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 چکیده

نانی در حقیقت بی ثباتی و نااطمی اقتصادی و سرمایه گذاری، اطمینان از آینده است.یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد 
چه در سطح شرکت و چه در سطح اقتصاد کالن موجب نااطمینانی مدیریت نسبت به تحوالت آینده خواهد شد و درنتیجه 

ت وجه ارزش نگهداش هدف بررسی تحقیق حاضر بامدیران نمی توانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم نمایند. 
انجام شده است. به همین منظور، شرکت های پذیرفته شده در بورس   نقد تحت نااطمینانی خاص شرکت و اقتصاد کالن

دهد که ارزش نگهداشت وجه نقد انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می 5931-5931اوراق بهادارتهران طی دوره ده ساله 
به رکود  نااطمینانی اقتصادیتحت تاثیر نااطمینانی اقتصاد کالن و خاص شرکت قرار می گیرد؛ و این بدین معناست که 

اقتصادی منجر می شود و این امر به ویژه بر تصمیم های مدیریت در ارتباط با میزان نگهداشت وجه نقد تأثیر خواهد گذارد. 
که موجب افزایش نااطمینانی در اقتصاد کالن شود، موجب افزایش نااطمینانی شرکت و درنتیجه باعث تغییر هر متغیری 

داشت بر تصمیم های مدیریت از جمله نگه معناداریتصمیم های مدیریت می شود. اما نااطمینانی در سطح شرکت نیز تاثیر 
 وجه نقد خواهد گذاشت.

 

 نقد، نااطمینانی خاص شرکت، نااطمینانی اقتصاد کالن نگهداشت وجهارزش  کلیدی:ان گواژ
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 0011پاییز ،3، شماره 1، دوره فصلنامه مدیران مبتکر

 مقدمه
 ینانینااطم و یثبات یب یقتاست. در حق یندهاز آ یناناطم ی،گذار یهو سرما یعوامل مؤثر بر رشد اقتصاد یناز مهمتر یکی

 یجهخواهد شد و درنت یندهنسبت به تحوالت آ یریتمد ینانیچه در سطح شرکت و چه در سطح اقتصاد کالن موجب نااطم
شود  یمنجر م یبه رکود اقتصاد یاقتصاد ینانی. نااطمیندنما یمترس آیندهاز  یتوانند چشم انداز روشن و شفاف ینم یرانمد

 تیدهنده وضع یحتوض یمساله تا حد یندهد که ا یسوق م یقیحق یها ییدارا یدبه خر یدیها را از سمت تول یهو سرما
 یزاندر ارتباط با م یریتمد یها یمبر تصم یژهامر به و ین(. ا5935 ی،و پورشهاب یدرپوراست)ح یرانموجود بر اقتصاد ا

 یهرماس یها یماست که تصم ینفرض بر ا یگذار یهسرما یسنت یها یخواهد گذارد. در تئور یرنگهداشت وجه نقد تأث
 یذارگ یهسرما یدر مدل ها یزرا ن ینانینااطم ی،گذار یهسرما یاتادب یرا. اما اخیردگ یصورت م یمطمئن یطدر مح یگذار
 ینهای یاه ینهبا نظریه موازنه در ارتباط با نگهداشت وجه نقد، شرکت ها با مقایسه منافع و هز مطابقکرده است.  یمعرف

(. 3533، 5و راجان یرزکنند)ما یم یریگ یمنگهداشت وجه نقد شرکت، تصم یزانحاصل از نگهداری وجه نقد، در رابطه با م
فته قرار گر ینانینااطم یطکه شرکت ها در شرا یطیشرا ررا د یسو احتمال وقوع بحران های مال یکنگهداری وجه نقد از 

جه به و یعدم دسترس یجهاحتمال از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری در نت یگرد یاند را کاهش خواهد داد و از سو
ن و به تبع زایباشد، م یم یو ینانینااطم یرتحت تاث یریتمد یها یریگ یمخواهد برد. از ان جا که تصم ینرا از ب ینقد کاف

شرکت قرار خواهد خاص اقتصاد کالن و  یها ینانینااطم یرتحت تاث یبه احتمال قو یزآن ارزش نگهداشت وجه نقد ن
در تعیین ارزش نهـایی نگـهداشـت  (2002) 2در و وانگرا در ارتباط با مدل فالکن یرانا یشینپ یقاتپژوهش، تحق ینگرفت.ا

 دهد.  یدر سطح اقتصاد کالن و در سطح شرکت، گسترش م ینانیوجه نقد، با برجسته کردن نقش دو منبع مهم نااطم

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

 نگهداشت وجه نقد:ارزش 

ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم  وجوه نقد از منابع حیاتی و مهم هر واحد اقتصادی است.

ترین عوامل سالمت اقتصادی واحد های تجاری و تداوم فعالیت است .در بسیاری از تصمیم های مالی، الگوهای ارزش 

ی و گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره ، جریان های نقدی نقش محوری دارد)ثقف

تواند بـرای یـک سـهم از سهام  وجه نقد، افزایش ارزشی است که هر واحد وجه نقد مینگهداشت ارزش  (.5939هاشمی

 نهعنوان توازنی بین منافع و هزی را به ها سطح مطلوبی از وجه نقد ای، شرکت مطابق با تئوری مبادله شرکت ایجاد کند.

