتی آنان شود .مطالعات نشان میدهد که هزینه معامالت در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی بااهمیت بوده
است (اسالمی و هنردوست.)9216،3
نقدشوندگی بهخصوص پس از وقوع بحران جهانی و سقوط بازارهای مالی اهمیت ویژهای یافته است و برای بازار
سرمایه ایران نیز مهم میباشد .پدیده صفهای خریدوفروش بیانگر وجود مشکالت نقدشوندگی در بازار ایران است.
با افزایش نقدشوندگی هزینه معامالت به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد .نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در
فرآیند کشف قیمت بازی میکند .تعداد بسیاری از تحقیقات به تأثیرات نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار پرداختهاند
(بهعنوانمثال از آخرین تحقیقات میتوان به آمیهود 4و همکاران ( )9229و ایزلی و اهرا )9224( 9اشاره کرد) .با توجه
به اهمیت نقدشوندگی شناخت در مورد عوامل مؤثر بر آن میتواند در بهبود آن یاری بخش باشد .نقدشوندگی بهعنوان
یکی از عوامل تعیینکننده بازده داراییها اولین بار توسط کینز )1232( 6مطرح شد .او بیان کرد که یک دارایی زمانی
نسبت به دارایی دیگر نقدشوندگی بیشتری دارد که بتوان آن را در کوتاهترین زمان ممکن و بدون تحمل زیان تبدیل
نمود .فرناندز )1222( 7عنوان میکند که نقدشوندگی قابلاندازهگیری بهوسیله یک معیار مطلق نیست .بلکه باید آن
را در مقیاسی ارزیابی نمود که عناصر کلیدی مفهوم نقدشوندگی چون حجم ،زمان و هزینههای معامالتی را در برگیرد
(نوبهار.)9222 ،8
شوشن زو ( )9223درمطالعات خود توانسته است بین این دو مفهوم رابطهای را شناسایی کند .به نظر او رابطه
تئوریک بین این دو نوع نقدشوندگی در نگاه اول مشخص نمیشود .او در مدل پیشنهادی خود عدم تقارن اطالعاتی
را رابط بین این دو مفهوم معرفی میکند .به این صورت که نقدشوندگی پایین داراییهای شرکت منجر به کم شدن
قابلیت تبدیل آنها به داراییهای دیگر توسط مدیر میشود .عدمانعطافپذیری داراییها به عدم تقارن اطالعاتی
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منتهی شده که این امر منجر به نقدشوندگی باالی سهم میگردد .برای مدیران شرکتهایی که داراییهای نقدشونده
کمتری دارند ،مشکل است که این داراییها را به داراییهای دیگر تبدیل کنند ،یعنی مسئله جایگزینی داراییها کمتر
شده و سرمایهگذاری با مشکل مواجه میشود .بنابراین اگر این مدیران در پی تبدیل کردن آن دسته از داراییهای
شرکت که قابلیت تبدیل به نقدشدن کمتری دارند ،به داراییهایی با قابلیت تبدیل به نقدشدن باال نباشند ،این
داراییها باعث میشوند که هزینههای نمایندگی برای سرمایهگذاران کمتر شود .هزینههای نمایندگی کمتر برای
سهامداران به معنی بیشتر بودن نسبت سود تقسیمی و یا سود سرمایهای میباشد .به بیان دیگر سهامداران باید سهم
را در بازار خریداری کنند و برای شناسایی سود سرمایهای باید سهم را در بازار به فروش برسانند .یعنی هزینههای
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نمایندگی کمتر باید از طریق معامله شناسایی شود و سود به سهامداران منتقل گردد .نقدشوندگی باالی سهم به
سهامداران در کسب سود بیشتر در نتیجه پایین بودن هزینههای نمایندگی کمک میکند .همچنین مسئله جایگزینی
کمتر و به طبع آن سرمایهگذاری کمتر همراه به هزینههای نمایندگی پایین میتواند به معنی عدم تقارن اطالعاتی
کمتر بین مدیران و افراد درونی شرکت و سرمایهگذاران بیرونی باشد (احمدپور و باغبان.)9219 ،1

