Asset Management and Financing
Vol. 8, Issue 3, No. 30, Autumn 2020
Document Type: Research Paper
Received:09.04.2019 Accepted:30.09.2019

فصلنامه علمی مدیریت دارایی و تأمین مالی
9011  پاییز،)03(  شماره پیاپی، شماره سوم،سال هشتم
 پژوهشی:نوع مقاله
19/7/9 :تاریخ پذیرش

PP: 85-102

19/9/03 :تاریخ دریافت
930-98 صص

The Effect of Stock Returns Volatilities on Working Capital Accruals: Considering the
Moderating Effect of Financial Distress
Nader Khedri 1, Mohsen Dastgir 2*, Afsaneh Soroushyar 3

1- Department of Accounting, Faculty of Human Science and Law, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University,
Isfahan, Iran
khedri42@yahoo.com

2- Professor of Accounting Department, Faculty of Human Science and Law, Isfahan (Khorasgan) branch, Islamic Azad
University, Isfahan, Iran
dr.dastgir@hashtbehesht.ac.ir

3- Assistant Professor of Accounting Department, Faculty of Human Science and Law, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic
Azad University, Isfahan, Iran
a_soroushyar@yahoo.com

Abstract
Objective:Despite the fact that accruals have a central role in preparing financial reports and are viewed as a dynamic
research domain, the studies on accruals have not provided a profound understanding of how firm level economic factors
affect accruals. In this study, the firms’ working capital is regarded as a form of investment. Also, using theoretical
predictions from a real option-based investment framework, the present study aims to examine the effects of stock returns
volatilities on changes in firm working capital accruals. In addition, the moderating effect of financial distress on the
relationship between stock return volatilities and working capital accruals is studied.
Method: The statistical sample of this research consists of 111 firms listed in the Tehran Stock Exchange from 2005 to
2016. The research hypotheses are also tested by Generalized Least Squares (GLS) regression analysis, using the pooled
data.
Results:The results show that there is a significant negative relationship between volatilities of stock return and changes of
working capital accruals of firms in general. On the other hand, the results indicate a firm’s financial distress does not
decrease the negative effect of stock return volatilities on working capital accruals. Furthermore, another finding suggests
that stock returns volatilities have a positive effect on the items of capital liabilities and negatively affect items of working
capital in accruals; however, the firms’ inventories, here, are considered as exceptions and returns volatilities have positively
impacted the firms’ inventories.
Keywords: Stock Returns Volatility, Accruals, Working Capital, Financial Distress
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چکیده
 مطالعات، با وجود این واقعیت که اقالم تعهدی در گزارشگری مالی نقشی محوری دارد و از حوزههای پویای پژوهشهای حسابداری و مالی محسوب میشود:هدف
 در این پژوهش سرمایه در گردش. تاکنون درک عمیقی از چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی سطح شرکت بر این اقالم را فراهم نکرده است،انجامشده در این حوزه
 تأثیر نوسانات بازده سهام بر سطح، شکلی از سرمایهگذاری در نظر گرفته و تالش شده است با استفاده از چهارچوب نظریِ نظریۀ اختیارات سرمایهگذاری،تعهدی شرکتها
 اثر تعدیلکنندۀ درماندگی مالی بر رابطۀ بین نوسانات بازده سهام و اقالم تعهدی سرمایه در، افزون بر این.موردانتظار اقالم تعهدی سرمایه در گردش تعهدی بررسی شود
.گردش بررسی شده است
 فرضیهها به روش رگرسیون حداقل مربعات. است901۱  تا9090  شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی999  نمونۀ آماری متشکل از:روش
.تعمیمیافته و دادههای ترکیبی آزمون شده است
 مشخص شد درماندگی مالی شرکتها تأثیر، ازسوی دیگر. نتایج نشاندهندۀ تأثیر منفی نوسانات بازده سهام بر سطح موردانتظار اقالم تعهدی سرمایه در گردش است:نتایج
 نتیجۀ دیگر پژوهش بیانکنندۀ این است که نوسانات بازده سهام بر اجزای بدهی تشکیلدهندۀ سرمایه.منفی نوسانات بازده بر سرمایه در گردش تعهدی را کاهش نداده است
 هرچند در این میان موجودی کاال استثنا بوده و نوسانات بازده بر سطح. تأثیر منفی داشته است، تأثیر مثبت و بر اجزای دارایی سرمایه در گردش تعهدی،در گردش تعهدی
.موردانتظار موجودی تأثیر مثبتی داشته است
 درماندگی مالی، سرمایه در گردش، اقالم تعهدی، نوسانات بازده سهام:واژههای کلیدی
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سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی بررسی شالد (احمالد،1

مقدمه.
اقالالالم تعهالالدی کالاله بخالالش عمالالدۀ آن در سالالرمایه در

مالال

93

99

مالالارتین و صالالفدر  .)0391 ،اگرچالاله در ادبیالالات

گردش شرکتها تبلور یافته است ،از محورهای اساسی

اقتصالالالادی و مالالالالی رابطالالالۀ منفالالالی بالالالین نوسالالالانات و

گزارشگری مالی است که در سالالهالای اخیالر موضالوع

سرمایه گذاری های بلندمدت براسالاس نظریالۀ اختیالارات

بسیاری از پژوهشهای تجربی حسابداری و مالالی بالوده

سرمایهگذاری 90بهاندازۀ کافی تبیین شده است ،کالاربرد

است؛ اما در بیشتر مطالعالات انجالامشالده در ایالن حالوزه،

این الگو در زمینۀ سرمایهگذاریهای کوتاهمدت بهویژه

اقالم تعهدی از مباحثی ماننالد ناهنجالاری اقالالم تعهالدی،

سالالالرمایه در گالالالردش تعهالالالدی کالالاله از ویژگالالالیهالالالای

کیفیت سود یا مدیریت سالود تالأثیر گرفتاله و باله ماهیالت

سرمایهگالذاری کوتالاهمالدت اسالت ،حالوزۀ جدیالدی در

سرمایهگالذاری ایالن اقالالم کمتالر توجاله شالده و تنهالا در

پژوهشهای مالی محسوب میشود .تصور بر این اسالت

برخی از این پژوهشها به نقش عوامل بنیادین اقتصالادی

که نوسانات بالازده سالهام بالر سالطح سالرمایه در گالردش

سطح شرکتها در شالکلدادن باله اقالالم تعهالدی تأکیالد

تعهدی شرکتها تأثیر منفی دارد و موجالر کالاهش آن

شده است؛ ازجمله :دچو ،9اساللون 0و سالوینی)9118( 0؛

میشالود؛ بنالابراین ،در صالورت تأییالد ایالن رابطالۀ منفالی

7

ازطریق آزمونهای تجربی ،میتوان با بررسی نوسالانات

و اسالکراند .)0393( ،9از آنجالا کاله ایالن مطالعالات نسالالبتا

بازده سهام ی

شرکت در دورۀ قبل ،سطح سالرمایه در

گسترده ،رهنمود چندانی در زمینالۀ ماهیالت ایالن اقالالم و

گالالردش تعهالالدی آن را بالالرای دورۀ بعالالد تعیالالین و رفتالالار

عوامالالل اقتصالالادی تأثیرگالالذار بالالر آنهالالا اراکالاله نکالالردهانالالد،

سرمایهگذاری کوتاهمدت آن را پیشبینی کرد.

برنارد 4و اسکینر)911۱( 8؛ ژانگ)0337( ۱؛ دچو ،گالی

شناخت پژوهشگران دربالارۀ چگالونگی اثرگالذاری ایالن

در این پالژوهش بالا اتکالا باله مبالانی نظریالۀ اختیالارات

عوامل بر اقالم تعهدی ،هم ازلحاظ نظری و هم از جنبالۀ

سالالرمایهگالالذاری ،تالالأثیر نوسالالانات بالالازده سالالهام (بالالهمنزلالالۀ

تجربی محدود است.

شاخصی از عدم اطمینان محیط فعالیالت شالرکت هالا) بالر

بعد از بحران مالی سال  0339و آثار مخالرب آن بالر

سالالرمایهگالالذاری در اقالالالم تعهالالدی (سالالرمایه در گالالردش

بالالالازار سالالالرمایۀ بسالالالیاری کشالالالورها ،بررسالالالی رفتالالالار

غیرنقالالدی) ارزیالالابی مالالیشالالود .بالالهعالالالوه بالالرای کسالالر

سرمایهگذاران در شرایط بالروز بحالران مالالی و افالزایش

شناخت بهتر ،عوامالل تأثیرگالذار در ایالن زمیناله بالهمنزلالۀ

نوسانات بازار ،توجاله زیالادی را باله خالود جلالر کالرد و

متغیرهای تعدیلگر بررسالی شالده اسالت .اگرچاله عوامالل

سرآغاز مطالعاتی شد که در آنها تأثیرات نوسانات بازده

مختلفالی بالالر رابطالالۀ ذکرشالالده تأثیرگالالذار اسالالت ،در ایالالن

سهام شالرکتهالا (بالهمنزلالۀ شاخصالی از ریسال

خالا

شرکتها) ،هم بر رفتار سرمایهگالذاران و هالم بالر رفتالار

مطالعه بر تأثیر درماندگی مالالی 90بالر ایالن رابطاله تأکیالد
شده اسالت .چگالونگی تأثیرگالذاری نوسالانات بالازده بالر
اجزای سرمایه در گردش تعهدی نیز بررسی شده است.

