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چکیده
مقدمه :نقد شوندگی سهام در بازارهای مالی را میتوان قابلیت جذب روان سفارشهای خرید و فروش تعریف کرد که برای
سرمایهگذاران و سهامداران بسیار حائز اهمیت میباشد و از طرفی تأثیر آن بر ساختار سررسید بدهی ،در تصمیمات سرمایهگذاران حائز
اهمیت فراوانی میباشد.
هدف تحقیق :هدف این تحقیق به بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران است .جهت رسیدن به هدف فوق نمونهای متشکل از  121شرکت (مشتمل بر 1211نمونه سال شرکت) از
بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره  11ساله برای سالهای  1331تا  1333انتخاب گردید.
روش تحقیق :برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره با دادههای ترکیبی استفاده شده است.
نتایج تحقیق :نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که فرضیه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس دارد.

واژگان کلیدی :نقد شوندگی سهام ،ساختار سررسید بدهی
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 -1مقدمه
بازارهای سرمایه بهمنظور تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شدهاند .ویژگیهای اصلی
بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل-1 :حضور مؤسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده را داشته
باشند-2.وجود 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 نقد شوندگی است .تئوریهای جدید پیشبینی میکنند که هم میزان نقد شوندگی و هم ریسک نقد شوندگی
در بازار قیمتگذاری میگردد(اگاروال  .)2112،1موضوع نقد شوندگی در سالهای اخیر توجه زیادی را در مطالعات
دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده است .نقد شوندگی یک دارایی عبارت است از "قابلیت
خریدوفروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن" .بنابراین تعریف ،نقد شوندگی در صورت عدم حضور
هزینههای معامالتی 2به تحقق میپیوندد .هزینههای معامالتی به دودسته 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 کارآیی تکنولوژیک ،تفاوت بین
عرضه و تقاضا ،رقابت ناقص و عوامل دیگر میباشد(شیونگ .)2111،در دیدگاه سنتی ،تصمیمهای مالی شرکت
بهویژه تصمیمات تعیین ساختار سررسید بدهی برای ایجاد یک ساختار مالی مطلوب بر انتخاب بین استفاده از حقوق
صاحبان سهام و بدهی تمرکزیافته است .در سالهای اخیر ،مدیران شرکت به دلیل ویژگی بدهیها ،تمایل بیشتری
به استفاده از آن داشتهاند .نظریههایی مانند تضادهای نمایندگی ،عدم تقارن اطالعاتی و نظریۀ مالیاتی تالش کردهاند
ساختار سررسید بدهی را در بازارهای نیمهکامل بررسی کنند .شواهد تجربی نشان میدهد انتخاب سررسید بدهی
یکی از عوامل مهم در کاهش هزینههای نمایندگی است ،پیشنهاد میکند استفاده از سررسید کوتاهمدت بدهی،
مشکالت نمایندگی و سرمایهگذاری کمتر از حد را حل میکند(جوزف و شانگ .)2021،3بدهی عبارت است از :تعهد
انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معامالت یا سایر رویدادهای گذشته است .یک بدهی زمانی باید
بهعنوان بدهی جاری طبقهبندی شود که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یک سال از
تاریخ ترازنامه ،هرکدام طوالنیتر است ،تسویه شود .سایر بدهیها باید بهعنوان بدهیهای غیر جاری(بلندمدت)
طبقهبندی شوند( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری.)1321 ،حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به
داراییهای یک واحد اقتصادی و یا درواقع معرف تعهدات مالی موسسه از بابت داراییها یا خدمات نسیه دریافتنی از
دیگران است که درگذشته و حال ایجادشده و با انتقال داراییها یا ارائه خدمات در آینده پرداخت میشوند (کمیته
تدوین استانداردهای حسابداری.)1321 ،
بدهیهای کوتاهمدت ،نقش مهمی در کاهش هزینههای نمایندگی و سرمایهگذاری کمتر از حد دارد؛ بهعبارتدیگر،
