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Abstract
Objective: Information asymmetry between managers and financial institutions, the agency problem
and conflict of interest between managers and shareholders, has significantly affected investment
decisions. Liquidity, investment opportunities, and financial constraints influence optimal investment
decisions and play an important role in improving and promoting them. Due to the existing constraints,
companies have to be more sensitive to investment and emphasize cash flow when making investment
decisions. In this study, we examine the effect of liquidity sensitivity and investment opportunity on
investment decisions between companies with and without financial constraints. Restriction on
financing is one of the factors affecting the sensitivity of investment cash flows, which causes the entity
to lack resources and is an obstacle to financing all desirable investments. companies without
Restriction make easy decisions about how to invest and are less sensitive to external resources. But
financially constraints companies do not seem attractive because they do not have enough credit for
lending institutions. Therefore, they have to be more sensitive to investment and emphasize cash flow
during making decisions.
Method: We define companies without financial constraints and with financial constraints by using a
new and different approach, through dividend policy, cash flow, investment opportunity and debt
(leverage), in four stages. In the first stage, companies with low dividends are classified as companies
with financial constraints and companies with high dividends are nonfinancial constraints. In the second
stage, companies that have higher cash flows than the average sample are divided into companies with
nonfinancial constraints and companies with lower cash flows, as companies with financial constraints.
In the next step, companies with financial constraints are examined in terms of investment opportunities
using the book value criterion to the market. If the book-to-market ratio is less than the average of the
sample, they fall into the category of nonfinancial constraint, and if it is above the average, the company
has the financial constraint. Finally, companies with low debt ratios are classified as nonfinancial
constraints and other with high debt ratios in groups with financial constraints. Therefore, if companies
pay dividends, have high cash flow, book to market ratio and low debt, they are classified as
nonfinancial constraints, and if they do not pay dividends, low cash flow, book to market ratio and high
debt, are classified as financially constrained. The statistical sample in this research includes companies
that are members of the Tehran Stock Exchange from 2012 to 2019. By using the limitations of the
study, 189 companies were surveyed, which includes a total of 1,512 observations. Multivariate
regression has been used to investigate the effect of liquidity and investment opportunity with the
moderating role of financial constraints on investment. The independent variables of this research are
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Abstract
liquidity and investment opportunity. Liquidity is calculated through the company's cash flows and
investment opportunity is calculated through the book value to the market. It is also an investment
dependent variable that is obtained through net capital expenditures through the difference in fixed
assets in year t minus fixed assets in last year. Variables are divided into fixed assets to control the
different effects of the firm scale. The moderator variable is financial constraint, which is divided into
two parts, companies with financial constraints and nonfinancial constraints.
Results: The positive impact of liquidity and investment opportunities on investment decisions reflects
the interdependence between financing and investment decisions. On the other hand, if there is a
profitable investment opportunity, the manager tries to use it to maximize the wealth of shareholders,
which leads to an increase in the value of the company. Therefore, a more profitable investment
opportunity will lead to more investment.
The greater impact of liquidity on the investment decisions of companies with financial constraints
compared to companies without financial constraints is due to the lack of information asymmetry for
external financing. Thus, external financing is a more expensive debt than internal, which allows
companies with less financial constraints to access external sources of financing. Therefore, investment
decisions for companies with financial constraints are more sensitive to liquidity.
The greater impact of investment opportunities on the investment decisions of companies without
financial constraints compared to companies with financial constraints is that prior have easier access
to external capital markets. Therefore, they easily adapt financing sources to investments and have more
financial flexibility. As a result, companies with financial constraints are more sensitive to investment
opportunities in their investment decisions.
Conclusion: Liquidity and investment opportunity have a positive effect on investment decision which
is adjusted by financial constraints. The decision to invest in companies with financial constraints is
more sensitive to liquidity than companies without financial constraints, and this is the opposite of the
investment opportunity. Resource constraints and liquidity sensitivity affect corporate investment.
Liquidity and investment decisions are interrelated, which are moderated by financial constraints. In
this study, it was observed that liquidity and investment opportunities have a positive effect on
investment decisions; therefore, there is a correlation between financing and investment decisions. On
the other hand, if there is a profitable investment opportunity, the manager tries to use it to maximize
the wealth of shareholders, which leads to an increase in the value of the company; Therefore, a more
profitable investment opportunity will lead to more investment. In addition, liquidity has a greater
impact on the investment decisions of companies with financial constraints than nonfinancial
constraints companies. This event is due to information asymmetry for external financing; Thus,
external financing is a more expensive debt than internal financing, which allows companies with less
financial constraints to access external sources of financing. Investment decisions are more sensitive to
liquidity for companies with financial constraints. Finally, investment opportunities have a greater
impact on the investment decisions of companies nonfinancial constraints than companies with financial
constraints. This is because companies without financial constraints have easier access to external
capital markets; therefore, they easily adapt financing sources to investments and have more financial
flexibility. As a result, companies with nonfinancial constraints are more sensitive to investment
opportunities in their investment decisions.
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تأثیر نقدینگی و فرصت سرمایهگذاری بر تصمیمات سرمایهگذاری با نقش تعدیلگری
محدودیت مالی
شهناز مشایخ




الهه احمدی امین

چکیده
هدف :عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سههمامداران و مسههه ن ا ایندگی ،تصهه ی ات سههرماینگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد .اقدینگی،
فرصههتهای سههرماینگذاری و محدودیت مالی ،بر تصه ی ات بمینن سههرماینگذاری تأثیرگذار اسههت و بن بمد د ن ک

میا اید .لذا ،در این

پژوهش بن برر سی تأثیر ح سا سیت اقدینگی و فر صت سرماینگذاری بر ت ص یم سرماینگذاری بین شرکتهای با محدودیت مالی و بدون
محدودیت مالی میپردازیم.
روش :در این پژوهش شرکتهای بدون محدودیت مالی و ه چنین شرکتهای دارای محدودیتهای مالی را با رویکرد متفاوت ،با ا ستفاده از
سیا ست تق سیم س د ،جریاناقدی ،فر صت سرماینگذاری و بدهی (اهرم) ،در چمار مرح ن تعیین میکنیم .ا ان ماری در این مطالعن شامل
شرکتهای پذیرفتن شده در ب رس اوراق بمادار تمران از سال  0931تا  0931ا ست .با ت جن بن محدودیتهای تحقیق ،از میان ا ان ماری در
مج ع تعداد  083شرکت و  0101مشاهده بدست مده است.
یافتنها :بررسیهای م ج د در این پژوهش اشان میدهد ،شرکتهای دارای محدودیت مالی دسترسی ک تری بن منابع بیروای داراد و اسدت بن
اقدینگی در سرماینگذاری حساستر هستند .این در حالی است کن شرکت فاقد محدودیت مالی ،دارای ااعطافپذیری مالی بی شتر ب ده و ت ایل
باالتری در دسترسی بن بازار سرماین بیروای داراد و دارای حساسیت بیشتری بن فرصتهای سرماینگذاری هستند.
اتیجنگیری :اتایج حا صل از این مطالعن ا شان میدهد ،اقدینگی و فر صت سرماینگذاری بر ت ص یم سرماینگذاری تأثیر مثدت داراد کن این امر
بنو سی ن محدودیت مالی تعدیل می ش د .ه چنین ت ص یم سرماینگذاری در شرکتهای با محدودیت مالی در مقای سن با شرکتهای فاقد
محدودیت مالی اسدت بن اقدینگی حساسیت بیشتری دارد و این م ض ع برای فرصت سرماینگذاری معک س است.

