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سرمای دذاگان باشد .همچوین بر خالف آنچ ک پیشبیوی شده بوۀ ،باال بوۀن چرخة
نملیاتی شرک ها بانث تشدید نیرومودی گابطة موفی بین نوسانپذیری بازۀ ساام و
اقالم تعادی سرمای ۀگ درۀ

نمیشوۀ.

واژههای کلیدی :نوسانپذیری بازۀ ساام ،اقالم تعادی سرمای ۀگ دارۀ  ،چرخاة نملیااتی،
ۀگمانددی مالی ،اختیاگ واقعی.

مقدمه

افزایش روز افززون تکنولوژیهزای نزو و مواجزه دزدن بزا اات زاد مزدرن ،چالشهزا و
فرصزتهای نززوین سزرمایهگذاری را در بخشهززا و فعالیتهزای مختلززا اات زادی و مززالی
فراهم آورده است .با توجه به این پیشرفت و افزایش پیچیزدگی و هچچنزین پویزایی دزرای
حاکم بر فعالیتهای اات ادی و مالی درکتها و به تبع آن افزایش عدم اطچینان در محزی
فعالیت درکتها ،ت چیمگیری مدیران در ارتباط با پروژههای سرمایهگذاری و تأمین مزالی
آنها تغییر پیدا کرده و روشهزای تحلیلزی نزوین و پیشزرفتهای در انتخزا سزرمایهگذاریها
پدید آمده است .یکی از مهچترین این روشها در ت چیمگیریهای سرمایهگذاری مدیران،
رویکرد سرمایهگذاری مبتنی بر اختیار وااعی 1است.
از طرف دیگر ،بخش عچدهای ازپژوهشهای ابلی انجام دده نشان میدهد کزه میززان
ااالم تعهدی درکتها ،سرمایهگذاریهای انتخزا دزده توسز آنهزا را مزنعکس میکنزد
(عززاریا و لززی ،2014 ،مومنززت و هچکززاران ،2013 ،آلززن و هچکززاران ،2013 ،دیچززاو و
هچکاران ،2008 ،ژانگ 2007 ،و فرفیلد و هچکاران .)2003 ،2ااالم تعهدی یکی از مفزاهیم
بنیززادین گزاردززگری مززالی و در وااززع بخشززی از ابززداعا حسززابداری هسززتند (عززاریا و
هچکاران .)2016 ،3فرفیلد و هچکاران ( )2003بیان میدارند که ااالم تعهدی نه تنهزا بخشزی
از سوددهی نیستند بلکه بخشی از سرمایهگذاری مؤسسا هستند .ژانزگ ( )2007و دیچزاو
و هچکاران ( )2008از نقش سرمایهگذاری مؤسسا حچایزت کزرده و اازالم تعهزدی را بزه
عنوان یک نوع سرمایهگذاری در نظر میگیرند .دزرکتها نچیتواننزد زمزان تسزویة بخزش
تعهدی سرمایه در گردش را پیشبینی کنند ،بخشی از ااالم تعهدی سزرمایه درگزردش ییزر
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اابل برگشت بوده و مؤسسا میتوانند به وسیلة زمانبندی اازالم تعهزدی (ماننزد مزدیریت
موجودیها) سزرمایهگذاری در آنهزا را بزه تعویزن اندازنزد .بزر ایزن اسزا  ،بزه میزانزی کزه
سززرمایهگذاریها دززامل بخززش ااززالم تعهززدی میدززود ،انتظززار مززیرود کززه بسززیاری از
پیشبینیهای مربوط به سزرمایهگذاریها از جچلزه تئزوری سزرمایهگذاری مبتنزی بزر اختیزار
وااعی در مورد ااالم تعهدی سرمایه در گردش نیز کاربرد دادته بادد .مبانی نظزری زیزادی
وجود دارد که رویکرد اختیار وااعی را برای ت زچیمهای سزرمایهگذاری دزرکتها مطزر
کرده و یک رابطة منفی بین نوسانپذیری درای اات ادی (عدم اطچینان محیطزی) دزرکت
و میزززان سززرمایهگذاری آن در نظززر میگیززرد (گرنززدیر و مالنکززا2010 ،؛ اسززچوار و
تریجرجیس .)2004 ،4بوند و کومینس ( )2004رابطة بین سرمایهگذاری و عزدم اطچینزان را
با کنترل اثر سودآوری مورد انتظار آتی بر ت زچیمهای سزرمایهگذاری مزورد بررسزی ازرار
دادند .آنها برای اندازهگیری عدم اطچینان از متغیرهزایی ماننزد نوسزانپذیری بزازدۀ سزهام و
تغییرپذیری پیشبینی تحلیلگران از سود آتی درکتها استفاده کردند .نتزای نشزان داد کزه
عدم اطچینان باال ،اثر منفی و بلندمد معناداری بر انبادت سرمایه توس درکتها دارد.
تفکیک سرمایهگذاریهای مؤسسا به تعهدی و ییرتعهدی و بررسی جداگانزة تزأثیر
عوامل اات ادی و مالی دزرکت (ماننزد نوسزانپذیری و عزدم اطچینزان محزی پیرامزون) بزر
سرمایهگذاریهای تعهدی و ییر تعهدی باعث دناخت بیشزتر جریزان مخزار سزرمایهای و
سرمایهگذاری درکتها و هچچنین درک بیشتر سیاستهای سزرمایهای مؤسسزا میدزود
(عززاریا و هچکززاران .)2016 ،در ایززن پززژوهش ،بززا توجززه بززه آززرور آدززنایی مززدیران
درکتهای فعال در محی اات زادی کشزور بزا روشهزای نزوین ت زچیمگیری در انتخزا
پروژههززای مختلززا سززرمایهگذاری و هچچنززین آدززنایی تدوینکننززدگان اسززتانداردهای
حسابداری با ماهیت وااعی ااالم تعهدی درکتها ،تزأثیر عوامزل اات زادی محزی پیرامزون
مؤسسززا بززر میزززان ااززالم تعهززدی آنهززا مززورد بررسززی اززرار گرفتززه و بززر اسززا

تئززوری

سرمایهگذاری مبتنی بر اختیار وااعی ،بررسی میدود که نوسانا بازدۀ سهام به عنوان یکی
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از عوامل اات ادی که نشانگر عدم اطچینان و ناپایداری درکتها است چه تأثیری بزر اازالم
تعهززدی دززرکتها دارد .در وااززع هززدف از انجززام ایززن پززژوهش مشززخک کززردن تززأثیر
فاکتورهای اات ادی و مالی مهم مرتب با درکتها مانند عزدم اطچینزان محیطزی بزر میززان
ااالم تعهدی سرمایه در گردش بوده وبررسزی میدزود کزه نزوع مواجهزه مزدیران بزا اازالم
تعهدی به عنوان یک سرمایهگذاری ،در درای ناپایدار اات ادی چگونه خواهد بود؟
ادامه پژوهش به این صور خواهد بود که ابتدا مبزانی نظزری و فرآزیههای پزژوهش
مطززر خواهددززد ،س ز س پیشززینهای از پژوهشهززای ابلززی بیززان میدززود و پززس از ارا ززه
روشدناسی و تعریزا متغیرهزا و الگوهزای اسزتفاده دزده و تحلیزل یافتزهها ،نتیجزهگیری و
پیشنهادها ارا ه خواهد دد.
مبانی نظری و بیان فرضیهها

