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چكیده
این پژوهش با هدف بررسی عکس العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در سال  3131صورت گرفت .پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  3111تا سال  3131میباشد  .روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش
دادههای تابلویی میباشد که به کمک نرم افزارهای اکسل  7002و  Eviews 7انجام پذیرفت .نتایج فرضیه های تحقیق بیان می
کندکه بین نگهداشت وجه نقد مازاد و حجم معامالت ،روزهای معامالت ،بازدهی سهام ،ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم وجود
دارد  ،بین واکنش بازار و نگهداشت وجه نقد مازاد هم رابطه مستقیم وجود دارد .در نهایت یافتههای تحقیق نشان داد که شرکت هایی
که وجه نقد زیاد در خود نگهداری می کنند باعث افزایش ریسک سیستماتیک می شود .
واژههای کلیدی :واکنش بازار  ،نگهداشت وجه نقد ،افزایش سرمایه  ،نرخ بازده سهام.
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امروزه در بازارهای رقابتی ،بنگاههایی موفق هستند که
برای آینده خود برنامه داشته باشند .برنامهریزی مالی از
مهمترین رویکردهایی برنامهریزی است که اهمیت فراوانی دارد.
به دلیل اهمیت فراوان وجوه نقد در موفقیت واحدهای
اقتصادی و ضرورت آن برای ادامه بقای آن ،وجوه نقد از اجزای
جداییناپذیر برنامه ریزی مالی است .وجه نقد اولین و مهمترین
عامل حیات هر بنگاه اقتصادی است .در واقع فقط بنگاههایی
می توانند به بقای خود ادامه دهند که بتوانند نیازهای نقدی
خود را به موقع تامین کنند (رحیمیان و همکاران.)3133 ،
مدیریت وجه نقد ،از مهمترین وظایف در فرایند مدیریت
مالی است؛ زیرا از یک سو کمبود وجه نقد موجب میشود که
شرکت در برآوردهکردن نیازهای روزمره خود با مشکل روبه رو
شود و از سوی دیگر ،نگهداری سطح باالیی از وجه نقد برای
شرکت هزینة فرصت به همراه دارد .با وجود این ،بسیاری از
شرکتها به دلیل انعطاف پذیری در نشان دادن واکنش های
مناسب نسبت به موقعیت های پیشبینی نشده و همچنین
نیازهای روزمره ،تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند
(گارسیا -تروئل  3و همکاران.)7001 ،
همچنین جریان نقد آزاد از مباحث بااهمیتی است که به
شرکت اجازه میدهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش
سهامدار را افزایش میدهد .بدون در اختیار داشتن وجه نقد،
توسعه محصوالت جدید ،انجام تحصیل های تجاری ،پرداخت
سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکانپذیر نمی-
باشد .از طرف دیگر ،وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که
بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل
برقرار شود( .مرادزندی)3134،93،
بازارهای مالی ،بازارهایی هستند که در آنها داراییهای
مالی مبادله میشوند .دارایی های مالی ،دارایی هایی مثل سهام
و اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات
ارایه شده توسط شرکت های منتشر کننده آنها وابسته است.
تاثیر عکس العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد و در
نتیجه کارایی بازار سرمایه و رفتار سرمایه گذاران  ،اعتبار
دهندگان و به طور کلی استفاده کنندگان از صورت های مالی
را در بردارند  ،لذا به نظر می رسد که بررسی ارتباط بین این
دو مولفه گامی مفید در جهت تکمیل ادبیات مربوط به این
موضوع می باشد ،این پژوهش در صدد جستجوی یافتن
پاسخی برای این سوال است که آیا بین تاثیر عکس العمل
بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد رابطه معناداری وجود
دارد یا خیر ؟

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت
های مربوط به جمع آوری ،نگهداری و پرداخت آن می باشد که
هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری ،مدیریت بر
مانده وجه نقد و سرمایهگذاری های کوتاه مدت است(بولو و
همکاران .)3،3133،مدیریت نقدینگی منجر به ایجاد موازنه
بین مازاد و کسری نقدینگی ،توانمندی یک بنگاه اقتصادی در
ایفای تعهدات و بهره برداری از فرصت های کسب و کار می
شود(ماهنامه بانک تجارت .)3113،30،به نظر هواکیم ()7003
در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری ،دالیل
مختلفی ارائه شده است وی دو انگیزه اصلی برای نگهداری
موجودی های نقدی توسط بنگاه اقتصادی بیان می کند .این
انگیزه ها عبارتند از:
انگیزه معامالتی :این انگیزه موید این است که شرکت ها
همیشه باید توازن نقدینگی خود را حفظ کنند ،چون مبالغ
پرداختی تأثیر منفی روی نقدینگی می گذارد و از طرفی
دریافتی ها نیز تأثیر مثبت بر وجه نقد دارند ،بنابراین شرکت
ها همیشه باید حداقل مقداری وجه نقد را نزد خود نگه دارند
تا بتوانند با استفاده از آن ،عملیات روزانه خود را پوشش
دهند(کاشانی پور و نقی نژاد.)3111،31،
انگیزه احتیاطی :این انگیزه بیشتر به مقابله با ریسک
کمبود نقدینگی ،استفاده از فرصت های تجاری و اجتناب از
ورشکستگی می پردازد .انگیزه احتیاطی به افزایش هزینه های
ناشی از هدر رفتن فرصت های سرمایه گذاری آتی تأکید می
کند .بر این اساس شرکت ها موجودی های نقدی را برای
مواجهه با وقایع پیش بینی نشده نگهداری می نمایند و در
صورتی که هزینه سایر منابع تأمین مالی بسیار زیاد باشد ،برای
تأمین مالی سرمایه گذاری های خود از موجودی های نقدی
نگهداری شده ،استفاده می نمایند .بنابراین می توان انتظار
داشت که شرکت های کوچک تر جهت مقابله با مواردی از
قبیل هزینه زیاد تأمین مالی خارجی ،موجودی نقدی بیشتری
را نگهداری نمایند .بعالوه انتظار می رود شرکت هایی که دارای
فرصت های سرمایه گذاری بهتری هستند ،موجودی های
نقدی بیشتری نگهداری نمایند تا هزینه فرصت مرتبط با
سرمایه گذاری های آتی را به حداقل برسانند .بطور مشابه
شرکت های دارای نوسان بیشتر جریانات نقدی ،شرکت هایی
که بطور مکرر با کمبود نقدینگی مواجه می شوند ،نیاز دارند
نقدینگی بیشتری را انباشته نمایند(ازکان.)309 ،7004 ،
امروزه وجه نقد به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مورد
توجه تمامی شرکت ها و مؤسسات قرار دارد .وجه نقد به مثابه
خون برای بدن انسان است که در صورت نبود آن شرکت ها