واژههای کلیدی :اقدینگی ،تص یم سرماینگذاری ،محدودیتهای مالی ،فرصت سرماینگذاری.
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مقدمه

در شرایط بازار سرمایه کامل ،میان تصمیمات سرمایهگذاری و تأمین مالی هیچ رابطهای وجود ندارد .در صورت نبود
فر ضیه بازار کامل نیز تفکیک بین ت صمیمات سرمایهگذاری و ت صمیمات تأمین مالی روی میدهد .حتی در صورتی که
ساختار سرمایه به سبب عوامل مالیاتی یا سایر عوامل به ساختاری مرتبط تبدیل می شود ،باز هم رابطه م ستقیمی میان
سرمایهگذاری و تأمین مالی وجود ندارد .ابتدا برنامه سرمایهگذاری مورد ت صمیمگیری قرار گرفته و سپس تأمینمالی
انجام می شود .از آنجاییکه هدف ت صمیمات سرمایهگذاری در واقع بی شینه سازی ارزش شرکت ا ست ،لذا ت صمیمات
سرمایهگذاری باید م ستقل از ت صمیمات تأمین مالی انجام گیرد .این در حالی ا ست که نتایج تعدادی از پژوهشها ن شان
میدهد رابطهای بین نقدینگی و تصمیمات سرمایهگذاری وجود دارد (مارهفور 1و همکاران.)0210 ،
برخی دیگر از محققان ن شان دادند ،ت صمیمات سرمایهگذاری ن سبت به نقدینگی در د سته شرکتهایی با محدودیت
مالی در مقای سه با شرکتهایی که فاقد این محدودیت ه ستند ح سا سیت بی شتری دارد .شرکتی که در د ستر سی به منابع
بیرونی بازار سرمایه دارای مشکل است ،قسمت اعظمی از منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل شرکت تأمین میکند .به
این شررررکت در اصرررطدا دارای محدودیت مالی میگویند (چنگ 0و همکاران .)0216 ،جین 8و همکاران ( )0216با
بررسررری  810580شررررکت تولیدی چینی طی دوره  1663-0222بیان میکنند %62 ،شررررکتها با محدودیتهای مالی
خارجی روبرو هسررتند .در ایران نیز توجه ویژهای بر این حوزه شررده اسررت .محققان از معیارهای متفاوتی برای طبقهبندی
شرکتهای با محدودیت مالی و فاقد محدودیت استفاده نمودهاند؛ بنابراین ،معیارهای متفاوت وجه تمایز پژوهشها است
(علی نژاد سرراروکد ی و آ ین .)1868 ،کاشررانیپور و همکاران ( )1836در مطالعه خود ،از متغیرهایی مانند اندازه ،عمر و
نسبت سود تقسیمی استفاده نمودهاند .هاشمی و همکاران ( ،)1869شرکتهای با محدودیت مالی و غیرمالی را با استفاده
از الگوی هدالک و پیرس )0212( 0و معیارهایی مثل سایز و اندازه شرکت تفکیک کردند.
در پژوهش جاری برخدف پژوهشهای گذشرررته ،شررررکتهای با محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی از طریق
مشاهده سیاست تقسیم سود ،جریاننقدی ،فرصت سرمایهگذاری و بدهی در چهار مرحله طبقهبندی می شوند .بر اساس
تفاوتهای موجود در نتایج پژوهشهای پیشین و تفاوت اندازهگیریها ،هدف مطالعه حاضر اصدا سطح تأثیر نقدینگی
و فرصررت سرررمایهگذاری بر تصررمیم سرررمایهگذاری از طریق شرررکتهای با محدودیتهای مالی و فاقد این محدودیت
بهعنوان متغیر تعدیلگر است.
مبانی نظری ،مروری بر پیشینه پژوهش و تدوین فرضیهها
مبانی نظری