تغییرا نادی از تحوال اات ادی و افزایش پیچیدگی فعالیتهزای مربزوط ،موجز
مطززر دززدن رویکززرد جدیززدی در ت ززچیمگیریهای مززالی و اات ززادی دززرکتها بززه نززام
رویکرد اختیار وااعی دده است .این رویکرد مبتنی بر ت زچیمگیری در دزرای نزامطچئن و
پیچیده است که در آن تعیین انتظارا از تغییرا آتزی بزا در نظزر گزرفتن نزا اطچینانیهزای
موجززود نقززش اساسززی را ایفززا میکنززد (بکحسززکو ی و داودی .)1395 ،در وااززع تئززوری
سرمایهگذاری مبتنی بر اختیار وااعی بیان میکند که در دنیای وااعی به سه دلیزل مؤسسزا
بالفاصله اادام بزه سزرمایهگذاری ننچزوده و منتظزر میدزوند تزا دزاید دزرای بهتزری بزرای
سرمایهگذاری آنها فزراهم دزود .اول اینکزه دزرکتها نچیتواننزد بزه طزور کامزل آینزده را
پیشبینی کنند و محی تجاری دارای عدم اطچینان مداوم بوده و اطالعا الزم و مربوط بزه
تدری به مؤسسا میرسزد .دوم اینکزه در بسزیاری از سزرمایهگذاریها هزینزههای ریختزه
وجود دارد و اصزوالً برخزی از سزرمایهگذاریها برگشزت ناپزذیر هسزتند .سزوم اینکزه اگزر
دزززرکتی در حزززال حاآزززر و بالفاصزززله سزززرمایهگذاری نکنزززد لزومزززاً هچزززة فرصزززتهای
سرمایهگذاری از بین نچیروند و درکت میتواند با انتظزار بیشزتر و اسزتفاده از فرصزتهای
بهتر اادام به سرمایهگذاریهای سودمندتری نچایزد (دیکسزیت .)1992 ،بزر اسزا

ایزن سزه
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عامل و انگیزۀ گفتزه دزده ،مؤسسزا تچایزل دارنزد کزه سزرمایهگذاری خزود را بزه تزأخیر
بیاندازند (بویژه زمانی که عوامل اات ادی و مالی مربوط به مؤسسه مانند بازدۀ سهام ناپایدار
بوده و دچزار نوسزان اسزت) .ایزن نزوع نگزاه و تعریزا از رونزد و سیاسزت سزرمایهگذاری
درکتها (در مخار سرمایهای که بخشی از آن به صور تعهزدی اسزت) سزرمایهگذاری
بر مبنای اختیار وااعی نامیده میدود (عاریا و هچکاران.)2016 ،
تئوری سرمایهگذاری توآیح میدهزد کزه ت زچیمهای سزرمایهگذاری متزأثر از عزدم
اطچینززان و ناپایززداری دززرای اات ززادی اسززت (بنززدینگ و دیبیاسززی )2016 ،5و دیززدگاه
سرمایهگذاری بر مبنای اختیار وااعی ،در میدهد که در صزور وجزود عزدم اطچینزان و
نوسانپذیری عوامل مالی و اات ادی درکت ،ت چیمهای سزرمایهگذاری صزرفاً بزر اسزا
اواعد ارزش خالک فعلی است که بیان میدارد زمانی که ارزش فعلی خزالک یزک پزروژه
مثبت بادد ،درکتها اادام به سرمایهگذاری در آن پروژه مینچایند و سرمایهگذاری زمانی
انجام میدود که ارزش فعلی خالک پروژه بیشتر از ارزش به تزأخیر انزداختن آن بادزد .بزر
این اسا  ،در نظر گرفتن ناپایزداری اوآزاع مزالی مؤسسزه در ت زچیمهای سزرمایهگذاری
منجر به رویکرد داینتری در انتخزا پروژههزا میدزود (عزاریا و هچکزاران .)2016 ،در
وااززع چززون سززرمایهگذاری پرهزینززه بززوده و هزینززههای ریختززه دززده اابززل بازیززافتن اسززت،
مؤسسا بین بازده به دست آمده از سرمایهگذاری امزروز و مزایزای بزه دسزت آمزده از بزه
تأخیر انداختن سرمایهگذاری( -با در نظر گرفتن اینکه مچکن اسزت دزرای اات زادی بهتزر
دود) -موازنه برارار میکنند (عاریا و هچکاران .)2016 ،بر اسا

آنچه گفته دد میتوان

بیززان نچززود کززه بززین ناپایززداری عوامززل اات ززادی و مززالی دززرکت و میزززان سززرمایهگذاری
درکتها ،رابطة منفزی وجزود دارد .دزواهد تجربزی زیزادی وجزود دارد کزه ایزن نظریزه را
حچایزت میکنزد (اایسزو و پزاریجی1999 ،6؛ بونزد و کزومینس2004 ،7؛ آیزدوفزر2008 ،8؛
بدرسززچرو هچکززاران2013 ،9؛ عززاریا و هچکززاران2016 ،؛ بنززدینگ و دیبیاسززی2016 ،؛ و
ماریکاوا.)2016 ،10
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در مقابل تئوری سرمایهگذاری مبتنی بر اختیزار وااعزی ،دیزدگاههایی وجزود دارد کزه
پشتوانة نظری تئوری سرمایهگذاری اختیار وااعی را کچرنگ میکنزد؛ در حزالی کزه بیشزتر
ادبیا از رابطة منفزی بزین نوسزان و سزرمایهگذاری حچایزت میکننزد ،برخزی از تحقیقزا
بیانگر این است که بین عدم اطچینان و سزوددهی سزرمایهگذاری ،رابطزة مثبتزی وجزود دارد
(سرکار .)2000 ،11برای توآزیح بیشزتر در پیونزد بزا ایزن موآزوع ،میتزوان بزه انگیزههزای
فرودندگان در مورد موجودی کاال اداره کرد .فرودندگان بزه دو دلیزل انگیززه دارنزد کزه
موجودیهای خود را در سطح باالیی نگه دارند .اول اینکه مچکن است به دلیل کچبود و یزا
فقدان موجودی نتوانند نیاز مشتریان خود را تزأمین نچاینزد کزه ایزن نهایتزاً منجزر بزه کزاهش
سودآوری درکت میدود .دوم اینکه ندادزتن موجزودی کزافی مچکزن اسزت باعزث زیزان
مربوط به سرافلی دود زیرا که مچکن است درکت مشتریان خود را حتی بزرای دورههزایی
که موجودی کافی دارند از دست بدهزد (عزاریا و هچکزاران .)2016 ،الگزوی موجزودی
بهینه 12تشریح میکند که مدیران مؤسسا  ،عالاهای به کچتر نگه دادتن موجزودی ندادزته
و در زمان نوسانهای باالی اات زادی اازدام بزه سزرمایهگذاریِ بیشزتر مینچاینزد .تحقیقزا
مربوط به سطح موجودی بهینه بیانگر این است که بین نوسانپذیری و اازالم تعهزدی رابطزة
مثبتی وجود دارد .بر اسا