36

سال پنجم  /شماره بیستودوم /تابستان 6931

عنوان تاث یر عکسالعمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد  /خسرو فغاني ماکراني و آناهیتا زندي

قادر به ادامه حیات اقتصادی خود نیستند .به عبارتی وجه نقد
در تمامی بخش های واحدهای اقتصادی شرکت ها در جریان
است و از طرفی هرگونه فعالیت اقتصادی خواه ناخواه تأثیر
مستقیم یا غیر مستقیم بر روی وجه نقد خواهد گذاشت.
مدیریت جریانات وجه نقد منجر به موفقیت های بزرگ در
شرکت و عدم مدیریت آن موجبات ورشکستگی شرکتها و
کاهش ریسک سیستماتیک را نیز فراهم می آورد.بعضی مواقع
شرکت ها باید وجه نقد قابل توجهی در دسترس داشته باشند
تا بتوانند از مزایا و محاسن چانه زنی و تخفیفات استفاده کنند.
تحقیقات در زمینه نگهداشتن وجه نقد مازاد بیشتر انگیزه
معامالتی و انگیزه احتیاطی را مورد تأکید قرار داده اند .انگیزه
انجام معامالت بیشتر ،به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر
دارایی ها بجز وجه نقد در انجام معامالت تجاری می باشد .بر
این اساس می توان گفت هدف این شرکت ها باالبردن حجم
معامالت است .میزان نگهداشتن وجه نقد در شرکتها وابستگی
شدیدی به میزان تورم در سطح اقتصاد دارد مثالً وجه نقد به
عنوان اقالم پولی در شرایط تورمی دارای زیان نگهداری است و
در این شرایط بایستی سرمایه گذاری شود و در شرایطی که
میزان تورم پایین است نگهداری وجه نقد جهت کاهش هزینه
استقراض می تواند بر سود آوری شرکت تاثیر گذار باشد ،از این
رو سرمایه گذاران بایستی هنگام تصمیم گیری ،وجه نقد در
دسترس را به عنوان یکی از عواملی که در تصمیم گیری ها
تاثیر گذار است را مد نظر قرار دهند ،در غیر این صورت با
کاهش تعداد روزهای معامالتی در بازار بورس مواجه خواهند
شد .تصمیمات کوتاه مدت ،مانند میزان وجه نقد نگهداری شده
و سرمایه در گردش ،می تواند بر ارزش شرکت در بلندمدت
تاثیرگذار باشد .بر این اساس ،مدیران در شناسایی اهمیت
میزان نگهداشت وجه نقد و مدیریت سرمایه در گردش در خلق
ارزش اضافی برای سهامداران کمک کند .همچنین ،سرمایه
گذاران بتوانند با درک روابط بین وجه نقد نگهداری شده و
بازدهی سهام  ،در انتخاب بهینه مصارف وجوه ،تصمیم گیری
کنند .جریان نقد آزاد معیاری برای اندازهگیری عملکرد است و
وجه نقدی را نشان میدهد که شرکت پس از انجام مخارج الزم
برای نگهداری یا توسعه داراییها ،در اختیار دارد .جریان نقد
آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه
میدهد تا فرصتهایی را جستوجو کند که ارزش سهام
شرکت را افزایش میدهد .بدون در اختیار داشتن وجه نقد،
توسعه محصوالت جدید ،انجام تحصیلهای تجاری ،پرداخت
سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکانپذیر
نیست .جریان نقد آزاد از طریق کسر کردن مخارج سرمایهای از
جریان نقد عملیاتی محاسبه میشود .گفتنی است ،بورس اوراق