بدهیهای کوتاهمدت ،سازوکاری است که عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی را میان سهامداران،
اعتباردهندگان و مدیران کاهش میدهد و همچنین بهطور بالعکس ،با افزایش قدرت نقد شوندگی سهام،
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سرمایهگذاران انتظار بازده کمتری دارند و همین امر منجر به کاهش هزینه سرمایه میشود بنابراین ،این انتظار وجود
دارد ،شرکتهایی که سهام آنها از نقد شوندگی بیشتری برخوردارند ،از انتشار سهام بیشتری بهعنوان منبع تأمین
مالی بهره برند و همچنین به هنگام تأمین مالی ،از حقوق صاحبان سهام در مقایسه با بدهی ،بیشتر استفاده نمایند و
متقابالً از ساختار سررسید بدهی کوتاهمدتتری استفاده نمایند حال در این تحقیق مسئلهای کــه مطــرح اســت،
ایــن اســت کــه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرسید بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران چه رابطهای وجود دارد؟
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق پیشنهاد میکند که بدهی نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال میکند .سطوح باالتر بدهی تهدید
ورشکستگی را افزایش میدهد و مدیران را به خاطر احتمال بالقوه از دست دادن کنترل شرکت تحتفشار قرار
میدهد .بدهی بیشتر ،مدیران را وادار میکند از تصمیماتی که باعث کاهش ارزش شرکت میشود ،بپرهیزند .همچنین
پرداختهای ثابت بدهی ،وجه نقد آزاد شرکت را کاهش میدهد و درنتیجه بهطور مؤثر به مدیران امکان هدر دادن
منابع شرکت برای منافع شخصی خود را نمیدهد .بهعالوه صدور بدهی منتج به نظارت دارندگان اوراق قرضه ،دیگر
بستانکاران ،بانکها و نهادهای رتبهبندی نیز میگردد (فالنری .)1986 ،ایستربروك 4در سال  1984اشاره میکند
که شرکت مجبور است بهطور مکرر بدهی جدید صادر کند و مدیران در هر بار انتشار با افزایش نظارت ،مجدداً
ارزیابی میگردند .همچنین بیان میکند که وامهای کوتاهمدت به بانکها قدرت نامحدود میدهد؛ درحالیکه وامهای
بلندمدت با شروط مشخص تنها به بانک فرصت میدهد که اگر متعهد از شروط قرارداد تخلف نمود ،اقدامی انجام
دهد (آنهم بر اساس اطالعات در دسترس) .درنتیجه این بدهیها به بستانکار انعطافپذیری و کنترل بیشتری
میدهد(حاجیها و همکاران .)1331،به چند دلیل انتظار میرود که رابطه مثبت میان کیفت اقالم تعهدی بهعنوان
شاخصی از اطالعات حسابداری و سررسید بدهی وجود داشته باشد .دلیل اول کاهش ریسک اطالعات دریافت شده
توسط اعتباردهندگان است که به برآورد صحیحتر جریانهای نقدی آتی منجر میشود .اعتباردهندگان بهویژه بانکها
سررسیدهای کوتاهتری را برای نظارت بر شرکتهایی باکیفیت اطالعات حسابداری پایین تحمیل نموده و از این
طریق ریسک اطالعاتی باالی این شرکتها را جبران میکنند .در این رابطه کیفیت باالی اطالعات حسابداری منجر
به کنترل بهتر مدیران شده و این امر اعتباردهندگان را به در نظر گرفتن شرایط آسانتر در قراردادهای وام متمایل
میسازد(هانگ و همکاران.)2112،1
دوم اینکه شرکتهای دارای اقالم تعهدی باکیفیت ،میتوانند به سررسیدهای طوالنیتری از بدهی نسبت به
شرکتهای دارای اقالم تعهدی باکیفیت پاییندست یابند .زیرا کیفیت باالی اقالم تعهدی بهعنوان شاخصی از کیفیت
اطالعات حسابداری ،پدیدهی گزینش نادرست بین شرکتها و اعتبار دهندگان را کاهش میدهد .این امر از منظر
اعتباردهندگان منجر به گنجاندن شرایط آسانتر بهویژه طوالنی کردن سررسید بدهی هنگام انعقاد قراردادها میگردد.
بر پایه فرضیه ریسک نقدینگی ،میزان نقدینگی شرکت از عوامل تأثیرگذار بر سررسید بدهی است .ریسک نقدینگی
به معنای احتمال عدم قابلیت تبدیل بهنقد داراییها است .هرچه اطمینان نسبت بهنقد شدن دارایی بیشتر باشد
-Isteroburge
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ریسک نقدینگی کمتر است .اعتباردهندگان ممکن است از اعطای وامهای بلندمدت به اعتبار گیرندگان دارای ریسک