الگوی موجودی بهینه ،مدیران انگیزه دارند کزه از کچبزود و یزا

اتچام موجودیهای خود جلوگیری کننزد و ایزن امزر باعزث میدزود زمزانی کزه ناپایزداری
اات ززادی بیشززتر میدززود ااززدام بززه افزززایش موجودیهززای خززود نچززوده و باعززث افزززایش
سرمایهگذاری دوند(کادن و ترویش.)2013 ،13
ااالم تعهدی را میتوان پیامدهای ثانوی در نظر گرفت که هدف از آنها رفع مغایر -
های مربوط به زمانبندی استفاده از وجه نقد بوده (دیچاو )1994 ،و دروااع نادزی از وآزع
اوانین و استانداردهای حسابداری هسزتند .تعهزدا  ،جز زی از فرآینزد محاسزبة سزودآوری
مؤسسا بوده و حالت انتزاعی دادته و عینیت کچتری دارند و این باعث میدود که دچزار
ادتباه اندازهگیری ییر عچدی دده (ریچاردسون و هچکاران )2005 ،و یا به صور عچزدی
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دستکاری دوند تا بدین وسیله سود کچتر یا بیشتر از وااع گزارش دود (دیچاو و هچکزاران،
 .)2010ژانگ( )2012دریافت که درکتها زمانی که ناپایداری و عدم اطچینان بیشتر بادد،
اادام به مزدیریت افززایش دهنزدۀ سزود مینچاینزد .او عنزوان مزیدارد کزه انعطزاف پزذیری
باالتر(به دلیل چرخة عچلیاتی باالتر) باعث مدیریت سود بر پایة افزایش ااالم تعهدی دده و
نتیجه میگیرد که به دلیل گفته دزده رابطزة مثبتزی بزین اازالم تعهزدی ییزر عزادی و چرخزة
عچلیاتی مؤسسا وجود دارد .در درای عدم اطچینان باال و با وجود چرخزة عچلیزاتی بزاال،
درکتها انگیزه و فرصت بیشتری برای بیشتر نشان دادن سزود (بزه وسزیلة دسزتکاری اازالم
تعهززدی) خواهنززد دادززت و بززر ایززن اسززا

میتززوان گفززت کززه دززد رابطززة منفززی بززین

نوسانپذیری و ااالم تعهدی برای مؤسسا دارای چرخة عچلیاتی باالتر ،آزعیاتر خواهزد
بود.
علیریم اینکه مچکن است این عوامل باعث دود که رابطة منفی بزین نوسزانا بزازدۀ
سهام (به عنوان نچادی از عدم اطچینان محیطی) و ااالم تعهدی سرمایه در گزردش کچرنزگ
دززود در ایززن پززژوهش ،مفروآززا و پیشبینیهززای مطززر دززده بززر اسززا

رویکززرد

سرمایهگذاری مبتنی بر اختیار وااعی خواهزد بزود .بزر ایزن اسزا  ،فرآزیة اول پزژوهش بزه
صور زیر بیان میدود:
فرآیة اول :بین نوسانپذیری بازدۀ سهام و ااالم تعهزدی سزرمایه در گزردش ،رابطزه وجزود
دارد.
عاریا و هچکاران ( )2016معتقدند که چرخة عچلیزاتی بزر رابطزة بزین عزدم اطچینزان
محیطی درکت و ااالم تعهدی سرمایه در گردش تأثیرگذار است .چرخة عچلیزاتی میزانگین
مد زمانی است که درکت وجه نقد را برای تولید مح وال خر کرده و مبلز فزروش
مح ول مورد نظر را دریافت میکند (دیچاو .)1994 ،چرخة عچلیزاتی بزاال باعزث میدزود
مؤسسا فرصتهای بیشزتری بزرای سزرمایهگذاری دادزته بادزند و ایزن منجزر بزه افززایش
«ارزش انتظار بزرای سزرمایهگذاری» در آن دزرکتها میدزود .در واازع دزرکتهایی کزه
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چرخة عچلیاتی باالتری دارند ،فرصت و زمان بیشتری برای سرمایهگذاری دارند و میتوانند
انتظار و زمان بیشتری برای انجام سرمایهگذاری دادته بادند .بر این اسا

میتوان پیشبینی

کرد که در درکتهای دارای چرخة عچلیزاتی بزاالتر ،احتچزال بیشزتری وجزود دارد کزه از
دیدگاه مبتنی بر سرمایهگذاری اختیار وااعی پیروی دود .در اینگونه درکتها رابطة منفی
بین نوسانپذیری و تعهدا سرمایه در گردش اویتر است (عاریا و هچکاران .)2016 ،با
توجه به آنچه که گفته دد فرآیة دوم پژوهش به صور زیر مطر میدود:
فرآیة دوم :چرخة عچلیاتی درکتها بر رابطة بین نوسانپذیری بازدۀ سهام و اازالم تعهزدی
سرمایه در گردش تأثیر دارد.
عامل دیگری که میتواند بزر رابطزة بزین نوسزانپذیری و سزرمایه در گزردش تعهزدی
تأثیرگذار بادد بحرانهای مالی (درمانزدگی مزالی) 14اسزت .درمانزدگی مزالی بزه دزرایطی
اطالق میدود که درکت نتواند به طور کامل به تعهدا خود در ابال تأمینکنندگان مزالی
عچل نچوده و در عچل بزه ایزن تعهزدا دچزار مشزکل بادزد (مهرانزی و هچکزاران.)1396 ،
تحقیقا ابلی نشان داده است که در درکتهایی که دچار بحران مالی ددهاند ،نیرومنزدی
رابطة منفی بین نوسانپذیری و سرمایهگذاری کاهش پیزدا کزرده اسزت (آیزدوفزر.)2008 ،
کاهش دد رابطة ذکر دده به این دلیل است که سرمایهگذاران تچایل دارند در دزرکت-
های دارای عدم اطچینان و ناپایداری باال سرمایهگذاری بیشتری انجام دهند تزا بزدین وسزیله
باعث انتقال ریسک به اعتباردهندگان دوند (استون و هچکاران 2009 ،و آیزدوفزر.)2008 ،
بر اسا

مطال

گفته دده ،پیشبینی میدود که درماندگی مزالی دزرکتها میتواندرابطزة

بین نوسانپذیری بازدۀ سزهام و اازالم تعهزدی را تحزت تزأثیر دهزد ،بنزابراین ،فرآزیة سزوم
پژوهش به صور زیر مطر میدود:
فرآیة سوم :درماندگی مزالی دزرکتها بزر رابطزة بزین نوسزانپذیری بزازدۀ سزهام و اازالم
تعهدی سرمایه در گردش تأثیر دارد.
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پیشینۀپژوهش

با توجه به جدید بودن موآوع سزرمایهگذاری بزر مبنزای اختیزار وااعزی ،پژوهشهزای
داخلی در این زمینه اندک است .سزینایی و هادزچی ( )1388در پژوهشزی کزه انجزام دادنزد
میزان استفادۀ مدیران درکتها از دیدگاه اختیزارا سزرمایهگذاری را مزورد بررسزی ازرار
دادنززد .آنهززا دریافتنززد کززه میزززان عززدم اطچینززان محیطززی (بززازار) در اسززتفاده از اختیززارا
سززرمایهگذاری توس ز مززدیران دززرکتها تأثیرگززذار بززوده و مززدیران در انتخززا انززواع
سرمایهگذاریها و پروژهها ،عدم اطچینان محیطزی را لحزا میکننزد .هچچنزین آنهزا نتیجزه
گرفتند که میزان و اندازۀ سرمایهگذاریها در استفاده از دیزدگاه اختیزارا سزرمایهگذاری
توس مدیران تأثیرگذار است .یافتههای پژوهش فرویزی و صزادای ( )1392نشزان داد کزه
افزایش نااطچینانی باعث نچیدود مدیران درکتها انتخا طر هزای سزرمایهگذاری را بزه
تأخیر بیاندازند .به عبار دیگر ،مدیران ،ارزش اختیار نادی از منتظر مانزدن بزرای دریافزت
اطالعا جدید را مد نظر ارار نچیدهند .در پیوند با ناتوانی مالی درکتها و ااالم تعهدی،
هادچی و هچکاران ( )1392رابطة بین ااالم تعهدی و بازدۀ ییرعادی آتی سهام را با در نظزر
گرفتن ریسک ناتوانی مالی درکتها مورد بررسی ارار دادند .نتای پژوهش آنها نشزان داد
که نابهنجاری ااالم تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دادته و بر رابطة بین ااالم تعهدی و
بازدۀ ییرعادی سهام تأثیر دارد.
در حززوزۀ پژوهشهززای خززارجی ،سززرکار ( )2000در پززژوهش خززود بیززان نچززود ک زه
براسززا

