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چكيده
در این پژوهش به بررسی مشخصه های استرس مالی که مطابق با ادبیات پژوهش شناسایی شدهاند ،شامل
عدماطمینان سرمایهگذاران به ارزش بنیادین داراییهای مالی ،عدمتقارن اطالعاتی ،عدمتمایل سرمایهگذاران به
نگهداری داراییهای ریسکی و عدمتمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهای غیرنقد ،در قالب  4فرضیه،
پرداخته شده است .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی رابطه میان متغیر مستقل
و وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شد .در ادامه به منظور آزمون فرضیههای پژوهش با
استفاده از اطالعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،از طریق روش نمونهگیری
حذفی 59 ،شرکت (در قالب  9055مشاهده شرکت -ماه) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند .در نهایت نتایج
پژوهش حاضر با تایید کلیه فرضیهها نشان می دهند ،متغیرهای فوق الذکر به عنوان مشخصههای استرس مالی
در بازار سرمایه ایران میباشند.
واژههاي كليدي :استرسمالی ،ریسک ،عدماطمینان ،عدمنقدشوندگی ،عدمتقارن اطالعاتی.
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 -1مقدمه
بحران مالی اخیر که به عقیده بسیاری از کارشناسان ،یکی از بزرگترین بحرانهای ایجاد شده در دنیا بعد از
بحران دهه  2595میباشد ،نه تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر خود قرار داد .از
این رو آن را به سونامی عظیمی تشبیه کردهاند که از آمریکا شروع شد و رفتهرفته با گسترش دامنه خود به
کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرد و در این میان ،حتی اقتصاد کشورهای کوچک را نیز تحت
تاثیر قرار داد (پارک و مرکادو.)4524 ،
در پی این بحران اقتصاد شاهد اعالم ورشکتگی موسسههای مالی مختلف و خرید آنها توسط دولت یا
شرکتهای رقیب بود .شاخص قیمت در بورس های بزرگ و کوچک دنیا با کاهش قابل توجه روبرو شد .قدرت
وام دهی و نقدینگی در اختیار موسسات مالی به شدت کاهش یافت .همچنین در ادامه با سرایت بحران به بخش
واقعی اقتصاد رشد اقتصا دی کاهش و نرخ بیکاری در دنیا افزایش یافت (سویک و همکاران.)4529 ،
در سال های اخیر ،اثرات مخرب و با تناوب رو به تزاید بحرانهای مالی در بازارهای نوظهور ،به شکل
چشمگیری در دستور کار سیاست گذاران سراسر دنیا قرار گرفته است ،تا از وقوع مجدد اینگونه بحرانها که
منجر به ناتوانی بازار مالی در انجام وظایفش شده و کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی را به همراه دارد،
جلوگیری نمایند (میشکین.)4555 ،
استرس مالی عبارت است از شرایطی که در آن بازارهای مالی و اقتصاد به احتمال زیاد با آشفتگی مالی
مواجه میباشند (ایلینگ و لیو .)4559 ،استرس مالی ناشی از شوکها و ساختار مالی آسیب پذیر میباشد .لذا
هر چه شکنندگی مالی (ضعف در شرایط و ساختار مالی) بیشتر باشد نه تنها خود بلکه با تاثیر ورود شوکها به
بازار و تکثیر و تقویت آن از طریق افزایش زیان مالی ،ریسک (افزایش در احتمال زیان مورد انتظار) و عدم
اطمینان (کاهش اطمینان به احتمال زیان) در بازار ،موجب افزایش استرس شده (ایلینگ و لیو4559 ،؛ نلسن و
پرلی ) 4559 ،و با افزایش هزینه اعتبار و ایجاد عدماطمینان در موسسات مالی و سرمایهگذاران موجب ایجاد
روند نزولی در اقتصاد میشود (سویک و همکاران4529 ،؛ هاکیو و کیتن.)4555 ،
افزایش در استرسمالی ،به سه شکل میتواند کاهش فعالیتهای اقتصادی را به همراه داشته باشد .اول آن
که افزایش عدماطمینان در خصوص قیمت داراییهای مالی میتواند منجر به افزایش نوسان در قیمت داراییها
شود .مطالعات تجربی نشان میدهند ،نوسانا ت قیمتی ضمن محتاط کردن بیشتر بنگاهها ،منجر به تاخیر
انداختن تصمیمات مهم در مورد سرمایه گذاری و یا استخدام نیروی کاری تا زمان رفع عدم اطمینان میشود
(هاکیو و کیتن.)4555 ،
دیگر آن که استرس مالی با افزایش در هزینههای بنگاهها ،ممکن است از طریق کاهش مخارج آنها منجر به
کاهش فعالیتهای اقتصادی شود .عدمتمایل به نگهداری داراییهای ریسکی و افزایش عدمتقارن اطالعاتی ،می -
تواند منجر به افزایش هزینه استقراض بنگاهها شود .بهعالوه استرس مالی میتواند هزینههای بیشتری را از طریق
انتشار اوراق جدید بر بنگاههاتحمیل نماید .همچنین تغییر ناگهانی در انتظارات سرمایهگذاران باعث کاهش ارزش
خالص شرکت ها شده و به تبع آن با کاهش غیرمنتظره در ثروت آنها منجر به افزایش شدیدتر هزینههای تامین
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مالی بنگاهها میگردد (دوینگ و هاکیو .)4525 ،بنابراین افزایش هزینههای تامین مالی باعث میشود ،بنگاهها
مخارج خود را کاهش داده و این امر موجب رکود بیشتر فعالیتهای اقتصادی میشود.
آخر آنکه ،استرس مالی موجب اتخاذ استانداردهای اعتباری سختگیرانه توسط بانکها شده و از این طریق
موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی میگردد .یکی از دالیلی که سرمایهگذاران درخواست بازده بیشتری روی
اوراقبدهی یا سهام (در دوران بحران مالی) میکنند ،این است که بانکها تمایل کمتری به قرض دادن دارند
(سویک و همکاران4529 ،؛ هاکیو و کیتن .)4555 ،در چنین شرایطی بانکها اقدام به کاهش وامدهی به دو
صورت میکنند ،اول آنکه با افزایش نرخ بهره وامهای جدید ،جذابیت آن را برای قرضگیرندگان کاهش می -
دهند (دوینگ و هاکیو .)4525 ،دیگر آن که با افزایش حداقل استانداردهای اعتباردهی ،استقراضکنندگان را
سختتر واجد شرایط دریافت وام میکنند (لن و مورگان .)4559 ،بنابراین سیاستهای اتخاذ شده از سوی بانک -
ها میتواند ضمن افزایش هزینههای تامین مالی بنگاهها ،با تاثیر بر مخارج آنها موجبات کاهش فعالیتهای
اقتصادی و تشدید اثرات مخرب استرسمالی را فراهم آورد.
با توجه به اثرات نگرانکننده بحران ،بیم این که ایران نیز در معرض آسیبهای ناشی از آن قرار بگیرد وجود
دا شت .اگرچه به دلیل عدم ارتباط بازارمالی ایران و درآمیختگی اندک آن با بازارهایجهانی ،اثراتمستقیم و
فوری این بحران در بخش پولی و مالی کشور ،همانند کشورهای اروپایی و آسیای شرقی قابل توجه نبود ،اما
اثرات غیرمستقیم و بلندمدت بحران در بازارهایمالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد به ویژه با توجه به وابستگی
اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی ،می تواند متغیرهای کالن اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد .همچنین این
نگرانی وجود داشت ،پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار ،محدودکردن منابع مالی در
اختیار و همچنین حاشیه سود شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ،به بورس ایران کشیده شود و با متضرر
کردن سهامدارن ،بر توسعه بازار سرمایه و اجرای سیاستهای کلی اصل  44اثر بگذارد.
علیرغم آنکه ادبیات فراوانی در خصوص بررسی وقوع بحرانهای بدهی ،بانکی و بازار ارز و تشخیص
مشخصههای آن وجود دارد ،اما اکثر آنها در تعیین زمان و شدت بحران با شکست مواجه شدهاند (پارک و
مرکادو .)4524 ،بر این اساس به نظر می رسد ،شناخت منابع اصلی ایجادکننده استرس مالی و اثرات آن به
عنوان یکی از حوزههای مهم در مباحث مالی محسوب میشوند .لذا فرضیههای تحقیق به شرح ذیل بیان می-
شوند:
 )2عدم اطمینان سرمایهگذاران به ارزشبنیادین داراییهای مالی در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از
مشخصههای استرس مالی محسوب میشود.
 )4عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از مشخصههای استرسمالی محسوب میشود.
 )9عدمتمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهایریسکی در بازار سرمایهایران به عنوان یکی از مشخصه -
های استرسمالی محسوب میشود.
 )4عدمتمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهایغیرنقد در بازار سرمایهایران به عنوان یکی از مشخصه -
های استرسمالی محسوب میشود.
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 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