دریافتند که به ( 2002فالکندر و وانگ ) .(5020 ،3)دروبتـز و گرانینگر کننـد وجـه نقـد نگهـداری مـی شتهای نگهـدا

یان ب آن هاعبارت دیگر،  تغییر می کند. به ییر در مانده وجه نقد، چقدر ارزش شرکت برای سهامدارانغت دالرازای هر یک 

  .دهد یر مییغزاد بازده سهام را تاوجوه نقد چه میزان م شتافزایش در نگهدا واحدکه هر یک  کردند،

 

 نااطمینانی در سطح شرکت : 

نااطمینانی، محدودیت های جدی برای شرکت ایجاد می کند و بر اسـتراتژی و تصـمیم های مـدیران در شرکت موثر 

 4است. پژوهش های پیشین معیارهای مختلفی را برای نااطمینانی خاص شرکت ارائه داده اند. به عنوان مثال، بو و لنسیک

                                                           
1 Myers, S.C. &Rajan, R.G 
2 Faulkender, M. and Wang, R. 
3 Drobertz, w. gruninger. M hirschvoghl,. 
4 Bo, H. and Lensink, R 
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 نکال اقتصاد و شرکت خاص نااطمینانی تحت نقد وجه نگهداشت ارزش بررسی

)تفاوت بین باالترین و پایین ترین قیمت سهام، نرمال شده توسط  از سه معیار استفاده نمودند: نوسان قیمت سهام( 2001)

پایین ترین قیمت(؛ ضریب تغییرات فروش )تقسیم انحراف معیار فروش های شرکت طی یک دوره شش ساله بر میانگین 

( 2002مشابه به نوسان فروش تخمین زده می شود. بو )فروش های شرکت طی همان دوره( و نوسان تعداد کارکنان که 

یک روش کمی متفاوت را با استفاده از معادله پیش بینی برای متغیر نااطمینانی تحت تاثیر فروش و نرخ بهره ارائه می 

تاندارد اسدهد. بخش غیر قابل پیش بینی از نوسانات، باقی مانده های برآورد شده از این معادله بدست می آید و انحراف 

( از نااطمینانی در هزینه هاو فروش استفاده می کند. در این 2000) 1میانگین متحرک سه ساله محاسبه می شود. کلکریت

( نااطمینانی در سطح شرکت با محاسبه انحراف معیار نسبت 2052) 2تحقیق مطابق با پژوهش چاکرابورتی و همکاران

 رکت، تعدیل شده توسط متوسط نسبت در آن صنعت، محاسبه خواهد شد. جریان نقدی به دارایی طی سه سال گذشته ش

 

 نااطمینانی در سطح اقتصاد کالن : 

نااطمینانی وقتی وجود دارد که یا اتفاقات آینده مشخص و معلوم نباشد یا با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده احتمال آنها 

ضعیتی تصمیم گیری باشد در چنین و ینانی نبود دانش پیش بینی میبینی نباشد. به بیان دیگر، علت اصلی نااطم قابل پیش

(. نااطمینانی اقتصادی 2003، 2)جپرسون برای آینده پیچیده و مشکل میشود و بر تصمیمات عامالن اقتصادی تاثیر می گذارد

ه ی دهد و این مسالبه رکود اقتصادی منجر می شود و سرمایه ها را از سمت تولیدی به خرید دارایی های حقیقی سوق م

( این امر به ویژه بر سرمایه گذاری 5935تا حدی توضیح دهنده وضعیت موجود بر اقتصاد ایران است )حیدرپور و پورشهابی،

 کننده به عنوان یکی ازتأثیر منفی خواهد گذارد و در نتیجه رشد اقتصادی را نیز کاهش خواهد داد.شاخص بهای مصرف

دادن وضعیت فعلی تورم در اقتصاد است.این شاخص تجزیه و تحلیلی از سطح مخارج  شانها برای نترین شاخصمؤثر

ده، کننهای ماهانه شاخص تورم مصرفبا مقایسه داده. کننده برای خرید یک مجموعه از سبد کاالها و خدمات استمصرف

 (.5930ا تشخیص دهید)سراج ،کننده از ماهی به ماه دیگر رتوان تغییرات در قدرت خرید مصرفبه آسانی می

 

 پیشینه تحقیق 

تاثیرات نااطمینانی بر نگهداشت وجه نقد شرکت ها در سال های اخیر، در رشته های اقتصاد و حسابداری مورد توجه بسیار 

( در پژوهشی با عنوان سیاست های مالی شرکت و ارزش نگهداشت وجه 2052قرار گرفته است. چاکرابورتی و همکاران )

طمینانی تاثیر متفاوتی بر ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت می گذارد. اطمینانی ، دریافتند منابع متفاوت نااتحت نانقد 

اطمینانی خاص شرکت باعث باال رفتن ارزش نگهداشت وجه نقد شده در حالی که این اثر اآن ها نشان دادند افزایش در ن

( به رابطه بین عدم قطعیت سیاسی و 2052) 3ژو و همکاران بوده است.طمینانی اقتصاد کالن بر عکس ادر ارتباط با نا

نگهداشت وجه نقد شرکت های چینی پرداختند.این بیانگر این است که یک شرکت طی یک سال اول انتصاب مقام دولتی 

دم قطعیت و ( بیان کردند که رابطه مثبتی بین ع2051) 3در شهر، وجه نقد کمتری را نگهداری می کند. چن و همکاران

 50ینجائو و گرین استنگهداشت وجه نقد شرکت وجود دارد که ناشی از رفتار محتاطانه مدیران در این فرهنگ ها می باشد. 

