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چكیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر معیارهای عدم اطمینان اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .برای اندازهگیری عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی از چهار
معیار رشد تولید ناخالص ملی ،نرخ تورم ،نرخ ارز و نرخ بهره با استفاده از شاخصهای آرچ و گارچ استفاده شده
است .بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و دادههای مربوط به  142شرکت عضو بورس اوراق
بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای  1389تا  1397مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .الگوی رگرسیون
پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای فاما مکبث بررسی و آزمون شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد
معیارهای عدم اطمینان اقتصادی (رشد تولید ناخالص ملی ،نرخ تورم ،نرخ ارز و نرخ بهره) تأثیر مثبت و معناداری
بر سرعت تعدیل اهرم هدف دارد .عالوه بر این ،نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیر معیارهای عدم اطمینان
اقتصادی (رشد تولید ناخالص ملی ،نرخ تورم ،نرخ ارز و نرخ بهره) بر سرعت تعدیل اهرم هدف در شرکتهای با
شکاف اهرم بیش از حد ،بیشتر از شرکتهای با شکاف اهرم هدف کمتر از حد دارد.
واژههای کلیدی :عدم اطمینان اقتصادی ،سرعت تعدیل اهرم هدف و اهرم هدف.
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 -1مقدمه
ساختار سرمایه یکی از محورهای اصلی مباحث مالی میباشد .سنگ بنای مباحث ساختار سرمایه ،نظریه میلر و
مودیلیانی  )1958( 1است .مهم ترین یافته این نظریه آن است که ارتباطی بین ساختار سرمایه (اهرم مالی) و ارزش
شرکت وجود ندارد(دوراند .)1959 ،اما با توجه به وجود مزایای مالیاتی ،هزینههای درماندگی و ورشکستگی و سایر
مزایا و هزینهها ،ساختار سرمایه (اهرم مالی) شرکتها بر روی ارزش آن اثرگذار خواهد بود .به بیان دیگر میتوان
به دنبال یک ساختار سرمایه بهینه(اهرم هدف) گشت .شواهد تجربی متعددی وجود دارد که نشان میدهد شرکتها
در عمل تمایل دارند تا در دامنه بهینه ای از اهرم هدف فعالیت کنند و اگر به دالیل تجاری مجبور به خروج از این
دا منه بهینه باشند در اولین فرصت ممکن به آن دامنه بر میگردند(ستایش ،کاظم نژاد و شفیعی .)1388 ،بنابراین
با پذیرش اهرم هدف ،آنگاه موضوع سرعت حرکت شرکتها به سمت این ساختار و متوسط زمان تعدیل نسبتهای
اهرمی ،به موضوعی با اهمیت در حوزه نظریات ساختار سرمایه تبدیل میشود .نظریه توازن  2که برآمده از همین
دیدگاه است ،جزء نظریه های توضیح دهنده و معتبر ساختار سرمایه محسوب میشود .شاید یکی از بهترین علل
تثبیت و ماندگاری این نظریه همان است که مایرز( )2003بیان میکند :نظریه توازن از نظر عقل سلیم پذیرفتنی
است(مایرز .)2003 ،یکی از جدیدترین رویکردهایی که بهعنوان زیر شاخهای از این نظریه مطرح شده است ،نظریه
توازن پویا(دینامیک)  3است .نظریهای که فرآیند تعدیل اهرم هدف (ساختار سرمایه) شرکتها را فرآیندی هزینهبر
میداند و با در نظر گرفتن هزینههای تعدیل  ،4معتقد است که شرکتها تنها زمانی به اصالح نسبتهای اهرمی
روی میآورند که مزایای این اصالح بر هزینههای آن فزونی یابد .لذا شرکتها همواره تحت اهرم هدف (ساختار
سرمایه) بهینه فعالیت نمیکنند ،بلکه با شناسایی هزینههای تعدیل ،دامنهای قابل قبول از اهرمها را تعریف کرده
و سعی میکنند ت ا اهرم هدف (ساختار سرمایه) شرکت را در این دامنه حفظ کنند .از مهمترین نتایجی که این
نظریه به همراه میآورد ،سرعت حرکت شرکتها در راستای این تعدیل پویا میباشد .مطالعاتی که طی سالهای
اخیر به محاسبه این سرعت در میان شرکتهای مختلف پرداختهاند به نتایج مختلفی دست یافتهاند .رویدادهای
مختلفی ممکن است شرکتها را از اهرم هدف (ساختار سرمایه) خود دور کند .عالوه بر هزینههای تعدیل ساختار
سرمایه نکته حائز اهمیت این است که اکثر شرکتها با مازاد یا کسری منابع مالی مواجه میباشند و این شرایط
بستر مناسبی را فراهم میساز د تا ساختار سرمایه با هزینه کم ،تعدیل شود .اگر هزینههای معامالتی مربوط به
حقوق مالکانه بیش از بدهی باشد ،شرکت های دارای مازاد مالی به احتمال زیاد از هزینههای بیشتر انتشار مجدد
حقوق مالکانه خودداری میکنند .بنابراین ،تعدیالت نسبت به اهرم هدف زمانی میتواند نامتقارن باشد که شرکتها
به اهرمهای باالتر و یا پایینتر از هدف وزنهای متفاوتی بدهند .بهعالوه ،انتظار میرود این عدم تقارن در سرعت
تعدیل به وجود شرایط مازاد یا کسری مالی شرکتها همبستگی دارد (دولو و همکاران .)1395،با بررسی
پژوهشهای پیشین ،شواهدی مبت نی بر وجود تغییرات قابل توجه در سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکتها به
1.

Modigliani and Miller
.Trade-off-Theory
3 .Dynamic Trade-off Theory
4 .Adjustment Costs
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دست میآید .بهعنوان مثال ،پژوهشهای بی یون  ،)2008( 1الساس  2و فلوریسیاک  ،)2010( 3فالکندر ،)2012( 4
دانگ  5و همکارانش ( ،)2012تینگ لین و همکاران ( ،)2018منیر و لی ( ،)2018گائو ( )2019و هو و همکاران
( )2020نشان دادند که ویژگی های خاص شرکت همچون ارزش بازار سهام ،اندازه شرکت ،سودآوری و انحرافات
اهرمی از هدف  ،باعث بروز عدم تقارن در سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکتها شده است .مطالعات دیگر،
همچون کوک  6و تانگ  ،)2010( 7دروبتز  8و وانزنرید  ،)2006( 9هاس  10و پیترز  ،)2006( 11کریستوفر اف بوم
( )2016و (چیو ،لی ، )2020،سرعت تعدیل نامتقارن را مرتبط به شرایط اقتصاد کالن که بهوسیله تولید ناخالص
داخلی) (GDPو نرخ تورم ،نرخ ارز و  ...اندازهگیری شده است ،میداند .با وجود نقش اصلی ساختار سرمایه و اهرم
مالی و سرعت تعدیل اهرم هدف بر سرمایهگذاری ،به رابطه بین عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی و سرعت
تعدیل اهرم هدف کمتر توجه شده است .به خصوص ،به عدم اطمینان در مورد تصمیمات مربوط به سیاستهای
آینده اقتصادی ،تقریباً هیچ توجهی نشده است(لی و همکاران .)2018 ،از زمان رکود اقتصاد جهانی( 2009-2008
)دولتها سیاست های اقتصادی مختلفی را به منظور به حداقل رساندن تأثیر نوسانات اقتصادی بر سود اعمال
کردهاند .با این حال ،سیاست های اقتصادی مختلف ،عدم اطمینان اقتصادی را افزایش داده است که میتواند با
استفاده از شاخص عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی( )EPUاندازهگیری شود و توسط بیکر و همکاران()2016
هم در سطح کشور و هم در سطح جهانی اندازهگیری شده است .پس از معرفی عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی،
پژوهشهای مختلفی از جمله گودل  12و همکاران ( ،)2020ای  13و همکاران( ،)2019بکیرز  14و
همکاران( ،)2016کاستلنوو  15و همکاران()2017انجام شده و به این نتیجه رسیدهاند که شوکهای عدم اطمینان
سیاستهای اقتصادی تأثیر معناداری بر شاخص های مختلف اقتصادی و مالی از جمله اعتبارات بانکی ،اشتغال،
تورم ،سرمایهگذاری ،بازده سهام ،توسعه گردشگری ،مدیریت سود ،نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل اهرم هدف
دارند (چیو و لی . )2020،بنابراین متغیرهای زیادی از جمله سرعت تعدیل اهرم هدف از عدم اطمینان اقتصادی
تأثیرپذیر هستند .و تاکنون پژوهش هایی برای مشخص کردن روابط بین متغیرهای مختلف مالی و کنترلی با
سرعت تعدیل اهرم هدف انجام شده است اما به تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی بر سرعت تعدیل
اهرم هدف بهویژه برای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران که جامعه آماری این پژوهش را
1