م شکل عدم تقارن اطدعاتی میان مدیران و مؤ س سات مالی ،م سئله نمایندگی و ت ضاد منافع بین مدیران و سهامداران،
تصمیمات سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار داده است .این امر میتواند به فرآیند سرمایهگذاری بیش ازحد یا کمتر ازحد
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منتهی گردد .پژوهشهای پیشررین بر سرره عامل مؤثر بر تصررمیمات سرررمایهگذاری یعنی جنبه نقدینگی ،فرصررتهای
سرمایهگذاری و محدودیت مالی ،تمرکز کردهاند.
تصررمیم سرررمایهگذاری ،تحت تأثیر توانایی شرررکت در تأمین وجه نقد قرار میگیرد تا شرررکت بتواند نیازهای
کوتاهمدت و بلندمدت خود را پاسخ دهد که به آن نقدینگی گفته میشود .شرکت نقدینگی خود را حفظ میکند تا مانع
هرگونه اختدل در فعالیت شرررکت جهت سرررمایهگذاری شررود (هدایت 1و همکاران .)0213 ،جریانهای نقدی یکی از
شاخصهای مهم ارزیابی واحد اقت صادی و معیاری برای اندازهگیری عملکرد شرکتها ا ست .مدیران شرکتهایی که
دارای م حدود یت در تأمین م نابع مالی هسرررت ند ،ج هت حفظ قدرت ر قابتی و میزان ن قدینگی ،ا قدام به رخیره نمودن
جریانهای نقدی به جای مصرررف آن مینمایند .لذا ،میزان منابع نقدی نقش مهمی در تصررمیمات سرررمایهگذاری خواهد
داشت .شرکتها جهت انجام سرمایهگذاری در راستای سودآوری ،نیاز به جریانهای نقدی دارند که هرچه باالتر است،
در سرمایهگذاری فعالتر هستند (هاشمی و همکاران.)1869 ،
حجم سرمایهگذاری شرکتها در درجه اول تحت تأثیر د ستر سی به سرمایه ا ست .بنابراین ،شرکتهایی که منابع
درونی کافی دارند ن سبت به رقبای خود از مزیت ن سبی برخوردار خواهند بود که فر صتهای ر شد و سرمایهگذاری را
تحت تأثیر قرار میدهد (مرادی و همکاران .)1869 ،فرصررت سرررمایهگذاری ترکیبی بین داراییهای موجود و انتخاب
سرمایهگذاری آتی است که میزان آن بستگی به مخارج تعیین شده توسط مدیریت در آینده دارد .رشد حقیقی شرکت
نیز وابسته به فرصت سرمایهگذاری کنونی است .شرکتهای دارای محدودیت مالی ،بهمنظور بهرهبرداری از فرصتهای
سرمایهگذاری سودآور آتی و جلوگیری از هدر رفتن آن ،قسمت زیادی از جریانهای نقدی خود را رخیره میکنند.
محدودیت در تأمین مالی یکی از عوامل تأثیرگذار بر حسرراسرریت جریانهای نقد سرررمایهگذاری اسررت که واحد
اقتصررادی را با کمبود منابع مواجه میکند و مانعی در تأمین مالی برای تمامی سرررمایهگذاریهای مطلوب ،اسررت (بادآور
نهندی و درخور  .)1860شرکتهای نامحدود به آ سانی درباره نحوه سرمایهگذاری ت صمیمگیری میکنند و ح سا سیت
کمتری به منابع خارجی دارند .اما شرررکتهای محدود به علت نداشررتن اعتبار کافی برای مؤسررسررات تأمین اعتبار جذاب
بهنظر نمیآیند .بنابراین ،مجبورند به سرمایهگذاری ح سا سیت بی شتری دا شته و هنگام ت صمیمگیری بر جریان نقد تأکید
کنند (حاجیها و چمخانی .)1869 ،در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع میباشیم که حساسیت نقدینگی و فرصت
سرمایهگذاری بر تصمیم سرمایهگذاری تأثیر میگذارد و محدودیت مالی عامل تأثیرگذاری بر این رابطه است؟
پیشینه پژوهش

برخی پژوهشها ن شان دادند تصمیم سرمایهگذاری در شرکتهای با محدودیت مالی در مقای سه با شرکتهای فاقد
محدودیت نسرربت به نقدینگی حسرراسرریت بیشررتری دارد .تعدادی دیگر بیان کردند سرررمایهگذاری شرررکتهای فاقد
محدودیت مالی نسبت به نقدینگی در قیاس با سرمایهگذاری شرکتهای با محدودیت حساستر است .اولین مطالعه که
اهمیت محدودیتهای مالی را در تصررمیمگیریهای سرررمایهگذاری مطرا میکند توسررط فازاری و همکاران)1633( 0
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انجام شد (اسماعیل 1و همکاران .)0212 ،نتایج  FHPتوسط کاپدن و زینگلس ( )KZبه چالش کشیده شد .نتایج متضاد
به دلیل معیارهای مختلف برای محدودیتهای مالی اسررت FHP .اندازه و سررن شرررکت و پرداخت سررود سررهام و  KZاز
نقدینگی برای محدودیتهای مالی اسرررتفاده نمودند (مالیر 0و همکاران .)0219 ،پارک )0216( 8بیان میکند معیارهای
محدودیت در این خصوص اهمیت دارد اما یکی از علتهای دیگر نتایج متفاوت ،انتخاب نمونه است .کپدن و زینگلس

0

( )1662زیر مجموعه کوچکی از گروه انتخابی فازری را مورد بررسی قرار دادند و نتایج متضادی را دریافتند.
م طابق درایور و ماناز بوگارین )0216( 5محدودیت مالی اغلب در اثر عدم تقارن اطدعات ای جاد میشرررود که در
شرررکتهای کوچک که نظارت برای آنها اقتصررادی نیسررت ،به چشررم میخورد .اما در زمان بحران  0222شرررکتهای
بزرگ نیز دچار آن شدند .لئو و لو )0216( 9بیان کردند ،بی شتر شرکتهای دارای محدودیت ،کوچک و غیرنقد بوده و
شرکتهای غیر محدودیت ،بزرگ و نقد شونده ه ستند .اودا 2و همکاران ( )0216تأکید میکنند ح ضور شرکتها در
بورس در مقای سه با شرکت م شابه غیر بور سی ،محدودیتهای مالی را کاهش میدهد .زیرا این شرکتها بزرگ بوده و
از قدمت ،سررردمت مالی و رتبه اعتباری مطلوبی برخوردارند .محدودیت مالی ،دارای نتایج و پیامدهای اقتصرررادی منفی
برای شرکتها است .احتمال خروج شرکتها از بازار را افزایش میدهد و یک عامل خطرناک برای قیمت سهام است.
(داآل 3و همکاران .)0216 ،عدوهبرآن ،چنین شرکتهایی با چالشهای هزینه باالتر سرمایه ،سطح باالتر ری سک ،بازده
سهام پایینتر ،شانس کمتر بقا ،کیفیت ضعیفتر گزارشگری مالی و کاهش سرمایهگذاری مواجه ه ستند (حیدر 156و
همکاران.)0213 ،
در ایران ،کاشرررانی پور و هم کاران ( )1836عنوان نمود ند شرررر کت های دارای م حدود یت مالی ،حسررراسررر یت
سررررما یه گذاری به جریان نقد باالتری داشرررته و هنگام اتخار تصرررمیمات ،بر جر یان های نقد داخلی تأکید میکند و
شرررکتهای با محدودیت ،هزینه تأمین مالی بیرونی بیشتر و دسررترسرری کمتری دارند .حقیقت و زرگر فیوجی (،)1860
بیان کردند بین مخارج سررررمایهای با جریانهای نقدی رابطه مثبتی وجود دارد و تأثیر متقابل وجهنقد نگهداری شرررده بر
حسرراسرریت سرررمایهگذاری بر جریان نقدی بهصررورت منفی اسررت که در شرررکتهای با محدودیت مالی قویتر اسررت.
سلمانیان و همکاران ( )1022عنوان نمودند پنج متغیر نسبت وجهنقد عملیاتی به کل داراییها ،اهرم مالی ،کیوتوبین ،بازده
فروش و نسرربت مالکان نهادی به عنوان متغیرهای با اهمیت در پیشبینی محدودیتهای مالی شرررکتها انتخاب ش ردهاند.
ژوالنژاد و بخردین سب ( )1866عنوان نمودند واب ستگی متقابل فر صتهای سرمایهگذاری شرکت با شرکتهای رقیب
منجر به باال بردن ارزش نگهداشت وجه نقد میشود .هنگامیکه در بازار رفتارهای تهاجمی از سوی شرکت رقیب وجود
دارد ارزش نگهداشت وجه نقد کاهش یافته اما در بین شرکتهای دارای محدودیت مالی ،واب ستگی متقابل فر صتهای
سرمایهگذاری شرکت با شرکتهای رقیب منجر به کاهش ارزش نگهداشت وجه نقد میشود.
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فرضیه پژوهش

