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چكیده
مدیریت صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک توأم با پیچیدگیهایی است که برگرفته از کسب بازدهی مطلوب
و مدیریت جریان نقدي است .در این میان زمانبندي بازار یک بعد مهم براي صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک
است که از طریق مدیریت حرفهاي این صندوقها به دست آمده و میتواند منجر به خلق ارزشافزوده براي
سرمایهگذاران شود .یک مدیر سرمایهگذاري مجرب میتواند قبل از صعود و نزول بازار ،صندوق سرمایهگذاري را
در موقعیت پایدار و رقابتی قرار دهد .با این رویکرد در این مطالعه تالش شده است تا با استفاده از روش
مدلسازي معادالت ساختاري ( )SEMعوامل مؤثر بر زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک
ایران مدلسازي شود .جهت رسیدن به این هدف اطالعات مورد نیاز به صورت پیمایشی و با طراحی پرسشنامه از
سرمایهگذاران ،صاحبنظران و متخصصان بازار سرمایه ایران براي سال  9911جمعآوري گردید .بر اساس نتایج
عوامل بیرونی (با ضریب مسیر  )0/189و درونی (با ضریب مسیر  )0/991بر زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي
سرمایهگذاري مشترک اثر معنیدار میگذارند .بزرگتر بودن ضریب مسیر عوامل درونی گویاي این حقیقت است
که این عوامل نسبت به عوامل بیرونی بر زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر قويتري
دارند .در نهایت نیز متغیرهاي نرخ سود سپردهها ،بازده بازارهاي موازي و سهام ،نرخ تورم ،درآمدهاي نفتی ،رشد
اقتصادي و تحوالت سیاسی عوامل بیرونی هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر ،0/607 ،0/779 ،0/816 ،0/687
 0/681و  0/909و متغیرهاي توانایی و مهارت مدیریت صندوق ،عمر و اندازه نسبی صندوق ،خالص ارزش و
درصد داراییهاي نقدي صندوق ،بازدهی ،سودآوري و مخارج سرمایهاي صندوق ،ریسکهاي پیش روي صندوق
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و تعداد صنعت در سبد سرمایهگذاري صندوق عوامل درون شرکتی هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر ،0/667
 0/676 ،0/669 ،0/697 ،0/917و  0/680بر زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر
معنیدار میگذارند.
واژههاي كلیدي :صندوق سرمایهگذاري مشترک ،زمانبندي نقدینگی ،عوامل بیرونی ،عوامل درونی.

 -1مقدمه
رشد و توسعه اقتصادي بدون کمک بازارهاي مالی ،بهویژه بازار سرمایه مدرن و کارآمدد امکدانپدذیر نیسدت.
پس اندازهاي داخلی و سرمایههاي خارجی باید بهسوي فعالیتهاي تولیدي پربازده سوق پیدا کنند و ایدن امدر از
طریق یک بازار سرمایه کارا بهعنوان اصلیترین نهاد مشارکت شرکتهاي سهامی امکانپدذیر خواهدد بدود؛ بدازار
سرمایه را میتوان به عنوان بهترین مکانیسمی تلفی نمود که امکان اسدتفاده از پدس انددازها را در بخدش تولیدد
فراهم میآورد (فرمانآرا و همکاران .)9916 ،براي سرمایهگذاري در بازار سرمایه ،دو راه وجود دارد .این دو راه را
میتوان راههاي ورود مستقیم و غیرمستقیم به بازار نامید .در شیوه مسدتقیم ،سدرمایهگدذار شخصدا بده بررسدی
وضعیت بازار ،جمعآوري و تحلیل دادههاي مربوط به صنایع و شرکتهاي مختلف میپردازد و در نهایت در مورد
سرمایهگذاري در اوراق بهادار شرکتهاي موردنظر تصمیمگیري میکند؛ در این تصمیمگیري سرمایهگذار از یک
سو کل بازده حاصل از سرمایه گذاري که نصیب او میشود و از سوي دیگر ریسکهاي مربوطده را بایدد بده طدور
کامل بپذیرد .شرایط الزم براي موفقیت در این شیوه شامل لزوم برخورداري از داندش و تجربده کدافی در زمینده
شناخت و ارزیابی آثار و تبعات سیاستهاي کالن دولت بر هر گدروه از صدنایع و شدرکتهدا ،تدوان جمدعآوري و
تجزیه و تحلیل دادههاي مالی و غیرمالی مرتبط با وضعیت مالی و سودآوري شرکت ،توان مالی الزم براي دریافت
خدمات مشاورهاي در صورت نیاز ،اشراف کافی بر روند قیمتها و عوامل مؤثر بدر آن ،حضدور مسدتمر در بدازار و
تصمیمگیري به موقع نسبت به خرید و فروش اوراق بهادار ،دانش و توان تکنیکی و مالی کافی براي تنوع بخشدی
سبد داراییها و مواردي از این دست میباشد .در صورتی که یدک شدخص حقیقدی یدا حقدوقی ،از توانداییهدا و
قابلیتهایی مانند موارد یاد شده برخوردار نباشد ،ورود به شیوه مستقیم در بازار انتخاب درستی براي وي نخواهد
بود .در این رابطه در بازارهاي مالی اعم از بازارهاي قوي و باسدابقه و بازارهداي نوپدا ،راهکدار مناسدب تدري بدراي
سرمایهگذاري افراد غیرحرفهاي به ویژه سرمایهگذاران خرد به بازارهاي مالی وجود دارد و آن ورود غیرمستقیم به
بازار از طریق نهادهاي واسطه مالی ،از جمله صندوقهداي سدرمایهگدذاري اسدت (نیکدومرام و فراهدانی.)9916 ،
صندوق سرمایهگذاري نهادي مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاري در اوراق بهادار است و مالکان آن بده
نسبت سرمایهگذاري خود ،در سود و زیان صندوق شریک هستند (مرادزادهفرد و همکاران .)9919 ،صندوقهاي
سرمایه گذاري مشترک در مدت معرفی و شروع فعالیتشان ،به سرعت توانستهاندد رشدد قابدل تدوجهی را تجربده
کنند .پس از وقوع بحران هاي متعدد مدالی در جهدان ،علدیالخصدو در بازارهداي بدزرگ مدالی ،توجهدات بده
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صندوق هاي سرمایه گذاري و چگونگی برخورد مدیران حرفه اي این صندوق هاي سرمایه گذاري با تغییرات بدازار و
مدیریت ارتباط سبد سرمایهگذاري تحت مدیریت صندوقها با نوسانات بازار ،افزایش یافته است (سلیمانیامیدري
و عابد .)9911 ،صندوقهاي سرمایهگذاري یکی از مهمترین سازوکارهاي سرمایهگذاري در بازارهاي مالی هستند
که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده براي سرمایهگذاران مختلف بهویژه براي سرمایهگذاران مبتدي مسداعدتر
میکنند .این صندوق ها ،با ایفاي نقش واسطه مالی در واقع سرمایهگذاري افراد غیرحرفهاي را از حالت مسدتقیم
به حالت غیرمستقیم تبدیل و از این رهگذر مزایاي متعددي را براي بازار سرمایه فدراهم مدیکنندد .از یدک سدو،
راهکار مناسب براي رشد کمی ،کیفی و توسعه بازار ،از طریق شرکتها و صندوقهاي سرمایهگذاري امکدانپدذیر
است؛ و از سوي دیگر براي نهادهایی مانند صندوقها این امکان فراهم میآید که از طریق تشکیل انواع سبدها با
ترکیبات گوناگون اوراق بهادار که هر کدام داراي ویژگی خا خود هستند ،بتوانند ذائقه و سلیقه سرمایهگذاران
را پوشش دهند .صندوقهاي سرمایه گذاري بدا توجده بده امکاندات و توانداییهدایی خدود ،تدالش مدیکنندد کده
سرمایه گذاري در بازار را جذاب تر و فرصتها و انتخابهاي بیشتري را با ریسک کمتر و بازده باالتر فراهم نمایند
(خلیلیعراقی و میرزایی ابرکوه.)9916 ،
مدیریت صندوق هاي سرمایه گذاري مشترک توأم با پیچیدگیها و دشواريهایی است که برگرفتده از کسدب
بازدهی مطلوب و مدیریت جریان نقدي به عنوان مهمترین معیارهاي مدیریتی است (فوران و اوسولیوان.)1096 ،
چرا که سیاست هاي صندوق در زمینه نقدینگی که موجب مدیریت سرمایه در گردش در قالب مطالبات نقدي از
مشتریان ،داراییهاي موجود در انبار و پرداخت نقدي به تأمینکنندگان میشدود ،بده طدور اجتندابناپدذیري بدا
عملکرد صندوق مرتبط است .زمان بندي بازار یک بعد مهم براي صندوق هاي سرمایهگذاري مشترک است کده از
طریق مدیریت حرفهاي این صندوقها به دست آمده و میتواند منجر به خلق ارزشافزوده بدراي سدرمایهگدذاران
شود .یک مدیر سرمایه گذاري مجرب می تواند قبل از صعود و نزول بازار ،صندوق سدرمایه گدذاري را در موقعیدت
پایدار و رقابتی قرار دهد .بررسی ادبیات موضوعی تحقیق حاکی از آن است که اکثر صندوقهاي سدرمایهگدذاري
توانایی اندکی از زمانبندي بازار را از خود نشان می دهند .بده دو دلیدل اهمیدت تمرکدز مددیریت صدندوقهداي
سرمایهگذاري مشترک بر مدیریت زمانبندي جریانهاي نقدي حائز اهمیت اسدت؛ اول آنکده ارتبداط مبدرهن و
محکمی میان عملکرد صندوق هاي سرمایهگذاري مشترک و نقددینگی بدازار وجدود دارد (بایبیند و همکداران،
 .)1096دوم آنکه انعطافپذیري باالیی در مدورد انتخداب اندواع اسدتراتژيهداي سدرمایهگدذاري در میدان ایدن
صندوقها برقرار است .در واقع ،یکی از ویژگیهاي جذاب صندوقهاي سدرمایهگدذاري مشدترک ،تواندایی اتخداذ
تصمیمات سرمایه گذاري پویا است که منجر به مواجههي مناسب با رخددادهاي زمدانی در بدازار اسدت (پداتون و
رامادوراي.)1099 ،9
با توجه به مباحث مطرح شده و اهمیت نقدینگی و زمانبندي آن ،مطالعه حاضر درصدد پاسخ به این سدؤال
است که چه عوامل داخلی و بیرونی بر زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سدرمایهگدذاري مشدترک ایدران اثدر
میگذارند؟ اندازه و جهت این اثرگذاري به چه شکل میباشد؟ با این رویکرد در این مطالعه تالش شده اسدت تدا
عوامل و فاکتورهاي اثرگذار بر زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشدترک شناسدایی ،ارزیدابی و
سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1441
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مدلسازي شوند .این بررسی می تواند راهنماي مفیدي براي سیاستگذاران جهت تدوین مناسب برنامههاي آتدی
به شمار آید.
 -2ادبیات و پیشینه تحقیق
نقدددینگی نقددش بدده سددزایی در سددرمایهگددذاري دارد و یددک پددارامتر حیدداتی بددراي سددرمایهگددذاري
محسوب می گردد .ایدن مسداله باعدث شدده اسدت تدا مددیران صدندوقهداي سدرمایهگدذاري در بده کدارگیري
وجددوه نقددد حساسددیت بدداالیی بدده خددرج دهنددد (مدداتئوس و همکدداران  .)1091 ،9زمددانبندددي بددازار توانددایی
مدیران دارایی را براي تنظیم سبد در معرض بدازار بدر مبنداي پدیشبیندی از تغییدرات آیندده نشدان مدیدهدد.
با توجده بده چدارچوب تریندر و مدازوي  )9177( 1بدراي انددازهگیدري زمدانبنددي بدازار ،بسدیاري از ادبیدات در
مورد زمانبندي بازار در صندوقهداي سدرمایه گدذاري بحدث نمدوده اندد .بیشدتر تحقیقدات گذشدته بدر تواندایی
زمانبندي صندوقهاي سدرمایه گدذاري تمرکدز کدرده و تواندایی زمدانبنددي انددک مددیران صدندوق را نشدان
میدهند .مدیران صندوقهاي سدرمایهگدذاري بدا عملکدرد بداال ،تواندایی زمدانبنددي نقددینگی بداالیی دارندد و
ایددن مسدداله بددراي مدددیران صددندوق بددا عملکددرد پددایین معکددوس اسددت .بنددابراین ،مدددیران صددندوقهدداي بددا
عملکرد باال ،در طدی یدک دوره نقددینگی بدازار بداال (کدم) ،تزریدق وجدوه بده بدازار را افدزایش (کداهش) مدی-
9
دهند؛ در حدالی کده مددیران صدندوق بدا عملکدرد پدایین ،چندین تواندایی را ندارندد (واتانداتورن و همکداران ،
.)1010
صنعت صندوقهاي سدرمایهگدذاري در حدال رشدد در دهدههداي اخیدر ،محدیط مفیددي را بدراي تحقیدق
در مددورد نحددوهي مدددیریت سددبد سددرمایهگددذاري مدددیران صددندوق فددراهم کددرده اسددت (چاندد .)1006 ،9
برخددی از تحقیقددات قبلددی توجدده بدده عملکددرد صددندوقهدداي سددرمایهگددذاري را تأکیددد کددردهانددد .مدددیران
صدندوقهدداي سدرمایهگددذاري تواندایی خلددق بدازدههدداي غیرعدادي را دارنددد (جاگاناتدان و همکدداران .)1090 ،6
این صندوقهداي سدرمایه گدذاري کده از اسدتراتژيهداي سدرمایهگدذاري بدا رعایدت الزامدات قدانونی و سداختار
هزینهاي استفاده میکنندد ،عملکدرد بهتدري نسدبت بده صدندوقهداي سدرمایهگدذاري سدنتی دارندد (آگدراوال
و همکاران  .)1001 ،7با توجده بده یافتدههداي لیاند و پدارک  )1090( 6در مقایسده بدا عملکدرد صدندوقهداي
سرمایه گذاري ،برتري عملکرد صدندوقهداي سدرمایهگدذاري حرفدهاي مدیتواندد از منظدر تواندایی زمدانبنددي
بازار قابل مالحظه باشد.
نتایج برخی از مطالعات نشدان مدیدهدد مددیران صدندوق ممکدن اسدت زمدانبنددي بدازار را بده درسدتی
تشددخیص ندهنددد؛ در چنددین شددرایطی چنددان چدده اقدددامات زمددان نقدددینگی یکپارچدده بدده کددار بددرده نشددود،
منجر بده نتیجدهگیدري نادرسدت مدیشدود (آالم و انصداري  .)1010 ،8اگرچده شدواهد کمدی در مدورد تواندایی
زمددانبندددي در صددندوقهدداي سددرمایهگددذاري یافددت شددده اسددت ،امددا انتظددار بددر آن اسددت کدده شددواهد قابددل
تددوجهی از مهددارتهدداي زمددانبندددي مدددیران صددندوقهدداي سددرمایهگددذاري یافددت گددردد .مدددل زمددانبندددي
نقدددینگی بددراي اولددین بددار توسددط ترینددر و مددازوي ( )9177ارائدده شددده اسددت .ایددن مدددل براسدداس مدددل
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قیمددتگددذاري دارایددیهدداي سددرمایه ( )CAPMبنددا نهدداده شددده و در آن فددرض شددده اسددت کدده مدددیران
صندوقهاي سرمایهگذاري با توجه به رابطه ( )9از سبد سرمایهگذاري ،بازده کسب میکنند:
) (

