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چکیده
هدف این پژوهش ،پیشبینی جریان نقد آزاد ،به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی ،با
کمترین اطالعات ممکن است .جامعه آماری این پژوهش ،از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تشکیل شده است که با در نظر گرفتن محدودیتهایی در نهایت  46شرکت در بازه زمانی
 ،8831-8811مورد بررسی قرار گرفت .جهت پیشبینی جریان نقد آزاد از مدلهای نمو هموار ساده و
مدل خاکستری استفاده شده است .سپس به مقایسه دقت پیشبینی مدلهای مذکور بر اساس میانگین
مجذور خطاها پرداخته شده است .نتایج پژوهش نشان داد دقت پیشبینی مدل خاکستری از مدل نمو
هموار ساده بیشتر است و در سطح اطمینان  ،%59بین میانگین معیار میانگین مجذور خطاها ،در دو مدل
نمو هموار ساده و مدل خاکستری تفاوت معناداری وجود ندارد ،در حالیکه در سطح اطمینان  %59بین
دقت دو مدل پیشبینی تفاوت معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :جریان نقد آزاد ،مدل نمو هموار ساده ،مدل خاکستری.

 -8دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شیراز

12

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره سيزدهم /زمستان 2932

 مقدمهجریان نقد آزاد یکی از ابزارهای تعیین انعطافپذیری مالی شرکت است و معیار مناسبی
جهت ارزیابی قدرت سودآوری گذشته ،حال و آینده شرکت محسوب میشود .به دلیل اهمیت
بسزای جریانهای نقدی در موفقیت واحدهای اقتصادی و ضرورت آن برای ادامه بقای آنها،
پیشبینی جریانهای نقدی یکی از موضوعات مهم در برنامهریزی مالی محسوب میشود .امروزه
جهت پیشبینی از تکنیکهای مختلفی استفاده میشود .هر چه اطالعات بیشتری در دسترس
باشد ،پیشبینیها دقیقتر خواهد بود .اما جمعآوری اطالعات نیازمند صرف زمان و هزینه است.
صرف زمان بیشتر اگر چه منجر به افزایش دقت پیشبینیها میشود اما از میزان مربوط بودن و
به موقع بودن اطالعات میکاهد .از طرف دیگر ،تمام اطالعات مورد نیاز ،همواره در دسترس
نیست .بنابراین استفاده از تکنیکهایی که بتواند با کمترین اطالعات ،پیشبینیهای دقیقی را
ارائه نماید ،حائز اهمیت است .روش پیشبینی نمو هموار ساده و روش خاکستری از جمله روش-
های پیشبینی هستند که با کمترین اطالعات ،میتوانند پیشبینیهای نسبتاً دقیقی را ارائه
دهند .در این روشها جهت پیشبینی یک متغیر ،الزم است اطالعات مربوط به سالهای گذشته
همان متغیر را داشته باشیم و بر اساس آن پیشبینی را انجام دهیم ،در حالی که در روشهای
دیگر پیشبینی نظیر شبکههای عصبی ،حجم باالیی از اطالعات مورد نیاز است.
با توجه به اهمیت پیشبینی جریان نقد آزاد و همچنین اهمیت بکارگیری تکنیکهای
پیشبینی که با کمترین اطالعات بتوانند پیشبینیهای نسبتاً دقیقی را ارائه دهند ،در این