نقدشوندگی یک متغیر ملموس و قابلمشاهده نمیباشد بااینوجود برای مطالعه و بررسی تأثیر نقدشوندگی بر روی
قیمت بازار سهام میبایست نقدشوندگی در قالب عبارات کمی بیان شود .اکتین و وین )1227( 9بیان میکنند حدود
 68معیار اندازهگیری نقدشوندگی بازار وجود دارد که در مقاالت مختلف به کار گرفته شده است .این موضوع
نشاندهنده عدم توافق در مورد بهترین معیار برای استفاده میباشد .در یک طبقهبندی کلی میتوان اندازهگیری
نقدشوندگی بازار سهام را در یک طیف از معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام 3تا معیارهای مبتنی بر معامالت سهام

4

قرار داد (عباسی و رجبپور.)9213 ،9
 -1-9-9معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام
این دسته از معیارهای نقدشوندگی بازار ،مستقیماً هزینههای مربوط به معامله سهام همچون حقالزحمه کارگزاران،
تفاوت قیمتهای پیشنهادی خریدوفروش ،اثر بازار ،هزینههای جستجو و غیره را اندازهگیری میکنند .یکی از نقایص
اصلی این گروه از معیارهای نقدشوندگی بازار این است که درصورتیکه معامالت سهام در قیمتهایی متفاوت و یا
حتی خارج از قیمتهای پیشنهادی خریدوفروش به انجام برسد در آن صورت قیمت سهام در پایان روز معامالت 6نیز
از قیمتهای پیشنهادی خرید یا فروش انحراف پیدا خواهد کرد .عالوه بر این قیمتهای پیشنهادی خرید یا فروش
همیشه در تمامی بازارها و برای همه دورههای زمانی آماده و در دسترس نمیباشد (چائوهان 7و همکاران.)9217،
-9-9-9معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش
سرمایهگذاران دارای افق سرمایهگذاری کوتاهمدت ،سهام بسیار نقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند.
منظور از نقدشوندگی سهام ،صرفاً سهولت در خریدوفروش سهام موردنظر است .از مهمترین عوامل مربوط به
نقدشوندگی بازار سهام میتوان به اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام اشاره کرد .برخی دیگر از عوامل مربوط

1

Ahmadpour & Baghban
Aitken & Winn
3
Order – based Measures
4
Trade – based Measures
5
Abbasi & Rajabpour
6
Closing Price
7
Chauhan
2
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 -2-2معیارهای نقدشوندگی

به نقدشوندگی سهام شامل تعداد سهام معاملهشده در هر روز ،ارزش سهام معاملهشده روزانه ،درصد حجم کل معامله
به کل ارزش بازار ،تعداد خریداران و دفعات خرید میباشد .نیاز به درک و اندازهگیری عوامل تعیینکننده اختالف
قیمت پیشنهادی خریدوفروش معاملهگران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری میباشد .متغیر متعارف در
تصمیمگیری در مورد دو حوزه ،اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام میباشد .اختالف قیمت پیشنهادی
خریدوفروش باالتر ،موجب کاهش نقدشوندگی بازار سهام میگردد و بالعکس؛ بنابراین درک و اندازهگیری عوامل
تعیینکننده اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در ارزیابی تناسب محصوالت و ساختارهای مختلف بازار
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سرمایه بسیار مهم میباشد (حجازی و همکاران.)9219 ،1
 -9-9-3اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش
قیمت پیشنهادی خرید 9باالترین قیمتی است که توسط معاملهگر برای خرید اوراق بهادار پیشنهاد میشود و قیمت
مورد درخواست فروش 3پایینترین قیمتی است که معامله گران حاضرند اوراق بهادار خود را به آن قیمت به فروش

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه983-962 :

برسانند .به اختالف بین قیمت پیشنهادی فروش سهام و قیمت پیشنهادی خرید سهام اختالف قیمت پیشنهادی
خریدوفروش سهام میگویند؛ که به دو صورت محاسبه میگردد.
 -1اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش مطلق سهام
اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش مطلق سهام با استفاده از رابطه زیر که در پژوهش دمستز 4در سال  1268به
کار گرفتهشده است ،به دست میآید.