.Byoun
.Elsas
3 .Florysiak
4 .Faulkender
5 .Dang
6 .Cook
7 .Tang
8 .Drobetz
9 .Wanzenried
10 .Haas
11 .Peeters
12. Goodell
13 . Aye
14 . Bekiros
15 . Castelnuovo
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تشکیل میدهد ،کم تر توجه شده است .توجه به عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی و سرعت تعدیل اهرم
هدف میتواند راهنمای مناسبی برای سرمایهگذاران باشد و در نظر نگرفتن آن ممکن است آنها را در تصمیمهای
سرمایهگذاری بلندمدت خود دچار اشتباه کند .بنابراین با توجه به توضیحات فوق مسئله اساسی در این پژوهش،
بررسی تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف میباشد ،تا بتوان به کمک نتایج
آن مدیران ،سرمایهگذاران و تمامی فعاالن بازار را در عرصه تصمیمگیری صحیح سرمایهگذاری یاری نمود .و
همچنین ،با توجه به اهمیت پیشبینی سرعت تعدیل اهرم هدف در بورس اوراق بهادار ،پژوهش حاضر درصدد
فراهم آوردن شواهد تجربی د ر خصوص تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف
با استفاده از روش فاما و مکبث ( )1973و همچنین به صورت مقایسهای تاثیر عدم اطمینان متغیرهای کالن
اقتصادی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای دارای اهرم واقعی باالتر از هدف و شرکتهای دارای
اهرم واقعی پایینتر از هدف در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2سرعت تعدیل اهرم هدف
ساختار سرمایه و شناخت عوامل مؤثر بر آن برای دستیابی به ساختار بهینه ،یکی از مهمترین چالشهای حوزۀ
مالی شرکتی  1است .در حوزۀ ساختار سرمایه دو نظریۀ رقیب یعنی توازن 2و سلسلهمراتبی  3مطرح است .شواهد
تجربی نشان داده است هیچیک از این دو نظریۀ رقیب نتوانسته بهتنهایی تغییرات ساختار سرمایه را بهطور کامل
توضیح دهد( .کاسترو و همکاران .)2016،بسیاری از پژوهشهای انجام شده براساس نظریه توازن پویا به بررسی
سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم هدف پرداختهاند .در پژوهشهای انجام شده در این حوزه اجماع بر این است
که اهرم هدف تابعی از ویژگیهای اصلی شرکت است و در همۀ آنها یکسان نیست (عدمتقارن در سرعت تعدیل).
اما توافقی در مورد اینکه شرکتها با چه سرعتی اهرم را تعدیل میکنند وجود ندارد (کوانگ .)2012،برخی
پژوهشگران نشان دادهاند که شرکتها به انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف به کندی پاسخ میدهند (کیهان و
تمتمن2007،؛فاما و فرنچ2002،؛ فلزی و رنگان2006،؛ لمون و همکاران .)2008،فرانک و شن ( )2014معتقدند
سرعت تعدیل اهرم که توسط برخی پژوهش ها مستند شده است ناشی از بکارگیری اهرم هدف ثابت در آن پژوهش
بوده است ،درحالی که اهرم هدف در طول زمان متغیر است .بطور کلی برآورد ضریب سرعت تعدیل در پژوهشهای
انجام شده با استفاده روشهای اقتصاد سنجی مختلف در دامنه  10تا  40درصد قرار گرفته است (گراهام و
لری .)2011،لری و رابرتز ( )2005نشان دادند تمایل شرکتهای با اهرم پایین یا اهرم کاهشی ،به افزایش اهرم
مالی کمتر از تمایل کاهش اهرم شرکت های با اهرم باال یا اهرم افزایشی است .اصطالح «سرعت تعدیل» به این
مفهوم است که هر شرکت طی یک دوره چه مقدار از فاصلۀ خود با اهرم بهینه (هدف) را تعدیل میکند .مطابق

1.