نقدینگی باال اجتناب بورزند ،زیرا احتمال اینکه خالص ارزش فعلی مرتبط با پروژههای این اعتبار گیرندگان منفی
باشد ،زیاد خواهد بود .بنابراین رابطه منفی بین این ریسک و سررسید بدهی پیشبینی میشود و شرایط محدودکنندهی
بیشتری برای اینگونه اعتبار گیرندگان در قراردادهای بدهی تعیین میگردد(هانگ و همکاران.)2112،1
با توجه به تعریف فوق میتوان دریافت که بدهیها معموالً درازای تحصیل داراییها و یا استفاده از خدمات دیگران
که بهطور نسیه انجامگرفته به وجود میآیند و موقعی در دفاتر ثبت میشوند که ازنظر مبلغ و سررسید پرداخت
موردتوافق طرفین معامله قرارگرفته و تعهد پرداخت آن از نظر موسسه قطعی شده باشد .تفکیک بدهیها ازنظر
سررسید پرداخت اهمیت زیادی دارد چون مدیران و صاحبان مؤسسات با آگاهی از سررسید بدهیها نسبت به پرداخت
بهموقع آنها اقدام می نمایند تا اعتبار و موقعیت تجاری خود را نزد سایر مؤسسات و فروشندگان از دست نداده و در
آینده از امکانات و تسهیالت اعتباری آنها مطلوب استفاده نمایند .بدهیهای ثبتشده در دفاتر ازنظر سررسید
پرداخت به دوطبقه بدهی جاری و بدهی بلندمدت یا غیر جاری تقسیم میشوند .آنها بدهیهایی هستند که ظرف
چند سال بازپرداخت میشوند و در ساختار تأمین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژهای برخوردارند.
با اشاره به مبانی نظری پیرامون تحقیق ،حال به دنبال مرور بر چند پیشینه تحقیق مشابه داخلی و خارجی صورت
گرفتهشده در راستای موضع تحقیق به شرح زیر میباشیم :صالحی( )1411در تحقیقی به بررسی تأثیر قدرت حاکمیت
شرکتی بر نقد شوندگی بازار سهام پرداخت .بدین منظور ،نمونهای مشتمل بر  121شرکت طی سالهای  1331الی
 1331به روش نمونهگیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید .روش تحقیق کتابخانهای و همبستگی میباشد .به
پیروی از الجیفی و همکاران( )2112برای اندازهگیری قدرت حاکمیت شرکتی از  2ویژگی حاکمیت شرکتی و برای
اندازهگیری نقد شوندگی سهام از سه شاخص متفاوت(شامل معیارهای آمیهود ،حجم معامله و شکاف قیمتی)
استفادهشده است .تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیهها به کمک رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته ) (EGLSو با
رویکرد دادههای تابلویی انجامشده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین قدرت حاکمیت شرکتی و نقد شوندگی
بازار سهام بر اساس معیارهای سهگانه آمیهود ،حجم معامله و شکاف قیمتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
اصغری و همکاران( )1333در تحقیقی به بررسی تأثیر گرایشهای احساسی سرمایهگذاران بر درجه نقد شوندگی
بازار سهام پرداختند .دین منظور ،با استفاده از دادههای  14کشور ،در بازه زمانی  1321تا  ،1332تأثیر گرایشهای
احساسی و تمایالت رفتاری سرمایهگذاران بر درجه نقد شوندگی بازار سهام بررسیشده است .نتایج تجربی این
تحقیق نشان میدهد که :باال بودن سطح نقدینگی بازار در سال قبل ،تأثیر مثبت و معناداری بر سطح نقدینگی بازار
در سال جاری دارد .احساسات سرمایهگذاران بر نقد شوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد .نرخ رشد حجم
پول و نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز بر نقد شوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد و نرخ تورم سال جاری،
تأثیر منفی بر نقد شوندگی بازار سهام دارد .بر اساس نتایج ،احساسات سرمایهگذار در کشورهای موردمطالعه ،تأثیر
مثبت بر حجم معامالت بازار سهام دارد و میتواند حجم معامالت و نقد شوندگی بازار سهام را افزایش دهد؛ لذا
بخشی از رشد نقدینگی وارد بازار سهام شده است و توانسته است حجم معامالت در این بازار را افزایش دهد.
شمسالدینی و همکاران ( )1332در تحقیقی به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سررسید بدهیهای