1. Dechow
2. Sloan
3. Sweeny
4. Bernard
5. Skinner
6. Zhang
7. Ge
8. Schrand

9. Ahmed
10. McMartin
11. Safdar
12. Real options investment
13. Finanical distress

نادر خدری و همکاران
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بررسی این موضوع ازآن نظر اهمیت دارد که اقالالم

 .)039۱از این منظالر ،خال اساسالی در ادبیالات پالژوهش

تعهدی بخش عمدهای از سرمایه در گردش شالرکتهالا

مرتبط با اقالم تعهدی مشاهده میشالود .باله همالین دلیالل

و اطالعات مالی آنهالا را تشالکیل داده و تالا حالد زیالادی

پژوهش حاضر ممکن است سهمی هر چند کوچ

در

معالالرر رفتالالار سالالرمایهگالالذاری جالالاری شالالرکتهاسالالت.

توسعۀ ادبیات پژوهشی مربوطه داشته باشد .تالالش شالده

بهویژه در ایران با توجه به اینکه در سالهای اخیر فرایند

است با در پیش گرفتن رویکرد سرمایهگذاری در زمینۀ

گالالذار از حسالالابداری نقالالدی بالاله حسالالابداری تعهالالدی در

اقالم تعهدی ،با اتکا به نظریۀ اختیارات سرمایهگذاری و

بخش کالن اقتصاد کشور شتاب فزایندهای یافتاله اسالت،

در نظر گرفتن عوامل اقتصادی موردانتظالار ،1چگالونگی

سهم نسبی این اقالم در گزارشهای مالالی شالرکتهالا و

شکل گیری اقالم تعهالدی تبیالین و مبنالای مناسالبی بالرای

سازمانهای دولتی رو به افزایش است.

پیشبینی سطح سرمایهگذاری شالرکتهالا در ایالن اقالالم

همان گونه که ذکالر شالد ،پالژوهشهالای انجالامشالده

اراکه شود.

دربارۀ اقالم تعهدی بر ماهیت سرمایهگذاری ایالن اقالالم

در بیشتر پژوهشهای انجامشده دربارۀ اقالم تعهدی

تأکید کردهانالد و چگالونگی شالکل گیالری ایالن اقالالم را

که با محوریالت مالدیریت سالود انجالام و در آنهالا ،اقالالم

متأثر از کارکرد عوامل اقتصادی بنیادی میدانند؛ ماننالد

تعهالدی بالاله دو بخالالش اختیالالاری و غیراختیالالاری تفکیالال

دچالالو و همکالالاران ( ،)0393( ،)9118برنالالارد و اسالالکینر

شده است ،اقالم تعهدی سرمایه در گردش در سال t+9

( ،)911۱و آونز ،9وو 0و زیمرمن .)0390( 0امالا تالاکنون

با استفاده از متغیرهای توضیحی در همان سال  t+9تبیین

در زمینال الۀ چگالالالونگی تأثیرگالالالذاری ایال الن عوامالالالل بالالالر

شده اسالت (ماننالد هیلالی9198 ،93؛ دیآنجلالو919۱ ،99؛

شکل گیری اقالم تعهدی و ایجاد مبنای نظری و تجربالی

جالالالونز9119 ،90؛ دچالالالو و همکالالالاران)9118 ،؛ امالالالا در

مناسر برای پیش بینی این اقالم در آینده ،پژوهش هالای

پالالژوهش حاضالالر اقالالالم تعهالالدی در سالالال  ،t+9تالالابعی از

انالالدکی انجالالام شالالده اسالالت؛ بنالالابراین ،همچنالالان دربالالارۀ

نوسانات بازده سهام شرکتها در سالال  tدر نظالر گرفتاله

تأثیرگذاری ایالن عوامالل بالر اقالالم تعهالدی شالرکتهالا،

شده است .باله همالین دلیالل الگالوهالای بالهکاررفتاله تالوان

شناخت کمی وجود دارد.

پیشبینیکنندگی بیشتری دارند.

همین واقعیت سبر شالده اسالت پژوهشالگرانی نظیالر

ویژگی متمایزکنندۀ دیگر این پژوهش ،نقش آن در

8

توسعۀ ادبیالات مالدیریت مالالی و اقتصالادی اسالت کاله از

( )0390دربالالارۀ کمبالالود شالالواهد نظالالری و تجربالی بالالرای

اهالالالدار مهالالالم آنهالالالا مطالعال الۀ عوامالالالل شالالالکلدهنالالالدۀ

هالالالالدایت پژوهشالالالالگران در درک عوامالالالالل اقتصالالالالادی

سالالالرمایهگالالالذاری و تبیالالالین رفتالالالار سالالالرمایهگالالالذاری

شکلدهندۀ سطح اقالم تعهدی شرکتها ،نگرانالیهالایی

شرکتهاست .این ادبیات بهطور عمده بالر تصالمیمهالای

را ابالالراز کننالالد (بالاله نقالالل از عالالارر ،۱مارشالالال 7و یالالان،9

شالالرکتهالالا دربالالارۀ مخالالارم سالالرمایهای تمرکالالز دارد؛

دچالالو و همکالالاران ( ،)0393دیفونالالد )0393( 4و بالالال

1. Owens
2. Wu
3. Zimmerman
4. Defond
5. Ball
6. Arif
7. Marshal
8. Yohn

بنالالابراین ،اسالالتفاده از مبالالانی نظالالری نظریالالۀ اختیالالارات
سرمایه گذاری دربارۀ اقالم تعهدی سالرمایه در گالردش،
9. Ex-ante Economic economic Factorsfactors
10. Healy
11. DeAngelo
12. Jones

 / 99مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال هشتم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )03پاییز 9011

9110 ،8؛

به منزلۀ سرمایه گذاری کوتاه مالدت ،سالبر ایجالاد درک

وجالالالود دارد (برنالالالانکی9190 ،4؛ پالالیندایالال

عمیقتالری از سیاسالتهالای سالرمایهگالذاری شالرکتهالا

شوارتز ۱و تریجورجیس .)0334 ،7ایالن پالژوهشهالا در

میشود .با توجه به مطالر مطرحشده سؤالهالای اصاللی

توجیه نظری این رابطۀ منفی استدالل های زیر را مطالرح

پژوهش چنین است :آیا نوسانات بازده سالهام بالر سالطح

میکنند :از آنجا که سرمایهگذاری پرهزینه و بسیاری از

موردانتظار اقالم تعهدی سالرمایه در گالردش شالرکتهالا

اقالالم هزینالاله در زمالرۀ هزینالالههالای ریختالالهشالده 9اسالالت و

تأثیرگالالذار اسالالت عالالواملی ماننالالد درمانالالدگی مالالالی

برگشت داده نمیشود ،شرکتها هنگام در پیش گرفتن

شرکتها بر میزان تأثیرگذاری نوسانات بر اقالم تعهدی

تصمیمهای سرمایهگالذاری ،سالعی مالیکننالد بالین بالازده

سرمایه در گردش مؤثر واقع مالیشالود تالأثیر نوسالانات

حاصل از سالرمایهگالذاری امالروز و منالافع حاصالل از باله

بالالازده سالالهام بالالر اجالالزای سالالرمایه در گالالردش تعهالالدی

تالالأخیر انالالداختن سالالرمایهگالالذاری ،یعنالالی هنگالالامی کالاله

(دارایالالیهالالای جالالاری غیرنقالالدی و بالالدهیهالالای جالالاری)

اطالعات بیشتری کسر شده و یا شالرایط شالرکت بهتالر

یکسان بوده یا متفاوت است

شده باشد ،موازنه و مصالحه ایجاد کنند .در نظر گالرفتن
منافع حاصل از به تعویق انداختن سرمایهگذاری ،بالا نالام
اختیار صبر 1شناخته میشالود؛ درواقالع ،منالافع حاصالل از

مبانی نظری.
پالالژوهشهالالای انجالالامشالالدۀ پیشالالین نشالالان داده اسالالت

اختیار صبر هزینۀ فرصت سرمایهگذاری امروز محسوب

تغییالالرات اقالالالم تعهالالدی در بس الیاری از مالالوارد ،معالالرر

میشود .هنگامی که این منافع با هزینۀ اختیار صبر برابالر

تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتهاست .تغییالر سالرمایه

باشد ،سرمایه گذاری انجالام مالیشالود؛ امالا هنگالامی کاله

در گردش نیز مانند سرمایهگذاری در داراییهای ثابت،

نوسانات افزایش مییابد ،منافع اختیار صبر بر هزینههالای

معرر شکلی از سرمایه گذاری و درواقالع ،نشالاندهنالدۀ

آن فزونی می یابالد .در ایالن شالرایط شالرکتهالا تالرجیح

بخش داخلی فرایند رشد تجاری شرکتهاست (ژانگ،

میدهند بهجای اجرای فوری پروژههای سرمایهگالذاری

 .)0337در پژوهشهای مختلف بر تلقالی اقالالم تعهالدی

تا هنگام کاهش نوسانات و ابهامات بالازار صالبر کننالد و

(سرمایه در گردش) به منزلالۀ شالکلی از سالرمایهگالذاری

ببینند در آینده چه مالیشالود؛ بنالابراین ،در شالرایطی کاله

0

نوسانات بالاالتر اسالت ،ارزش اختیالار صالبر نیالز افالزایش

( )0330یالادآور مالیشالوند کالاله اقالالم تعهالدی جزکالالی از

مییابد و سبر کاهش یا توقف سرمایهگذاری میشود.