Corporate Finance
Trade Off Theory
3. Pecking Order
2.
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نظریۀ توازن ایستا شرکت ها با سرعت صددرصدی ساختار سرمایۀ خود را تعدیل میکنند؛ اما طبق نظریۀ توازن
پویا ،سرعت تعدیل کمتر از صددرصد است؛ زیرا شرکتها در هر دوره تنها بخشی از فاصلۀ خود با اهرم هدف را
جبران می کنند .بر این اساس ،تعدیل اهرم فعلی به سمت اهرم هدف ممکن است بر اثر تغییر میزان بدهی ،حقوق
صاحبان سهام و داراییهای شرکت باشد؛ یعنی هریک از مؤلفههایی که به تنهایی و یا همزمان با عامل دیگر ،بر
نسبتهای اهرمی شرکت تأثیر میگذارد .پژوهش های متعددی در زمینۀ ساختار سرمایه و سرعت تعدیل اهرم
صورت گرفته است .اوزکان ( )2001نشان داد شرکتهای انگلیسی دارای اهرم هدف بلندمدت بودهاند و با سرعت
نسبتاً زیادی فاصلۀ خود با اهرم بهینه را کاهش میدهند .گراهام ( )2000با بررسی  4440مدیر اجرایی نشان داد
19درصد شرکتها اهرم هدف ندارند 37 ،درصد اهرم هدف منعطف دارند 34 ،درصد طیف محدودی از اهرم بهینه
دارند و  10درصد باقی مانده یک اهرم هدف مشخص دارند .او نشان داد شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکتهای
کوچک ،بیشتر از اهرم هدف استفاده میکنند .فلزی و رنگان ( )2006استدال میکنند که شرکتها بهطور قطع
ساختار سرمایه هدفی را در بلندمدت برای خود ترسیم میکنند و با نرخ بیش از  30درصد در سال به سمت این
هدف حرکت میکنند.کورتیوج ( )2010بیان می دارد که با توجه به نتایج پژوهشها در زمینه سرعت تعدیل،
میتوان نتیجه گرفت ،برای شرکت ها تصمیمات ساختار سرمایه به میزان یکسانی به منظور دستیابی به هدف
حداکثرسازی ارزش شرکت اهمیت ندارد .دانگ و همکاران ( )2012نشان دادند شرکتهایی که اهرم آنها باالتر
از اهرم هدف بوده و با کسری وجوه نقد مواجهاند ،باالترین سرعت تعدیل ساختار سرمایه را دارند .عالوه بر این
نتایج پژوهش دانگ و همکاران ( )2012و کشاورزمهر و همکاران ( )1393نشان داد که شرکتهای دارای کسری
منابع مالی و سرمایه گذاری و سودآوری بیشتر ،با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل میکنند ،و
1
شرکتهایی که سرعت تعدیل باالتری دارند ،سودآوری ،فرصت رشد آنها کمتر میباشد .موخرجی و وانگ
( )2013بیان می کنند بین سرعت تعدیل ساختار سرمایه و انحراف از اهرم هدف رابطه مستقیم برقرار است .به
نظر آنها شرکت های با اهرم باالتر از هدف ،سرعت تعدیل بیشتری دارند .دولو و رضائیان ( )1395نشان دادند که
بیشتر تعدیالت ساختار سرمایه زمانی رخ میدهند که سطح اهرم مالی باالتر (پایینتر) از اهرم مالی هدف است و
شرکتهای با مازاد (کسری) منابع مالی مواجه اند .افزون بر این اگر سطح اهرم مالی باالتر از اهرم هدف باشد،
2
شرکتهای داری مازاد منابع مالی ،مقدا ر بیشتر از مازاد خود را صرف تسویه بدهی میکنند .اسمیت و همکاران
( )2015و رامشه و همکاران ( )1395نشان دادند که در شرکتهای اهرم واقعی باالتر از اهرم هدف بوده و با کسری
وجوهنقد مواجهاند ،سرعت تعدیل بیشتر خواهد بود .دانگ و گارت  2015( 3و  )2016نشان دادند که شرکتهای
با اهرم باالتر از اهرم هدف و دارای کسری منابع مالی با سرعت بیشتری به تعدیل ساختار سرمایه مبادرت میورزند.
جهانشاد و فالح مهدی دوست ( )1395نشان داند که بهطور متوسط  54درصد شکاف بین اهرم مالی واقعی و
بهینه وجود دارد و شرکتهای که از سالمت مالی باالیی برخوردارند ،بهطور متوسط  93درصد شکاف بین اهرم
مالی و اهرم بهینه را تجربه میکنند و شرکتهایی دارای بحران مالی بهطور متوسط  83درصد وجود شکاف بین
1
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اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه را تجربه مینمایند .دولو و سعادتآبادی ( )1397استنباط میکنند که در وضعیت -
های متفاوت اهرمی ،شرکت ها با سرعت متفاوتی (نامتقارن) به سمت اهرم هدف حرکت میکند .شرکتهایی که
اهرم آن ها باالی اهرم هدف است ،با سرعت بیشتری شکاف خود با اهرم هدف را پوشش میدهند که این مسئله
میتواند به دلیل هزینههای ورشکستگی و بحران مالی بیشتر برای آنها و تالش این شرکتها برای جلوگیری از
تحمل هزینه های سنگین بحران مالی باشد .همچنین با بررسی تأثیر همزمان «جهت انحراف از اهرم هدف» و
«کسری /مازاد مالی» نشان دادند که شرکت های باالی اهرم هدف و دارای کسری مالی ،دارای بیشترین سرعت
تعدیل است .بهنظر میرسد این شرکت ها تحت فشار کسری مالی و نیز احتمال باالی رویارویی با بحران مالی،
بیشتر از سایرین به انتشار حقوق مالکانۀ جدید و بازپرداخت بدهیهای خود تمایل داشته و در نتیجه ،سریعتر
ساختار سرمایه خود را تعدیل میکنند .دافور و همکاران ( )2018دریافتند که برای شرکتهای بیش اهرمی،
سرعت تعدیل در شرکتهای با جریان وجه نقد مثبت بیشتر از سرعت تعدیل در شرکتهای با جریان وجه نقد
منفی است .ولیان و همکاران ( )1397براساس تئوری توازن بیان میکنند که شرکتها به دنبال دستیابی به
ساختار بهینه سرمایه هستند ،که این ساختار بهینه به مجموع بدهیهای شرکت وزنی را میدهد که میتواند به
افزایش ارزش شرکت کمک کند.
 -2-2عدم اطمینان اقتصادی و تاثیر آن بر سرعت تعیل اهرم هدف
یکی از ویژگیهای بارز هر محیط اقتصادی ،عدم اطمینان محیطی میباشد و تصمیمات درست و عقالیی بر مبنای
اطالعاتی گرفته میشود که ریسک و شرایط اطمینان را تشریح کند و یا حداقل به شناخت آن کمک نماید و در واقع
آن چه که در محیط واقعی امروزی ما وجود دارد این است که ما شاید فقط در خالء یک محیط با اطمینان کامل
داشته باشیم و محیط پیرامون ما یک محیط همراه با عدم اطمینان است؛ بنابراین ،الزم است که ما واژه عدم اطمینان
و تأثیر آن را بر اطالعاتی که بر اساس آنها تصمیمگیری میکنیم بیشتر بشناسیم .نا اطمینانی فضایی است که
تصمیم فعاالن اقتصادی اعم از خانوارها ،بنگاهها و بخش دولتی در زمینههای مختلف با عدم اطمینان همراه است.
در بیان مفهوم نا اطمینانی می توان گفت وضعیتی که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آنها پیشبینی شده نباشد
(دمیرجیان .)2017،نا اطمینانی اشاره به وضعیتی دارد که در آن احتمال وقوع حوادث آتی را نمیتوان مشخص
نمود یا اینکه اگر این پیشامدها مشخص و معلوم باشند ،احتمالهای مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس
نیست و وقتیکه هرکدام یا هردوی این موارد پیش میآید ،تصمیمگیری نسبت به آینده مشکل و پیچیده خواهد
بود و از اینرو فضای نااطمینانی بر تصمیمات حاکم میشود (گودل و همکاران .)2020،به بیان دیگر علت اصلی نا
اطمینانی فقدان دانش پیشبینی است (پژوهشکده پولی و بانکی .)1387 ،در حقیقت عدم اطمینان به حالتی گفته
می شود که در آن دانش افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه ای که به دست آمده و یا میآید ممکن
نیست .بر این اساس نا اطمینانی در اقتصاد کالن را میتوان به عدم توانایی کارگزاران در پیشبینی دقیق نتایج
تصمیمات خود تعبیر کرد (جعفری صمیمی)1391 ،؛ بنابراین عدم اطمینان به این معنی است که در یک موقعیت
معین یک فرد نمیتواند اطالعات را بهطور کمی و کیفی بهگونهای مناسب برای تشریح ،پیشبینی و ارائه حکم
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بهطور معین و به شکل مقداری (عددی) مرتب سازد .فقدان اطالعات معمولترین عامل برای عدم اطمینان میباشد
(اربابیان1391 ،؛ وکیلی فرد و صالحی .)1390،تعاریف مختلفی در زمینه عدم اطمینان محیطی ارائه شده است
مثالً ،اسلوکام و همکاران ( )1975بیان میکنند که عدم اطمینان محیطی نوعی ناتوانی در پیشبینی نتایج احتمالی
یک تصمیم است .عدم اطمینان محیطی شرایطی است که سازمانها بر اساس آن چارچوب خود را تنظیم مینمایند
و ناشی از فاکتورهای محیطی سازمان است که مربوط به درجه تغییری است که فعالیتهای محیطی در ارتباط با
عملیات سازمان شامل عدم پیشبینی مربوط به فعالیتهای مشتریان ،عرضهکنندگان ،رقیبان و نهادهای قانونی
می شود .عدم اطمینان در اقتصاد کالن معموالً در مواردی نظیر نرخ تورم ،بهره ،ارز ،رشد اقتصادی ،رابطه مبادله و
ارزش سهام قابل بررسی است که در این پژوهش جهت شاخص سازی عدم اطمینان اقتصادی از چهار متغیر