𝑡𝑖𝑃𝐵 𝐴𝐵𝑆 = 𝐴𝑃𝑖𝑡 −

 -9اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش نسبی سهام
اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش نسبی سهام با استفاده از رابطه زیر که در پژوهش آمیهود و مندلسون 9در
سال  1268به کار گرفتهشده است ،به دست میآید.
𝑡𝑖𝑃𝐵 𝐴𝑃𝑖𝑡 −
× 100
(𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝐴𝑃𝑖𝑡 )/2

= 𝑆𝑅

 :اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش نسبی شرکت در دوره .

1

Hejazi et al.
Bid Price
3
Ask Price
4
Demsetz
5
Amihud & Mendelson
2

 :بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت در دوره .
 :بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت در دوره (خجسته و تهرانی .)9217،
1

 مبنای نظری اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش اوراق بهادارزمانی که اوراق بهادار انتشار مییابند به موجودیت خود در بازار ادامه میدهد تا بازخرید شود یا به سررسید پرداخت
برسد؛ اما برخی دیگر از انواع اوراق بهادار را عدهای فروخته وعدهای دیگر آن را خریداری میکنند؛ بنابراین دو نوع
بازار خواهیم داشت نوع اول بازاری است که برای تمام اوراق بهادار وجود دارد و نوع دوم ،بازاری است که جریان
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خریدوفروش اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری میکند
در یک بازار مالی سازمانیافته ،نقش بازارسازان ایجاد جریان دوطرفه برای قیمت پیشنهادی خریدوفروش در تمام
شرایط میباشد بهطور خالصه بازارسازها مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه
آنان باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را در اختیار داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمتها را کنترل نمایند.
اوراق بهادار این هزینهها را جبران میکنند .به بیان ریاضی میتوان گفت که

درآمد بازارسازان میباشد

(زمانی و فغانی.)9216،9

 -2-3ابعاد نقدشوندگی بازار
بهطورکلی نقدشوندگی بازار به عمق ،عرض (گستره) ،انعطافپذیری و همچنین سرعت معامالت در بازار بستگی دارد:
 -1عمق بازار :3تأثیر معامالت با حجم زیاد بر قیمت
 -2عرض بازار :4نسبتی از کل بازار است که درحرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد؛ بهعبارتدیگر این
معیار به میزان استحکام بازار بستگی دارد و بنابراین نشانگر هزینه تغییر موقعیت در بازار است .شاخص متداول
اندازهگیری عرض بازار ،فاصله بین قیمتهای پیشنهادی خریدوفروش است؛ بهعبارتدیگر در یک بازار نقد ،بهمنظور
جلوگیری از تغییرات شدید قیمت ،باید فاصله مزبور به اندازه کافی کم باشد.
 -3انعطافپذیری بازار :5مدتزمانی است که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل برسد.
بهطورمعمول این نوسانات در اثر انتشار اخبار (معموالً اخبار منفی) یا معامالت با حجم بزرگ رخ میدهند .بازار
انعطافپذیر بازار توانمندی است که در آن قیمتها در مدتزمان کوتاهی به میانگین یا مقدار منطقی خود باز
میگردند.
 -4زمان :سرعتی که در آن معامالت توسط بازار جذب میشوند .در یک بازار نقد ،معامالت با کمترین وقفه زمانی
ممکن اجرا میشوند (نیکبخت و اسکندری.)9216،6

1

Khojasteh & Tehrani
Zamani & Faghani
3
Depth
4
Breadth
5
Resiliency
6
Nikbakht & Eskandari
2
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نگهداری موجودی برای این افراد هزینههایی در بر خواهد داشت که از طریق اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش

 -3نقدشوندگی و سرمایهگذاری آتی
در هر بازار مالی ،با توجه به گستردگی و عمق بازار ،ابزارهای گوناگونی برای سرمایهگذاری وجود دارد .یکی از
موضوعهای اساسی در سرمایهگذاری ،میزان نقدشوندگی داراییها است؛ زیرا برخی از سرمایهگذاران ممکن است ،به
سرعت به منابع مالی جهت سرمایهگذاری نیاز داشته باشند از اینرو سرعت نقدشوندگی سهام نیز مربوط به استقبال
انجام معامله در بورس اوراق بهادار از سوی سرمایهگذاران خواهد بود .این امر سبب میشود تا شرکتها به منابع
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مالی گستردهتری دست یابند و بتوانند سرمایهگذاریهای مناسبی را در آینده جهت کسب بازده بیشتر انجام دهند.
مطالعات پیشین نشان داد که بین سرمایهگذاری آتی و جریان نقد آزاد ،فروشها ،نگهداشت وجهنقد و فرصتهای آتی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در مقابل اهرم مالی دارای رابطه منفی میباشد (آلحسن و ناکا.)9292 ،

 -4پیشینه پژوهش
کاظمی و حیدری ( ،)9213تحقیقی با عنوان رابطه بﻴن نقد شوندگی سهام و فرصتهای سرمایهگذاری انجام دادند.
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه983-962 :

نتایج پژوهش نشان داد که بﻴن نقد شوندگی با فرصتهای سرمایهگذاری شركت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد
و بﻴن نقد شوندگی سهام و بازده مورد انتظار سهامداران رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
ابزری و همکاران ( ،)9214در پژوهشی اثر نقدشوندگی بر بازده سهام را مورد بررسی قرار دادند .آنها با روشی ترکیبی
جهت پوشش ابعاد مختلف نقدشوندگی در قالب یک سنجه واحد ،اثر نقدشوندگی بر بازده سهام را مطالعه کردند.
نتایج نشان داد که نقدشوندگی در قالب الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،مازاد بازده سهام را بهطور مثبتی
تحت تأثیر قرار میدهد.
حسینی نیا و قنبری ( ،)9216تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین محدودیت مالی و نقدشوندگی سهام در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که بین محدودیت مالی و نقدشوندگی
سهام یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فروغ نژاد و همکاران ،)9216( 1در پژوهشی با عنوان نقدشوندگی سهام ،کارایی سرمایهگذاری و عملکرد شرکت:
شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ،پرداختند .در این پژوهش ،برای کمی سازی نقدشوندگی سهام از سه معیار
نسبت حجم معامالت سهام ،اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و نسبت نقدشوندگی آمیهود استفاده شده
است .در این راستا ،نمونهای متشکل از  119شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  1388الی  1329انتخاب گردید و برای آزمون آنها از روش دادههای ترکیبی استفاده گردید .یافتههای
تجربی حاکی از آن است که فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر معنادار و مثبت نقدشوندگی سهام بر کارایی سرمایهگذاری
ازلحاظ آماری تائید میشود.
قدیری مقدم و همکاران ،)9216( 9پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایهگذاری و نقد شوندگی بازار سهام در
سطوح مختلف فرصتها و بحران مالی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند .حجم
جامعه آماری شامل  123شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1382الی
 1324انتخاب گردید و برای آزمون آنها از روش دادههای ترکیبی استفاده گردید .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل

Foroughnejad
Gadiri Moghadam

1
2

دادهها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان  %12نشان میدهد با در نظر گرفتن سطوح مختلف
بحران و فرصتهای مالی رابطه مثبت و معنیداری بین سرمایهگذاری و نقد شوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار
تهران وجود دارد.
لوکیل ،)9219( 1تحقیقی با عنوان نقدشوندگی سهام ،قیمت بازخورد و نقدشوندگی دارایی :شواهدی از بورس اوراق
بهادار تونس انجام داد .جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تونس در بازه زمانی 1222
لغایت  9212انجام شده است .نتایج تجربی تأیید میکند که نقدشوندگی بورس سهام نقش مهمی در تصمیمات
سرمایهگذاری دارد.
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ژییوانگ ،)9216( 9تحقیقی با عنوان رابطه نقدشوندگی سهام با سرمایهگذاری شرکت در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار چین انجام داد .نتایج نشان میدهد که سرمایهگذاری شرکت با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت
دارد .عالوه بر این ،محدودیت مالی ،رشد شرکت و ریسک بر رابطه بین سرمایهگذاری شرکت و نقدشوندگی سهام تأثیر
شود.
کانگ 3و همکاران ( ،)9217تحقیقی با عنوان نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری شرکتها :شواهدی در مورد تأثیر
قیمت تجارت انجام دادند .آنها دریافتند که سرمایهگذاری شرکتها به نقدشوندگی سهام کمک میکند .این مطالعه
یک رابطه مثبت بین سرمایهگذاری غیرعادی شرکتها و نقدشوندگی سهام در سطح مقطعی را نشان میدهد.
الحسن و ناکا ( ،)9292تحقیقی با عنوان نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاریهای آتی شرکتها :شواهدی از بازارهای
نوظهور انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایهگذاریهای آتی شرکتها و نقدشوندگی سهام رابطه مثبتی
وجود دارد.