فرایند سودآوری و فرایند سرمایهگذاری است.

این عدم اطمینانها و ابهامات موجود در محالیط فعالیالت

تأکید شده اسالت .فایرفیلالد ،9ویزنانالاد 0و لمبالاردییالان

بخش عمدهای از پژوهشهای انجامشالده در حالوزۀ

شرکتها کاله تالا حالد زیالادی در نوسالانات بالازده سالهام

ادبیالالات اقتصالالادی و مالالدیریت مالالالی بالالا داشالالتن نظریالالۀ

شالالرکتهالالا انعکالالاس مالالییابالالد ،از عوامالالل اساسالالی در

اختیارات سرمایه گذاری ،تصالمیم هالای سالرمایه گالذاری

تصمیم های سرمایه گذاری شرکتهاست و پژوهشگران

شالالرکتهالالا را ارزیالالابی کالالرده و نشالالان داده اسالالت بالالین

حالالوزههالالای مالالالی و حسالالابداری از ابعالالاد مختلف الی ایالالن

سرمایهگذاری و نوسانات بالازار سالرمایه رابطالهای منفالی
1. Fairfield
2. Wissenanad
3. Lombardi Yohn

4. Bernanke
5. Pindyck
6. Schwartz
7. Schwartz & Trigeorgis
8. Sunk Costs
9. Option to wait
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در این پژوهش با تأکید بالر ماهیالت سالرمایهگالذاری

( )0391رابطۀ بین قابلیت مقایسالۀ صالورت هالای مالالی و

اقالم تعهدی ،تالش میشود بالا اتکالا بالر پالیشبینالیهالای

نوسانات بازده سهام شرکتها را در بورس اوراق بهادار

نظری رویکرد اختیارات سالرمایه گالذاری ،تالأثیر عوامالل

آمریکا بررسی و نتیجه گیری کردند که قابلیالت مقایسالۀ

اقتصادی مانند ریس

شرکتها (نوسانات بالازده

صورتهای مالی شرکتها بهمنزلۀ یکی از ویژگیهالای

سالالهام) بالالر سالالطح موردانتظالالار اقالالالم تعهالالدی سالالرمایه در

کیفی اطالعات ،بر نوسانات بازده سهام آنها تأثیر منفالی

گردش تبیین شود .انتظار بر این است که نوسانات بازده

دارد؛ یعنی درجات باالتر ،قابلیت مقایسالۀ صالورتهالای

سهام بر سرمایه در گردش شرکتها تأثیر منفی بههمراه

مالالالی عالالدم اطمینالالانهالالای موجالالود در ارزیالالابی عملکالالرد

داشته باشد .بالهکالارگیری ایالن رویکالرد در زمینالۀ اقالالم

شالالرکت و بالالازده سالالهام آن را کالالاهش داده و نوسالالانات

تعهدی (سرمایه در گالردش) پشالتوانۀ نظالری دارد؛ زیالرا

بالالازده مشالالاهدهشالالده در ایالالن مالالوارد بالالهمراتالالر کمتالالر از

اقالالالم تعهالالدی سالالرمایه در گالالردش از بسالالیاری جهالالات

شرکتهایی است که قابلیت مقایسۀ آنها پایینتر اسالت.

ویژگی های ی

فعالیت سالرمایه گالذاری را دارنالد؛ اول

احمالالد و همکالالاران ( )0391نیالالز رابطالالۀ بالالین نوسالالانات

اینکه شرکت ها نمی توانند بازده اقالم تعهدی سرمایه در

درآمدی و بازده سهام شرکتها را در دورۀ بحران مالی

گردش را دقیقا پیشبینی کنند .دوم ،بخالش عمالدهای از

بررسی کردند .موضوع اصلی پژوهش آنها این بود کاله

اقالم تعهدی سرمایه در گالردش برگشالتناپذیرنالد و در

در دورههالالایی کالاله آشالالفتگی و وجودنداشالالتن قطعیالالت

زمرۀ هزینههای ریختهشالده محسالوب مالیشالوند و سالوم

اقتصادی افزایش مالی یابالد ،نوسالانات درآمالدی گذشالتۀ

اینکه شرکتها بهطور معمول تا حدودی قادر به کنتالرل

شرکتها ،چگونه بالر ارزیالابی سالرمایهگالذاران از بالازده

زمانبندی سرمایهگذاری در اقالم تعهدی هسالتند .بالرای

سهام آنها تأثیر میگذارد .نتیجۀ مطالعۀ آنها نشان داد در

مثال شرکتها قادرند سرمایهگالذاری در اقالالم تعهالدی

شرایط عادی اقتصادی ،بین نوسانات درآمالدی و بالازده

سالالرمایه در گالالردش را ازطریالالق مالالدیریت زمالالانبنالالدی

سهام شرکتهالا رابطالۀ مشخصالی وجالود نالدارد؛ امالا در

خریدوفروش موجودیها و تحدیالد یالا گسالترش اعتبالار

دورههایی که ابهامات و آشفتگیهای اقتصادی افالزایش

مشالتریان باله تعویالالق اندازنالد یالا تسالالریع کننالد (عالالارر و

مییابالد ،بالین نوسالانات درآمالدی گذشالتۀ شالرکتهالا و

همکاران.)039۱ ،

خا

بالالازده جالالاری سالالهام آنهالالا رابطالالۀ منفالالی وجالالود دارد؛

در همین زمیناله عالارر و همکالاران ( ،)039۱رابطالۀ

درنهایت ،آنها نتیجه گرفتند در شرایط اقتصالادی عالادی

بالالین نوسالالانات بالالازده سالالهام و اقالالالم تعهالالدی سالالرمایه در

و استاندارد ،ریس

سیستماتی

 ،بهطور عمده ریسال

گالالالالالردش را در چهالالالالالارچوب نظریالالالالالۀ اختیالالالالالارات

نوسانات بازده شرکتهالا را تبیالین مالی کنالد و نوسالانات

سرمایهگذاری مطالعه کردند .آنها به این نتیجاله رسالیدند

مانند نوسالانات درآمالدی چنالدان بااهمیالت تلقالی

کالاله ب الین نوسالالانات بالالازده سالالهام و سالالطح اقالالالم تعهالالدی

خا

سرمایه در گردش رابطه ای منفالی وجالود دارد؛ در عالین

نمیشود.

حال این رابطۀ منفی برای شرکت های دارای درماندگی
مالیِ ضالعیفتالر و چرخالۀ عملیالاتی طالوالنیتالر ،شالدت
1. Habib
2. Hasan
3. Al-Hadi

بیشتری داشته اسالت .بادآورنهنالدی و محرومالی ()0399
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نیز نشان دادند نوسانات بازده بر اقالم تعهدی تأثیر منفی

اعتماد خواهند کرد .بهویالژه کاله باله نظالر مالیرسالد ایالن

داشته و درماندگی مالی بالهمنزلالۀ متغیالر تعالدیلگر سالبر

تقویالالت مالالالی راهحالالل قالالاطعی بالالرای مسالالاکل پالیش روی

تضعیف رابطۀ باال شده است.

شرکتهای درمانده ازنظر مالی اراکه نمیکند.

با توجه به مطالر مطرحشده فرضیۀ اول پژوهش باله
شرح زیر تدوین شده است:

در پژوهش حاضر نیز برای رسیدن به درک عمیقتر
از رابطۀ بالین نوسالانات بالازده سالهام و سالطح سالرمایه در

فرضییی اول :نوسالالانات بالالازده سالالهام بالالر سالالطح

گردش تعهدی شرکتهالا ،بعضالی عوامالل تأثیرگالذار و

موردانتظار اقالم تعهدی سالرمایه در گالردش شالرکتهالا

تعدیلکنندۀ این رابطه بررسی شده اسالت .یکالی از ایالن

تأثیر منفی دارد.

