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چکیده
ورشکستگی و زیان بسیاری از شرکتها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی ،اهمیت توجه به نقدینگی شرکتها را به عنوان
شاخصی که میتواند نشان دهنده سالمت و ثبات شرکت باشد ،دوچندان کرده است .همچنین با توجه به ارتباط عملکرد
شرکت با میزان فعالیت بخش های کالن اقتصادی و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کالن به بی ثباتی سیستم
مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد ،ضرورت توجه را بیش از پیش میکند به
طوری که امروزه بررسی و اطمینان سیاستهای کالن اقتصادی برای شرکتها بسیار مهم شدهاست .بر این اساس ،هدف
مطالعه حاضر ،عدم اطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی ،رقابت اطالعاتی و نقدینگی میباشد .دوره مورد بررسی در این
پژوهش ،دوره ای هشت ساله شامل سالهای  1390تا  1397است .جامعه آماری این پژوهش،کلیه شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .در این مطالعه از روش دادههای ترکیبی برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده خواهد
شد .نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی بر نقدینگی سهام تاثیر منفی و
معناداری داشته است و حاکی از این موضوع است که افزایش نااطمینانی منجر به افزایش ریسک مالی و کاهش بازده و
نقدینگی سهام خواهد شد .همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل رقابت اطالعاتی بر نقدینگی سهام تاثیر
مثبت و معناداری داشته است و حاکی از این موضوع است که افزایش رقابت اطالعاتی منجر به افزایش شفافیت و اعتماد
سها مداران و کاهش ریسک مالی و افزایش بازده و نقدینگی سهام خواهد شد .نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر تعاملی
مستقل نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی و رقابت اطالعاتی بر نقدینگی سهام تاثیر مثبت و معناداری داشته است.
واژههای کلیدی :عدم اطمینان سیاستهای کالن اقتصادی ،رقابت اطالعاتی ،نقدشوندگی
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مقدمه
نظریه عدم تقارن اطالعاتی ،موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی است که به طور معمول در بازار بورس اوراق
بهادار رخ می دهد .بر اساس این نظریه ،عدم تقارن اطالعاتی به شکافهای اطالعاتی 1،کیفیت 2،گزارشگری 3،قابل فهم بودن4،
ادراکی5و ارزش تقسیم میشود  .هر چه دامنه مطرح شده بیشتر باشد ،سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت
مبادالتی اوراق بهادار شرکتها از ارزش ذاتی آنها بیشتر خواهد بود که این امر ،به تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی و مالی
توسط سرمایهگذاران منجر خواهد شد .ورشکستگی و زیان بسیاری از شرکتها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی ،اهمیت
توجه به نقدشوندگی شرکتها را به عنوان شاخصی که میتواند نشان دهنده سالمت و ثبات شرکت باشد ،دوچندان کرده است.
همچنین با توجه به ارتباط عملکرد شرکت با میزان فعالیت بخش های کالن اقتصادی و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای
اقتصاد کالن به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد ،ضرورت
توجه را بیش از پیش میکند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان سیاستهای کالن اقتصادی برای شرکتها بسیار مهم
شدهاست .رقابت سرمایه گذاران درمورد اطالعاتی که در آن ریسک متغیر زمانی توسط یک زیر مجموعه از معامله گران وجود
دارد ،داللت بر این دارد که جریان سفارش فعلی بر نقدشوندگی سهام تأثیر می گذارد .هنگامی که سرمایه گذاران با سطح
دانش مختلفی با منحنی های مختلف قیمت روبرو هستند ،احتماالً نااطمینانی کالن اقتصادی ،به عنوان بازتاب این سطوح
مختلف دانش ،در نقدشوندگی سهام آشکار می شود .از آنجا که رقابت در بازار بر اساس اطالعات باعث می شود تا قیمتها
درمورد ارزشهای اساسی بیشتر آموزنده شوند ،منبع مهم تأثیر قیمت این است که تأمین کنندگان نقدشوندگی به دنبال
یادگیری هرگونه سیگنال از قیمت هستند و بنابراین اثر یادگیری کارآمدتر می شوند .وقتی رقابت بازار بر روی اطالعات بیشتر
باشد ،تأثیر مثبتی بر نقدشوندگی دارد .مطالعات دیگر نشان می دهند که خطرات ناشی از نقدشوندگی در بازار ،ارزش دارد .به
عنوان مثال ،پاستور و استمبایوق )2003(6کسانی هستند که در مورد یافتن حساسیت بازده به نقدشوندگی بازار گزارش می
دهند .لی )2011(7اظهار داشته است که قیمت گذاری ریسک نقدشوندگی با توجه به شرایط جغرافیایی ،اقتصادی و سیاسی
در سراسر کشورها متفاوت است .جانسون )2008(8توضیحی را مبتنی بر یک الگوی ساده بدون اصطکاک ارائه می دهد که در
آن نقدشوندگی با تغییر ظرفیت ریسک کل اقتصاد به دلیل تغییر در مشارکت کل توسط تجار و رویدادها در نوسان است .در
این تحقیق با تجزیه و تحلیل رابطه بین نااطمینانی کالن اقتصادی و نقدشوندگی سهام ،علت اصلی مشترک بودن نقدشوندگی
بیشتر بررسی می شود .در این مقاله شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تغییرات در نااطمینانی کالن اقتصادی تأثیر بازار را
بر نقدشوندگی می گذارد که به نوبه خود باعث ایجاد حرکت در نقدشوندگی دارایی های فردی می شود .تا جایی که تغییر