 -5روش پژوهش
این پژوهش از حیث روش توصیفی و از نظر هدف ،کاربردی بوده و دادههای مورد نیاز آن از اطالعات واقعی شرکتها
در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است .کلیه اطالعات مالی مورد استفاده در این پژوهش از صورتهای
مالی منتشر شده شرکتها در فزارهای رهآورد نوین و تدبیرپرداز بدست آمده است .جامعه آماری این پژوهش
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1321لغایت  1328براساس شرایط زیر تعداد 29
شکرت ( 762سال-شرکت) میباشد.
 شرکتهایی که بعد از سال  1321در بورس پذیرفته شدهاند.
 شرکتهایی که طی دوره پژوهش در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شدهاند.
 شرکتهایی که سال مالی آنها به  92اسفند ختم نمیشود و یا تغییر سال مالی دادهاند.
 شرکتهای واسطهگری مالی (سرمایهگذاری ،هلدینگ ،لیزینگ و بانکها).
 شرکتهایی که در طول دوره موردنظر ،سهام آنها به طور فعال در بورس معامله نشده است.
 شرکتهایی که اطالعات آن ها برای بدست آوردن برخی متغیرهای پژوهش کافی نبود.

Loukil
Xiong
Kang

1
2
3

تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایهگذاری آتی شرکتها :مورد مطالعه بازار سرمایه ایران

میگذارد .عالوه بر این ،نقدشوندگی سهام میتواند به شرکت کمک کند تا از فرصتهای سرمایهگذاری بهتر استفاده

 -6فرضیه ،متغیرها و مدل پژوهش
فرضیه این پژوهش مبنی بر اینکه بین نقدشوندگی و سرمایهگذاری آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .براساس مدل
الحسن و ناکا ( )9292مورد آزمون قرار گرفت:
()1

978

I i ,t 1
FCFi ,t 1
  i  1Liquidityi ,t   2
  3 Leveragei ,t   4 Salesi ,t   5Cashi ,t   6Qi ,t   i ,t .
TAi ,t
TAi ,t

نشان دهنده مخارج سرمایهای است که از تفاوت داراییهای ثابت سال جاری و سال قبل تقسیم

که در رابطه ()1

) حاصل شده است.

بر کل داراییها (

) از شاخص اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده

همچنین برای سنجش نقدشوندگی (
است که از رابطه ( )9حاصل میگردد:
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه983-962 :

( Ask Pr ice  Bid Pr ice )i ,t
.
( Ask Pr ice  Bid Pr ice )i ,t
2

()9

که

برابر مﻴانگﻴن بهترين قﻴمت پﻴشنهادي فروش سهام و

همچنین

Liquidityi ,t 

برابر مﻴانگﻴن بهترين قﻴمت پﻴشنهادي خرید سهام.

برابر سودعملیاتی منهای سود نقدی تقسیم بر کل داراییها حاصل میگردد .اهرم مالی (

برابر تقسیم کل بدهی بر کل داراییها .نسبت فروش (
نگهداشت وجهنقد (

)

) که از تقسیم کل فروش بر کل داراییها بدست میآید.