Huang, R.
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کوتاهمدت با ریسک سقوط آتی قیمت سهام پرداختند .در این راستا برای دستیابی به هدف تحقیق  112شرکت از
بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1322الی  1331بهعنوان نمونه آماری
انتخاب شد .برای آزمون فرضیه تحقیق از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی استفادهشده است .یافتههای
تحقیق نشان داد بدهیهای دارای سررسید کوتاهمدت (یکساله و کمتر) تأثیر منفی معناداری بر ریسک سقوط آتی
قیمت سهام دارد و با افزایش مبلغ این بدهی ،ریسک سقوط قیمت سهام کاهش پیدا میکند؛ همچنین نتایج تحقیق
حاکی است اثر کاهندۀ بدهی دارای سررسید کوتاهمدت بر ریسک سقوط قیمت سهام هنگامی برجستهتر میشود که
شرکتها مالکیت نهادی ضعیفتری داشته باشند که نشان میدهد اثر نظارتی بدهی دارای سررسید کوتاهمدت
بهعنوان جایگزینی برای مکانیسمهای راهبری شرکتی ضعیف است .حسنی القار و رحیمیان()1332تحقیقی با عنوان
بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران انجام دادند .جامعه آماری تحقیق را شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1321
تا  1333تشکیل میدهد .در این تحقیق برای اندازهگیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر سوگیری
مدیران در پیشبینی سود و تصمیمهای سرمایهگذاری مدیران استفادهشده است .نتایج تحقیق نشان میدهد بیش
اطمینانی مدیریت ،تأثیر مثبت معناداری در ساختار سررسید بدهی دارد و شرکتهای با مدیران بیش اطمینان ،با
انتخاب درصد بیشتری از بدهی کوتاهمدت ،ساختار سررسید بدهی کوتاهتری اتخاذ میکنند و ریسک نقد شوندگی
مربوط به این سیاست تأمین مالی ،آنان را از این رفتار بازنمیدارد .جوزف و شانگ)2021(2در تحقیقی به بررسی
تأثیر نقد شوندگی بر ساختار سررسید بدهی پرداختند .نمونه تحقیق حاضر  124شرکت چینی برای دوره زمانی
2002تا  2018میباشد .روش تحقیق جهت آزمون فرضیه اول مبتنی بر تکنیک پانل دیتا و روش دادههای تلفیقی
است ،همچنین آزمون فرضیه دوم با استفاده از مدل اثرات ثابت مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .بر اساس نتایج
تحقیق حاضر ،نقد شوندگی سهام دارای اثر منفی بر ساختار سررسید بدهی دارد .تیئگو و همکاران  )2019(2در
تحقیقی به بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و ارزش شرکت با تأکید بر فرصت رشد پرداختند .نمونه موردبررسی
ایشان مشتمل بر 211شرکت آمریکایی طی سالهای  1988تا  2014بود و همچنین برای آزمون فرضیههای
تحقیق از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی استفاده کردند .یافتههای آنها بدین قرار بود که بین نقدینگی باارزش
شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین فرصتهای رشد میتوانند رابطه بین نقدینگی باارزش شرکت
را تعدیل مثبت کند یعنی شدت رابطه فوق را افزایش دهد .هیولئوو همکاران )2018(3در تحقیقی تحت عنوان
بررسی رابطه بین اظهارنظر تعدیلشده حسابرس و ساختار سررسید بدهی با تأکید بر مالکیت دولتی و کیفیت
حسابرسی در شرکتهای چینی پرداختند .برای بررسی فرضیه تحققی با استفاده از مشاهدات 11142سال شرکت در
بین بازه زمانی2007تا 2013با تحلیل رگرسیون چند متغیره به این نتیجه رسیدند که بین اظهارنظر تعدیلشده
حسابرس و ساختار سررسید بدهی رابطه معناداری وجود دارد و مالکیت دولتی و کیفیت حسابرسی این دو رو رابطه
را اثربخشتر میکند .مارکس و شانگ )2017( 11در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر نقد شوندگی بر ساختار
7

