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Abstract
The effects of investment on firm performance depends on several factors. One of the most important factors is firm
financial constraint. This study aimed to investigate the effect of investment on firms’ future profitability and buy-and-hold
market adjusted returns considering the level of firm financial constraint. For statistical analysis in this study, multiple
regression models were used. The firm financial constraint was measured using ordered logit regression. This research has
been conducted on 120 listed companies in Tehran Stock Exchange based on data mentioned in financial annual reports
between2008–2014. Results indicated different effects of investment on future profitability in constraint firms in comparison
to non-constraint firms. These findings largely concur with theoretical background. However, no evidence could be found
for different effects of investment on future buy-and-hold market adjusted stock return in constraint and non-constraint
firms.
Keyword: Financial constraint, Investment, Future buy-and-hold market adjusted returns, Future profitability

ارزیابی تأثیر سرمایهگذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت
3

 سعید صمدی،*2 سید عباس هاشمی، 1ریحانه هادیان

 گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان-8
r_hadian@ase.ui.ac.ir

 گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشیار دانشگاه اصفهان-7
a.hashemi@ase.ui.ac.ir

 گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشیار دانشگاه اصفهان-3
s.samady@ase.ui.ac.ir

چکیده
 هدف پژوهش. محدودیت در تأمین مالی ازجملۀ این عوامل است.عوامل متعددی در نقش سرمایهگذاری بر عملکرد شرکت اثرگذار هستند
 بررسی تأثیر سرمایهگذاری در سودآوری و «بازده خرید و نگهداری تعدیلشدۀ آینده» با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت،حاضر
 شاخص. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوهای رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی استفاده شده است.است
 متشکل از، نمونۀ آماری برای آزمون فرضیههای پژوهش.محدودیت مالی شرکت با استفاده از رگرسیون الجیت رتبهای برآورد شده است
 یافتههای پژوهش نشاندهندۀ تأثیر متفاوت. است8313  تا8312  در دورۀ زمانی، شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران871
 این یافته با مبانی نظری.سرمایهگذاری در سودآوری آینده در شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی است
سازگار است؛ اما شواهدی دال بر تأثیر متفاوت سرمایهگذاری در بازده خرید و نگهداری تعدیلشدۀ آیندۀ شرکتهای با محدودیت مالی
.نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی یافت نشد
. محدودیت مالی، سودآوری آینده، سرمایهگذاری، بازده خرید و نگهداری تعدیلشدۀ آیندۀ سهام:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
یکی از اهداف مهم تأمین مالی ،سررمایهگرذاری در

گذاری کنند .در چنین شرایطی گفته میشرود شررکت،

پروژههای سودآور بررای افرزایش ثرروت سرهامداران و

محدودیت مالی دارد؛ بره بیران دیگرر ،یرک شررکت برا

ارزش شرکت اسرت .ترأمین مرالی در شررکتهرا بره دو

محدودیت مالی ،شررکتی اسرت کره منراب مرالی کرافی

صورت درونسازمانی و برونسرازمانی انجرام مریشرود.

برای تأمین مالی پروژههای سودآور در اختیرار نردارد و

منظرور از ترأمین مررالی درونسرازمانی ،اسررتفاده از منرراب

در صورت تأمین مالی با مناب برونسازمانی ،هزینههرای

ایجادشررده در داخررل شرررکت اسررت؛ امررا ت رأمین مررالی

زیادی را باید متحمرل شرود [ .]88پرژوهشهرای قبلری،

برونسازمانی به انتشار اوراق بدهی و اوراق سهام اشراره

شواهد فراوانی دربارۀ نقش محدودیت مرالی برر شردت

دارد .در صورتی که بازارهای مرالی کامرل باشرند ،برین

سرمایهگذاری و متغیرهای اقتصرادی ارائره دادهانرد؛ امرا

هزینۀ تأمین مالی درونسازمانی و برونسازمانی تفراوتی

دربارۀ مفراهیم سررمایهگرذاری برر سرودآوری آینرده و

وجود ندارد .در چنین شررایطی ،تصرمیم هرای سررمایه-

بازده سهام شرکتهایی که با محردودیت مرالی مواجره

گذاری یک شرکت فقط به سرودآوری آینردۀ پرروژه-

هستند ،شواهد اندکی ارائه شده است .پژوهش حاضر با

هرای متتلررر سرررمایهگرذاری بسررتگی دارد .بررهعررهوه،

بررسی تأثیر تعاملی محدودیت مرالی و سررمایهگرذاری

تصررمیمهررایی کرره شرررکت برررای حداکثرسررازی ثررروت

در عملکرررد مررالی شرررکت ،مبررانی موجررود را گسررترش

سهامداران اتتاذ میکند ،از عاملهایی مانند نقردینگی،

میدهد.

اهرم مالی و یا سود تقسیمی شرکت مستقل اسرت []72؛
اما در دنیای واقعی ،بازارهای مالی کامل نیستند و افرراد

مبانی نظری

درون سازمان نسبت بره سررمایهگرذران بررونسرازمانی،

پیچیرردگیهررای سررازمانی و گسررترش فعالیررتهررای

اطهعات بیشتری دربارۀ ابعاد متتلر تولیرد و سررمایه-

تجاری در اغلب کشورهرا موجرب شرده اسرت مردیران

گذاری شرکت دارند []87؛ درنتیجه ،بهدلیرل اطهعرات

سازمانها با توجه به مسئولیت خود در راسرتای دسرتیابی

نرراقص اعتباردهنرردگان دربررارۀ سررودآوری و مترراطرۀ

به اهداف سازمان ،تأکید بیشتری بر اتتراذ تصرمیمهرای

پررروژههررای سرررمایهگررذاری شرررکت ،پدیرردۀ انتتررا

بهینه داشته باشرند [ .]3ازجملره مهرمتررین تصرمیم هرای

نادرست به ایجراد فاصرله میران هزینرههرای ترأمین مرالی

مدیران ،تصمیم های سرمایهگرذاری اسرت .در صرورتی

درونسازمانی و برونسرازمانی منجرر مریشرود .دربرارۀ

کرره بازارهررای مررالی کامررل باشررند ،هزین رۀ ت رأمین مررالی

شرکتهایی که بیشتر تحت تأثیر مشکهت عردم تقرارن

درونسازمانی با بررونسرازمانی تفراوتی نردارد .در ایرن

اطهعات قرار دارند ،دسترسی محدودتر و پرهزینهتر بره

شرایط ،تصمیمهای سرمایهگذاری ،مستقل از نوع تأمین

مناب مالی برونسازمانی باعث مریشرود در مرواقعی کره

مالی پروژه اتتاذ میشود و صرفاً بره سرودآوری پرروژه

شرکت ،منراب درونسرازمانی کرافی بررای ترأمین مرالی

بستگی دارد []72؛ اما از آنجرایی کره در دنیرای واقعری،

پروژههرای سررمایهگرذاری دارای ارزش فعلری خرالص

بازارهای مالی کامل نیستند و شرکتهرا برا محردودیت

( )NPV8مثبت خود ندارد ،کمتر از حرد بهینره سررمایه-

در تأمین مالی مواجه هستند ،یکی از عوامل اثرگذار در
تصمیم هرای سررمایهگرذاری ،شردت محردودیت مرالی