عوامالالل تأثیرگالالذار ،درمانالالدگی مالالالی 4شالالرکتهاسالالت؛

از مباحث مهالم دیگالر در ادبیالات سالرمایهگالذاری و

درماندگی مالی وضعیتی است که در آن یال

شالرکت

مالی ،عوامل تعیینکنندۀ ساختار سرمایۀ شالرکتهاسالت

با وضع نامطلوب مالی ،شکست ،موفالقنشالدن و نالاتوانی

که در این میان ،نوسانات بازده سالهام از عوامالل مهالم و

در بازپرداخت بدهیهای خود روبهروست .شرکتهای

تأثیرگالالذار در نظالالر گرفتالاله مالالیشالالود .بالالهطالالور معمالالول

با محدودیت مالی بیشتر ،مشکالت تأمین مالالی بیشالتری

شالالرکتهالالایی کالاله نوسالالانات بالالازده بالالاالیی را تجربالاله

دارند و ارزش انتظار (اختیار صبر) برای این شالرکت هالا

میکنند ،همواره در زمینۀ بازده آتی سرمایه گذاریهای

کالالالاهش خواهالالالد یافالالالت؛ بنالالالابراین ،مالالالدیران اینگونالالاله

و

شالالرکتهالالا در اولالالین فرصالالت ایجادشالالده اقالالدام بالاله

خود و ایفالای تعهالدات از محالل ایالن درآمالدها شال

تردید دارند .بهعالوه بهطور معمالول هزیناله سالرمایۀ ایالن
شرکتها باالست .کاهش توانایی پرداخالت بالدهیهالا و

سرمایهگذاری میکنند (فروغی و صادقی.)0390 ،
نتایج پژوهش ایزدورفالر نشالان داد درمانالدگی مالالی

افالالزایش هزینالاله سالالرمایه ،ایالالن شالالرکتهالالا را در معالالر

شرکتها سبر تضعیف رابطۀ منفی بین نوسالانات بالازده

ورشکستگی و درماندگی مالی قرار میدهالد (دادلالی 9و

و مخارم سرمایهای مالیشالود؛ بنالابراین ،انتظالار مالیرود

جیمز .)0398 ،0در همین ارتباط احمالد و چالال)0391( 0

رابط الۀ منف الی ب الین نوسالالانات بالالازده سالالهام و سالالرمایه در

با بررسی تأثیر نوسانات بازده سالهام بالر سالاختار سالرمایۀ

گردش تعهدی برای شالرکتهالایی کاله بالا بحالران مالالی

شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار پاکستان ،نتیجه

روبهرو هستند ،ضعیفتر باشد .ایالن اثالر تضالعیفکننالده

گرفتند که افزایش نوسانات بالازده سالهام شالرکتهالا بالر

بهدلیل تمایل شرکتهای درماندۀ مالی به انتقال ریس

نسبتهای اهرمی آنها تأثیر منفی داشالته اسالت و آنهالا را

است .انگیزۀ انتقال ریس

ممکالن اسالت بالر رابطالۀ بالین

میکند .سلیم ،شهریاری

سرمایهگذاری و نوسانات تأثیرگذار باشد .بهطالور کلالی

و فدایی نژاد ( )0398معتقدند زمانی کاله شالرکتی دچالار

سالالهامداران شالالرکتهالالای بحالالرانزده ،ریسالال

پالالذیری

درماندگی مالی میشود ،بالهسالرعت بالا معمالای افالزایش

بیشتری دارند؛ بنابراین ،افزایش در نوسالانپالذیری یال

سرمایه برای تأمین مالی روبهرو میشالود .بالا ایالن فالر

پروژه ممکن اسالت فرصالتی را بالرای سالهامداران فالراهم

به مرز درماندگی مالی نزدی

که تعداد انالدکی باله ایالن سالرمایه گالذاریهالای پرخطالر

کند تا با سرمایهگالذاری در پالروژهای پرریسال

 ،بالازده

مضاعفی به دست آورند .در ایالن شالرایط ارتبالاط منفالی
1. Dudley
2. James
3. Hla

4. Financial distress

تأثیر نوسانات بازده سهام بر اقالم تعهدی سرمایه در گردش ...

19

نادر خدری و همکاران

بین سرمایهگذاری و نوسانات مبتنی بر نظریالۀ اختیالارات

توجه به مبانی نظری و یافته های تجربی مطرح شده فرضیۀ

سرمایه گذاری ،یا کاهش مییابد یالا معکالوس مالیشالود

دوم به شرح زیر تدوین شده است:

 ،0نتر 0و شو )0390( 4از منظر

فرضی دوم :تأثیر منفالی نوسالانات بالازده سالهام بالر

(ایزدورفر .)0339 ،9لین

دیگری به این موضوع نگریستهاند .آنها چگونگی تالأثیر

سطح موردانتظار اقالم تعهدی سرمایه در گالردش بالرای

اقالالالم تعهالالدی اختیالالاری بالالر تصالالمیمهالالای تالالأمین مالالالی

شرکتهای دارای درماندگی مالی ،ضعیفتر است.

اصاللی پالژوهش آنهالا

یکی دیگر از محورهای مطالعاتی پژوهش ،بررسالی

شرکتها را بررسی کردند .فر

بیانکنندۀ این بالود کاله شالرکتهالای دارای محالدودیت

این موضوع است که آیا نوسانات بازده همان گونه کاله

مالی کاله فرصالتهالای مناسالر سالرمایهگالذاری دارنالد،

بالالر فعالیالالتهالالای سالالرمایهگالالذاری کوتالالاهمالالدت تالالأثیر

میتواننالد بالا داشالتن دیالدگاه راهبالردی در گزارشالگری

می گذارد ،بر فعالیت های تالأمین مالالی کوتالاهمالدت نیالز

اقالم تعهالدی ،بالا ارسالال سالیگنالهالای مثبالت باله بالازار،

تأثیرگذار است .پیش بینی می شالود کاله نوسالانات بالازده

محدودیتهای مالالی خالود را برطالرر کننالد و توانالایی

سهام به طور عمده بر اقالالم دارایالی سالرمایه در گالردش

مالالالی خالالود را افالالزایش دهنالالد .بالالهطالالور کلالالی نتالالایج ایالالن

تعهالالدی تالالأثیر منفالالی داشالالته باشالالد؛ زیالالرا تصالالمیمهالالای

پژوهش نشان می دهالد شالرکتهالای دارای محالدودیت

سرمایهگذاری در مرحلالۀ اول بالر اقالالم تعهالدی دارایالی

مالی با استفاده از اقالم تعهالدی اختیالاری ،سالیگنالهالای

جاری تأثیر میگذارنالد؛ امالا متناسالر بالا میالزان اسالتفادۀ

مثبتی را به بازار ارسال میکنند و بدین ترتیر با کالاهش

مالالدیران از بالالدهیهالالا ،بالالرای تالالأمین مالالالی فعالیالالتهالالای

عدم تقارن اطالعاتی ،کارآیی سرمایهگذاریهای خالود

سالالرمایهگالالذاری ،اقالالالم بالالدهی سالالرمایه در گالالردش نیالالز

را افالالزایش و محالالدودیتهالالای مالالالی بالالرای اجالالرای ایالالن

ممکن است از نوسانات بازده سالهام تالأثیر بگیالرد .بالرای

سرمایهگذاریها را کاهش میدهند.

مثالالال عالالارر و همکالالاران ( )039۱نتیجالاله گرفتنالالد کالاله

فروغی ،امیالری و الشالریف ( )0397تالأثیر درمانالدگی

نوسانات بازده سهام بر اقالم دارایی سالرمایه در گالردش

مالی بر اثرگالذاری اقالالم تعهالدی بالر بالازده هالای آتالی را

تعهدی تأثیر منفی و در مقابل بر اقالم بالدهی سالرمایه در

بررسالالی کردنالالد و نشالالان دادنالالد در شالالرکتهالالایی کالاله بالالا

گردش تأثیر مثبت داشته است .هرچند به عقیالدۀ بعضالی

درماندگی مالی روبهرو هستند ،اثرگالذاری اقالالم تعهالدی

پژوهشگران ازجمله پتروزی 8و دادا )9111( ۱و کاشون

7

بر بازده آتی دارایی هالا کمتالر اسالت و دلیالل آن پایالداری

و ترویش )0390( 9بنا بر انگیزههالای احتیالاطی مالدیران،

بیشتر اقالم تعهدی (برآوردهای واقعی تر) در شرکت های

نوسانات محیطی ممکن است بر سطح موجودی کالاالی

درمانالالده مالالالی اسالالت .ازسالالوی دیگالالر ،در شالالرکتهالالای

شرکتها که بخالش مهمالی از اقالالم تعهالدی را تشالکیل

درمانده مالی ،اثرگذاری اقالم تعهدی بر بازده آتی سالهام

میدهالد ،تالأثیر مثبتالی داشالته باشالد و سالبر افالزایش آن

کمتالالر اسالالت و دلیالالل آن ناهنجالالاری کمتالالر اقالالالم تعهالالدی

شود .بهدلیل همین دیالدگاههالای متضالاد و بالرای کسالر

(قیمت گذاری نادرست کمتر) در شالرکت هالای درمانالده

شناخت بهتر در این زمینه ،فرضیۀ سوم پژوهش به شالرح

مالی در مقایسه با شرکت های غیردرمانده مالالی اسالت .بالا

زیر تدوین شده است:

1. Eisdorfer
2. Linck
3. Netter
4. Shu

5. Petruzzi
6. Dada
7. Cachon
8. Terwiesch

 / 10مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال هشتم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )03پاییز 9011

فرضی سوم :تأثیر منفالی نوسالانات بالازده سالهام بالر

در فرضیههای اول و دوم ،متغیر وابسته ،خالص اقالم

سطح موردانتظار اقالم تعهدی سرمایه در گردش ،بالرای

تعهالالدی سالالرمایه در گالالردش ( )WCAi,t+1اسالالت کالاله از

اجزای دارایی این اقالم در مقایسه بالا اجالزای بالدهی آن

تفالالاوت جمالالع دارایالالیهالالای جالالاری غیرنقالالد و جمالالع

قویتر است.