کلیدی اقتصاد کالن شامل نرخ تورم ،نرخ بهره ،نرخ ارز و رشد اقتصادی استفاده شد (فورالنتو و همکاران.)2019،
شاخص نا اطمینانی اقتصاد کالن هم از تصریح اقتصادسنجی  GARCHاندازهگیری میشود (جعفری و
همکاران .)1394،بررسی پژوهشهای انجام شده ،نشان میدهد که محققان مختلف با اشاره به مکانیسم گسترش
مالی ،به توجیه اثرات عدم اطمینان متغیرهای اقتصاد کالن بر اهرم شرکت پرداختهاند .پژوهش دمیرجیان ()2017
نشان می دهد که نوسانات اقتصاد کالن بر میزان ارزش خالص داراییهای وثیقهای وامگیرندگان و در نتیجه صرف
ریسک  1برای بودجه های خارجی تاثیرگذار است .تغییرات حاصل در صرف ریسک به نوبه خود بر توانایی شرکتها
در دریافت بودجه از وامدهندگان بالقوه تاثیر میگذارد (دمیرجیان .)2017،این پیامدها توسط بسیاری از
پژوهشگران در نظر گرفته شدهاند .گرتلرو هوبارد  )1993( 2نشان دادهاند که شرکتها به جای قراردادهای بدهی،
قراردادهای خرید سهام را برمیگزینند تا بدین وسیله حداقل برخی از ریسکهای چرخه کسب و کار در خالل
دورههای با ریسک اقتصاد کالن باالتر ،را به وامدهندگان خود منتقل نمایند .باوم  3و همکاران ( )2009به صورت
تجربی نشان میدهند که افزایش ع دم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی به کاهش قابل مالحظه اهرم کوتاهمدت
بهینه شرکتها منجر میگردد .هاتزینیکوالئو  4و همکاران ( )2002دریافتهاند که عدمقطعیت تورم ،اثر منفی قابل
مالحظهای بر نسبت بدهی -سهام شرکت دارد .بهامرا  5و همکاران ( )2010و چن  )2010( 6با استفاده از چارچوب
ساختار سرمایه پویا نشان دادهاند که تغییرات غیرقابل پیش بینی در شرایط اقتصاد کالن ،تاثیر چشمگیری بر
سیاستهای مالی شرکتها دارد .آلفارو و همکاران ( )2018به طور ویژه پیشبینی میکنند که ریسکهای باالتر
اقتصاد کالن به کاهش ارزش تنزیلی مزایای مالیاتی مورد انتظار منجر میگردند .با کاهش مزایای مربوط به سهام
بدهی ،شرکتها در بدترین شرایط ،بدهیهای خود را کاهش میدهند .کالردارا و همکاران ( )2016استدالل
نمودهاند که شرکتها در استفاده از روش تامین بودجههای الزم از طریق بدهی در خالل وضعیتهای بد اقتصادی،
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محتاطتر شدهاند تا بدین وسیله انعطافپذیری مالی ،اهرم را به صورت همچرخهای تفسیر نماید .کاگالیان  1و
رشید  )2014( 2نیز نشان دادهاند که ریسک اقتصاد کالن به گونهای معنیدار و منفی با اهرم کوتاهمدت صنعت
تولید عمومی و غیرعمومی انگلستان در ارتباط میباشد .همچنین ،کریستوفر اف بوم ( )2016بیان میکند که
شرکت های دارای اهرم باالتر از تراز هدف ،زمانی که عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی پایین است ،ساختار
سرمایه خود را سریعتر تعدیل میکنند .در مقابل ،در شرکتهای با اهرم پایینتر از اهرم هدف در زمانهایی که
عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی باال است ،احتمال تعدیل ساختار سرمایه با سرعتی باالتر جهت نیل به
اهداف آنها بیشتر میباشد .بنابراین می توان بیان کرد که عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی موجب تشدید
سرعت تعدیل اهرم هدف میشود.
 -3پیشینه پژوهش
 -1-3پژوهشهای خارجی
دودلی و کیوین ( ،) 2014به بررسی ترکیب ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در شرکتهای پذیرفته شده
آمریکایی پرداختند .نتایج نشان میدهد که شرکتها دارای ساختار بدهی بهینه بوده که همواره بهسوی آن حرکت
میکنند .آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که انحراف از ساختار بدهی بهینه در تغییر در ترکیب بدهیها
تأثیرگذار است.
دانگ و گارت ( ) 2015با استفاده از یک الگوی تعدیل جزئی به بررسی تأثیر جهت انحراف از اهرم هدف و نیز
تأثیر وضعیت جریانات نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد شرکتهایی که
در باالی اهرم هدف قرار دارند و با کسری مالی روبه رو هستند با بیشترین سرعت به سمت اهرم هدف خود حرکت
میکنند .این نتیجه مغایر نتایج بویان ( )2008است که نشان میداد شرکتهایی که در باالی اهرم هدف قرار
دارند و دارای مازاد مالی هستند ،با بیشترین سرعت اهرم خود را تعدیل میکنند.
کریستوفر اف بوم  3و همکاران ( )2016در پژوهشی در کشور انگلستان به بررسی تاثیر ریسکهای اقتصاد کالن
و خاص شرکت بر روی سرعت تعدیل ساختار سرمایه پرداختند و نشان دادند که ریسک ،نقش مهمی در ارزیابی
تعدیل ساختار سرمایه ایفا می نماید .فرایند تعدیل نامتقارن بوده و به نوع ریسک ،اندازه آن ،نسبت اهرمی شرکت
و وضعیت مالی آن بستگی دارد .سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکتهای مورد پژوهش بر اساس وضعیت مالی،
میزان انحراف از اهرم و نوع ریسک متفاوت بود.
کاسترو و همکاران ( )2016با بررسی اهرم هدف و سرعت تعدیل شرکتهای اروپایی با چرخههای عمر متفاوت،
نشان دادند این شرکتها دارای اهرم هدف بلندمدت هستند .بر اساس یافتههای این پژوهش ،سرعت تعدیل لزوماً
با تکامل شرکتها افزایش نمییابد و در بین سه دسته شرکت با چرخۀ عمر ظهور ،رشد و بلوغ ،شرکتهای مرحلۀ
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ظهور میتوانند بیشترین سرعت تعدیل را داشته باشند .همچنین ،شرکتها زمانی که در حال انتقال از یک مرحلۀ
عمر به مرحلۀ دیگر هستند ،با سرعت کمتری اقدام به تعدیل اهرم میکنند.
ژائو و همکاران ( ،) 2016در مطالعه خود به بررسی اثر انحراف اهرم (تفاضل اهرم واقعی از اهرم هدف بهینه)
بر روی هزینه حقوق مالکانه (هزینه ساختار سرمایه) پرداختند .در این پژوهش تمرکز اصلی بر آن بوده است که
اوالً آیا حساسیت هزینه حقوق مالکانه به انحراف اهرم (تفاضل میان اهرم واقعی از اهرم هدف بهینه) ،سرعت تعدیل
ساختار سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد و در صورتی که پاسخ مثبت باشد چه میزان بر روی آن تأثیرگذار خواهد
بود .این مهم در بین شرکت هایی حائز اهمیت است که تالش دارند تا اهرم مالی خود را به سمت اهرم مالی هدف
خود تنظیم نمایند .در این مطالعه نسبت به بررسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس آمریکای
شمالی در  32سال گذشته از  2011-1980پرداخته شده است که در آن تعداد  12,147سال-شرکت  1مشاهده
گردید .اطالعات بدست آمده از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس نشان میدهد که همسو با
پیشبینیهای نظری پیشین هزینه حقوق مالکانه یک رابطه مثبتی را با انحراف اهرم شرکتها دارد .یافتهها
همچنین مؤید آن بودهاند در شرکتهایی که هزینه حقوق مالکانه آنها نسبت به بروز انحراف اهرم حساستر
بودند ،سرعت تعدیل سریعتری را به سمت هدف داشتهاند .در مجموع ،یافتههای آنها مؤید این مهم بوده که
دستیابی به ساختار سرمایه هدف در تمامی شرکتها از اهمیت یکسانی برخوردار نمیباشند بهطوری که این مهم
بستگی به میزان حساسیت این شرکتها در ارتباط با هزینه حقوق مالکانه از بروز انحراف اهرم آنها دارد.
تینگ لین و همکاران ( ) 2018در پژوهشی به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سرعت تعدیل اهرم هدف
پرداختند .نتایج پژوهش آن ها حاکی از آن بود که توانایی مدیریت تأثیر منفی و معناداری بر سرعت اهرم هدف
دارند .به بیان دیگر آن ها نشان دادند که مدیران توانا تمایل به کاهش سرعت اهر هدف دارند.
منیر و لی ( ) 2018در پژوهشی به بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر سرعت تعدیل اهرم هدف پرداختند .نتایج
پژوهش آن ها نشان داد که قدرت مدیر عامل تأثیر منفی و معناداری بر سرعت تعدیل اهرم هدف دارد.
گائو  2و همکاران ( ) 2019در پژوهشی به بررسی تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی بر بازده سهام
پرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر منفی و معناداری
بر بازده سهام شرکتها دارد .همچنین نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که عدم اطمینان متغیرهای کالن
اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر نوسانات بازده سهام دارد.
دوفور و همکاران ( )2020در پژوهشی به بررسی تاثیر اقالم تعهدی بر سرعت تعدیل اهرم هدف پرداختند.
نتایج آنها نشان داد که سرعت تعدیل اهرم هدف در شرکتهای با کیفیت اقالم تعهدی باالتر بیشتر از شرکتهای
با کیفیت اقالم تعهدی پایین میباشد.