                                                           
5 Kalckreuth, U. 
6 Chakraborty,A, Christopher F. Baum, Boyan Liu, 
7 Jeperson, J., 
8 Xu, N., Chen, Q., Xu, Y., Chan, K.C., 
9 Chen, Y., Dou, P.Y., Rhee, S.G., Truong, C., Veeraraghavan, M., 
10 Gao, R., Grinstein, Y., 
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( با استفاده نوسانات بازده سهام به عنوان مقیاسی برای نااطمینانی، آن را به اجزای سیستماتیک و غیر سیستماتیک 2054)

( 2002) 55ه اجزای سیستماتیک تاثیر معنادارتری بر نگهداشت وجه نقد دارند. بلوم و همکارانتجزیه کردند و نشان دادند ک

نشان دادند که نااطمینانی هزینه های شرکت ها را کاهش می دهد، چرا که باعث می شود شرکت ها قبل از هرگونه 

(، پیشنهاد می کنند که شرکت 2052اران)تصمیم گیری و اقدام به عمل منتظر اطالعات اضافی و مازاد بمانند. باوم و همک

هایی که در یک محیط نامطمئن فعالیت می کنند، نگهداشت وجه نقد بیشتری به علت توانایی مقابله با احتماالت پیش 

( 2052) 52گ و لیسان بینی نشده )انگیزه پیشگیرانه( و دسترسی به فرصت های سود ) انگیزه های احتمالی( داشته باشند.

بر نگهداشت وجه نقد شرکت های شرق آسیا پرداختند. به دلیل  5333-5332تاثیر بلندمدت بحران مالی آسیا به بررسی 

ریسک جریان نقدی باالتر و فرصت های رشد کمتر در دوره پس از بحران، شرکت های آسیایی ترجیح به نگهداشت وجه 

عیارهای نااطمینانی و نقدینگی شرکت، نشان دادند ( در پژوهشی با عنوان، م2003باوم و همکاران)نقد بیشتر داشتند. 

وران یافته های ایشان نشان از افزایش این نسبت در د نااطمینانی بر نسبت وجه نقد به دارایی های شرکت تاثیر گذار است.

مینان پـی (با تمرکز بر بازار سهام، به کاهش سرمایه گذاری در دوران عدم اط 2002) 59نااطمینانی می باشد. ماال و ردی

( در پژوهشی با عنوان سیاست مالی شرکت و ارزش نگهداشت وجه نقد، نشان دادند عدم 2002بردند. فالکندر و وانگ )

 عدم میزان که زمانی (نشان داد،2009پژوهش بوم ) نتایج همچنینقطعیت بر ارزش نگهداشت وجه نقد تاثیر گذار است. 

 دهند می افزایش را خود نقد وجه شرکت ها موجودی است، معمول حد از بیشتر کالن اقتصاد محیط در خصوص اطمینان

( بر اهمیت انعطاف 2005) 54گراهام و هاروی .دارند مصون بینی نشده پیش اتفاق های نامطلوب اثرات از را خود بتوانند تا

پذیری مالی )داشتن منابع مالی کافی( در  زمانی که مدیران تصمیم های مربوط به تامین مالی را برای جلوگیری از کاهش 

 51فعالیت های تجاری خود در پاسخ به شوک های اقتصاد کالن تصویب می کنند، تاکید می کنند. بیودری و همکاران

ر یشان دریافتند واریانس شرطی تورم تاثیا قتصاد کالن را بر سرمایه گذاری را بررسی کردند.(، تاثیر شوک های ا2005)

( در پژوهشی به دنبال تاثیر نااطمینانی بر سرمایه گذاری 5332) 52معکوسی بر نرخ رشد سرمایه گذاری دارد. لی و وایتد

 رد. شرکت ها، نشان دادند که نااطمینانی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری دا

                                                           
11 Bloom, N., Bond, S., Van Reenen, J., 
12 Song and Lee 
13 Mala, R. & Reddy, M 
14 Graham, J.R. and Harvey, C.R. 
15 Beaudry, P., Caglayan, M. and Schiantarelli, F 
16 Leahy, J., Whited, T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 نکال اقتصاد و شرکت خاص نااطمینانی تحت نقد وجه نگهداشت ارزش بررسی

( در مقاله ای رابطه شاخص های تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داد. 5933سعیدی )

( در پژوهشی به 5935نتایج مقاله نشان می دهند که این متغیر اثری روی میانگین و بازده سهام ندارد. حیدرپور و شهابی)

 اشت،یافت.وی بیان دینانی اقتصادی بر متغیرهای کالن و آثار سوء ناشی از آن دست بندی جامعی از تأثیرات نااطمجمع

دهد. می های حقیقی سوقها را از سمت تولید به خرید داراییشود و سرمایهنااطمینانی اقتصادی به رکود اقتصادی منجر می

ورم بر شاخص کل سهام بورس تهران به صورت ( در مقاله ای به محاسبه میزان نااطمینانی ت5932دامن کشیده و پیله رود)

ماهانه پرداختند. نتایج دل حاکی از آن است که نرخ تورم و شاخص قیمت کاال و خدمات اثر مستقیم معنادار بر شاخص 

( در تحقیقی نشان داد که 5934بورس دارد، در حالی که اثر نااطمینانی معکوس و معنادار می باشد. خدادادی و همکاران)

ک محیط با نااطمینانی باال، شدت ارتباط مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی کاهش می یابد. به بیان دیگر، با افزایش در ی

( 5931)رجبی و تاج الدین نااطمینانی محیطی، مدیریت با اعمال بیشتر مدیریت سود عدم تقارن اطالعاتی را کاهش می دهد.