سیستماتیک نقدشوندگی یک عامل قیمتی است ،درک علل همسویی نقدشوندگی باید به سرمایه گذاران و تجار کمک کند تا
با این ریسک ها بهتر رفتار کنند .هدف این پژوهش بررسی ارتباط عدم اطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی ،رقابت اطالعاتی
و نقدشوندگی است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نقدشوندگی در بازار سهام نیز مانند سایر بازارهای مالی دارای اهمیت است .نقدشوندگی بیشتر در بازار ثانویه بازار سهام باعث
رونق عرضه های اولیه و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویس ها و بازار گردانها می شود .همچنین ،هزینه سرمایه
گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معامالتی ،کاهش می یابد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویس
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ها و بازار گردان ها می شود .همچنین هزینه سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه نوسان و هزینه های معامالتی ،کاهش می
یابد .بنابراین ،از دیدگاه کالن ،وجود بازارهای سرمایه نقدشونده برای تخصیص کارایی سرمایه ضروری بوده ،موجبات کاهش
هزینه سرمایه ناشران را فراهم می آورد .نقد شوندگی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بازده اوراق بهادار از اهمیت باالیی
برخوردار است ،زیرا عموما نقدشوندگی نشان دهنده وضعیت محیط سرمایه گذاری و اقتصاد کالن است .از دیدگاه خرد ،بازار
سرمایه نقدینه توانایی جذب سرمایه گذاران مختلف با استراتژی های معامالتی متنوع را نیز فراهم می آورد .از این رو ،برای
داشتن بازار سرمایه ای پویا و رو به رشد الزم است که نقدشوندگی بازار باال باشد .الزمه این امر جذب سرمایه گذاران و
نقدشوندگی های سرگردان در جامعه است .میزان نقدشوندگی در بازار سهام از دو عامل اصلی تأثیر می پذیرد .اولین عامل
حجم کل نقدشوندگی در جامعه است که به وسیله سیاست های پولی تعیین می شود .دومین عامل هم این است که از
نقدشوندگی موجود در جامعه چه مقدار وارد بازار سرمایه می شود که این عامل از مواردی مانند عملکرد و بازدهی بازارهای
موازی ،سیاست های دولتی ،وضعیت ساختاری بازار سرمایه و  ...نشأت می گیرد.
بررسی اثر سیاستهای پولی و مالی بر روی نقدشوندگی بازار سرمایه این امکان را به سیاست گذاران اقتصادی میدهد که
نسبت به عوارض جانبی سیاست ها بر روی بازار سرمایه آگاهی داشته باشند و با لحاظ این موضوع تصمیم گیری کنند.
همچنین ،فعاالن بازار سرمایه و سرمایه گذاران نیز می توانند اثر سیاستهای اتخاذ شده را بر روی بازار سهام مشاهده کنند .با
توجه به در نظر گرفتن تحوالتی که در سال های اخیر در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران اتفاق افتاده و باعث نوسانات شدید
در بازار سرمایه شده است ،می توان گفت که اثر نااطمینانی سیاستهای اقتصاد کالن بر بازار سرمایه در سال های اخیر پررنگ
شده است.
نقدشوندگی بازار سهام
یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه ،تأمین نقدشوندگی است .در واقع بازارهای ثانویه ،ضمن فراهم کردن نقدشوندگی ،از
طریق کشف قیمت و توانایی انتقال ریسک ،باعث کاهش هزینه ی سرمایه می شوند .در متون مالی گاهی برای رساندن مفهوم،
به جای واژه نقدشوندگی از «بازارپذیری» یا «قابلیت خرید و فروش» استفاده میشود؛ زیرا هر چه تعداد خریداران و
فروشندگان بالقوه یک دارایی بیشتر باشد ،آن دارایی نقدشوندگی بیشتری دارد .نقدشوندگی معیارهای زیادی دارد ،که هیچ
کدام قادر به اندازهگیری تمام ابعاد آن نیستند (ژو. )2020 9،
بنا بر تئوری بازار کارا ،یکی از خصوصیات بازارهای کارا و ایده آل ،عدم وجود هزینههای معامالتی و در نتیجه قابلیت
نقدشوندگی باالست .حسابداری یکی از منابع اطالعاتی است که می تواند با ارائه اطالعات مربوط و قابل اتکا ،ناکارایی اطالعاتی
بازار را کمتر کرده و از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثرگذار باشد .لذا نقدشوندگی سهام می تواند به عنوان
معیاری برای کارایی بازار بخصوص به لحاظ اطالعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل مؤثر در ارائه اطالعات
مفید به کار گرفته شود .می دانیم که محتوای اطالعاتی را از طریق واکنش بازار می سنجند (آمیهود. )200210،
بدون شک عدم تقارن اطالعاتی ،یکی از مهمترین مباحث در حسابداری مالی محسوب می شود و به طور کلی قابلیت های
گزارشگری اطالعات حسابداری تا حدودی منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیر و سرمایه گذار می شود (فتحی و
همکاران. )1394 ،
باردوس )2011(11و ورسچیا ) 2001(12بیان کردند که نقدشوندگی سهام با کیفیت اطالعاتی بهتر و عدم تقارن اطالعاتی
کمتر ،همبستگی بسیار باالیی دارا می باشد .نقدشوندگی به صورت منفی به سطح عدم تقارن اطالعاتی که منتج از داشتن
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مزیت اطالعاتی برخی از معامله گران نسبت به سایر آن ها می باشد ،بستگی دارد( .گلوستن و میلگرم 198513،و
.)1985
سنجههای عدم تقارن مبتنی بر مبناهای بازار به اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام15در بازارهای سرمایهای که
توزیع اطالعات به صورت نامتقارن صورت گرفته باشد ،اشاره دارد .فروشنده خواستار قیمت باالتری برای سهام است و خریدار