firm-year observations
Gao

1

2.
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هو و همکاران ( ) 2020در پژوهشی به بررسی تاثیر نقدینگی بر سرعت تعدیل اهرم هدف پرداختند .آنها با
استفاده از تجریه و تحلیل دادهها  35کشور بین سالهای  1996تا  2016به این نتیجه رسیدند که اهرم هدف در
شرکتهای با نقدینگی باال به طور قابل مالحظهای سریعتر از شرکتهای با نقدینگی پایین تعدیل میشود.
گودل و همکاران ( )2020در پژوهشی به بررسی تاثیر عدم اطمینان از عدم قطعیت بر نگهداشت وجه نقد پرداختند.
نتایج آنها نشان داد که عدم اطمینان از عدم قطعیت تاثیر مثبت و معناداری بر نگهداشت وجه نقد دارد.
 -3-2پژوهشهای داخلی
ستایش و غیوریمقدم ( ) 1388به تعیین ساختار بهینۀ سرمایه در سطح صنایع پرداختند .آنها نشان دادند نظریۀ
سلسله مراتبی در تمامی صنایع مورد بررسی بهاستثنای «کانی غیرفلزی» تائید میشود .این در حالی است که
نظریۀ توازن فقط در پنج صنعت تائید شد .همچنین ،با تعیین اهرم بهینه هریک از شرکتها در سطح صنایع،
نشان دادند شرکتهای مورد بررسی می توانند به اهرم مالی خود نزدیک شوند و از این طریق ارزش شرکت و ثروت
سهامداران را حداکثر کنند.
گرجی ( ) 1391سرعت تعدیل ساختار سرمایه را در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد
بررسی قرار داد .در این پژوهش ،سرعت تعدیل ساختار سرمایه بین  26تا  48درصد برآورد گردید .ستایش و
کارگرفرد ( )1391نیز نشان دادند که صنایع مورد بررسی آنها با سرعت  45درصدی به سمت ساختار سرمایه
هدف خود حرکت میکنند.
اعتمادی و منتظری ( )1392با استفاده از یک مدل پویای ساختار سرمایه ،سرعت تعدیل  52درصدی را برای
شرکتهای ایرانی برآورد نمودند .صمدی و همکاران ( )1392نیز نشان دادند که شرکتهای مورد بررسی آنها در
هر سال  53درصد از شکاف میان اهرم واقعی و اهرم هدفشان را جبران میکنند.
هاشمی و کشاورزمهر ( )1394با بهرهگیری از الگوی تعدیل جزئی آستانهای و روش گشتارهای تعمیمیافته به
بررسی عدم تقارن در سرعت تعدیل ساختار سرمایۀ شرکتهای بورس تهران پرداختند .نتایج نشان داد شرکتهایی
که کسری مالی و سرمایه گذاری بیشتر ،و سودآوری و نوسان درآمد کمتری دارند ،با سرعت بیشتری به سمت اهرم
بهینه حرکت می کنند .همچنین ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد در شرکتهای مورد بررسی اهرم هدف
وجود دارد و این شرکتها با سرعت نسبتاً زیادی به سمت اهرم هدف حرکت میکنند.
شعری و همکاران ( ،)1394پژوهشی را با هدف بررسی نقش انعطافپذیری مالی در سرعت تعدیل اهرم مالی
شرکتها به انجام رسانیدند .برای این منظور از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران108 ،
شرکت انتخاب و اطالعات مالی مربوط به سالهای  1382تا  1392آنها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بیانگر این
بود که برای شرکتهای باالی اهرم بهینه ،انعطافپذیری مالی عامل تعیینکنندهای برای سرعت تعدیل اهرم این
نوع شرکتها نمیباشد اما برای شرکت هایی که زیر اهرم بهینه هستند ،رابطه مثبت و معناداری با سرعت تعدیل
اهرم بدست آمده است.
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دولو و رضائیان( )1395اثر انحراف از اهرم هدف و عدم تعادل در جریانهای نقدی را بر ساختار سرمایه بررسی
کردند .آنها نشان دادند شرکتهایی که باالی اهرم هدف قرار دارند ،سریعتر اهرم خود را تعدیل میکنند .آنها
همچنین با بررسی اثر جریانهای نقد بر تعدیل اهرم نشان دادند شرکتهایی که دارای مازاد مالی هستند نسبت
به شرکتهایی که با کسری مالی روبهرو هستند ،سریعتر ساختار خود را اصالح میکنند که این پدیده نیز ناشی
از وجود وجوه داخلی ارزانقیمت و در نتیجه هزینههای تعدیل کمتر برای شرکتهای دارای مازاد مالی است.
درنهایت این پژوهش با بررسی همزمان اثر انحراف از اهرم هدف و شکاف مالی نشان داد شرکتهایی که باالی
اهرم هدف قرار دارند و همزمان دارای مازاد مالی هستند ،بیشترین تمایل را برای تعدیل ساختار سرمایۀ خود دارند.
رامشه و همکاران ( ،)1395در پژوهشی به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیشبینی تئوریهای
توازن و سلسله مراتبی در بین شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی -1380
 1393با استفاده روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته پرداختند .نتایج نشان داد در شرکتهایی که
اهرم واقعی باالتر از اهرم هدف بوده و با کسری وجوه نقد مواجهاند ،سرعت تعدیل اهرم بیشتر خواهد بود .بهعالوه
شرکتهایی که سرعت تعدیل باالتری دارند ،سودآوری و فرصتهای رشد بیشتری نیز دارند.
هاشمی و همکاران ( ) 1396در پژوهشی به بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر سود آتی حسابداری
پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که متغیرهای کالن اقتصادی با سود آتی شرکت ارتباط دارند ،اما
جهت این ارتباط در دورههای زمانی مختلف متفاوت است .همچنین بر اساس نتایج آزمون متغیرهای اضافی ،بیان
کردند که وجود این متغیرها در مدل پیشبینی سود به تصریح بهتر و دقیقتر مدل کمک میکند.
افالطونی و نیکبخت ( )1396در این پژوهش ،با استفاده از روش دادههای ترکیبی پویا (با رویکرد گشتاورهای
تعمیم یافته)به بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقالم تعهدی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در  108شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،در بازه زمانی  1383تا پایان  1394پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش
آنها نشان داد که با افزایش در کیفیت افشاء ،سرعت تعدیل ساختار سرمایه نیز بهصورت معناداری افزایش مییابد.
با این حال ،نتایج آنها بیانگر آن که افزایش در کیفیت اقالم تعهدی ،تأثیر معناداری بر سرعت تعدیل ساختار
سرمایه ندارد.
خودساز و رنجبر ( )1397در پژوهشی به بررسی اهرم نهایی و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش آنها با استفاده از مدلهای رگرسیون
خطی چند متغیره نشان داده است که چرخه عمر شرکتها بر رابطه بین سرعت تعدیل اهرم مالی و اهرم نهایی
تأثیر معناداری دارد.
ابراهیمی ( )1398در پژوهشی بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بازار سهام ایران با استفاده از الگوریتم
های داده کاوی پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد که سه متغیر نرخ تورم ،تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی
توسط  %80از الگوریتم های وزن دهی به عنوان متغیرهای مهم معرفی شدند .در میان سه متغیر فوق بیشترین
وزن (باالتر از  ) 0.9به ارزش تولید ناخالص داخلی داده شد .الگوریتم های درخت تصمیم با دقت زیاد ()96.5%
قادر بودند بین دسته های شاخص سهام تمایز قایل شده و مجددا ارزش تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر
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اصلی معرفی گردید .الگوی مربوط به نرخ سود سپرده یکساله نشان داد که بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی،
حجم حقیقی پول ،نرخ تورم ،تراز تجاری و نرخ حقیقی ارز با قیمت سهام رابطه مثبت و بین کسری حقیقی بودجه
دولت ،نرخ بهره آمریکا و نرخ سود سپرده یکسال ه رابطه منفی وجود داشته که با مدل تئوری سازگار بودند.
جعفری و همکاران ( )1399در پژوهشی به بررسی ارزیابی نقش تعدیلکننده متغیرهای کالن اقتصادی در
رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه صورتهای مالی و سیاست پرداخت سود سهام شرکت پرداختند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد که قابلیت مقایسه سود خالص بر پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنیدار دارد .همچنین نتایج
پژوهش آنها نشان داد که تأثیر نرخ بهره و نرخ تورم تاثیر مثبت و معنی داری بر رابطه بین قابلیت مقایسه
سود خالص و پرداخت سود سهام ،دارد .عالوه بر این نتایج پژوهش آنها نشان داد که نرخ ارز رسمی تاثیر منفی
و معنی داری بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام دارد .همچنین نتایج پژوهش آنها
نشان داد نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی تاثیر منفی و معنی داری بر رابطه بین قابلیت مقایسه اقالم تعهدی
اختیاری و پرداخت سود سهام دارد.
زمانی سبزی و همکاران ( )1399در پژوهشی به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه و تأثیر دوران رونق و
رکود بر آن پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که ساختار سرمایه بهسمت هدف تعدیل میشود و دوران رونق
و رکود بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد ،بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیری ندارد .همچنین نتایج پژوهش
آنها نشان داد که ساختار سرمایه در سالهای  1395 ،1392 ،1391 ،1390و  1396و در صنایع استخراج معادن
ـ برقی ،رایانه ای ،فنی و مهندسی ـ کانی غیرفلزی ـ پاالیشی و پتروشیمی ـ دارویی و فلزها بهسمت هدف تعدیل
میشود.
 -4فرضیههای پژوهش
با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش فرضیات پژوهش به شرح زیر بیان میشوند:
فرضیه اول :عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر معناداری بر سرعت تعدیل اهرم هدف شرکتها دارد.
فرضیه دوم :تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای دارای
اهرم واقعی باالتر از هدف و شرکتهای دارای اهرم واقعی پایینتر از هدف تفاوت معنیدار دارد.
 -5روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت ،از نوع همبستگی است .برای آزمون فرضیههای
پژوهش برآورد مدلهای حاصله به روش فاما -مکبث ( ) 1973استفاده شده است .دادههای مورد استفاده در این
پژوهش از بانک اطالعاتی رهآورد نوین استخراج شده و بهمنظور اطمینان از صحت دادهها ،با آرشیو صورتهای
مالی منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار مطابقت داده شده .در روش فاما و مکبث ( )1973باقیماندههای
مدل معموالً از مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی رنج میبرند .برای رفع این مشکالت از روش
ارائه شده توسط نیوی و وست ( )1987استفاده شده است (افالطونی .)1392،در این روش ،خطای معیار ضرایب
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مدل با فرض وجود مشکالت ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی ،به شکل تصحیح شده محاسبه میشود.
این کار موجب ارائه آمارههای جدیدی میشود که تأثیر ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی در آنها خنثی
شده و نسبت به آمارههای تصحیح نشده ،از قابلیت اتکای باالتری برخوردارند (نیوی و وست.)1987 ،
جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی -97
 1389میباشند .شرایط زیر برای انتخاب جامعه آماری به روش غربالگری میباشد:
 )1به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،پایان سال مالی  29اسفند باشد.
 )2بهمنظور همگن بودن اطالعات ،فعالیت آنها تولیدی باشد.
 )3معامالت سهام آن ها طی دوره پژوهش بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.
 )4اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این پژوهش در دسترس باشد.
با اعمال شرایط مذکور از بین شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ،تعداد  142شرکت به عنوان نمونه
آماری این پژوهش انتخاب شدند.
مدل و متغیرهای پژوهش
با توجه به چارچوب نظری و پیشینه تحقیق ،مدل تحقیق از نوع رگرسیون چند متغیره است .بنابراین ،الگوهای
زیر برای انجام آزمون فرضیهها انتخاب شده است.
الگوی ( 1تا  )4برای آزمون فرضیه اول پژوهش