بدهیهای جاری تقسیم بر جمالع دارایالیهالای اول دوره
حاصل شده است (عارر و همکاران.)039۱ ،
در فرضیۀ سوم نیز متغیرهای وابسته ،جمع بدهیهای

روش پژوهش.
الگو های پالژوهش بالا اسالتفاده از نسالخۀ  1نالرمافالزار

جالالاری ،جمالالع دارایالالیهالالای جالالاری غیرنقالالد و اجالالزای

ایویوز 9و نسخۀ  94نالرم افالزار اسالتاتا 0تخمالین زده شالده

تشکیل دهنالدۀ آن شالامل حسالاب هالا و اسالناد دریالافتنی،

است .نمونۀ آماری ،شامل شرکتهای تولیدی فعال در

موجودی کاال و سایر داراییهالای جالاری (دارایالیهالای

بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی چهاردهساله

جالالاری غیرنقالالد بالالهجالالز حسالالابهالالا و اسالالناد دری الافتنی و

بین سالهای  9090تا  901۱اسالت کاله سالال مالالی آنهالا

موجودی کاال) است که همۀ این متغیرها براساس جمالع

منتهی به پایان اسفندماه هر سال است ،جزء شرکتهالای

دارایالالیهالالای ابتالالدای دوره تعالالدیل شالالدهانالالد (عالالارر و

صنایع واسالطه گالری مالالی ،سالرمایهگالذاری و بانال

هالا

همکاران.)039۱ ،

نباشالالند ،بالالرای محاسالالبات بالالازده و نوسالالانات آن وقفالالۀ

متغیر مسالتقل ،نوسالانات ماهانالۀ بالازده سالهام ()EVi,t

معامالتی بیش از سه ماه نداشالته باشالند و در طالول دورۀ

است که ازطریق انحالرار معیالار بالازده ماهانالۀ سالهام در
0

4

8

مطالعهشده تغییر سال مالی نداشته باشند .با توجه باله ایالن

سالالال  tبالاله دسالالت آمالالده اسالالت (چالالن  ،وانالالگ و ژو ،

شرایط ،نمونۀ انتخالابی متشالکل از  999شالرکت اسالت.

.)0394

فرایند انتخاب این شرکتها در جالدول زیالر نشالان داده

بالالرای محاسالالبۀ آن از شالالاخص  Pاسالالتفاده مالالیشالالود کالاله

شده است:

پورحیالدری و کوپالالاییحالالاجی ( )0393اراکالاله کالالردهانالالد.

جدول ( )1چگونگی انتخاب نمونه
تعداد کل شرکتهای پذیرفتالهشالده در بالورس اوراق
بهادار تهران
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی باله پایالان اسالفند
نبوده است یا تغییر سال مالی داشتهاند.
شرکتهای صنایع واسطهگری مالی و سرمایهگذاری
شرکت هایی که وقفۀ معالامالتی سالهام بیشالتر از  0مالاه
داشتهاند.
شرکت هایی که اطالعات حسابرسیشده آنها بالهطالور
کامل در دسترس نبوده است.
تعداد شرکتهای باقیمانده (نمونۀ آماری)

متغیر تعدیلگر نیالز درمانالدگی مالالی ( )DISاسالت و

چگونگی محاسبۀ آن به شرح زیر است:
480
۱9
17
19
9۱
999

1. Eviews 9
2. Stata 14

کالاله در آن  X1نسالالبت سالالود قبالالل از مالیالالات بالالهکالالل
دارایالالیهالالا X2 ،نسالالبت سالالود انباشالالته بالالهکالالل دارایالالیهالالا،
 X3نسبت سرمایه در گردش بهکل دارایالیهالا X4 ،نسالبت
حقوق صاحبان سهام به بدهیها X5 ،نسالبت سالود قبالل از
3. Chen
4. Wang
5. Zhou

تأثیر نوسانات بازده سهام بر اقالم تعهدی سرمایه در گردش ...
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نادر خدری و همکاران

مالیات به درآمد فروش X6 ،نسبت داراییهای جالاری باله

هر دسالته از شالرکتهالا تخمالین زده شالده اسالت .بالدین

بدهیهای جاری X7 ،نسبت سود خالالص باله فالروشX8 ،

ترتیالر تفالاوت در نتالایج تخمالین الگالوی ( )9بالرای هالر

نسبت بدهیها به داراییها و  X9اندازۀ شالرکت (لگالاریتم

دسالالته از شالالرکتهالالا (بالالدون درمانالالدگی مالالالی و دارای

طبیعالالی فالالروش خالالالص) اسالالت .اگالالر  Pمحاسالالبهشالالده

درماندگی مالی) بالهطالور جداگاناله در مقایساله بالا نتالایج

تر از عدد  98/9137باشد ،شرکت درمانده مالالی

تخمالین الگالالو بالالرای کالالل شالالرکتهالالا ،بیالالانکننالالدۀ تالالأثیر

کوچ

است و در غیر این صورت سالمت مالی دارد.
متغیرهالالای کنترلالالی عبالالارتانالالد از :انالالدازۀ شالالرکت

تعدیلکنندۀ متغیر درماندگی مالی بر رابطۀ بین نوسانات
بازده و اقالم تعهدی سرمایه در گردش است.

( )Sizei,tکه از لگاریتم طبیعی جمع دارایی های شالرکت

درنهایت ،فرضیۀ سوم تأثیر نوسانات بازده سالهام بالر

 iدر پایان سال  tبه دسالت مالیآیالد ،فرصالتهالای رشالد

سطح موردانتظار اجزای اقالم تعهدی سرمایه در گردش

( )MTBi,tکالاله از نسالالبت ارزش بالالازار بالاله ارزش دفتالالری

را بررسی مالیکنالد .بالرای آزمالون ایالن فرضالیه از همالان

حقالالوق صالالاحبان سالالهام شالالرکت  iدر سالالال  tمحاسالالبه

الگوی ( )9استفاده شالده اسالت؛ بالا ایالن تفالاوت کاله در

میشود ،اهرم مالی ( )Levi,tکه از تقسیم جمع بالدهیهالا

مرحلۀ اول تغییرات جمع داراییهای جاری (بهجز وجاله

بر جمع داراییهای شرکت  iدر سال  tبه دست میآید،

نقد) و تغییرات جمع بالدهیهالای جالاری بالهمنزلالۀ متغیالر

جریال الانهالالالای نقالالالدی عملیال الاتی ( )CFOi,tاز صالالالورت

وابسته و بهطور جداگانه در الگو وارد شدهاند .الگوهای

جریان های نقالدی شالرکت  iدر پایالان سالال  tاسالتخرام

مدنظر به شرح زیر است:

شده و برای همگنسازی بالر جمالع دارایالیهالای ابتالدای
دوره تقسیم شده است (عارر و همکاران.)039۱ ،
فرضیۀ اول پژوهش تالأثیر نوسالانات بالازده سالهام بالر

)

(

()0

سالالطح موردانتظالالار اقالالالم تعهالالدی سالالرمایه در گالالردش
)

شرکت ها را بررسی میکند .بالرای آزمالون ایالن فرضالیه
مطابق با الگالوی عالارر و همکالاران ( )039۱از الگالوی
( )9استفاده شده است:
()9

(

()0

در الگالالالالوی  WCA(Asset)I,t+1 0تغییالالالالرات جمالالالالع

فرضالیۀ دوم پالالژوهش نقالالش درمانالالدگی مالالالی را بالالر
رابطۀ نوسالانات بالازده سالهام و سالطح موردانتظالار اقالالم
تعهدی سرمایه در گردش بررسی می کند .برای آزمالون

داراییهای جاری در سال  t+1است.
در الگالالالوی  WCA(Liability)I,t+1 0تغییالالالرات جمالالالالع
بدهیهای جاری در سال  t+1است.

این فرضیه ،کالل شالرکت هالای نموناله براسالاس شالاخص

در مرحلۀ بعد برای تعیین منشأ اصلی رابطۀ منفی بین

درماندگی مالی یعنی  Pبه دو دسته شالرکتهالای دارای

نوسانات یازده سهام و اقالم تعهدی سرمایه در گالردش،

درماندگی مالی و شرکت هالای بالدون درمانالدگی مالالی

در الگوی اصلی پالژوهش (الگالوی  )9تغییالرات اجالزای

شده و سپس الگوی ( )9بهطور جداگاناله بالرای

دارایی جاری (بهجز وجه نقد) شامل حسابهالا و اسالناد

تفکی
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دریافتنی ،موجودی کاال و سایر دارایالی هالای جالاری در

تغییالرات حسالابهالا و اسالناد

که در آنها:

سالالال  t+1بالالهمنزلالالۀ متغیالر وابسالالته در الگالالو وارد و بالالدین

دریافتنی در سال ،t+1

ترتیر الگوهای زیر حاصل شدهاند:

در سال  t+1و

تغییرات موجودی کاال
تغییرات سالایر دارایالیهالای

جاری در سال  t+1است.
()4

یافتهها.
نتایج آمار توصیفی متغیالر هالای پالژوهش در جالدول
( )0اراکه شده است .میالانگین اقالالم تعهالدی سالرمایه در

()8

گردش 3/399 ،است که نشان می دهد بالهطالور متوسالط
سرمایه گالذاری در سالرمایه در گالردش در دورۀ مالدنظر
مثبالالت بالالوده اسالالت .میالالانگین نوسالالانات بالالازده  3/900و
میانگین متغیر درماندگی مالی  94/104است.

