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معصومه پیریایی

چکیده
هدف از انجام این پژوهش مقایسه تطبیقی عناصر نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران
رکود و رونق بازار سرمایه ایران می باشد .نمونه آماری  901شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه
که اطالعات آنها برای دوره زمانی سال  9919الی  9911در دسترس بوده است به روش حذف
سیستماتیک انتخاب شدند .پژوهش انجامشده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و
روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد .برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از
تحلیل پانلی کمک گرفته شده است .یافته های پژوهش نشان میدهند ،بین نقدشوندگی سهام و
سود تقسیمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین نقدشوندگی سهام و سود تقسیمی
در دوران رونق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .درحالیکه در دوران رکود رابطه معناداری بین
نقدشوندگی سهام و سود تقسیمی مشاهده نشد.
کلمات کلیدی
نقدشوندگی سهام ،نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود ،سود تقسیمی ،دوران رکود ،دوران رونق،
بازار سرمایه ایران

 9دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،.دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی
(ره) -شهرری ،تهران ،ایران mona.najmi01990@gmail.com
 2استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره)-شهرری ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول)mjd.dehghan@gmail.com
 9استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره)-شهرری ،تهران ،ایران
Masoomehpiryaei@gmail.com
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-8مقدمه
نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حائز اهمیت است .زیرا سرمایهگذاران به این موضوع
توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود
دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسک عدم نقدشوندگی دارایی در ذهن خریدار است که می تواند
باعث انصراف سرمایهگذار از سرمایهگذاری شود .هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد،
آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت ،مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده
آن گردد .شواهد تجربی نشان میدهد که عامل عدم نقدشوندگی در تصمیمگیریها میتواند نقش
مهمی را ایفا نماید .به عبارت دیگر برخی سرمایهگذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی
سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی میتواند اهمیت
زیادی داشته باشد .در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکن است تأثیری منفی ،بر ارزش سهام بگذارد.
نسبت عدم نقدشوندگی نشان دهنده میزان حساسیت قیمت سهم در مقابل تغییرات هر واحد در
حجم معامله آن روز است .عدم نقدشوندگی زمانی اتفاق میافتد که قیمت سهام در واکنش به
حجم معامالت کم تغییرات زیادی داشته باشد .نقدشوندگی عبارتست از توانایی معامله سریع حجم
باالیی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی ناچیز ،به این معنی که قیمت دارایی در فاصله
میان سفارش تا خرید ،تغییر چندانی نداشته باشد( .)5کاهش هزینه معامالت در گرو بهبود
فعالیتهایی است که به رشد و تقویت ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بینجامد .به عبارتی بهبود
ساز و کارهای حاکمیت شرکتی منجربه کاهش شکاف قیمتی در بازار میگردد با افزایش
نقدشوندگی هزینه معامالت به شکل چشمگیری پایین خواهدآمد.یکی از ویژگیهای بازارهای کارا و
بسیار مطلوب ،نبود هزینه های معامالتی و درنتیجه قابلیت نقدشوندگی باالست  .سودهای خالص
یک شرکت میتواند به سهامداران از طریق سـود تقسیمی تخصیص یابد یا بهصورت سود انباشته
در شرکت نگهداری شود .سودهای تقسیمی ارزش بنیادی سهام یک شرکت را تغییر نمیدهد.
پرداخت سود تقسیمی باید توسط سهامداران تأیید شود و ممکن است بهعنوان یک سـود تقسیمی
ویژه یکباره یا بهعنوان جریان پول نقد در حال پیشرفت به صاحبان سهام و سرمایهگذاران پرداخت
شود.
سود تقسیمی نسبتی از درآمدهای شرکت است که بین سهامداران توزیع میشود .توزیع سود
تقسیمی توسط هیئت مدیره تصمیمگیری شده و به طبقه خاصی از سهامداران داده میشود.
سودهای تقسیمی میتواند بهعنوان پول نقد ،سهام یا شکلهای دیگر دارایی توزیع گردد .نرخ سود
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تقسیمی ممکن است به شکل مقدار پولی که سهم دریافت میکند (سـود تقسیمی به ازای هر سهم
یا ( ) )DPSیا همچنین به شکل درصدی از قیمت کنونی بازار که به آن سود سهام میگویند ،بیان
شود ( .)20ژیانگ و همکاران( ، )2092به بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و میزان سود
تقسیمی پرداختی برای شرکتهای عضو سازمان اوراق بهادار چین پرداختند و با استفاده از
اطالعات مربوط به این شرکتها برای بازه زمانی  2092-2000به این نتیجه دست یافتند که
شرکت ها با نقدینگی سهام باال ،پرداخت سود سهام باالتر ،گرایش و تمایل باالتری به پرداخت سود
سهام ،نسبت به شرکت ها با نقدینگی سهام پایینتر دارند و این ارتباط ،زمانی قدرتمندتر است که
عدم تقارن اطالعات باالتر باشد و در زمانی که سهامداران کنترل بیشتری در جهت سلب مالکیت
سرمایه گذاران اقلیت دارند .یافتههای آنها حاکی از آن است که نقدینگی سهام می تواند مسائل
نمایندگی میان افراد داخلی و خارجی را با کاهش عدم تقارن اطالعات کاهش داده و در نتیجه
پرداخت سود سهام را افزایش بخشد .هدف از انجام این پژوهش مقایسه تطبیقی عناصر
نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران رکود و رونق بازار سرمایه ایران می باشد(.)20
-2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
نقدشوندگی8