استرس مالی
در یک مفهوم کلی ،استرسمالی را می توان اختالل در عملکرد نرمال بازار مالی تعریف کرد (ایلینگ و لیو،
 .)4559به بیان دیگر استرس مالی به عنوان شرایطی شناخته میشود که در نتیجه عدماطمینان و تغییر
انتظارات نسبت به زی ان بازارها و موسسات مالی ایجاد شده و بر متغیرهای اقتصادی تاثیر میگذارد (ات و
همکاران4522 ،؛ ایلینگ و لیو.)4559 ،4559 ،
استرس مالی شرایطی است که منجر به ناتوانی موسسات مالی در انجام تعهداتشان و از دستدادن توانایی
تخصیص منابعمالی میشود (کاردارلی و همکاران .)4555 ،همچنین استرس مالی منجر به گسترش بیثباتی
مالی شده و با اختالل در عملکرد سیستم مالی ،به رشداقتصادی و رفاه اجتماعی آسیب میرساند (دوکا و پلتنن،
4522؛ نلسن و پرلی .)4559 ،با توجه به آنکه گسترش استرسهایمالی نوعاً از طریق افزایش عدمتعادلهای
مالی ناشی از اختالل در شرایط اقتصاد میباشند (بریو و الو ،)4554 ،لذا چنانچه بیش از حد طوالنی شوند،
برگشت اقتصاد و بازارهای مالی را به حالت عادی ،با مشکل مواجه خواهد ساخت (ایلینگ و لیو.)4559 ،
مطابق با ادبیات پژوهش مشخصههایی از قبیل عدماطمینان در خصوص ارزش بنیادین داراییها ،کاهش
تمایل به نگهداری داراییهای ریسکی ،کاهش تمایل به نگهداری داراییهای غیرنقد و افزایش عدمتقارن
اطالعاتی به عنوان مشخصههای استرسمالی محسوب میشوند (هاکیو و کیتن.)4555 ،
عدماطمينان سرمایهگذاران به ارزش بنيادین داراییها
یک مشخصه معمول استرسمالی ،افزایش عدماطمینان در میان سرمایه گذاران در خصوص ارزش بنیادین
داراییهای مالی میباشد .عدماطمینان در مورد ارزشبنیادی داراییها نشاندهنده عدماطمینان بیشتر در مورد
چشم انداز آتی اقتصاد و یا برخی از بخشهای خاص آن میباشد .در نتیجه ،افزایش عدماطمینان در مورد شرایط
اقتصادی میتواند باعث کاهش اطمینان وامدهندگان و سرمایهگذاران نسبت به ارزشهای فعلی این جریانهای
نقدی گردد.
همچنین زمانیکه ابتکارات مالی ،اختصاص دادن احتماالت به پیامدهای مختلف را برای وامدهندگان و
سرمایهگذاران دشوار میسازد ،عدماطمینان در مورد ارزشهایبنیادی داراییهای مالی میتواند افزایش یابد .این
نوع عدم اطمینان به عنوان شکلی از ریسک ناشی از ناشناختهبودن و یا غیر قابل اندازهگیری بودن نگریسته می -
شود .به بیان دیگر فقدان تجربه تاریخی در خصوص یک دارایی مالی ،سرمایهگذاران را نسبت به قضاوت در مورد
بازده احتمالی یک دارایی جدید با مشکل مواجه خواهد ساخت (کابالر و کریشنامرسی ،)4550 ،لذا افزایش عدم -
اطمینان در خصوص ارزش داراییها منجر به نوسانپذیری بیشتر قیمت آنها میشود (هاوش و هس.)4550 ،
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عدمتمایل سرمایهگذاران به نگهداري داراییهاي ریسكی
یکی دیگر از نشانههای معمول استرس مالی ،کاهش شدید تمایل به نگهداری داراییهای ریسکی میباشد.
چنین تغییری موجب خواهد شد ،سرمایهگذاران بازده بیشتری را روی داراییهای ریسکی و بازده کمتری را روی
داراییهای غیرریسکی درخواست نماید .در چنین شرایطی عمدتاً سرمایهگذاران از داراییهای ریسکی دور شده و
به سمت داراییهای کم ریسک می روند ،در نتیجه تفاوت بین نرخ بازده دو دارایی زیاد شده و هزینه استقراض
داراییهای ریسکی را باال میبرد (کابالر و کرالت.)4552 ،
در چنین شرایطی ،وامدهندگان و سرمایهگذ اران تاوان بیشتری برای داشتن داراییهای پرخطر خواهند
پرداخت .لذا بازده مورد انتظار بیشتری در این داراییها ،نسبت به داراییهای ایمن ،انتظار دارند (هاکیو و کیتن،
 .)4555این تغییرات در ترجیحات ،دور شدن از داراییهای پرخطر و حرکت به سوی داراییهای ایمن غالباً تحت
عنوان "پرواز به سوی کیفیت" خوانده می شود که نتیجه آن گسترش شکاف میان نرخ بازدهی در این دو نوع
دارایی و افزایش هزینه اخذ وام برای وام گیرندگان نسبتاً پر خطر میباشد (کابالرو و کرالت.)4552 ،
عدم تمایل سرمایهگذاران به نگهداري داراییهاي غيرنقد
یکی دیگر از نشانههای استرسمالی ،کاهش تمایل برای نگهداری داراییهای غیرنقد میباشد .در برخی موارد
یک دارایی به جهت محدودیت بازار ثانویه و اثرپذیری زیاد قیمت از فروش آن در حجم زیاد ،غیرنقد میشود .در
موارد دیگر ،یک دارایی ممکن است به علت کیفیت باالی آن غیرنقد باشد و عدمتقارن اطالعات میان خریدار و
فروشنده ،صاحب دارایی را از فروش دارایی به قیمتی نزدیک به ارزش بنیادی آن (برای مثال ،ارزشی که اگر
صاحب دارایی آن را تا زمان سررسید نگاه میداشت) باز میدارد.
نقدشوندگی دارایی ،هزینههای مورد انتظار بحران را تحت تاثیر قرار میدهند .زیرا داراییهای با نقدشوندگی
پایین ،در مقایسه با ارزش منصفانهشان با تخفیف بیشتری به فروش میرسند .این موضوع ،هزینههای مورد
انتظار فروش این داراییها را در شرایط بحرانی افزایش میدهد .طی بحرانهایمالی ،تمایل سرمایهگذاران معموالً
به داشتنداراییهایغیرنقد کاهشیافته و تمایل به نگهداری داراییهاینقد افزایش مییابد که در نتیجه آن،
شکاف میان نرخ بازدهی این دو نوع دارایی گسترشیافته و هزینه اخذ وام برای سازمانهایی که اوراقبهادار
غیرنقد صادرمیکنند ،افزایش مییابد .از این رفتار در بازار تحت عنوان "پرواز به سوی نقدینگی" یاد میشود.
بنابراین تغییر در نقدشوندگی دارایی ها با تاثیر بر تقاضا برای آنها در بازار موجب تغییر و نوسان قیمتها در بازار
میشود.
عدم تقارن اطالعاتی
چهارمین نشانه متداول استرس مالی ،عدمتقارناطالعاتی بین قرضدهنده و قرضگیرنده یا فروشنده و
خریدار دارایی مالی میباشد .عدمتقارن اطالعاتی زمانی وجود دارد که قرضگیرنده چیز بیشتری در مورد شرایط
مالی نسبت به قرضدهنده می داند و یا فروشنده آگاهی بیشتری در مورد کیفیت واقعی دارایی نسبت به خریدار
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دارد .این شکاف اطالعاتی میتواند منجر به انتخاب مغیار (معکوس) ،خطر اخالقی ،افزایش متوسط هزینههای
استقراض برای بنگاه و کاهش قیمت متوسط دارایی در بازار شود (هاکیو و کیتن .)4555 ،بنابراین عدمتقارن
اطالعاتی با توجه به دگرگونی در کیفیت قرضگیرندگان یا داراییهایمالی از یکسو و کاهشاطمینان سرمایه -
گذاران در مورد دقت اطالعات در رابطه با بنگاهها از سوی دیگر ،می تواند ضمن ایجاد نوسان در قیمت دارایی
مالی (سهام) ،موجب تقویت استرس مالی در بازار مالی شود (هاکیو و کیتن.)4555 ،
 -3روششناسی پژوهش
تحقیقحاضر از نظر توجه به زمان گذشتهنگر ،از لحاظ هدفکاربردی و با توجه به نوع ،پسرویدادی میباشد.
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی رابطه میان متغیر مستقل و وابسته از روش -
آماری رگرسیون چند متغیره استفاده میشود .همچنین تجزیه وتحلیل دادهها براساس روش مطالعه دادههای
ترکیبی میباشد.
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعهآماری تحقیق را تشکیل خواهند داد .لذا بنگاه
به عنوان سطح تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر میباشد .روش نمونهگیری ،روش حذفی بوده است ،بدین ترتیب که
کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر بوده جزء نمونه آماری لحاظ شده و آن دسته از شرکت -
هایی که این شرایط را نداشتهاند از نمونه آماری ،حذف گردیدهاند .دوره مورد مطالعه در این تحقیق از سال 2925
تا  2959به مدت  9سال میباشد .شرایط برای انتخاب نمونه به شرح زیر می باشند:
 )2از سال  2925تا  2959در بورس حضور داشته باشند؛
 )4اطالعات مورد نیاز شرکت ،در دسترس باشد؛
 )9شرکت در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی را تجربه نکرده باشد؛
 )4شرکتهای مورد نظر جزو بانکها و واسطهگری مالی ،شرکتهای هلدینگ و لیزینگ نباشند؛
 )9شرکتها نباید در طی دوره تحقیق بیشتر از  9ماه توقف فعالیت داشته باشند؛
 )9سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد .با اعمال محدودیتهای فوق ،نمونهای شامل 9055
شرکت -ماه مربوط به  59شرکت انتخاب گردیده است.
جدول  -1نحوه انتخاب و استخراج نمونهآماري