Joseph Marks and Chenguang Shang
Teguh Erawati& Lepak G and Sri Hermuningsih
9
Hui Liu
10
Marks. Joseph & Shang. C
8
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سررسید بدهی پرداختند .برای این منظور آنان با استفاده از دادههای پانلی برای نمونهای مشتمل بر 21121سال
شرکت در طی سالهای  1985تا  2013به این نتیجه رسیدند که بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی
رابطه معکوس وجود دارد بدین معنا که هرچقدر نقد شوندگی کاهش یابد بدهی کوتاهمدت نیز کاهش مییابد.
 -3فرضیه تحقیق
بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد.
 -4اهداف پژوهش
این تحقیق ،از بعد هدف از نوع تحقیقات کاربردی ،از بعد ماهیت تحقیق از نوع تحقیقات مروری ،از نوع ماهیت
دادهها از نوع تحقیقات کمی ،از لحاظ روش شناخت تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و پس رویدادی ،از
بعد نوع استدالل از نوع قیاسی و استقرایی ،از بعد زمان جزو تحقیقات گذشتهنگر ،از بعد طول مدتزمان انجام تحقیق
از نوع تحقیقات ترکیبی ،و ازلحاظ روش جمعآوری اطالعات از نوع تحقیقات کتابخانهای و همچنین از بعد روش
تحلیل دادهها از نوع تحقیقات تحلیل محتوا مبتنی بر روشهای آماری میباشد .جامعه آماری این تحقیق شامل
تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  1331الی  1333میباشد .نمونه آماری تحقیق
نیز شامل 121شرکت می باشد .در بخش آمار توصیفی ،تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی
همچون میانگین و میانه و شاخصهای پراکندگی انحراف معیار انجامشده است .همچنین ،برای آزمون فرضیهها از
الگوی رگرسیون دادههای ترکیبی استفادهشده است .برای انتخاب از بین روشها و الگوی دادههای تابلویی با اثرات
ثابت الگوهای رگرسیونی ترکیبی از آزمون Fلیمر استفاده میشود .اگر در آزمون Fلیمر روش دادههای ترکیبی
انتخاب شود ،کار تمام است اما اگر روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت انتخاب شود الزم است تا آزمون هاسمن
نیز انجام شود .از آزمون هاسمن برای تعیین استفاده از الگوی اثرات ثابت در مقابل الگوی اثرات تصادفی استفاده
میشود .شایانذکر است؛ برای پردازش ،دستهبندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرمافزارهای  Eviewsاز
نرمافزار تخصصی  Excelاستفادهشده است و درنهایت برای برآورد مدل تحقیق از نرمافزار  Eviews.9استفاده
گردیده است
 -5متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته
ساختار سررسید بدهی
در این تحقیق سررسید بدهی بهعنوان متغیر وابسته موردبررسی قـرار میگیرد و تأثیر نوسانات جریانات نقدی بر آن
شناسایی میگردد .ازاینرو مطابق با تحقیقات؛ گماریز و بالستا،)2014(11وی و همکاران ،)2011( 12هاشمی و
همکاران()1332از نسبت بدهیهای بلندمـدت بهکل بدهیها برای محاسبه سررسید بدهی استفادهشده اسـت که در
عموم تحقیقات مشابه بهعنوان معیار سنجش ساختار سررسید بدهی میباشد .مدل مربوط به شرح زیر میباشد:

Gomariz, M, C. , Ballesta, J, P
Wei, J
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کل بدهی بلند مدت 𝑏𝑒𝑑 𝑚𝑟𝑒𝑡_𝑔𝑛𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
=
Total debt
کل بدهی

= Debt maturity

 : Debt maturityساختار سررسید بدهی
 :Total long-term debtکل بدهی بلندمدت
 :Total debtکل بدهی
متغیر مستقل
متغیر مستقل تحقیق نقد شوندگی سهام اسـت کـه از رابطه میـانگین اخـتالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش
سهام به شرح زیر به دست میآید برای سنجش نقدینگی استفادهشده است که در تحقیقاتی همچون؛ تاکافومی13
( )2015و علیزاده و همکاران( )1334نیز از این شاخص برای سنجش نقدینگی سهام شرکت بهره بردهاند.
که در آن؛
APi𝑡 − BPit
= 𝑡𝑖BA
APi𝑡 + BPit
2
میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام  −میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام
=
میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام  +میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام
2
 :BAitمعرف میانگین اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام شرکت ( معیار سنجش نقد شوندگی سهام)
 :APitمیانگین بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت
 :BPitمیانگین بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت
شایانذکر است اطالعات مربوط به قیمت سهام بهصورت مستقیم از بانک اطالعاتی رهآورد نوین برگرفته از
اطالعات اعالمشده سایت کدال جمعآوریشده است.
متغیرهای کنترلی:
اندازه شرکت ) : (SIZEدر این تحقیق ،اندازه شرکت ،توسط محاسبه لگاریتم از کل داراییهای هر شرکت،
محاسبه میشود.
𝐴 𝑠𝑖𝑧𝑒 = log
اهرم مالی ( :)LEVکه از طریق نسبت کل بدهیها بهکل داراییها اندازهگیری میشود.
کل بدهی

𝐿𝑇

کل دارایی = 𝐴 𝑇 = 𝑣𝑒𝐿

Takafumi
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بازده دارایی( :)ROAبازده دارایی نشاندهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از دارایی است و بیشتر بر بازده بخش
عملیاتی متمرکز است .نسبت بازده داراییها حاصل تقسیم سود خالص بهکل داراییهای است.
سود خالص

= بازده دارایی

کل دارایی
رشد فروش ( :)s growرشد فروش شرکت است که از تفاوت فروش دوره جاری با دوره قبل تقسیمبر فروش دوره
قبل به دست میآید و انتظار میرود تأثیر مثبتی بر میزان سرمایهگذاری شرکتها داشته باشد.
فروش دوره قبل  −فروش جاری
فروش دوره قبل

= رشد فروش

 -6تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش
برای آزمودن فرضیههای تحقیق از مدل زیر استفاده میشود:
مدل
Debt maturity it = β0 + β1 liquidity it + β2 SIZE it + β3 LEV it +β4 ROAit + β5 S
Grow it + ε it
:Debt maturityساختار سررسید بدهی
 : Liquidityنقد شوندگی سهام
 :Size Itاندازه شرکت
 :LEV itاهرم مالی
 :ROA itبازده دارایی
 :S Growitرشد فروش
: εخطای رگرسیون (باقیمانده مدل)
 : β0مقدار ثابت
: βi ,i=1,2,3,4,5,6ضرایب رگرسیونی
آمار توصیفی
در جدول زیر آماره توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق نشان دادهشده است .الزم به ذکر است که دادههای تحقیق
مربوط به دوره 11ساله  1331تا  1333برای121شرکت بهصورت ساالنه استخراج شده است.
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جدول آمار توصیفی
نماد