پژوهش به پیشبینی جریان نقد آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از روشهای نمو هموار ساده و روش خاکستری پرداخته شده است ،همچنین دقت پیش-
بینی مدلهای مذکور مورد مقایسه قرار گرفته است.
 ادبیات پژوهش و مروری بر پیشینهدر ادبیات حسابداری و مالی ،مقوله ارزیابی عملکرد مدیران ،از دیدگاه سهامداران ،اهمیت
فراوانی یافته است .جریان نقد آزاد ،امروزه به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد معرفی شده
است ،که اهمیت و ضرورت بکارگیری آن را میتوان در رابطه نمایندگی و مشکالت ناشی از آن،
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جستجو کرد .جنسن و مکلینگ ( ،)8534با معرفی مبانی تئوری نمایندگی ،هدف اولیه در رابطه
نمایندگی را ،افزایش ثروت سهامداران عنوان کردند .چنانچه هدف سازمان حداکثرسازی ثروت در
نظر گرفته شود ،باید از معیاری جهت ارزیابی عملکرد مدیران استفاده کرد که با خلق ارزش در
بلندمدت همتراز و همسو باشد (رضایی ،مولودی .)2 :8815 ،اگرچه سهامداران ،به این دلیل که
اطالعات کافی در خصوص وضعیت داخلی شرکتها را در اختیار ندارند ،به اجبار از معیارهای
حسابداری جهت ارزیابی عملکرد استفاده میکنند (ایزدینیا ،)49 :8816 ،اما ،ارزش ،به عنوان
جریانهای نقدی آزاد تنزیل شده ،بهترین مبنا و مقیاسی است که شفافیت ایجاد میکند و بین
منافع کلیه گروههای ذینفع ،تعادل برقرار میسازد ،زیرا در این شیوه ،ادعای هر ذینفعی بر حسب
پول نقد ،ارزشگذاری میشود (ایزدینیا .)38 :8816 ،جریان نقد آزاد ،از این حیث دارای اهمیت
است که زمینه را برای استفاده شرکت از فرصتهای سرمایهگذاری که منجر به افزایش ثروت
سهامدار میشود ،فراهم مینماید ( غالمزادهلداری .)89 :8811 ،بنابراین پیشبینی جریان نقد
آزاد ،به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد که مبتنی بر خلق ارزش در بلندمدت میباشد،
برای فعاالن در بازار سرمایه حائز اهمیت است .اما تمامی گروههای ذینفع از مهارت و دانش کافی
جهت بکارگیری تکنیکهای پیچیده پیشبینی نظیر شبکههای عصبی برخوردار نیستند .از این
رو ،استفاده از یک روش ،که جهت پیشبینی به دادههای کمی نیاز داشته باشد ،ساده و قابل فهم
باشد ،نیازمند صرف زمان اندک باشد و از دقت نسبی مناسبی برخوردار باشد ،کامالً مشهود است،
تئوری خاکستری ،که برای اولین بار در سال  8512توسط دنگ ارائه شد به عنوان یک روش
بسیار مؤثر جهت حل مسائل نامعلوم با اطالعات ناقص و دادههای گسسته معرفی شده است .نام
سیستم خاکستری ،بر اساس رنگ موضوع پژوهش انتخاب شده است .در این سیستم واژه "سیاه"
به معنی اطالعات نامشخص ،واژه "سفید" به معنی اطالعات کامالً مشخص و واژه "خاکستری"
مربوط به اطالعاتی می شود که قسمتی از آن مشخص و قسمتی دیگر نامشخص باشد (لیو8و
لین.)8:2994،2