نیز به علت نداشتن اطالعات کافی در باب ارزیابی سهام مذکور ،متوسط قیمت برای سهام را پیشنهاد میکند .در ادبیات مالی،
فاصله غیر معمول قیمت پیشنهادی خرید و فروش را نمایشگر سطح عدم تقارن اطالعاتی بین خریداران و فروشندگان
میداند.بنابراین ،اگر در بازار ،دارنده اطالعات خصوصی وجود داشته باشد ،در این صورت ،بخشی از اختالف قیمت پیشنهادی
خرید و فروش سهام ناشی از عدم تقارن اطالعاتی است .افزایش اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ،پدیدهای صرفا
اطالعاتی است که با عدم تقارن اطالعاتی باالتر مرتبط خواهد بود (هانگ و هانس.)199616،
اهمیت قیمت گذاری دارایی های مالی باعث پیدایش تئوری ها و مدل های گوناگون در نیم قرن اخیر شده است .طراحی مدل
های پیشرفته و به کارگیری فن آوری اطالعات ،باعث تخمین های متعدد از ریسک و بازده دارایی های مالی شده است .یک
دلیل دیگر برای انجام تحقیق حاضر کمک به قیمت گذاری صحیح داراییهای مالی ،و مفید بودن تحقیقات جدید در رابطه با
بررسی چگونگی تاثیر اطالعات اقتصادی بر قیمت سهام است .تحقیقاتی که به تازگی در آمریکا انجام شده ،متضمن تحول
بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمت گذاری داراییهای مالی است .فاما و فرنچ )1990(17نشان دادند که محدود کردن
ریسک سیستماتیک به یک عامل ،بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ،نمی تواند کمک چندانی به درک سرمایه
گذاران و سهامداران کند .بنابراین ،توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی ،می تواند حائز اهمیت باشد.
این پژوهش در جستجوی رویکردی است که از مجموعه اطالعات کالن اقتصادی در این زمینه استفاده کند.
اعتقاد بر این است که قیمت های سهام توسط برخی از متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخهای بهره ،ارز ،و تورم تعیین می
شوند .چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازده های سهام در کشورهای مختلف نشان دهند .برای مثال،
تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس ( )1976چن و همکاران ( )1986برای تشریح تاثیر برخی از متغیرهای کالن اقتصادی
بر روی بازده های سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا ،مورد استفاده قرار گرفت .یافته های آنان نشان داد که تولیدات
صنعتی ،تغییرات در صرف ریسک و تغییرات در ساختار دوره ای ،رابطه مثبتی با بازده های مورد انتظار سهام داشتند .این در
حالی بود که رابطه نرخ تورم پیش بینی شده و پیش بینی نشده ،با بازده های سهام مورد انتظار ،به طور معنی داری منفی
است.
یکی از کارکردهای اصلی بازارهای مالی تسهیل و تسریع فرآیند تبدیل به نقد داراییهای مالی و برعکس یعنی تبدیل وجه نقد
به دارایی مالی است .این ویژگی که از آن به نقدشوندگی یاد می شود به مثابه شریان حیاتی بازارهای مالی به شمار می آید.
عدم برخورداری کامل از این ویژگی منجر به کاهش جذابیت بازار مالی و کاهش رونق آن می گردد .دستیابی به این هدف مهم
از یکسو با مشارکت طیف وسیعی از صاحبان و متقاضیان داراییهای مالی با سطوح مختلف ریسک پذیری ،مطلوبیت و افقهای
سرمایهگذاری و از سوی دیگر با تنوع در ابزارهای مالی و حضور تحلیلگران ،بازارسازها و انواع واسطه های مالی امکان پذیر
میگردد .به همین دلیل تالش گردانندگان بازارهای مالی همواره بر افزایش جذابیت بازار و توسعه مشارکت گروههای یادشده از
طریق بهبود سازوکار و قوانین ،کاهش ریسک ،افشای اطالعات و شفاف سازی و جلوگیری از ایجاد فضای اطالعات نامتقارن
برای سودجویی و بهره کشی سرمایه گذاران مطلع استوار گردیده است .بنابراین از آنجا که نقدشوندگی یکی از فاکتورهای
اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران در اقدامات خرید و فروش سرمایه گذاریشان می باشد ،ضرورت دارد مورد بحث قرار بگیرد.
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از آن جمله مواردی که باید توسط متخصصین مالی مورد بررسی قرار گیرد رابطه متغیرهای کالن اقتصادی و بورس اوراق
بهادار است (بنرجس و همکاران. )200518،
دو نظریه وجود دارد که رابطه را بین رقابت اطالعاتی و نقدشوندگی سهام پیش بینی میکنند ،هر چند به لحاظ ساز و کار
اثرگذاری متفاوت هستند .پرس )2010(19پیشبینی میکند افزایش قدرت بازار محصول20نقدشوندگی سهام را بهبود می
بخشد؛ زیرا شرکتی با قدرت بازار محصول بیشتر ،توانایی بیشتری برای تثبیت قیمت ها و منتقل کردن شوکهای سودآوری به
مشتریان دارد که این امر به نوبه خود تغییر پذیری جریان های نقدی و بازده سهام را کاهش می دهد .تغییر پذیری کمتر
جریان های نقدی و بازدهها ،به سرمایه گذاران اطالعات دقیقتری درباره قیمت سهم می دهد؛ بنابراین قیمتها نسبت به
جریان سفارش معامالت21حساسیت کمتری خواهند داشت؛ در نتیجه شرکتهای با قدرت بازار محصول بیشتر ،اثر قیمتی
کمتر و نقدشوندگی سهام بیشتری دارند.
 )201322ثابت کردند
رقابت اطالعاتی بر نقدشوندگی سهام را از مجرای مدیریت سود نیز بتوان مطرح کرد .داتا و همکاران (
قدرت بازار محصول ،اثر منفی بر مدیریت سود دارد؛ یعنی هرچه شرکت در بازار محصول ضعیفتر باشد ،احتمال درگیری
بیشتر مدیران در مدیریت اقالم تعهدی اختیاری بیشتر است و برعکس .از سوی دیگر پژوهشهای زیادی نیز وجود دارد که