بهادار تهران بهمنظور قابلیت مقایسه شرکتهایی که سهام آنها
در بورس پذیرفته میشود ،برای محاسبه جریان نقد آزاد و
افشای آن در امیدنامه پذیرش و درج شرکتها ،از این روش
محاسباتی استفاده میکند .جریان نقد عملیاتی در صدر صورت
جریان وجه نقد میآید و خالص مخارج سرمایهای انجام شده
هم از بخش فعالیتهای سرمایهگذاری صورت مزبور اخذ و از
تفاضل آنها جریان نقد آزاد محاسبه می شود .وجود وجه نقد
مازاد برای یک شرکت ،می تواند نشانهای مبهم برای بازار تلقی
شود .زیرا هم میتواند دارای جنبههای مثبت و هم جنبههای
منفی باشد .نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها ،می تواند
منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران
شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت
گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود .به
عبارت دیگر نگهداری وجه نقد باال ،منجر به هزینه فرصت برای
شرکت می شود چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می
باشد و به طور آشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد
عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد(میکلسون .)7001،713،از
طرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با
محدودیت در تامین مالی روبرو می شوند نیز ممکن است باعث
از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری آینده شوند و از این
رو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تاثیر منفی داشته باشد ،با
وجود این ،برخی دیگر از تئوری ها از مزایای نگهداری وجه نقد
سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از
فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده ،اقدام به نگهداری
وجه نقد باالیی می کنند که در این صورت با نادیده گرفتن
تئوری تضاد نمایندگی ،انتظار افزایش بازده و عملکرد آتی
شرکت های را دارند(بولو و همکاران .)3133،1،اما قابل ذکر
است که در رابطه با سطح نگهداری وجه نقد نظریه هایی وجود
دارد که این نظریه ها از دیدگاه های مختلف مازاد و کسری
وجه نقد را در واحد اقتصادی تحلیل می کنند .برای مثال طبق
نظریه موازنه ،شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با
برقراری یک موازنه (تعادل) میان منافع و هزینه های نگهداری
وجه نقد تعیین می کنند .نکته مهم این نظریه ،این است که
سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن
مدیریت با رویکردی فعاالنه ،بر اساس تحلیل هزینه منفعت
نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند(جانی و
همکاران .)7004 ،همچنین این نظریه پیش بینی می کند که
شرکت هایی که با مازاد و کسری وجه نقد مواجه نیستند از
فرصت های سرمایه گذاری خود بهره برده و بازده باالتری را
بدست می آورند .نظریه دیگر نظریه سلسله مراتب تأمین مالی
می باشد طبق این نظریه افراد داخل شرکت آگاه تر از
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سهامداران هستند .و اگر منابع داخل شرکت برای تأمین مالی
برنامه های سرمایه گذاری بهینه ،کافی نباشد مدیران ممکن
است مجبور به صرفنظر کردن از پروژه های سودآور شوند .در
این حالت شرکت با بازده سهام پایین تری مواجه می
شود(دروبتز و همکاران .)7030،نظریه بعدی نظریه جریان وجه
نقد آزاد می باشد در این (ردیک )7003 ،بیان می دارد که
وجوه نقد داخلی بیشتر به مدیران اجازه می دهد تا از کنترل
بازار اجتناب کنند .در این حالت ،آن ها به موافقت سهامداران
نیاز ندارند و برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ها بر
حسب اختیار خود آزاد هستند .مدیران مایل به پرداخت وجه
نقد(مثل سود سهام) نبوده ،دارای انگیزه برای سرمایه گذاری
هستند ،حتی زمانی که هیچ سرمایه گذاری با خالص ارزش
فعلی مثبت موجود نباشد بر همین اساس جریان وجه نقد آزاد
منجر به کاهش بازده سهام می شود(گارسیا و همکاران.)7004،
از طرفی دیگر در مبانی نظری مربوط به رابطه تورم و بازده
سهام دیدگاه های کامالً متفاوتی وجود دارد .بدین معنی که
گروهی از رابطه مثبت و برخی از رابطه منفی بین تورم و بازده
سهام حمایت کرده اند ،در حالی که بعضی از تحقیقات به
هیچگونه رابطه معنی داری دست نیافتند در نهایت با توجه به
اثر وجه نقد بر بازده سهام ،می توان به این نتیجه رسید که
نگهداری وجه نقد مازاد و کسری آن ،منجر به کاهش ارزش
شرکت می شود .با توجه به آنچه که ارایه شده است قصد داریم
در این پژوهش به مطالعه عکس العمل بازار یا چگونگی کنش
بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم.
نتایج مطالعه پاالزو ( )7033حاکی از آن است یک ارتباط
مثبت بین موجودی نقد و ریسک سیستماتیک مورد انتظار
وجود دارد .همچنین او بیان کرد که شرکتهای پر ریسک
بیشتر محتمل است تا از وجوه اضافی برای تامین مالی استفاده
کنند.
نتایج مطالعه لوئیس و همکاران ( )7037حاکی از آن است
که نگهداشت وجه نقد بر تعداد و حجم معامالت تاثیر می
گذارد .مطالعات همچنین نشان می دهد که محافظه کاری
حسابداری می تواند مشکالت نمایندگی را کم کرده و انگیزه
الزم را برای مدیران جهت تصمیمات سرمایهگذاری موثر فراهم
کند .آنها همچنین دریافتند که تعداد و حجم معامالت می
تواند ارزش بازار یک دالر اضافی در موجودی نقد را افزایش
دهد.
ال نجار ( )7037در پژوهشی با عنوان عوامل مالی تعییین
کننده نگهداری وجه نقد ،شواهدی از برخی بازارهای نوظهیور ،
به بررسی عوامل موثر بر نگهداری وجه نقد ( ساختار سیرمایه و
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سیاست تقسیم سود ) در کشور های در حال توسعه ( برزییل ،
هند  ،روسیه و چین) پرداخته و نتایج بدست آمیده از آن را بیا
کشور های انگلستان و آمریکا مقایسه نمود  .نتیایج وی نشیان
می دهد که ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود بر نگهداری
وجه نقد تاثیر گیذار اسیت ؛ و شیباهت هیایی بیین کشیورهای
توسعه یافته و در حال توسعه در رابطه با فاکتورهای تاثیر گذار
بر روی نگهداشت وجه نقد وجود دارد.
گوهو( )7034به این نتیجه دست یافتند که میدیران وجیه
نقد را به دلیل رعاییت جانیب احتییاط (بیا انگییزه پیشیگیرانه)
نگهداری می کنند  .همچنین میکلسیون و پیار( ( ) 7001بیه
این نتیجه رسیدند که نگهداشت مداوم وجه نقد زیاد منجیر بیه
عملکرد ضعیف میی شیود .و نشیان دهنیده تضیاد منیافع بیین
مدیران و سهامداران است  .شواهد آنان با ایین فیرض مطابقیت
می کند که سهامداران نگران برداشت مدیران بر ذخیایر بیزرگ
وجوه داخلی باشند  .ولی نشان می دهید شیرکت هیایی کیه از
لحاظ وجه نقد غنی هستند با احتمال بیشتری به تحصیل سایر
شرکت ها می پرد ازند و تحصیل های آنها با احتمیال بیشیتری
کاهنده ارزش است.
فورقی ()7034در پژوهشی تحت عنوان" محدودیت مالی و
سرمایه گذاری شرکت " به بررسی نقش محدودیت مالی در
تعیین سرمایه گذاری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در
بورس اوراق نیویورک پرداخته و معتقدند شرکت هایی با نرخ
سود پرداختی کمتر،حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان
های نقدی باالتری را نشان می دهند.
آسم و آلم ( ،)7039به بررسی تأثیر تغییرات چشم انداز
بازار برای سرمایه گذاری با رویکرد پرداخت و عدم پرداخت
سود سهام با در نظر گرفتن تئوری وجوه نقد مازاد پرداختند.
زمانی که بازار در رکود می باشد اثر منفی بر عدم پرداخت
نسبت به پرداخت سود سهام دارد و تفاوت تمرکز بر روی مقدار
باالی وجه نقد مازاد دارد .زمانی که بازار در رونق می باشد اثر
مثبتی بر عدم پرداخت نسبت به پرداخت سود سهام و تفاوت
تمرکز بر روی مقدار باالی وجه نقد مازاد دارد.
نتایج مطالعه رحیمیان و همکاران ( )3133نشان داد که
نقدینگی زیاد ،موجب افزایش توان رقابتی شرکت در به دست
آوردن پروژههای سرمایهگذاری با بازده باالتر و جلب توجه
سرمایهگذاران بالقوه و در نهایت کسب بازده بیشتر سهام
میشود .به عبارت دیگر ،شرکتهایی که وجه نقد بیشتری
نگهداری میکنند ،نسبت به سایر شرکتها بازده سهام بیشتری
نیز دارند.
فخاری ( ) 3131به بررسی اثرمحافظه کار ی حسابداری
برارتباط بین وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی سهام
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درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی
دوره زمانی  3130-3111پرداخته اند .دراین راستا برای اندازه
گیری محافظه کاری ازمدل گیولی و هین  7000وبرای اندازه
گیری دارایی نقد نگهداری شده ازنسبت مجموع وجه نقد
وسرمایه گذاری برارزش بازارسهام شرکت درابتدای سال و برای
ارزیابی بازده غیرعادی ازتفاوت بین نرخ بازده واقعی و نرخ
بازدهی مورد انتظارسهامداران بهره گرفته شده است دراین
پژوهش ازالگوی رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی
پیرسون و رتبه ای اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل فرضیات
تحقیق بهره گرفته شد باتوجه به نتایج تحقیق می توان گفت
محافظه کاری بررابطه بین دارایی های نقدنگهداری شده و
بازده غیرعادی سهام دارای اثرتعدیل کننده است و این بدان
معناست که با افزایش محافظه کار ی سطح دارایی های نقد
نگهداری شده کاهش و به دنبال آن بازده غیرعادی سهام
افزایش می یابد
لشگری و همکاران ( ،)3134به بررسی تأثیر رابطه بین
کسری و مازاد وجه نقد با بازده سهام بر روی  379شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازده زمانی  3110الی
 3130پرداختند .نتایج نشان داد که بین مازاد و کسری وجه
نقد و بازده سهام در شرایط لحاظ نمودن تورم ،رابطه معناداری
وجود ندارد .اما بین مازاد و کسری وجه نقد و بازده سهام در
شرایط لحاظ نمودن تورم ،رابطه معنادار و مستقیمی وجود
دارد.
 -3روش شناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و
روش از نوع توصیفی – همبستگی می باشد .جامعه آماری این
پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران از سال  3111تا سال 3131است .برای این که
جامعه غربالگری شده یک نماینده مناسب از جامعه آماری
موردنظر باشد ،از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است.
برای این منظور  4معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی
که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان جامعه
غربالگری شده پژوهش انتخاب شده و مابقی حذف میشوند.
 )3برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها ،سال مالی
شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
 )7طی قلمرو زمانی پژوهش ،هیچ گونه توقف فعالیت
نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
 )1کلیهی اطالعات مورد نیاز از شرکتها برای پژوهش در
دسترس باشد.