747

توضيحات

تعداد شركتها

کل شرکتهای موجود در بورس

429

شرکتهایی که بعد از سال  25در بورس پذیرفته شدهاند

94

شرکتهای غیرمنطبق با  45اسفندماه
شرکتهای جزو بانکها و واسطهگری مالی ،شرکتهای هلدینگ و لیزینگ

255
55

شرکتهایی که تغییر سال مالی را تجربه کردهاند

29
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توضيحات

تعداد شركتها

شرکتهای دارای وقفه معامالتی بیش از  9ماه

99

شرکتهایی که اطالعات ناقص دارند

49

نمونهآماری پژوهش

59

 -4متغيرهاي پژوهش
 استرس مالی
به طورکل بحران در بازار سرمایه به عنوان کاهش شدید در شاخص کل بازار شناخته میشود (ایلینگ و لیو،
 ،)4559لذا بررسی نوسانات شاخص سهام می تواند اطالعات مفیدی را در خصوص استرس مالی فراهم آورد
(باالکریشنان و همکاران .)4555 ،این متغیر با نماد  FEنشان داده میشود.
 عدم اطمينان سرمایه گذاران به ارزش بنيادین داراییهاي مالی
با توجه به ادبیات پژوهش ،به منظور بررسی عدماطمینان سرمایهگذاران در خصوص ارزش بنیادین داراییها،
از قیمت اختیار معامله روی آن دارایی می توان استفاده کرد .این معیار شاخصی مفید و به موقع از عدم اطمینان
سرمایهگذاران فراهم میآورد و با نوسان قیمت سهام مرتبط میباشد (نلسن و پرلی .)4559 ،این متغیر با نماد
 UCFVنشان داده میشود.
براین اساس مدل زیر جهت آزمون فرضیه اول ارائه میشود (سایر متغیرها در ادامه آورده شدهاند):
رابطه )2

FE = α + β1 UCFVi,t + β2 BM i,t + β3 VarCoefi,t +β4 PRICEi,t+ ɛi,t

 عدم تقارن اطالعاتی
برای اندازهگیری این متغیر از گردش معامالت استفاده میشود .این معیار از حاصل تقسیم تعداد سهام معامله
شده بر تعداد سهام در جریان شرکت بدست می آید( .هلو .)4524 ،این متغیر را با  INASنشان داده میشود.
براین اساس مدل زیر جهت آزمون فرضیه دوم ارائه میشود:
رابطه )4

FE = α + β1 INASi,t + β2 BM i,t + β3VarCoefi,t +β4 PRICEi,t+ ɛi,t

 عدم تمایل سرمایهگذاران به نگهداري داراییهاي ریسكی
برای اندازهگیری این معیار از  βاستفاده میشود.
رابطه )9

COVi,M

σ2 M
سال هفتم /شماره بیستوششم /تابستان 7332

=β

743

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

که در آن :β ،معیار ریسک سهم؛  : Covi,Mکوواریانس بازده سهم و بازار؛  :δ2Mواریانس بازده بازار .این متغیر با
نماد  UHRAنشان داده میشود .براین اساس مدل زیر جهت آزمون فرضیه سوم ارائه میشود:
رابطه )4

FE = α + β1 UHRA i,t+ β2 BM i,t + β3VarCoefi,t +β4 PRICEi,t+ ɛi,t

 عدم تمایل سرمایهگذاران به نگهداري داراییهاي غيرنقد
برای اندازهگیری این معیار از شکاف عرضه و تقاضا استفاده میشود .تفاوت بین پایینترین قیمت پیشنهادی
فروش و باالترین قیمت پیشنهادی خرید به شکاف عرضه و تقاضا مرسوم است .در واقع هرچه شکاف عرضه و تقاضا
کمتر باشد ،سهام ازقابلیت نقدشوندگی باالتری برخوردار است (آمیهود و مندلسون .)2529 ،اختالف بین بهترین
قیمت خرید و فروش ،به طور وسیع به عنوان معیار ریسک نقدشوندگی استفاده میشود (هلو.)4524 ،
رابطه )9