نقدشوندگی عبارتست از کیفیت یا حالت نقد بودن .قابلیت نقدشوندگی یک دارایی به معنای
امکان فروش سریع آن است .هر چه بتوان یک دارایی را سریعتر و با هزینهکمتری به فروس رساند
قابلیت نقدشوندگی آن بیشتر است ( .)9از عمده ترین کارکردهای بازار ثانویه عالوه بر ایجاد
مکانیزمی برای کمک به تعیین قیمت عادالنه اوراق بهادار ،کمک به تشکیل بستری برای معامله
این اوراق و به عبارتی زمینه سازی برای نقدشوندگی مناسب این اوراق است .در واقع یکی از
مهمترین عواملی که در انتخاب هر سرمایه گذاری از بین گزینههای مختلف سرمایهگذاری مد نظر
است ،نقدشوندگی آن گزینهها است .هر چه نقدشوندگی بازار بیشتر باشد ،تعداد سفارشهای
بالقوهی متقابل برای سفارش های انجام نشده بیشتر است و بنابراین احتمال انطباق مطلوب
سفارشها افزایش مییابد .سرمایهگذاران به بازارهایی روی میآورند که از نقدشوندگی باالتری
برخوردارند .بنابراین نقدشوندگی عامل مهمی در رشد و توسعه بازارها محسوب میشود.
نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی 2نقش تعیین کنندهای دارد و موجب
کاهش هزینه و ریسک پذیرهنویسها 9و بازارگردانها2میشود .همچنین هزینه سرمایهگذاران از
طریق کاهش دامنه نوسان و هزینههای معامالتی ،کاهش می یابد .بنابراین از دیدگاه کالن وجود
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بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است( . )99با توجه به اهمیت فزاینده
نقدشوندگی ،تاکید مقامات ناظر بازارها بر بهبود نقدشوندگی ،موجه و قابل فهم است .در واقع هدف
اصلی بسیاری از اقدامات در زمینه تنظیم مقررات ،توسعه بازار و انجام اصالحات در بازارها ،ایجاد
بازارهای عمیق و با نقدش وندگی باال است .وجود بازارهای نقدینه ،اعتماد سرمایه گذار و کارایی بازار
را افزایش می دهد و بنابراین افزایش انعطاف پذیری بازار را به دنبال دارد (.)91
یکی از معیارهایی که برای محاسبه نقدشوندگی مورد استفاده قرار میگیرد نسبت عدم
نقدشوندگی آمیهود می باشد .نسبت عدم نقدشوندگی بصورت قدر مطلق بازده روزانه یک سهم
تقسیم بر حجم معامله آن در همان روز محاسبه می شود .نسبت عدم نقد شوندگی ماهانه از رابطه
زیر بدست می آید(.)92

قدر مطلق بازده سهام  iدرروز  dو

که

حجم معامله سهام  iدر  dبه میلیون

ریال و  Diتعداد روزهای معامله سهام  iدر ماه  tرا نشان می دهد .میانگین مقادیر معیار عدم
نقدشوندگی آمیهود ماهانه ،بعنوان مقادیر سالیانه برای هر سال محاسبه خواهد شد .ماهیت این
عدد منفی بوده که در عالمت منفی ضرب شده تا به مثبت تبدیل شود.
سود