نشان میدهند مدیریت سود ،اثر منفی بر نقدشوندگی سهام دارد؛ زیرا با افزایش مدیریت سود ،کیفیت اطالعات ،کاهش وعدم
تقارن اطالعاتی ،افزایش مییابد و این امر موجب کاهش تمایل سرمایهگذاران آگاه به معامله و کاهش نقدشوندگی سهام می
شود و برعکس .این گونه می توان ثابت کرد افزایش قدرت بازار محصول باعث کاهش مدیریت سود و در نتیجه افزایش
نقدشوندگی سهام میشود (رحمانی و حاجی مرادخانی.)1396 ،
پیشینه پژوهش
 )202023در پژوهشی با عنوان «ریسک شرکت در کشورهای توسعهیافته :تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و شرایط
ورال (
اقتصاد کالن» بیان می کند شرکتها بیشتر با یک شوک ناشی از عدم قطعیت سیاست اقتصادی مخالف هستند .هنگامی که
چشمانداز اقتصاد کالن نامطلوب است ،شرکتها از نظر مالی ریسک کاهش ریسک را در همه سطوح رقابت کاهش میدهند .از
سوی دیگر ،شرایط بازار سهام مطلوب ،مدیران شرکتهای دارای محدودیت مالی را تشویق میکند و تاثیر عدم قطعیت سیاست
اقتصادی را بر ریسک شرکت کاهش میدهد .در کل نتایج ،تاثیر منفی عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر روی ریسکپذیری،
مشروط بر چشمانداز اقتصاد کالن در کشور و رقابت در این صنعت را تایید میکند.
 )202024در پژوهشی با عنوان «عدم قطعیت در ارزیابیهای اقتصاد کالن از مسیرهای انتقال کربن پایین -
باچنر و همکاران (
مورد صنعت آهن و فوالد اروپا» بیان می کنند که اهداف آب و هوایی که در پاریس  2015به توافق رسیدند ،کربن زدایی
عمیق صنایع انرژی و گازهای گلخانهای را حیاتی میسازند .سیاستگذاران به نتایج اقتصاد کالن چنین مسیرهای کربن زدایی
عالقهمند هستند و اغلب بر مطالعات مدلسازی یکپارچه تکیه میکنند .با این حال ،فرضیات مربوط به مدلسازی و عدم
قطعیتها اغلب بدون شک و یا نامریی باقی میمانند ،اگرچه آنها ممکن است نتایج مدلها را کنترل کنند.
 )202025در پژوهشی با عنوان «عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ثبات مالی  -آیا رابطهای وجود دارد؟» بیان
فان و همکاران (
می کنند که کارهای مهم در این مقاله تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ثبات مالی در  23کشور را بررسی میکند .ما
دریافتیم که  EPUتاثیر منفی و آماری معنیداری بر ثبات مالی دارد.
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 )202026در پژوهشی با عنوان «عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ادغام و مالکیت :شواهدی از سوی چین» بیان
شا و همکاران (
می کنند که ما رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ادغام و مالکیت را در چین بررسی میکنیم .شرکتهای موجود در
چین به احتمال زیاد در طول دورههای عدم قطعیت سیاست اقتصادی باال دست به دست میشوند ،که در تضاد با رفتار
شرکتهای آمریکایی است .این موضوع ،تفاوت رفتار اکتساب را بین شرکتها در یک تحول یا اقتصاد نوظهور و شرکتها در
یک اقتصاد توسعهیافته در طول دورههای عدم قطعیت سیاست اقتصادی باال نشان میدهد .شرکتهای دولتی کمتر از عدم
تمایل به کسب مالکیت در طول دورههای عدم قطعیت سیاست اقتصادی باال هستند .به احتمال زیاد  SOEsدر طول
دورههای عدم قطعیت سیاست اقتصادی باال تنها از پول نقد برای  acquisitionsاستفاده میکنند.
 )201927در پژوهشی با عنوان « اثرات عدم اطمینان بر نقدشوندگی بازار :شواهدی از گردباد» بیان می کنند
رهسه و همکاران (
که ما اثرات عدم قطعی ت در نقدشوندگی بازار با استفاده از گردباد را به عنوان یک آزمایش طبیعی مورد آزمایش قرار میدهیم.
با توجه به مقاومت بی سابقه ،مقیاس ،و ماهیت طوفان ،خسارات احتمالی یک ریزش در نزدیکی منطقه نیویورک بزرگ
غیرقابلپیش بینی بوده و در نتیجه نامطمئن هستند .با استفاده از یک تنظیمات متفاوت ،واکنشهای بازار از اعتبار
سرمایهگذاری امالک و مستغالت را با و بدون ویژگی در منطقه تخلیه به طور گسترده منتشر شده از شهر نیویورک ،قبل از
ریزش زمین مقایسه میکنیم .ما تجارت نسبتا کمتر و پیشنهاد قیمت وسیعتر را تحتتاثیر قرار میدهیم .نتایج تایید فرضیه را
در مورد اثرات مخرب عدم قطعیت در عملکرد بازار تایید میکنند.
چودری و همکاران )2018(28طی پژوهشی با عنوان نقدشوندگی و مدیریت اقتصاد کالن در بازارهای نوظهور بیان داشتند،
بازارهای نوظهور به دلیل امکان درآمدهای باالتر و سطح پایین ادغام با بازارهای سرمایه جهانی ،توجه قابلمالحظهای را به
سرمایهگذاری خارجی و تنوع بینالمللی جلب کردهاند .این بازگشتهای باال اغلب باید با هزینههای باالی نقدشوندگی تجارت
در بازارهای درحال ظهور متوازن شوند .مطالعات متعددی نشان دادهاند که سیاستهای بانک مرکزی و دولت عوامل
تعیینکننده مهم نقدشوندگی بازار هستند.
آتاناه و همکاران )2018(29در پژوهشی با عنوان « آیا قرار گرفتن در معرض رقابت خارجی بر نقدشوندگی سهام تاثیر
میگذارد؟ شواهد از دادههای وارد شده در سطح صنعت» بیان می کنند که ما یک ارتباط منفی بین رقابت خارجی و
نقدشوندگی سهام را مستندسازی میکنیم .نتایج ما برای پرداختن به نگرانیهای درونزایی مقاوم هستند .ما در پاسخ به
افزایشی در رقابت خارجی به عنوان کانال پشت نتیجه اصلی ،زوال در محیط اطالعاتی را شناسایی میکنیم .به طور خاص،
متوجه میشویم که ارتباط منفی در میان شرکت هایی که نسبت به پیامدهای منفی رقابت خارجی و شرکتهایی که ضعیف