1 Net Present Value
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شرکت اسرت .منظرور از محردودیتهرای مرالی ،موانر

سرمایهگذاری کنند و سایر پرروژههرای غیرسرودآور را

مالی است که شرکت را از تأمین مالی کلیّۀ پرروژههرای

کنررار گذارنررد .بررهعررهوه ،سرررمایهگررذاریای کرره ایررن

سرررمایهگررذاری مطلررو بررازمیدارد .چنررین نرراتوانی در

شرررکتهررا انجررام مرریشررود ،کمتررر احتمررال دارد بررا

تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری ممکن است ناشری

تصمیمهرای کاهنردۀ ارزش مررتبط باشرد؛ زیررا کمبرود

از محرردودیتهررای اعتبرراری یررا نرراتوانی در اسررتقرا ،

مناب مالی در شرکت ،انعطافپذیری و انگیرزۀ مردیر را

ناتوانی در انتشار سهام و یا نقدناشردنیبرودن دارایریهرا

برای سرمایهگذاری در پروژههایی محدود میکنرد کره

باشد [.]71

از دیدگاه مدیر سودآور؛ اما از دیدگاه سررمایهگرذاران

در شرکتهایی که محدودیت مالی دارند ،حفاظت

پرهزینه است .این بحث با پرژوهشهرای قبلری سرازگار

از وجرره نقررد و سرررمایهگررذاری مجرردد سررود شرررکت،

است که نشران داد هرچره انعطراف پرذیری مرالی کمترر

اقدامی ضروری برای حفظ توانایی تأمین مرالی پرروژه-

باشررد ،انگیررزۀ سرررمایهگررذاری کرراهش مررییابررد و نظررم

های دارای خالص ارزش فعلری مثبرت اسرت .بررخهف

بیشتری در رفتار مدیر ایجاد میکند [ .]72 ،85همچنرین

سایر شرکتهرا ،در شررکتهرای برا محردودیت مرالی،

از آنجایی که شرکتهای با محدودیت مالی ،در ترأمین

استفاده از وجروه درونسرازمانی بررای تقسریم سرود ،برا

مالی پروژههای با خالص ارزش فعلری مثبرت برا مشرکل

هدف حداکثرسازی ارزش سرازگار نیسرت؛ زیررا بررای

روبهرو هستند ،فقط اعرهم سررمایهگرذاری ،خرود یرک

این شرکتها بهتر است به جای توزی وجه نقرد ،آن را

نشان مثبت دربارۀ سودآوری آینردۀ پرروژههرا اسرت .از

ذخیره و در پروژههای جدید سرودآور سررمایهگرذاری

آنجایی که مناب داخلری کمیرا هسرتند ،شررکت تنهرا

کنند  .ایرن موضروع بردین دلیرل اسرت کره ترأمین مرالی

زمانی یک پروژۀ جدید را ترأمین مرالی مریکنرد کره از

پروژههای سودآور برا وجروه بررونسرازمانی بررای ایرن

سودآوری آن اطمینان داشته باشد .با توجه به این پیش-

شرکتها بسیار پرهزینره اسرت .درمقابرل ،شررکتهرای

بینی ،انتظار میرود تأثیر سررمایهگرذاری در سرودآوری

بدون محدودیتهای مالی ،خواهنرد توانسرت برهآسرانی

آینده برای شرکتهای با محردودیت مرالی و شررکت-

در مواجهه با شوکهای منفی و یا فرصتهای سودآور

های بدون محردودیت مرالی متفراوت باشرد؛ از ایرنرو،

سرمایهگذاری ،تأمین مالی الزم را انجام دهند .سررمایه-

پرسررش نتسررت ایررن پررژوهش ،ایررن اسررت کرره آیررا

گذاریای که شررکتهرای برا محردودیت مرالی انجرام

سرمایهگذاری شرکتهای با محدودیت مالی نسیت بره

میدهند ،نسبت به شرکتهای بدون محردودیت مرالی،

شرکتهای بدون محدودیت مالی با سودآوری بیشتری

بیشتر احتمال دارد با پروژههرای برا خرالص ارزش فعلری

همراه است؟ بهعهوه در صورتی که بازارهرای سررمایه،

مثبت مرتبط باشد؛ زیرا شرکتهای با محدودیت مرالی،

کارا باشند و سرمایهگذاران ،عقهیی رفترار کننرد ،نبایرد

مناب درونسازمانی کافی برای تأمین مالی کلیّۀ پرروژه-

رابط رۀ مثبررت یررا منفرری نظاممنرردی بررین بررازده آینررده و

های سررمایهگرذاری خرود ندارنرد []88؛ بنرابراین ملرزم

سرمایهگذاری مشاهده کرد؛ زیرا سرمایهگرذاران ،ترأثیر

هستند به افزایش سرمایه یرا بردهیهرایی برا هزینرۀ زیراد

سرمایهگذاری شرکت را در زمان اعرهم آن پریشبینری

اقدام کنند .این موضوع ،مدیران را تشویق میکند فقرط

میکنند []82 ،72؛ اما اگر بازار ،کارایی نداشرته باشرد و

در پررررروژههررررای بررررا خررررالص ارزش فعلرررری مثبررررت

سرمایهگذاران بهطور کامل ،تفاوت تأثیر سرمایهگذاری
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را در عملکرررد آینرردۀ شرررکت برررای شرررکتهررای بررا

آن در نظر نمیگیرند؛ بنابراین گروهری از پژوهشرگران

محدویت مالی و شررکتهرای بردون محردودیت مرالی

[ ]82 ،71 ،81متغیرهای متتلفری را بررای انردازهگیرری

درک نکنند ،افزایش سرمایهگذاری در شرکتهرای برا

محدودیت مالی استفاده میکنند و محردودیت مرالی را

محرردودیتهررای مررالی نسرربت برره شرررکتهررای برردون

در قالب یرک شراخص چندگانره برر مبنرای چنرد متغیرر

محدودیت مالی ،بیشرتر بره افرزایش برازده آینردۀ سرهام

اندازهگیری میکند.