) از تقسیم مجموع نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت تقسیم بر کل داراییها (صمدیلرگانی و

ایمنی .)9213 ،1شاخص کیوتوبین ( ) از مجموع ارزش بازار سهام شرکت و ارزش دفتری بدهیها تقسیم بر کل
ارزش دفتری داراییها حاصل میگردد.

 -7یافتههای پژوهش
 -1-7آمار توصیفی دادهها
جدول  1آمار توصیفی دادهها را براساس شاخصهای مرکزی نشان میدهد:
جدول  -1نتایج آمار توصیفی.
Table 1- Descriptive statistics results.

نام متغﻴر

نماد متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

سرمایهگذاری آتی

Ii,t+1/TAi,t

2/2397

2/2200

2/2297

-2/0893

2/1551

نقدشوندگی

Liquidityi,t+1

2/2375

2/2351

2/0280

2/2222

2/2361

جریان نقد آزاد

FCFi,t+1/TAi,t

2/1001

2/1129

2/5692

-2/3100

2/1019

اهرم مالی

Leverage

2/2699

2/2363

2/7060

2/2229

2/2727

فروش

Sales

2/5227

2/6215

1/2568

2/2062

2/9012

Samadi Largani & Imeni

1

نگهداشت نقد

Cash

2/2521

2/2378

2/3355

2/2223

2/2520

ارزش شرکت

Q

9/1363

1/2808

3/2821

1/2231

2/7830

مطابق نتایج حاصل از جدول فوق میتوان بیان داشت متوسط سرمایهگذاری آتی در شرکتهای مورد مطالعه حدود
 3درصد است .متوسط نقدشوندگی در جامعه مورد مطالعه برابر  3/75درصد میباشد .میانگین جریان نقد آزاد و
اهرم مالی برابر  10درصد و  6درصد بوده است .نسبت فروش به دارایی به طور میانگین  62درصد است و شرکتها
حدود  6درصد از وجه نقد خود را نگهداری میکنند .همچنین شاخص کیوتوبین که نشان دهنده ارزش شرکتها
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است حدود  9برابر میباشد.

 -2-7نتایج آزمون فرضیه پژوهش

تمامی آزمونهای پیشفرض رگرسیون انجام شده است که بهعلت محدودیت در متن اصلی بیان نشده است.
جدول  -2نتایج آزمون فرضیه پژوهش مبتنی بر اثرات ثابت.
Table 2 - Test results of research hypothesis based on fixed effects.

نام متغیر

پیشبینی

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معناداری

+

LIQ

-2/1516

2/2893

-1/8022

2/2661

جریان نقد آزاد +

FCF

2/9019

2/2733

3/9881

2/2211

اهرم مالی

-

LEV

2/9125

2/2597

3/2201

2/2221

فروش

+

SALE

2/2562

2/2167

3/3230

2/2227

نگهداشت وجه نقد+

CASH

-2/2209

2/2252

-2/8072

2/3273

Q

2/2279

2/2286

2/8330

2/0202

C

-2/1686

2/2011

-0/2200

2/2222

نقدشوندگی

ارزش شرکت
عرض از مبداء

عالمت

+

نماد متغیر ضرایب

2/3351

6/2927

2/9732

2/2287

براساس نتایج جدول  9مقدار آماره توزیع

فیشر برابر  6/2927است و سطح معناداری آن نیز معادل ()2/222

است که بیانگر معناداری کلی مدل پژوهش میباشد .نتایج آزمون مدل پژوهش در سطح اطمینان  22درصد نشان
داد که بین نقدشوندگی رابطه منفی با سرمایهگذاری آتی وجود دارد و همچنین ،جریان نقد آزاد ،اهرم مالی و نسبت
فروش با سرمایهگذاری آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به بیانی فرضیه پژوهش در سطح  %22مورد پذیرش
قرار نمیگیرد؛ یعنی با افزایش نقدشوندگی سبب کاهش سرمایهگذاریهای آتی میشود .همچنین با افزایش جریان
نقد آزاد ،اهرم مالی و نسبت فروش سرمایهگذاری آتی افزایش خواهد یافت.

تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایهگذاری آتی شرکتها :مورد مطالعه بازار سرمایه ایران

نتایج آزمون فرضیه پژوهش براساس دادههای ترکیبی و اثرات ثابت در جدول  9بیان شده است .الزم به ذکر است

 -3-7نتایج آزمون اضافی فرضیه پژوهش براساس شرکتهای بزرگ و کوچک
براساس مبانی نظری شرکتهای بزرگ و کوچک بهعلت داشتن فرصتهای سرمایهگذاری و دسترسی به بازارها جهت
کسب سرمایه باهم متفاوت هستند (الحسن و ناکا)9292 ،؛ لذا در این پژوهش در دو جامعه شرکتهای بزرگ و
کوچک فرضیه حاضر با استفاده از نرمافزار استاتا  10و آزمون پترنوستر مورد بررسی قرار میگیرد .الزم به توضیح است
که شرکتها باالی میانه لگاریتم ارزش دفتری داراییها عدد  1یعنی بزرگ ( 022مشاهده) و عدد  2یعنی شرکتهای
982

کوچک ( 362مشاهده) .نتایج جدول  3نشان میدهد که نقدشوندگی در بین شرکتهای بزرگ و کوچک تفاوتی با هم
ندارند .به بیانی تمامی شرکتهای بزرگ و کوچک دغهدغه نقدشوندگی را در بازار سرمایه دارند تا از این طریق بتوانند
سرمایههای مورد نیاز خود را جهت سرمایهگذاری مناسب و با ارزش فعلی مثبت کسب نمایند.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه983-962 :

جدول  -3آزمون پترنوستر برای فضیه پژوهش در شرکتهای بزرگ و کوچک.
Table 3- Paternoster test for large and small companies.
. di "T_liq="T_liq " pT_liq="pT_liq
T_liq=1.0695182 pT_liq=.28517847
. di "F_liq="F_liq " pF_liq="pF_liq
F_liq=1.1438693 pF_liq=.28517847

 -4-7نتایج آزمون اضافی فرضیه پژوهش براساس عدم تقارن اطالعاتی
مطابق مبانی نظری هرچقدر عدم تقان اطالعاتی بین شرکتها باالتر باشد بر سرعت نقدشوندگی آنها تأثیر میگذارد
به بیانی عدم تقارن اطالعاتی باالتر برابر با سرعت نقدشوندگی پایینتر؛ لذا در این پژوهش در دو جامعه شرکتهای
دارای عدم تقارن اطالعاتی باال و پایین فرضیه حاضر با استفاده از نرمافزار استاتا  10و آزمون پترنوستر مورد بررسی
قرار میگیرد.
در این پژوهش با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (

) درجه عدم تقارن اطالعاتی

را به دست آمد و هرچه نسبت باالتر باشد ،عدم تقارن اطالعات نیز جدیتر است .از اینرو نمونه به دو گروه تقسیم
شد (عدم تقارن اطالعاتی باال و عدم تقارن اطالعاتی کم) .هنگامی که این نسبت برای شرکتی در صنعت خاص ،باالتر
از حد متوسط در همان سال باشد ،آن در گروه باال و در غیر این صورت گروه پایین طبقهبندی میشود .نتایج نشان
داده است که  011مشاهده در گروه عدم تقارن اطالعاتی باال است و  302مشاهده در گروه پایین دستهبندی میشود.
نتایج جدول  0نشان میدهد که نقدشوندگی در بین شرکتهای دارای عدم تقارن اطالعاتی باال و کم تفاوتی با هم
ندارند.
جدول  -4آزمون پترنوستر برای شرکتهای دارای عدم تقارن اطالعاتی.
Table 4- Paternoster test for companies with information asymmetry.
. di "T_liq="T_liq " pT_liq="pT_liq
T_liq=.12696633 pT_liq=.8990009
. di "F_liq="F_liq " pF_liq="pF_liq
F_liq=.01612045 pF_liq=.8990009