AP – BP
(AP + BP) / 2

= BAi

که در آن :i ،نمونه مورد بررسی؛  : BAاختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی روزانهی سهم؛ :AP
بهترین (کمترین) قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت  iدر هر روز؛  : BPبهترین (باالترین) قیمت پیشنهادی
خرید سهام شرکت  iدر هر روز .این متغیر با نماد  UHULنشان داده میشود .براین اساس مدل زیر جهت آزمون
فرضیه چهارم ارائه میشود:
رابطه )9

FE = α + β1 UHRAi,t+ β2 BMi,t + β3 VarCoefi,t +β4PRICEi,t+ ɛi,t

 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام
این نسبت از رابطه زیر بدست میآید و از نماد  BMبرای آن استفاده میشود.
STOCKBV

رابطه )0

= BM
STOCKMV

 ضریب تغييرات سود
این معیار به عنوان شاخصی از ریسک عملیاتی شرکت بوده و معادل نسبت انحراف معیار سود بر میانگین
سود بین ماههای مورد بررسی پژوهش میباشد .از نماد  VarCoefi,tبرای این متغیر استفاده میشود.
رابطه )2

)δ(E
)X (E

744
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 قيمت سهام
این متغیر اشاره به قیمت پایانی روزانه سهام دارد و با نماد  PRICEنشان داده میشود.
 -5یافتههاي پژوهش
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به
متغیرها الزم است .جدول  ،4آمار توصیفی دادههای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می -
دهد.
جدول  -2آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي تحقيق
متغير

ميانگين

ميانه

حداقل

حداكثر

انحراف معيار

FE

25449

20555

0552

92492

2424/29

UCFVi,t

4052

2224

-955/94

94429/52

4902/54

INASi,t
UHRAi,t

5/559
5240

5/559
5259

5
-425/42

5/92
904/94

5/54
95/20

UHULi,t

-5/595

-5/525

-5/25

5/42

5/59

BMi,t

49/022

5/994

-2/95

2522/52

222/24

VarCoefi,t

5/599

5/592

-29/22

94/44

4/99

PRICEi,t

9299

9522

5

2025949

5542/24

 :FEشاخص کل در بازار سرمایه در زمان  :UCFVi,t ،tعدم اطمینان سرمایهگذاران به ارزش بنیادین سهام شرکت i
در زمان  :INASi,t ،tعدم تقارن اطالعاتی شرکت  iدر زمان  :UHRAi,t ،tعدم تمایل سرمایهگذاران به نگهداری سهام
ریسکی شرکت  iدر زمان  :UHULi,t ،tعدم تمایل سرمایهگذاران به نگهداری سهام غیرنقد شرکت  iدر زمان :BMi,t ،t
نسبت ارزش دفتریبه ارزش بازار سهام شرکت  iدر زمان  :VarCoefi,t, ،tنسبت ضریب تغیرات بازده سهام شرکت  iدر
زمان  :PRICEi,t ،tقیمت سهام شرکت  iدر زمان .t

 -1-5آزمون نرمال بودن متغير وابسته
یکی از فرضیات اساسی در رگرسیون آن است که متغیر وابسته ،نرمال باشد .همانطور که جدول  9نشان
میدهد ،سطح معنیدار متغیر وابسته در سالهای مختلف از  %9بزرگتر است ،که حکایت از نرمال بودن توزیع
متغیر وابسته دارد.
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جدول  -3آزمون كلموگروف -اسميرنف
98

89

81

82

83

آماره Z

5/992

5/224

5/452

5/929

5/559

P-value

5/994

5/424

5/592

5/924

5/424

نتيجه آزمون

 H0تأیید میشود

 H0تأیید میشود

 H0تأیید میشود

 H0تأیید میشود

 H0تأیید میشود

 -2-5تعيين روش بكارگيري دادههاي تركيبی
در پژوهش حاضر ،مدلهای شماره  2تا  4با استفاده از دادههای ترکیبی (ماه-شرکت) مربوط به  59شرکت -
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تخمینزده میشود .بنابراین پیش از تخمین مدل با استفاده از داده -
های ترکیبی ،باید در مورد روش مناسب بکارگیری اینگونه دادهها در تخمین ،تصمیمگیری نمود .لذا ابتدا باید
مشخص شود که اصوالً نیازی به در نظر گرفتن ساختار پانل دادهها (تفاوتها یا اثرات خاص شرکت) وجود دارد
یا اینکه میتوان دادههای مربوط به شرکتهای مختلف را ادغام ( )Poolingکرد و از آن در تخمین مدل استفاده
نمود .در تخمینهای تک معادلهای ،برای اخذ تصمیم اخیر از آماره آزمون ( Fلیمر) استفاده میشود.
 -3-5آزمون ( Fليمر)براي انتخاب روش تركيبی ( )Poolingیا تلفيقی ()Panel
اغلب برای انتخاب بین مدل پولینگ و اثرات ثابت از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .در آزمون  Fفرضیه
یکسان بودن عرض از مبدأها )روش  Poolingیا ترکیبی) در برابر فرضیه مخالف ،H1ناهمسانی عرض از مبدأها
(روش دادههای پانلی یا تلفیقی) قرار میگیرد .به عبارت دیگر فرضیه صفر آزمون بیان میکند ،تفاوتی میان
ضرایب برآورد شده برای تکتک مقاطع و ضریب برآورد شده جمعی وجود ندارد .بدین معناکه لزومی به برآورد
مدل با استفاده از دادههای تابلویی وجود ندارد.
H0

جدول  -4نتایج آزمون ( Fليمر) براي انتخاب روش تركيبی ( )Poolingیا تلفيقی ()Panel
مدل

آماره F

P-value

نتيجه آزمون

اول

4/99429

5/555

 H0رد میشود

دوم

5/99942

5/5995

 H0تأیید میشود

سوم

2/29295

5/9429

 H0تأیید میشود

چهارم

2/54295

5/4494

 H0تأیید میشود

همانگونه که در جدول  4دیده میشود ،در سطح اطمینان  59درصد ،تنها در مدل  2فرض صفر آزمون رد
شده و بنابراین باید از روش داده های پانل استفاده نمود .لذا در مورد مدل اول بحث انتخاب از بین مدلهای
اثرات ثابت و تصادفی پیش میآید که برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده میشود.
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 -4-5آزمون هاسمن براي انتخاب بين مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی
همانطورکه پیش از این ذکر شد در صورتی که نتیجه آزمون Fبرآورد مدل به روش دادههایی تابلویی باشد،
الزم است تعیین شود که مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود یا به روش اثرات تصادفی که برای این منظور از
آزمون هاسمن استفاده میشود .فرضیه H0در آزمون هاسمن ،به برابری برآوردکننده هر دو روش حداقل مربعات
تعمیم یافته و متغیر مجازی اشاره دارد .لذاچنانچه فرضیه  H0رد شود ،برابری برآوردهای این روش رد و توصیه
میشود از روش تصادفی برای دریافت در واحدهای مقطعی استفاده شود.
جدول  -5نتایج آزمون هاسمن براي انتخاب بين مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی
مدل