منجر میشود [ .]88از آنجایی که پژوهشهای متتلفی،

دربارۀ تأثیر محردودیت مرالی و سررمایهگرذاری در

نشاندهندۀ کارایی بورس اوراق بهادار تهرران در سرطح

سودآوری و برازده شررکت ،پرژوهشهرای گونراگونی

ضعیر بودهاند []76 ،31؛ با توجه به مباحث مطرحشرده

8

انجررام شررده اسررت .نتررایو پررژوهش تیررتمن و همکرراران

میشود سرمایهگذاری شررکت-

( ،)7112کرررررروپر و همکرررررراران ( )7111و لیررررررو و

های با محدودیتهای مالی بیشتر به افزایش بازده آیندۀ

همکاران )7185(3نشاندهنردۀ ترأثیر سررمایهگرذاری در

سررهام شرررکت منجررر شررود؛ از ایررنرو ،پرسررش بعرردی

بازده شرکت اسرت [ .]73 ،1 ،72المونرت و همکراران

2

اینگونرره مطرررح مرریشررود کرره آیررا سرررمایهگررذاری

( ،)7118وایتد و وو )7116(5و بالمیر و وایتردد)7182(6

شرکتهای با محدودیت مرالی نسربت بره شررکتهرای

نشان دادند تأثیر محدودیتهای مالی در ارزش شررکت

بدون محدودیت مالی با بازده آیندۀ سهام بیشتری همراه

در بازده سهام مشاهدهشدنی است [ .]6 ،71 ،71اسپینسا

2

است؟

( )7185و دنیس و سیبیلکو )7181( 8شرواهدی سرازگار

در این پژوهش ،فر

7

در حالی کره درک مفهروم محردودیت مرالی سراده

با این ایده فرراهم کردنرد کره ترأثیر سررمایهگرذاری در

است ،کمّیکردن این مفهوم بهصورت چالشری اساسری

عملکررررد و ارزش شررررکت در شررررکتهرررای بررردون

در حوزۀ پژوهشهای تجربی براقی مانرده اسرت [ .]6برا

محدودیت مالی و شرکتهای با محدودیتهرای مرالی

وجود اینکه نظریههای اقتصادی ،دیدگاههایی نسبت بره

متفرراوت اسررت [ .]81 ،88اگرچرره دربررارۀ تررأثیری کرره

عوامررل و آثررار محرردودیت مررالی فررراهم کررردهانررد،

محرردودیت مررالی و سرررمایهگررذاری در عملکرررد مررالی

پژوهشهای تجربری در یرافتن معیراری سرازگار برا ایرن

شرکت دارد ،پژوهشهایی در ایرران انجرام شرده اسرت

محررردودیتهرررا در تنرررازع و کشرررمکش هسرررتند [.]2

[]81 ،2 ،83 ،7؛ رابطۀ تعاملی این دو متغیر و تأثیری کره

بدینمنظور ،پژوهشهای متتلفری از یرک متغیرر ماننرد

محردودیت مررالی در رابطرۀ سرررمایهگرذاری و عملکرررد

نسرربت پرداخررت سررود تقسرریمی [ ،]87،8 ،77 ،75عمررر

شرررکت دارد ،در هرری پژوهشرری بررسرری نشررده اسررت؛

شرکت [ ،]78 ،2اندازۀ شرکت [ ]86 ،78و غیره استفاده

بنابراین در این پژوهش ،آثار متفاوت سرمایهگذاری در

کردهاند .در بهکارگیری فقط یک متغیر برای شناسرایی

سودآوری و بازده آیندۀ شرکتهای با محدودیت مالی

شرررکتهررای بررا محرردودیت مررالی انتقرراداتی وارد شررده

و شرکتهای بدون محدودیت مالی بررسری مریشرود.

است .درواق  ،پژوهشگرانی کره فرر

مریکننرد یرک

متغیر ،وجود محدودیت مالی را بهصورت مؤثر میتواند
شناسایی کند ،محدودیت مالی را بهصورت یک مفهوم
تکبعدی در نظر گرفته و هیچگونره درجرهبنردی بررای

1 Titman et al
2 Cooper et al
3 Liu et al
4 Lamont et al
5 Whitedand Wu
6 Buehlmaier and Whited
7 Espinosa
8 Denis
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همانگونه که تشریح شرد ،وجرود محردودیت در ترأمین

است .همچنین با توجه به اینکه پژوهش بر مبنای تجزیره

مرررالی باعرررث مررریشرررود مررردیران فقرررط پرررروژههرررای

و تحلیل اطهعات مشاهدهشده انجرام مریشرود؛ از نظرر

سرمایهگرذاریای را انتترا و اجررا کننرد کره دربرارۀ

ماهیت دادهها از نوع مطالعات پرسرویردادی اسرت .در

سررودآوربودن آنهررا ،اطمینرران زیررادی وجررود دارد؛ از

این پژوهش از الگوهرای رگرسریون چنردمتغیره و داده-

اینرو ،سررمایهگرذاری در شررکتهرای برا محردودیت

هررای ترکیبرری برررای تجزیرره و تحلیررل دادههررا و آزمررون

مالی نسبت به سایر شرکتها بیشتر احتمرال دارد کره بره

فرضیههای مطرحشده استفاده میشود .برای انتتا بین

افررزایش سررودآوری شرررکت منجررر شررود .براسرراس

روش دادههای تابلویی و تلفیقی از آزمون Fلیمراستفاده

اسررتداللهررای بیررانشررده ،اولررین فرضرریۀ ایررن پررژوهش

شده است .در صورتی که دادهها از نوع تابلویی باشرند،

بهصورت زیر تدوین شده است:

برررای بررسرری ایررن موضرروع کرره آیررا عررر

از مبرردأ

فرضیییۀ اول :سرررمایهگررذاری شرررکتهررای بررا

بهصورت آثار ثابت است یا اینکه در ساختار واحردهای

محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محردودیت

مقطعی (شرکتها) بهصورت تصادفی عمل میکنرد ،از

مالی با سودآوری بیشتری همراه است.