چززارچو اختیززار وااعززی میبایززد افزززایش در عززدم اطچینززان و ناپایززداری بززر

سرمایهگذاری اثر منفی دادته بادد .او نشان داد که رابطة منفزی بزین سزرمایهگذاری و عزدم
اطچینان هچیشه صادق نبزوده و نتیجزه گرفزت کزه در وآزعیتهای معینزی افززایش در عزدم
اطچینان بر میزان سوددهی سرمایهگذاری تأثیر مثبتی گذادزته و بزین عزدم اطچینزان و میززان
سرمایهگذاری درکتها ،رابطة مثبتی وجود دارد .آیزدوفر ( )2008در پژوهشزی کزه انجزام
داد ،رفتار انتقال ریسک در ت چیمهای سرمایهگذاری درکتهایی را که دچار درمانزدگی
مالی ددهاند ،مورد بررسی ارار داد .او با اسزتفاده از دیزدگاه سزرمایهگذاری اختیزار وااعزی
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نشان داد که انگیزههای انتقال ریسکِ سرمایهگذاران میتواند باعزث معکزو

دزدن رابطزة

منفززی بززین سززرمایهگذاری و عززدم اطچینززان دززود .نتززای نشززان داد در دززراطی کززه احتچززال
وردکستگی درکتها باال بادد ،عدم اطچینزان دو اثزر متدزادی بزر سزرمایهگذاریِ جزاری
دارد .اثر اول که مبتنی بر دیدگاه اختیار وااعی بوده ،منفزی اسزت و اثزر دوم کزه بزر اسزا
دیدگاه انتقال ریسک است ،مثبت است .نهایتاً اینکه اثر دومی بزر اثزر اولزی یلبزه میکنزد و
باعث میدود در بحرانهای مالی رابطة بین نوسانپذیری و سرمایهگذاری مثبت دود.
ماریکاوا ( )2016در پژوهشی که انجام داد نتیجه گرفت که بین سرمایهگذاری و عزدم
اطچینان تجاری ،رابطة منفی وجود دارد .هچچنزین وی دریافزت کزه دزرکتهای تولیزدی و
مؤسسا کوچک تچایل بیشتری برای مواجه ددن با عزدم اطچینزان بزاال دارنزد .بنزدینگ و
دیبیاسی ( )2016دریافتند که عدم اطچینان به واسطة وجود رویکزرد اختیزار وااعزی بزه طزور
منفی بر سرمایهگذاری در مادین آال و تجهیزا تأثیرگزذار اسزت .هچچنزین تزأثیر منفزی
عدم اطچینان بر مخار تحقین و توسعه به واسطة وجود اختیزار ردزد اسزت (تئزوری اختیزار
ردد در مقابل تئوری اختیار وااعی ارار دادته و بیان میدارد که عدم اطچینان باعث افزایش
سرمایهگذاری میدود) .آنها هچچنین نتیجه گرفتند که اثر عدم اطچینزان بزر سزرمایهگذاری
برای سرمایهگذاریهای برگشت ناپذیر (نسبت به سرمایهگذاریهای برگشتپذیر) ازویتر
است.
عاریا و هچکاران ( )2016در پژوهشی که انجام دادند دریافتند که بین نوسزانپذیری
بازدۀ سهام و سرمایه در گردش تعهدی ،رابطة منفی وجود دارد .آنهزا متغیرهزای مربزوط بزه
چرخة عچلیاتی و احتچال وردکستگی درکتها را نیز به الگوی اصلی خود اآزافه کزرده و
نتیجززه گرفتنززد کززه چرخززة عچلیززاتی بززاالتر دززرکتها باعززث افزززایش دززد رابطززة بززین
نوسانپذیری بازدۀ سهام و سرمایه در گردش تعهدی میدود .هچچنین آنها دریافتند کزه در
درکتهایی که احتچال وردکستگی (درماندگی مالی) آنها بیشتر بود رابطزة بزین نوسزانا
بازدۀ سهام و تعهدا مثبت است .یافته دیگر پژوهش این بود که دیدگاه سرمایهگذاری بزر
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مبنای اختیار وااعی در دناسایی مؤسسزاتی کزه بزه وسزیله اازالم تعهزدی ،سزود را مزدیریت
میکنند کارآمد و مفید خواهد بود.
روششناسی پژوهش

این پژوهش از لحا هدف ،کاربردی بوده و از لحا ماهیت توصیفی هچبستگی و بزا
اسززتفاده از رویکززرد پسرویززدادی اسززت .بززرای جچززع آوری مبززانی نظززری از مقززاال و
کتا های داخلی و خارجی و برای گردآوری دادهها و سزایر اطالعزا مزورد نیزاز از نزرم
افزار رهآورد نوین و صور های مالی و گزارشهای منتشر دده درکتهای پذیرفتزه دزده
در بور

اوراق بهادار تهران استفاده دده است.

جامعه و نمونۀ آماری پژوهش

جامعة آماری پژوهش ،درکتهای پذیرفته دده در بور

اوراق بهادار تهزران و دورۀ

زمانی پژوهش از ابتدای سال  1390لغایت پایان سال  1393اسزت .بزرای محاسزبة برخزی از
متغیرها از دادههای سالهای  1389و  1394نیز اسزتفاده دزده اسزت .بزرای افززایش اابلیزت
مقایسه ،سال مالی درکت باید منتهی به پایان اسفند بادد ،صور های مالی و یاددادتهای
هچراه درکتها به طور کامل در سایت بور
در بور

موجود بادد ،درکتها تا پایان اسفند 1389

پذیرفته دده و نباید سال مالی خود را طی دوره مورد مطالعه تغییر داده بادزند ،از

درکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ و بانکها نبوده و اطالعا مورد نیاز آنها برای انجزام
این پژوهش در دستر

بادد .در نهایت پس از بررسزیهای الزم و اعچزال فیلترهزای گفتزه

دده  432سال درکت به عنوان نچونه انتخا ددند.
الگوهای استفاده شده و تعریف متغیرها

برای آزمون فرآیة اول از الگوی دچارۀ  1استفاده دده است:
WCAi,t+1= α+β1Voli,t + β2 Log(Assets)i,t +β3Log(MBT)i,t +β4Levi,t +
()1
β5CFOi,t +εi,t
که در آن  :WCAااالم تعهدی سرمایه در گردش عچلیاتی است کزه بزه صزور زیزر

محاسبه دده است:
WCAi,t+1=(AR+INV+OCA–CL–OCL)i,t+1-(AR+INV+OCA– CL–OCL)i,t
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که در آن؛  :ARحسا ها و اسناد دریافتنی تجاری؛  :INVموجودی کاال؛  :OCAسایر
داراییهای عچلیاتی جاری ییر نقدی؛  :CLحسزا ها و اسزناد پرداختنزی تجزاری؛ و :OCL

سایر بدهیهای عچلیاتی جاری است :VOL .نوسانپذیری بازدۀ سهام است که با استفاده از
انحراف معیار بازدۀ روزانة سهام و به صور زیر محاسبه دده است:

که در آن  :nتعداد روزهای معاملزه دزده سزهام دزرکت
مورد نظر طی سال؛  :Rبازدۀ روزانة سهام؛ و :میانگین بازدۀ روزانة سهام طی سال است.
) :Log(Assetsمتغیرکنترل برای اندازۀ درکت بوده که بزرای محاسزبه آن از لگزاریتم
داراییها اسزتفاده دزده اسزت :Log(MBT) ،برابزر بزا لگزاریتم نسزبت ارزش بزازار حقزوق
صاحبان سهام به ارزش دفتری آن است؛  :LEVاهرم درکت بوده که از تقسیم کل بدهیها
بر کل داراییها محاسبه دده و :CFOخالک جریان نقد عچلیاتی است.
برای آزمون فرآیة دوم از الگوی دچارۀ  2استفاده دده است:
(WCAi,t+1 = α + β1Voli,t + β2OpCyclei,t + β3Vol*OpCyclei,t + β4 )2
Log(Assets)i,t + β5Log(MBT)i,t + β6Levi,t + β7CFOi,t + εi,t
که در آن؛  :OpCycleچرخزة عچلیزاتی دزرکتهای نچونزه اسزت کزه بزر عزدد 1000

تقسیم دده است .چرخة عچلیاتی به در زیر محاسبه دده است:
+

=Operating Cyclei,t

که در آن؛  :AverARمیزانگین حسزا ها و اسزناد دریزافتی تجزاری طزی سزال؛ :Sale
فروش؛  :AverINVمیانگین موجودی کاال طی سزال؛ و  :COGSبهزای تچزام دزده کزاالی
فروش رفته است .سایر متغیرها در تشریح الگوی  1تعریا ددند.
برای آزمون فرآیة سوم از الگو زیر استفاده دده است:
WCAi,t+1= α+ β1Voli,t + β2Distressi,t + β3Vol*Distressi,t + β4
()3
Log(Assets)i,t + β5Log(MBT)i,t + β6Levi,t + β7CFOi,t +εi,t
که در آن؛  :Distressداخک وردکستگی درکتها است کزه بزا اسزتفاده از الگزوی

ارا ه دده توسز پورحیزدری و کوپزا ی ( )1389محاسزبه دزده اسزت .در صزورتی کزه در
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الگوی مذکور  P-SCOREمحاسبه دده برای دزرکت  iدر سزال  tکچتزراز  15/8907بادزد
احتچال وردکستگی درکت بسیار باال بوده و دارای بحزران مزالی اسزت و عزدد یزک بزرای
متغیر موهومی (مجزازی)  Distressاخت زا
اخت ا

داده دزده و در ییزر اینصزور عزدد صزفر

داده دده است .الگوی پورحیدری و کوپا ی به صور زیر است:

 P-SCORE = 3.20784K1 + 1.80384K2 + 1.61363K3 + 0.50094K4 + 0.16903K50.39709K6+ 0.12505K7 + 0.33849K8 + 1.42363K9

که در آن؛  :K1نسبت سود ابل از بهره و مالیا به داراییها؛  :K2نسزبت سزود انبادزته
به داراییها؛  :K3نسبت سرمایه در گردش به داراییها؛  :K4نسبت حقوق صزاحبان سزهام بزه
بدهیها؛  :K5نسبت سود ابل از بهره و مالیا به فروش؛  :K6نسزبت داراییهزای جزاری بزه
بدهیهای جاری؛  :K7نسبت سود خالک به فروش؛  :K8نسبت بدهیها به داراییهزا؛ و :K9
اندازۀ درکت (لگاریتم فروش) است .سایر متغیرها در تشریح الگوی  1تعریا ددند.
در هچه الگوها ،متغیرهای  WCAو CFOبرای هچگن ددن بر میانگین کل داراییهای
دوره تقسززیم دززدهاند .هچچنززین اسززتفاده از متغیرهززای Log(MBT) ،Lev ،CFOو Log

) (Assetsبه عنوان متغیرهای کنترل در الگوها با استناد به مطالعه انجام دده توسز عزاریا
و هچکاران ( )2016بوده است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرها

در جدول دچارۀ  1آمار توصیفی مربوط بزه متغیرهزای پزژوهش ارا زه گردیزده اسزت.
هچچنان که در تبیین الگوها توآیح داده دد ،متغیرهای ااالم تعهزدی سزرمایه در گزردش و
جریانهای نقدی عچلیاتی بر کل داراییها تقسیم ددهاند .در ارتباط بزا متغیزر اازالم تعهزدی
سرمایه در گردش ( )WCAمیتوان گفت که بیشزترین تغییزر مثبزت در سزرمایه در گزردش
ییر نقدی  %87است در حالی که بیشترین تغییر منفی بزرای سزرمایه در گزردش ییزر نقزدی
 0/575است .میانگین انحراف معیار بازده روزنه سهام درکتهای مزورد بررسزی (یزا هچزان
نوسانپذیری بازدۀ سهام)  0/028بوده و انحراف معیار نوسانپذیری 0/022اسزت .در حزالی
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که بیشینه نچرۀ محاسبه دده بزرای الگزوی پورحیزدری و کوپزا ی ( )1389برابزر بزا 22/256
است ،کچینه این نچره برابر با  13/549است.
جدول شمارۀ .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کچینه

انحراف معیار

WCA

0/053

0/041

0/87

-0/575

0/163

Vol

0/028

0/025

0/151

0/00002

0/022

OpCycle

0/261

0/229

1/075

0/030

0/172

P-SCORE

17/864

17/789

22/256

13/549

1/623

)Log(Assets
)Log(MBT

27/956

27/675

32/824

23/982

1/607

0/763

0/789

2/401

-1/209

0/719

LEV

0/615

0/619

2/077

0/09

0/023

CFO

0/15

0/131

0/823

-0/334

0/163

انتخاب الگوی برآورد

آزمونهززای چززاو 15و بززروش -پاگززان 16از مهمتززرین آزمونهززا بززرای انتخززا از میززان
الگوی دادههای تلفیقی(17مقید) و پزانلی(18تزابلویی) هسزتند .هچچنزین در صزور انتخزا
دادههای پانلی ،به منظور انتخا از بزین الگزوی اثزرا ثابزت و اثزرا ت زادفی از آزمزون
هاسچن استفاده میدود .برای انتخا از بین روشهای تلفیقی و تزابلویی فزرص صزفر ()H0
به این صور است که عرص از مبدأها بزرای هچزه مقزاطع یکسزان اسزت .در صزورتی کزه
معناداری آمارۀ  Fلیچر آزمون چاو بیشتر از  5%بادزد فزرص  H0پذیرفتزه دزده و از الگزوی
دادههای تلفیقی اسزتفاده میدزود در ییزر ایزن صزور از الگزوی دادههزای پزانلی اسزتفاده
میدود .جدول دچارۀ  2نتای آزمونهای  Fلیچر و بزروش -پاگزان را بزرای تعیزین الگزوی
اثرا تلفیقی و تابلویی نشان میدهد.
با توجه به اینکه سطح معناداری آمارۀ  Fلیچربرای الگوهای  2 ،1و  3به ترتی

برابزر بزا

 0/0،582/634و  0/465است برای تخچین هر دو الگو از الگزوی دادههزای تلفیقزی اسزتفاده
دده است .هچچنین سطح معناداری بهدست آمده با استفاده از آزمون بروش -پاگان نیز کزه
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برای هر سه الگو بیشتر از  %5است استفاده از روش دادههای تلفیقی (یا اثزرا مشزترک) را
تأیید مینچاید.
جدول شمارۀ .2نتیجۀ آزمون چاو و بروش-پاگان برای انتخاب الگوی مناسب

فرصH0

الگو

عرص از مبدأها یکسان است

1
2
3

نوع آزمون
چاو(Fلیچر)

آماره

نتیجة آزمون

معناداری

0/571

0/634

عدم رد فرص( H0و استفاده از

0/662

0/415

روش دادههای تلقیقی)

چاو( Fلیچر)