در رابطه با مدل خاکستری ،در مقایسه با تکنیکهای هوش مصنوعی ،که نیازمند صرف
تالش و وقت زیادی جهت مشخص نمودن پارامترها و مدلسازی مراحل هستند ،ویژگی
کاربردیتر بودن و سهولت استفاده برشمرده شده است .مدل پیشبینی خاکستری ،با استفاده از
یک معادله دیفرانسیل برای توصیف یک سیستم نامشخص ،با دادههای اندک ،مورد استفاده قرار
میگیرد (هیوآنگ و همکاران.)8843 :2993 ،8
روش نمو هموار ساده ،نیز یکی از سادهترین روشهای پیشبینی است که مبنایی برای دیگر
مدلهای پیشبینی به شمار میرود .در این روش ،پیشبینی بر اساس میانگین موزون مقادیر
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جاری و گذشته صورت میگیرد و به اطالعات بیشتری نیاز نیست (آذر و مؤمنی.)862 :8813 ،
در ادامه به ارائه توضیحات مخ تصری درباره روش خاکستری و روش نمو هموار ساده پرداخته
شده است.
محمدی ( )8813با استفاده از رابطه خاکستری ،فرایند ارزیابی تأمینکنندگان را با استفاده از
شاخصهای کمی و کیفی ،مورد بررسی قرار داد .او ،پنج تأمینکننده مواد شیمایی ،را با توجه به
شاخصهای قیمت ،تا ریخ تحویل ،کمیت و خدمات پس از فروش مقایسه نمود .در این پژوهش،
درجه رابطه خاکستری ،به عنوان عملکرد کلی هر تأمینکننده در نظر گرفته شد.
دباغی و ملک ( )8813به ارائه مدلی جهت ارزیابی چشمانداز سازمان پرداختند .با استخراج
معیارهای مؤثر در ارزیابی چشمانداز ،اهمیت (وزن) هر یک از این معیارها را با استفاده از اعداد
خاکستری تعیین و بوسیله تکنیک درجه امکان خاکستری ،مدلی جهت ارزیابی و رتبهبندی
چشمانداز ارائه نمودند .آنها مدل خود را در ارزیابی و رتبهبندی چشمانداز سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با چهار سازمان مطرح دنیا بکار بردند.
اکبرپورشیرازی و اسدزاده ( )8813با استفاده از سه تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره ،شامل
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،آنالیز رابطهای خاکستری ،و برنامهریزی ریاضی چندهدفه ،یک مدل
تلفیقی را به منظور انتخاب تأمینکننده ارائه نمودند .در مدل ارائه شده ،بدلیل برخورداری از
محاسن هر یک از تکنیک های یاد شده ،کیفیت تصمیمات اتخاذ شده بهبود یافته و خریدار در
انتخاب خود ،اطمینان بیشتری خواهد داشت.
کاظمی و همکاران ( ، )8815میزان تقاضای انرژی بخش حمل و نقل در ایران را با استفاده از
مدل زنجیره مارکوف خاکستری ،مدل خاکستری و مدل رگرسیون مورد مقایسه قرار دادند .نتایج
بدست آمده حاکی از آن بود که مدل پیشبینی مارکوف خاکستری ،نسبت به مدلهای
خاکستری و رگرسیون ،از دقت بیشتری برخوردار است .آنها با استفاده از این مدل ،تقاضای انرژی
بخش حمل و نقل در ایران ،را تا سال  8699پیشبینی کردند.
وانگ 6و هسو ،)2991( 9با توجه به تغییرات زیاد بازار تکنولوژی ،به مشکل بودن پیشبینی