تقسیمی5

سود تقسیمی نسبتی از درآمدهای شرکت است که بین سهامداران توزیع میشود .توزیع سود
تقسیمی توسط هیئت مدیره تصمیمگیری شده و به طبقه خاصی از سهامداران داده میشود.
سودهای تقسیمی میتواند بهعنوان پول نقد ،سهام یا شکلهای دیگر دارایی توزیع گردد .نرخ سود
تقسیمی ممکن است به شکل مقدار پولی که سهم دریافت میکند (سـود تقسیمی به ازای هر سهم
یا ) (DPSیا همچنین به شکل درصدی از قیمت کنونی بازار که به آن سود سهام میگویند ،بیان
شود (.)20
میزان سود تقسیمی درصدی از میزان سود سهام شرکتها میباشد .سود هر سهم ( )EPSیکی
از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد.
 EPSاز تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت ،بر تعداد کل سهام ،محاسبه میشود .که نشان
دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است.
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دورههای کسب و کار
دورههای کسب و کار به سیکلی گفته می شود که در آن شرایط اقتصادی یک کشور از رونق به
رکود یا بلعکس تغییر مسیر میدهد .این دورهها به ترتیبی است که ما بین آنها دورههای دیگری
امکان شکلگیری دارند مثل دوره بازگشت که مهمترین بخش این دوره ها به حساب میآید.
دوران اقتصادی به چهار دوره تقسیم میشود ،عبارتند از:
رکود اقتصادی :به حالتی که درصد رشد تولید ناخالص داخلی برای دو فصل کاسته شود حتی
اگر این مقدار درصد کاسته شده به اعداد منفی نرسد گفته میشود .مهمترین خصوصیت دوره
رکود کمتر بودن درصد رشد اقتصادی نسبت به مقدار تورم هست و مهمترین سیاست اجرایی در
این دوره سیاست های انبساطی(تسهیلی) پولی و مالی برای خارج شدن از رکود میباشد ( .)2در
دورههای رکود اقتصادی برای اهداف اقتصادی سه اتفاق روی میدهد :کاهش رشد اقتصادی،
کاهش تورم و افزایش نرخ بیکاری.
بحران اقتصا دی :اگر مقدار تولید ناخالص داخل منفی شود بحران اقتصادی در آن کشور ایجاد
شده است.
دوران بازگشت :اگر به طور نامنظم مقدار تولید ناخالص داخلی افزایش و یا کاهش داشته باشد
به این شرایط دوران بازگشت گفته میشود.
رونق اقتصادی :مثبت بودن تولید ناخالص داخلی برای چند فصل پی در پی نشان دهنده دوره
رونق اقتصادی می باشد( .)2در دوره رونق شرایط به ترتیبی پیش میرود که مهمترین نگرانی
سیاستگذاران مهار تورم میشود (سیاستهای انقباضی اجرا میشود) در این دورهها سه اتفاق
معکوس روی میدهد :افزایش رشد اقتصادی ،باال رفتن مقدار تورم ،پایین آمدن نرخ بیکاری .در
صورت پایین امدن نرخ بیکاری از دو جنبه رشد اقتصادی افزایش پیدا میکند -9 :با باال رفتن نرخ
اشتغال میزان دریافتی و درآمدهای فردی افزایش پیدا میکند در نتیجه میزان مصرف باال می-
رود -2 .پرداخت مالیات و پس انداز باعث میشود که اشتغال باالتر به سرمایهگذاری و هزینههای
دولتی اضافه شود (.)2
پیشینه پژوهش
در جدول  9خالصه ای از پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در زمینه
موضوع پژوهش بیان شده است.
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جدول :8پیشینه پژوهش
نتایج

پژوهشگر/پژوهشگران

سال

موسوی شیری و دیگران
() 1

9912

مقادیر بیشتر کیفیت اقالم تعهدی و اعالم بهموقع سود ،سبب کاهش ریسک
نقدشوندگی سهام و مقادیر بیشتر درصد خطای پیشبینی سود سبب افزایش
ریسک نقدشوندگی سهام میشود.

قالیباف اصل و ولی زاده
()1

9915

در بورس اوراق بهادار تهران بین نقدشوندگی سهام و سیاست تقسیم سود شرکت
رابطهی مثبت معناداری وجود دارد.

فخاری و بذرافشان ()2

9910

ارتباط معنی دار مثبتی بین میزان نقدشوندگی سهام و عملکرد بلندمدت شرکتها
وجود دارد.

هاشمی و اخالقی ()90

9911

رابطه مثبت و معنی دار بین اهرم مالی ،سیاست تقسیم سود و سودآوری با ارزش
شرکت وجود دارد .همچنین بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش آتی شرکت
رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

سلیم پور ()9

9912

بین عدم نقد شوندگی سهام به عنوان یک عامل ریسک و مازاد بازده سهامداران در
بورس تهران رابطه معنیداری وجود ندارد.

ژیانگ و همکاران ()20

2092

رابطه مثبت و معناداری میان نقدشوندگی سهام و میزان سودتقسیمی وجود دارد.

گریگ و همکاران()91

2095

انتشار اطالعات در دوره پیش از مزایده موجب میشود تا شاخص نقدینگی سهام
در طی جلسه معامالتی ،بهبود قابل توجهی داشته باشد .به دلیل کاهش قابل
توجه ریسک گزینش نامطلوب ،تفاوت دامنه پیشنهادی خرید و فروش در
نخستین ساعت معامله ،کاهش داشته و در ادامه جلسه معامالتی ،تغییر پذیری
قیمت کمتر بوده است.