دهد که گذاری در اقتصاد ایران پرداختند. نتایج نشان میشد اقتصادی و سرمایهبررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کالن بر ر

ه ی مورد نظر داشتگذاری و رشد اقتصادی در ایران طی دورهنااطمینانی تاثیر منفی و معناداری از نظر آماری بر سرمایه

ی اقتصاد کالن و خاص شرکت بر رو( به بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی 5931است. صادقی شریف و خزایی)

ها رابطه معنادار مثبت نااطمینانی خاص شرکت و رابطه معنادار منفی بین پرداختند. نتایج مدل هانسبت اهرمی شرکت

( در پژوهشی با عنوان ارتباط بین 5931دهد. رحمانی)نااطمینانی اقتصاد کالن و خاص شرکت بر نسبت اهرمی را نشان می

قد و ارتباطات سیاسی نشان داد که میزان وجه نقد نگه داری شده با افزایش هزینه های سیاسی، کاهش نگهداشت وجه ن

 . می یابد

 های تحقیقفرضیه

 :در این پژوهش با توجه به مبانی نظری مطرح شده دو فرضیه بشرح ذیل صورت بندی شده است

 فرضیه اول : ارزش نگهداشت وجه نقد تحت تاثیر نااطمینانی اقتصاد کالن قرار می گیرد. 

 فرضیه دوم :ارزش نگهداشت وجه نقد تحت تاثیر نااطمینانی خاص شرکت قرار می گیرد.
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 روش شناسی تحقیق

ات هدف از نوع تحقیقلحاظ  وهمبستگی بوده -تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطالعات، از نوع تحقیقات توصیفی

 های ترکیبیهای تجزیه و تحلیل موجود، از روش دادهها و روشکاربردی است. همچنین در این پژوهش با توجه به نوع داده

 انجام شد.  SPSSوR آماری هایافزارهای آماری در این پژوهش نیز با کمک نرماستفاده می شود. تجزیه و تحلیل

در طی سال های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران بـه عنوان جامعه آماری  برای انجام این پژوهش، شرکت

برای انتخاب نمونه در این  شد.از میان این شرکت ها استخراج  و نمونه ی آماریشده در نظر گرفته  5931 -5931های 

  :می باشدکه معیارهای اعمال شده به شرح زیر  شد پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده 

 ( جزو شرکت های مالی )مثل بانک ها، موسسات بیمـه(  و شرکت های سرمایه گذاری نباشند .5

 ( در طی دوره ی مـورد بررسـی تغییـر سـال مـالی نـداده باشند؛2

 ها نباید بیش از سه ماه باشد.( باید به صورت مداوم در بورس مورد معامله قرار گیرد و وقفه معامالتی آن9

 .دوره زمانی مورد آزمون در دسترس باشد ولدر ط ت مالی مورد نیازالعااط (4

شوند. همچنین می انتخاب شرکت -سال شرکت بر اساس 524شامل توجه به محدودیت های یاد شده، نمونه پژوهش با 

 ساله تحقیق استفاده می شود. 50نمونه آماری عدم اطمینان اقتصاد کالن نیز در طی دوره 

 

 

 

 و نحوه اندازه گیری متغیر های اصلی تحقیق: مدل ها

در این پژوهش  به طور مشخص تاثیر نااطمینانی اقتصاد کالن و خاص شرکت را بر ضریب تغییر نگهداشت وجه نقد در 

( استفاده می کنیم. مدل پایه 2002مدل های رگرسیون زیر بررسی خواهیم نمود. در این پژوهش از مدل فالکندر و وانگ )

 ن شرح می باشد:به ای

( 1مدل)
𝒓𝒊,𝒕 – 𝑹𝒑,𝒕=𝜸0+𝜸1

∆𝑪𝒊,𝒕
𝑴𝒊,𝒕−1

+𝜸2
∆𝑬𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1
+ 𝜸3

∆𝑵𝑨𝒊,𝒕
𝑴𝒊,𝒕−1

++𝜸4
∆𝑰𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1
+𝜸5

∆𝑫𝒊,𝒕
𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜸6
𝑪𝒊,𝒕−1
𝑴𝒊,𝒕−1

+𝜸7𝑳𝒊,𝒕

+𝜸8
𝑪𝒊,𝒕−1
𝑴𝒊,𝒕−1

∗ 
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1
+ 𝜸9𝑳𝒊,𝒕∗

∆𝑪𝒊,𝒕
𝑴𝒊,𝒕−1

+𝜀𝒊,𝒕

 

 

σMبا وارد کردن متغیر های نااطمینانی اقتصاد کالن )
σf( و خاص شرکت )2

 ( ، تاثیر نااطمینانی را در مدل وارد می کنیم. 2

 آزمون فرضیه اول تحقیق: 
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 می کنیم .  5به منظور آزمون فرضیه اول متغیر نااطمینانی اقتصاد کالن را وارد مدل 

(2مدل)  

𝒓𝐢,𝐭 − 𝑹𝒑,𝒕 = 𝛄0 + 𝛄1

∆𝐂𝐢,𝐭

𝐌𝐢,𝐭

+ 𝛄2

∆𝐄𝐢,𝐭

𝐌𝐢,𝐭

+ 𝛄3

∆𝐍𝐀𝐢,𝐭

𝐌𝐢,𝐭−1

+ +𝜸5

∆𝑰𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜸6

∆𝑫𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜸7𝑳𝒊,𝒕 + 𝜸8

𝑪𝒊,𝒕−1

𝑴𝒊,𝒕−1

∗
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜸9𝑳𝒊,𝒕 ∗  
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜸10𝝈𝑴,𝒕
2