آمارۀ هاسمن استفاده میشود .از آنجرایی کره تکیره برر

بررهعررهوه ،در صررورتی کرره بررازار ،کررارا باشررد و

نتررایو آمرراری برردون توجرره برره پیشررفر هررای الگرروی

سرمایهگذاران ،عقهیی رفتار کنند ،نباید رابطۀ مثبت یرا

رگرسررریون ،اعتبرررار چنررردانی نررردارد و از آن بررررای

منفی بین سرمایهگذاری شرکت و بازده آینرده مشراهده

تصمیمگیریها نمریتروان اسرتفاده کررد؛ قبرل از انجرام

شررود؛ زیرررا بررازار ،ترأثیر سرررمایهگررذاری شرررکت را در

هرگونه تفسیر نتایو رگرسیون ،باید برای تصدیق نتایو،

عملکرد در زمان اعرهم آن پریشبینری مریکنرد؛ امرا در

مفروضات الگو را بررسی کرد .با توجه به اینکه در ایرن

صورتی که سرمایهگذاران ،آثار متفاوت سرمایهگذاری

پژوهش از روش رگرسریون دادههرای ترکیبری اسرتفاده

شرکتهای برا محردودیت مرالی و شررکتهرای بردون

شده است ،در مواردی که از دادههای ترکیبری اسرتفاده

محدودیت مالی در عملکرد را درک نکنند ،انتظار می-

مرریشررود ،از مفروضررات الگرروی رگرسرریون ،دو فررر
نبررود خودهمبسررتگی بررین

رود اثر سرمایهگذاری در برازده آینردۀ شررکتهرای برا

ناهمسررانی واریررانس و فررر

محدودیت مالی و شرکتهای بردون محردودیت مرالی

جمررهت خطررا موضرروعیت پیرردا مرریکنررد .در پررژوهش

متفاوت باشد؛ از اینرو ،فرضریۀ دوم پرژوهش ،اینگونره

حاضر از نستۀ  1نرمافرزار ایویروز اسرتفاده شرده اسرت.

مطرح میشود که:

نستۀ مذکور ،در هنگام اجرای آزمونهای رگرسیونی،

فرضیییۀ دوم :سرررمایهگررذاری شرررکتهررای بررا

امکرران فعررالسررازی روش حررداقل مربعررات تعمرریمیافترره

محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محردودیت

( )GLSو ماتریس کواریرانس وایرت 8را دارد؛ بنرابراین

مالی با بازده آیندۀ سهام بیشتری همراه است.

پس از اجرای آزمون ،مشکل ناهمسانی واریانس وجرود
نتواهرد داشرت .بررای بررسری نبرود خودهمبسررتگی در

روش پژوهش

نتایو الگروی رگرسریونی از آزمرون دوربرین -واتسرون

پژوهش حاضر از حیث هدف ،کراربردی ،برهلحرا
روش اجرررای پررژوهش ،توصرریفی و از نرروع همبسررتگی
1 White Cross-Section Standard Errors & Covariance
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استفاده شده است .متغیرهای پژوهش در سه گروه متغیر

[ .]82 ،81گررروه اول ،شرررکته رای برردون محرردودیت

وابسته ،متغیرهای مستقل و کنترلی طبقهبندی میشود.

مالی هستند .در این شرکتها ،سطح بدهی ،کم و وجره

متغیررر وابسررته در فرضرریۀ اول پررژوهش ،سررودآوری

نقد ،زیاد اسرت .توزیر سرود نسربت بره دورههرای قبرل

) است که از تقسیم سود خالص شررکت برر

افزایش مییابد و نسبت به سایر شرکتها نررخ پوشرش

متوسط کل دارایی در طول دوره محاسبه میشود .برای

بهررره و نسرربت آنرری مسرراعدتری دارنررد .ایررن گررروه از

محاسبۀ متوسط کل دارایی ،از کل دارایی ابتدا و انتهای

شرکتها با عدد  8کدگذاری شدهاند .همچنرین گرروه

دورۀ میرانگین حسرابی گرفتره مریشرود .در فرضریۀ دوم

پنجم که با عدد  5کدگذاری میشود ،شررکتهرای برا

متغیررر وابسررته ،بررازده دوازدهماهررۀ خریررد و نگهررداری

محدودیت مالی هستند .این شررکتهرا نسربت بره سرایر

) است که بره پیرروی

شرکتها ،بدهی زیاد و وجه نقد کم دارند .توزی سرود

از بروکز )7117( 7براساس رابطۀ ( )8محاسربه مریشرود

در این شرکتها نسبت به دورۀ قبل کاهش پیردا کررده

[ .]5برررای محاسرربۀ بررازده سرراالنۀ سررهام ،از بررازدههررای

است .بهعهوه ،نسبت به سایر شررکتهرا از لحرا نررخ

تعدیلشدۀ ماهانۀ مرداد هر سال تا تیر سال بعرد اسرتفاده

پوشش بهره و نسبت آنی ،وضعیت مطلوبی ندارند .سایر

میشود؛ به بیران دیگرر ،یرک فاصرلۀ چهارماهره پرس از

شرکتها با توجه به رتبهای کره از معیارهرای ذکرشرده

پایان سال مالی تا زمرانی کره اطهعرات مرالی سراالنه در

کسب میکنند ،از  7تا  2کدگذاری مریشروند .پرس از

دسترس عموم قرار میگیرد ،در نظر گرفته میشود.

کدگذاری شرکتها ،برای محاسبۀ شاخص محدودیت

( )8

مررالی ،یررک رگرسرریون الجیررت رتبررهای از کرردها برره

(

تعدیلشدۀ سهام( 8

]
]

)

(

)
(

متغیرهرررایی اجررررا مررریشرررود کررره براسررراس مبرررانی در

∏[

محدودیت مالی اثرگذار هسرتند ترا ضرریب اثرگرذاری

∏[

هرکرردام از ایررن متغیرهررا در شرردت محرردودیت مررالی
نررخ

شرکت محاسبه شود .متغیرهای اثرگذار در محردودیت

بازده ماهانۀ بازار است کره برهصرورت تفراوت شراخص

مررالی و نرروع اثرگررذاری آنهررا بررا توجرره برره مبررانی و

بورس در آخر ماه منهای ابتدای ماه تقسریم برر شراخص

پژوهشهای پیشین بهشرح جدول ( )8است:

در این رابطه،

نرخ بازده ماهانۀ سرهام و

ابتدای ماه محاسبه میشود.
معیار محدودیت مالی ازجمله متغیرهرای مسرتقل در
پژوهش است .در این پرژوهش بررای محاسربۀ شراخص
محدودیت مالی به پیروی از کاپلن و زیرنگهس()8112
و هدالک و پیررس( )7181ابتردا ،مشراهدات برر مبنرای
دادههررای حسررابداری برره پررنو گررروه از لحررا شرردت
محدودیت مالی تقسریم بنردی و کدگرذاری مریشروند
1 Twelve-Month Buy-and-Hold Market Adjusted
Returns
2 Brooks
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جدول ( )1متغیرهای اثرگذار در محدودیت مالی
نماد