شرکت زمانی م شکل در تأمینمالی سرمایهگذاریهای خود نخواهد دا شت که وجهنقد تأمین کرده ا ست .جریان
نقدی ،یک شاخص برای نقدینگی است که شامل جریان نقدی ورودی و خروجی است .جریان نقدی خروجی معموالً
برای انجام سرررمایهگذاری جدید بوده و جریان نقدی ورودی نتیجه سرررمایهگذاری اسررت .مطالعات ،مطابق با آنچه در
پیشینه ارا ه شده ،دریافتند همبستگی میان نقدینگی و تصمیمات سرمایهگذاری وجود دارد .فرصت سرمایهگذاری ترکیبی
بین داراییهای موجود و انتخاب سرمایهگذاری آتی از طریق خالص ارزش بازیافتنی مثبت است .فرصت سرمایهگذاری
بیانگر ارزش شرکت ا ست که میزان آن ب ستگی به مخارج تعیین شده تو سط مدیریت در آینده دارد .عدوهبراین ر شد
حقیقی شرررکت وابسررته به فرصررت سرررمایهگذاری کنونی اسررت که سررودآوری بیشررتری به همراه دارد .در فرصررت
سرمایهگذاری سودآور ،مدیر تدش میکند جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران استفاده کند و هرچه سودآورتر باشد،
سرمایهگذاری بیشتری انجام خواهد شد (هدایت و همکاران .)0213 ،محدودیت مالی ،توانایی مدیران را برای تأمین مالی
پروژهها محدود میسرررازد .شررررکتهای با محدودیت مالی باالتر بر تأمین مالی داخلی بیشرررتر تکیه میکنند که میتواند
نظارت سهامداران یا ا شخاص بیرونی را بر ت صمیمات سرمایهگذاری اتخار شده کاهش دهد .شرکتهای با محدودیت
مالی ن سبت به نقدینگی در سرمایهگذاری ح سا سیت بی شتری دارند که به سبب عدم تقارن اطدعاتی تأمین مالی بیرونی
ا ست .فر صتهای سرمایه گذاری یک مکانیزم کنترل مدیریت ا ست که میتواند واب سته بهمیزان منابع تأمین مالی با شد.
فرصتهای سرمایهگذاری تأثیر مثبتی بر تصمیم سرمایهگذاری دارند .اما تصمیم سرمایهگذاری شرکت فاقد محدودیت
در قیاس با شرکت با محدودیت مالی ،بیشتر به فرصت سرمایهگذاری حساس است .با توجه به مبانی نظری ارا ه شده و
هدف اصلی پژوهش فرضیههای زیر تنظیم میشود:
فرضیه اول :نقدینگی رابطه مثبتی با تصمیم سرمایهگذاری دارد.
فرضیه دوم :فرصت سرمایهگذاری تأثیر مثبتی بر تصمیم سرمایهگذاری دارد.
فرضرریه سرروم :نقدینگی بر تصررمیم سرررمایهگذاری شرررکتهای با محدودیت مالی در قیاس با شرررکتهای فاقد
محدودیت مالی با حساسیت بیشتری روبرو است.
فرضیه چهارم :فرصت سرمایهگذاری تأثیر بیشتری بر تصمیم سرمایهگذاری شرکتهای بدون محدودیت مالی ،در
قیاس با شرکت با محدودیت مالی ،میگذارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و پژوهش توصیفی همبستگی است جامعه آماری پژوهش تمام شرکتهای
بورسی از سال  1862تا  1862است که دارای شرایط زیر باشند:
 -1در خدل دوره پژوهش ،دوره مالی آنها تغییر نداشته است.
 -0به عنوان شرکتهای فعال حوزههای مالی ،شامل شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها ،بیمهها و مؤ س سات مالی
نیستند.
 -8شرکتهایی که اطدعات آنها بهصورت کامل و جامع در دسترس است.
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 -0به منظور قابل مقایسه بودن اطدعات ،سال مالی شرکتهای منتخب منتهی به  06اسفند ماه است.
با توجه به محدودیتها ،جامعه آماری شررامل  136شرررکت و در مجموع  11510داده اسررت .الگوی پژوهش مطابق با
هدایت و همکاران ( )0213به شرا ریل است.
( )1

𝑡𝑖𝑈 𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝐹𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐵𝑀𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐹𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐵𝑀𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡 +

متغیرهای پژوهش

متغیرهای مستقل این پژوهش نقدینگی  CFو فرصت سرمایهگذاری  BMمیباشند که نقدینگی از طریق جریانهای
نقدی شرکت و فر صت سرمایهگذاری نیز از طریق ارزش دفتری به بازار محا سبه می شود .جریان نقدی از تق سیم سود
خالص بهعدوه اسررتهدک منهای سررود نقدی تقسرریمی دوره تقسرریم بر خالص داراییهای ثابت اندازهگیری میشررود.
همچنین ،متغیر واب سته سرررمایهگذاری اسررت که از طریق خالص مخارج سرررمایهای از طریق تفاوت داراییهای ثابت در
سال  tمنهای داراییهای ثابت در سال  t-1بد ست میآید .متغیرها بر داراییهای ثابت تق سیم می شوند تا تأثیر متفاوت
مقیاس شرکت کنترل گردد (هدایت و همکاران.)0213 ،
متغیر تعدیلگر ،محدودیت مالی اسررت که به دو بخش ،شرررکتهایی با محدودیت مالی و فاقد محدودیت تقسرریم
شدهاند .برای تفکیک شرکتها در مبانی نظری از معیارهای تکی و ترکیبی استفاده شده است .جهت معیارهای تکی ،از
مواردی مانند اندازه ،سن شرکت  ،سود تق سیمی ،اهرم مالی ،ساختار مالکیت و معیارهای ترکیبی از شاخص کاپدن و
زینگلس  KZو شاخص وایتدوو استفاده میشود .معیار کاپدن و زینگلس ( ،)1662شامل جریان نقد عملیاتی ،سود سهام،
وجهنقد  ،اهرم مالی و کیوتوبین اسرت .شراخص وایتدوو شرامل متغیرهای جریان نقد عملیاتی ،پرداخت سرود سرهام ،اهرم
مالی ،لگاریتم داراییها ،نرخ رشد فروش است (حقیقت و زرگر فیوجی .)1860 ،در این پژوهش با گذر از چهار مرحله،
شرکتها به دو دسته با محدودیت مالی و فاقد محدودیت تقسیم میشوند.
مرحله اول -سیا ست تق سیم سود شرکت :در ادبیات ،شرررکتها با سررطح سررود سررهام تقسرریمی کم بهعنوان
شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهایی با سود تقسیمی سهام باال ،فاقد محدودیت طبقهبندی میشوند .شرکتهایی
که سود سهام پرداخت نمیکنند نیازهای دیگری در اولویت دارند .شرکتهایی که سود سهام تقسیم مینمایند ،احتمال
پایینی وجود دارد که با محدودیتهای مالی مواجه شوند زیرا زمانیکه توانایی آنها در د ستر سی به تأمین مالی خارجی
کاهش یابد ،میتوانند پرداخت سود سهام را متوقف نمایند.
مرحله دوم– جریان نقدی :با توجه به پژوهش با ستو و کاتالزیس )0211( 1و چن )0210( 0شرکتهایی که ن سبت
به میانگین نمونه دارای جریانهای نقدی باالتری ه ستند در د سته شرکتهای فاقد محدودیت مالی و شرکتهای دارای
جریانهای نقدی کمتر ،به عنوان شرکت با محدودیت تقسیم میشوند.
مرحله سوم– فرصتهای سرمایهگذاری :شرکتهای دارای محدودیت مالی ،از لحاظ فرصتهای سرمایهگذاری
با اسررتفاده از معیار ارزش دفتری به بازار مورد بررسرری قرار میگیرند .اگر نسرربت دفتری به بازار کمتر از میانگین نمونه
اسررت ،در دسررته فاقد محدودیت مالی و اگر باالتر از میانگین هسررت ،جزء با محدودیت مالی قرار میگیرند .اگر ارزش
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دفتری شرکت نسبت به ارزش بازار آن پایینتر است ،قادر به تحصیل منابع تأمین مالی بیرونی بوده و سرمایهگذاران تمایل
به خرید اوراق بهادار آن دارند.
مرحله چهارم -بدهی :شرکتهای با سطح بدهی زیاد جهت د ستر سی به منابع تأمین مالی بیرونی با د شواریهایی
روبرو ه ستند و با سطح بدهی کم به راحتی به منابع تأمین مالی بیرونی د ستر سی دارند .بنابراین ،شرکت با ن سبت بدهی
کم ،بهعنوان شرررکتهای فاقد محدودیت و با نسرربت بدهی زیاد در گروه با محدودیت مالی دسررتهبندی میشررود .نحوه
طبقهبندی شرکتها ،در شکل  1به تصویر کشیده شده است D .سود سهام CF ،جریان نقدی BM ،نسبت دفتری به بازار
برای فر صتهای سرمایهگذاری DEB ،بدهی NFC ،شرکت فاقد محدودیت مالی ،و  FCشرکت با محدودیت مالی
ا ست .اگر شرکتها سود سهام پرداخت کرده ،جریاننقدی زیاد ،ن سبت دفتری به بازاری و بدهی کم دا شته با شند،
بهعنوان  NFCطبقهبندی می شوند .اگر شرکت سود سهام پرداخت ننماید ،جریان نقدی کم ،ن سبت دفتری به بازار و
بدهی زیادی دارد بهعنوان شرکت  FCطبقهبندی میشود.
پرداخت 1000
سود تقسیمی D

عدم پرداخت 062
جریان نقدی CF

باال 1000 + 02 = 1090
پایین 062 - 02 = 052
پایین 1090 + 53 = 1802
فرصت سرمایه گذاری BM
باال 052 - 53 = 160
پایین 1802 + 103 = 1003
بدهی DEB

باال 160 - 103 = 90

شکل  .1نتایج اصلی طبقهبندی تعداد شرکتهای دارای محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی در نمونه

شکل  1نشان میدهد 1000 ،شرکت سود سهام پرداخت نموده و  062شرکت پرداخت نمیکنند .شرکتی که سود
سهام پرداخت نمیکند بر اساس جریان نقدی طبقهبندی می شود 02 .نمونه جریاننقدی باالتری در قیاس با میانگین دارد
لذا ،شرکتهای فاقد محدودیت به  1090افزایش و شرکتهای دارای محدودیت به  052کاهش مییابند .شرکتهای با
جریان نقدی کم را از نظر نسبت دفتری به بازاری بررسی میکنیم .تعداد شرکتهایی که نسبت دفتری به بازاری کمتر از
میانگین دارند ،سبب میگردند نمونههای فاقد محدودیت با افزایش  53عدد به  1802شرکت افزایش یابد و در عین حال
نمونههای دارای محدودیت به  160شرکت ر سیده ا ست .شرکتهای با ن سبت دفتری به بازاری باال ن شان میدهد ،103
شرررکت بدهی کمتری در قیاس با میانگین نمونه دارد که سرربب میگردد شرررکتهای فاقد محدودیت به  1003نمونه
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افزایش و شررکتهای دارای محدودیت به  90عدد کاهش یابند .در نهایت شررکتهای طبقهبندی شرده بهعنوان NFC

 1003مورد و  FCتعداد  90عدد است.
سایر متغیرهای تعدیلگر شامل D ،متغیر ساختگی شرکت  FCو  1( NFCبرای متغیر  FCو  2برای متغیر ،)NFC
 CF*Dتعامل بین  CFبا متغیر ساختگی BM×D ،تعامل بین  BMو متغیر ساختگی است .متغیر کنترل  DERدر این الگو
بر اساس تقسیم کل بدهی بر سهام اندازهگیری میشود .شاخص  iشرکت و  tدوره را نشان میدهد.
یافتههای تحقیق
نتایج آمار توصیفی

از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخصهای مرکزی و پراکندگی ،جهت توصیف دادههای تحقیق استفاده شده است.
جدول  1آمار توصررریفی متغیرها را نشررران میدهد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و اثبات و یا رد فرضررریهها از روش
رگر سیون ا ستفاده شده ا ست .آزمون  Fلیمر و ها سمن به ترتیب برای تعیین تابلویی یا تلفیقی بودن نوع دادهها و تعیین
ثابت یا تصررادفی بودن عرض از مبدأ در مورد دادههای تابلویی مورد اسررتفاده قرار گرفتهاند .با توجه به کوچکتر بودن
سطح معناداری آماره آزمون مذکور از  ،%5کلیه الگوهای مورد استفاده در این پژوهش به روش اثرات ثابت برآورد شده
است.