 )4جزء بانکها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایه -
گذاری ،واسطهگران مالی ،شرکتهای هلدینگ و
لیزینگها نباشند).
با توجه به این فرایند فوق تعداد  317شرکت ( 230سال -
شرکت) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند  .روش گرد
آوری داده اسنادکاوی است و داده های مورد نیاز از صورت
های مالی حسابرسی شده شرکت های نمونه (منابع دست دوم)
؛ از طریق سامانه بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد
نوین جمع آوری شد .برای آزمون فرضیه از الگوی رگرسیون
چند متغیره و نرم افزار  Eviewsو برای تجزیه و تحلیل آن از
داده های تابلویی استفاده شده است .
 -4فرضیه های پژوهش و مدل تحقیق
مطابق موارد مطرح شده در چارچوب نظیری پیژوهش ،فرضییه
های زیر مورد نقد و بررسی قرار میگیرد :
 -1-4فرضیه اصلی پژوهش
بین واکنش بازار و نگهداشتن وجه نقد میازاد رابطیه ای وجیود
دارد.
 -2-4فرضیه های فرعی
 )3بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و ریسک سیستماتیک رابطه
ای وجود دارد.
 )7بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و بازدهی سهام رابطه ای
وجود دارد.
 )1بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و تعداد روزهای معامالتی
رابطه ای وجود دارد.
 )4بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و حجم معامالت رابطه ای
وجود دارد.
برای بررسیی ایین روابیط از میدل کلیی میارت اسیمیت
( )7002و هارفورد و همکاران ( ،)7001استفاده می کنیم کیه
این مدل  ،میدل اصیالح شیده نسیخه از  ALاپلیر و همکیاران.
( )3333می باشد  .جهت بررسی مدل اصیلی پیژوهش متغییر
مستقل شامل ریسک سیسیتماتیک  ،بیازدهی سیهام  ،تعیداد
روزهای معامالتی ؛ حجم معامالت سیاالنه میی باشید .متغییر
کنترلی شامل  ،اهرم مالی  ،نسبت سریع  ،انیدازه شیرکت میی
باشد .بنابراین مدل اصلی پژوهش بصورت رگرسیون زیر خواهد
بود:
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 -3-5متغیر کنترلی