+ 𝜸11𝝈𝑴,𝒕
2 ∗  

∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜺𝒊,𝒕 

 

 تحقیق:آزمون فرضیه دو 

 می کنیم . 5به منظور آزمون فرضیه دوم متغیر نااطمینانی خاص شرکت را وارد مدل 

(3مدل )  

𝒓𝒊,𝒕 − 𝑹𝒑,𝒕 = 𝜸0 + 𝜸1

∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕

+ 𝜸2

∆𝑬𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕

+ 𝜸3

∆𝑵𝑨𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ +𝜸5

∆𝑰𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜸6

∆𝑫𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜸7𝑳𝒊,𝒕 + 𝜸8

𝑪𝒊,𝒕−1

𝑴𝒊,𝒕−1

∗
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜸9𝑳𝒊,𝒕 ∗  
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜸10𝝈𝒇,𝒕
2 + 𝜸11𝝈𝒇,𝒕

2

∗  
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

+ 𝜺𝒊,𝒕 

 

 

 :مدلمتغیر وابسته 

𝒓𝒊,𝒕 − 𝑹𝒑,𝒕  : بازده مازاد شرکت که از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو محاسبه می شود. بازده مازاد از

در این مدل تمامی متغیر ها )بجز  محاسبه شد.( 5333طریق روش پرتفوی بندی بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ )

. این استاندارد سازی مانع می شود که نتایج  شدندیم حقوق صاحبان سهام در سال قبل تقس رااهرم مالی( بر ارزش باز

 تحت تاثیر شرکت های بزرگ موجود در نمونه ها قرار گیرند.

 

  متغیر مستقل

∆𝑪𝒊,𝒕   :.تغییرات سطح وجه نقد نگهداری شده شرکت بین دو دوره 
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 متغیر های تعدیل گر 

𝛔𝐌عدم اطمینان اقتصاد کالن)
𝛔𝐟( و عدم اطمینان خاص شرکت)𝟐

در این بخش به محاسبه متغیرهای  (:𝟐

پرداخته می شود. در مدل های ناهمسانی واریانس شرطی، )گارچ(  نااطمینانی مطابق مدل ناهمسانی واریانس شرطی

ای معادل نااطمینانی راجع به متغیرهای مورد نظر )شاخص به ،تغییرات پیش بینی ناپذیری که ناشی از عوامل تصادفی است

( می باشد. برای σ2و نسبت جریان نقدی به دارایی (گرفته می شود و معیار نااطمینانی واریانس جملة خطا) هکنندمصرف

و برای محاسبه نااطمینانی خاص شرکت از انحراف معیار نسبت جریان گارچ  محاسبه نااطمینانی اقتصاد کالن از روش

 سط نسبت در آن صنعت محاسبه شد.نقدی به دارایی طی سه سال گذشته شرکت، تعدیل شده توسط متو

 

  متغیرهای کنترل 

∆𝑬𝒊,𝒕

 𝑴𝒊,𝒕−1
 نسبت تغییر در سود یا زیان ویژه قبل از کسر مالیات به ارزش حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره:      

∆𝑵𝑨𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1
دارایی ها، جمع کل دارایی ها منهای تغییرات یک ساله ایجاد شده در مانده خالص دارایی ها، منظور از خالص :     

 نقد است ، به ارزش حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره وجه

∆Ii,t

Mi,t−1
 نسبت تغییرات ایجاد شده در هزینه مالی به ارزش حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره:   

∆Di,t

Mi,t−1
 در ابتدای دوره نسبت تغییرات در سود سهام پرداخت شده به ارزش حقوق صاحبان سهام:    

Li,t    آید دست می ها به ها به کل دارایی ز طریق تقسیم کل بدهیکه ا: اهرم مالی شرکت 

Ci,t−1

Mi,t−1
 نسبت وجه نقد نگهداری شده در ابتدای دوره به ارزش حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره:    

Ci,t−1

Mi,t−1
×

ΔCi,t

Mi,t−1
ش وجه نقد برای سطوح مختلف وجه نقد نگهداری شده استفاده می : به منظور تخمین تاثیر تغییر در ارز  

 شود

Li,t×
ΔCi,t

Mi,t−1
 : به منظور تعدیل نمودن تاثیر اهرم روی ارزش وجه نقد نگداری شده

 

 یافته های پژوهش

 نااطمینانی اقتصاد کالنمحاسبه 

پیش از این که به بررسی فرضیه های پژوهش بپردازیم الزم است که به وسیله مدل گارچ متغیر نااطمینانی اقتصاد کالن 

را محاسبه کنیم. در این بخش نمونه ای از مدل های برازش شده برای محاسبه نااطمینانی اقتصاد کالن آمده است. برای 
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را برازش داده و واریانس خطای آن را به عنوان نااطمینانی   GARCH(1,1)محاسبه نااطمینانی اقتصاد کالن ابتدا مدل 

 اقتصاد کالن در نظر می گیریم. در این راستا پس از بررسی پیش این مدل نتایج آن به شرح زیر است: 

 

 نتایج مدل نااطمینانی اقتصاد کالن. 5جدول

 پارمترهای مدل 

GARCH(1,1)   

برآورد 

 ضرایب

انحراف استاندارد 

 خطا
 نتیجه مقدار  -t Pآماره 

𝜇  0332/0 004/0 12/29 000/0 معناداری در مدل 

𝜔 0013/0 005/0 351/1 000/0 معناداری در مدل 

𝛼 922/0 0254/0 311/1 000/0 معناداری در مدل 

𝛽 245/0 039/0 332/2 009/0 معناداری در مدل 

 باکس-آزمون لینگ برا-آزمون جارک

P-=192/0مقدار P-=429/0مقدار 

AIC=43/5- 

بوده که  01/0باکس بیش از -برا و لینگ–مقدار برای  آزمون های جارک -P، 5همان طور که مالحظه می شود در جدول

( منفی AICبه ترتیب حکایت از نرمال بودن و عدم همبستگی در جمالت خطا در این مدل دارد. از طرفی معیار آئیک )

 بوده که مناسب بودن مدل را نشان می دهد.  