آماره  2

P-value

نتيجه آزمون

اول

429/52294

5/5555

 H0رد میشود

نتیجه جدول  ،9بیانگر آن است که ضمن رد فرضیه صفر ،در مدل اول باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد.
 -5-5آزمون ناهمسانی واریانس
در پژوهش حاضر برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون بروش -پاگان  /کوک  -ویسبرگ با
استفاده از نرم افزار  Stataاستفاده شده است.
جدول  -6نتایج آزمون آزمون بروش-پاگان /كوک  -ویسبرگ براي كشف ناهمسانی واریانس
مدل

آماره  2

P-value

نتيجه آزمون

اول

9/59

5/2254

 H0تأیید میشود

دوم

2/94

5/5595

 H0رد میشود

سوم

9/24

5/5422

 H0رد میشود

چهارم

222/25

5/5555

 H0رد میشود

بروش -پاگان  /كوک  -ویسبرگ

مطابق با جدول  ،9در تمامی مدل های رگرسیون پژوهش به غیر از مدل اول ،ناهمسانی واریانس وجود دارد ،لذا
برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس ،از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده میشود.
 -6-5آزمون فرضيه اول
فرضیه اول بیان میکند ،عدم اطمینان سرمایهگذاران به ارزش بنیادین داراییهای مالی در بازار سرمایه ایران به
عنوان یکی از مشخصههای استرس مالی محسوب میشود.
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جدول  -7خالصه نتایج آماري آزمون فرضيه اول
متغير
C
UCFV
BM
Varcoef
PRICE
آمارهF
معناداری F

ضریب
29299/29
2/592
-49/944
-42/944
5/294
94/245
5/555

آماره t
انحراف معيار
249/922
249/425
5/492
5/222
-4/522
4/024
-5/995
99/245
25/242
5/529
R2تعدیل شده
آماره دوربین واتسن

سطح معناداري
5/555
5/555
5/555
5/944
5/555
5/445
5/500

مقایسه مقدار آماره  )94/245( Fدر جدول فوق با مقدار  Fجدول ،نشان دهنده معناداری کلی مدل
رگرسیونی برازش شده در سطح خطای  2درصد است .در مدل اثرات ثابت اولیه ،مقدار محاسبه شده آماره
دوربین واتسن نیز برابر با  5/500می باشد که علت پایین بودن آن ناشی از وجود خودهمبستگی سریالی بین
اجزای اخالل مدل میباشد.
در هنگام برازش رگرسیون همواره باید مشکالتی مانند همبستگیسریالی و ناهمسانی واریانس رفع شود .برای
رفع خودهمبستگی از تصحیح کوکران -اورکات استفاده میشود که مستلزم واردکردن )،...،AR(2) ،AR(1
) AR(pها درمدل است .براین اساس هر یک از ) AR(pها که معنیدار باشد در مدل باقیمانده و مابقی حذف
میشوند .پس از این مرحله اگر رگرسیون از  Fمناسب ( Prob.کوچک یعنی زیر  )5/59برخوردار باشد و دارای
دوربین واتسن ( )DWخوب (مقدار بهینه آن  2/9الی  4/9میباشدکه وجود خودهمبستگی سریالی بین اجزاء
اخالل را رد میکند) باشد ،مدل در کل قابل قبول است (عزیزی و همکاران .)2920 ،در ادامه نتایج تحلیل در
جدول  2ارائه شده است.
جدول  -9خالصه نتایج آماري آزمون فرضيه اول
متغير
C
UCFV
BM
Varcoef
PRICE
)AR(1
)AR(2
آمارهF
معناداری F

742

ضریب
-45545/92
5/259
5/592
-2/422
5/549
2/945
-5/924
9424/255
5/555

آماره t

انحراف معيار
-2/925
24442/99
9/429
5/595
5/249
5/424
-5/449
4/244
4/452
5/559
252/992
5/529
-94/222
5/522
 R2تعدیل شده
آماره دوربین واتسن
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سطح معناداري
5/554
5/555
5/299
5/905
5/555
5/555
5/555
5/925
2/995

تبیین مشخصههاي استرس مالي در بازار سرمايه ايران  /عليرضا معطوف ي

همانگونه که جدول  2نشان میدهد ،با توجه به سطح خطای  2درصد مدل برازش شده معنادار میباشد.
لذا میتوان ادعا کرد ،عدم اطمینان سرمایهگذاران به ارزش بنیادین داراییهای مالی در بازار سرمایه ایران به
عنوان یکی از مشخصههای استرس مالی محسوب میشود .همچنین ضریب تعیینتعدیل شده  5/925ضمن
تائید بر تصریح مناسب الگو نشان میدهد 94 ،درصد تغیرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مدل توضیح داده
میشود .با توجه به آماره دوربین واتسن به میزان  ،2/995خودهمبستگی مدل از بین رفته است.
 -7-5آزمون فرضيه دوم
فرضیه دوم بیان میکند ،عدمتقارناطالعاتی در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از مشخصههای استرسمالی
محسوب میشود .بر این اساس در الگوی فرضیه دوم ،اثر عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه روی شاخص بازار
سرمایه برآورد میشود.
جدول  -8خالصه نتایج آماري آزمون فرضيه دوم
ضریب

انحراف معيار

آماره t

سطح معناداري

متغير
C

20524/24

292/245

245/049

5/555

INAS

9299/222

9929/995

5/592

5/555

BM

-5/292

5/924

-5/424

5/555

Varcoef

-42/599

42/425

-1/520

5/245

PRICE

5/524

5/544

3/727

5/555

آمارهF

29/442
5/555

معناداری F

R2تعدیل شده
آماره دوربین واتسن

5/5424
5/555

مقایسه مقدار آماره  )29/442( Fدر جدول فوق با مقدار  Fجدول ،نشان دهنده معناداری کلی مدل
رگرسیونی برازش شده در سطح خطای  2درصد است .در مدل پولینگ اولیه ،مقدار محاسبه شده آماره
دوربین واتسن نیز برابر با  5/555میباشد که علت پایین بودن آن ناشی از وجود خودهمبستگی سریالی بین
اجزای اخالل مدل میباشد .برای رفع مساله خودهمبستگی از تصحیح کوکران -اورکات استفاده میشود .در
ادامه نتایج تحلیل در جدول  25ارائه شده است.
همانگونه که جدول  25نشان میدهد ،با توجه به سطح خطای  2درصد مدل برازش شده معنادار می
باشد .لذا میتوان ادعا کرد ،عدمتقارن اطالعاتی در بازار سرمایهایران به عنوان یکی از مشخصههای استرس-
مالی محسوب میشود .نتایج جدول  5با ضریب تعیینتعدیلشده  5/99ضمن تائید بر تصریح مناسب الگو
نشان میدهد 99 ،درصد تغیرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مدل توضیح داده میشود .همچنین با
توجه به آماره دوربین واتسن به میزان  2/299خودهمبستگی مدل از بین رفته است.
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جدول  -19خالصه نتایج آماري آزمون فرضيه دوم
متغير

ضریب

انحراف معيار

آماره t

سطح معناداري

C

-44994/04

24294/55

-2/049

5/559

INAS

2202/999

902/5949

2/049

5/555

BM

5/594

5/949

5/555

5/224

Varcoef

-2/459

9/255

-5/929

5/942

PRICE

5/542

5/559

9/955

5/555

)AR(1

2/922
-5/929

5/525
5/525

24/025
-29/409

5/555
5/555

)AR(2

2

آمارهF

92949/54

Rتعدیل شده

5/999

معناداری F

5/555

آماره دوربین واتسن

2/299

 -9-5آزمون فرضيه سوم
فرضیه سوم بیان میکند ،عدم تمایل به نگهداری داراییهای ریسکی در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از
مشخصههای استرس مالی محسوب میشود.
جدول  -11خالصه نتایج آماري آزمون فرضيه سوم
متغير