در این بازار اشاره کرده و مدل جدیدی را با تلفیق مدل خاکستری و الگوریتم ژنتیک ،معرفی
نمودند .با بکارگیری این مدل در صنعت مدارهای تایوان ،قدرت این مدل تأیید شد.
هانگ4و جین ،)2995( 3با ترکیب مدل پیشبینی میانگین متحرک درونی کاهشیی و تئیوری
سیستم خاکستری و تئوری دادههای خام ،سعی در ارائه مدلی جدید جهیت پییشبینیی در بیازار
بورس نمودند .بر اساس مدل جدید به پیشبینی تغیییرات قیمییت سیهام الکترونییک در تیایوان
پرداختند .نتایج نشاندهنده دقت باالی مدل پیشبینی بود.
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هاسان ،)2995( 1مدل جدیدی را با استفاده از ترکیب مدل مارکوف پنهان و مدلهای فیازی،
به منظور پیشبینی بازار سهام ارائه نمود .او در پیژوهش خیود ،از میدل میارکوف پنهیان ،جهیت
شناسایی الگوی دادههیای گذشیته و از منطیق فیازی جهیت پییشبینیی ارزش سیهام در بخیش
هواپیمایی و فنآوری اطالعات استفاده نمود .نتایج بدست آمده ،حاکی از قدرت باالی مدل بود.
هسو ( )2995مدل خاکستری الگوریتم ژنتیک5را معرفی نمود .او در این مدل جهت محاسیبه
پارامترها از الگوریتم ژنتیک استفاده کرد و ضمن اشاره به این موضوع که سطح خطیای  9درصید
در همه موارد مناسب نیست و سطح خطا باید بر اساس دنباله اطالعیات و مشخصیات آن تعییین
شود ،مدل خاکستری الگوریتم ژنتیک بهینه شده 89را معرفی میکند .با بررسی میدل خاکسیتری
یک و یک ،88مدل خاکستری یک و شش ،82مدل خاکستری الگوریتم ژنتیک و میدل خاکسیتری
الگوریتم ژنتیک بهینه شده در کارخانه مدارهای الکتریکی تایوان ،بیه ایین نتیجیه رسیید کیه در
تعیین مدل ،مدل خاکستری یک و یک ،کمترین خطا را دارد و در مورد نحوه عملکرد پیشبینیی،
مدل خاکستری الگوریتم ژنتیک دارای کمترین میزان خطا است.
ایکسی 88و فنگلیو )2995(86اذعان داشتند که در مدل خاکستری یک و یک ،پیارامترهیا بیا
استفاده از یک تابع گسسته محاسبه میشوند ،این در حالی است که محاسبه مقادیر پیشبینی بر
اساس تابع پیوسته صورت میگیرد ،که این موضوع میتواند منجر بیه بیروز خطیا در پییشبینیی
شود .آنها جهت حل این مشکل ،از مدل خاکستری گسسته ،شامل مدل خاکسیتری بهینیه شیده
نقطه شروع ،89مدل خاکستری بهینه شده نقطه وسیط ،84و میدل خاکسیتری بهینیه شیده نقطیه
پایان 83استفاده کردند .نتایج پژوهش توانایی و دقت مدلهای پیشبینی جدید را تأیید کرد.
کیاکن و همکاران )2989( 81دقت مدلهای مختلف خاکستری ،شامل مدلهای تعدیل شیده
با استفاده از سریهای فوریه 85و مدل خاکستری ورهالست 29را مقایسه کردند .به منظور بررسیی
عملکرد مدلها ،نرخ مبادله دالر آمریکیا و اروپیا را از ابتیدای سیال  2999تیا پاییان سیال 2993
جمعآوری کردند .نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که مدل خاکستری تعدیل شده که از سری
فوریه در حوزه زمان استفاده میکند ،عملکرد بهتری را از نظر دقت نشان میدهد.