()۱

جدول ( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
حداکثر

میانگین

انحراف معیار

متغیرها

نماد متغیرها حداقل

اقالم تعهدی سرمایه در گردش

WCA

-9/94۱

9/08۱

3/399

3/030

نوسانات بازده

EV

-9/94۱

9/08۱

3/900

3/319

جریانهای نقدی عملیاتی

CFO

-3/897

3/77۱

3/908

3/940

اهرم مالی

LEV

3/30۱

0/379

3/۱98

3/034

فرصتهای سرمایهگذاری

MTB

-44/310

43/733

0/401

0/0۱9

اندازۀ شرکت

SIZE

4/04۱

9/803

8/983

3/۱04

درماندگی مالی

DIS

0/414

41/817

94/104

8/987

حسابها و اسناد دریافتنی

AREC

-9/440

9/804

3/300

3/919

موجودی کاال

INV

-9/73۱

9/049

3/39۱

3/940

سایر داراییهای جاری

OTHERCA

-3/۱4۱

3/911

3/337

3/319

حسابها و اسناد پرداختنی

APAY

-3/710

9/799

3/343

3/90۱

سایر بدهیهای جاری

OTHERCL

-9/019

4/338

3/348

3/039

در جدول ( )0آمار توصیفی متغیرهای پالژوهش باله

نوسانات بازده مشاهده شده اسالت؛ بالدین صالورت کاله

مشاهدات مربوط به شرکت هالای بالا نوسالانات

شرکت هایی که باالی میاناله قالرار دارنالد شالرکت هالای

بالالازده کالالم و شالالرکتهالالای بالالا نوسالالانات بالالازده زیالالاد،

پرنوسان و شرکت هایی که پایین میانه قرار گرفتاله انالد،

منعکس شده اسالت .ایالن تقسالیم بنالدی مبتنالی بالر میانالۀ

شرکت های کم نوسان محسوب شدهاند .در این جدول

تفکی

نادر خدری و همکاران
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میانگین و انحرار معیار هر دسته از شرکت ها گزارش

سرمایه گذاری کمتری انجام داده اند که با مبانی نظری

شده است .همان گونه که مشخص است ،متوسط اقالم

پژوهش نیز مطابقت دارد .ایالن جالدول نشالان مالی دهالد

تعهدی سرمایه در گردش ،برای شرکت های پرنوسالان

شالالرکت هالالای دارای نوسالالانات بالالازده کمتالالر ،بالاله طالالور

 -3/308و برای شرکت هالای کالمنوسالان  3/370بالوده

متوسط جریان های نقدی عملیالاتی بیشالتر ،اهالرم مالالی

است؛ این شاخص ها نشان می دهد شرکت هایی کاله بالا

کوچ ال

تالالر و فرصالالت هالالای سالالرمایهگالالذاری کمتالالری

نوسانات بازده بیشتری روبه رو بوده اند ،به طور متوسالط

داشتهاند.

جدول ( )3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک شرکتهای با نوسانات کم و نوسانات زیاد
نوسانات کم

نوسانات زیاد

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
سرمایه در گردش تعهدی

3/370

3/978

-3/308

3/09۱

نوسانات بازده

3/3۱8

3/309

3/911

3/377

درماندگی مالی

94/934

8/707

98/374

8/178

جریانهای نقدی عملیاتی

3/949

3/907

3/909

3/947

اهرم مالی

3/۱90

3/910

3/۱98

3/097

فرصتهای سرمایهگذاری

0/08۱

0/7۱0

0/803

0/497

اندازۀ شرکت

8/997

3/۱08

8/978

3/۱40

حسابها و اسناد دریافتنی

3/300

3/979

3/390

3/030

موجودی کاال

3/308

3/900

3/33۱

3/980

سایر داراییهای جاری

3/397

3/317

-3/330

3/394

حسابها و اسناد پرداختنی

3/398

3/907

3/303

3/994

سایر بدهیهای جاری

3/339

3/990

3/911

3/0۱0

رگرسیون ،آزمالون

تخمین زده و بدین ترتیر از الگوها بهلحالاظ ناهمسالانی

برای اطمینان از برقراری فرو

ناهمسانی واریالانس ،هالم خطالی و خودهمبسالتگی انجالام

واریانس و خودهمبستگی رفع ایالراد شالد .مقالدار آمالارۀ

شالالالد .نتالالالایج آزمالالالون عامالالالل تالالالورم واریالالالانس ()VIF

عامل تالورم واریالانس )VIF( 0کاله در جالدول ( )4اراکاله

نشالالاندهنالالدۀ وجودنداشالالتن هالالمخطالالی بالالین متغیرهالالای

شالالده اسالالت ،بیالالانکننالالدۀ وجودنداشالالتن هالالمخط الی ب الین

پژوهش است .از آنجا که یافتالههالای حاصالل از آزمالون

متغیرهای پژوهش است.

نسبت درستنمایی )LR( 9و آزمون وولدریج ،0خطالای

برای آزمون فرضیۀ اول مبنی بر اینکه نوسانات بازده

ناهمسالالالانی واریالالالانس و خودهمبسالالالتگی را نشالالالان داد،

سالالهام بالالر سالالطح موردانتظالالار اقالالالم تعهالالدی سالالرمایه در

الگوهای رگرسیونی به روش حداقل مربعات تعمیمیافته

گردش شرکتها تأثیر منفی دارد ،الگوی ( )9بالرازش و
نتایج آن در جدول ( )4منعکس شده است.

1. Likelihood ratio test
2. Wooldridge test

3. Variance inflation factor
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جدول ( )4نتایج آزمون فرضی اول
متغیرها

نماد متغیر

ضرایب

آمارۀ  tاحتمال

VIF

نوسانات بازده سهام

EV

-3/۱19

-93/140

3/333

0/313

جریانهای نقدی عملیاتی

CFO

3/987

0/3۱0

3/330

0/877

اهرم مالی

LEV

-3/391

-3/899

3/۱31

9/379

اندازۀ شرکت

Size

-3/303

-9/449

3/941

9/39۱

فرصتهای سرمایهگذاری

MTB

-3/334

0/۱3۱

3/331

0/09۱

C

3/001

0/4۱9

3/390

ضریر تعیین تعدیلشده

3/90

دوربین  -واتسون

0/08

آمارۀ F

0۱/۱0

احتمال آماره F

3/333

آمارۀ نسبت درستنمایی LR

00/00

احتمال آماره LR

3/3981

آمارۀ آزمون وولدریج

99/977

احتمال آماره وولدریج

3/309

عر

از مبدأ

از آنجالالا کالاله سالالطح معن الاداری آمالالارۀ  tبالالرای متغیالالر

مالی ،ضعیف تر است .همان گونه که ذکالر شالد ،بالرای

مستقل یعنی نوسانات بازده از  %9کمتالر اسالت ،فرضالیۀ

آزمون این فرضیه کل شرکت های نموناله باله دو دسالته

اول تأیید و مشخص میشود بین نوسانات بالازده سالهام

شالالرکتهالالای دارای درمانالالدگی مالالالی و شالالرکتهالالای

و سطح موردانتظار اقالم تعهالدی سالرمایه در گالردش،

بدون درماندگی مالی تقسیم شده و الگوی ( )9بهطالور

رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .شدت این رابطاله نیالز

جداگانه برای هر دسته تخمین زده شده و نتایج آن در

 -3/۱19است .با بررسی سایر متغیر های تأثیرگذار کاله

جدول ( )8اراکه شده است.

متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شالده اسالت ،مشالخص

نتایج جدول ( )8نیز نشان می دهد ضالریر نوسالانات

می شود که جریان هالای نقالدی عملیالاتی بالا سالرمایه در

بازده بالرای شالرکتهالای بالا درمانالدگی مالالی-3/۱19 ،

گالالالردش تعهالالالدی رابطالالالۀ مثبالالالت دارد و در مقابالالالل

است که در سطح  %9معنالادار اسالت؛ در مقابالل ضالریر

فرصت های سرمایه گذاری با متغیر وابسته رابطالۀ منفالی

این متغیالر بالرای شالرکت هالای بالدون درمانالدگی مالالی،

داشالالته اسالالت .ضالالریر متغیرهالالای اهالالرم مالالالی و انالالدازۀ

 -3/۱87است؛ با توجاله باله آنکاله تالأثیر منفالی نوسالانات

شرکت معنادار نیست .ضریر تعیین تعدیل شالدۀ الگالو

بازده بر سرمایه در گالردش تعهالدی بالرای شالرکتهالای

که توان توضالیحدهنالدگی آن را بیالان مالی کنالد3/90 ،

دارای درماندگی مالی ،از شرکت های بدون درماندگی

بوده است و معناداربودن آمالارۀ  Fنیالز نشالان مالی دهالد

مالی بیشتر است ،فرضالیۀ دوم پالژوهش رد مالیشالود؛ باله

الگو بهطور کلی معنادار و مناسر است.