مشاهدات

میانگین

میانه

DEBT_MATURIT
Y

1211

0.87

0.93

انحراف

چولگی

معیار

ساختار
سررسید بدهی
نقد شوندگی

LIQUIDITY

1211

سهام

1991.7

775.00

کشید

بیشترین

کمترین

گی

-1.96

0.14

4.70

3695.67

7.59
32.16

0.06

1.00
38042.00

0.00

0

اهرم مالی

LEV

1211

0.56

0.56

0.22

0.50

6.04

2.08

0.01

بازده دارایی

ROA

1211

0.49

0.03

3.75

14.32

333.3

93.91

-29.84

رشد فروش

SGROW

1211

0.75

0.13

2.81

5.79

52.45

41.54

-1.00

اندازه شرکت

SIZE

1211

3
6.29

6.24

0.48

0.68

3.66

4.37

9.18

با توجه به جدول میانگین متغیرهای ساختار سررسید بدهی ،نقد شوندگی سهام ،اهرم مالی ،بازده دارایی ،رشد فروش
و اندازه شرکت به ترتیب برابر  1823 ،1821 ،1843 ،1823 ،1331821 ،1822میباشد .در بین متغیرها نقد شوندگی
سهام با مقدار ( )1331821دارای بیشترین میانگین و متغیر بازده دارایی با مقدار ( )1/43دارای کمترین میانگین است.
میانگین اهرم مالی  1811میباشد و نشاندهنده این است که تقریباً  %11منابع مالی شرکتها از طریق بدهی تأمین
مالی شده است .بازده داراییهای شرکتهای نمونه برابر  1/43بهدستآمده که بیانگر این است که به ازای هر 111
ریال سرمایهگذاری در داراییهای شرکتهای موردبررسی 43 ،درصد بازدهی ایجادشده است .بیشترین و کمترین
مقدار متغیرهای ساختار سررسید بدهی ،نقد شوندگی سهام ،اهرم مالی ،بازده دارایی ،رشد فروش و اندازه شرکت
(بیشترین  3812 ،41814 ،33831 ،2812 ،32142811 ،1811و کمترین4832 ،-1811 ،-23824 ،1811 ،1811 ،1811 :
میباشد .بررسی میزان چولگی و کشیدگی متغیر ساختار سررسید بدهی که به ترتیب برابر با  -1/31و  2/13میباشند،
نشاندهنده این است که متغیر وابسته تحقیق در بازه اعداد  1و  3نبوده و این متغیر دارای توزیع نرمال نیست.
 -7بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه
دارد.
جدول نتایج تخمین فرضیه اول تحقیق
 :مدل اول Debt maturity it = β0 + β1 liquidity it + β2 SIZE it + β3 LEV it +β4 ROA it + β5 S
it + ε it Grow
نتیجه
عامل تورم
سطح
انحراف استاندارد
ضرایب
آمارهt
متغیرها
واریانس
معناداری
ضرایب
عرض از

0.721163

0.018215

39.59184

0.0000

-

-

-0.019590

0.008869

-2.208812

0.0277

1.001529

معنیدار

مبدأ
نقد
شوندگی

230

بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی شرکتهای...

صادقی نمین و همکاران

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

جلد ،2شماره ،4زمستان  ،0411صفحه :از 222تا 222
https://science-journals.ir
سهام
اندازه