لیو()29

2099

زمانی که سود از پیش مدیریت شده (سود خالص منهای مدیریت واقعی سود)
کوچک تر از سود تقسیمی سال قبل است مدیران با دست کاری فعالیتهای
واقعی اقدام به مدیریت سود به سمت باال میکنند .همچنین زمانی که سود از
پیش مدیریت شده بزرگتر از سود تقسیمی سال قبل است مدیران با دست کاری
فعالیتهای واقعی اقدام به مدیریت سود به سمت پایین میکنند.

چانگ 1و دیگران()95

2090

ارتباط معنادار قوی و مثبت بین متغیر نقدشوندگی و بازده سهام وجود دارد.

حافیظ و آتیا()92

2001

وجه نقد ،سودآوری ،ساختار مالکیت و نقدینگی بازار اثر مثبتی بر سیاست تقسیم
سود دارند ،بعالوه فرصتهای سرمایهگذاری و اهرم مالی اثر منفی بر سیاست
تقسیم سود دارند ،گذشته از این ارزش بازار سرمایه و اندازه شرکت اثر منفی بر
سیاست تقسیم سود دارد که نشان میدهد شرکتها ،سرمایهگذاری در داراییها
را بیشتر از پرداخت سود تقسیمی به سهامداران شان ترجیح میدهند.

مارسلو ،میرالز 2و
کوییروس)22( 1

2001

عامل عدم نقدشوندگی(آمیهود ) ) 2002( 1بعنوان یکی از اجزای کلیدی قیمت-
گذاری داراییها باید مورد توجه قرارگیرد.

پژوهش های داخلی

پژوهش های خارجی
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 -9روش شناسی پژوهش
این تحقیق بر اساس اهداف ،از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس طرح تحقیق روش
توصیفی -رگرسیونی است زیرا که هدف آن توصیف شرایط ویا پدیدههای مورد بررسی است.

تحقیق همبستگی -رگرسیونی شامل کلیه روشهایی است که در آنها سعی میشود رابطه بین
متغیرهای مختلف با استفاده از مدل رگرسیون و رابطه همبستگی ،کشف یا تعیین گردد .هدف
روش تحلیل همبستگی -رگرسیونی ،مطالعه میزان تغییرات یک یا چند متغیر و اثر آن بر تغییرات
یک یا چند متغیر دیگر میباشد .مدلهای مورد استفاده در این تحقیق از نوع رگرسیون چند
متغیره میباشد .ابزار گرد اوری اطالعات ،داده ها واطالعات شرکت ها می باشد که در نرم افزار ره
آورد نوین گردآوری شده اند .همچنین از صورتهای مالی و گزارشهای هیئت مدیره شرکتها که
در سایت کدال 90بارگذاری شده است استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار ایویوز
ورژن

9990

انجام شد.

جامعه آماری تحقیق متشکل از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میباشند .قلمرو زمانی پژوهش حاضر ،بین سالهای  9919تا  9911میباشد .به منظور انتخاب
نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شد و از شرکتهایی انتخاب شدند که محدود به شروط
ذیل بودند:
 )9تا قبل از سال  9919در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 )2پایان سال مالی آن ها  21اسفند ماه باشد.
 )9اطالعات آن ها در دسترس باشد.

 )2در طول دوره مورد بررسی زیان ده نباشند.
 )5شرکتها در دوره مورد بررسی وقفه معامالتی قابل مالحظه نداشته باشند.
همچنین جامعه در نظر گرفته شده نیز یک نمونه زمانی از کل فعالیت های بورس تلقی می-
شود .شرکتهای منتخب که حائز شرایط مندرج در فوق بوده و انتخاب شده اند ،شامل 901
شرکت بوده است.
برای انجام این پژوهش سال های پژوهش به دو دوره تقسیم شدند .دوره رونش و دوره رکود.
دوره رکود به شرایطی اطالق میشود که بازده بازار بورس در یک سال از نرخ سود بانکی همان
سال کمتر باشد( .)91بر همین اساس رونق بازار زمانی صورت میگیرد که بازده بازار بورس در یک
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سال بیشتر از نرخ سود بانکی همان سال باشد( .92)92مطابق آمار بانک مرکزی ،وضعیت اقتصادی
کشور در طی سالهای  19تا  11بصورت جدول  2می باشد.
جدول :2وضعیت اقتصادی کشور
سود بانکی