نظارت نشده اند و پوشش تحلیل گر کمتری دارند ،مشهود است .مقاله ما به درک پیامدهای خارجی آزادسازی تجارت برای
کیفیت بازار مالی کمک میکند.
 )200930طی پژوهشی با عنوان مدل عدم اطمینان و نقدشوندگی بیان داشتند ،نتایج شدید بازار اغلب با
لوتلگه و همکاران (
کمبود نقدشوندگی و عدم تجارت انجام می شود .به نظر می رسد این سقوط بازار بخصوص برای بازارهایی حاد است که معامله
گران به الگوی تجربی خاصی مانند بازارهای مشتق مانند بازار اوراق بهادار تحت حمایت وام یا مشتقات اعتباری متکی هستند.
عسگری و کلهر ( )1397طی پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین سهم بازار با نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در
بازار بورس اوراق بهادار تهران بیان داشتند ،هدف کلی این تحقیق بررسی سهم بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران به تفکیک صنایع مختلف وتاثیر آن بر میزان نقدشوندگی سهام این شرکتها می باشد.این تحقیق شامل دو فرضیه
می باشد )1 .بین سهام بازار با میزان نقدشوندگی سهام شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد  )2با تغییر در سطح عدم تقارن
26
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اطالعاتی شرکت،رابطه بین سهم بازار با ن قدشوندگی سهام تغییر می کند .متغیر مستقل شامل سهم بازار محصول و عدم تقارن
اطالعاتی و متغیر وابسته شامل نقدشوندگی سهام می باشد .نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه ی بین سهم
بازار محصول با درجه نقدشوندگی خطی و مستقیم است ودر شرکتهای با عدم تقارن اطالعاتی در مقایسه با سایر شرکت ها
افزایش درسهم بازار محصول شرکت تاثیرات مثبت کمتری بر نقدشوندگی سهام دارد.
نیکبخت و ابراهیمی ( )1391دریافتند که صرف نظر از قیمت سهام ،اندازه شرکت ،نوسان بازده و نسبت گردش سهام ،بین
کیفیت گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت رابطه معناداری وجود ندارد .نقدشوندگی یک معیار کلیدی از کیفیت بازار
سرمایه است و برای رشد و توسعه بازار یک پیش شرط محسوب می گردد.
سوال های پژوهش
سوال اصلی:
نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی و رقابت اطالعاتی بر نقدشوندگی سهام چه تاثیری دارد؟
سوال های فرعی:
بررسی ارتباط بین نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی و نقدشوندگی سهام چه تاثیری دارد؟
بررسی ارتباط بین رقابت اطالعاتی و نقدشوندگی سهام چه تاثیری دارد؟
بررسی ارتباط رقابت اطالعاتی بازار و نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی بر نقدشوندگی سهام چه تاثیری دارد؟
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی:
بین نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی و رقابت اطالعاتی بر نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
فرضیه  .1بین نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  .2بین رقابت اطالعاتی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  .3رقابت اطالعاتی بازار رابطه بین نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی و نقدشوندگی سهام تعدیل میکند.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است .همچنین از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی-همبستگی است زیرا از طرفی وضع
موجود را توصیف می کند و از طرف دیگر با استفاده از تحلیل رگرسیون ،همبستگی بین متغیرها را کشف میکند .در پژوهش
حاضر برای تدوین ادبیات و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده گردید و این مدارک شامل :صورتهای مالی شرکتها
و یادداشتهای همراه حسابرسی شده ،گزارشهای هفتگی ،مجلههای ماهیانه و سالنامههای بورس اوراق بهادار است .جهت
جمعآوری مبانی نظری از منابع کتابخانهای و برای جمعآوری دادههای مورد نظر جهت آزمون فرضیات از اطالعات منتشره
 32نرم افزار ره آورد نوین و گردآوری اطالعات در این پژوهش است.
توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران31،سایت کدال و
اولین قدم ،تعیین هدف های پژوهشی است .برای درک و روشن شدن این اهداف باید جامعهای را که قصد دارد نمونه مورد
مطالعه را از آن انتخاب شود ،تعریف می شود.
دوره مورد بررسی در این پژوهش ،دوره ای هشت ساله شامل سال های  1390تا  1397است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .نمونه مورد بررسی در این پژوهش به روش حذف سامانمند
تعیین می شود و شرکت هایی که شرایط زیر را دارا باشند جزء نمونه آماری خواهند بود :
 .1سهام شرکت از سال  1390الی  1397در بازار اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
 .2از شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشد.
31
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 .3اطالعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
 .4سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و طی دوره مورد رسیدگی تغییر نکرده باشد.
با در نظر گرفتن محدودیتهای فوق 128 ،شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد.
ارائه مدل و متغیرهای پژوهش
 )201933بیان شده است:
مدل این پژوهش به پیروی از چیو (
()1