مدیباشدد .ضدمن آن
بیدانگدر ندرخ بدازده بددون ریسدک صدندوق در سدال
در رابطه بداال،
نشدان مدیدهدد .در رابطده ( ،)9بتداي بدازاري صدندوق در
بدازده سدبد بدازار را در سدال
که
،
طدول زمدان تغییدر مدیکندد و از ادبیدات زمدانبنددي پیدروي مدیکندد؛ بدر ایدن اسداس بتداي صدندوق
تنظددیم
توسددط مدددیر صددندوق  pدر مدداه  tو بددر اسدداس پ دیشبین دی او در مددورد شددرایط بددازار در مدداه
میشود .مدلهاي زمانبنددي بدا توجده بده شدرایط بدازار متفداوت هسدتند؛ بده طدوري کده مددل زمدانبنددي
بازار بر پیش بینی بدازده بدازار متمرکدز اسدت و مددل زمدانبنددي بدیثبداتی بدر اهمیدت پدیشبیندی نوسدانات
90
بازار تأکید دارد (کدائو و همکداران  .)1099 ،1مددلهداي زمدانبنددي ارائده شدده توسدط آدمداتی و همکداران
( )9187و فرسددون و اسددکادت  )9117( 99بتدداي بددازار را بددر اسدداس یددک تددابعی خطددی و پ دیشبین دی شددرایط
آتی بازار تقریب میزنند .فرم تدابع خطدی را بدا توجده بده بسدط تیلدور و بدا نادیدده گدرفتن درجدات بداالتر آن
میتدوان توجیده نمدود (شدانکن  .)9110 ،91بدر ایدن اسداس ،شدکل عمدومی تدابع اشداره شدده را مدیتدوان بده
صورت رابطه ( )1نشان داد:
(

) ( ) |

در رابطدده بدداال ،بیددانگددر مجموعدده اطالعددات در دسددترس مدددیر صددندوق در سددال  tاسددت .ضددمن آن کدده
ضریب ماهیت و فنون زمانبندي و یا بده عبدارت دیگدر تواندایی زمدانبنددي را نشدان مدیدهدد؛ بده عبدارت
دیگر این ضریب نشدان مدی دهدد کده چگونده بتداي بدازار بدا تغییدر پدیشبیندیهداي مربدوط بده شدرایط بدازار
تغییدر خواهددد کددرد .تحقیقددات قبلدی در مددورد مهددارت زمددانبندددي ،شدرایط بددازار از قبیددل بددازده و نوسددانات
بددازار را بررسددی کددردهانددد ،امددا بعددد جدیدددي از مهددارت زمددانبندددي ،یعنددی زمددانبندددي نقدددینگی در بددازار
مغفول مانده است که براي سنجش آن میتوان رابطه ( )9را تصریح نمود:
)) (3

̅̅̅̅ +

(

در رابطدده بدداال ،توانددایی زمددانبندددي نقدددینگی توسددط مدددیر صددندوق  pرا نشددان مددیدهددد؛ عبددارت
نیدز نقددینگی بدازار را در
داخل پرانتدز نیدز بیدانگر پدیشبیندی مددیر در مدورد نقددینگی بدازار اسدت؛
نشان میدهد .از آنجدا کده داشدتن سدیگنال و اطالعدات کامدل بدراي یدک مددیر فرضدی غیرواقعدی
ماه
نشدان مدیدهدد ،در مددل گنجاندده شدده
کده سدهم عوامدل ناشدناخته را در زمدان
است ،لذا جزء
اسددت؛ فددرض بددر ایددن اسددت کدده ایددن جددزء داراي توزیددع مسددتقل و میددانگین صددفر مددیباشددد .بددا توجدده بدده
مطالعددات فیرسددون و اسددکادت ( )9117و باسدده  ،)9111( 99بددراي سددهولت تفسددیر نتددایج ،مددیتددوان ̅ را از
رابطدده ( )9حددذف و متوسددط سددیگنالهدداي دریددافتی مدددیران را در نظددر گرفددت .در چنددین شددرایطی βp ،بدده
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طور تقریبدی بیدانگدر بتداي متوسدط صدندوقهدا خواهدد بدود .شدایان ذکدر اسدت کده اسدتنباطهدا در مدورد
توانایی زمانبنددي نقددینگی مددیران تحدت تدأثیر سدیگنال نقددینگی قدرار نمدیگیدرد .پاسدتور و اسدتامباق
( )1009عنوان نمودند کده نقددینگی بدازار یدک متغیدر مهدم و تعیدین کنندده بدراي قیمدت دارایدیهدا اسدت.
لددذا پیشددنهاد نمودنددد کدده بددا جددایگزینی رابطدده ( )9در رابطدده ( )9و جددایگزینی جددزء پ دیشبین دی  uدر جددزء
خطا ،مدل زمانبندي نقدینگی به صورت رابطه ( )9بازنویسی شود:

99

)(4

̅̅̅̅̅) +

(

مدل زمانبنددي نقددینگی رابطده ( )9بده ندوعی مددلهداي زمدانبنددي بدازار و زمدانبنددي نوسدانات را
انعکاس می دهد .با این تفاوت که در ایدن مددل شدرطی کده بدراي بدازار در نظدر گرفتده شدده ،نقددینگی بدازار
است .ضریب زمانبندي مثبدت  γنشدان مدی دهدد کده صدندوق در شدرایط نقددینگی خدوب بدازار ،بتداي بدازار
باالیی دارد.
عزیزي و شریفیفر ( )9911به شناسایی و بررسی عواملی پرداختند که بر رفتار سدرمایهگدذاران در انتخداب
صندوقها اثرگذار هستند .این دو محقق در مطالعه خود از دو شاخه کمی -کیفی استفاده کردند .نتایج نشان داد
که بازدهی و عملکرد ،دانش و شناخت سرمایهگذاران از صدندوق ،درجده ریسدک گریدزي سدرمایهگدذار ،عوامدل
محیطی ،عمر باال ،حجم و اندازه صندوق ،دسترسی و در نهایت تبلیغات و اطالعرسانی مهمترین عوامل مدؤثر بدر
انتخاب صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک از سوي سرمایهگذاران به شمار میآیند.
رحمانی و همکاران ( )9916تأثیر ویژگیهاي صندوقهاي سرمایهگذاري را بر عملکرد آنها بررسی نمودندد.
براي رسیدن به این هدف ،از اطالعات هفتگی  99صندوق سرمایهگذاري در سهام ثبت شده نزد سازمان بورس و
اوراق بهادار ،طی بازه زمانی ابتداي تیرماه سال  9910لغایت  99شهریورماه سال  9911استفاده شد .یافته هداي
این پژوهش ،حاکی از تأثیرگذاري متغیرهاي عملکرد گذشته ،اندازه صندوق و نوع مؤسس صدندوق بدر عملکدرد
جاري صندوقها میباشد.
محمدي و پشتونیزاده ( ،)9917با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستمی ،اثدر تغییدرات قیمدت نفدت و
طالي جهانی را بر بازار مالی ایران بررسی نمودند .در این پژوهش نقش و اهمیت متغیرهاي کالن اقتصادي مانند
قیمت نفت ،نرخ تورم ،سود بانکی و غیره و داراییهاي رقیب مانند طال در پیشبینی شاخص قیمت سهام بدورس
اوراق بهادار تهران بررسی شد .نتایج این مطالعه نشدان داد کده تغییدر در متغیرهداي کدالن اقتصدادي موجبدات
افزایش ارزش بازار سهام را فراهم میکند.
فرهادیان ( ،)9918تأثیر استراتژي رهبري هزینه را بر عملکرد مالی صدندوقهدا و نهادهداي سدرمایهگدذاري
خطرپذیر ایران بررسی نمود .در این مطالعه براي آزمون فرضیههاي تحقیق ،از رگرسدیون خطدی سداده برمبنداي
تحلیل مسیر و تکنیک مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد .نتایج نشان داد که استراتژي رهبري هزینه به
طور مثبت بر عملکرد مالی تأثیر میگذارد و اقدامات مدیریت کیفیت جامع ،این رابطه را حمایت و تائید میکند؛
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این مسئله بدین معناست که کاربردهاي مدیریت کیفیت جامع تأثیر کاملی در رابطهي بدین اسدتراتژي رهبدري
هزینه و عملکرد مالی داشتهاند.
کائو و همکاران  ،)1099( 96به بررسی توانایی مدیران صندوقهاي سدرمایهگدذاري مشدترک در زمدانبنددي
نقدینگی پرداختند .دوره زمدانی انجدام ایدن مطالعده سدالهداي  9169-1001بدوده و از اطالعدات پایگداه داده
صندوقهاي سرمایهگذاري  CRSPاسدتفاده شدده اسدت .نتدایج حاصدل از ایدن مطالعده نشدان داد کده مددیران
صندوق هاي سرمایهگذاري از توانایی الزم براي زمانبندي نقدینگی برخوردار هستند .ضمن آن که بر پایه نتدایج
صندوقهاي با سابقه طوالنیتر ،نسبت هزینهها و نرخ گردش مالی باالتر از تواندایی بیشدتري جهدت زمدانبنددي
نقدینگی برخوردار هستند.
لو  ،)1099( 97به بررسی توانایی مدیران صندوقهاي سرمایهگذاري پوششی در زمدانبنددي نقدشدوندگی در
بازار با درآمد ثابت ،بازار ارز و بازار کاال پرداخت .نتایج این مطالعه نشدان داد کده صدندوقهداي سدرمایهگدذاري
پوششی در مقولههاي خا داراي مهارتهایی هستند که بتوانند سطوح نقدشوندگی در بازارهاي با درآمد ثابت،
بازار ارز و بازار کاال را در اختیار بگیرند .در این مطالعه با انجام یک سري آزمونهاي قدرتمند نشان داده شد کده
صندوقهاي سرمایهگذاري پوششی با کنترل برخی فاکتورهاي اثرگذار بر توانایی زمانبندي ،میتوانند مهارتهاي
زمانبندي نقدشوندگی خود را حفظ کنند.
شرستا و سوبدي  ،)1099( 96عوامل تعیینکننده عملکرد بازار سهام را در نپال بررسی و ارزیابی نمودندد .در
این مطالعه براي تجزیه و تحلیل نتایج از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد .نتایج نشان داد کده تدورم و
رشد حجم پول بر عملکرد بازار سهام اثر مثبت اما نرخ بهره بر عملکرد بازار سهام تأثیر منفی میگذارد .این نتایج
نشان میدهد که در نپال ،سهامداران سهام را به عنوان یک ابزار مالی جایگزین و به عنوان سپر تدورمی و یدا بده
عبارت دیگر براي محافظت در مقابل تورم خریداري و نگهداري میکنند.
اوسینا و همکداران  ،)1096( 98در تحقیقدی بدا عندوان فداکتور تواندایی زمدانبنددي مددیران صدندوقهداي
سرمایه گذاري ،سطح ،عوامل تعیین کننده و تداوم فاکتور توانایی زمانبندي مدیران صندوقهاي سرمایهگذاري را
بررسی نمودند .آن ها شواهد محکمی به نفع توانایی زمانبندي در سطح کالن پیدا کردند .نتایج نشان داد که اگر
چه تفاوتهاي زیادي در مهارتهاي زمانبندي در سبکهاي سرمایهگذاري و عوامدل در سدطح صدندوق وجدود
دارد ،اما تجزیه و تحلیل مقطعی نشان میدهد که مهارتهاي زمانبندي بهتر مرتبط با صندوقهایی هستند کده
جوانتر ،کوچکتر ،هزینههاي انگیزشی باالتر ،دورههاي محدودتر و با استفاده از اهرم مدیباشدند .ضدمن آن کده
آزمون خارج از نمونه نشان داد که عامل زمانبندي پایدار است.
بازگور و همکاران  ،)1096( 91در تحقیق خود آزمونهاي زمانبندي نقدشوندگی را به چهار عامل توسعه داده
و این مهارت ها را با توجه به عوامل بازار ،اندازه ،ارزش و روند بررسی کردند .بر اساس نتایج ،شواهد قدوي وجدود
دارد که مدیران صندوق با اضافه کردن سهام کوچک به سبد سرمایهگذاري خود ،اقدام بده افدزایش نقدشدوندگی
بازار میکنند .این تحقیق همچنین نشان میدهدد کده زمدانبنددي نقدشدوندگی انددازه بدهعندوان زمدانبنددي
نقدشوندگی بازار در مدلهایی که تنها به زمانبندي نقدشوندگی بازار کمک میکنند ،آسان است.
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لو و همکاران  ،)1096( 10در تحقیق خود به بررسی این موضوع پرداختند کده آیدا زمدانبنددي نقدشدوندگی
صندوقهاي سرمایه گذاري در بازار ارز به بازدهی سرمایهگدذاري آنهدا کمدک مدیکندد؟ ایدن تحقیدق بدر روي
صندوقهاي سرمایهگذاري که در سطح بینالمللی و در بازارهاي ارز خارجی سرمایهگدذاري مدیکنندد ،متمرکدز
شده است .یافتههاي این تحقیق نشدان مدیدهدد کده توانداییهداي زمدانبنددي نقدشدوندگی در صدندوقهداي
سرمایه گذاري ممکن است به سبکهاي سرمایهگذاري و انواع داراییهایی که آنها مدیریت میکنند ،نسبت داده
شود که در آن توانایی زمانبندي قويتر نقدشوندگی به کنترل دارایدیهدایی خدارجی و در معدرض ارز خدارجی
مرتبط هستند.
اینایرات ( ،)1098عوامل داخلی و بیرونی مؤثر بر قیمت سهام را در عربستان سعودي مورد بررسی قدرار داد.
در این مطالعه سود سهام به عنوان عامل داخلی و قیمت نفت به عندوان عامدل بیروندی انتخداب و اثدر آنهدا بدر
شاخص قیمت بازار سهام تحلیل شد .نمونههاي آماري مطالعه شامل  90شدرکت بدورس اوراق بهدادار عربسدتان
بودند که اطالعات آنها براي دوره  1099تا  1096جمعآوري و در چارچوب مدل رگرسیون دادههاي پانلی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که سود سهام نقش ویژهاي در تبیین قیمت اوراق بهدادار
دارد؛ با این حال بر اساس یافتهها قیمت نفت نقش و تأثیر تعیینکنندهاي در قیمدت سدهام شدرکتهدا نداشدته
است.
19
گوسنی و همکاران ( ،)1098عوامل مؤثر بر عملکرد صندوقهاي سرمایهگذاري را در کشور اندونزي بررسی
نمودند .دوره زمانی انجام این مطالعه سالهاي  1099-1096بوده و جهت کمی سدازي عملکدرد صدندوقهدا از
شاخص ترینر استفاده شده است .ضمن آن که در این مطالعه جهت رسیدن به اهداف و آزمون فرضیههدا از روش
داده هاي پانل استفاده شده است .نتایج این مطالعه نشان داد که ریسک ،زمانبنددي نقددینگی ،مهدارت انتخداب
سهام ،تورم و اندازه صندوق متغیرهایی هستند که بر عملکرد صندوقهاي سرمایهگذاري تأثیر معنیدار دارند.
الحامد و همکاران  ،)1091( 11عوامل مؤثر بر سرمایهگذاري در صندوقهاي مشدترک را در کشدور پاکسدتان
بررسی نمودند .این مطالعه با استفاده از  900پرسشنامه انجام و براي تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافدزار Smart
 PLS 3استفاده شده است .نتایج این مطالعه نشان داد که ریسک و بازده ،نقدینگی دارایدیهدا ،عوامدل جمعیدت
شناختی ،مزایاي مالیاتی و شفافیت از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سرمایه گذاري در صندوقهاي مشترک در کشور
پاکستان به شمار میآیند.
 -3روش تحقیق
مدلیابی معادالت ساختاري یک رویکرد آماري جامع براي آزمون فرضیههایی درباره روابط بدین متغیرهداي
مشاهده  19و مکنون ( 19پنهان) است ،که گاه تحلیل ساختاري کوواریانس و یا مدلیابی علی نیز نامیده مدیشدود.
این روش را میتوان به عنوان روشی کمی تلقی نمود که به محقق کمک میکند تا پژوهش خدود را از مطالعدات
نظري و تدوین آن ها گرفته تا تحلیل دادههاي تجربی ،در قالب چند متغیره سامان بخشد .با توجه به این کده در
روش معادالت ساختاري میتوان اثرات مستقیم و غیرمستقیم را به همراه متغیر پنهان در نظر گرفدت ،لدذا ایدن
444

سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1441

مدل شناسايي عوامل مؤثر بر زمانبندي نقدينگي در صندوقهاي  / ...حمید سبزعلي ،غالمرضا زمرديان و فرهاد حنیف ي

روش شناخت بهتري از پدیدههاي فرهنگی ،رفتاري و اجتماعی ایجاد مینماید .با بهدرهگیدري از روش معدادالت
ساختاري میتوان همزمان دو مدل ساختاري  16و مدل اندازهگیري  17را برآورد نمدود (غالمدی فشدارکی.)9916 ،
همچنین از آن جا که روش مدلسازي معادالت ساختاري ،معادالت رگرسیونی را به صورت هم زمان مدلسدازي
می کند ،بنابراین یک چارچوب انعطاف پذیر براي آزمون طیف وسیعی از روابط ممکن بدین متغیرهدا در مددل ،از
جمله اثرات میانجی  16و متغیرهاي مداخلهگر  18پنهان فراهم می کند .عدالوه بدر ایدن در یدک سدطح عمدومی تدر
پارامترهاي این مدل میتوانند سهم هر یک از متغیرهاي مستقل را در ساختار کوواریانس اندازهگیري کنند .مدل
معادالت ساختاري بر اساس این فرض بنا شده است کده ،متغیرهداي انددازه گیدري شدده یدک سداختارکواریانس
مشخص تولید میکنند و داراي توزیع پیوسته نرمال هستند .این روش یک رویکرد جدامع و انعطدافپدذیر بدراي
طراحی پژوهش و تجزیه و تحلیل دادهها و ارزیابی هم زمان سازههاي اندازهگیري و ساختار مسدیرهاي بدین ایدن
سازهها فراهم میکند؛ قابلیتی که این مدلها را از سایر مدلها متمایز مدیکندد تواندایی در بدرازش رابطده بدین
متغیرهاي مطالعه و در عین حال تقسیم بندي و جداسازي خطاي اندازه گیري است .به عبارت دیگر این مددلهدا
توانایی آن را دارند تا خطاي اندازه گیري را از سایر خطاهاي موجود در مدل تشخیص داده و آن را متمایز کنندد؛
همچنین همبستگی میان خطاها که در بسیاري از مدل هاي کالسیک جزء محدودیتها است در این مدل مجداز
است و در نظر گرفته میشود (برمر و همکاران .)9916 ،در الگوي معادالت ساختاري روش کار به صورت مراحل
زیر میباشد:
 -1-3مشخص كردن مدل تحقیق بر پایه مبانی نظري
الگوها در زمینه رویکردهاي مختلف تحلیلی ،شکل هاي مختلفدی بده خدود مدی گیرندد .در اولدین مرحلده از
مدلسازي معادالت ساختاري یک الگو یا مدل بر اساس ترجمان یک نظریه به معادالت ساختاري یا ریاضی ارائده
میشود؛ یعنی ابتدا یک نمودار مسیر ترسیم میشود که روابط علی بین متغیرهدا را نشدان مدیدهدد .در تددوین
مدل ،پژوهشگر باید بر اساس نظریه ها و یافته هاي تجربی قبلدی ،فرضدیاتی را در مدورد روابدط بدین متغیرهدا و
سازهها ارائه دهد و با ترسیم نمودار مسیر متغیرهاي درون زا و برون زا و روابط علیتی بین این متغیرها را مشخص
سازد .همچنین در این مرحله باید متغیرهاي پنهان مشخص شوند و بعد از آن الزم است شاخصها یا متغیرهاي
مشاهده شده مناسبی براي آنها تعریف و به آنها وصل شود .الزم به ذکر است که در این مرحله بهتر است براي
اندازه گیري متغیر پنهان به جاي یک شاخص از چندین شاخص استفاده شود و البته این کار با تعریف مفهومی و
عملیاتی متغیرها صورت پذیرد (کلینه .)1006 ،11
 -2-3ارزیابی حالت تعیین مدل یا الگو
در مدل معادالت ساختاري بعد از تدوین مدل با اهمیت است که پژوهشگر قابلیت تشخیص مدل را ارزیابی
کند .تشخیص یک مدل مستلزم مطالعه شرایطی بدراي بده دسدت آوردن یدک راه حدل منحصدر بده فدرد بدراي
پارامترهاي مدل می باشد .براي هر پارامتر در مدل مدورد اسدتفاده ،نیداز اسدت تدا یدک مقددار از واریدانس و یدا
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کوواریانس در ماتریس کوواریانس در رابطه ( )6وجود داشته باشد .در غیر این صورت در اصطالح مدل غیرقابدل
شناسایی خواهد بود و یک راه حل واحد براي آن وجود نخواهد داشت .این مشکل همچنین زمانی رخ مدی دهدد
که متغیرها هم خطی  90باالیی با هم داشته باشند .در مدلهاي غیرقابل شناسایی تعداد راهحلهدا نامحددود و در
نتیجه یک جواب منحصر به فرد وجود ندارد (هویله.)1099 ،
)(5

∑

̅̅̅̅
)

(

=
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 -3-3ارایه تخمین براي الگوي پیشنهادي
بعد از ترسیم مدل و بررسی شناسایی آن ،نوبت آن است که با تخمدین پارامترهدا ،ارتبداط میدان متغیرهداي
آشکار و پنهان از روي مجموعهاي از دادههاي مشاهده شده ارزیابی شود .به دست آوردن تخمین پارامترهاي آزاد
از روي مجموع داده هاي مشاهده شده شامل فرآیندهاي تکراري است که در هر تکرار یک مداتریس کوواریدانس
ضمنی  99ساخته میشود و با ماتریس کوواریانس دادههاي مشاهده شده مقایسه میگردد .مقایسه این دو ماتریس
نیز منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده میشود و این تکرارها تا جایی ادامه مییابد کده مداتریس باقیماندده بده
حداقل ممکن برسد  .در نهایت طی این مرحله ضرایب بار عاملی به همراه مقادیر  tتوسط نرم افزار محاسبه مدی-
شود (برمر و همکاران.)9916 ،
 -4-3ارزیابی تناسب یا برازش الگو یا مدل
براي این که بتوان نتایج حاصل از تخمین روابط مدل را تفسیر نمود ،ابتدا باید میزان تناسب مدل یا بدرازش
آن را مشخص کرد .نحوه بررسی برازش مدل بسته به انتخاب رویکرد و نرم افزار مربوطه متفاوت خواهدد بدود .از
لحاظ تئوریکی مقایسه ماتریس کوواریانس ضمنی با ماتریس کوواریانس دادههاي مشاهده شده منجدر بده تولیدد
یک ماتریس باقیمانده  91میشود .زمانی الگو یا مدل با دادههاي مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس
ضمنی با ماتریس کوواریانس دادههاي مشاهده شده ،معادل باشد .بدین معنی که ماتریس باقیماندده بده حدداقل
ممکن برسد و یا به عبارت دیگر به صفر نزدیک باشد (برمر و همکاران.)9916 ،
 -4اصالح مدل
اگر برازش یک مدل نظري به اندازهاي که انتظار می رود قوي نباشد ،پژوهشگر میتواند از شاخصهایی کده
در نرم افزارهاي مربوطه وجود دارد براي بهبود و اصالح مدل استفاده کند و مدل خدود را بهبدود دهدد .هددف از
اصالح مدل برآورد کردن پارامترهایی است که به لحاظ آماري معنادار و به لحاظ نظري داراي معنا و مفهوم بوده
و داراي برازش بهتري نسبت به مدل اولیه هستند .براي به دست آوردن نتایج برازش بهتر ،مراحلی که ذکر شدد
تا زمانی که مدل مناسب به دست آید باید تکرار شدود .در ندرمافزارهداي متدداول بدراي بدرآورد مددل معدادالت
ساختاري روش برآورد روش حداکثر درستنمایی  )ML( 99است .روش  MLتعیین میکند تا چه انددازه برآوردهدا
مقدار ماتریس کوواریانس نمونه را پیشبینی و هر چه این مقدار به صدفر نزدیدکتدر باشدد ،بدرازش بهتدر اسدت.
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هنگامی که مدلی تخمین زده میشود ،برنامههاي نرم افزاري آمارههایی از قبیل خطاي استاندارد و غیره را درباره
ارزیابی تناسب مدل با داده ها ارائه میکنند .نکته مهم در اصالح مدل این است کده تغییدرات اعمدال شدده روي
مدل براي رسیدن به برازش بهتر نباید بیش از حد باشد .زیرا مدل ساخته شده توسدط محقدق داراي پشدتوانهي
علمی بوده و از ادبیات نظري مرتبط استخراج گردیده است (برون .)1007 ،99
 -5تفسیر مدل
با توجه به آن که در مدل معادالت ساختاري به آزمون فرض پرداخته میشود ،لدذا بعدد از ایدن کده بدرآورد
پارامترها براي یک مدل تدوین شده به دست آمد ،پژوهشگر باید خروجی به دست آمده را تفسیر کندد .در ایدن
مدل ها آزمونها و شاخصهاي برازش زیادي وجود دارد که هنوز هم به طور فزایندهاي در حال گسترش هستند.
چنان چه در مدل معادالت ساختاري آزمونهاي نیکدویی بدرازش ،نشداندهندده تناسدب دادههدا و مددل باشدد،
معنی داري پارامترهاي مدل ،مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ به بیان ساده در این مرحله ،اعدداد و مقدادیر حاصدل از
تحلیل دادههاي تحقیق ،به عبارات ساده و قابل فهم براي مخاطب تبدیل شده و بده وي گدزارش داده مدیشدود
(برمر و همکاران.)9916 ،
شایان ذکر است که تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی در حوزه مباحث مالی و اقتصادي قرار دارد .در مطالعده
حاضر اطالعات مورد نیاز که مربوط به تجزیه و تحلیل نتایج و بررسی اهداف و پرسشهداي تحقیدق هسدتند بده
صورت پیمایشی و با طراحی پرسشنامه از سرمایهگذاران ،صاحبنظران و متخصصان فعال در بازار سرمایه ایدران
براي سال  9911جمعآوري میشود .در مطالعه حاضر براي دستیابی به نموندهاي مطلدوب ،متناسدب بدا اهدداف
مطالعه از روش نمونهگیري تصادفی ساده  96و براي تعیین تعداد نمونهها از رابطه کوکران  )9179( 97بهره گرفتده
شده است .در این روش ،در صورتی که حجم جامعه آماري نامحدود و مشخص نباشد ،میتوان به منظور تعیدین
حجم نمونه از رابطه ( ) 7استفاده نمود .بر این اساس ابتدا براي روش دلفی فازي  10پرسشنامه به صدورت پدیش
آزمون پر شد و سپس با استفاده از ویژگیهاي متغیر مبنا ،جهت برآورد مدل  SEMاطالعات مدورد نیداز از 980
نمونه گردآوري گردید.
) (