 

 

 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

های پراکندگی شامل؛ انحراف های مرکزی متغیرها شامل؛ میانگین، میانه و شاخص، خالصه وضعیت شاخص2در جدول 

پرت  هایی و حذف دادهگرهای شکل توزیع شامل؛ چولگی و کشیدگی پس از غربالمعیار، بیشینه و کمینه و شاخص

 نمایش داده شده است.

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق .2جدول 

 متغیر
∆𝑬𝒊,𝒕

 𝑴𝒊,𝒕−𝟏
 

∆𝑵𝑨𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−𝟏
     

∆𝑰𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−𝟏
 

∆𝑫𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−𝟏
 𝑳𝒊,𝒕          

𝜟𝑪𝒊,𝒕−𝟏

𝑴𝒊,𝒕−𝟏
 

𝒓𝒊,𝒕

− 𝑹𝒑,𝒕 

𝛔𝑴
𝟐  𝛔𝒇

𝟐 
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 012/0 022/0 502/0 033/0 239/0 -212/0 -033/0 24/2 209/0 میانگین

 013/0 029/0 5032/0 032/0 302/0 -219/0 -032/0 024/2 203/0 میانه

 000/0 50/0 -433/0 -533/0 212/0 -421/0 کمینه
229/5- 000/0 0002/

0 

 533/0 43/5 000/0 000/0 94/53 354/0 بیشینه
31/5 59/0 5205/

0 

انحراف 

 معیار
203/0 029/2 012/0 544/0 454/0 012/0 

253/0 09/0 023/0 

ضریب 

 چولگی
049/0- 493/2 09/0- 051/0 09/0 043/0 

035/0- 03/0- 000/0 

ضریب 

 کشیدگی
022/0- 09/50 511/5- 21/5- 201/5- 522/5- 

955/0- 53/5- 523/5

- 

 

 

 یافته های استنباطی

داری آزمون لیمر را استفاده نمودیم. در صورتی که سطح معنی-Fبه منظور انتخاب بین مدل رگرسیون و پانلی ابتدا آزمون 

باشد از مدل پانلی  01/0و در صورتی که که سطح معنی داری کمتر از  OLS باشد مدل رگرسیون 01/0مذکور بیش از 

 استفاده خواهد شد.

 

 رای مدل های فرضیه های پژوهشلیمر ب-Fنتایج آزمون .9جدول

 نتیجه)مدل مناسب( مقدار-P 2درجه آزادی 5درجه آزادی Fآماره  مدل

 مدل پانلی 000/0 222 590 30/5 فرضیه اول

 مدل پانلی 000/0 222 590 3052/5 فرضیه دوم

 

بنابراین باید مدل رگرسیون پانلی انتخاب می شود. در این راستا باید آزمون های تشخیصی انجام شود و  پیش فرض های 

 این نوع مدل آزمون گردد. 
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در ابتدا به بررسی آزمون هاسمن خواهیم پرداخت. هدف از آزمون انتخاب بین مدل با اثرات ثابت و تصادفی خواهد بود.  

 باشد، مدل با اثرات ثابت انتخاب خواهد شد.  01/0قدار این آزمون کمتر از م– Pدر صورتی که 

 نتایج آزمون هاسمن برای مدل های فرضیه های پژوهش-4جدول

 نتیجه)مدل مناسب( مقدار-P درجه آزادی آماره خی دو مدل

 اثرات تصادفی 243/0 55 25/3 فرضیه اول

 اثرات تصادفی 4302/0 55 443/50 فرضیه دوم

 

همان طور که مالحظه می شود مدل با اثرات تصادفی پذیرفته خواهد شد.  از طرفی برای بررسی خودهمبستگی سریالی 

کمتر باشد می توان گفت داده های مورد بررسی  01/0مقدار  از -Pاز آزمون بروش گادفری استفاده نموده که اگر 

 خودهمبستگی سریالی دارند. 

 نتایج آزمون بروش گادفری برای  مدل های فرضیه های پژوهش .1جدول

 نتیجه مقدار  -P درجه آزادی آماره خی دو مدل

 خود همبستگی سریالی وجود ندارد. 2202/0 2 33/4 فرضیه اول

 خود همبستگی سریالی وجود ندارد. 2433/0 2 03/1 فرضیه دوم

همان طور که از نتایج پیداست خطاها دارای خود همبستگی سریالی نیستند، اما باید پیش فرض همسانی واریانسی ها نیز 

 باشد، فرضیه همسانی واریانس ها رد می شود.  01/0مقدار کمتر از -Pمورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که 

 نتایج آزمون بروش پاگن برای مدل فرضیه اول پژوهش 2جدول

 نتیجه مقدار  -P درجه آزادی BPآماره  مدل

 همسانی واریانس ها برقرار است. 123/0 55 421/3 فرضیه اول

 همسانی واریانس ها برقراراست. 453/0 55 902/55 فرضیه دوم

 