()2

متغیر وابسته
نقدشوندگی ()Liq
با توجه به اینکه تعاریف نظری متعددی در مورد نقدشوندگی وجود دارد ،معیارهای مختلف تجربی زیادی نیز برای محاسبه
نقدشوندگی وجود دارد .این مطالعه بر ارتباط بین نقدشوندگی و عدم قطعیت اقتصاد کالن متمرکز شده است .در آزمونهای
اصلی این تحقیق از چهار معیار برای محاسبه نقدشوندگی سهام استفاده میشود.
معیار اول :معیار عدم نقدشوندگی آمیهود که در سال  2002توسط یاکو آمیهود معرفی شد.
() 3
حجم ریالی معاملهشده در روز tام است .به دلیل ماهانه بودن متغیرهای تحقیق،
در رابطه ( ،)3بازده روز tام و
میانگین ساده متغیر فوق در هر ماه محاسبه میشود و در محاسبات استفاده میشود .همچنین برای قابلمقایسه بودن معیارها،
حاصل رابطه ( )3در یک میلیارد ریال ضرب میشود.
معیار دوم :تعداد روزهای بدون حجم معامله که در سال  2006توسط ویمین لیو بهکار گرفته شد.
() 4

تعداد روزهای بدون حجم معامله در طی ماه قبل Turn ،نسبت حجم معامالت ماهانه به تعداد سهام
در رابطه (،)4
تعداد روز معامله در بازار طی ماه قبل Deflator ،تعدیلکننده است که
منتشره در ماه گذشته،
را بین صفر و یک قرار میدهد .در این پژوهش ،با توجه به دادههای محاسبهشده ،مقدار تعدیلکننده
یک میلیارد در نظر گرفته شدهاست .استفاده از متغیر ( Turnنسبت حجم معامالت ماهانه به تعداد سهام منتشرشده) به این
علت است که سهام با گردش باالتر ،نقدشوندهتر بهحساب می آیند و مشابه این است که تعداد روز بدون معامله کمتری دارند.
33
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به دلیل اینکه کل تعداد روزهای معامله در طی ماه میتواند از  15تا  23روز متفاوت باشد ،ضرب عامل
استاندارد تعداد روزهای معامله در ماه را  21روز در نظر میگیرد تا این معیار نقدشوندگی در طی زمان قابلمقایسه باشد( .چیو
)2019
معیار سوم STURN :نسبت حجم معامالت ماهانه به تعداد سهام منتشرشده در ابتدای ماه.
معیار چهارم DVOL :حجم ریالی معامالت ماهانه که برای قابل مقایسه بودن معیارها ،بهصورت میلیارد ریال بیان میشود.
متغیرهای مستقل
در اکثر مطالعات گذشته از حجم پول و نقدشوندگی (سیاست های پولی)یا مخارج دولت و مالیاتها (سیاست های مالی) به
عنوان شاخص نااطمینانی سیاست های کالن اقتصادی استفاده شده است ویکی از مهمترین جنبه های نوآوری این تحقیق
استفاده از شاخص جدید برای محاسبه متغیر نااطمینانی سیاست های کالن اقتصادی می باشد که برگرفته از مقاله چیو34
( )2019است و در ادامه نحوه اندازه گیری آن شرح داده شده است.
نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی
در این تحقیق ،برای اندازه گیری عدم قطعیت خوب و بد در داده ها ،از برآوردگر پیشنهادی توسط بارندورف-نیلسن و
همکاران )2010(35استفاده می شود که واریانس تحقق یافته معمول را به دو مؤلفه تقسیم می کند که به طور جداگانه
حرکات مثبت و منفی را در نظر می گیرد .در کار تجربی حاضر ،نیمه واریانس مثبت (منفی) میزان ناپایداری را که با قسمت
مثبت (منفی) از کل تغییرات تولیدات صنعتی در ارتباط است ،ضبط میکند و مؤلفه پیش بینی آن برای عدم قطعیت
خوب(بد) با مفهوم مدل مطابقت دارد.
در این تحقیق روش به کار گرفته شده توسط سگال و همکاران ( )2015دنبال می شود به طوری که در ان یک متغیر کالن
اقتصادی ( ، )yتولید صنعتی را که بر اساس یک فرکانس ماهانه در نظر می گیرد و از آن برای ساخت واریانس تحقق یافته در
یک فرکانس ساالنه استفاده می شود .از آنجا که  12مشاهده از تولید صنعتی طی یک سال وجود دارد ،رویکرد اندازه گیری
مورد استفاده در این تحقیق مطابق با مجموعه مدلی است که امکان ایجاد شوک های متعدد خوب و بد را در طی یک سال
فراهم می کند .فرض کنید  Δyنرخ رشد تقاضا برای متغیر  yرا نشان می دهد .سپس نیمه واریانس مثبت و منفی تحقق یافته
به شرح روابط زیر تعریف می شود:
و