محمدی و زینالدینزاده ( ،)2988با مطالعه و بررسی بیازده ماهانیه سیهام  99شیرکت فعیال
بورس طی دوره زمانی  8814تا  ،8815به پیشبینی بازده سهام با استفاده از مدل خاکسیتری ،و
 6مدل سری زمانی شامل مدل نایو ،مدل میانگین ساده ،مدل میانگین متحرک و مدل نمو هموار
ساده پرداختند .نتایح پژوهش انجام شده نشان داد که مدل خاکستری ،نسبت به مدلهای سیری
زمانی از دقت بیشتری برخوردار است.
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 روششناسی پژوهشپژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی است .طیرح ایین پیژوهش ،از نیوع
شبهتجربی و پسرویدادی است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شیرکتهیای پذیرفتیه شیده در
بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس محدودیتهای زیر ،در نهایت  46شرکت مورد بررسی
قرار گرفته است:
 )1سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد و سیال میالی در طیی دوره پیژوهش
تغییر نکرده باشد.
 )2نوع فعالیت شرکت از نوع شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمیه ،لیزینیگ ،بانیک و صیندوق
سرمایهگذاری نباشد.
 )3در طی دوره پژوهش توقف فعالیت نداشته باشد.
 )4اطالعات مالی شرکت از سال  8831تا  8811در دسترس باشد.
الزم به ذکر است که داده های مربیوط بیه شیرکت هیای میورد بررسیی از طرییق نیرم افیزار
تدبیرپرداز و سایت اینترنتی www.rdis.irجمع آوری شده است .متغییر پیژوهش ،کیه بیر اسیاس
دادههای خام جمعآوری شده از صورتهای مالی شرکتها محاسبه گردیده  ،بهصورت زیر تعریف
و محاسبه شده است:
 : FCFi,tجریان نقد آزاد شرکت  iدر دوره .t
جریان نقید آزاد شیرکت  iدر دوره  : tجرییان نقید عملییاتی شیرکت  iدر دوره  + tخیالص مبلی
دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت شرکت  iدر دوره  - tخالص وجوه نقد پرداختی بابت خریید
داراییهای ثابت شرکت  iدر دوره .t
 -4مدلهای پژوهش
جهت مدلسازی پیشبینیها ،در مدل نمو هموار سیاده از نیرمافیزارهیای  Excelو  Spssو در
مدل خاکستری از نرمافزارهای  Excelو  Minitabاستفاده شده است.
 - -4مدل نمو هموار ساده
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جهت پیشبینی براساس سریهای زمانی ،از مدلهای کمی پییشبینیی شیامل میدل سیاده،
مدل میانگین متحرک ،مدل نمو هموار ساده ،مدل نمو هموار هلت ،مدل باکس -جنکینز و مدل-
های اقتصادسنجی استفاده میشود (آذر و مؤمنی .)821 :8813،از میان مدلهای ذکیر شیده ،در
بسیاری از موارد،از مدل نمو هموار ساده ،استفاده میشیود .در ایین روش ،پییشبینیی بیر اسیاس
میانگین موزون مقادیر جاری و گذشته ،صورت میگیرد .در شکلگیری ایین مییانگین ،بیشیترین
وزن به جدیدترین مشاهده ،و کمترین وزن به قدیمیترین مشاهده داده میشود:

نشاندهنده مقدار پیشبینی و نشاندهنده مشاهدات واقعی است (آذر و مؤمنی.)8813:821،
 - -4مدل خاکستری
جهت استفاده از مدل پیش بینی خاکستری بایستی مراحل زیر را دنبال نمود:
 .8معرفی سری دادههای اصلی(در این مرحله بایستی از دادههای مربوط به جریان نقد آزاد در سیالهیای

قبل استفاده نمود)x(0)  ( x(0) (1), x(0) (2),...., x(0) (n) :
 .2تولید داده های تجمعی:

x 1 k   m1 x   m, k  1,2,..., n
k

)(1
 .8تولید سری ) (k ) : z (k

)(1

 zسری تولید شدۀ همسایگان پیوستۀ

)(1

 xمی باشد.

Z (1)  (Z (1) (1), z (1) (2),..., z (1) (n),

در صورتیکه:
z (1) (k )  0.5 x (1) (k )  0.5 x (1) (k  1),

چنانچه

 x ( 0 ) (2) 
 z (1) ( 2) 1 
) (0



)(1
 x (3) 
 z (3)1 
.

.
سری پارامترهای مدل باشد و .
, B  
,
Y 
.
.

.
.

.
.




 x ( 0 ) (n) 
 z (1) ( n)1 

باشد آنگاه برای  x (0) ( K )  az (1) k  bخواهیم داشت aˆ  BT B1 BT Y . :در صیورت
و
 k=1,2,3,….,nبه عنوان یک سری غیر منفی ،که در آن سری تجمعیی
فرض
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) (k

)(1

 zسری تولید شدۀ همسیایگان پیوسیتۀ

)(1

 xباشید .اگیر BT Y ,



1



 BT B

a, bT

را معادله سفیدسازی تابع دیفرانسیل خاکستری می نامیم.
باشد،انگاه معادلۀ
حل این معادله به صورت زیر خواهد بود:
b
b

x (1) (t )   x (1) (0)   e  at 
a
a


پاسخ زمانی به)GM(1,1برابر است با:
b
b

xˆ (1) ( x  1)   x (1) (0)   e ak  , k  1,2,..., n.
a
a


در صورت قرار دادن  x (1) (0)  x (0) (1),آنگاه خواهیم داشت:

مقدار شبیه سازی شدۀ

b
b

xˆ (1) (k  1)   x ( 0) (1)  e ak  , k  1,2,...n.
a
a

را توسط معادله زیر میتوان محاسبه کرد:

xˆ (k  1)   xˆ (k  1)  xˆ (k  1)  xˆ (k ),
)(1

)(1

)(1

)(1

)(1

 -5نتایج تجربی پژوهش
بر اساس هر یک از روشهای پیشبینی خاکستری و نمو هموار ساده ،میزان جریان نقید آزاد
 46شرکت مورد بررسی پیشبینی و سپس بر اساس معیار میانگین مجذور خطیاهیا ،بیه مقایسیه
دقت روشهای پیشبینی پرداخته شده است .از آنجا که هر یک از روشهای پیشبینی ،بهصورت
جداگانه برای هر یک از شرکتها بهکار گرفته شده است ،ارائه تمامی نتایج برای همه شرکتهای
مورد بررسی ،از حوصله این مقاله خارج است ،از اینرو صرفاً به ارائه خالصه نتایج برای  6شرکت،
بهصورت نمونه بسنده شده است.
سال
35
19
18
12
18
16
19
14
12

مقدار واقعی
-286898
629699
384288
2688695
633228
-8654194
-28888558856399

پیش بینی ES
8994853/96
139562/93
128183/94
182616/44
515269/51
588688/39
441855/59
868212/14

شرکت سایپا دیزل
پیش بینی G
288465/858
249851/8848
882354/645
683889/3256
928213/981
494833/8638
122186/342
8988339/963

مجذور خطا ES
+82E8/98164
+88E2/92568
3829995298
+82E2/42394
+88E2/42841
+82E9/5942
+82E1/55135
+82E1/8628

مجذور خطاG
+88E8/5136
+89E2/6968
+88E8/4234
+82E6/9465
2828568448
+82E6/4894
+82E5/5658
+82E6/4319
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492668/96
539882
.41349/83
2993519
میانگین مجذور خطاها