در این معادله
 = CASHبرابر لگاریتم طبیعی نسبت وجه نقید و اوراق بهیادار
قابل فروش به خالص داراییها؛برابر شیرکت و اثیرات ثابیت میی
باشد.
 = CFنسبت جریان وجه نقد به خالص دارایی ها
 = LEVERAGEبرابر کل دارایی ها تقسیم بر خالص دارایی ها
 = MTBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری می باشد
 = SIZEلگاریتم طبیعی خالص دارایی ها می باشد
 = NWCبرابر نسبت سرمایه در گردش به خالص دارایی ها
 =CAPEXهزینه های سرمایه ای تقسیم بر خالص دارایی ها
 = FINDISنسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش
 = REGمتغیر صفر و یک می باشد
 = INDSIGانحراف استاندارد جریان نقیدی میی باشید کیه بیه
نسبت دارایی ها بر  70سال برای شرکت ها در صنایع مختلیف
تعریف شده است.
 -5متغیرهای پژوهش
 -1-5متغیر وابسته
متغیر وابسته این پژوهش وجه نقید اسیت .برابیر لگیاریتم
طبیعی نسبت وجه نقد و اوراق بهادار قابیل فیروش بیه خیالص
داراییها؛برابر شرکت و اثرات ثابت می باشد؛ وجه نقید از منیابع
مهم و حیاتی هر واحید اقتصیادی اسیت .در اتخیاذ بسییاری از
تصمیمات مالی ،جریان های نقدی نقشی محوری دارند.
 -2-5متغیرهای مستقل
متغییر هییای مسییتقل اسییتفاده شییده در اییین پییژوهش شییامل
معیارهای مختلف واکنش بازار بوده که عبارتند از :
 ریسک سیستماتیک :برای سنجش آن از ضریب بتای
شرکت ها استفاده گردیده است .
 بازدهی سهام  :برای سنجش آن از بازدهی ساالنه سهام
شرکت ها استفاده گردیده است.
 تعداد روزهای معامالتی  :این متغیر برابر با تعداد روزهایی
است که سهام شرکت مورد داد و ستد واقع شده است.
 حجم معامالت ساالنه  :این متغیر برابر با حجم معامالت
ساالنه سهام است که به صورت لگاریتم طبیعی استفاده
گردید.
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متغیر کنترلی مورد اسیتفاده در پیژوهش حاضیر بیه پییروی از
پژوهش های قبلی و به عنوان سیایر عوامیل میوثر بیر واکینش
سرمایه گذاران عبارتند از :
 اهرم مالی  :این متغیر از طریق تقسیم ارزش دفتری کل
بدهی ها بر ارزش دفتری کل دارایی ها در پایان سال مالی
بدست می آید .
 نسبت سریع  :این متغیر برابر با نسبت مجموع دارایی های
سریع ( وجه نقد  ،سرمایه گذاری های کوتاه مدت و
حساب های دریافتنی ) بر کل بدهی های جاری در پایان
سال مالی است  .شرکت های دارای نسبت بیش تر ،
توانایی باالتری برای ایفای به موقع تعهدات شرکت را
دارند.
 اندازه شرکت  :این متغیر برابر با لگاریتم طبیعی کل فروش
در پایان سال مالی است.
شرکت های دارای فروش بیش تر  ،به احتمال زییادی توانیایی
بیش تری برای ایفای به موقع تعهدات دارند.
 فرصت رشد  :این متغیر از طریق نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدست می آید .
 سود آوری  :این متغیر از طریق نسبت سود عملیاتی به کل
دارایی ها بدست می آید  .شرکت های دارای سود آوری
بیش تر  ،به دلیل توانایی بیش تر برای ایفای تعهدات ،
ریسک کم تری دارند .
 -6یافته های پژوهش
مدل آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق شامل شاخص
های مرکزی ،پراکندگی و توزیع هستند .در این پژوهش
اطالعات مربوط به میانگین و میانه از گروه شاخص های
مرکزی ،انحراف معیار از گروه شاخص های پراکندگی و
کشیدگی و چولگی از گروه شاخص های توزیع ارائه شده
اند.آماره های توصیفی متغیرهای مدل اصلی پژوهش در جدول
شماره ( )3ارائه شده است.
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جدول شماره ( :)1آماره های توصیفی متغیرهای مدل اصلی تحقیق
نام متغیر