عملکرد شاخص است ،و  nتعداد مشاهدات  yرا در طی یک سال نشان می دهد .این برآوردگرها تجزیه کاملی از
جایی که
این تجزیه دقیقاً برای هر  nو همچنین در حد مجاز است.
 RVرا ارائه می دهند ،در آن
نیمه واریانس مثبت (منفی) بطور شهودی درباره جهش های توان دوم مثبت (منفی) است .بنابراین ،اختالف نیمه واریانس
مثبت (منفی) با حالتهای واریانس تحقق یافته خوب (بد) از متغیر زمینه ای مطابقت دارد .بنابراین ،در این تحقیق از مؤلفه
قابل پیش بینی این معیار به عنوان شاخص تجربی برای عدم قطعیت خوب (بد) استفاده می شود (سگال و
همکاران.)201536،
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برای ساخت مؤلفه های پیش بینی ،از لگاریتم میانگین متوسط دوره  hبر روی مجموعه زمان  tبا پیش بینی کننده  Xبه
صورت زیر عمل می شود:

 ،رشد
و
مجموعه عوامل پیش بینی کننده معیار  Xtشامل نیمه واریانس متغیرهای تحقق یافته مثبت و منفی
مصرف ( ،)Δcبازده بازار  ،نسبت قیمت سود سهام بازار ( ،)pdنرخ بدون ریسک و گسترش ریسک نکول  defمی باشد.
در این تحقیق هر دوی معیار عدم قطعیت خوب و بد UG ،و  ،UBبه صورت زیر تعریف و درنظر گرفته می شود:

تبدیل به وضعیت لگاریتمی این اطمینان را ایجاد می کند که معیارهای عدم قطعیت مورد استفاده در تحقیق ،مثبت می
باشند.
رقابت اطالعاتی بازار ()D
در اینجا D ،در معادله ( )9یک متغیر مجازی برای در نظر گرفتن رقابت بر روی اطالعات است ،که وقتی شاخص باالتر از
میانگین تعداد سرمایه گذاران مطلع است ارزشی برابر با یک و در غیر این صورت ارزشی برابر با صفر خواهد داشت.
متغیرهای کنترلی
 MKTLiqمعیار نقدشوندگی بازار در سال  tاست.
 INDTLiqمعیار نقدشوندگی سهام در سطح صنعت برای سال  tاست.
 PRICEقیمت سهام  iدر سال ( tمیانگین قیمت روزانه سهام  iدر طی یک سال) است.
 VOLحجم معامالت ریالی سهام  iدر سال ( tمتوسط حجم معامالت روزانه سهام  iدر طی یک سال) است.
 ،VOLAانحراف استاندارد بازده سهام  iدر طی سه سال متوالی است.
و  MKTRETبازده بازار در سال ( tمتوسط بازده روزانه بازار طی یک سال) است.
یافته های پژوهش
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش،
قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری ،الزم است این دادهها توصیف شود .همچنین توصیف آماری دادهها ،گاهی در جهت
تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میرود .آمار توصیفی
شامل مجموعه روشهایی است که برای جمعآوری ،تلخیص ،طبقهبندی و توصیف حقایق عددی به کار میرود .در واقع این
آمار ،دادهها و اطالعات پژوهش را توصیف میکند و طرح یا الگوی کلی از داده ها را برای استفاده سریع و بهتر از آنها بهدست
میدهد .در یک جمع بندی با استفاده مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگیهای یک دسته از اطالعات رابیان کرد.
پارامترهای مرکزی و پراکندگی به همین منظور به کار میروند.کارکردهای این معیارها این است که میتوان خصوصیات اصلی
مجموعهای از دادهها را به صورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آن که به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک می-
کنند ،مقایسه نتایج آن آزمون را با آزمونها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل مینماید.آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش درجداول زیر
ارائه شده است.
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جدول  :1آمار توصیفی متغیرها