0/651

0/582

عدم رد فرص( H0و استفاده از

بروش-پاگان

0/535

0/464

روش دادههای تلقیقی)

چاو( Fلیچر)

0/853

0/465

عدم رد فرص( H0و استفاده از

بروش-پاگان

0/279

0/597

روش دادههای تلقیقی)

بروش-پاگان

آزمون ناهمسانی واریانس
19

برای بررسی وجود ناهچسانی واریانس در الگوها از آزمون وایت استفاده دده اسزت
که نتای آن در جدول دچارۀ  3نشان داده دزده اسزت .در صزورتی کزه آمارههزای آزمزون
وایت معنادار بادند فزرص  H0یعنزی هچسزان بزودن واریزانس خطاهزا رد دزده و بزرای رفزع
ناهچسانی واریانس باید اادام نچود.
هچچنان که مشاهده میدود در برازش هر سه الگو ،آمزارۀ  Fآزمزون وایزت در سزطح
اطچینان  %99معنادار است .آزمون آری

الگرانژ نیز برای هر سزه الگزو در سزطح اطچینزان

 99%معنادار است .آمارۀ آزمون  Fبرای الگوهای 2 ،1و  3به ترتی

برابر با 8/838 ،13/684

و  9/279است .با توجه به سطو معنادارای بهدست آمده برای آزمون وایزت ،فزرص صزفر
مبنی بر هچسانی واریانس خطاها برای هزر سزه الگزوی بزرازش دزده رد میدزود و بنزابراین
ناهچسانی واریانس وجود دارد که بزرای رفزع آن از روش ت زحیح وایزت (انحزراف معیزار
سازگار دده با ناهچسانی) استفاده دده است.
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جدول شمارۀ .3نتیجۀ آزمون وایت برای تشخیص ناهمسانی واریانس

فرصH0

نوع
آزمون

الگو

واریانس خطاها هچسان است

1
وایت

2
3

آماره

آزمونF
آزمون آزی

الگرانژ

آزمونF
آزمون آزی

الگرانژ

آزمونF
آزمون آزی

الگرانژ

معناداری

نتیجة آزمون

13/684

0/000

رد فرص( H0وجود

172/68

0/000

ناهچسانی واریانس)

8/838

0/000

رد فرص( H0وجود

189/462

0/000

ناهچسانی واریانس)

9/279

0/000

رد فرص( H0وجود

180/717

0/000

ناهچسانی واریانس)

نتیجۀ آزمون فرضیۀ اول

جدول دچارۀ  4ننای آزمون فرآیة اول پژوهش را نشان میدهد .با استفاده از الگزوی
 1رابطة بین ااالم تعهدی سرمایه در گردش و عدم اطچینان محیطی که با متغیر نوسانپذیری
بازدۀ سهام درکتها اندازهگیری میدد مورد بررسی و آزمون ارار گرفزت .بزرای بررسزی
وجززود و یززا عززدم وجززود هچخطززی بززین متغیرهززای توآززیحی از معیززار عامززل تززورم
واریانس20استفاده میدود .هچخطی مشکلی است که از ساختار دادهها (و نزه دزیوۀ بزرآورد
الگو) نادی میدود .در صورتی که عدد بهدست آمده برای عامل تورم وایانس باالتر از 10
بادد ،بیانگر وجود هچخطی ددید بین متغیرها خواهد بزود در ییزر ایزن صزور  ،هچخطزی
اابل ایچاص خواهد بود .برای هچزة متغیرهزای توآزیحی در جزدول دزچارۀ  4عامزل تزورم
واریانس کچتر از  10بوده و بنابراین مشکل هچخطی در تخچزین الگزو وجزود نزدارد .آمزارۀ
دوربین واتسون نیز برای الگوی برازش دده برابر با  1/736است .برای آزمون وجزود خزود
هچبستگی سریالی بین باایچاندهها از آمارۀ دوربین واتسون اسزتفاده میدزود .چنانچزه آمزارۀ
دوربین واتسون برای الگوی برازش دده در بازه  1/5و  2/5ارار دادته بادد میتوان به طور
تقریبی پذیرفت که بین باایچاندهها خود هچبستگی مرتبة اول وجود ندارد .با توجزه بزه عزدد
بهدست آمده برای آمارۀ دوربین واتسزون میتزوان گفزت کزه بزه طزور تقریبزی در تخچزین
الگوی  1اجزا خطا هچبستگی معنزاداری بزا یکزدیگر ندارنزد .هچچنزین باتوجزه بزه آمزارۀ F
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بهدست آمده و سطح معناداری آن که به ترتیز

برابزر بزا  5/943و  0/000هسزتند میتزوان

نتیجه گرفت که در سطح اطچینان  %99الگزوی رگرسزیون خطزی از لحزا آمزاری معنزادار
است .آری تعیین تعدیل دده نیز برابر با 0/054است.
جدول شمارۀ  .4نتیجۀ آزمون فرضیۀ اول(تخمین الگوی )1

WCAi,t+1= α+β1Voli,t + β2 Log(Assets)i,t +β3Log(MBT)i,t +β4Levi,t + β5CFOi,t +εi,t
آری

آمارۀ t

سطح معناداری

عامل تورم واریانس

)(Constant

0/139

1/074

0/283

-

Voli,t

-1/465

-2/428

0/015

1/104

Log(Assets)i,t

-0/003

-0/716

0/473

1/052

Log(MBT)i,t

0/011

0/965

0/334

1/12

Levi,t

0/027

0/494

0/621

1/734

CFOi,t

0/151

2/428

0/015

1/684

متغیر

آری تعیین تعدیل دده0/054 :

آری تعیین0/065 :

سطح معناداری0/000 :F

آمارۀ5/943 :F

دوربین واتسون 1/736:
تعداد مشاهدا 432 :

جدول شمارۀ  .5نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم (تخمین الگوی )2

WCAi,t+1= α + β1Voli,t+ β2OpCyclei,t + β3Vol*OpCyclei,t + β4Log(Assets)i,t +
β5Log(MBT)i,t + β6Levi,t + β7CFOi,t + εi,t
آری

آمارۀ t

سطح معناداری

عامل تورم واریانس

)(Constant

0/158

1/219

0/223

-

Voli,t

-1/504

-2/353

0/019

1/279

OpCyclei,t

-0/059

-0/922

0/357

2/531

Vol*OpCyclei,t

0/411

0/192

0/847

2/846

Log(Assets)i,t

-0/003

-0/745

0/456

1/074

Log(MBT)i,t

0/01

0/843

0/399

1/134

Levi,t

0/029

0/522

0/601

1/773

CFOi,t

0/143

2/282

0/023

1/739

متغیر

آری تعیین تعدیل دده0/052 :
سطح معناداری0/000 :F

آری تعیین0/068 :

دوربین واتسون1/739 :

آمارۀ 2/422 :F

تعداد مشاهدا 432 :
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آری

متغیر نوسانپذیری بازدۀ سهام یعنی  Volبرابر بزا  -1/465بزوده و بزا توجزه بزه

سطح معناداری آمارۀ  tآن که آن که برابر بزا 0/015اسزت ،فرآزیة اول پزژوهش در سزطح
اطچینان  %95پذیرفته میدود .بر این اسا

میتوان بیان نچود که نوسزانپذیری بزازدۀ سزهام

تأثیر منفی و معناداری بر ااالم تعهدی سرمایه در گردش دارد.
نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم

برای آزمون فرآیة دوم با استفاده از الگوی 2رابطة بزین نوسزانپذیری بزازدۀ سزهام بزا
ااالم تعهدی با در نظر گرفتن چرخة عچلیاتی درکتها مورد آزمزون ازرار گرفزت .جزدول
دچارۀ  5نتای برآورد الگوی  2پژوهش را نشان میدهد .نتای نشان میدهد که اجززا خطزا
هچبستگی معناداری با یکدیگر ندارند ،زیرا عدد بهدست آمده برای آمارۀ دوربزین واتسزون
به طزور تقریبزی نزدیزک عزدد  2اسزت ( .)1/739هچچنزین در سزطح اطچینزان  %99الگزوی
رگرسیون خطی از لحا آماری معنادار اسزت زیزرا کزه سزطح معنزاداری آمزارۀ  Fبرابزر بزا
 0/000است .عامل تورم واریانس نیزز بزرای هچزه متغیرهزای توآزیحی کچتزر از  10بزوده و
بنابراین مشکل هچخطی در تخچین الگو وجود ندارد .متغیر مورد نظر در تخچزین الگزوی ،2
متغیر  Vol*OpCycleاست که در وااع متغیر تعامزل بزین دو متغیزر نوسزانپذیری و چرخزة
عچلیاتی بوده و آری

آن برابر با 0/411است .با توجه به سطح معناداری آمارۀ tکه برابر بزا

 0/847است فرآیة دوم پژوهش پذیرفته نچیدود .بر این اسزا

میتزوان گفزت کزه تزأثیر

چرخة عچلیاتی درکتها بر رابطة بین نوسزانپذیری و اازالم تعهزدی سزرمایه در گزردش از
لحا آماری معنادار نیست.
نتیجۀ آزمون فرضیۀ سوم

جدول دچارۀ  6نتیجة آزمون فرآیة سوم پژوهش را نشان میدهد که در آن الگوی 3
برازش دده است .هچچنان که در جدول دزچارۀ  6مشزاهده میدزود عامزل تزورم واریزانس
برای هچه متغیرهای توآیحی کچتزر از  10بزوده و بنزابراین مشزکل هچخطزی اابزل ایچزاص
خواهد بود .آمارۀ دوربین واتسون برابر با  1/812بزوده و نشزان میدهزد کزه اجززای اخزالل
هچبستگی معناداری با یکدیگر ندارند .با توجه به سطح معناداری آمارۀ  Fکه برابر با 0/000
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است ،میتوان نتیجه گرفت که الگو در سطح اطچینان  %99معنادار اسزت .پیشبینزی بزر ایزن
بود که آری

متغیر تعامل بین دو متغیر نوسانپذیری بازدۀ سزهام و درمانزدگی مزالی یعنزی

 Vol*Distressمثبت و معنادار خواهد بود .هچچنان که مشزاهده میدزود آزری

بهدسزت

آمده برای متغیر  Vol*Distressبرابر با 2/568است و با توجه به آماره  tو سزطح معنزاداری
آن که به ترتی

برابر با  2/296و  0/022است فرآیة سزوم پزژوهش بزا خطزای  %5پذیرفتزه

دده و نتیجزه گرفتزه میدزود کزه تزأثیر درمانزدگی مزالی دزرکتها بزر دزد رابطزة بزین
نوسانپذیری و ااالم تعهدی سرمایه در گردش از لحا آماری معنادار است.
از بین متغیرهای کنترلی ،در هر سه الگو برآورد دده متغیزر خزالک جریزان وجزه نقزد
حاصل از فعالیتهای عچلیاتی یعنی  CFOرابطة مثبت و معناداری (با سطح اطچینان  )%95بزا
ااالم تعهدی سرمایه در گردش دارد.
جدول شمارۀ .6نتیجۀ آزمون فرضیۀ سوم (تخمین الگوی )3

WCAi,t+1= α + β1Voli,t + β2Distressi,t + β3Distress*Voli,t + β4Log(Assets)i,t +
β5Log(MBT)i,t + β6Levi,t + β7CFOi,t + εi,t
آری

آمارۀ t

سطح معناداری

عامل تورم واریانس

)(Constant

0/183

1/444

0/149

-

Voli,t

-3/149

-3/519

0/000

3/422

Distressi,t

-0/104

-3/428

0/000

4/682

Vol*Distressi,t

2/568

2/296

0/022

6/691

Log(Assets)i,t

-0/002

-0/544

0/586

1/066

Log(MBT)i,t

0/011

0/926

0/354

1/249

Levi,t

0/022

0/393

0/693

1/856

CFOi,t

0/153

2/474

0/013

1/772

متغیر

آری تعیین تعدیل دده0/086 :
سطح معناداری0/000 :F

آری تعیین0/101 :

دوربین واتسون1/812 :

آمارۀ 6/825 :F

تعداد مشاهدا 432 :

آزمونهای اضافی

برای استحکام بیشتر نتزای  ،رابطزة بزین نوسزانپذیری و مخزار سزرمایهای نیزز مزورد
بررسی ارار گرفته است .هچچنان کزه در مبزانی نظزری توآزیح داده دزد ،پیشبینزی وجزود
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رابطة منفی بین نوسانپذیری بازدۀ سهام و ااالم تعهدی از این بحث سرچشچه میگیزرد کزه
ااالم تعهدی سرمایه در گردش به عنوان بخشی از سرمایهگذاری دزرکتها در نظزر گرفتزه
میدود .بنابراین ،بر اسا

هچان مبانی نظری که تشریح دد بایزد بزین مخزار سزرمایهای و

نوسانپذیری بازدۀ سهام نیز رابطزة منفزی وجزود دادزته بادزد .در جزدول دزچارۀ  7تخچزین
الگوی  1با در نظر گرفتن مخار سرمایهای به عنوان متغیر وابسته ارا ه دده است.
در جدول دچارۀ  CE ،7مخار سرمایهای درکت  iدر سال  t+1اسزت .هچچنزان کزه
مشاهده میدود عدم اطچینان محیطی که در اینجزا بزا نوسزانپذیری بزازدۀ سزهام نشزان داده
میدود با مخار سرمایهای درکتها ،رابطة منفی دارد (آری

 Volبرابر با  -1/505بزوده

و معناداری آن برابر با  0/01است) .در وااع ،زمانی که نوسانپذیری بازدۀ سهام درکت باال
است ،مدیران ،مخار سرمایهای کچتری انجام میدهند و بر اسزا

تئزوری سزرمایهگذاری

اختیار وااعی ،منتظر میدوند تا عدم اطچینان کچتر دود.
برای آزمون دوباره تأثیر احتچال وردکسزتگی دزرکتها بزر رابطزة بزین نوسزانپذیری
بازدۀ سهام و ااالم تعهدی سزرمایه در گزردش و اسزتحکام بیشزتر نتزای بزه دسزت آمزده از
آزمون فرآیة سوم پژوهش ،کل درکتهای نچونه به دو دسته تقسزیم دزدند .دزرکتهایی
که نچرۀ داخک وردکستگی آنها باالتر از میانة نچرا این داخک یعنی عدد  17/789بزود
بهعنوان درکتهای با احتچال وردکستگی پا ین طبقهبندی دزده و آنهزایی کزه پزا ینتزر از
میانه بودند به عنوان درکتهای با احتچال وردکستگی باال طبقهبنزدی دزدند .در جزدول 8
نتای تخچین الگوی  1برای هر دو گروه ازدرکتها به صور خالصه ارا ه دده است.
مشاهده میدود در درکتهای با احتچال وردکستگی پا ین ،بین نوسزانپذیری بزازدۀ
سهام و ااالم تعهدی سرمایه در گردش ،رابطة منفی و معنزاداری وجزود دارد (آزری

Vol

برابر با  -1/875بوده و معناداری آن  0/039اسزت) ،ولزی زمزانی کزه احتچزال وردکسزتگی
درکتها بیشتر میدود این رابطه کچرنگ دده و معناداری رابطه کاهش پیزدا میکنزد (در
مجچوعة دزرکتهای بزا احتچزال وردکسزتگی بزاال آزری