𝐿∗ 𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂𝑀𝐼𝐶𝑆𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡 +
)𝛽6 𝐹𝐼𝑀𝐵𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (1
𝐿∗ 𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑅𝐴𝑇𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡 +
)𝛽6 𝐹𝐼𝑀𝐵𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (2
𝐿∗ 𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝐸𝑋𝐶𝐻𝐴𝑁𝐺𝐸𝑅𝐴𝑇𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡 +
)𝛽6 𝐹𝐼𝑀𝐵𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (3
𝐿∗ 𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡 +
)𝛽6 𝐹𝐼𝑀𝐵𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (4

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش الگوهای ( 1تا  )4پژوهش را یکبار برای شرکتهای با شکاف اهرم هدف بیش از
حد و یه بار برای شرکتهای با شکاف اهرم هدف کمتر از حد برآورد میشود و سپس نتایج پژوهش با یکدیگر
مقایسه میشوند.
متغیرهای الگوی پژوهش در جدول  1تعریف شدهاند.
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جدول  -1تعریف متغیرهای الگو
نماد

متغیر مورد بررسی

∗L

اهرم هدف

GROWTH ECONOMICS

نرخ رشد اقتصادی

RATE INFLATION

نرخ تورم

RATE EXCHANGE

نرخ ارز

RATE INTEREST

نرخ بهره

SIZE

اندازه شرکت

GROW

نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام

PROF

نسبت سود عملیاتی به کل داراییها

TANG

نسبت دارایی ثابت به کل داراییها

FIMB

کسری مالی

 -1-5متغیرهای مستقل
متغیر مستقل در این پژوهش عدم اطمینان اقتصادی است که مطابق پژوهشهای زراء نزاد و معتمدی ()1391
پژوهشهای مقدم و سزاور ( )1394باغومیان و همکاران (( )1395شکرخواه و قاصدی دیزجی )1395،برای
اندازه گیری آن از چهار معیار (نرخ تورم ،نرخ بهره ،نرخ ارز و رشد اقتصادی) استفاده میشود.
 -1-1-5نرخ تورم((Inflation Rate

تورم ،یکی از اصطالحات دیرین در حوزه علم اقتصاد و مسائل روزمره زندگی است که نزد همه گروههای اجتماعی
شهرت یافته است .تعریفی که در مورد تورم از مقبولیت بیشتری نزد اقتصاددانان برخورداراست ،عبارت است از
افزایش دائم و بیرویه سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی
منجر میشود (عظیمی آرانی .)1385،تورم علل مختلفی دارد که عمدهترین آنها عبارتاند از تورم ناشی از فشار
تقاضا ،تورم ناشی از فشار هزینه ،تورم بهعنوان یک پدیده پولی .نوسانهای نرخ تورم ممکن است در
تصمیمگیریهای مدیران درباره تأمین مالی مهم و اثرگذار باشد .منبع این متغیر از آمار اطالعات بانک مرکزی
میباشد .نحوه محاسبه آنهم بدین گونه است که میانگین وزنی قیمت سبد کاالیی را که متشکل از اقالم زیادی
کاال باشد محاسبه میکنند (پورزمانی1388 ،؛ شکرخواه و قاصدی دیزجی )1395،که به شرح رابطه ( )1محاسبه
میشود.
Inflation Rate𝑡 − Inflation Rate𝑡−1
)(1
Inflation Rate𝑡−1
𝑡 :∆Inflation Rateتغییرات نرخ تورم در سال جاری .t

𝑡 :Inflation Rateنرخ تورم در سال جاری .t
 :Inflation Rate𝑡−1نرخ تورم در سال قبل .t-1
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 -2-1-5نرخ بهره()Interest Rate
بهره مبلغی است که از طرف قرضگیرنده به قرض دهنده برای استفاده از منابع مالی قرض دهنده در یک دوره
زمانی مشخص ،پرداخت میشود(فرجی .)1382،بهره در واقع قیمت پول و پاداشی است که به وامدهندگان(پسانداز
کنندگان) پرداخت میشود تا آنها را ترغیب کند از وجوه نقد خود جدا شوند .در تجزیه و تحلیل پولی ،نرخ بهره
نقشی اساسی و کلیدی به عهده دارد ،زیرا عنصر اساسی در سازوکار اثرگذاری سیاستهای پولی به شمار میآید.
نرخ بهره بهعنوان یک عامل مالی در نهادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد .ازآنجا که در تصمیمگیریهای مدیران،
پول نقش کلیدی بر عهده دارد ،تغییرات نرخ بهره از اهمیت ویژهای برخوردار است .منبع این متغیر هم از آمار
منتشر شده توسط بانک مرکزی میباشد که معموالً در دسترس و توسط شورای پول و اعتبار تصویب
میشود(شکرخواه و قاصدی دیزجی )1395،که به شرح رابطه ( )2محاسبه میشود.
)(2

Interest Rate𝑡 − Interest Rate𝑡−1
Interest Rate𝑡−1

= 𝑡∆Interest Rate

𝑡 :∆Interest Rateتغییرات نرخ بهره در سال جاری .t
𝑡 :Interest Rateنرخ بهره در سال جاری .t
 :Interest Rate𝑡−1نرخ بهره در سال قبل .t-1
 -3-1-5نرخ ارز)(Exchange Rate

نرخ ارز بهعنوان یکی از عوامل کالن اقتصادی ،همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی قرار داشته است .در واقع
نرخ ارز بیانگر شرایط اقتصادی کشور است و عاملی جهت مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملتهاست .نرخ ارز
عبارت است از ارزش واحد پول یک کشور در برابر واحد پول کشور دیگر .ازآنجا که نرخ ارز بر قیمت کاالهای داخلی
و خارجی اثرگذار است ،دارای اهمیت میباشد .افزایش ارزش پول یک کشور باعث میشود که کاالهای تولیدی این
کشور در خارج گرانتر شود و تولیدکنندگان داخلی نتوانند کاالهای خود را در خارج از کشور بهراحتی به فروش
برسانند .همچنین کاالهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهد شد و تولیدکنندگان کاالهای خارجی برای فروش
بیشتر کاالهای خود ،در رقابت با یکدیگر خواهند بود .منبع این متغیر بر اساس نرخ آزاد ارز بر اساس قیمتهای
بازار محاسبه میشود(شکرخواه و قاصدی دیزجی )1395،که به شرح رابطه ( )3محاسبه میشود.
)(3

Exchange Rate𝑡 − Exchange Rate𝑡−1
Exchange Rate𝑡−1

= 𝑡∆Exchange Rate

𝑡 :∆Exchange Rateتغییرات نرخ ارز در سال جاری .t
𝑡 :Exchange Rateنرخ ارز در سال جاری .t
 :Exchange Rate𝑡−1نرخ ارز در سال قبل .t-1

دوره  / 11پیاپي  / 44زمستان 1401

515

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

 -4-1-5رشد اقتصادی)(Economics Growth

در میان شاخصهای اقتصاد کالن ،رشد اقتصادی یکی از پربسامدترین واژههای عرصه سیاستگذاری عمومی است
که از اهمیت ویژهای نیز برخوردار است .کوزنتس( )1995رشد اقتصادی را اینطور تعریف کرد :افزایش بلندمدت
ظرفیت تولید ،بهمنظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است .رشد اقتصادی به دو روش قابل
اندازهگیری است:
 )1افزایش در تولید ناخالص ملّی واقعی در سطح اشتغال کامل در طی زمان که از این روش ،برای نشان
دادن میزان افزایش در تولید جامعه استفاده میشود.
 )2افزایش در تولید ناخالص واقعی سرانه یا تولید خالص واقعی سرانه طی زمان که از این معیار برای نشان
دادن سطح استاندارد زندگی افراد جامعه و مقایسه آن با کشورهای دیگر استفاده میشود.
رشد اقتصادی نهتنها بهعنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلها و ارزیابیها مورد استفاده
قرار میگیرد ،بلکه بسیاری دیگر از اقالم کالن اقتصادی ،از روی آن محاسبه و برآورد میگردند .از اینرو تأثیر این
متغیر کالن اقتصادی بر تصمیمات تأمین مالی مدیران حائز اهمیت است .منبع این متغیر هم بانک مرکزی میباشد
و روش محاسبه آن بدین صورت است که  GDPدر انتها و ابتدای سال در نظر گرفته شده و نرخ رشد آن را محاسبه
میکنند (شکرخواه و قاصدی دیزجی )1395،که به شرح رابطه ( )4محاسبه میشود.
)(4