-8نتیجه ،بحث و مقایسه
نتایج نشان داد در سطح اطمینان  22درصد بین نقدشوندگی و سرمایهگذاری آتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
به بیانی با افزایش نقدشوندگی ،فرصت برای سرمایهگذاری آتی کاهش مییابد .نتایج پژوهش مخالف با نتایج پژوهش
بکر-بلس و پایول ،)9226( 1مونوز )9213( 9و الحسن و ناکا ( )9292است .بکر-بلس و پایول ( )9226معتقدند
شرکتهایی که جزء  522شرکت بازار باشند به علت اقبالشان در بازار دارای قدرت نقدشوندگی باالتری هستند که
همین امر موجب میشود آنها در آینده دارای فرصتهای سرمایهگذاری باالتری باشند .مونوز ( )9213دریافت که

981

نقدشوندگی به طور مثبت بر سرمایهگذاریهای آتی تأثیرگذار است و در شرکتهای بزرگ و شرکتهای دارای نسبت
بازار به دفتری کمتر دیده شده است ،باالتر میباشد که البته با نتایج پژوهش متناقض است .چراکه در محیط اقتصادی
ایران تفاوتی بین اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار شرکتها وجود ندارد .براساس مبانی نظری هرچه نقدشوندگی سهام
در بازار باال باشد دلیلش میتواند اقبال آن سهم در بازار باشد که این امر موجب میشود تا ارزش شرکتها در بازار
باالتر رود و اعتباری باالتری را کسب نمایند .از اینرو میتوانند وجوه مورد نیاز برای سرمایهگذاریهای آتی را کسب
جهت کاهش تعارضات نمایندگی باشد .سهامداران در این شرایط (یعنی توفیق در بازار و کسب ارزش باالتر) به دنبال
کسب منافع باالتر هستند (مانند توزیع سود) تا خروج جریانهای نقدی برای سرمایهگذاری آتی.
همچنین میتوان بیان داشت شرکتهایی که دارای جریان نقد آزاد باالتری هستند میتوانند از این فرصت برای
سرمایهگذاری مناسب آتی استفاده کنند .همچنین فروش باالتر میتواند برای شرکتها جریان نقد باالتری را خلق
کنید که این امر موجب میشود تا فرصت سرمایهگذاری آتی افزایش یابد که نتایج این متغیرها با تحلیل الحسن و ناکا
( )9292مطابقت دارد .درحالیکه برخالف نتایج الحسن و ناکا ( )9292اهرم مالی در پژهش حاضر دارای رابطه مثبت
میباشد.

 -9پیشنهادهای پژوهش
 -1-9پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیههای این پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح ساخت:
 براساس نتیجه فرضیه پژوهش حاضر ،به مدیران که به دنبال رشد هستند پیشنهاد میشود که به افزایش نقدشوندگی
از طریق استراتژیهایی مانند تقسیمبندی بازار و  ...توجه ویژه داشته باشند.
 به همین ترتیب ،به سیاستگذاران پیشنهاد میشود که در بازارهای که دارای نقدشوندگی نسبتاً پایینتری هستند ،باید
راههایی برای افزایش نقدشوندگی جهت کمک به تحریک و رشد بازار مطرح سازند ،بهویژه برای شرکتهای با
فرصتهای رشد کم که اساساً با دسترسی محدود به سرمایه نیز مواجه هستند.
 همچنین سیاستگذاران میتوانند برای افزایش نقدشوندگی از استراتژیهای مانند آزادسازی یا بازار سرمایه آزاد برای
سرمایهگذاران خارجی و تنظیم مقررات آرامشبخش برای ورود به بازار استفاده کنند.

Becker-Blease and Paul
Munoz

1
2

تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایهگذاری آتی شرکتها :مورد مطالعه بازار سرمایه ایران

کنند .این در حالی است که نتایج در ایران مخالف مطالب یاد شده حاصل شده است .شاید دلیل آن استراتژی مدیران

پیشنهادها برای پژوهشهای آتی-2-9
: میتوان پیشنهادهای زیر را بیان داشت،جهت انجام پژوهشهای آتی
. اثر تعاملی محدودیتهای تأمین مالی در نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری آتی مورد مطالعه قرار گیرد
نیز مورد بررسی قرار گیرد چراکه توسعه اقتصاد میتواند بر رونق

 اثر تعاملی شاخص توسعه اقتصادی همچون
.بخشیدن کل بازارها مؤثر باشد
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