متغیر

نمونهای از پژوهشهای پیشین

AGE

سن شرکت

ارسهن و همکاران7116،؛ لی7181،؛ هدالک و پیرس7181،

CASH

نسبت وجه نقد به کل دارایی اول دوره

کاپلن و زینگهس8112،؛ یانگ7185،

LEV

نسبت کل بدهی به کل دارایی

استوکی7183،؛ لین7188،

TA

لگاریتم کل دارایی شرکت

اتول و هنسی7183،؛ هونگ وجی7183،؛ هدالک و

Q

کیو توبین

کاپلن و زینگهس8112،

SG

رشد فروش شرکت

وایتد و وو7116 ،

DIV

نسبت سود تقسیمی به کل دارایی اول دوره

لین و پراویزیتی7187،؛ فازاری و همکاران8111،

CF

نسبت جریان نقد عملیاتی به کل دارایی اول دوره

کاپلن و زینگهس8112،؛وایتد و وو7116،

TMV

لگاریتم ارزش بازار شرکت

یانگ7185،

پیرس7181،

پررس از برررآورد شرراخص محرردودیت مررالی ،عرردد

پرداختی شرکت برای تحصیل یرا سراخت دارایریهرای

شرراخص محرردودیت مررالی هررر شرررکت در هررر سررال

ثابت ،داراییهای نامشهود یا سایر داراییهای غیرجاری

محاسبه و سپس با اسرتفاده از تراب PERCENTRANK

تقسرریم بررر کررل دارایرری آغرراز دوره محاسرربه مرریشررود.

در اکسل ،شرکت -سالها بر مبنرای شردت محردودیت

متغیرهررای کنترلرری دربررارۀ فرضرریۀ اول شررامل انرردازه،

مالی ،رتبه بندی میشود.کلیّرۀ شررکتهرایی کره در 21

لگرراریتم کررل دارایرری ( ،)SIZEارزش بررازار برره ارزش

درصررد برراالیی رتبررهبنرردی قرررار دارنررد ،شرررکتهررای

دفتری( )M/Bو سود تقسریمی بره کرل دارایری شررکت

بامحدودیت مالی ( )HFCو کلیّۀ شررکتهرایی کره در

( )DISTاست .دربرارۀ فرضریۀ دوم ،عرهوه برر ایرن سره

 21درصد پایینی رتبهبندی قرار میگیرند ،شررکتهرای

متغیر ،نرخ بازده دارایی ( )ROAنیز در نظر گرفتره مری-

بدون محدودیت مالی( )LFCدر نظر گرفتره مریشروند.

شود.

باید یادآوری کرد با این نوع گروهبندی ادعا نمریشرود

برررای تحلیررل فرضرریۀ اول مبنرری بررر ت رأثیر متفرراوت

که کلیّۀ شرکتهای  21درصد باالیی رتبهبندی ،کرامهً

سرررمایهگررذاری در سررودآوری در شرررکتهررای بررا

محدودیت مالی دارند و شرکتهای  21درصد پرایینی،

محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محردودیت

کامهً بدون محدودیت مالی هستند؛ بلکه بهعنروان یرک

مررالی ،براسرراس پررژوهش اسپینسررا ( )7185رگرسرریون

گروه 21،درصد باالیی شراخص ،نسربت بره  21درصرد

سرمایهگذاری جاری و متغیرهای سراختگی محردودیت

پایینی ،محدودیت مالی بیشتری دارند .متغیرهرای HFC

مالی بر سرودآوری آینرده برهصرورت روابرط ( )7و ()3

و LFCبهصورت متغیرهای ساختگی (صرفر و یرک) در

اجرا میشود [:]88

الگو وارد میشوند.
دیگر متغیر مستقل در این پژوهش ،سررمایهگرذاری
شرررکت ( )INVESTاسررت کرره بررهصررورت وجرره نقررد

()7
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در این روابط ،ضریب

()3

نشاندهندۀ تأثیر سررمایه-

گررذاری در بررازده آینررده برررای کررل شرررکتهررا اسررت.
ضریب
توضرریح هرکرردام از متغیرهررا در قسررمت متغیرهررای

 ،در رابطۀ ( )2این اثر را دربارۀ شررکتهرای

با محدودیت مالی و در رابطۀ ( )5دربرارۀ شررکتهرای

پژوهش بیران شرده اسرت .در ایرن روابرط ،ضرریب

بدون محدودیت مالی نشران مریدهرد .در صرورتی کره

نشاندهندۀ ترأثیر سررمایهگرذاری در سرودآوری آینرده

سرمایهگذاران ،نقش محدودیتهای مرالی را برر رابطرۀ

 ،در رابطۀ ( )7این

سرمایهگذاری و سودآوری آینرده درک نکننرد؛  β2در

اثر را دربارۀ شرکتهای با محدودیت مالی و در رابطرۀ

رابطۀ ( )2مثبت و معنیدار است و نسبت به  β2در رابطرۀ

برای کل شرکتها است .ضریب

( )3دربارۀ شرکتهای بدون محدودیت مالی نشان می-
دهد .در صورتی که شررکتهرای برا محردودیت مرالی
بیشتر در پروژههای خالص ارزش فعلری مثبرت سررمایه-
گذاری کنند؛  β2در رابطۀ( )7مثبت و معنریدار اسرت و
نسبت به  β2در رابطۀ ( )3بزرگتر است.

( )5بزرگتر است.
جامع رۀ آمرراری ایررن پررژوهش ،کلیّ رۀ شرررکتهررای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که سال
مالی آنها  8312ترا  8313اسرت .بررای نمونرهگیرری از
روش حذف نظاممند استفاده شده اسرت .بردینمنظرور،

برررای آزمررون فرضرریۀ دوم مبنرری بررر ت رأثیر متف راوت

کلیّۀ شرکتهای عضو جامعۀ آمراری انتترا شردهانرد

سرمایهگذاری در بازده شرکتهای با محدودیت مرالی

که سال مالی آنها منتهری بره  71اسرفند باشرد ،دادههرای

و شرررکتهررای برردون محرردودیت مررالی ،برره پیررروی از

ضرررروری آنهرررا در دسرررترس باشرررد ،شررررکتهرررای

پژوهش اسپینسا ( )7185از رگرسیون سررمایهگرذاری و

سرمایهگذاری یا واسطهگری یا بانک نباشرد و در دورۀ

متغیرهای ساختگی محدودیت مرالی در برازده خریرد و

مدّنظر ،پایان سال مالی آنها تغییر نکند.

نگهداری تعدیلشردۀ آینرده برهشررح روابرط ( )2و ()5

درنهای رت ،پررس از اعمررال ویژگرریهررای برراال871 ،

استفاده مریشرود .در صرورتی کره سررمایهگرذاران ،بره

شرکت ( 121سال-شرکت) برای نمونه انتتا شدهاند.