 Volبرابزر بزا  -0/918بزوده و
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معناداری آن  0/277است) .این یافته در تطابن با مفاهیم نظری مطزر دزده اسزت کزه بیزان
میکنززددر دززرکتهایی کززه دچززار بحززران مززالی دززدهاند نیرومنززدی رابطززة منفززی بززین
نوسانپذیری بازدۀ سهام و ااالم تعهدی سرمایه در گردش کاهش پیدا میکند.
جدول شمارۀ  .7تخمین الگوی  1با در نظر گرفتن مخارج سرمایهای به عنوان متغبر وابسته

CEi,t+1= α+β1Voli,t + β2 Log(Assets)i,t +β3Log(MBT)i,t +β4Levi,t + β5CFOi,t +εi,t
آری

آمارۀ t

سطح معناداری

عامل تورم واریانس

)(Constant

0/031

0/256

0/797

-

Voli,t

-1/505

-2/586

0/01

1/145

Log(Assets)i,t

0/0007

0/173

0/862

1/069

Log(MBT)i,t

0/019

1/723

0/085

1/124

Levi,t

0/032

0/626

0/531

1/974

CFOi,t

0/06

1/146

0/252

1/865

متغیر

آری تعیین تعدیل دده0/055 :

آری تعیین0/066 :

دوربین واتسون1/784 :

سطح معناداری0/000 :F

آمارۀ 6/1 :F

تعداد مشاهدا 432 :

سطح معناداری 0/515 :Fلیچر

آمارۀ  0/762 :Fلیچر

سطح معناداری 0/000 :Fآزمون وایت

آمارۀ  15/662 :Fآزمون وایت

جدول شمارۀ  .8تخمین الگوی  1برای دو گروه شرکتهای با احتمال ورشکستگی باال و پائین

WCAi,t+1= α+β1Voli,t + β2 Log(Assets)i,t +β3Log(MBT)i,t +β4Levi,t + β5CFOi,t +εi,t
نوع درکتها
متغیر

مجچوعه درکتهای با احتچال

مجچوعه درکتهای با احتچال

وردکستگی پا ین

وردکستگی باال

آری

آمارۀ t

سطح

آری

آمارۀ t

معناداری

سطح
معناداری

)(Constant

0/265

1/385

0/167

-0/082

-0/47

0/638

Voli,t

-1/875

-2/07

0/039

-0/918

-1/088

0/277

Log(Assets)i,t

-0/006

-0/922

0/357

0/001

0/305

0/76

Log(MBT)i,t

-0/005

-0/367

0/713

-0/001

-0/088

0/929

Levi,t

-0/032

-0/549

0/583

0/223

1/996

0/047

CFOi,t

0/198

2/32

0/021

0/122

1/495

0/136

تعداد مشاهدا هر مجچوعه216 :

آری تعیین تعدیل دده0/085 :

آری تعیین تعدیل دده0/061 :
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بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش بر اسا

دیدگاه سرمایهگذاری مبتنی بر اختیزار وااعزی پیشبینزی دزد

که باال بودن نوسانپذیری بازدۀ سهام باعث کاهش ااالم تعهدی سرمایه در گردش خواهزد
دد .یافتههای تجربی این پیشبینی را تأیید نچوده و نشان میدهد که بین نوسانپذیری بازدۀ
سهام و ااالم تعهدی سرمایه در گردش رابطة منفی وجود دارد .در وااع میتوان گفزت کزه
در صور وجود عدم اطچینان و نوسانپذیری عوامل مالی و اات ادی دزرکت ،ت زچیچا
سرمایهگذاری صرفاً بر اسا

اواعد ارزش فعلی خالک نبوده و سرمایهگذاری زمانی انجزام

میدود که ارزش فعلی خالک پروژه بیشتر از ارزش به تأخیر انداختن آن بادد .این یافته بزا
نتیجه پژوهش عاریا و هچکاران ( )2016و بدرسچر و هچکاران ( )2013هچخوانی دارد.
نتیجة دیگر پژوهش این بود که افزایش احتچال وردکستگی درکتها باعزث کزاهش
نیرومندی رابطة منفی بین نوسانپذیری و ااالم تعهدی سرمایه در گردش میدزود .از مهزم-
ترین دالیل کاهش دد این رابطه بزه ماننزد نتیجزه پزژوهش انجزام دزده توسز آیزدوفزر
( )2008میتواند انگیزههای انتقال ریسک سزرمایهگذاران بادزد کزه باعزث معکزو

دزدن

رابطة منفی بین سرمایهگذاری و عدم اطچینان میدود .هچچنین نتزای نشزان داد بزر خزالف
آنچه که بر اسا

دیدگاه سرمایهگذاری مبتنی بر اختیار وااعی پیشبینی دده بود باال بزودن

چرخة عچلیاتی درکتها باعث افززایش دزد رابطزة منفزی بزین دو متغیزر نوسزانپذیری و
ااززالم تعهززدی سززرمایه در گززردش نچیدززود .در وااززع یافتززههای تجربززی نشززان داد کززه در
دززرکتهای مززورد بررسززی ،چرخززة عچلیززاتی بززاال باعززث افزززایش «ارزش انتظززار بززرای
سرمایهگذاری» نچیدود.
میزان اازالم تعهزدی دزرکتها ،بخزش عچزدهای ازسزرمایهگذاریهای انتخزا دزده
توس آنها را منعکس میکند .به نظر میرسد کزه مزدیران دزرکتها در اتخزاذ ت زچیچا
سرمایهگذاری و در درایطی که عدم اطچینان محیطزی وجزود دارد ،بایزد توجزه بیشزتری بزه
ااالم تعهدی سرمایه در گردش دادته بادند .پیشنهاد میدود که تدوین کننزدگان ازوانین و
استانداردهای حسابداری نیز ااالم تعهدی را به عنوان بخشزی از فعالیتهزای سزرمایهگذاری
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مؤسسا در نظر گرفته و صرفاً به عنوان بخشی از سوددهی در نظر نگیرند ،زیرا که بسیاری
از ویژگیهای سرمایهگذاریها (هچچنان که در این پژوهش مشاهده دد) در اازالم تعهزدی
نیز وجود خواهد دادت .هچچنین در تهیه استانداردها ،این مهم را که ااالم تعهزدی سزرمایه
در گردش را میتوان به عنوان بخشی از سرمایهگذاری درکتها لحزا نچزود مزدنظر ازرار
دهند.
در این پژوهش برای سنجش عدم اطچینان محیطی از نوسانپذیری بازدۀ روزانزة سزهام
استفاده دد .در پژوهشهای آتی برای سنجش عدم اطچینان از معیارهای دیگری مانند تغییر
پذیری سود و جریانهای نقدی میتوان استفاده کرد .هچچنین پیشزنهاد میدزود رابطزة بزین
عدم اطچینان محیطی و ااالم تعهدی سرمایه در گردش بزا در نظزر گزرفتن متغیرهزایی ماننزد
محافظهکاری و عدم تقارن اطالعاتی مورد بررسی و آزمون ارار گیرد.
یادداشتها
2. Fairfield ant
4. Schwartzand Trigeorgis
6. Guiso and Parigi
8. Eisdorfer
10. Morikawa
12. Optimal inventory
14. Distress
16. Breusch Pagan test
18. Panel
)20. Variance Inflation Factor (VIF

1. Real options-based investment
3. Arifand
5. Binding and Dibiasi
7. Bond and Cummins
9. Badertscherand
11. Sarkar
13. Cachon and Terwiesch
15. Chowtest
17. Pooled
19. White test
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