13
11

8258315/592
8422899/845

+88E8/96266
+82E8/1331
+82E2/54431

+88E8/9868
+88E8/1533
+82E2/6993

شرکت بیسکویت گرجی
پیش بینی G

مجذور خطا ES

مجذور خطاG

سال

مقدار واقعی

پیش بینی ES

2218532/316

611939/319

23923884/22

68481836/4

35

8254

6194/42

8556/531813

19

5146

6483/89

8291/91986

69686/1946

18

2666

9236/45

2493/893483

1982199/134

12

3351

6529/96

2844/513544

1212498/342

88391254/9

18

1888

9219/48

8343/238148

1826328/892

69653989/8

16

-2562

9483/38

8668/215693

38488344/13

85288224/9

19

2384

694251

8893/686194

8689439/26

2838869/54

14

53

6888/62

591/4813983

83589882/36

362814/138

13

-1628

8199/5

318/359454

865836185/4

16458661/4

11

3689

2245/49

483/9113233

24628851/82

69149996/6

82651923/56

24524862/6

میانگین مجذور خطاها

شرکت نفت پارس
سال

مقدار واقعی

پیش بینی ES

پیش بینی G

مجذور خطا ES

مجذور خطاG

35

39184

236261

226388/1388

68834668366

+89E2/8416

19

865591

239828

224314/2464

86655652146

9589243938

18

825886

243553/43

221195/6818

85218881164

5569848969

12

258641

249883/85

289598/9485

352694168/6

8591896318

18

614382

249149/36

288942/1861

61339235966

+89E4/6881

16

854664

239828/9

289858/8493

89593836994

+89E2/4992

19

495543

232948/32

283868/8588

+88E8/88162

+88E8/8119

14

-39288

235936/84

285988/939

+88E8/29985

+89E5/5998

13

-26248

232289/11

268392/9582

13589855199

+89E3/9383

11

218638

244988/98

268582/8225

213469912/6

8949942559

64126858165

+89E6/6855

میانگین مجذور خطاها
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شرکت نوش مازندران
سال

مقدار واقعی

پیش بینی ES

پیش بینی G

مجذور خطا ES

مجذور خطاG

35

82596

86916/21

83386/5538

2413281/581

22566936/8

19

88499

86893/16

83268/91948

998983/6494

82588128/4

18

85948

86249/938

84349/31998

28961521/14

9241982/68

12

28656

86528/28

84898/28536

38691951/85

98384913/5

18

82994

84893/86

89165/98868

82489959/8

89163865/8

16

28143

89484/48

89689/89119

253939599/2

896386829

19

864298

83555/64

86518/89924

88814519/25

821681/656

14

88342

83988/88

86941/81864

88891265/53

3136449/42

13

82199

84384/82

86846/9894

89898521/49

8323598/24

11

3526

84855/82

88322/98252

41619528/8

86855615

98189558/68

69283628

میانگین مجذور خطاها

نتایج کلی مربوط به مقایسه دقت مدلهای پیشبینی در جدول شیماره  8آورده شیده اسیت
(اعداد جدول ،بیانگر تعداد شرکتهایی است که بر اساس مدل پیشبینی مربوطه ،دقت بیشیتری
داشته است):
جدول  :مقایسه نتایج پیشبینی مدل نمو هوار ساده و خاکستری
مدل پیشبینی

تعداد شرکتها

مدل نمو هموار ساده

 25شرکت

مدل خاکستری

 89شرکت

همانطور که در جدول شماره  8نشان داده شده است ،بر اساس معیار میانگین مجذور خطیا،
تعداد شرکتهایی که مدل خاکستری ،پیشبینی دقیقتری برای آنها ارائه نموده است ،بیشیتر از
مدل نمو هموار ساده است ،به عبارت دیگر در  %96میوارد ،میدل خاکسیتری جرییان نقید آزاد را
دقیقتر پیشبینی کرده است.
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پس از مقایسه دقت مدلهای پیشبینی ،به آزمون معناداری تفاوت بین دقت مدلهای
پیشبینی پرداخته شده است .بدین منظور از آزمون تی استیودنت28استفاده شده است .نتایج
آزمون در جدول شماره  ،2ارائه شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده در جدول شماره  ،2میانگین معیار میانگین مجذور خطا در روش
نمو هموار ساده و روش خاکستری ،به ترتیب برابر با  8/2851و  8/2964میباشد .از آنجا که
میانگین (MSEمیانگین مجذور خطا) روش نمو هموار ساده بیشتر از روش خاکستری است ،می-
توان نتیجه گرفت که بهطور متوسط خطای پیشبینی روش نمو هموار ساده از روش خاکستری
بیشتر است ،یا به عبارت دیگر روش پیشبینی خاکستری دقیقتر است .با توجه به اینکه سطح
معناداری مربوط به آماره  Fآزمون لوین کوچکتر از  %9میباشدفرض برابری واریانسها رد می-
شود .بنابراین آزمون مقایسه میانگین معیار میانگین مجذور خطای دو روش پیشبینی ،با فرض
عدم برابری واریانسهاانجام میگیرد.
جدول  :آزمون معناداری تفاوت بین  MSEروش نمو هموار ساده و روش خاکستری
مدل پیشبینی