(

)

)

)
(

(

در رابطه فوق n ،تعداد نمونه مطلوب d ،دقت احتمالی مطلوب S ،انحراف معیار و آماره  tبا فرض سطح اطمیندان
 16درصد برابر  9/17میباشد .در مطالعه حاضر ابتدا اطالعات جمعآوري شده در نرمافزار  EXCELسازماندهی
و سپس با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSو  ،Smartplsمدلسازي و به صورت کمی و کیفی تحلیل میشوند.
 -6نتایج و بحث
براي سنجش متغیرهاي پژوهش ،از پرسشنامه در قالب طیف پنج گزینهاي لیکرت استفاده شد .به منظور
بررسی روایی منطقی ،پرسشنامه بین  10نفر از خبرگان توزیع و پس از دریافت نظرها ،اصالحات و پیشنهادهاي
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آنها ،تغییرات اعمال شد .پس از تأیید پایایی پرسشنامه ،پرسشنامه نهایی که در برگیرنده متغیرهاي جدول ()9
میباشد ،میان جامعه آماري پژوهش مشتمل بر  980نمونه توزیع شد؛ پس از جمعآوري پرسشنامه نهایی براي
سنجش پایایی ،از ضریب آلفاي کرونباخ دررابطه ( )6استفاده شد .هر قدر شاخص آلفاي کرونباخ به  9نزدیکتر
باشد ،همبستگی درونی بین سؤاالت بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن تر خواهند بود .چنان چه آلفاي کرونباخ
پائینتر از  0/6باشد ،پایایی پرسشنامه پائین است .اگر آلفاي کرونباخ بین  0/6تا  0/6باشد ،پایایی پرسشنامه
متوسط اما قابل قبول است؛ اما اگر آلفاي کرونباخ باالتر از  0/6باشد ،پایایی پرسشنامه زیاد است .همان طور که
از نتایج جدول ( ) 1مشخص است با توجه به آن که آلفاي کرونباخ در مطالعه حاضر  0/681محاسبه شده است،
لذا پرسشنامه مطالعه حاضر و نیز اطالعات حاصل از آن از پایایی و قابلیت اعتماد باالیی برخوردار هستند .براي
بررسی روایی نیز ،آماره  0/76 ،CVRمحاسبه شده است؛ با توجه به تعداد  10خبره ،این مقدار از مقدار بحرانی
 0/91بزرگتر است .بنابراین می توان گفت که پرسشنامه مطالعه حاضر از روایی مناسب برخوردار است.
جدول ( -)1عوامل تأثیرگذار بر زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک ایران از دید
خبرگان
عوامل

متغیرهاي اصلی

عوامل بیرونی

نرخ سود سپردهها ،بازده بازارهاي موازي و سهام ،نرخ تورم ،درآمدهاي نفتی ،رشد
اقتصادي و تحوالت سیاسی

عوامل درونی

توانایی و مهارت مدیریت صندوق ،عمر و اندازه نسبی صندوق ،خالص ارزش و درصد
داراییهاي نقدي صندوق ،بازدهی ،سودآوري و مخارج سرمایهاي صندوق ،ریسکهاي
پیش روي صندوق و تعداد صنعت در سبد سرمایهگذاري صندوق
مأخذ :یافتههاي تحقیق
جدول ( -)2آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه

تعداد سؤاالت

تعداد مشاهدات

آلفاي كرونباخ

روایی محتوایی CVR

91

980

0/681

0/76
)

)(7

∑

()

(=α
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قبل از برآورد معادالت مسیر و تفسیر ضرایب الزم است مفروضات اصدلی اسدتفاده از مددلسدازي معدادالت
ساختاري بررسی شود .در میان مفروضات مختلف مهمترین و شایعترین فرض ،فرض نرمال بدودن توزیدع دادههدا
است .در مطالعه حاضر جهت بررسی نرمال بودن متغیرهاي مطالعه شدامل اهمیدت عوامدل بیروندی و دروندی بدر
مدیریت زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگدذاري مشدترک ایدران (سدوال  Yپرسشدنامه) ،متغیرهداي
444
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بیرونی (سدؤاالت  Q1تدا  Q6پرسشدنامه) و دروندی (سدؤاالت  Q7تدا  Q12پرسشدنامه) از آزمدون کولمدوگروف-
اسمیرنوف استفاده شد .در این آزمون چنان چه آماره آزمون (در سطح اطمینان  16درصد) بزرگتر از  0/06بده
دست آید ،در این صورت توزیع داده ها نرمال خواهد بود .با توجه به نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف کده در
جدول ( ) 9ارائه شده است ،از آن جا که براي تمامی متغیرهاي تحت بررسی سطح احتمال آماره آزمون از سدطح
احتمال  0/06درصد کوچکتر است ،لذا می توان گفت که تمدامی متغیرهداي تحدت بررسدی مطالعده غیرنرمدال
هستند .با توجه به این مسئله در ادامه براي آزمودن مدل تحقیق و بررسی ارتباط میان متغیرها از تحلیل دادهها
بهوسیله مدل معادالت ساختاري با نرمافزار  Smart PLSاستفاده میشود .چرا که در این نرمافزار ،روش تجزیده و
تحلیل داده ها استفاده از معادالت ساختاري بر پایه حداقل مربعات جزئی است و فرض میشود که توزیع دادههدا
ناشناخته هستند ،لذا نیازي به فرض نرمال بودن متغیرها نیست.
جدول ( -)3بررسی نرمال بودن متغیرهاي پژوهش.
زمانبندي نقدینگی در
صندوقها

عوامل بیرونی

عوامل درونی

متغیرها

نماد

آماره آزمون

سطح احتمال

نقش عوامل بیرونی و درونی بر مدیریت زمانبندي
نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک

Y

9/969

0/000

نرخ سود سپردهها

Q1

9/169

0/000

بازده بازارهاي موازي و سهام
نرخ تورم

Q2
Q3

1/196
9/086

0/000
0/000

درآمدهاي نفتی

Q4

9/119

0/000

رشد اقتصادي

Q5

9/698

0/000

تحوالت سیاسی

Q6

1/667

0/000

توانایی و مهارت مدیریت صندوق

Q7

9/991

0/000

عمر و اندازه نسبی صندوق
خالص ارزش و درصد داراییهاي نقدي صندوق

Q8
Q9

9/998
1/891

0/000
0/000

بازدهی ،سودآوري و مخارج سرمایهاي صندوق

Q10

1/716

0/000

ریسکهاي پیش روي صندوق

Q11

1/691

0/000

تعداد صنعت در سبد سرمایهگذاري صندوق

Q12

9/161

0/000

مأخذ :یافتههاي تحقیق

قابلیت اعتماد یا پایایی یک پرسشنامه یا ابزار اندازه گیري ،از موضوعات مهمی است کده در امدر جمدعآوري
اطالعات و مشاهدات باید به آن توجه نمود .در این قسمت براي بررسی قابلیت اعتمداد اطالعدات پرسشدنامه ،از
آزمون آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRاستفاده شده که نتایج حاصل از این آزمونهدا در جددول ( )9ارائده
شده است .همانگونه که از جدول مشاهده میشود ،با توجه به آن که آلفاي کرونباخ براي همه سازههدا بدیش از
 0/6محاسبه شده ،لذا مشخص است که پرسشنامه مطالعه حاضر از لحاظ پایایی داراي قابلیت اعتماد قابل قبولی
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است .براي پایایی ترکیبی نیز با توجه به نتایج جدول ،از آن جا که براي همه سازه مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از
 0/6محاسبه شده است ،لذا میتوان گفت که سازگاري درونی مدلهاي سنجش سازهها در حد مطلوب قرار دارد.
جدول ( -)4ضریب آلفاي كرونباخ و پایایی تركیبی زمانبندي نقدینگی و متغیرهاي بیرونی و درونی مؤثر برآن.
سازه