تفاوت در تأثیر سرمایهگذاری در عملکررد آینرده را در

جم آوری اطهعات ضروری این پژوهش بره دو روش

شرکتهای با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی

کتابتانهای و اسرنادکاوی انجرام گرفتره اسرت .از روش

توجرره نکننررد ،در میزانرری کرره محرردودیت مررالی ،ت رأثیر

کتابتانهای برای جم آوری اطهعات در زمینۀ مبرانی و

سرررمایهگررذاری را در بررازده آینررده توضرریح مرریدهررد،

پیشینۀ پژوهش استفاده شد؛ بنابراین با مطالعۀ کتا هرا و

تفاوت ایجاد میشود.

مقرراالت و جسررتجو در سررایتهررای اینترنترری ،اطهعررات

()2

الزم جم آوری شرد .بررای جمر آوری اطهعرات الزم
برای آزمون فرضیهها از روش اسنادکاوی اسرتفاده شرد.
این کار با استفاده از نرمافزارهای تردبیرپررداز و رهآورد

()5

نوین و سایت های اینترنتی مدیریت پرژوهش و سرازمان
بورس اوراق بهرادار انجرام شرده اسرت .همچنرین بررای
آمادهسازی متغیرهای الزم بررای اسرتفاده در الگروهرای
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مربوط به آزمون فرضیهها ،از نرمافرزار صرفحه گسرترده

انحراف معیار  1سال است .همچنین نسربت جریرانهرای

(اکسرل) و بررای انجررام تحلیرلهررای نهرایی ،از نسررتۀ 1

نقد به کل دارایی شرکت در اول دورۀ میرانگین  1/85و

نرمافزار ایویوز استفاده شده است.

میانۀ  1/83دارد .آمار توصیفی نسبت کل بدهی بره کرل
دارایرری نشرران م ریدهررد بررهطررور می رانگین ،کررل برردهی

یافتهها

شرکتهای عضو نمونه 1/67 ،کرل دارایری برا انحرراف

همانگونرره کرره بیرران شررد ،برررای محاسرربۀ شرراخص

معیاری برابر با  1/72است .این آمار همچنین نشان مری-

محدودیت مالی ،شرکتها به پنو طبقه از لحا شردت

دهد بهطور میانگین 2 ،درصد کل دارایریهرای شررکت

محدودیت مالی طبقهبندی و کدبندی شدند و سرپس برا

را وجه نقد تشکیل میدهد .نسبت سود تقسیمی بره کرل

اجرای یک رگرسیون الجیت رتبهای بر متغیرهرایی کره

دارایی شرکت ،میانگین و میانهای برابر برا  1/88و 1/12

پژوهشهای پیشین نشاندهندۀ تأثیر آنها در محردودیت

دارد .رشد فروش شرکت بهطور میرانگین 1/72 ،اسرت.

مالی بودهاند ،ضرایب هر کدام از این متغیرها محاسربه و

حداکثر مقدار مربوط به رشد فرروش 81/12 ،و حرداقل

شاخص اندازهگیری محدودیت مالی برآورد شد .نترایو

مقدار آن منفری  1/13اسرت .میرانگین نترایو رگرسریون

آمار توصیفی مربوط به این متغیرها نشران مریدهرد سرن

الجیت رتبهای در جدول ( )7نشان داده شده است.

شرکتهای عضرو نمونره برهطرور میرانگین 82 ،سرال برا
جدول ( )2برآورد شاخص محدودیت مالی
متغیر

نماد

ضریب

آمارۀ z

معنیداری

سن شرکت

AGE

1/111

8/771

1/777

نسبت وجه نقد به کل دارایی اول دوره

CASH

-86/517

-81/118

1/111

نسبت کل بدهی به کل دارایی

LEV

6/735

88/626

1/111

لگاریتم کل دارایی شرکت

TA

7/728

2/112

1/111

کیو توبین

Q

1/278

7/552

1/181

رشد فروش شرکت

SG

-1/112

-1/631

1/573

نسبت سود تقسیمی به کل دارایی اول دوره

DIV

-5/271

-2/823

1/111

نسبت جریان نقد عملیاتی به کل دارایی اول دوره

CF

-1/271

-1/215

1/276

لگاریتم ارزش بازار شرکت

TMV

-8/211

-3/217

1/111

آمارۀ 171/282 :LR

Pseudo R2: 1/387

احتمال (آمارۀ 1/111 :)LR

براساس نتایو این تتمین ،از بین متغیرهرایی کره برا

جریان نقد عملیاتی بر محدودیت مالی از لحا آمراری

توجره برره مبررانی و پیشرینه در محرردودیت مررالی شرررکت

معنرریدار نیسررت .بررا توجرره برره ضرررایب سررایر متغیرهررا،

اثرگررذار هسررتند ،ت رأثیر سررن شرررکت ،رشررد شرررکت و
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شاخص محدودیت مالی بهشرح رابطۀ ( )6محاسبه مری-

مستقل و کنترلی همزمان صفر نیستند .با توجه بره آمرارۀ

شود.

دوربین واتسون که در جدول ( )3ارائه شده اسرت ،ایرن

()6

آماره بین  8/5تا  7/5قرار گرفته اسرت؛ بنرابراین فرر
وجررود خودهمبسررتگی رد مرریشررود .در ایررن روابررط،
ضرررریب

نشررراندهنررردۀ تررأثیر سررررمایهگرررذاری در

سودآوری آینده برای کل شرکتها است .ضریب

،

بررزرگتربررودن مقرردار ایررن شرراخص دربررارۀ یررک

در رابطۀ ( )7این اثر را دربارۀ شرکتهای با محدودیت

شرکت ،به معنای بیشتربودن شدت محدودیت مرالی آن

مرررالی و در رابطر رۀ ( )3دربرررارۀ شررررکتهرررای بررردون

شرکت است.