 همان طور نتیجه نشان می دهد همسانی واریانس ها برقرار است. در این راستا با جمع بندی پیش فرض های رگرسیون

به این نتیجه رسیده که باید در تمامی مدل ها  از رگرسیون پانلی تعمیم یافته با اثرات تصادفی استفاده نماییم. پس از انجام 

 باشد.این رگرسیون پانلی با اثرات تصادفی نتایج برازش مدل ها به شرح زیر می

 

 نتایج مدل های پژوهش.2جدول
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مدل 

 تحقیق

 3شمارهمدل  2مدل شماره 0مدل شماره

 ضرایب

ضرایب 

 متغیر

 در مدل

 مقدار-t Pآماره 
 ضرایب متغیر

 در مدل
 مقدار-t Pآماره 

 ضرایب متغیر

 در مدل
 مقدار-t Pآماره 

عرض از 

 مبدا
232/1 100/0 303/1 212/1 728/1 372/1 282/1 070/0 238/1 

∆𝐂𝐢,𝐭

𝐌𝐢,𝐭

 22/0 2/2 1123/1*** 80/2 20/3 111/***1 073/1- 0/2- 102/***1 

∆𝐄𝐢,𝐭

𝐌𝐢,𝐭

 122/1 812/1 073/1 1228/1 282/1 21/1 183/1 802/1 022/1 

∆𝐍𝐀𝐢,𝐭

𝐌𝐢,𝐭−1

 1137/1 372/1 813/1 1132/1 370/1 810/1 1138/1 327/1 803/1 

∆𝑰𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

 323/1 70/01 111/1***  32/1 72/01 111/***1 378/1 20/01 111/***1 

∆𝑫𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

 1227/1 201/1 703/1 1227/1 072/1 721/1 132/1 202/1 710/1 

𝑪𝒊,𝒕−1

𝑴𝒊,𝒕−1

 787/1- 27/3- 111/1***  122/0- 02/0- 111/1*** 028/1- 2/07- 11/***1 

𝑳𝒊,𝒕 1112/1- 1/2- 111/1***  1112/1- 1/2 111/***1 1137/1- 7/3- 111/1*** 

𝑪𝒊,𝒕−1

𝑴𝒊,𝒕−1

∗
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1
 

087/0- 80/2- 1128/1***  08/2- 02/3- 110***/1 322/2- 0/00- 111/1*** 

𝑳𝒊,𝒕

∗  
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

 
228/1 11/3 111/1***  222/1 22/2 1128/1  320/1 21/3 111/***1 

𝝈𝑴,𝒕
2     827/1- 33/2- 111/***1    

𝝈𝑴𝑖,𝒕
2

∗  
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

 
   12/8- 22/2- 111/***1    

𝝈𝒇 𝒊,𝒕
2        327/0- 37/00- 111/***1 

𝝈𝒇𝑖,𝒕
2

∗  
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕−1

 
      72/02- 32/02- 111/***1 
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ری  دا آزمون معنی 

: ا ه  مدل 

زمون آ ره  آما  

pر مقدا

ضریب 

 30/1تعیین=

آزمون معنی 

ری مدل  :0دا

ره  آما

 22/2=آزمون

p-

ر 111/1=مقدا

ضریب 

 38/1تعیین=

آزمون معنی 

ری مدل  :2دا

ره  آما

 82/00=آزمون

p-

ر 111/1=مقدا

ضریب 

 322/1تعیین=

آزمون معنی 

ری مدل  :3دا

ره  آما

 33/08=آزمون

p-

ر  111/1=مقدا

 

( آزمون ها و معنی دار بودن مدل ها  نیز،  مناسب  بودن این 000/0مقدار)-Pهمان طور که در جدول مالحظه می شود، 

مقایسه مقدار ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد در حالت های مختلف، در مرحله کند.به منظور قابلیت مدل ها را نیز تائید می

 یا مدل پایه تحقیق، را از طریق رابطه بدست آورد: 5اول، می توان ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد مربوط به مدل شماره 

𝜷𝟏 =
𝛛(𝒓𝒊,𝒕−𝑹𝒑,𝒕)

𝛛(
∆𝑪𝒊,𝒕
𝑴𝒊,𝒕

)
= 𝛄1 + 𝜸8

𝐶

M
+ 𝜸9𝑳 = 0.235 − 4.478 ∗ 0.099 + 0.267 ∗

0.793 = 0.0034  

 بدست آوردیم: در مرحله بعد، ارزش نهایی وجه نقد را از طریق رابطه زیر 

𝜷𝟐 =
𝛛(𝒓𝒊,𝒕−𝑹𝒑,𝒕)

𝛛(
∆𝑪𝒊,𝒕
𝑴𝒊,𝒕

)
= 𝛄1 + 𝜸8

𝐶

M
+ 𝜸9𝑳 + 𝜸11𝝈𝑀

2 = 0.206 − 1.062 ∗ 0.099 +

0.266 ∗ 0.793 − 7.05 ∗ 0.062 = −0.1253  

 نقد نسبت به حالت اولیه یا مدل پایه تحقیق کاهش یافته است.همان طور که انتظار می رفت ، ارزش نگهداشت وجه 

𝜷𝟐 < 𝜷𝟏 

 در مرحله آخر، ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد را از طریق رابطه زیر بدست آوردیم:

𝜷𝟑 =
𝛛(𝒓𝒊,𝒕 − 𝑹𝒑,𝒕)

𝛛(
∆𝑪𝒊,𝒕

𝑴𝒊,𝒕
)

= 𝛄1 + 𝜸8

𝐶

M
+ 𝜸9𝑳 + 𝜸11𝝈𝑓

2

= 0.279 − 2.396 ∗ 0.099 + 0.321 ∗ 0.793 − 15.85 ∗ 0.056 = −0.686 

 ارزش نگهداشت وجه نقد نسبت به حالت اولیه یا مدل پایه تحقیق کاهش یافته است.