عبارت دیگر ،درماندگی مالالی متغیالر تعالدیلگری اسالت

فرض الیۀ دوم پالالژوهش بیالالان کالالرد کالاله تالالأثیر منفالالی
نوسانات بازده سهام بر سطح موردانتظار اقالم تعهالدی
سرمایه در گردش برای شرکت های دارای درمانالدگی

کاله سالالبر تخفیالالف رابطالالۀ منفالالی بالالین نوسالالانات بالالازده و
سرمایه در گردش تعهدی نمیشود.
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جدول ( )5نتایج آزمون فرضی دوم
سرمایه در گردش شرکتهای

سرمایه در گردش شرکتهای

دارای درماندگی مالی

بدون درماندگی مالی

متغیرها

نماد متغیرها

ضرایب

آمارۀ t

احتمال

ضرایب

آمارۀ t

احتمال

نوسانات بازده

EV

-3/۱19

-9/199

3/333

-3/۱87

-8/907

3/333

جریانهای نقدی عملیاتی

CFO

3/389

9/041

3/090

3/940

9/7۱0

3/379

اهرم مالی

LEV

-3/334

-3/9۱3

3/970

-3/330

-3/347

3/1۱9

فرصتهای سرمایهگذاری

MTB

-3/337

-0/087

3/333

-3/333

-3/099

3/783

اندازۀ شرکت

SIZE

-3/331

-9/0۱8

3/03۱

-3/390

-9/490

3/909

C

3/987

0/989

3/339

3/97۱

0/300

3/340

عر

از مبدأ

ضریر تعیین تعدیلشده

3/00

3/39

آمارۀ F

01/0۱

99/۱9

احتمال آمارۀ F

3/333

3/333

نتالالایج آزمالالون فرض الیۀ اول پالالژوهش نشالالان داد بالالین

الگوی ( )0جمع بدهیهای جاری ،متغیر وابسته در نظالر

نوسانات بازده سهام و سرمایه در گردش تعهدی ،رابطالۀ

گرفته شده است .نتایج این الگوها در جالدول ( )۱اراکاله

منفالالی و معنالالادار وجالالود دارد .ایالالن نتیجالاله مطالالابق بالالا

شده است.

پیش بینی های نظری مطرحشده ،بهویژه نظریۀ اختیالارات

همانگونه که نتایج جدول نشالان مالیدهالد ،ضالریر

سرمایهگذاری است؛ اما این نتیجه خود سؤال دیگری را

نوسانات بازده برای جمع داراییهای جالاری غیرنقالدی،

بدین صورت مطرح میکند :آیا کمیت و کیفیالت تالأثیر

 -3/099اسالالت کالاله در سالالطح  %8معنالالادار اسالالت .ایالالن

نوسالالانات بالالازده ،بالالر دارایالالیهالالای جالالاری غیرنقالالدی و

ضریر منفی تأییدکننالدۀ آن اسالت کاله نوسالانات بالازده

بدهیهای جاری یکسان است برای رسیدن باله جالواب

سهام بر جمع داراییهای جاری غیرنقدی ،تأثیر منفالی و

این سؤال فرضیۀ سوم پژوهش مبنی بر اینکه «تأثیر منفی

معنالالاداری داشالالته اسالالت .در مقابالالل بالالا توجالاله بالاله ضالالریر

نوسانات بازده سهام بر سطح موردانتظالار اقالالم تعهالدی

نوسانات بازده در الگوی بدهی هالای جالاری کاله 3/890

سرمایه در گردش ،بالرای اجالزای دارایالی ایالن اقالالم در

اسالت ،مشالالخص مالیشالالود بالالین نوسالانات بالالازده سالالهام و

مقایسه با اجزای بدهی آن قویتالر اسالت» ،تالدوینشالده

تغییرات جمع بدهی ها ،رابطۀ مثبالت و معنالاداری وجالود

اسالالت .بالرای آزمالالون ایالالن فرض الیه در مرحلالۀ اول متغیالالر

دارد .معناداربودن آمارۀ  Fدر الگو های ذکرشالده نشالان

وابسالالته یعنالالی سالالرمایه در گالالردش تعهالالدی بالاله دو دسالالته

میدهد این الگوها بهطور کلی نیز معنادار و مناسرانالد.

دارایی های جاری غیرنقدی و بدهیهای جاری تفکی

ضریر تعیین تعدیلشده هر الگو نیز روشن میکند کاله

و بدین ترتیر الگوهالای ( )0و ( )0حاصالل شالده اسالت.

توان توضیحدهنالدگی الگالوی اول  3/37و الگالوی دوم

در الگالوی ( )0جمالع دارایالالیهالای جالاری تعهالالدی و در

 3/38است.
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جدول ( )6نتایج آزمون فرضی سوم به تفکیک جمع داراییهای جاری و جمع بدهیهای جاری
متغیر وابسته

جمع اقالم دارایی سرمایه در گردش

جمع اقالم بدهی سرمایه در گردش

تعهدی

تعهدی

متغیرهای مستقل و کنترلی

ضرایب

آمارۀ t

احتمال

ضرایب

آمارۀ t

احتمال

نوسانات بازده

-3/099

-0/981

3/309

3/890

8/00۱

3/333

جریانهای نقد عملیاتی

3/990

9/898

3/990

-3/930

-9/449

3/941

اهرم مالی

-3/39۱

-3/099

3/779

-3/998

-0/998

3/339

فرصتهای سرمایهگذاری

-3/339

0/049

3/333

-3/333

-3/990

3/193

اندازۀ شرکت

-3/097

-99/007

3/333

-3/ 0۱۱

-93/79۱

3/333

از مبدأ

3/018

0/099

3/307

3/080

9/398

3/09

عر

ضریر تعیین تعدیلشده

3/37

3/38

آمارۀ F

9/1۱

9/۱99

احتمال آمارۀ F

3/333

3/333

درنهایت ،برای تعیین منشالأ اصاللی رابطالۀ منفالی بالین

تفکی

شده و هر ی

از ایالن اقالالم بالهطالور جداگاناله

نوسانات و سرمایه در گردش تعهدی ،جمع داراییهالای

متغیر وابسالته در نظالر گرفتاله شالده اسالت .بالدین ترتیالر

جاری غیرنقدی به اجزای آن یعنالی حسالاب هالا و اسالناد

الگالالوهالالای ( )8( ،)4و ( )۱حاصالالل شالالده اسالالت .نتالالایج

دریالالافتنی ،موجالالودی کالالاال و سالالایر دارایالالیهالالای جالالاری

تخمین این الگوها در جدول ( )7اراکه شده است.

جدول ( )7آزمون فرضی سوم به تفکیک اجزای داراییهای جاری غیرنقدی
متغیر وابسته

موجودی کاال

حسابها و اسناد دریافتنی

سایر داراییهای جاری

ضرایب آمارۀ  tاحتمال ضرایب آمارۀ  tاحتمال ضرایب آمارۀ  tاحتمال
نوسانات بازده

-3/98

-0/۱00

3/339

3/307

0/038

3/300

-4/4۱9 -3/900

3/333

جریانهای نقد عملیاتی

-3/309

3/187

3/009

3/98

8/849

3/333

3/3۱

4/400

3/333

اهرم مالی

3/394

3/89۱

3/887

3/34

9/91۱

3/389

3/309

0/09۱

3/397

فرصتهای سرمایهگذاری

3/330

-3/031

3/904

-0/909 -3/334

3/333

3/333

-9/09

3/9۱7

اندازۀ شرکت

-0/370 -3/300

3/330

-3/30

-4/937

3/333

-3/39

-0/899

3/331

از مبدأ

0/4۱0

3/333

3/9۱

0/131

3/330

3/389

0/494

3/398

عر

3/979

ضریر تعیین تعدیلشده

3/331

3/34

3/30

آمارۀ F

0/409

90/87

9/10۱

احتمال آمارۀ F

3/334

3/333

3/333

همالالانگونالاله کالاله نتالالایج جالالدول ( )7نشالالان مالالیدهالالد،

حساب های دریافتنی و سالایر دارایالیهالای جالاری دارد.

نوسانات بازده سهام تأثیر منفی و معنالاداری بالر تغییالرات

شدت این رابطۀ منفی برای حسابهای دریافتنی -3/98

تأثیر نوسانات بازده سهام بر اقالم تعهدی سرمایه در گردش ...
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و برای سایر دارایی های جاری  -3/90است .در مقابالل،

میزان سرمایه در گردش تعهالدی آنهالا سالنجیده شالد .در

نتایج نشاندهندۀ تالأثیر مثبالت و معنالادار نوسالانات بالازده

عین حال شناسایی تأثیر تعالدیلکننالدۀ متغیرهالایی ماننالد

سهام بر موجودی کاال به میالزان  3/307اسالت .بالا توجاله

درمانالالدگی مالالالی بالالر رابطالۀ ذکرشالالده از اهالالدار دیگالالر

به نتایج حاصلشده مشخص میشود که نوسانات بالازده

پژوهش بوده است؛ درنهایت ،میزان حساسیت هالر یال

سهام تنها بر اجزای دارایی سالرمایه در گالردش تعهالدی

از اجزای دارایی و بدهی سرمایه در گردش تعهالدی در

تأثیر منفی دارد و فرضیۀ سوم پژوهش نیز که بیانکننالدۀ

مقابل نوسانات بازده سهام آزمون شده است.