محدودیت مالی نشان مریدهرد .همانگونره کره از نترایو

در فرضیۀ اول پرژوهش ،ترأثیر محردودیت مرالی در

جدول ( )3مشتص است،

در هر دو رابطه ،منفری و

رابطۀ سرمایهگذاری و سودآوری آیندۀ شرکت بررسی

معنی دار است که نشاندهندۀ تأثیر منفی سرمایهگذاری

شد .بردینمنظرور ،از آزمرون روابرط ( )7و ( )3اسرتفاده

در عملکرد آینده دربارۀ کل شرکتهرا اسرت؛ امرا ایرن

میشود .نتایو برازش این دو الگو در جردول ( )3نشران

تأثیر دربرارۀ شررکتهرای برا محردودیت مرالی (

در

داده شررده اسررت .مقرردار احتمررال برررای  Fلیمررر دربررارۀ

رابط رۀ ( ))7مثبررت و معنرریدار اسررت .بررهعررهوه ،ت رأثیر

برازش هر دو رابطه تقریباً برابر با صفر و کمتر از سرطح

سرمایهگذاری در عملکررد آینرده دربرارۀ شررکتهرای

خطای  5درصد است .این مقردار نشران مریدهرد بررای

برردون محرردودیت مررالی(

در رابطررۀ ( ))3منفرری و

بررسی این آثار از روش دادههای تابلویی بایرد اسرتفاده

معنیدار است .با توجه به این نتایو ،گفتنی اسرت دلیلری

شود .مقدار احتمال برای آزمون هاسمن نیز تقریباً صرفر

بر رد فرضیۀ اول پژوهش وجود نردارد؛ بره بیران دیگرر،

است که این مقدار ،نشراندهنردۀ اسرتفاده از روش آثرار

شرکتهای با محدودیت مالی برهدلیرل محردودیتی کره

ثابت است؛ بنابراین آزمون رگرسیون این دو الگرو بایرد

در تأمین مالی پروژههرای سررمایهگرذاری دارنرد ،فقرط

با روش دادههای تابلویی-آثار ثابت انجرام شرود .سرطح

پررروژههررایی را اجرررا مرریکننررد کرره از سررودآوری آنهررا

معناداری  Fفیشر دربارۀ برازش روابرط ( )7و ( )3تقریبراً

اطمینان دارند .از بین متغیرهای کنترلی نیز سود تقسیمی

برابرر برا صررفر اسرت؛ بنرابراین کررل الگروی رگرسرریونی

و اندازۀ شرکت ،آثار معنیدار (بهترتیب ،مثبت و منفی)

معنیدار است؛ به عبارت دیگر ،کلیّۀ ضرایب متغیرهرای

در عملکرد آیندۀ شرکت دارند.

ارزیابی تأثیر سرمایهگذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت 872 /

جدول ( )3نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیۀ اول

متغیر

متغیر

ضریب (احتمال)

ضریب (احتمال)

*)1/111( -1/182

*)1/186( 1/181

*)1/118( -1/875

**)1/151( -1/162

*)1/183( 1/122

**)1/152( -1/115

*)1/111( 1/768

*)1/111( 1/767

*)1/111( -1/153

*)1/111( -1/157

)1/851( 1/118

)1/861( 1/118

 Fفیشر(احتمال)

*)1/111( 75/721

 Fفیشر(احتمال)

*)1/111( 75/117

 Fلیمر(احتمال)

*)1/111( 3/168

 Fلیمر(احتمال)

*)1/111( 3/776

آزمون هاسمن

*)1/111( 812/226

آزمون هاسمن

*)1/111( 811/121

دوربین واتسون

8/15

دوربین واتسون

8/11

 R2تعدیلشده

%21

R2تعدیلشده

%21

*

معنیداری درسطح اطمینان  15درصد (خطای  5درصد)

** معنیداری در سطح اطمینان  11درصد (خطای  81درصد)
در فرضرریۀ دوم ،تررأثیر محرردودیت مررالی در رابطررۀ

برای کل شرکتها است .ضریب

 ،در رابطۀ ( )2این

سرمایهگذاری و بازده آیندۀ سهام شرکت بررسری شرد.

اثر را دربارۀ شرکتهای با محدودیت مالی و در رابطرۀ

نتایو آزمون این فرضیه در جردول ( )2نشران داده شرده

( )5دربارۀ شررکتهرای بردون محردودیت مرالی نشران

است .نتایو آزمونهای  Fلیمر نشان میدهد آزمون هرر

مرریدهررد .همانگونرره کرره از نتررایو جرردول ( )2مشررتص

دو رابطۀ ( )2و ( )5باید به روش دادههای تلفیقی انجرام

است،

در هر دو رابطه ،منفری و معنریدار اسرت کره

شود .مقدار آمارۀ دوربین-واتسون محاسبهشده برای هر

نشاندهندۀ تأثیر منفری سررمایهگرذاری در برازده آینرده

دو رابطه ،در بازۀ  8/5تا  7/5قرار گرفته اسرت؛ بنرابراین

در هر

فر

دربارۀ کل شرکتها است؛ اما از آنجایی که

وجود خودهمبستگی رد میشود .از آنجرایی کره

دو رابط رۀ ( )2و ( )5از لحررا آمرراری معنرریدار نیسررت؛

احتمال آمارۀ  Fفیشر محاسبهشده ،تقریبراً برابرر برا صرفر

نمیتوان گفت ترأثیر محردودیت مرالی در برازده آینرده

است؛ الگوهای رگرسیونی بررازششرده معنرادار اسرت؛

دربارۀ شرکتهای برا محردودیت مرالی و شررکتهرای

بنررابراین از لحررا آمرراری برره نتررایو حاصررل از ب ررازش

بدون محدودیت مالی متفراوت اسرت .برا توجره بره ایرن

مرریترروان اعتمرراد کرررد .در ایررن روابررط ،ضررریب

نتایو ،فرضیۀ دوم پژوهش رد میشود .از بین متغیرهرای

نشاندهندۀ تأثیر سررمایهگرذاری در برازده آینردۀ سرهام

کنترلرری نیررز سررود تقسرریمی و نرررخ بررازده دارایرری ،آثررار
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معنیدار (بهترتیب ،مثبت و منفی) بر برازده آینردۀ سرهام

شرکت دارند.

جدول ( )4نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیۀدوم

متغیر

ضریب (احتمال)

متغیر

ضریب (احتمال)

)1/632( -1/811

)1/621( 1/812

*)1/118( -1/126

*)1/111( -81/711

)1/617( -8/672

)1/252( 1/225

*)1/111( 81/162

*)1/111( 1/288

)1/826( -1/517

)1/811( -1/311

)1/252( -1/882

)1/273( -1/168

ROA

*)1/111( -81/811

ROA

*)1/111( -1/168

 Fفیشر(احتمال)

*)1/111( 32/815

 Fفیشر(احتمال)

*)1/111( 33/328

 Fلیمر(احتمال)

)1/233( 1/113

 Fلیمر(احتمال)

)1/225( 1/111

دوربین واتسون

7/712

دوربین واتسون

7/786

 R2تعدیلشده

%37

 R2تعدیلشده

%71

* معنیداری درسطح اطمینان  15درصد (خطای  5درصد)
** معنیداری در سطح اطمینان  11درصد (خطای  81درصد)

نتایج و پیشنهادها
در دنیررای تجررارت کنررونی ،شرررکتهررا برررای حررل

سرمایهگرذاری در سرودآوری و برازده شررکتهرای برا

مشکهت اقتصرادی خرود نیازمنرد راهکارهرای مناسرب

محدودیت مالی و شرکتهای بردون محردودیت مرالی

برررای اسررتفادۀ بهتررر از منرراب خررود هسررتند .یکرری از

عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی 8312

راهکارهای مهم ،بسط و توسرعۀ سررمایهگرذاری اسرت.