ضریب

انحراف معيار

آماره t

سطح معناداري

C

20492/24

244/249

244/025

5/555

UHRA

24/222
-5/452

9/942
5/224

9/944
-5/499

5/555
5/029

Varcoef

-42/525

99/492

-5/052

5/449

PRICE

5/255

5/522

9/599

5/555

BM

2

آمارهF

44/299

Rتعدیل شده

5/5920

معناداری F

5/555

آماره دوربین واتسن

5/592

مقایسه مقدار آماره  )44/299( Fدر جدول فوق با مقدار  Fجدول ،نشان دهنده معناداری کلی مدل
رگرسیونی برازش شده در سطح خطای  2درصد است .در مدل پولینگ اولیه ،مقدار محاسبه شده آماره دوربین
واتسن نیز برابر با  5/592میباشد که علت پایین بودن آن ناشی از وجود خودهمبستگی سریالی بین اجزای
اخالل مدل میباشد .برای رفع مساله خودهمبستگی از تصحیح کوکران -اورکات استفاده میشود .در ادامه نتایج
تحلیل در جدول  24ارائه شده است.
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جدول  -12خالصه نتایج آماري آزمون فرضيه سوم
متغير

ضریب

انحراف معيار

آماره t

سطح معناداري

C

-49942/24

29254/00

-2/909

5/254

UHRA

-25/244

2/025

-9/950

5/555

BM

-5/549

5/942

-5/529

5/292

Varcoef

-2/942

4/942

-5/999

5/942

PRICE

5/549

5/555

4/000

5/555

)AR(1

2/994

5/540

92/229

5/555

)AR(2

-5/909
99424/22

5/594

-22/095

Rتعدیل شده

5/555
5/025

معناداری F

5/555

آماره دوربین واتسن

آمارهF

2

2/292

همانگونه که جدول  24نشان میدهد ،با توجه به سطح خطای  2درصد مدل برازش شده معنادار می باشد.
لذا میتوان ادعا کرد ،عدمتمایل سرمایه گذاران به نگهداری سهام ریسکی در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از
مشخصههای استرس مالی محسوب میشود .نتایج جدول  22با ضریب تعیین تعدیل شده  5/025ضمن تائید بر
تصریح مناسب الگو نشان میدهد 02 ،درصد تغیرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مدل توضیح داده می -
شود .با توجه به آماره دوربین واتسن به میزان  ،2/292خودهمبستگی مدل از بین رفته است.
 -8-5آزمون فرضيه چهارم
فرضیه چهارم بیان میکند ،عدم تمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهای غیرنقد در بازار سرمایه ایران به
عنوان یکی از مشخصههای استرس مالی محسوب میشود.
جدول  -13خالصه نتایج آماري آزمون فرضيه چهارم
متغير

ضریب

انحراف معيار

آماره t

سطح معناداري

C

24242/42

442/955

95/922

5/555

UHUL

24492/2

4244/942

4/599

5/555

BM

5/294

5/942

2/994

5/425

Varcoef

-40/520

45/942

-5/954

5/999

PRICE

5/522
20/949

5/552

2/255

Rتعدیل شده

5/555
5/500

معناداری F

5/555

آماره دوربین واتسن

آمارهF

2
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مقایسه مقدار آماره  )20/949( Fدر جدول فوق با مقدار  Fجدول ،نشان دهنده معناداری کلی مدل
رگرسیونی برازش شده در سطح خطای  2درصد است .در مدل پولینگ اولیه ،مقدار محاسبه شده آماره دوربین
واتسن نیز برابر با  5/249میباشد که علت پایین بودن آن ناشی از وجود خودهمبستگی سریالی بین اجزای
اخالل مدل میباشد .برای رفع مساله خودهمبستگی از تصحیح کوکران -اورکات استفاده میشود .در ادامه نتایج
تحلیل در جدول  24ارائه شده است.
جدول  -14خالصه نتایج آماري آزمون فرضيه چهارم
ضریب

انحراف معيار

آماره t

سطح معناداري

C

-42022/99

25542/22

-4/204

5/559

متغير
UHUL

9492/94

205/409

9/909

5/555

BM

-5/559

5/592

-5/559

5/554

Varcoef

-2/992
5/545

2/594
5/559

-5/054
9/990

5/499
5/555

)AR(1

2/952

5/525

09/902

5/555

)AR(2

-5/092

5/540

-29/252

5/555

PRICE

2

آمارهF

94449/42

Rتعدیل شده

5/902

معناداری F

5/555

آماره دوربین واتسن

2/224

همانگونه که جدول  24نشان میدهد ،با توجه به سطح خطای  2درصد مدل برازش شده معنادار می باشد.
لذا میتوان ادعا کرد ،عدم تمایل سرمایه گذاران به نگهداری سهام غیرنقد در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از
مشخصههای استرس مالی محسوب میشود .نتایج جدول با ضریب تعیین تعدیل شده  5/902ضمن تائید بر
تصریح مناسب الگو نشان میدهد 90 ،درصد تغیرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مدل توضیح داده میشود.
با توجه به آماره دوربین واتسن به میزان  ،2/224خودهمبستگی مدل از بین رفته است.
 -19-5شاخص استرس مالی در بازار سرمایه ایران
با توجه به آنکه اثر بحرانهای مالی به ویژه در بازارهای نوظهور ،ویرانگر میباشد ولی نظارت و بررسی آنها
و به ویژه ردیابی آن ها از بازاری به بازار دیگر و یا از کشوری به کشور دیگر کار سادهای نیست .برخی از مطالعات
با استفاده از شاخص استرسمالی ( )FSIبه بررسی شدت بحرانمالی پرداختهاند .بررسیها نشان میدهند ،این
شاخص با افزایش شکنندگیمالی و شوکهایخارجی تشدید میشود (پارک و مرکادو4524 ،؛ هابریچ و تتالو،
 .)4524شاخص استرس مالی نه تنها جهت ارزیابی چشمانداز اقتصادی و طراحی معیارهای سیاست پولی و مالی
مفید می باشد ،بلکه به منظور ارزیابی شرایط مالی و شکنندگی بخش مالی نیز مناسب است (سویک و همکاران،
.)4529
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در پژوهش حاضر مدل استرس مالی از مجموع چهارمشخصه پژوهش که استاندارد شدهاند ،بدست میآید.
استرس مالی بر اساس ارزش مثبت شاخص  FSIنشان داده میشود و بازگو کننده این حقیقت است که قیمت و
بازده بهطور متوسط باالتر از میانگینها یا روندهایشان میباشند (باالکریشنان و همکاران .)4555 ،مطابق با
ادبیات پژوهش ارزش  2برای شاخص ،نشان دهنده یک انحراف معیار از میانگین شرطی بین چهار جزء مدل
میباشد در حالیکه ارزش  229به عنوان بحران مالی تلقی میشود (دفرنات و همکاران4522 ،؛ باالکریشنان و
همکاران.)4555 ،
FSI=UCFV +INAS +UHRA+UHUL

رابطه )5

مطابق با جدول  29مقدار استرس مالی بر اساس ارزش مثبت  FSIآورده شده است .همانطور که نتایج
پژوهش نشان میدهند ،میزان استرس مالی در بازار سرمایه طی دوره زمانی مورد بررسی با توجه به میزان
انحراف معیار از میانگین شرطی چهار جزء مدل مقدار ناچیزی بوده است ،که حکایت از میزان اندک استرس مالی
در بازار سرمایه دارد.
جدول  - 15مقدار استرس مالی بر اساس ارزش مثبت FSI
FSI