Economics Growth𝑡 − Economics Growth𝑡−1
Economics Growth𝑡−1

= 𝑡∆Economics Growth

𝑡 : ∆Economics Growthتغییرات تولید ناخالص داخلی در سال جاری .t
𝑡 : Economics Growthتغییرات تولید ناخالص داخلی در سال جاری .t
 : Economics Growth𝑡−1تغییرات تولید ناخالص داخلی در سال قبل .t-1
در ضمن برای به دست آوردن شاخص عدم اطمینان اقتصادی متغیرهای اقتصادی از شاخص آرچ و گارچ استفاده
شده است که به صورت نمونه شاخص نرخ ارز توضیح داده شده است و سایر شاخصها نیز به همین شکل با
شاخصهای آرچ و گارچ بیثباتگیری میشوند.
فرض میشود که نرخ ارز تحت فرآیند اتورگرسیون مرتبه  pام بهصورت رابطه ( )5شکل میگیرد:
𝜌

)(5

𝑡𝜀 𝐸𝑋𝑅𝑇𝑡 = 𝛾0 + ∑ 𝛾𝑖 𝐸𝑋𝑅𝑇𝑡−1 +
𝑖=1

که در آن  εtبر اساس اطالعات موجود در زمان (ψt-1) ،tشکل میگیرد و دارای توزیع نرمال یا میانگین صفر و
واریانس  htمیباشد یعنی:
)(6
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مدل )ARCH(pفرض میکند واریانس شرطی تحت فرآیند اتورگرسیو زیر شکل میگیرد:
)(7

𝜌
2
ℎ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 𝜀𝑡−1
𝑖=1

2
 𝜀𝑡−1جمالت خطای رابطه ( )1و 𝑖𝛼 عواملی هستند که باید برآورد شوند.
که در آن 𝑡 ℎواریانس شرطی
2
مدل گارچ ( (p,qحالت توسعه یافته مدل) ARCH(pاست که در آن 𝑡𝜎 نهتنها توسط  εtبلکه توسط وقفههای خود
نیز توضیح داده میشود .لذا ،مدل گارچ ( (p,qبهصورت رابطه ( )8تعریف میشود:
𝜌

)(8

2
ℎ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 𝜀𝑡−1
𝑡𝛽𝜎 2
𝑖=1

شرط الزم برای مثبت بودن واریانس شرطی ،مثبت بودن ضرایب برآورد شده در رابطه فوق است .لذا باید داشته
باشیم:
ρ ≥ 0, 𝑞 ≥ 0
𝜌 α0 ≥ 0, 𝛼𝑖 ≥ 0 𝑖 = 1,2, … . ,
)(9
𝑞 β𝑖 ≥ 0 𝑖 = 1,2, … . ,
سادهترین و در عین حال پراستفادهترین مدل گارچ فرایند (گارچ 1و )1که بهصورت رابطه ( )10معرفی میشود:
)(10

𝜌

2
ℎ𝑡 = 𝛼0 + ∑𝑖=1 𝛼1 𝜀𝑡−1
𝛽𝜎 2𝑡−1

β1 ≥ 1 α0 > 0 , α0 ≥ 0
لذا شاخص بیثباتی نرخ ارز به صورت انحراف معیار واریانس شرطی (  )𝜎 2تعریف میشود .الزم به ذکر است که به 𝛼1
ضریب آرچ و به  β1ضریب گارچ میگویند.
 -2-5متغیر وابسته پژوهش
اهرم هدف
سرعت تعدیل ساختار سرمایه ،متغیر وابسته این پژوهش است.در بسیاری از تحقیقها ساختار سرمایه ،برای
اندازهگیری سرعت تعدیل از الگوی تعدیل جزئی ( )13استفاده شده ا میشود ( فالنری و رنگان2000 ،؛
ازتکین2015،؛ هوانگ و ریتر ،2009 ،فاما و نرنج .) 2002،در الگوی تعدیل جزئی در مرحله نخست باید اهرم هدف
واقعی و بهینه اندازهگیری شوند .اهرم واقعی ،از نسبت بدهیها بر بدهی ها و ارزش بازار شرکت به دست میآید
(هاشمی و کشاورز مهر1396،؛ گرج و راعی)1394،؛ اما از آنجایی که اهرم بهینه بهصورت مستقیم قابل اندازهگیری
نیست باید از طریق جایگزین متغیرهای دیگر ،مقدار آن را به دست آورد .به عبارت دیگر ،اهرم بهینه را میتوان
به عنوان نسبت منحصر به فرد تعیین شده توسط ویژگیهای شرکت در نظر گرفت (شیام و همکاران .)1999 ،در
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این تحقیق آن دسته از ویژگیهای بارز شرکت که تصمیمها تأمین مالی را تحت تأثیر قرار میدهند ،در نظر گرفته
میشود و ویژگیهای دیگر مانند وضعیت اقتصادی و اثرهای مشاهده ناپذیر (غیرقابل کنترل) که به تصمیمهای
تأمین مالی تأثیر میگذارند و بهآسانی اندازهگیری نمیشوند ،به عنوان خطای تخمین زننده مدنظر قرار میگیرد.
از سوی دیگر واحد اندازه گیری این نوع از متغیرها در سطح کشوری است ،در حالی که واحد آنالیزی این پژوهش
در سطح شرکت است ،بنابراین چون واحد آنالیزی این پژوهش در سطح شرکت است مشکل و خطا در آمار و نتایج
به وجود می آورد .لذا متغیرهای کالن و غیرقابل کنترل در این تحقیق مدنظر قرار نگرفته و به عنوان خطای تخمین
زننده در الگوی انعکاس داده میشود .اهرم بهینه به کمک الگوی زیر تخمین زده میشود ( هاشمی و
کشاورزمهر.)1394،
∗
)𝐿 𝑖,𝑡 = 𝛽1 𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (11
که در آن ∗𝐿 اهرم بهینه؛ 𝑡 𝑋𝑖,برداری از ویژگیهای شرکت iم در زمان  tاست که با مزایای هزینه فعالیت نخست
تحت نسبت اهرمی متفاوت مرتبط است 𝛽1 ،هم ضریب تخمینی این بردار و 𝑡𝜀𝑖,جز خطای الگو است (دانگ و
همکاران .)2014،برای انتخاب ویژگیهای شرکت از متغیرهای پرکاربرد در پژوهشهای ساختار سرمایه شرکت
استفاده میگردد( .هاشمی و کشاورز مهر.)1394،
نسبت سود عملیاتی به کل داراییها ) :(PROFEبا سود عملیاتی به ارزش دفتری داراییها اندازهگیری میشود.
شرکتهایی که سودآورتر هستند ،عموماً" سود انباشته ی بیشتری دارند و نیاز کمتری به تأمین مالی خارجی
خواهند داشت (اوزکان.)2001 ،
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها ) :(GROWحاصل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
داراییهاست .که ارزش بازار داراییها از ارزش کل داراییها منهای مجموع حقوق صاحبان سهام (نماد  )SEQو
مالیاتهای معوق ( نماد  ) TXDITCبه عالوه ارزش بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود .معموالً" MB
بیشتر به عنوان نشانهای از وجود فرصتهای رشد آتی باالتر در نظر گرفته میشود که شرکتها تمایل دارند با
محدودسازی نسبت بدهی از آن محافظت کنند(بیان.)2008 ،
اندازه شرکت یا لگاریتم کل داراییها ) :(SIZEعبارت است از لگاریتم طبیعی کل داراییها .به عنوان معیار
اندازهی شرکت استفاده میشود .شرکتهای بزرگ تر تمایل دارند نسبت بدهی بیشتری داشته باشند .شرکتهای
بزرگتر ،دسترسی راحت تری به بازار سرمایه دارند و قادرند با نرخ کمتری استقراض کنند (فری و جونز.)1979 ،
نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها ) :(TANGاموال ،ماشینآالت و تجهیزات کارخانه است که به کل
داراییها تقسیم میشود .شرکتهایی که با داراییهای مشهود بیشتری فعالیت میکنند ،ظرفیت بدهی بیشتری
دارند (رامجی و گواتزیدو2012،؛ بیان.)2008 ،

518

دوره  / 11پیاپي  / 44زمستان 1401

بررسي تأثیر نا اطمیناني متغیرهاي کالن اقتصادي بر سرعت تعديل اهرم هدف  /محمد عل ي احمدي و همکاران