تا  8313بررسی شد .براساس مبانی نظرری ،انتظرار مری-

اهمیت سرمایهگرذاری و ثبرات محریط سررمایهگرذاری

رود در شرکتهایی کره برا محردودیت در ترأمین مرالی

برای توسعه و رشد اقتصادی بر کسری پوشریده نیسرت و

مواجرره هسررتند ،پررروژههررای سرررمایهای انتتررا و اجرررا

بیتوجهی بره آن بره افرول اقتصراد منجرر مریشرود و در

شوند که نسبت به سودآوری آنها اطمینان زیادی وجود

بلندمدت رفاه عمومی و توسعه تولید را تحت تأثیر قررار

دارد؛ بنرررابراین سررررمایهگرررذاری در شررررکتهرررای برررا

دهد؛ از ایرنرو ،بررسری ابعراد متتلرر مسرألۀ سررمایه-

محدودیت مرالی نسربت بره سرایر شررکتهرا ،بیشرتر بره

گذاری در حروزۀ پرژوهشهرای مرالی و برازار سررمایه،

افزایش سودآوری آینده منجر میشود .نترایو پرژوهش

اهمیررت فراوانرری دارد .در ایررن پررژوهش ،ترأثیر متفرراوت

با مبانی نظری سازگار است و نشان میدهد شرکتهای
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با محدودیت مالی بیشتر در پروژههرایی سررمایهگرذاری

سرررمایهگررذاری در بررازده آینرردۀ در شرررکتهررای بررا

میکنند کره از سرودآوری آنهرا اطمینران زیرادی داشرته

محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محردودیت

باشند؛ بره بیران دیگرر ،کمبرود منراب مرالی در شررکت،

مالی تأیید نشد .ایرن نتیجره برا شرواهد پرژوهش اسپینسرا

انعطافپذیری و انگیزۀ مدیر را برای سرمایهگرذاری در

( )7185در تضاد اسرت کره نشراندهنردۀ ترأثیر متفراوت

پروژههایی که از دیردگاه مردیر سرودآور اسرت ،امرا از

سرمایهگذاری در بازده آیندۀ شرکتهای با محدودیت

دیدگاه سرمایهگذاران پرهزینه است ،محدود میکنرد و

مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی بود.

مررردیران فقرررط پرررروژههرررای سررررمایهای را انتترررا

با توجه به نتایو این پژوهش که نشاندهنردۀ اهمیرت

میکنندکه ارزش شررکت را افرزایش مریدهرد .دربرارۀ

محدودیت مالی شرکت بر تصمیمهای سررمایهگرذاری

تأثیری که محدودیت مالی در رابطرۀ سررمایهگرذاری و

است ،به نهادهای تدوینکنندۀ استانداردهای حسابداری

سودآوری آینده دارد ،در ایرران پژوهشری انجرام نشرده

نظیر سازمان حسابرسی پیشنهاد میشرود اسرتانداردهایی

است؛ اما نتایو این پرژوهش برا نترایو پرژوهش اسپینسرا

دربررررارۀ افررررزایش شررررفافیت گزارشررررگری پیرامررررون

( )7185سازگار است .اهمیت ایرن نترایو در ایرن اسرت

محرردودیتهررای مررالی شرررکت و پررروژههررای سرررمایه-

که به سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و پژوهشرگران در

گذاری تدوین کنند .برای انجام پژوهشهای آینده نیرز

فهم پیامدهای اقتصادی سیاستهای مرالی و حسرابداری

پیشنهاد میشود این پژوهش به تفکیک صرنای متتلرر

شرکت دربارۀ تصمیمهای سرمایهگذاری کمرک مری-

بررورس انجررام شررود تررا ویژگرریهررای متفرراوت صررنای و

کند .همچنین در این پژوهش ،این موضوع بررسری شرد

الزامات قانونی حاکم بر هر نوع خرا

صرنعت در نظرر

که اگر سرمایهگذاران ،تأثیر متفاوت سرمایهگرذاری در

گرفته شود و نتایو دقیقتری به دسرت آیرد .همچنرین از

عملکرد شرکتهای با محدودیت مالی نسربت بره سرایر

آنجایی که انتترا بهینرۀ پرروژههرای سررمایهگرذاری،

شرکتها را درک کنند ،انتظار نمیرود در میزانری کره

مس رألهای مهررم و حیرراتی در افررزایش ثررروت شرررکت و

محدودیت مالی ،تأثیر سرمایهگذاری در بازده آینرده را

سهامداران است ،اثر ساز و کارهای دیگر هماننرد نقرش

توضیح میدهد ،دربارۀ شرکتهای با محردودیت مرالی

حسابرس ،سرمایهگذاران نهادی و یا حاکمیرت شررکتی

و سایر شررکتهرا تفراوتی وجرود داشرته باشرد؛ امرا در

بر تصمیم های سرمایهگذاری بررسی شود.

صررورتی کرره سرررمایهگررذاران ،عقهیرری رفتررار نکننررد،

ازجملره محردودیتهررایی کره در تفسرریر نترایو ایررن

افزایش سرمایهگذاری در شررکتهرای برا محردودیت-

پژوهش باید بررسی شود ،ایرن اسرت کره هماننرد سرایر

های مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مرالی،

پژوهشهایی که در محدودیت مرالی و سررمایهگرذاری

بیشتر به افزایش بازده آیندۀ سهام منجر میشود .اگرچره

انجام شده است ،معیارهایی که بررای انردازهگیرری ایرن

نتررایو پررژوهش هماننررد پررژوهشهررای پیشررین (تیررتمن و

دو متغیر به کار گرفتره شرد در معرر

خطرای انردازه-

همکررراران7112،؛ کررروپر و همکررراران7111،؛ دچرررو و

گیری هسرتند .محردودیت دیگرر ایرن اسرت کره نقرش

همکرراران )7111،8تأییدکننرردۀ ارتبرراط منفرری سرررمایه-

محدودیت مالی و سرمایهگذاری ممکن است برحسرب

گذاری و بازده آیندۀ سهام است؛ فرضیه ترأثیر متفراوت

سازمان مثرل اعتبرار مرالی شررکت و

ویژگیهای خا

الزامات قانونی حاکم بر آن متفراوت باشرد؛ بنرابراین در
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