0.022449

0.002787

8.054271

0.0000

معنیدار

1.015411

شرکت
اهرم مالی

0.082638

0.016971

4.869256

0.0000

1.014634

معنیدار

بازده دارایی

-0.000467

0.000249

-1.875423

0.0610

1.001040

بیمعنی

رشد فروش

-0.000200

0.000257

-0.779625

0.4358

1.002909

بیمعنی

1/44

ضریب تعیین
تعدیلشده

ضریب تعیین

1/41

دوربین واتسون

1/13

آماره f

12821

سطح معناداری

11811

ناهمسانی واریانس

1811

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول فوق؛ ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  1/44درصد متغیر ساختار سررسید بدهی توسط
متغیرهای توضیحی تبیین میگردد .همچنین ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  1/41درصد بهدستآمده است .عالوه
بر این به منظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین واتسون توجه نمود چون مقدار آن 1/13
بین بازه قابلقبول ( 1/1تا  )2/1قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد میشود .در این معادله برای بررسی عدم
وجود هم خطی از معیار عامل تورم واریانس ( )VIFاستفاده شد .وقتیکه شاخص تورم واریانس کمتر از  11باشد،
نشاندهنده عدم وجود هم خطی میباشد .با توجه به جدول فوق نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد که میزان
تورم واریانس متغیرهای مدل پژوهش در حد مجاز خود قرار داشته و لذا از این بابت مشکلی وجود ندارد .با توجه به
نتایج آزمون فرضیه متغیر نقد شوندگی سهام با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از  1درصد هستند که
نشاندهنده راب طه معنادار با ساختار سررسید بدهی است لذا فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان  31درصد تائید
میشود .پس فرضیه اول تحقیق مبنی بر بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد پذیرفته میشود .همچنین با توجه به ضریب منفی متغیر نقد شوندگی
سهام ( )-18113131این رابطه بهصورت معکوس میباشد .یعنی با افزایش نقد شوندگی سهام ،ساختار سررسید بدهی
کاهش پیدا می کند .همچنین متغیرهای کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت با توجه به سطح معناداری کمتر از 1
درصد در سطح اطمینان  31درصد رابطه معناداری با ساختار سررسید بدهی دارند .اما بازده دارایی و رشد فروش با
توجه به سطح معناداری بزرگتر از  1درصد رابطه معناداری با ساختار سررسید بدهی ندارد.
 -8بحث و نتیجه گیری
به لحاظ حسابداری میتوان از نتایج تحقیق حاضر استنباط کرد که برای مدیران شرکتهایی که نقد شوندگی سهام
کمتری دارند ،مشکل است که در تأمین مالی خود از نقد شوندگی سهام بهره ببرند ،یعنی مسئله جایگزینی داراییها
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کمتر شده و سرمایهگذاری با مشکل مواجه میشود .بنابراین اگر این مدیران در پی تبدیل کردن آن دسته از سهام
شرکت که قابلیت تبدیل به نقد شدن کمتری دارند ،به داراییهایی باقابلیت تبدیل به نقد شدن باال نباشند ،این سهام
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 .بهبیاندیگر سهامداران باید سهم را در بازار
خریداری کنند و برای شناسایی سود سرمایهای باید سهم را در بازار به فروش برسانند .یعنی هزینههای نمایندگی
کمتر باید از طریق معامله شناسایی شود و سود به سهامداران منتقل گردد .نقد شوندگی باالی سهم به سهامداران
در کسب سود بیشتر درنتیجه پایین بودن هزینههای نمایندگی کمک میکند.
در ادبیات نظریه نمایندگی ،استفاده بیشتر از ساختار سررسید بدهیها  ،از راههای کاهش هزینه نمایندگی معرفی
می شود ،زیرا استفاده بیشتر از ساختار سررسید بدهی شرکت از طریق کاهش نیاز به تأمین مالی از محل حقوق
صاحبان سهام ،منجر به کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران میگردد نتیجه که در این تحقیق نیز بدان
اشاره شد وجود نقد شوندگی باالی سهام سبب رونق نقدینگی و تأمین مالی شرکت میگردد ازاینرو ساختار سررسید
بدهی کاهش مییابد که نشانگر رابطه معکوس بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی میباشد نتایج تحقیق
حاضر همسو با نتایج تحقیق نو فاضل )2021(14میباشد در تحقیق آنان نیز که برای شرکتهای عضو بورس
بمبی(هند) و با بهر گیری از دادههای تابلوی و روش رگرسیون چند متغیره انجامشده بود اثبات شد که ،بین نقد
شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی وجود دارد و همچنین هزینه ناشی از نمایندگی شدت رابطه فوق
را تشدید میکند .این همخوانی ناشی از مزایا نقد شوندگی سهام برای شرکتهای سهامی میباشید مکه بهعنوان
یک نوع منبع تأمین مالی سریع بوده و از طرفی تأثیر کاهنده هزینه نمایندگی به سبب کاهش هزینه سرمایه که در
پی کاهش هزینه نمایندگی است سبب رونق نقد شوندگی سهام شده که شدت رابطه فوق را کاهش میدهد.
-1طبق نتیجه فرضیه اول بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران رابطه معناداری دارد .به ناظران بورسی و .همچنین به سیاستگذاران بازار پول و سرمایه پیشنهاد میشود
که به بدهی بلندمدت بهعنوان عاملی احتمالی در ایجاد حبابهای قیمتی و ایجاد نابسامانی و فقدان ثبات در بازارهای
مالی توجه نمایند ضمن اینکه با توجه به رابطه منفی بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی ،به
سرمایهگذارانی که مالک تصمیمگیری آنها نقد شوندگی سهام است ،توصیه میشود به سررسید بدهیهای شرکت
نیز در تصمیمات خود توجه نمایند.
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