وضعیت اقتصادی

سال

بازده بازار بورس

رونق

38

22

92

32

901

92

رونق

39

-29

22

رکود

3۹

92

20

رکود

35

-2

29

رکود

39

22

95

رونق

منبع( :گزارش بورس)9911 ،
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
بین نقدشوندگی سهام و سود سهام پرداختی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی
 )9بین نقدشوندگی سهام و سود سهام پرداختی در دوره رونق رابطه معناداری وجود دارد.
 )2بین نقدشوندگی سهام و سود سهام پرداختی در دوره رکود رابطه معناداری وجود دارد.
مدل و متغیرهای پژوهش
مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس مطالعه ژیانگ و همکاران()2092
به شکل زیر میباشد و متغیرها و نحوه سنجش هریک در جدول  9مشاهده میشود.
Payoutit = β0+ β1 Iliqudityit + β2 BIit+ β3OSit+ β4ROAit+ β5LEVit+
β6SIZEit+ β7CASHit + Ɛit
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جدول :9متغیرهای پژوهش
متغیر

نماد

سودتقسیمی

Payout

نقدشوندگی

ILiqudity

نوع متغیر
میزان سود تقسیمی درصدی از میزان سود سهام شرکتها میباشد.

نحوه
محاسبه
وابسته

معیار عدم نقد شوندگی آمیهود که از فرمول زیر محاسبه میشود
مستقل
حجم معامله سهام  iدر
قدر مطلق بازده سهام  iدرروز  dو
که
 dبه میلیون ریال و  Diتعداد روزهای معامله سهام  iدر ماه  tرا نشان میدهد.
استقالل
هیئت مدیره

BI

اگر اعضای هیئت مدیره وظیفه اجرایی در شرکت داشته باشند عدد  0و در غیر
اینصورت عدد 9

مستقل

تمرکز مالکیت

OS

سهم مالکیت سهامداران عمده از سهام شرکتها

مستقل

بازده دارایی ها

ROA

تقسیم سود خالص بر کل داراییها

مستقل

اهرم مالی

LEV

کل بدهی ها به کل دارایی ها

کنترلی

اندازه شرکت

SIZE

لگاریتم طبیعی نرخ کل دارایی ها

کنترلی

جریان نقدی

CASH

مجموع وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت

کنترلی

-۹تجزیه و تحلیل و یافته های پژوهش
آمار توصیفی
آمار توصیفی عبارت است از ،جمعآوری ،تلخیص ،تنظیم و ارائه اطالعات به صورت روشن و
قابل درک و در صورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطالعات جمعآوری شده است .در جدول 2
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین ،میانه ،بیشینه ،کمینه ،انحراف معیار و  ....آورده
شده است.
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جدول :۹آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
ROA
(بازده
دارایی ها)

OS
(تمرکز
مالکیت)

BI
(استقالل
هیئت
مدیره)

Iliquidity
(نقد
شوندگی)

Payout
(سود
تقسیمی)

6.843561

0.142508 0.612460 12.21032

0.565401

0.255352

0.224971

6.018762

میانگین

6.226884

0.106636 0.615043 12.11231

0.418350

0.000000

0.180453

6.214608

میانه

10.785058

1.990584 2.077506 14.81839

0.989100

1.000000

1.244536

9.930282

بیشترین

1.459187

-0.173568 0.090164 10.56207

0.090000

0.000000

0.000840

1.386294

کمترین

0.511685

0.205248 0.219497 0.680814

28.87998

0.436392

0.191552

1.366948

انحراف معیار

1.430448

4.720281 1.474757 0.738314

25.51097

1.122089

1.840548

-0.556196

ضریب چولگی

7.155083

31.83854 11.53538 3.726963

651.8737

2.259083

7.654776

3.504364

ضریب کشیدگی

654

654

654

654

مشاهدات

Cash
(جریان
نقدی)

Size
(اندازه
شرکت)

654

654

Lev
(اهرم
مالی)

654

654

منبع  :محاسبات نرم افزاری
میزان همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
در جدول  5میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داده شده است .میزان ضریب
همبستگی بین سود تقسیمی ( )payoutو عدم نقدشوندگی سهام ( )Illiquidityدر مدل کلی به
میزان  ،- 0222در دوران رونق به میزان  -0222و در دوران رکود به میزان  -020001میباشد.
جدول :5نتایج آزمون همبستگی متغیرها
ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد داده ها