تعداد شرکتها

میانگین MSE

انحراف معیار MSE

نمو هموار ساده

46

8/2851

8/64838

خاکستری

46

8/2964

6/94426

آزمون لوین  -برابری واریانسها

آزمون  -tبرابری میانگینها

آماره F

سطح معناداری

آماره t

سطح معناداری

88/831

9/998

-8/323

9/913

-8/323

9/911

نتایج آزمون  ،tبا فرض عدم برابری واریانسها نشان میدهد که در سطح خطای  %9تفاوت
معناداری بین میانگین  MSEدو روش پیشبینی وجود ندارد ،زیرا سطح معناداری مربوط به آماره
 ،tبزرگتر از  %9میباشد .اما در سطح خطای  ،%89اختالف معناداری بین میانگین  MSEروش
نمو هموا ر ساده و روش خاکستری وجود دارد ،که با توجه به بزرگتر بودن میانگین MSEروش
نمو هموار ساده ،میتوان نتیجه گرفت که دقت پیشبینی روش خاکستری بهطور معناداری
بیشتر از روش نمو هموار ساده است.
 -5نتیجهگیری و بحث
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هدف اصلی این پژوهش ،بکارگیری روشهای پیشبینی است که با کمترین اطالعات بتوانند
پیشبینیهای دقیقی را ارائه دهند .در این راستا روشهای پیشبینی نمو هموار ساده و روش
خاکستری ،جهت پیشبینی جریان نقد آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بکار گرفته شد .نتایج بدست آمده نشان داد دقت مدل پیشبینی خاکستری ،از مدل نمو هموار
ساده بیشتر است .همچنین ،نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معنادار (در سطح خطای  )%89بین
دقت مدلهای پیشبینی بود ،بهطوریکه میانگین خطاها در روش خاکستری بهطور معناداری
کمتر از روش نمو هموار ساده بود .نتایج بدست آمده از نظر دقت پیشبینی مدل خاکستری ،با
نتایج پژوهشهای کاظمی و همکاران (،)8815وانگو هسو ( ،)2991هانگ و جین ( )2995و
محمدی و زینالدینزاده ( )2988مطابقت دارد.
با تأیید دقت روش خاکستری بر اساس نتایج بدست آمده ،به آن دسته از فعاالن بیازار بیورس
اوراق بهادار تهران ،که به اطالعات زیادی دسترسی ندارند و یا توان استفاده از سایر تکنییکهیای
پیچیده پیشبینی را ندارند ،پیشنهاد میشود از روش خاکستری در زمینه پیشبینی جرییان نقید
آزاد شرکتها و همچنین سایر زمینهها استفاده نمایند.
با توجه به استفاده سیایر پژوهشیگران ،از دیگیر روشهیای میدل خاکسیتری (وانیگ2996 ،؛
ایکسی و فنگلیو2995 ،؛ کیاکن و همکاران )2989 ،و یا ترکییب تئیوری خاکسیتری ،بیا سیایر
روشهای پیشبینی (هاسان  2995و هسو )2995 ،و دستیابی بیه نتایجرضیایتبخیش ،پیشینهاد
میشود از سایر روشهای مدل خاکستری جهت انجام پییشبینیی ،در بیازار بیورس اوراق بهیادار
تهران استفاده شود و نتایج بدست آمده با نتایج مدلهای دیگر پیشبینی ،مقایسه گردد.
فهرست منابع
 )1اکبرپورشیرازی ،محسن و عبداله اسدزاده " .)8813( .ارائه مدل تلفیقی ریاضی به منظور
ارزیابی تأمینکنندگان"  .سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیک.
 )2ایزدینیا ،ناصر " .)8816( .نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیار-
های ارزش افزوده اقتصادی و جریانهای آزاد نقدی برای گزارشگری ارزشهای واحد
تجاری" .مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ،شماره  ،8صص .93-35
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