تعداد گویه

پایایی تركیبی

آلفاي كرونباخ

متغیرهاي بیرونی

7

0/801

0/697

متغیرهاي درونی

7

0/808

0/616

زمانبندي نقدینگی در صندوقها

9

9

9

مأخذ :یافتههاي تحقیق

در این بخش براي سنجش نیکویی مددل معدادالت سداختاري از ضدریب تعیدین ( )R2و میدانگین واریدانس
استخراج شده ( )AVEدر رابطه ( ) 8استفاده گردیدکه نتایج حاصل در جدول ( )6گزارش شده است .بدر اسداس
نتایج ،ضریب تعیین براي عوامل بیرونی و درون شرکتی به ترتیب  0/977و  0/961به دست آمده است که نشان
میدهد متغیرهاي لحاظ شده در این عوامل در مجموع  61/6درصد تغییرات زمانبندي نقدینگی در صندوقهدا
را توضیح میدهند .همچنین همانطور که از جدول فوق مشاهده میشود ،میانگین واریانس اسدتخراج شدده ( (
AVEبراي همهي متغیرها باالتر از  0/7میباشد که بیان میکند بیش از  70درصدد از واریدانس متغیدر وابسدته،
توسط متغیرهاي توضیحی قابل توضیح و توجیه است .با توجه به این نتایج میتوان استنباط نمدود کده نیکدویی
برازش مدل معادالت ساختاري طراحی شده جهت بررسی عوامل مؤثر بر زمانبندي نقدینگی در صدندوقهدا در
حد مطلوبی قرار دارد .ضمن آن که از آن جا که شاخص  0/966 ،Q2به دست آمده است ،لذا میتوان اسدتنباط
نمود که مدل داراي برازش ساختاري قابل قبولی است ،و متغیرهاي لحاظ شده در مدل به نحو مطلوب و مناسب
قابلیت پیشبینی متغیر درونزا را داشتهاند.
) (

) (

∑
∑

∑

جدول ( -)5نیكویی برازش مدل معادالت ساختاري ارتباط میان بازار سهام و متغیرهاي روانی و رفتاري و فنی و
سیاسی.
میانگین واریانس استخراج