به منظور جمعآوری اطدعات مورد نیاز برای بررسرری و تحلیل فرضرریهها از دادههای بورس اوراق بهادار دریافتی از
نرمافزار رهآورد نوین استفاده شده است .نرمال بودن متغیر وابسته با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنف انجام شده
و از تحلیل پانلی ا ستفاده نمودهایم .در این الگوها وجود یا عدم وجود اثرات و ثابت یا ت صادفی بودن اثرات برر سی شده
و در انتها منا سبترین الگو برآورد شده ا ست .پیشفرضهای مربوط به این الگوها برر سی گردیده و نرمال بودن متغیر
واب سته ،مانایی ،عدم خود همب ستگی ،وجود ارتباط خطی ،هم سانی واریانس و ندا شتن همخطی بین متغیرهای م ستقل با
آزمونهای مناسب نتیجهگیری شده است .جهت بررسی ناهمسانی واریانسهای الگو از آزمون کای دو بهره استفاده شد
که کمتر بودن مقدار احتمال این آزمون در کمتر از  %5حاکی از پذیرفته شدن فرض ناهم سانی واریانسهای الگو ا ست.
همچنین با توجه به اینکه سرررطح معناداری آزمون بیش از سرررطح خطای  %5اسرررت حاکی از عدم وجود خودهمبسرررتگی
خطاهای الگو اسررت .در نتایج مربوط به بررسری مدل پژوهش ،سررطح معناداری آزمون  Fکمتر از  %5بوده که حاکی از
معناداری الگو است .آزمون دوربین واتسون نیز با مقدار بین  1/5تا  0/5نشان از عدم وجود خودهمبستگی خطاهای الگو
دارد.
جدول  .1آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق

متغیر

نماد

تعداد

میانگین

میانه

سرمایهگذاری

INV

1528

2/265

2/283

2/082

CF

1523

2/020

2/112

1/086

8/302

BM

1060

2/022

2/806

2/856

0/882

6//022

D

1511

2/200

2

2

2

2

نقدینگی
فرصت سرمایهگذاری
محدودیت مالی

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

1/002

0/812

-2/508

1/222

13/332

-0/091

12/261

-2/656

0/223

2/222

1/222

مجله دانش حسابداری /دوره سیزدهم /ش 30 /0
در جدول  1شرراخصهای مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای مختلف محاسرربه شررده اسررت .نزدیک بودن مقادیر
میانگین و میانه نشرران میدهد توزیع متغیرها متقارن اسررت .تقارن یکی از ویژگیهای توزیع نرمال اسررت .مقدار میانگین
برای متغیر وابسته  INVبرابر  2/265و مقدار چولگی و کشیدگی برای آن به ترتیب برابر با  1/00و  0/81است.
بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته

نرمال بودن باقیماندههای الگو یکی از فرضهای ا صلی اعتبار رگر سیون ا ست که با آزمون کلموگروف -ا سمیرنف
نرمال بودن توزیع متغیرهای واب سته برر سی شده ا ست .زیرا نرمال بودن آن به نرمال بودن باقیماندههای الگو میانجامد.
جدول  0نتایج را ن شان میدهد .سطح معناداری برای متغیر واب سته  INVبرابر با  2/233ا ست که این مقدار بی شتر از 2/25
است ،لذا ،فرض صفر برای این متغیر رد نمیشود بدین معنا که توزیع آن نرمال است.
جدول  .2آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق (سرمایهگذاری) INV
تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار کلموگروف -اسمیرنف

سطح معناداری

نتیجه

1520

2/122

2/002

1/052

2/233

نرمال

انتخاب الگو

در این بخش الگو مناسررب شررامل ادغام شررده ،الگو با اثرات ثابت و یا تصررادفی انتخاب میگردد .نتایج آزمون چاو و
هاسمن در جدول  8ارا ه شده است:
جدول  .3آزمون چاو و آزمون هاسمن برای انتخاب الگو مناسب

آزمون چاو یا لیمر

نتیجه

آزمون هاسمن

مقدار

درجه آزادی

سطح معناداری

کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

1/292

133/106

2/222

81/102

9

2/222

الگو با اثرات ثابت

سررطح معناداری آزمون چاو  2/222اسررت ،بنابراین الگوها دارای اثرات جداگانهای برای شرررکتها هسررتند .سررطح
معناداری آزمون ها سمن کمتر از  2/25ا ست ،بنابراین ،الگو با اثرات ثابت منا سبترین الگو ا ست .جهت برر سی اینکه
شرکتهای با محدودیت مالی و فاقد محدودیت به لحاظ آماری متفاوت ه ستند ،به مقای سه میانگین متغیرها در دو گروه
میپردازیم .میانگین شرکتهای دو گروه بر اساس متغیرهای  BM ،CFو  DERبه لحاظ آماری تفاوت دارند.
جدول  .0مقایسه میانگین متغیرها در دو گروه شرکتهای دارای محدودیت و فاقد محدودیت مالی

متغیر

نماد

سرمایهگذاری

INV

جریان نقدی

CF

فرصت رشد

BM

محدودیت

تعداد

میانگین

فاقد

1001

2/125

دارا

90

-2/103

فاقد

1005

2/525

دارا

98

-2/029

فاقد

1088

2/860

دارا

91

2/255

مالی

آماره

درجه

سطح

آزادی

معناداری

2/212

1521

2/222

12/202

123

2/222

-5/812

90

2/222

نتیجه
تفاوت معنادار
وجود دارد
تفاوت معنادار
وجود دارد
تفاوت معنادار
وجود دارد

آماره آزمون برای  INVبرابر با  ،2/21برای  CFبرابر با  12/20و برای  BMبرابر با  -5/81اسررت که هر سرره حاکی از
تفاوت بین میانگین سه متغیر در دو گروه از شرکتهاست .مقدار میانگین  INVو  CFبرای شرکتهای فاقد محدودیت
بزرگتر از مقدار میانگین این متغیرها برای شرکتهای دارای محدودیت ا ست ولی مقدار میانگین  BMدر شرکتهای
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دارای محدودیت بزرگتر ا ست .در الگوی ا صلی سطح معناداری  Fبرابر با  2/222ا ست .بنابراین ،الگو معنادار ا ست.
 0/27از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین میشوند.
نتایج آزمون فرضیهها