مینیمم

ماکزیمم

انحراف معیار

میانگین

چولگی

کشیدگی

CASH

301714

191141

31197

11194

717349

011734

CF

011911

013179

1179

1194

31319

01119

LEVERAGE

01707

01311

01124

01101

31179

013711

MTB

01730

01131

01173

01117

710119

011194

SIZE

01037

01173

01079

010107

719791

01734

NWC

31194

71113

01417

01311

31171

012131

CAPEX

31311

4031739

191149

4111349

019347

011947

FINDIS

01149

01329

01111

31701

310417

014191

REG

0

3

01103

01911

31113

01913

INDSIG

01719

31111

01417

01219

31139

01497

با توجه به کشیدگی و چولگی بیان شده در جدول
توصیفی ما از داده های نرمال استفاده کرده ایم چون چولگی
بین عدد  +1و  -1است  ،و کشیدگی بین  -3و  +3است پس
این داده ها نرمال می باشد .میانه شاخصی است که  90درصد
(نیمی ) مشاهدات از آن کوچکتر و  90درصد ( نیمی )
مشاهدات از آن بزرگتر هستند .انحراف معیار (که با نماد σ
نشان داده میشود) یکی از شاخصهای پراکندگی است که
نشان میدهد به طور میانگین دادهها چه مقدار از مقدار
متوسط فاصله دارند .اگر انحراف معیار مجموعهای از دادهها
نزدیک به صفر باشد ،نشانه آن است که دادهها نزدیک به
میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالیکه انحراف
معیار بزرگ بیانگر پراکندگی قابل توجه دادهها میباشد.
انحراف معیار برابر با ریشه دوم واریانس است .خوبی آن نسبت
به واریانس ،این است که هم بعد با دادهها میباشد.

 -7بررسی همبستگی میان متغیرهای مدل اصلی
پژوهش
در این بخش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسیون بیه
بررسی وجود و جهت همبستگی بین متغیرهای میدل پیژوهش
پرداخته می شود .ماتریس ضرایب همبستگی در جدول شماره
( )7ارائیه شییده اسیت.سییطح معنییی داری مربیوط بییه ضییرایب
همبستگی بین متغیرها ،شدت رابطه بین متغیرهای توضییحی
مدل اصلی تحقیق ضعیف یا متوسط بیوده و همبسیتگی قیوی
میان متغیرهای توضیحی قابل مشیاهده نیسیت .بنیابراین ورود
همزمان متغیرها در مدل تحقیق خللی از بابت هم خطی ایجاد
نخواهد کرد.

جدول شماره(: )2ضرایب همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی پژوهش
متغیر
CASH
CF
LEVERA
GE
MTB
SIZE
NWC

CASH

CF

LEVERAGE

3

01332

01331

01317

3

01111

01327

3

MTB

SIZE

NWC

CAPEX

FINDIS

REG

INDSIG

01347

01311

01311

01331

23132

01311

01319

01347

01341

01319

01313

01347

01313

01312

01397

01342

01397

01331

01397

3

01322

01394

01319

01431

01379

01394

3

01343

01314

01311

01349

01343

3

01313

01334

01343

01312

3

01311

01332

01324

3

01734

01371

3

01331

CAPEX
FINDIS
REG

3

INDSIG
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برای بررسی تایید مدل اثرات ویژه زمانی بیرای میدل تحقییق
خود از آزمون هاسمن استفاده می شود .
نتایج حاصل از برآورد مدل در جیدول شیماره(  )9ارائیه شیده
است.

جهت تخمین مدل و انجام آزمونهای مذکور ،از نرم افیزار
 Eviews 7استفاده شده است .برای انتخاب الگیوی مناسیب ،از
آزمون چاو و آزمون هاسمن استفاده گردید .نتایج این آزمون ها
در جدول شماره ()1و( )4ارائه گردیده است.
برای سنجش داده ای ترکیبی در مقابل مدل اثر تصادفی از
آزمون  Fاستفاده می شود که در این مدل برابر  41111311می
باشد.

جدول شماره( :)3نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل پژوهش
نتایج آزمون Fلیمر برای نشان دادن داده های ترکیبی در مقابل مدل اثر تصادفی
نوع آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

آزمون  Fلیمر

41111311

0100000

تأیید مدل اثرات ویژه زمانی و شرکت کنترل

منبع :محاسبات تحقیق

جدول شماره( :)4نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل پژوهش
نتایج آزمون هاسمن برای نشان دادن مدل  fixدر مقابل random

نوع آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

آزمون هاسمن

0100000

3100000

تأیید مدل اثرات ویژه زمانی و شرکت کنترل

منبع :محاسبات تحقیق

جدول شماره ( :)5نتایج برآورد مدل پژوهش
نتایج برآورد مدل
متغیرهای توضیحی

آزمون داده های پانل اثرات ثابت
ضریب

آماره t

P – value

K-S

عرض از مبدا

13931133

31993313

013714

010497

CASH

017213391

41211117

010000

010713

CF

4113171

91209014

0/0000

0101791

LEVERAGE

71319

31131494

010003

0104734

MTB

01319

31340021

0/0003

0103179

SIZE

01133393

42114103

010000

0101794

NWC
CAPEX

01710371
01713497

21130272
27111947

010000
0100000

010734
010911

FINDIS

1717914

9179141

0100000

010497

REG

01433371

4111947

0100000

0104173

INDSIG

01194

191179

010000

010479

0/00000

P-value

0/33
تعدیل شده
دوربین واتسن

0/19
3113
منبع :محاسبات نویسنده
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برای آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:

 -8آزمون فرضیات تحقیق
مییدل هییای رگرسیییون بکییار رفتییه در فرضیییات همییان مییدل
رگرسیون مدل تحقیق هست با کمی تغییرات
نتیجه آزمون اصلی
 فرضیه اصلی  :بین وا کنش بازار و نگهداشتن وجه نقد
مازاد رابطه ای وجود دارد.
برای آزمون فرضیه اصلی از مدل رگرسیونی زییر اسیتفاده میی
شود:

جدول شماره ( : )7نتایج آزمون فرضیه فرعی اول

: Yنگهداشت وجه نقد
 :X1واکنش بازار
 :X2اندازه شرکت
=اهرم مالی
:b1,b2ضرایب متغیرها
 : uitمقدار خطای احتمالی
: a0عرض از مبدا