شاخص استون -گیسر

شده ()AVE

()Q2

0
0
0/966

سازه

ضریب تعیین ()R2

متغیرهاي بیرونی

0/977

0/799

متغیرهاي درونی
زمانبندي نقدینگی در صندوقها

0/961
-

0/796
9
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در این قسمت با استفاده از روش مدلسازي معادالت ساختاري و نرمافدزار  Smart PLSرابطده خطدی بدین
متغیرهاي مکنون و متغیرهاي آشکار بررسی شده است .شکل ( )9تا ( )9بارهاي عاملی ،ضریب مسدیر و مقدادیر
آمارهي  tرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،بسیاري از بارهاي عاملی بیشتر از  0/9هستند .این امر
بیان گر آن است که ارتباط میان متغیرها قوي است .ضمن آن که معنیدار بودن مقدار آمارهي  tنشاندهنده این
است که همه متغیرها براي سازه متناظر خود ،متغیر تأثیرگذاري بودهاند .بر اسداس نتدایج ،بدراي همده متغیرهدا
مقدار آماره  tبیشتر از  9/17است که این امر حاکی از آن است که این متغیرها در سدطح اطمیندان  16درصدد،
براي سازه موردنظر مناسب و بر آن تأثیرگذار بودهاند .بر اساس نتدایج عوامدل بیروندی و دروندی بدر زمدانبنددي
نقدینگی در صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک در ایران اثر مثبت و معنیدار میگذارند .همان گونه که از شکل
( )9و ( )1مشخص است ضریب مسیر تأثیرگذاري عوامل بیرونی و درونی بر زمانبندي نقدینگی به ترتیب برابر با
 0/189و  0/991است و آماره  tبراي این متغیرها نیز  9/999و  7/919به دست آمده است؛ از آن جا که آماره t
محاسباتی براي این متغیرها از مقدار آماره  tجدول در سطح اطمینان  16درصدد ( )9/17بدزرگ تدر اسدت ،لدذا
میتوان گفت که عوامل بیرونی و درونی بر زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر مثبت
و معنیدار دارند .ضمن آن که بزرگ تر بودن ضریب مسیر عامل درونی گویاي این حقیق است که عوامل دروندی
نسبت به عوامل بیرونی بر زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر قويتري دارند.
بر پایه نتایج ارائه شده در شکل ( )9و ( )1متغیرهاي نرخ سود سپردهها ( ،)Q1بازده بازارهاي موازي و سهام
( ،)Q2نرخ تورم ( ،)Q3درآمدهاي نفتدی ( ،)Q4رشدد اقتصدادي ( )Q5و تحدوالت سیاسدی ( )Q6عوامدل بیروندی
هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر  0/681 ،0/607 ،0/779 ،0/816 ،0/687و  0/909و همچنین آمارههداي t
بدده ترتیددب  6/068 ،9/199 ،1/716 ،16/067 ،98/186و  6/098بددر زمددانبندددي نقدددینگی صددندوقهدداي
سرمایهگذاري مشترک اثر مثبت و معنیدار میگذارند .اگر چه تاکنون دقیقا مطالعهاي مشابه مطالعه حاضر انجام
نشده اما نتایج مطالعه حاضر ب ه طور ضمنی با نتایج حاصل از مطالعات محمدي و پشتونیزاده ( ،)9917شرستا و
سویدي ( ،)1099اینایرات ( ،)1098کازي و همکاران ( )1098و گوسنی و همکاران ( )1098مشدابهت فراواندی
دارد .در توضیح نتایج به دست آمده باید اذعان نمود که سرمایهگذاران بده دنبدال سدبد کداراي سدرمایهگدذاري
هستند .لذا با توجه به عدم آگاهی و یا اعتقاد به ریسک باالتر بازده سرمایهگذاري در بازار سدهام و صدندوقهداي
سرمایه گذاري ،ممکن است بدازده دریافتی ناشی از سرمایهگذاري در این بازار را ،در قبدال مخداطرهي آن کدافی
ندانند .با توجه به تورم باال و رکود ،در صورت افزایش نرخ سود بانکی و به دنبال آن جذب سرمایه هاي موجود بده
سوي حساب هاي بانکی ،بازار سرمایه میتواند یک مقصد مناسب براي جذب نقدینگی باشد .در این راستا وجدود
نرخ هاي سود سپرده بلندمدت بانکی بدون ریسک در ایران ،باعث شده است که ایدن متغیدر کدالن اقتصدادي بده
عنوان یک رقیب براي سرمایهگذاري در بازار سهام و صندوقهاي سرمایهگدذاري بده حسداب آیدد .در رابطده بدا
اثرگذاري متغیر بازده بازارهاي موازي بر زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشدترک نیدز مدیتدوان
گفت که افراد در سبد داراییهاي مالی خود عالوه بر در نظر گرفتن بازده صندوقها ،ترکیبهاي مختلفی از پول
نقد ،سپرده بانکی ،ارز ،سکه بهار آزادي و مسکن را نیز نگهداري می کنند؛ هرگونه نوسان در یکی از این داراییها
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میتواند بازدهی حاصل از خرید و یا نگهداري واحدهاي صندوقهاي سرمایهگذاري را متاثر سازد .بر ایدن اسداس
افزایش نرخ ارز ،سکه و مسکن موجب افزایش بازدهی این بازارها شده و منجر به حرکدت بخشدی از نقددینگی از
بازار سرمایه با فروش سهام یا ابطال گواهیهاي صندوقهاي سرمایهگذاري از سدوي سدرمایهگدذاران مدیشدود و
بدین طریق بر نقدینگی و زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر خواهد گذاشدت .تحدوالت
سیاسی نیز دیگر عامل مهم برون شرکتی است که بر زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک
اثر می گذارد .هنگامی که یک اتفاقات سیاسی رخ میدهد و اخبار آن منتشر میشود ،بسته بده شدرایط جامعده و
نوع خبر می تواند القا کنندهي نوعی ترس و هیجان منفی براي افراد باشد که در نهایت باعث ایجداد نوسدانات در
بازار میشود .محیط کسب و کار تحت تأثیر اخبار سیاسی داخلی و خارجی قرار دارد .لذا بیثباتی سیاسی و یا به
عبارت دیگر عدم اطمینان سیاسی تأثیر منفی روي تصمیمات اقتصادي تولیدي دارد و بر توسدعه بدازار سدهام و
صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک تأثیر منفی میگذارد .احتمال تغییر دولت بدر سیاسدتهداي ندامعلوم آیندده
داللت میکند ،به طوري که عوامل اقتصادي ریسک گریز ممکن است از گرفتن تصمیمات اقتصادي مهدم دوري
کنند ،یا ممکن است از اقتصاد خارج شوند و ترجیح دهند در بازارهاي دیگر و یا در خارج از کشور سرمایهگذاري
کنند .ضمن آن که تنش در روابط بین المللی احتمال درگیدري نظدامی را افدزایش و در مقابدل امیدد بده جدذب
همکاري ها و سرمایهگذاريهاي خارجی را کاهش می دهد و در نتیجه با برانگیختن واکنش پرهیجان معاملهگران
تأثیري منفی بر تصمیمگیري میگذارد و بدین طریق باعث انتقال سرمایهها و بر نقدینگی و زمانبندي نقدینگی
صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر میگذارد .نرخ تورم عامل عامل بیرونی بعددي اسدت کده بدر زمدانبنددي
نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر میگذارد .سرمایهگذاران تورم را به عنوان یکی از مهدمتدرین
متغیرهاي کالن اقتصادي اثرگذار در تصمیم گیري در نظر میگیرند .براي محاسبه بازده واقعی یدک سدهم بدداید
اخدتالف بدازده سهم بدر اساس ارزش سهمی از تورم در دوره سرمایه گذاري محاسبه شود .اگدر تدورم بده خدوبی
قابل پیشبینی شدن باشد سرمایهگذاران به سادگی درصدي را به عندوان تدورم بده بدازدهی مدورد انتظدار خدود
میافزایند و بازار به تعادل میرسد .در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکتهدا پدس از مددت زمدانی
افزایش مییابد ،در واقدع سودآوري افزایش نیافته ،بلکه سود اسمی تحت تأثیر تورم افزایش یافته است .زمانی که
سود اسمی افزایش پیدا کند قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافدت .اثددر دیگددر تددورم ایددن اسدت کدده
موجدب کاهش ارزش ذاتی سهام میشود .در سالهایی کده ندرخ تدورم بداال باشدد کیفیت سود واقعی شرکتهدا
(سود اقتصادي) پایین میآید .عالوه بر این ،شرایط تدورمی باعدث کداهش قددرت خریددد مدردم مدی شدود .لدذا
افزایش هزینههاي زندگی به گونهاي خواهد بود که فرصت سدرمایهگدذاري و پدساندداز از آنهدا گرفتده شدده و
درآمدها بیشتر صدرف هزینه هداي جداري مدی شدوند .کدداهش سدرمایهگدذاري منجدر بده کداهش تقاضدا بدراي
سرمایهگذاري در بدورس اوراق بهادار و به تبع کداهش شاخص سهام میشود .همچنین ،با افزایش ندرخ تورم ،نرخ
بهره مورد انتظار سرمایه گذار افزایش مییابد ،بنابراین ،نرخ تنزیل جریانهاي نقدي و همچنین هزینههاي فرصت
از دست رفته پول نیز افزایش مییابد  .در نهایت نیز نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان میدهد که رشد اقتصادي
و درآمدهاي نفتی ،عوامل دیگري هستند که بر زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر می-
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گذارند .عواید حاصل از فروش نفت در کشورهاي صادرکنندهي آن نقش عمدهاي بر بازار سدرمایه ایدن کشدورها
دارد .این عواید جزء درآمد ملی این کشورها محسوب شده و میتوان آن را هم از طریق سرمایه گذاري داخلدی و
هم از طریق سرمایه گذاري خارجی در راه توسعه اقتصادي به کار برد .از آنجا که ارزش سدهام ،برابدر بدا مجمدوع
تنزیل یافتهي جریانات نقدي آینده است و این جریانات نقدي تحت تدأثیر حدواد و رخددادهاي اقتصداد کدالن
هستند ،در نتیجه می توانند تحت تأثیر تکانه نفتی نیز قرار بگیرند؛ بنابراین کامال منطقی به نظر میرسد که بیان
شود بازار سهام اطالعات مربوط به پیامدهاي ناشی از تکانه نفتی را جذب و در قیمت هاي سهام انعکاس می دهد.
در رابطه با رشد اقتصادي نیز باید عنوان نمود که این متغیر مقیاسی براي انددازهگیدري فعالیدتهداي اقتصدادي
است .تغییرات تولید ناخالص داخلی که بیانگر رشد اقتصادي است ارزش مجموع تولید کاالها و خددمات نهدایی
است که توسط یک نظام اقتصادي در یک دوره زمانی مشخص مثال یک سال تولید مدی شدود .اجدزاي تددشکیل
دهندده تولیدد ناخدالص داخلدی عبارتندد از هزینه هاي مدصرفی بخدش خدصوصی ،هزینده هداي سدرمایه گدذاري
بخش خصوصی ،هزینه هاي بخش دولتی ،خالص صادرات و غیره .سرمایهگذار با بررسی اجزاي تولید ناخالص ملی
به طور کلی واقف میگردد که آیدا اقتصاد از رشدد و ثبدات خدوبی برخوردار است یا خیر .همچنین آگاه میشدود
که نوسان شدید مربوط به کدام جزء میباشد .لذا بدا اطدالع از میدزان مدصرف بخدش خصوصی تدالش مدیکندد
در صندوقهایی سرمایهگذاري نماید که مصرف آن کاال یا خددمت در سبد سهام آنها از رشدد خدوبی برخدوردار
باشدد؛ همچنین مدشخص خواهد نمود که مصرف کاال و خدمات بخش دولتی به چه میزان است و در آینده چده
میزان خواهد شد .اگر میزان مصرف در جامعه کاهش یابد اقتصاد آن جامعه رشد محدودتري خواهد داشت مگدر
آن که به اندازه کاهش در مصرف ،سرمایهگذاري در کاالهاي سرمایهاي افزایش یابد .بهطور کلی ،توجه به اجدزاي
تولید ناخالص ملی و نرخ رشد آن در اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاري سهامداران بسیار مهدم میباشد.
بر پایه نتایج شکل ( )9و ( )1متغیرهاي توانایی و مهارت مدیریت صندوق ( ،)Q7عمر و اندازه نسبی صندوق
( ،)Q8خالص ارزش و درصد داراییهاي نقدي صندوق ( ،)Q9بازدهی ،سدودآوري و مخدارج سدرمایهاي صدندوق
( ،)Q10ریسکهاي پیش روي صندوق ( )Q11و تعداد صنعت در سبد سرمایهگذاري صندوق ( )Q12عوامل درون
شرکتی هستند که به ترتیب بدا ضدرایب مسدیر  0/676 ،0/669 ،0/697 ،0/917 ،0/667و  0/680و همچندین
آمارههاي  tبه ترتیب  91/697 ،7/119 ،96/696 ،9/180 ،10/989و  6/619بر زمانبندي نقدینگی صندوقهاي
سرمایهگذاري مشترک اثر مثبت و معنیدار میگذارند .اگر چه تاکنون دقیقا مطالعهاي مشابه مطالعه حاضر انجام
نشده اما نتایج مطالعه حاضر به طدور ضدمنی بدا نتدایج حاصدل از مطالعدات گوگردچیدان و همکداران (،)9919
شاهمرادي ( ،)9917محمدي و پشتونیزاده ( ،)9917عبده تبریزي و اسدي قرهجلو ( ،)9918تیراپان و همکاران
( ،)1090کائو و همکاران ( ،)1099لو ( ،)1099اوسینا و همکداران ( ،)1096بدازگور و همکداران ( ،)1096لدو و
همکاران ( )1096و گوسنی و همکاران ( ) 1098مشابهت فراوانی دارد .در توضدیح بایدد اذعدان نمدود مددیریت
صندوق سرمایهگذاري شامل فعالیتهایی چون توانایی انتخاب سهام (حسن انتخداب) ،تخصدیص دارایدی ،سدبک
مدیریت و موقعیت سنجی است؛ توانایی و مهارت مدیریت میتواند با توجه به دو عامل تواندایی انتخداب سدهام و
موقعیت سنجی بازار سنجیده شود که به ترتیب نشاندهنده توانایی پیشبینی در سدطح خدرد و کدالن هسدتند.
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عالی یا ضعیف بودن عملکرد یک صندوق نیز می تواند ناشدی از همدین دو عامدل باشدد .خدالص ارزش و درصدد
داراییهاي نقدي صندوق عامل درونی مهم دیگري است که بر نقدینگی و زمدانبنددي نقددینگی صدندوقهداي
سرمایه گذاري مشترک ایران اثر میگذارد .د ر توضیح این مسدئله بایدد عندوان نمدود کده ارزش خدالص دارایدی
صندوق هاي سرمایه گذاري اهمیت زیادي دارد و یکی از مالک هاي ارزیابی عملکرد صندوقها در نظر گرفته می-
شود .سرمایه گذاران با خرید واحدهاي سرمایه گذاري در دارایی هاي صندوق سهیم می شوند ،لذا الزم است ارزش
داراییهایشان در صندوق را بدانند .بخشی از داراییهاي صندوقهاي سرمایهگذاري به سهام شرکتها اختصدا
مییابد که با نوسان روزانه سهام ،افزایش یا کاهش مییابند .ضمن آن که سود سهام تقسیم شده توسط شرکتها
نیز به منابع صندوق اضافه شده و ارزش دارایی هاي آن و به طبع آن ،ارزش واحدهاي خریداري شدده را افدزایش
می دهد .درصد داراییهاي نقدي نیز جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت میباشد .این شاخص ،معیاري اسدت
براي بررسی ریسکی بودن دیدگاه مدیر صندوق در استفاده از منابع .انتخاب دارایی هاي بدون ریسک با بدازدهی
کمتر یا داراییهاي ریسکی اما با بازدهی باالتر .بر این اساس درصد داراییهاي نقدي صندوق هر چه کمتر باشد،
بیانگر عملکرد حرفهايتر اما پرریسکتر مدیر پرتفوي گردانی صندوق میباشد .با توضیحات ارائه شده مشدخص
است که خالص ارزش و درصد دارایی هاي نقدي صندوق ،متغیرهدایی هسدتند کده بدر نقددینگی و زمدانبنددي
نقدینگی صندوق هاي سرمایه گذاري مشترک اثر قابل توجهی میگذارند .متغیر ریسدکهداي پیشدروي صدندوق
عامل درونی دیگري است که بر نقدینگی و زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگدذاري مشدترک ایدران اثدر
می گذارد .در این رابطه باید اذعان نمود که صندوقهاي سرمایهگذاري با توجه به تمام مزایایی که بدراي اقتصداد
ایران دارند با ریسکهایی نیز مواجهند که میتواند اثربخشی آنها را مختل نماید؛ از جمله این ریسکها میتوان
مشکالت در رابطه با روند اعطاي مجوزهاي صادره مورد نیاز صندوقهاي سرمایهگذاري ،محدودیتهاي قوانین و
مقررات جهت حمایت از فعالیت گسترده صندوق ها در بدازار ،فرآیندد اعطداي مجدوز بدازارگردانی صدندوقهداي
سرمایه گذاري و  ...اشاره نمود .ضمن آن که ریسک عدم ثبات مالی که به وسدیله صدندوقهداي سدرمایهگدذاري
مشترک ایجاد میشود و باعث احتمال سقوط ناگهانی کل سیستم مالی و بیثباتی و آشدوب در بدازارهداي مدالی
می گردد نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .موارد اشاره شدده در کندار مشدکالت فرهنگدی در رابطده بدا
شناخت و قبول انجام سرمایهگذاري در صندوقها ،بر تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق و لذا زمانبندي نقدینگی
صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر قابل توجهی میگذارد .متغیر تعداد صنعت در سبد سرمایهگذاري صندوق
با عامل درون شرکتی مهمی است که بر نقدینگی و زمانبندي نقدینگی صدندوقهداي سدرمایهگدذاري مشدترک
ایران اثر می گذارد .صندوقهاي سرمایهگذاري با توجه به ماهیت خود و نحوه و میزان سرمایهگذاري در صدنایع و
بخشهاي مختلف ،سوددهی متفاوتی دارند .به عنوان مثال صندوقهداي سدهامی در ایدران بدا توجده بده عمدده
سرمایه گذاري در بخش سهم و حق تقدم اگر چه ریسک بیشتري از سایر صندوق ها داشدتهاندد ،امدا از سدوددهی
باالتري نیز برخوردار بوده اند .با توضیحات ارائه شده مشخص است که چنان چه صندوق سبد سرمایهگذاري خود
صنایع متنوع با عملکرد و میزان سوددهی باال را داشته باشد ،این مسئله بر خدالص ارزش دارایدیهداي صدندوق
سرمایهگذاري و لذا نقدینگی و زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثدر قابدل تدوجهی مدی-
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گذارد .متغیر بازدهی ،سودآوري و مخارج سرمایهاي صندوق عامل مهم دیگر درون شرکتی است که بر نقددینگی
و زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک ایران اثر میگدذارد .بدازدهی و سدودآوري بداال ،مندابع
جدید مالی در اختیار صندوق قرار میدهد؛ افزایش مخارج سرمایهاي نیز اگرچه در کوتداهمددت مندابع مدالی در
اختیار صندوق را کاهش می دهد ،اما در بلندمدت با ایجاد درآمد براي صندوق ،منابع جدید مالی خلق مدیکندد.
لذا متغیرهاي بازدهی ،سودآوري و مخارج سرمایهاي از طریق خلق منابع مالی میتوانند بر نقدینگی و زمانبندي
نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک ایران اثرگذار باشند .در نهایت نیز عمر و اندازه نسبی صندوق عامل
مهم دیگري است که بر نقدینگی و زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک ایران اثر مدیگدذارد.
د ر توضیح این مسئله باید عنوان نمود که مدیران صندوقهاي سرمایهگذاري پس از گذشت زمان و سپري شدن
مدتی از تأسیس صندوق تسلط مناسب و درستی در رابطه با تشخیص صحیح وضعیت صندوق و ترکیب دارایدی
آن پیدا مینمایند؛ این امر در نهایت سبب میشود تا آنها دارایدیهداي صدندوق را بده سدمت بهتدرین ترکیدب
سرمایهگذاري سوق دهند و در نتیجه صندوق از کارایی باال برخوردار بوده و عملکرد بهتري داشته باشد و بازدهی
بیشتري نیز از سرمایهگذاريهاي خود به دست آورد .ضمن آن که هرچه صندوق سرمایهگذاري بدزرگتدر باشدد
می تواند در سرمایهگذاريهاي خود تنوع بیشتري ایجاد کند و این موضوع بر بازده و عملکرد صندوقها اثر مثبت
خواهد داشت .هر چه صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک از بنیه و پشتوانه مدالی و نقددینگی بداالتري برخدوردار
باشند ،در نتیجه میتوان استنباط کرد که این حجم نقدینگی می تواند در میزان سرمایهگذاري و حجم معدامالت
و در نتیجه بازدهی آنها تأثیر بگذارد .ضمن آن که با توجه به این که رتبدهبنددي کدارگزاران بدر مبنداي میدزان
سرمایه ،تعداد مشتریان ،دفتر پذیرش فعال و سایر عوامل اعتباري مربوط به کارگزاران از طرف مددیریت نظدارت
بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار صورت میگیرد ،میتوان بیان کرد ،کارگزاران ،که مدیران صندوق هاي
سرمایه گذاري مشترک هستند ،می توانند با توجه به رتبه خود به اعتبار صندوق سرمایهگذاري بیفزایند و با توجه
به این که یکی از مواردي که سرمایه گذاران در فرآیند سرمایهگذاري خود مدنظر قرار میدهند عوامدل محیطدی
صندوقها است؛ این افزایش اعتبار باعث افزایش مشتریان صندوقها و در نتیجه باعث افزایش حجدم معدامالت و
در نهایت باعث افزایش بازدهی صندوقها میگردد.
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شكل ( -)1بارهاي عاملی و ضرایب مسیر ارتباط زمانبندي نقدینگی با مولفههاي عوامل بیرونی و درون
شركتی.