آزمون
همبستگی متغیر سود تقسیمی و عدم نقدشوندگی سهام در
مدل کلی

-0222121

0202250

152

همبستگی متغیر سود تقسیمی و عدم نقدشوندگی سهام در
دوران رونق

-0222251

0202259

922

همبستگی متغیر سود تقسیمی و عدم نقدشوندگی سهام در
دوران رکود

-02000122

021121

922

منبع  :محاسبات نرم افزاری
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تعیین روش بکارگیری دادهها
پیش از تخمین مدل با استفاده از دادههای ترکیبی ،باید در مورد روش مناسب بکارگیری این
گونه دادهها در تخمین ،تصمیمگیری نمود .در تخمینهای تک معادلهای ،برای اخذ تصمیم از آماره
آزمون ( Fلیمر) استفاده می شود .براساس نتایج این آزمون ،درباره رد یا پذیرش فرضیه برابری آثار
ثابت خاص شرکتها و در نهایت درباره انتخاب روش کالسیک (ترکیبی ( )Poolingیا روش داده
های پانل(تلفیقی ( ) )Panelتصمیمگیری میشود .در صورت تایید آزمون داده های پانل ،برای
انتخاب بین مدل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت از آزمون هاسمن استفاده میشود .جدول  1نتایج
آزمون چاو (آماره  )Fو هاسمن مربوط به مدل کلی ،دوران رونق و رکود را نشان میدهد .در ستون
نتیجه مشاهده می شود که مدل های پژوهش از نوع داده های پانل با اثرات ثابت هستند.
جدول :9نتایج آزمون ( Fلیمر) و آزمون هاسمن
فرضیه صفر ()H0

آماره  p-value Fنتیجه آزمون فرضیهی صفر ()H0

در مدل کلی اثرات خاص
شرکت معنیدار نیستند
(روش  Poolingمناسب
است)

آمارهی  2

 p-valueنتیجه آزمون

در مدل کلی روش
2/22

020000

اثرات تصادفی مناسب
است

99/01

0/0911

در دوران رونق اثرات
خاص شرکت معنیدار
2/21
نیستند
(روش  Poolingمناسب
است)

 H0رد میشود در دوران رونق روش
( 020000روش دادههای اثرات تصادفی مناسب
پانل انتخاب
است
میشود)

92/11

 H0رد میشود
0/0951
(روش اثرات ثابت
مناسب است)

در دوران رکود اثرات
خاص شرکت معنیدار
5/10
نیستند
(روش  Poolingمناسب
است)

در دوران رکود روش
020000

اثرات تصادفی مناسب
است

92/22

0/0091

منبع  :محاسبات نرم افزاری
آزمون ناهمسانی واریانس
در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون بروش – پاگان -گادفری
استفاده شده است .نتایج در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول :9نتایج آزمون بروش – پاگان -گادفری برای کشف ناهمسانی واریانس
فرضیه صفر ()H0

نتیجه آزمون

آماره F

p-value

در مدل کلی واریانسها همسانند

2220

در دوران رونق واریانسها همسانند

2229

در دوران رکود واریانسها همسانند

1222

020999
 H0تأیید میشود
020921
بودن واریانس جمالت اخالل
(ناهمسانی
واریانس وجود (خطا) رد میشودو مدل با
020000
روش  GLSبرآورد خواهد شد.
دارد)

در مدل پژوهش فرض همسان

منبع  :محاسبات نرم افزاری
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش به شرح جدول  1میباشد:
Payoutit = β0+ β1 Iliqudityit + β2 BIit+ β3OSit+ β4ROAit+ Β5Levit+ Β6Sizeit+
Β7Cashit + Ɛit
جدول :1نتایج برازش مدل پژوهش(مدل کلی ،دوران رونق ،دوران رکود)
متغیر

(بازده دارایی ها)
ROA

(اندازه شرکت)
SIZE

(تمرکز مالکیت)
OS

( عدم نقدشوندگی)
Iliqudity

(اهرم مالی)
LEV
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نام مدل ها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح

ازمون هم

معناداری( )sigخطی()VIF

مدل کلی

1.396092

0.069443

20.10417

0.0000

1.054476

دوران رونق

1.281398

0.032196

39.80009

0.0000

1.189662

دوران رکود

2.736910

0.185689

14.73921

0.0000

1.089322

مدل کلی

0.423063

0.096486

4.384694

0.0000

2.023603

دوران رونق

-0.448922

0.073059

-6.144683

0.0000

1.219642

دوران رکود

0.617031

0.039048

15.80192

0.0000

1.466792

مدل کلی

0.000775

0.000468

1.657483

0.0980

1.049797

دوران رونق

0.000983

0.000722

1.361529

0.1748

1.135498

دوران رکود

0.318845

0.013855

23.01316

0.0000

1.357901

مدل کلی

-0.356196

0.064421

-5.529215

0.0000

1.132377

دوران رونق

-0.275681

0.040597

-6.790623

0.0000

1.132601

دوران رکود

0.052399

0.040842

1.282979

0.2009

1.168146

مدل کلی

-0.379432

0.084633

-4.483288

0.0000

1.429175

دوران رونق

-0.726223

0.102015

-7.118796

0.0000

1.084188

دوران رکود

1.102279

0.024702

44.62244

0.0000

1.290731
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متغیر

(جریان نقدی)
CASH

نام مدل ها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

مدل کلی

-0.091117

0.066838

-1.363239

0.1734

دوران رونق

0.023218

0.006477

3.584890

0.0004

1.118762

دوران رکود -0.134133

0.003217

-41.69683

0.0000

1.352603

0.027896

0.036487

0.764546

0.4449

1.327374

0.138401

0.042616

3.247652

0.0014

1.283712

0.522301

0.028869

18.09195

0.0000

1.164109

مدل کلی

0.991984

1.137222

0.872288

0.3834

دوران رونق

11.42244

1.004081

11.37602

0.0000

دوران رکود -2.818007

0.526443

-5.352923

0.0000

(استقالل هیئت مدیره) دوران رونق
BI
دوران رکود

آماره  Fفیشر
(سطح معنیداری)

ضریب تعیین

معناداری( )sigخطی()VIF
2.138265

مدل کلی

(عرض از مبدأ)
C

سطح

ازمون هم

مدل کلی

91292
()020000

دوران رونق

91202
()020000

آماره دوربین واتسن

-------

مدل کلی

9210

دوران رونق

2229

دوران رکود

59259
()020000

دوران رکود

مدل کلی

0222

مدل کلی

0229

دوران رونق

0215

دوران رونق

0212

دوران رکود

0211

دوران رکود

0212

ضریب تعیین تعدیل شده

2220

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،با توجه به احتمال آماره  Fمحاسبه شده برای هر
سه مدل ( ،)020000میتوان ادعا نمود که مدل های رگرسیونی برازش شده معنادار هستند .با
توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میتوان ادعا نمود ،حدود  22درصد در مدل کلی ،حدود
 15درصد در دوران رونق و حدود  11درصد در دوران رکود ،از تغییرات در متغیر وابسته مدل
(سود تقسیمی) ،توسط متغیرهای مستقل توضیح داده میشود .مقدار  VIFبرای کلیه متغیرهای
مستقل کمتر از  )VIF<5( 5میباشد .بنابراین بین متغیرهای مستقل همخطی وجود ندارد.
بنابراین مدلهای برازش شده دارای اعتبار میباشد.
در مدل برآوردی برای کلیه دوره های آزمون(مدل کلی) و همچنین مدل برآوردی در دوران
رونق ،ضریب برآوردی متغیر ( Illiquidityشاخص عدم نقد شوندگی) نشاندهنده رابطه منفی و
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معنادار میان شاخص عدم نقد شوندگی و سود تقسیمی در سطح اطمینان  15درصد است .زیرا
میزان  P-Valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر  ،کمتر از  0205بدست آمده است .بنابراین
می توان گفت که بین شاخص عدم نقد شوندگی و سود تقسیمی در سطح اطمینان  %15در مدل
کلی و در دوران رونق رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بنابراین هرچه میزان نقد شوندگی یک
سهم بیشتر باشد سود تقسیمی نیز افزایش می یابد .در حالیکه این آزمون برای دوران رکود نتیجه
معناداری در برنداشت .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت فرضیه اصلی این تحقیق مبنی بر " بین
نقدشوندگی سهام و سود سهام پرداختی رابطه معناداری وجود دارد" و فرضیه فرعی اول پژوهش
مبنی بر" بین نقدشوندگی سهام و سود سهام پرداختی در دوره رونق رابطه معناداری وجود
دارد"در سطح اطمینان  15درصد پذیرفته می شوند در حالیکه فرضیه فرعی دوم پژوهش مبنی
بر" بین نقدشوندگی سهام و سود سهام پرداختی در دوره رکود رابطه معناداری وجود دارد"
پذیرفته نمیشود.
 در برازش مدل کلی متغیر کنترلی اندازه شرکت و متغیر بازده دارایی ها رابطه مثبت و معنادار
و اهرم مالی رابطه منفی و معنادار با سود تقسیمی دارند.
 در برازش مدل در دوران رونق ،متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی رابطه منفی و
معنادار با سود تقسیمی دارند درحالیکه متغیرهای بازده دارایی ها ،جریان نقدی و استقالل هیئت
مدیره رابطه مثبت و معنادار با سود تقسیمی دارند.
 در برازش مدل در دوران رکود ،متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،اهرم مالی و متغیرهای تمرکز
مالکیت ،بازده دارایی ها ،استقالل هیئت مدیره رابطه مثبت و معنادار با سود تقسیمی دارند در
حالیکه متغیر جریان نقدی رابطه منفی و معنادار با سود تقسیمی دارد.
-5نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف از انجام این پژوهش مقایسه تطبیقی عناصر نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران
رکود و رونق بازار سرمایه ایران میباشد .نتایج پژوهش نشان دادند که نقدشوندگی سهام و
سودتقسیمی بدون درنظر گرفتن دوران کسب و کار شرکت و همچنین بررسی در دوران رونق
شرکت ،رابطه مثبت با یکدیگر دارند ولی در دوران رکود رابطه معناداری حاصل نشد .نتیجه حاصل
از فرضیه اصلی تحقیق با تحقیقات باکر و استین ( )99در فرضیه اصلی تحقیق حاضر یعنی ارتباط
معنادار بین نقدشوندگی و سود پرداختی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران بطور کلی و ارتباط معنادار بین نقدشوندگی و سود پرداختی سهام شرکتهای پذیرفته شده
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بورس اوراق بهادار تهران در دوران رونق مطابقت دارد .ولی نتیجه حاصل از فرضیه دوم فرعی
تحقیق با نتیجه تحقیق مهرانی و رسائیان ( )1که بین نقدشوندگی و سود پرداختی سهام شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بدون معنی دارد دارای تطابق میباشد.
عالوه بر آن نتایج نشان داد که حاکمیت شرکتی در کنار سهامداران و مدیریت عامل نقش
عمده ای را در برابر ذی نفعان بر عهده دارد .نگرانیهای سهامداران بابت پرداختها و اُفت ارزش
سهام به مرور موجب باال رفتن تقاضا برای اصالحاتی در حاکمیت شرکتی و به گونهای خاص
عملکرد هیئت مدیره در آن شده است .سیاست تقسیم سود زمینه ای است که ممکن است باعث
شود بین سهامداران و مدیران تضاد ایجاد کند و مدیران مستقل در هیئت مدیره میتواند با حمایت
کردن از منافع سهامداران به کاهش تضاد نمایندگی بین سهامداران و مدیران کمک کند.
مشخصههای شرکت شامل اندازه ،سودآوری و فرصتهای رشد نیز در این رگرسیون بررسی
شدند .شواهد حاکی از آن است که اندازهی شرکت رابطه ای مثبت و معنادار و جریان نقدی و اهرم
مالی نیز رابطهی بی معنا و منفی و بامعنایی را با میزان سود تقسیمی دارند .ولی سودآوری ،رابطه-
ای مثبت و معنادار با میزان سود تقسیمی دارد .این سیاست تقسیم سود حداکثری در بسیاری از
شرکتهای بورسی ،حاکی از آن است که بسیاری از سرمایهگذاران به عملکرد شرکتها توجه داشته
و سعی بر آن دارند جدا از متغیرهای مؤثر و با اهمیت بر میزان سود تقسیمی ،سود بیشتری تقسیم
کنند.
پس از تجزیه و تحلیل و بررسی نتایج الزم است که پیشنهاداتی را برای استفاده کنندگان از
این تحقیق متذکر شویم.
 )1بر مبنای یافته های پژوهش می توان به سرمایه گذاران توصیه نمود که در تشکیل پورتفوی
خود ،عالوه بر سود تقسیمی به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام نیز توجه کافی
مبذول دارند .تصمیمات مرتبط با تقسیم سود ،به عنوان یکی از سیاستهای راهبردی در اداره
شرکتها ،تحت تاثیر ساز وکارهای نظام حاکمیت شرکتی قرار دارد.