𝜷𝟑 < 𝜷𝟐 < 𝜷𝟏 

 نتیجه گیری و بحث
در این پژوهش در مرحله اول، ابتدا مدل پایه تحقیق بدون حضور متغیرهای تعدیل گر اجرا شد. نتایج نشان از معناداری 

یعنی نگهداشت وجه نقد داشت. همچنین با توجه به مثبت بودن ضریب این متغیر می توان نتیجه  متغیر مستقل تحقیق
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 افزایش ابگرفت ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد با افزایش یک ریال وجه نقد شرکت، افزایش می یابد. به بیان دیگر، 

. این نتیجه با محاسبه میزان ارزش قائلند آن برای ریال یک از ارزشی بیشتر سرمایه گذاران نقد، در مانده وجه ریال یک
مطابق نتایج برآمده از مدل دوم، رابطه معناداری میان نگهداشت وجه نقد و  نهایی نگهداشت وجه نقد بار دیگر تأیید شد.

 یک افزایش با کهبازده مازاد شرکت وجود دارد. همچنین عالمت ضریب این متغیر منفی است ، این بدان معنی است 

.همچنین این قائلند آن برای ریال یک از ارزشی کمتر سرمایه گذاران نقد،با وجود نااطمینانی اقتصاد کالن، وجه در الری
 یم این مسئله موجب، در دنیای واقعی، اقتصاد مملو از نااطمینانی است داری آماری نیز برخوردار بود.اثرگذاری از معنی

کنند. از آن جا که به دلیل شرایط عدم اطمینان در بازار سهام،  نگاه گذاری سرمایه های فرصت به تردید بامدیران  که شود
ریسک سرمایه گـذاری افزایش یافته و جریان وجوه نقد از سمت بازار سهام به سوی دارایی های کم ریسک تری چون، 

. ار باشدداشت وجه نقد نیز تاثیرگذارزش نگه،نااطمینانی بر پس انتظار بر این است ،اوراق بهادار دولتی تخصیص می یابد
پس از محاسبه ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد، می باشد.( 2052چاکرابورتی و همکاران )نتیجه حاصل مطابق با پژوهش 

نتیجه گرفتیم ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد تحت تأثیر نااطمینانی اقتصاد کالن، نسبت به حالت اولیه یا مدل پایه 
ارزش نگهداشت وجه نقد تحت تاثیر نااطمینانی خاص نتایج مدل سوم بیان می دارد که افته است.( کاهش ی5تحقیق)

فت که رابطه بین توان گ؛ که نتایج تحقیق نشان از تایید فرضیه دوم تحقیق دارد. با توجه به نتایج میشرکت قرار می گیرد
انی خاص شرکت ها باالتر باشد، بازده مازاد یا به هرچه سطح نااطمینآنها منفی یا معکوس است. این بدین معناست که 

 یتوضع جیتدر به یدباشود و عبارتی ارزش شرکت کاهش می یابد.این مسئله به عنوان زنگ خطری برای آنها محسوب می
نااطمینانی، محدودیت های جدی برای شرکت . مصون باشند یخود را بهبود دهند تا از خطرات بعد یهسرما یتو کفا یمال

انتظار بر این است که نوسانات باالی جریان ایجاد می کند و بر اسـتراتژی و تصـمیم های مـدیران در شرکت موثر است. 
نقدی شرکت ها یا همان افزایش نااطمینانی خاص شرکت ، منجر به کاهش ارزش نگهداشت وجه نقد شود.نتیجه تحقیق 

اما به لحاظ نوع رابطه، معکوس این پژوهش   (2052چاکرابورتی و همکاران ) اظ معناداری منطبق با پژوهشحاضر به لح
می باشد. ایشان به رابطه مستقیم و معناداری میان نااطمینانی خاص شرکت و ارزش نگهداشت وجه نقد دست یافتند. پس 

نتیجه رسیدیم که، ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد تحت از محاسبه ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد در این بخش، به این 
 ( کاهش یافته است. 5تأثیر نااطمینانی خاص شرکت، نسبت به حالت اولیه یا مدل پایه تحقیق)
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Investigating of the value of cash holding under firm-specific and  

macroeconomic uncertainty 
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Abstract 

 

One of the most important factors affecting economic growth and investment is 

ensuring the future. In fact, instability and uncertainty both at corporate level and 

macroeconomic level lead to management uncertainty about the future changes; as 

a result, managers cannot outline a clear and transparent vision of the future. The 

paper aims to investigate the value of cash holdings under the idiosyncratic 

uncertainty of corporate and macroeconomics .To this end, corporates listed in the 

Tehran Stock Exchange were selected during the period of 6002-6002 . The results 

indicate that the value of cash holdings is affected by idiosyncratic uncertainty of 

corporate and macroeconomics ;this means that economic uncertainty leads to a 

recession, and this will especially affect management decisions regarding the 

amount of cash holdings .Any variable increasing the macroeconomic uncertainty 

will increase the uncertainty of the corporate and, consequently, change 

management decisions .Nonetheless, uncertainty at corporate level will also 

directly impact on management decisions such as cash holdings. 

 

Keywords: value of cash holding ,macroeconomic uncertainty, idiosyncratic 

uncertainty of corporate 

 