متغیر
a0

جدول شماره ( : )6نتایج آزمون فرضیه اصلی
متغیر
a0
X1
X2

ضرایب
متغیرها
71119

آمارهt

317349

سطح
معناداری

نتیجه

شاخص

010000

0107191 011913 011734

معنادار 311249

010000

31049

ضرایب
متغیرها
71911

معنادار

31711

 0100000 011794معنادار

31497

مقدار

p-value

مقدار

آزمون

R2

01194

K-S

010213 01371

R2تعدیل
شده

01971

 Fفیشر

01000 311139

D-W

311913
منبع :محاسبات تحقیق

آمارهt

سطح
معناداری

010000 1117913

نتیجه

شاخص
()vif

معنادار 3129411

X1

 0103719 0107191 011137معنادار

312941

X2

310791 310717

010000

معنادار

31171

مقدار

آزمون

مقدار

p-value

R2

01111

K-S

01311

010129

R2تعدیل
شده

01103

 Fفیشر 341719

01000

D-W

()vif

معنادار 311913

310179 310179

: Yنگهداشت وجه نقد
 :X1ریسک سیستماتیک
 :X2نسبت سریع
:b1,b2ضرایب متغیرها
 : uitمقدار خطای احتمالی
: a0عرض از مبدا

3121491
منبع :محاسبات تحقیق

نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول:
ازآنجا که ضریب بدست آمده برای نگهداشتن وجه نقد مازاد و
ریسک سیستماتیک در جدول فوق  011137می باشد و سطح
معناداری این ضریب کمتر از  9درصد است بنابراین می توان
نتیجه گرفت که بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و ریسک
سیستماتیک رابطه ای وجود دارد.
فرضیه دوم :بین نگهداشتن وجه نقد میازاد و بیازدهی سیهام

ازآنجا که ضریب بدست آمده برای واکنش بازار و نگهداشت
وجه نقد در جدول  011734می باشد و سطح معناداری این
ضریب کمتر از  9درصد است بنابراین می توان نتیجه گرفت
که بین وا کنش بازار و نگهداشتن وجه نقد مازاد رابطه ای
وجود دارد.
 فرضیات فرعی
فرضیه اول :بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و ریسک
سیستماتیک رابطه ای وجود دارد.

رابطه ای وجود دارد.
برای آزمون فرضیه فرعی دوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده
می شود:
: Yنگهداشت وجه نقد
 :X1بازده سهام
 :X2سودآوری
:b1,b2ضرایب متغیرها
 : uitمقدار خطای احتمالی
: a0عرض از مبدا
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جدول شماره ( : )8نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
متغیر

ضرایب

آمارهt

متغیرها

معناداری

شاخص

متغیرها

a0

311791

010000

X1

0103719 0101791 014491

معنادار

31491

310491 3101791

010000

معنادار

31714

مقدار

آزمون

مقدار

p-value

R2

01491

K-S

مقدار
R2

01149

K-S

R2تعدیل
شده

01117

D-W

311942

R2تعدیل
شده

01407

D-W

31123
منبع :محاسبات تحقیق

نتیجه آزمون فرضیه دوم
ازآنجا که ضریب بدست آمده برای نگهداشتن وجه نقد مازاد و
بییازدهی سییهام در جییدول فییوق  014491مییی باشیید و سییطح
معناداری این ضریب کمتر از  9درصد است بنابراین میی تیوان
نتیجه گرفت که بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و بازدهی سیهام
رابطه ای وجود دارد.

نتیجه
مقدار

()vif
p-value

0100319 311791

 Fفیشر 01000 3711791

منبع :محاسبات تحقیق

010219 31149

 Fفیشر 01000 3117941

آمارهt

معناداری
آزمون

()vif

معنادار 311321

X2

217194

سطح

نتیجه

متغیر

ضرایب

سطح

شاخص

نتیجه آزمون فرضیه سوم
ازآنجا که ضریب بدست آمده برای نگهداشتن وجه نقد مازاد و
تعداد روزهای معامالتی در جدول فوق  011949می باشد و
سطح معناداری این ضریب کمتر از  9درصد است بنابراین می
توان نتیجه گرفت که بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و تعداد
روزهای معامالتی رابطه ای وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و حجم
معامالت رابطه ای وجود دارد.
برای آزمون فرضیه چهارم از مدل رگرسیونی زیر اسیتفاده میی
شود:

فرضیه سوم :بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و تعیداد روزهیای
معامالتی رابطه ای وجود دارد.
برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسییونی زییر اسیتفاده میی
شود:

: Yنگهداشت وجه نقد
 :X1تعداد روزهای معامالتی
 :X2فرصت رشد
:b1,b2ضرایب متغیرها
 : uitمقدار خطای احتمالی
: a0عرض از مبدا

: Yنگهداشت وجه نقد
 :X1حجم معامالت
 :X2سودآوری
:b1,b2ضرایب متغیرها
 : uitمقدار خطای احتمالی
: a0عرض از مبدا
جدول شماره ( : )12نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم

متغیر
a0
X1
X2

67

ضرایب
متغیرها
31491

111791

X1

017173

01293

0107134

معنادار

31131

X2

31179

311791

010000

معنادار

311791

مقدار

آزمون

مقدار

p-value

01171

K-S

a0

سطح
معناداری

نتیجه

شاخص
()vif

010000

معنادار

312139

0103179 0101791 011949

معنادار

31119

010000

معنادار

31497

310491 310194

010000 3314711 11437

معنادار

319131

متغیر

جدول شماره ( : )9نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
آمارهt

سطح
معناداری

نتیجه

شاخص
()vif

ضرایب
متغیرها

R2

آمارهt

0101249 01317

2

Rتعدیل
شده

01179

D-W

319131
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 Fفیشر 01000 3413790

منبع :محاسبات تحقیق
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نتیجه آزمون فرضیه چهارم
ازآنجا که ضریب بدست آمده برای متغیر نگهداشتن
وجه نقد مازاد و حجم معامالت در جدول فوق  01713می باشد
و سطح معناداری این ضریب کمتر از  9درصد است بنابراین
می توان نتیجه گرفت که بین نگهداشتن وجه نقد مازاد و حجم
معامالت رابطه ای وجود دارد.
 -9نتیجه گیری و بحث
شرکت هایی که وجه نقد زیاد در خود نگهداری می کنند
باعث افزایش ریسک سیستماتیک می شود  .شرکت های حاضر
در بازار صنایع مختلف با تقویت بعد ظرفیت محیطی مستقیم
بر عملکرد شرکت اثر می گذارند و شرکت ها نقش عوامل
درونی چون ظرفیت محیطی پویایی محیطی و سطح تمرکز
صنعت را که باعث تقویت در کار خود می شوند را لحاظ می
کنند .در فرضیه اول فرعی به بررسی نگهداشت وجه نقد و
ریسک سیستماتیک پرداخته شده است که در تحقیق نتایج
مطالعه پاالزو ( )7033حاکی از آن است یک ارتباط مثبت بین
موجودی نقد و ریسک سیستماتیک مورد انتظار وجود دارد.
همچنین او بیان کرد که شرکتهای پر ریسک بیشتر محتمل
است تا از وجوه اضافی برای تامین مالی استفاده کنند.و ما هم
در این بررسی به تاثیر مثبت بین نگهداشت وجه نقد و ریسک
سیستماتیک رسیده ایم.
در فرضیه دوم فرعی نگهداشت وجه نقد و بازدهی سهام
مورد برسی و ارزیابی قرار گرفته است که در تحقیق ال نجار
( ) 7037نتایج بدست آمده از آن را با کشورهای انگلستان و
آمریکا می توان مقایسه نمود  .نتایج وی نشان می دهد که
ساختار سرمایه و سیاست بازدهی سهام و سیاست تقسیم سود
بر نگهداری وجه نقد تاثیر گذار است  ،و شباهت هایی بین
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در رابطه با فاکتورهای
تاثیر گذار بر روی نگهداشت وجه نقد وجود دارد  .که نتیجه
بررسی در این جا بدین صورت بوده است که بین نگهداشت
وجه نقد و بازدهی سهام رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.
در فرضیه چهارم فرعی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و
حجم معامالت مورد بررسی قرار گرفت که در تحقیق لوئیس و
همکاران ()7037محافظه کاری حسابداری می تواند مشکالت
نمایندگی را کم کرده و انگیزه الزم را برای مدیران جهت
تصمیمات سرمایهگذاری موثر فراهم کند .آنها همچنین
دریافتند که تعداد و حجم معامالت می تواند ارزش بازار یک
دالر اضافی در موجودی نقد را افزایش دهد.
در ادامه و در پی رسیدن به هدف اصلی تحقیق ،بررسی
رابطه بین واکنش بازار و نگهداشتن وجه نقد مازاد است ،

مشخص شد که نگهداشت وجه نقد مازاد باعث ایجاد واکنش
بازار می شود .در فرضیه اصلی تحقیق که به واکنش بازار در
برابر نگهداشت وجه نقد اشاره شده است در تحقیقات فالح
( )3134اهرم مالی و جایگزین های وجه نقد ،سودآوری ،اندازه
شرکت ،مخارج سرمایه ای و واکنش بازار در برابر وجه نقد
نگهداری شده به بررسی پرداخته اند  ،سود سهام پرداختی و
فرصت های سرمایه گذاری با نگهداشت وجه نقد رابطه
معناداری ندارند .همچنین نتایج اهرم مالی ،مخارج سرمایه ای،
فرصت های سرمایه گذاری و تمرکز مالکیت رابطه معناداری با
متغیر وابسته نگهداشت وجه نقد در شرکت های دولتی نداشته
ولی سایر متغیرهای تحقیق دارای رابطه معنادار با متغیر
وابسته نگهداشت وجه نقد می باشد .متغیرهای پرداخت سود
سهام ،سودآوری ،تمرکز مالکیت نیز رابطه معناداری با متغیر
وابسته نگهداشت وجه نقد در شرکت های خصوصی ندارند و
سایر متغیرهای تحقیق دارای رابطه معناداری با متغیر وابسته
نگهداشت وجه نقد می باشند .ولی ما هم در این بررسی بدین
نتیجه دست یافتیم که رابطه بین واکنش بازار در برابر
نگهداشت وجه نقد مستقیم و تاثیر گذار است .به منظور بررسی
دقیق تر نتایج به دست آمده و اطمینان بیشتر از تاثیر عوامل
مورد انتظار  ،پیشنهاد می شود  ،پزوهش حاضر برای سال های
مالی بیشتر و به تفکیک صنعت انجام شود تا تجزیه و تحلیل
اثرات و پیشنهاد راه حل مشکالت با اطمینان بیشتری انجام
شود.
فهرست منابع
 فالح مرادی نژاد آستانه 1سیدمصطفی و مهدی مشکی،
 ،3134بررسی عوامل مالی تعیین کننده نگهداشت وجه
نقد در مؤسسات دولتی و خصوصی ،کنفرانس بین المللی
اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی،
 بولو  ،قاسم  ،باباجانی  ،جعفر و محسن ملکی  ،بهرام "
رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه  ،با عملکرد
آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران " ،مجله دانش حسابداری .3133 ،73 – 2 ، 33 ،
 رحیمیان ،نظام الدین .کاکاوند ،هانیه .حسن زاده ،محمود.
( .)3133وجوه نقد نگهداری شده و بازده سبد سرمایه-
گذاری سهام .پژوهش های تجربی حسابداری مالی ،سال
دوم ،شماره  ،3پیاپی ( ،)1صص 37-21
 فخاری ،حسین  .آذین فر ،کاوه .حسین آبادی ،مژگان.
( .)3131اثر محافظه کاری حسابداری بر ارتباط بین وجه
نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی سهام ،نخستین
کنفرانس ملی آینده پژوهی
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