بررسی  0فرضیه اصلی تحقیق به شرا ریل ارا ه میگردد.
جدول  .1برآورد و آزمون پارامترهای الگو

متغیر

مقدار ضریب

نماد

مقدار آماره

سطح معناداری

نتیجه

INV

مقدار ثابت

β0

2/202

8/212

2/222

مثبت و معنادار

-

جریان نقدی

CF

2/209

9/222

2/222

مثبت و معنادار

1/20

BM

2/100

2/062

2/222

مثبت و معنادار

1/15

D

-2/188

-0/812

2/201

منفی و معنادار

8/86

CF*D

2/159

0/292

2/229

مثبت و معنادار

1/062

BM*D

-2/191

-0/22

2/222

منفی و معنادار

8/062

DR

-2/221

-2/00

2/920

بی معنی

1/21

فرصت سرمایهگذاری
محدودیت مالی
جریان نقدی× محدودیت مالی
فرصت سرمایهگذاری× محدودیت مالی
بدهی  /سهام
مقدار F

0/08

سطح معناداریF

2/222

ضریب تعیین

2/02

دوربین واتسون

1/60

مقدار آماره  tبرای  CFبرابر با  9/22و در ناحیه رد فرض صررفر اسررت لذا رابطه آن با  INVمعنادار و مسررتقیم اسررت.
مقدار آماره آزمون برای  BMبرابر با ( 2/06معنادار و مثبت) ،برای  Dبرابر با ( -0/81معنادار و منفی) برای  CF×Dبرابر
با ( 0/29معنادار و مثبت) ،برای  BM×Dبرابر با ( -0/22معنادار و منفی) و برای  DRبرابر با ( -2/00بیمعنی) است .مقدار
آماره  tبرای عرض از مبدأ برابر با  8/21است که در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد.
مطابق جدول  ،5چهار فرضررریه پژوهش تأیید میشررروند .با توجه به ضرررریب مثبت متغیر  ،CFنقدینگی رابطه مثبتی با
تصررمیم سرررمایهگذاری دارد ،لذا ،فرضرریه اول تأیید میشررود .شرررکتی که نقدینگی زیادی دارد ،فرصررت سرررمایهگذاری
بیشتری دارد .با این وجود شرکتهای با نقدینگی زیاد به تضادهای نمایندگی حساساند .طبق تئوری نمایندگی ،مدیران
ترجیح میدهند از سررررمایه داخلی برای تأمین سررررمایهگذاریهای خود اسرررتفاده کنند؛ زیرا دخالت و نظارت از سررروی
سررهامداران یا اشررخاص بیرونی را بر تصررمیمات سرررمایهگذاری مدیران کاهش میدهد .مدیران تمایل دارند پروژههایی
برگزینند که اشرررخاص بیرونی به راحتی قادر به نظارت بر آن نباشرررند ،تا به راحتی تصرررمیمگیری نمایند و بهجای توزیع
جریانهای نقدی ،آن را رخیره کنند .هرچه جریان نقدی آزاد باالتر هسررت ،آزادی مدیران در کنترل منابع بیشررتر اسررت.
مثبت بودن ضریب متغیر  BMنشان میدهد فرصت سرمایهگذاری تأثیر مثبتی بر تصمیم سرمایهگذاری داشته که فرضیه
دوم را تأیید مینماید .فرصت سرمایهگذاری بیانگر ارزش شرکت است که میزان آن بستگی به مخارج تعیین شده توسط
مدیریت در آینده دارد که انتخابهای سررررمایهگذاری مورد انتظار باعث ایجاد بازده باالتری میگردد .اگر فرصرررت
سرمایهگذاری سودآوری وجود دارد ،مدیر تدش میکند تا از آن برای حداکثر سازی ثروت سهامداران ا ستفاده کند.
هرچه فرصت سرمایهگذاری سودآورتر ،سرمایهگذاری بیشتری انجام میشود.
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مطابق با فرضرریه سرروم ،نقدینگی تأثیر بیشررتری بر تصررمیمات سرررمایهگذاری در شرررکت با محدودیت مالی دارد که
بهوسیله متغیر تعدیلگر  CF×Dبررسی شده و از آنجا که ،ضریب مثبتی دارد ،فرضیه پژوهش را تأیید مینماید .به سبب
عدم تقارن اطدعاتی ،تأمین مالی بیرونی یک بدهی گرانتر از تأمین مالی داخلی است؛ بدان معنا که شرکت با محدودیت
مالی دسررترسرری کمتری به منابع تأمین مالی بیرونی دارد .عدوه بر این ،شرررکتهای با محدودیت مالی نسرربتاً کوچکتر
هستند که این مسئله ،دشواریهایی پیشروی شرکت میگذارد تا بتواند از فرصت سرمایهگذاری سودآور بهره مند شود.
در نتیجه ،شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به نقدینگی در سرمایهگذاری حساستر هستند.
جهت برر سی فرضیه آخر ،متغیر تعدیلگر  BM×Dمورد توجه قرار میگیرد .ضریب منفی نشان میدهد ،تصمیمات
سرمایهگذاری شرکتهای فاقد محدودیت مالی ح سا سیت بی شتری ن سبت به فر صتهای سرمایهگذاری شرکتهای با
محدودیت مالی دارد .شررررکتهای فاقد محدودیت مالی ،قادر به سرررازگاری منابع تأمین مالی برای سررررمایهگذاریها
میباشند و انعطافپذیری مالی بیشتری دارند .لذا ،حساسیت بیشتری به فرصتهای سرمایهگذاری دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادها

شرکتها جهت افزایش ثروت و بقاء نیازمند سرمایهگذاریهای بهینه میباشند .محدودیت منابع و حساسیت نقدینگی
بر سرمایهگذاری شرکتها اثر میگذارد .نقدینگی و ت صمیمات سرمایهگذاری با یکدیگر رابطه دارند که ارتباط آنها
بهوسیله محدودیت مالی تعدیل میشود .لذا ،محدودیتهای مالی نقش مهمی در تصمیمات سرمایهگذاری دارند.
در این پژوهش با بررسی  136شرکت بورسی در  1862-1862مشاهده گردید ،نقدینگی و فرصتهای سرمایهگذاری
تأثیر مثبتی بر ت صمیمات سرمایهگذاری دارند؛ لذا میان ت صمیمات تأمین مالی و سرمایهگذاری واب ستگی وجود دارد .از
طرف دیگر ،اگر فر صت سرمایهگذاری سودآوری موجود ا ست ،مدیر تدش میکند از آن برای حداکثر سازی ثروت
سهامداران ا ستفاده کند که منجر به افزایش ارزش شرکت می شود؛ بنابراین ،فر صت سرمایهگذاری سودآورتر ،سبب
انجام سرمایهگذاری بیشتر خواهد شد.
مضافاً ،نقدینگی تأثیر بیشتری بر تصمیمات سرمایهگذاری شرکتهای با محدودیت مالی در قیاس با شرکتهای فاقد
محدودیت دارد .این رخداد بهعلت وجود عدم تقارن اطدعاتی جهت تأمینمالی بیرونی اسرررت؛ بنابراین ،تأمین مالی
بیرونی یک بدهی گرانتر از تأمین مالی داخلی ا ست که باعث می شود شرکتهای با محدودیت مالی ،کمتر به تأمین
منابع بیرونی د سترسی داشته باشند .تصمیمات سرمایهگذاری برای شرکتهای با محدودیت مالی ح سا سیت بی شتری به
نقدینگی دارند .در نهایت ،فرصت سرمایهگذاری تأثیر بیشتری بر تصمیمات سرمایهگذاری شرکتهای فاقد محدودیت
مالی در قیاس با شرکتهای دارای محدودیت مالی دارد .این م سئله بدین خاطر ا ست که شرکتهای فاقد محدودیت
مالی ،د ستر سی آ سانتری به بازارهای سرمایه بیرونی دارند؛ بنابراین ،بهراحتی منابع تأمین مالی را برای سرمایهگذاریها
تطبیق می دهند و انعطاف پذیری مالی بیشرررتری دارند .درنتیجه ،شررررکت ها ی فاقد محدودیت مالی در تصرررمیمات
سرررمایهگذاری خود حسرراسرریت بیشررتری به فرصررتهای سرررمایهگذاری دارند .نتایج حاصررل از این پژوهش ،با بررس ری
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محق قانی مان ند بایراکتر0210 ،1؛ چن و هم کاران0210 ،؛ فازاری و هم کاران1633 ،؛ فدا ینژاد و هم کاران 1861 ،و
هاشمی و همکاران 1869 ،یکسان است.
با توجه به آنکه در پژوهشهای پیشرین برخی از جنبههای مطالعه حاضرر بررسری شرده اسرت مقایسره آن با کار سرایر
پژوهشرررگران موجب تأیید و تقویت نتایج قبلی شرررده و بر اسرررتحکام ادبیات میافزاید .در این پژوهش جهت تعیین
محدودیت مالی ،از روش  0مرحلهای ا ستفاده شده ا ست .با توجه به آنکه این روش یکی از مدرنترین شیوههای تعیین
متغیر مذکور است و ایرادهای وارده بر سایر روشها را پوشش میدهد ،اما پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی با سایر
روشهای دیگر ،مقایسرره گردد و روشرری که بیشررترین میزان توضرریحدهندگی دارد تعیین شررود .همچنین محققان آتی
میتوانند با اضافه نمودن سایر متغیرهای کنترلی عوامل تأثیرگذار بیشتری را بررسی نمایند.
تقدیر و تشکر

مراتب تقدیر و تشرررکر خود را به اسرررتادان گرامی که پژوهشهای پیشرررین آنها به عنوان راهنمای تحقیق فعلی بوده و
همچنین داوران محترم مجله دانش حسابداری که صبورانه ،به ارتقا کیفیت مقاله کمک نمودهاند ،تقدیم مینماییم.
منابع
بادآور نهندی ،یونس؛ درخور ،سررعید ( .)1860بررسرری رابطه بین محدودیت مالی ،ارزش وجهنقد و خالص سرررمایهگذاری .پژوهشهای تجربی حسررابداری.
.192-136 ،)3(0

حاجیها ،زهره؛ محمدی چمخانی ،زهره ( .) 1869حسررراسررریت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شررررایط محدودیتهای مالی داخلی و خارجی .مدیریت
دارایی و تأمین مالی.82-52 ،)0(5 .

حقیقت ،حمید؛ زرگر فیوجی ،یعقوب ( .)1860تأثیر محدودیتهای مالی و وجهنقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی .پژوهشهای
کاربردی در گزارشگری مالی.106-120 ،)8(0 .
ژوالنژاد ،فاطمه؛ بخردینسب ،وحید ( .)1866بررسی تطبیقی تأثیر وابستگی فرصتهای سرمایهگذاری با شرکتهای رقیب بر ارزش بازار سهام شرکتهای
دارای محدودیت مالی .فصلنامه پژوهشهای اقتصاد صنعتی.22-69 ،)11(0 .
سررلمانیان ،مریم؛ وکیلی فرد ،حمیدرضررا؛ حمیدیان ،محسررن؛ صررراف ،فاطمه؛ دارابی ،رؤیا ( .)1022پیشبینی محدودیت مالی شرررکتهای پذیرفته شررده در
بورس .دانش سرمایهگذاری.126-160 ،)82(12 .
علی نژاد ساروکد ی ،محمدعلی؛ آ ین ،صدیقه ( .)1868تأثیر سرمایهگذاری در سرمایه در گردش با توجه به محدودیتهای تأمین مالی بر حساسیت جریان
وجوه نقد .پژوهشهای حسابداری مالی.05-92 ،)0(9 .
فدا ینژاد ،محمد اسماعیل؛ اسدی ،غدمحسین؛ اقبالنیا ،محمد ( .)1861بررسی اثر محدودیتهای مالی بر روی حساسیت سرمایهگذاری بر جریانهای نقدی.
چشمانداز مدیریت مالی.6-81 ،)1(1 .
کا شانی پور ،محمد؛ را سخی ،سعید؛ نقی نژاد ،بیژن؛ ر سا یان ،امیر ( .)1836محدودیتهای مالی و ح سا سیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی در بورس
اوراق بهادار تهران .پیشرفتهای حسابداری.51-20 ،)0(0 .
مرادی ،مهدی؛ موسوی ،فهیمه؛ مرندی ،زکیه ( .)1869بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایهگذاری بیش از حد و ناکافی
در داراییهای شرکتها با استفاده از مدل ایستا و پویا .پژوهش کاربردی در گزارشگری مالی.088-092 ،)0(9 .
هاشمی ،سیدعباس؛ امیری ،هادی؛ افیونی ،علیرضا ( .)1869بررسی نوسانات جریانهای نقدی عملیاتی برسرمایهگذاری شرکتها با در نظر گرفتن محدودیت
تأمین مالی .مجله دانش حسابداری.06-06 ،)03(3 .
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