شكل ( -)2مقادیر آمارهي  tارتباط زمانبندي نقدینگی با مولفههاي عوامل بیرونی و درون شركتی.
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با توجه به یافتههاي تحقیق ،متغیرهاي اثرگذار بر زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک به
صورت شکل ( )9مدلسازي شده است.

شكل ( -)3مدلی كلی عوامل موثر بر زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک

 -8نتیجهگیري و پیشنهادها
در این مطالعه تالش شد تا با تحلیل کمی و کیفی و با اسدتفاده از شداخصهداي مختلدف عوامدل بیروندی و
درونی مؤثر بر مدیریت زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک مشخص و اثرگذاري هریک از
متغیرها تعیین گردد .بر این اساس ابتدا عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر مدیریت زمانبنددي نقددینگی بدا رویکدرد
تحلیل محتواي متون و بهرهگیري از مبانی تئوریک و مطالعات مختلف داخلی و خارجی شناسایی شدند .در ادامه
بددا طراحددی پرسشددنامه و جمددعآوري اطالعددات متغیرهدداي عوامددل بیرون دی و درون دی بدده صددورت پیمایشددی از
سرمایهگذاران ،صاحبنظران و متخصصان فعال در بازار بورس اوراق بهادار ایران براي سدال  ،9911اطالعدات بدا
استفاده از روش معادالت ساختاري ( )SEMمدلسازي شدند تا جهت و اندازه تاثیرگذاري عوامدل و متغیرهدا بدر
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مدیریت زمانبندي نقدینگی مشخص گردد .براساس نتایج عوامل بیرون و درون شرکتی بر زمانبندي نقددینگی
در صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک اثر معنیدار میگذارند .متغیرهاي نرخ سدود سدپردههدا ،بدازده بازارهداي
موازي و سهام ،نرخ تورم ،درآمدهاي نفتی ،رشد اقتصادي و تحوالت سیاسی عوامل بیرونی هستند که بر زمدان-
بندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر معنیدار میگذارند .از میان عوامل درونی نیدز متغیرهداي
توانایی و مهارت مدیریت صندوق ،عمر و اندازه نسبی صندوق ،خالص ارزش و درصد داراییهاي نقدي صدندوق،
بازدهی ،سودآوري و مخدارج سدرمایهاي صدندوق ،ریسدکهداي پدیش روي صدندوق و تعدداد صدنعت در سدبد
سرمایهگذاري صندوق بر زمانبندي نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک اثر معنیدار میگذارند .با توجه
نتایج حاصل از مطالعه ،پیشنهادهاي زیر ارائه شده است:
 عوامل درون شرکتی بر زمانبندي نقدینگی در صندوقهاي سرمایهگذاري مشدترک تدأثیر معندیدار مدی-گ ذارند .در این راستا پیشنهاد میگردد اوال مدیران صندوقها جهت ارزیابی ریسک سدرمایهگدذاريهدا ،گدزینش
سهام و تشکیل پرتفوي صندوق با مدیریت فعال به عوامل درون شرکتی تاثیرگذار بر زمانبندي نقدینگی صندوق
توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند با اتخاذ تصمیمات مناسب زمینه رشد و تعالی صدندوق را فدراهم سدازند .ثانیدا
الزم است که سازمان بورس ،کارگزاريها ،صندوقها و  ...اهمیت اطالعات درون شرکتی و چگونگی بهرهبرداري از
آن ها را براي کسانی که قصد ورود و سرمایه گذاري در صندوقهاي سرمایه گذاري را دارند ،روشن سازند؛ در این
راستا سازمان بورس به عنوان متولی اصلی بازار باید با اعمال نظارت دقیق صندوقها را ملزم نماید تا صورتهاي
مالی خود را با رعایت تمامی استانداردها ،به مو قع و بدون هر گونه ابهامی منتشر نمایند؛ ایدن مسدئله مدیتواندد
ضمن جلب اعتماد فعاالن بازار سرمایه اقبال و توجه سرمایهگذاران را به فعالیت و سرمایهگدذاري در صدندوقهدا
افزایش دهد.
 عوامل برون شرکتی نظیر تورم ،نرخ ارز ،رشدد اقتصدادي و  ...بدر زمدانبنددي نقددینگی در صدندوقهدايسرمایه گذاري مشترک تأثیر معنیدار می گذارند .در این رابطه با توجه به تاثیرگذاري متغیرهاي اقتصاد کالن بدر
صددندوقهدداي سددرمایه گددذاري فعددال در بددازار سددرمایه پیشددنهاد مددیشددود ،دولددت و بانددک مرکددزي هنگددام
سیاستگذاري هاي اقتصادي به شرایط اقتصادي کشور توجه کافی داشته باشند و شدت تأثیرگدذاري متغیرهداي
کالن اقتصادي را بر صندوقهاي سرمایهگذاري مدنظر قرار دهند تا نتایج حاصل از سیاستگدذاريهدا منجدر بده
ایجاد و یا تشدید نااطمینانی در شرایط اقتصادي و در نتیجه بروز مشکالت جدي بدراي صدندوقهداي سدرمایه-
گذاري و سایر فعاالن بازار سرمایه نشود.
 شاخصهاي بی ثبات کننده اقتصاد عالوه بر دولت و بانک مرکزي به طور مرتب توسط خود سازمان بدورسنیز بررسی و سیاست هایی براي کنترل و کاهش بی ثباتی اقتصاد کالن و یدا حدداقل راهکارهداي مناسدب جهدت
رویارویی با آن ها اتخاذ شود تا از پیامدهاي زیانآور بدیثبداتی اقتصداد کدالن بدر بدازار سدرمایه و صدندوقهداي
سرمایهگذاري پیشگیري شود .در این راستا سازمان بورسمیتواند به ایجاد مرجعی واحد اقدام نماید تا با آگاهی و
تحلیل به موقع نوسانات ،بتواند در حوزه وظایف و اختیارات خود نسبت به کنترل تأثیرات سوء متغیرهاي بیثبات
کننده اقتصاد نقشی مهم ایفا نماید.
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 آموزشهاي الزم به سرمایهگذاران در رابطه برخورد با تالطمها و استراتژهایی که باید در این رابطده اتخداذنمایند ،ارائه شود تا آن ها بتوانند در چنین مواردي رفتاري مناسب و منطقی از خود بروز دهند و از آثار سدوء بده
بازار و صندوقها کاسته شود .به نظر میرسد تقویت فرهن سرمایهگذاري از طریق ارتقداء سدطح سدواد مدالی و
تقویت جایگاه تحلیلگري در بازار می تواند از رفتارهاي هیجانی کاسته و از عواقب ناگوار آن بکاهد .توسعه دانش
تصمیمگیري سرمایهگذاران (با توجه به ضعف تحلیلگري مالی) و گسترش فعالیت نهادهاي تعدیلگدر مدیتواندد
زمینه گسترش و تعمیق بازار سرمایه کشور را فراهم سازد .این موضوع نیازمند اتخاذ استراتژيهداي بلندمددت و
برنامه ریزي از سطوح سنی پایین است و نوعی سرمایهگدذاري در بدازار سدرمایه تلقدی مدیشدود .در نهایدت نیدز
شناسایی کانالهاي گسترش اخبار و شایعهها ،نظیر سایتهاي اینترنتی و بهبود ساختار اطالعرسانی میتواندد در
تنظیم روانی بازار مؤثر واقع شود.
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