 )2خریداران سهام می توانند با بررسی میزان نفوذ اصول حاکمیت شرکتی متوجه شوند که روش
تقسیم سود در این شرکت چگونه است .سهامداران نیز با وجود معیارهای حاکمیت شرکتی می-
توانند از سالمت شرکت اطمینان یابند.
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 )3همچنین مسئولین بورس می توانند با اعمال قوانینی در این راستا از تداوم عملکرد کلی مثبت
بورس در دوران رونق و رکود اطمینان یابند .سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و
دارایی نیز از این یافته در امر تدوین آیین نامه ها استفاده کنند.

 )4سازمان بورس میتواند با پیگیریهای الزم در جهت حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار بر صحت و دقت این گزارشها افزوده و درخواست نماید که شرکتها
جزئیات بیشتری از داراییهای خود را در اختیار بازار قرار دهند.
 )5سرمایهگذاران میتوانند با مراجعه به صورتهای مالی شرکتها معیاری از جنس اطالعات خاص
هر شرکت را مالک نقدشوندگی سهام آن ،قرار دهند .همچنین این تحقیق میتواند برای مدیران
شرکتهای سرمایهگذاری و سایر ذینفعان بازار نیز مورد استفاده واقع شود.
 )6همچنین سرمایهگذاران در کنار توجه به ریسکهای مختلف باید به ریسک نقدشوندگی سهم
نیز توجه نمایند .معیاری که بتواند از صورتهای مالی شرکت استخراج شود و بتواند نقدشوندگی
سهام شرکت را توضیح دهد ،میتواند به تصمیمگیری کاراتر سرمایهگذاران کمک کند.
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