ماه

FSI

ماه

5/5902925

5459

5/5559424

2552

5/5459955

5452

5/5249245

2550

5/5459949

5425

5/5295942

25525

5/5925200

5422

5/5545244

5552

5/5425099

5424

5/5542494

5552

5/5999420

5952

5/5420249

5522

5/5945422

5954

5/5499452

5524

5/5952024

5959

5/5459029

5254

5/5954950

5954

5/5954549

5259

5/5929059

5959

5/5495424

5259

5/5929425

5950

5/5995990

5259

5/5029042

5952

5/5404209

5255

5/5052454

5955

5/5499544

5224

5/5029429

5922

5/5459420

5452

5/5049292

5924

5/5454029

5454
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نتایج جدول  29نشان میدهد ،در طول بازه زمانی مورد بررسی میزان استرس مالی در حال افزایش می -
باشد .همچنین تعداد ماه های با ارزش مثبت  FSIدر سال های پایانی دوره مورد بررسی بیشتر از سالهای
ابتدایی میباشد که این نشان دهنده تغییر شرایط بازار و افزایش عوامل استرسزا در طول دوره مورد بررسی
است.
 -6نتيجهگيري و بحث
بحرانهای مالی اخیر جهانی ،حکایت از ضعفهای متعدد سیستمهای مالی دارند .یکی از مهمترین درس -
های این بحرانها این است که ناظران و تصمیمگیران سیستمهای مالی ابزار الزم را جهت شناسایی فرآیند
افزایش استرس و اندازهگیری بهموقع آن در اختیار ندارند .مشکل دیگر آن است که حتی وقتیکه از فرآیند
شکل گیری آن آگاه هستند ،ابزاری که اجازه مداخله سریع را به آنها بدهد در اختیار ندارند (هلو.)4524 ،
بنابراین نگرانی اصلی در مورد استرسمالی این است که فعالیتهای اقتصادی چطور توسط آنها تحت تاثیر قرار
میگیرد و سیاستگذاران چگونه می توانند پیامدهای اقتصادی ناشی از آن را کاهش داده و از وقوع حوادث مشابه
درآینده جلوگیری کنند (کاردارلی و همکاران .)4555 ،بر این اساس در پژوهش حاضر مطابق با ادبیات پژوهش
 4فرضیه مطرح شد.
در فرضیه اول به بررسی اینکه عدم اطمینان سرمایهگذاران به ارزش بنیادین داراییهای مالی در بازار
سرمایه ایران به عنوان یکی از مشخصههای استرس مالی محسوب میشود ،پرداخته شد .یافتههای پژوهش
حاضر نشان می دهد ،رابطه مثبت معنادار بین قیمت اختیار معامله به عنوان متغیر نشاندهنده عدم اطمینان
سرمایهگذاران به ارزش بنیادین داراییهای مالی در بازار سرمایه ایران و شاخصبازار سهام به عنوان متغیر نشان -
دهنده استرسمالی در بازار سرمایه ایران وجود دارد .یعنی با افزایش(کاهش)عدم اطمینان سرمایهگذاران به ارزش
بنیادی دارایی های مالی (سهام) ،قیمت سهام و اختیار معامله روی آن (در این پژوهش حق تقدم خرید سهام)
کاهش (افزایش) پیدا میکند و این امر می تواند با تغییر در شاخص بازار ،منجر به استرس مالی در بازار شود .این
نتیجه با یافتههای پژوهشهای هاکیو و کیتن ( ،)4555هاوش و هس ( )4550و نلسن و پرلی ( )4559سازگار
میباشد.
در فرضیه دوم بیان میشود ،عدمتقارن اطالعاتی به عنوان یکی از مشخصههای استرس مالی میباشد .نتایج
پژوهش حاضر ضمن تایید این فرضیه نشان می دهد ،رابطه مثبت معنادار بین عدم تقارن اطالعاتی در بازار
سرمایه ایران و شاخص بازار سرمایه به عنوان متغیر نشاندهنده استرس مالی وجود دارد .یعنی افزایش (کاهش)
عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه ایران می تواند با کاهش (افزایش) شاخص بازار سرمایه ،منجر به استرسمالی
شود (سازگار با هاکیو و کیتن ( )4555و نلسن و پرلی (.))4559
در فرضیه سوم عدمتمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهایریسکی به عنوان یکی از مشخصههای
استرس مالی معرفی شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه مذکور نشان دهنده وجود رابطه منفی معنادار بین
ریسک سهام به عنوان متغیر معرف عدم تمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهای ریسکی و شاخص بازار به
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عنوان متغیر معرف استرسمالی در بازار سرمایه ایران میباشد .بهعبارت دیگر با افزایش ریسک سهام سرمایه -
گذاران ضمن آن که تمایل کمتری برای خرید و نگهداری سهام ریسکی دارند ،در عین حال حاضر به پرداخت
قیمت کمتری برای آن میباشند که در این حالت با تاثیر بر شاخص می تواند منجر به استرس مالی در بازار
سرمایه شود .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای هاکیو و کیتن ( ،)4555کابالرو و کرالت ( )4552و ایلینگ و لیو
( )4559سازگار میباشد.
در فرضیه چهارم بیان میشود ،عدمتمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهایغیرنقد به عنوان یکی از
مشخصههای استرسمالی میباشد .بر این اساس با توجه به یافتههای تحقیق ،رابطه مثبت معنادار بین عدمتمایل
سرمایهگذاران به نگهداری سهام غیرنقد در بازار سرمایه ایران و شاخص بازار سهام به عنوان متغیر نشاندهنده
استرسمالی مشاهده می شود .یعنی افزایش (کاهش) نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه ایران میتواند با افزایش
(کاهش) شاخص بازار سرمایه ،منجر به استرس مالی شود .این یافته با نتایج پژوهشهای هاکیو و کیتن ()4555
و نلسن و پرلی ( )4559سازگار میباشد.
در پژوهش حاضر مطابق با ادبیات تحقیق ،مدلی جهت اندازهگیری میزان استرس مالی معرفی گردید .در
این مدل از مشخصه های استرس مالی که در پژوهش حاضر مورد بررسی وتایید قرار گرفتند ،استفاده شد .این
مدل از مجموع چهار مشخصه پژوهش که استاندارد شدهاند بدست میآید .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد،
میزان استرس مالی در بازار سرمایه طی دوره زمانی مورد بررسی با توجه به میزان انحرافمعیار از میانگین
شرطی چهار جزء مدل مقدار ناچیزی بوده است ،که حکایت از میزان اندک استرس مالی در بازار سرمایه ایران
دارد .در ادامه ،با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهادات ذیل مطرح میشوند:
اختیار معامله سهام ،اطالعات مفیدی را در خصوص عدماطمینان نسبت به قیمت سهام در بازار فراهم میآورد.
بهطورکل نوسان قیمت اختیار معامله نشاندهنده ،نگرانی سرمایهگذاران در مورد زیان احتمالی قبل از انقضای آن
میباشد .بنابراین به نظر میرسد ،انتشار اختیار معاملههای (اوراق مشتقه) متنوع و وجود بازاری فعال و نظامند
ضمن ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران ،جذب سرمایههای بیشتر به سمت بازار سرمایه و
تقویت بازار داراییهای مالی مادر ،ابزار مناسبی را در اختیار سیاستگذاران به منظور نظارت مداوم بر میزان