همین رابطۀ انتظاری بود ،تأیید مالیشالود؛ در عالین حالال

نتایج آزمونهای انجام شده ،تأییدکنندۀ رابطۀ منفالی

مشالالخص شالالد منشالالأ ایالالن تالالأثیر منفالالی بالالهطالالور عمالالده بالاله

و معنادار بین اقالم تعهدی سرمایه در گالردش (بالهمنزلالۀ

حسابها و اسناد دریالافتنی و سالایر دارایالیهالای جالاری

سرمایه گذاری کوتاه مدت) و نوسانات بازده سهام است

مربالالوط اسالالت .ایالالن نتالالایج بالالا پالالیشبینالالیهالالای نظالالری

کالاله بالالا نتالالایج پالالژوهش عالالارر و همکالالاران ()039۱

مطرحشده در پژوهش مطابقالت دارد کاله براسالاس آنهالا

همسوست؛ اما برخالر سایر نتایج حاصلشده به وسالیلۀ

در چهارچوب نظریۀ اختیارات سرمایه گذاری ،نوسانات

پژوهشگران ،نتالایج ایالن پالژوهش نشالان داد درمانالدگی

بازده بهطور عمالده بالر دارایالیهالای جالاری تالأثیر منفالی

مالی ،به منزلۀ متغیر تعالدیلگر ،تالأثیر معنالاداری بالر رابطالۀ

دارند.

ذکرشالالده نالالدارد .ایالالن موضالالوع ممکالالن اسالالت ناش الی از
کارآیینداشالتن الگالوهالای درمانالدگی مالالی در بالورس

نتایج و پیشنهادها.
در این پالژوهش اقالالم تعهالدی سالرمایه در گالردش،

اوراق بهالالادار تهالالران باشالالد کالاله سالالجادی و بنالالاییقالالدیم
( )039۱نیز بر آن تأکید کردهاند.

شکلی از سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است کاله از

نتالالایج حاصالاللشالالده در زمینالالۀ میالالزان تأثیرگالالذاری

عدماطمینانها و نوسانات تأثیر میگیرد و ایالن موضالوع

نوسانات بازده بر دارایی ها و بالدهی هالای جالاری (اقالالم

بررسی شد که آیا با استفاده از چهارچوب نظری نظریالۀ

تشکیلدهندۀ سرمایه در گردش تعهدی) ،نشالان داد هالم

اختیارات سرمایهگذاری ،مالیتالوان انتظالارات منطقالی از

جمالالع دارایالالیهالالای جالالاری و هالالم اجالالزای آن (بالالهجالالز

سطح سرمایه در گردش آتی شالرکتهالا اراکاله کالرد یالا

موجودی کاال) رابطۀ منفی و معنادار بالا نوسالانات بالازده

خیر .این رویکالرد ،از ادبیالات اقتصالادی و مالالی دربالارۀ

سهام دارند .هرچند بالین ایالن اجالزا ،تغییالرات موجالودی

سالالرمایهگالالذاریهالالا اقتبالالاس شالالده اسالالت کالاله بالالر نظریالالۀ

کاال رابطۀ مثبتی بالا نوسالانات بالازده سالهام داشالته اسالت.

اختیالالارات سالالرمایهگالالذاری مبتنالالی اسالالت .براسالالاس ایالالن

شالالاید یکالالی از دالیالالل ایالالن واکالالنش مثبالالت ،ناشالالی از

نظریالالاله ،افالالالزایش نوسالالالانات موجالالالر کالالالاهش سالالالطح

انگیزه های احتیاطی مدیران باشالد .بالرای مثالال براسالاس

سرمایه گذاری شرکتها میشود؛ زیالرا در ایالن شالرایط

الگوهای سطح بهینۀ موجودی ،مدیران نسبت به کمبالود

شرکتها بهجای سرمایهگذاری فوری ترجیح میدهنالد

موجودی برای پاسخگویی به تقاضای بازار حساساند و

صبر کنند تا ببینند در آینده چه میشود .در همین راسالتا

ممکالالن اسالالت همزمالالان بالالا افالالزایش نوسالالانات تقاضالالا،

تالالأثیر نوسالالانات بالالازده سالالهام بالالهمنزلالالۀ شاخصالی از عالالدم

سرمایه گالذاری در موجالودیهالا را افالزایش دهنالد .ایالن

اطمینانهای موجالود در محالیط عملیالاتی شالرکتهالا بالر

نتیجه با دیدگاههای پتروزی و دادا ( )9111و کاشالون و
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تالالرویش ( )0390مطابقالالت دارد کالاله معتقالالد بودنالالد ب الین

شرکتها را کاهش دهند .بهعالوه نتایج پالژوهش نشالان

نوسانات و سرمایهگذاری در موجودی کاال رابطۀ مثبت

داد اگرچه نوسانات بازده سهام بر اجزای دارایی سرمایه

وجود دارد.

در گردش تعهدی تأثیر منفی داشته اسالت ،تالأثیر آن بالر

نتایج حاصلشده از این نظر سودمند است که درک

بدهیهای جاری و فعالیتهای تأمین مالی کوتالاهمالدت

عمیقتری از عوامل شکلدهندۀ اقالم تعهدی سرمایه در

مثبت بوده است .این تناقض جالای تعمالق بیشالتری دارد؛

گردش اراکه و نقش عوامل اقتصالادی سالطح شالرکتهالا

زیرا بهطور طبیعی افزایش بدهیهای جاری ،باید صرر

مانند نوسانات بازده سهام را در شالکلگیالری ایالن اقالالم

تأمین سرمایه در گردش شرکتها شود؛ امالا بسالیاری از

تبیین میکند .بهعالوه نشاندهندۀ این موضوع است کاله

شرکتها برای مقابله با نوسانات ،منابع مالی کوتاهمدت

پیشبینیهای مبتنی بر نظریالۀ اختیالارات سالرمایهگالذاری

خود را وارد فعالیتهای سفتهبالازی مالیکننالد؛ بنالابراین،

هم دربارۀ سرمایهگذاریهای بلندمدت کاربرد دارد هم

ضالالروری اسالالت نظالالام بالالانکی کشالالور بالالا هوشالالمندکردن

کالالاربرد آن دربالالارۀ سالالرمایهگالالذاریهالالای کوتالالاهمالالدت

سیستم اعتباری خالود مالانع توسالعۀ اینگوناله فعالیالتهالا و

ازجمله سرمایه در گردش تعهدی نتایج مشابهی بههمراه

افزایش نقدینگی در بازار شالود .سالرمایهگالذاران نیالز در

دارد .از ایالالن جهالالت گالالامی در جهالالت غنالالای ادبیالالات

تحلیالاللهالالای خالالود از وضالالعیت ش الرکتهالالا در شالالرایط

سالالرمایهگالالذاری مربالالوط بالاله اختیالالارات سالالرمایهگالالذاری

پرنوسان ،باید باله واکالنش مثبالت بالدهیهالای جالاری در

محسوب میشود.

مقابل نوسانات توجه کنند؛ زیرا این امالر سالبر افالزایش

همانگونه کاله نتالایج پالژوهش نشالان داد ،نوسالانات
بازده اثر منفی و کاهندهای بر سرمایه در گردش تعهدی

اهرم مالی آنها میشود و ریسال

ورشکسالتگی آنهالا را

افزایش میدهد.

شرکتها بالههمالراه داشالته اسالت .ایالن موضالوع از ابعالاد
مختلف جالرتوجه است؛ از ی

سو سرمایهگالذاران و

منابع فارسی

تحلیلگالالران مالالالی در ارزیالالابی خالالود از اقالالالم تعهالالدی

بادآورنهندی ،ی ،.و محرومی ،ر .)901۱( .ارتبالاط بالین

شرکتها باید به این تأثیر منفی توجه کننالد و در تفسالیر

نوسانپذیری بازده سهام و اقالالم تعهالدی سالرمایه

تغییرات این اقالم تنها خالود را در چهالارچوب مالدیریت

در گردش :رویکرد سرمایهگذاری اختیار واقعالی.

سود محدود نکنند و نوسانات و تغییرات محیطالی را نیالز

دانش حسابداری.10-999 ،)4( 9 ،

در ارزیابی خالود لحالاظ کننالد .ازسالوی دیگالر ،کالاهش

پورحیالالالدری ،الالالالف ،.و کوپالالالاکیحالالالاجی ،م.)9091( .

سرمایه در گالردش تعهالدی بالا تالأثیرگرفتن از نوسالانات

پیشبینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از مالدل

بالالازده سالالهام ،ممکالالن اسالالت مشالالکالت زیالالادی بالالرای

مبتنالالی بالالر تالالابع تفکیالال

خطالالی .پالالژوهشهالالای

شرکتهای فعالال در بالورس اوراق بهالادار ایجالاد کنالد؛

حسابداری مالی.00-4۱ ،0 ،

بنابراین ،ضروری است متولیان بازار پالول و سالرمایه ،بالا

سالالجادی ،ح ،.و بنالالابیقالالدیم ،ر .)9014( .بررس الی تالالأثیر

در پیش گرفتن سیاستهای پولی و مالی مناسالر سالبر

ارزش افالالالزودۀ فکالالالری بالالالر درمانالالالدگی مالالالالی

ایجاد ثبات در فضای مالتالطم بالازار سالرمایه شالوند و بالا

شرکتهای پذیرفتهشالده در بالورس اوراق بهالادار

ایجاد چتر حمایتی ،آسیرپذیری سرمایه در گردش این

تهران .دانش حسابرسی.8-0۱ ،)98( ۱9 ،
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