رقابت اطالعاتی
بازار

عدم قطعیت بد

عدم قطعیت
خوب

لگاریتم
نقدشوندگی

لگاریتم بازده بازار

میانگین

DD
530905.0

UB
217452.2

UG
270496.2

LOGLIQ
683323.1

MKTRET
009863.2

میانه

000000.1

188926.2

323251.2

757611.1

005817.2

حداکثر

000000.1

536558.2

477121.2

533685.4

257849.2

حداقل

000000.0

812913.1

322219.1

724133.1-

940231.1

انحراف معیار

499320.0

108528.0

143452.0

923079.0

023398.0

چولگی

123857.0-

561451.0

557209.2-

280391.0-

758872.2

کشیدگی

015341.1

529375.3

155690.1

266481.3

332371.2

متغیر
نماد

متغیر
نماد

لگاریتم انحراف
استاندارد بازده
سهام

لگاریتم حجم
معامالت

لگاریتم
لگاریتم قیمت لگاریتم نقدشوندگی
سهام در سطح صنعت نقدشوندگی بازار
سهام

میانگین

VOLA
450614.0

VOL
747362.7

PRICE
630064.3

INDTLIQ
758472.5

MKTLIQ
555857.4

میانه

479846.0

706696.7

574899.3

866927.5

493192.4

حداکثر

583910.1

28192.10

738233.4

20566.10

828309.6

حداقل

025818.1-

969444.4

620136.2

193896.0-

778151.0

انحراف
معیار

312385.0

833158.0

373316.0

815758.1

741818.0

چولگی

590371.0-

129427.0

380427.0

154950.0-

282478.0

کشیدگی

995208.3

216478.3

821104.2

819309.2

864001.3

منبع :محاسبات پژوهش
نتایج آزمون فرضیه
فرضیه اول :بین نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی (چه مثبت و چه منفی) بر
نقدشوندگی سهام تاثیر منفی و معناداری داشته است و حاکی از این موضوع است که افزایش نااطمینانی منجر به افزایش
ریسک مالی و کاهش بازده و نقدشوندگی سهام خواهد شد .این نتایج منطبق بر تئوری های نقدشوندگی و ریسک و مطالعات
چیو ( )2019و رسه و همکاران ( )2019می باشد.
فرضیه دوم :بین رقابت اطالعاتی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل رقابت اطالعاتی بر نقدشوندگی سهام تاثیر مثبت و معناداری داشته است و
حاکی از این موضوع است که افزایش رقابت اطالعاتی منجر به افزایش شفافیت و اعتماد سهامداران و کاهش ریسک مالی و
افزایش بازده و نقدشوندگی سهام خواهد شد .این نتایج منطبق بر تئوری های نقدشوندگی و ریسک و مطالعات چیو ( )2019و
رسه و همکاران ( )2019می باشد.
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فرضیه سوم :رقابت اطالعاتی بازار رابطه بین نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی و نقدشوندگی سهام تعدیل میکند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر تعاملی مستقل نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی (چه مثبت و چه منفی) و
رقابت اطالعاتی بر نقدشوندگی سهام تاثیر مثبت و معناداری داشته است و حاکی از این موضوع است که افزایش رقابت
اطالعاتی اگرچه با نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصاد ی (چه مثبت و چه منفی) همراه باشد ،به علت افزایش شدید رقابت
منجر به افزایش شفافیت و اعتماد سهامداران و کاهش ریسک مالی و افزایش بازده و نقدشوندگی سهام خواهد شد .این نتایج
منطبق بر تئوری های نقدشوندگی و ریسک و مطالعات چیو ( )2019و رسه و همکاران ( )2019می باشد.
محدودیت های پژوهش
گام نهادن در راه رسیدن به هدف ،با محدودیتهایی همراه است که باعث میشود رسیدن به هدف مورد نظر با کندی همراه
شود .در این راستا ،محدودیتهای پژوهش حاضر بهشرح زیر قابل ذکر است:
روش نمونه گیری در این تحقیق روش حذفی در نمونه گیری غیر تصادفی بوده و قابلیت تعمیم به کل شرکت ها را ندارد.
قلمرو زمانی مطالعه حاضر از سال  1392تا  1397است ،بنابراین در تعمیم نتایج به دورههای قبل از سال  1392و بعد از سال
 1397باید احتیاط شود.
دادههای استخراج شده از صورتهای مالی شرکتها ،از بابت تورم تعدیل نگردیده است.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
با توجه به فرضیه اول و با توجه به نتایج تحقیق که نشان می دهد اثر متغیر نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی (چه مثبت
و چه منفی) بر نقدشوندگی سهام تاثیر منفی و معناداری داشته است ،به مدیران مالی شرکت ها پیشنهاد می شود جهت
افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها ،سیاست های مقابله با نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی (چه مثبت و چه منفی) را
در پیش بگیرند و به مدیران کالن اقتصادی نیز توصیه می شود سیاست های کاهش نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی
(چه مثبت و چه منفی) در پیش گرفته شود ،زیرا افزایش نااطمینانی منجر به افزایش ریسک مالی و کاهش بازده و نقدشوندگی
سهام خواهد شد.
با توجه به فرضیه دوم و با توجه به نتایج تحقیق که نشان می دهد اثر متغیر رقابت اطالعاتی بر نقدشوندگی سهام تاثیر مثبت
و معناداری داشته است ،به مدیران مالی شرکت ها پیشنهاد می شود جهت افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها ،سیاست های
افزایش رقابت اطالعاتی را در پیش بگیرند زیرا افزایش رقابت اطالعاتی منجر به افزایش شفافیت و اعتماد سهامداران و کاهش
ریسک مالی و افزایش بازده و نقدشوندگی سهام خواهد شد.
با توجه به فرضیه سوم و با توجه به نتایج تحقیق که نشان می دهد اثر متغیر تعاملی مستقل نااطمینانی سیاستهای کالن
اقتصادی (چه مثبت و چه منفی) و رقابت اطالعاتی بر نقدشوندگی سهام تاثیر مثبت و معناداری داشته است ،به مدیران مالی
شر کت ها پیشنهاد می شود جهت افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها ،سیاست های مقابله با نااطمینانی سیاستهای کالن
اقتصاد ی (چه مثبت و چه منفی) را در پیش بگیرند و به مدیران کالن اقتصادی نیز توصیه می شود سیاست های کاهش
نااطمینانی سیاستهای کالن اقتصادی (چه مثبت و چه منفی) در پیش گرفته شود ،اما نکته مهمتر سیاست های افزایش
رقابت اطالعات ی است که می تواند نااطمینانی ها را خنثی کند ،زیرا افزایش رقابت اطالعاتی اگرچه با نااطمینانی سیاستهای
کالن اقتصاد ی (چه مثبت و چه منفی) همراه باشد ،به علت افزایش شدید رقابت منجر به افزایش شفافیت و اعتماد سهامداران
و کاهش ریسک مالی و افزایش بازده و نقدشوندگی سهام خواهد شد.
پیشنهاد می شود تأثیر اعتماد به نفس مدیریتی و تامین اعتبار داخلی بر سایر موضوعات مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار
گیرد .از طرفی ،با توجه به حذف شرکت های سرمایه گذاری ،بانک ها و بیمه ها ،به علت ساختار متفاوت آنها ،پیشنهاد میشود
که موضوع مورد مطالعه ،در این گروه از شرکت ها به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که در پژوهشی تاثیر تامین اعتبار داخلی بر نقدشوندگی سهام بررسی شود.
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