استرس مالی در این بازار و اتخاذ تصمیمات مناسب فراهم میآورد.
زمانی که ابتکارات مالی ،اختصاص دادن احتماالت به پیامدهای مختلف را برای وامدهندگان و سرمایهگذاران
دشوار میسازد ،عدماطمینان در مورد ارزشهای بنیادی داراییهای مالی میتواند افزایش یابد .این نوع عدم -
اطمینان به عنوان شکلی از ریسک ناشی از ناشناخته بودن و یا غیر قابل اندازهگیریبودن نگریسته میشود .بهبیان
دیگر فقدان تجربه تاریخی در خصوص یک داراییمالی ،سرمایهگذاران را نسبت به قضاوت در مورد بازده احتمالی
یک دارایی جدید با مشکل مواجه خواهد ساخت .بنابراین با توجه به آنکه معرفی داراییهای مالی نیز میتواند
منجر به افزایش عدماطمینان سرمایهگذاران به ارزشبنیادین داراییهای مالی شوند ،لذا بسترسازی مناسب و
اطالعرسانی و آموزش کافی در خصوص ابتکار مالی انجام شده میتواند ضمن افزایش ضریب موفقیت داراییمالی،
احتمال افزایش استرسمالی را در بازارسرمایه کاهش دهد.
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ب .یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد ،کاهش عدمتقارن اطالعاتی در بازار سرمایه میتواند
سیاستگذاران را در کاهش و مدیریت استرسمالی یاری نماید .برای این منظور افشاء اطالعات با کیفیت ،جامع ،به
موقع ،مربوط ،قابل اتکاء و قابل مقایسه ضمن آنکه احتمال تصمیمات اشتباه ناشی از عدم آگاهی از فرصت
سرمایهگذاری را کاهش میدهد ،زمینه را جهت افزایش کارایی بازار فراهم میآورد .همچنین آگاهی از وضعیت این
متغیر در بازار عالوه بر آنکه اطالعات مناسبی را در خصوص وضعیت استرس مالی بازار فراهم میآورد ،امکان
کنترل و مدیریت آن را در اختیار تصمیمگیرندگان بازار قرار میدهد.
ج .یکی دیگر از نشانههای استرسمالی ،کاهش شدید تمایل به نگهداری داراییهای ریسکی میباشد .بنابراین
کاهش تمایل به نگهداری داراییهای ریسکی میتواند توجیه کننده برخی نوسانات قیمت داراییهای مالی و سهام
در بازار باشد .بر این اساس آگاهی از ترجیحات ریسکی سرمایهگذاران و ریسک داراییها ،سیاستگذاران را قادر به
تشخیص میزان استرسمالی و اتخاذ تصمیمات مناسب میسازد .توجه به این نکته ضروری است که وجود دارایی -
های مالی متنوع و بازار فعال معامالتی میتواند تاحد زیادی پاسخگوی نیاز سرمایهگذاران با ترجیحات مختلف
ریسک و بازده باشد.
د .نتایج پژوهش نشان میدهند ،عدم تمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهای غیرنقد در بازار سرمایهایران
بهعنوان یکی از مشخصههای استرسمالی محسوب میشود .در برخی موارد یک دارایی به جهت محدودیت بازار
ثانویه و اثرپذیری زیاد قیمت از فروش آن در حجم زیاد ،غیرنقد میشود .در موارد دیگر ،یک دارایی ممکن است
بهعلت کیفیت باالی آن غیرنقد باشد و عدمتقارن اطالعات میان خریدار و فروشنده ،صاحب دارایی را از فروش
دارایی به قیمتی نزدیک به ارزش بنیادی آن باز دارد .بنابراین تغییر در نقدشوندگی داراییها با تاثیر بر تقاضا برای
آنها در بازار موجب تغییر و نوسان قیمتها در بازار میشود .بر این اساس اتخاذ سیاستهای الزم در جهت
افزایش نقدشوندگی در بازار از قبیل وجود سهام شناور آزاد کافی در بازار ،افزایش مشارکت سرمایهگذاران جزء در
بازار ،وجود مکانسیمهای مناسب حاکمیتشرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،بهرهگیری از
فعالیت بازارسازها ،افزایش دسترسی به بازار و بکارگیری ابزار و تکنولوژی نوین جهت انجام معامالت و غیره می-
تواند زمینه افزایش نقدشوندگی داراییها را فراهم آورد.
با توجه به نتایج تحقیق و سواالتی که طی انجام آن برای محقق مطرح شد ،جهت تکمیل این تحقیق و انجام
تحقیقات بیشتر در حوزههای مرتبط با این تحقیق پیشنهادهای زیر ارایه میشود:
 در پژوهش حاضر به بررسی سهام موجود در بازار بدون توجه به صنعت آنها پرداخته شد ،لذا به نظر می -
رسد بررسی موضوع بر اساس صنعت میتواند اطالعات مفیدی در خصوص استرس مالی فراهم آورد.
 در پژوهش حاضر به بررسی استرسمالی در بازار سرمایه پرداخته شد ،در حالیکه مطابق با ادبیات پژوهش
استرسمالی میتواند در سایر بازارها نیز مشاهده شود .لذا به نظر میرسد ،بررسی این متغیر در سایر بازارها
میتواند اطالعات مفیدی را ارائه نماید.
 در پژوهش حاضر جهت بررسی عدماطمینان سرمایهگذاران به ارزش بنیادین داراییهای مالی در بازار
سرمایه از قیمت حقتقدم خرید سهام استفاده شد .با توجه به انتشار اوراق تبعی به عنوان ابزار مشتقه
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جدید در بازار سرمایه ایران به نظر میرسد میتواند جهت اندازهگیری عدماطمینان سرمایهگذاران به ارزش
بنیادین داراییهای مالی مفید باشد.
مطابق با ادبیات پژوهش استرس مالی میتواند از یک بازار شروع و به سایر بازارها سرایت نماید ،لذا بررسی
اثر استرس در یک بازار بر سایر بازارها میتواند یکی دیگر از زمینههای مناسب جهت روشن شدن ابعاد
بیشتری از موضوع مورد بررسی باشد.
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق در یک بازه زمانی  9ساله و در یک نمونه  59شرکتی مورد بررسی قرار
گرفتند .لذا بررسی موضوع در یک بازه زمانی طوالنیتر و با نمونه بزرگتر میتواند مفید باشد.
در پژوهش حاضر با توجه به ادبیات پژوهش  4متغیر به عنوان مشخصههای استرس مالی مورد بررسی قرار
گرفت ،لذا انجام پژوهشهای بیشتر جهت شناسایی مشخصههای دیگر مفید خواهد بود .همچنین
نظرسنجی از نخبگان میتواند در شناسایی مشخصههای استرس مالی مفید باشد.
با توجه به فقدان پژوهشهای کاربردی در حوزه مورد بررسی به نظر میرسد ،انجام بررسیهایی بهمنظور
تعیین معیار کم استرسی و بیش استرسی در بازار و معیار تعیین مقدار بحرانی استرس مالی مفید میباشد.
مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر کشورها نیز از حوزههای مطلوب پژوهش میباشد.
بررسی متغیرهای پژوهش در قالب مدل رگرسیون مرکب میتواند در تعمیمپذیری نتایج پژوهش مفید
باشد.
مطابق با ادبیات پژوهش در حوزه استرس مالی  4دسته سوال کلی مطرح میشود .اول آنکه چه عواملی
باعث ایجاد استرسمالی میشوند و دیگر آنکه استرس مالی چه تاثیری بر سیستم مالی و اقتصاد دارد .لذا
با توجه به آنکه پژوهش حاضر در حوزه اول میباشد ،توصیه میشود جهت مشخص شدن اثرات استرس -
مالی بر سیستم مالی و بهویژه بخش حقیقی اقتصاد پژوهشهایی انجام گیرد.
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