کسری /مازاد مالی( :)FIMBعبارت است از مجموع سود نقدی ،خالص سرمایه گذاری شرکت و تغییرات سرمایه
در گردش منهای جریان نقد عملیاتی .که به پیروی از پژوهش های کیهان و تیتمن  )2007( 1و بی یون )2008( 2
با استفاده از معادله ( )12محاسبه می شود.
)𝐹𝐷𝑖,𝑡 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑖,𝑡 + ∆𝑊𝐶𝑖,𝑡 + 𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡 − 𝐶𝐹𝑖,𝑡 (12
که 𝑡 ،𝐶𝐹𝑖,جریان نقدی عملیاتی پس از بهره و مالیات است 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑖,𝑡 ،خالص سرمایه گذاری Δ𝑊𝐶𝑖,𝑡 ،تغییرات
سرمایه درگردش 𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡 ،سود سهام نقدی را نشان می دهد .بنابراین 𝑡 𝐹𝐷𝑖,مثبت به معنی کسری مالی و 𝑡𝐹𝐷𝑖,
منفی به معنی مازاد مالی است.
با جایگزینی ویژگیهای شرکت ،در الگوی ( ،)13اهرم بهینه بهوسیله الگوی زیر محاسبه میشود.
)(13

𝑡𝐿∗ 𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 PROFE𝑖,𝑡 + 𝛽2 GROW𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐹𝐼𝑀𝐵𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

در مرحله دوم  ،با توجه به اهرم هدف مختص شرکت که با استفاده از معادله ( )11برآورد شده ،𝐿𝑇 ،میتوان
سرعت اصالح به سمت اهرم هدف را با استفاده از مدل ( )14مورد بررسی قرار داد:
)− 𝐿𝑖,𝑡−1 ) + 𝜀𝑖,𝑡 (14

𝑡∅(𝐿𝑇𝑖,

= 𝐿𝑖,𝑡 − 𝐿𝑖,𝑡−1

که در آن  𝐿𝑖,𝑡-1نشان دهنده نسبت اهرم دفتری شرکت در زمان  t-1است 𝐿𝑖,𝑡 ،نشاندهندهی نسبت اهرم دفتری
شرکت در زمان  tاست 𝐿T𝑖,𝑡 ،نشاندهندهی اهرم هدف آیندهنگر برای این شرکت است)𝐿𝑖,t − 𝐿𝑖,𝑡-1( ،
نشاندهندهی انحراف اهرم است ،و  ϕمیانگین سرعت تعدیل اهرم ساالنه برای هدف است.
در این مدل 𝐿𝑖,𝑡 ،اهرم (واقعی) مشاهده شده شرکت 𝑖 در سال 𝑡 است .ضریب تعدیل 𝜙 ،سرعت تعدیل ساختار
سرمایه توسط شرکتها برای دستیابی به اهرم هدف خود را اندازهگیری میکند .چنانچه هزینههای اصالح مثبتی
وجود داشته باشند آنگاه این ضریب باید دقیقاً بین صفر و یک قرار گرفته باشد .در زمانهایی که هزینه تعدیل،
باال است ،ضریب تعدیل از لحاظ آما ری از صفر متمایز نخواهد بود .اگر هزینه انحراف از هدف باالتر از هزینه تعدیل
باشد آنگاه ضریب تعدیل بزرگتر بوده و در نتیجه سرعت تعدیل ،سریعتر خواهد بود .اهرم هدف ارزش پیش بینی
شده اهرمی است که با استفاده از رگرسیون برآورد میشود و انحراف اهرم( ،)DVTتفاوت بین نسبت اهرم هدف
و اهرم واقعی یا شکاف اهرم است .باقیمانده مثبت انحراف از اهرم هدف به عنوان اهرم بیش از حد و باقیمانده
منفی آن ،اهرم کمتر از حد در نظر گرفته میشود.
 -6-1آمار توصیفی
نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  2نشان داده شده است.
Kayhan & Titman
Byoun
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جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

*L

-0/0028

0/153

-0/542

0/402

GROWTH ECONOMICS

0/0018

0/0011

0/00002

0/0042

RATE INFLATION

0/145

0/107

0/0003

0/349

RATE EXCHANGE

0/083
0/0280

0/0353
0/0133

0/0013
0/0068

0/116
0/0469

SIZE

13/867

1/372

10/504

19/149

TANG

0/258

0/178

0/000

0/892

GROWTH

2/755

2/485

0/213

18/032

PROF

0/077

0/149

-0/548

0/621

0/875
-0/196
* منبع :یافتههای تحقیق

-5/366

3/235

RATE INTEREST

FIMB

جدول  2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر
به صورت مجزاست .این پارامترها عمدتاً شامل اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی ،نظیر بیشینه ،کمینه،
میانگین و میانه و همچنین اطالعات مربوط به شاخصهای پراکندگی نظیر انحراف معیار است .مهمترین شاخص
مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن
مرکزیت داده هاست .برای مثال میانگین متغیر اندازه واحد تجاری( )SIZEبرابر است با  13/867است که نشان
میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافتهاند .به طور کلی ،پارامترهای پراکندگی
معیاری برای تعیین میزان پراکندگی دادهها با یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است از جمله
مهم ترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این پارامتر برای متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام ( )GROWTHبرابر  2/485و برای متغیر نا اطمینانی رشد اقتصادی (ECONOMICS
 )GROWTHبرابر با  0/011است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش GROWTH ،و ECONOMICS
 GROWTHبه ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی هستند .الزم به توضیح است بهمنظور اجتناب
از تأثیر دادههای نامرتبط بر نتایج تحقیق ،کلیه دادههای نامرتبط متغیرها در سطح یک درصد حذف شدهاند.
-6-2آمار استنباطی
نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش به روش رگرسیون دو مرحلهای فاما -مکبث به شرح زیر ارائه میشود.
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)

جدول  :-3نتایج حاصل از برآورد الگوهای ( 1تا  )4پژوهش برای آزمون فرضیه اول (*L

متغیر

α0
ECONOMICS
GROWTH

الگوی ()2

الگوی ()1

الگوی ()3

ضریب

آماره سطح

ضریب

آماره سطح

ضریب

آماره سطح

ضریب

آماره سطح

متغیر

خطا

متغیر

خطا

متغیر

خطا

متغیر

خطا

تی

تی

تی

تی

0/000 -3/15 -0/354 0/017 -2/91 -0/306 0/012 -3/12 -0/441 0/057 -2/18 -0/188
0/039 2/41 4/747
0/034 2/50 2/120

RATE INFLATION

0/000 3/24 1/600

RATE EXCHANGE

0/021 2/80 6/172

RATE INTEREST
SIZE

الگوی ()4

0/022 2/75 0/0123 0/024 2/72 0/0115 0/045 2/33 0/0099 0/038 2/43 0/011

TANG

0/265 -1/19 -0/0371 0/304 -1/09 -0/0334 0/375 -0/93 -0/0294 0/335 -1/02 -0/0314

GROWTH

0/033 2/51 0/0090 0/032 2/54 0/0092 0/016 2/96 0/0095 0/033 2/52 0/0094

PROF

0/017 -2/92 -0/131 0/016 -2/95 -0/132 0/033 -2/52 -0/114 0/016 -2/98 -0/131

FIMB

0/039 -2/41 -0/0151 0/022 -2/27 -0/0168 0/033 -2/52 -0/0161 0/012 -3/16 -0/0173

ضریب تعیین تعدیل
شده

0/153

0/183

0/150

0/159

آماره ولدریج

4/049

2/267

4/478

2/768

احتمال آماره ولدریج

0/0751

0/166

0/0634

0/130

آمارهی F

52/59

19/21

274/93

82/66

احتمال آمارهی F

0/000

0/000

0/000

0/000

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول  3و با توجه آمارهی  Fبه دست آمده برای الگوهای ( 1تا  )4به ترتیب (،52/59
 274/93 ،19/21و  )82/66و سطح خطای آنها ( ، 0/000 ،0/000و  ،)0/000میتوان ادعا کرد که در مجموع الگوی
تحقیق از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده برای الگوهای
( 1تا  )4که به ترتیب برابر  15 ،18 ،15و  15درصد است ،میتوان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل
تحقیق بیش از  15 ،18 ، 15و  15درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر این ،با توجه به معنادار
نبودن آماره ولدریج ب برای الگوهای ( 1تا  )4که به ترتیب برابر ( 0/0624 ،0/166 ،0/075و  )0/130که بیشتر از 5
درصد میباشد بنابراین باقیمانده مدل پژوهش با هم خود همبستگی سریالی ندارند.
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  3از برآورد الگوهای ( 1تا  ،)4ضریب نا اطمینانی متغیرهای کالن
اقتصادی(رشد تولید ناخالص ملی ،نرخ تورم ،نرخ ارز و نرخ بهره) بر اهرم هدف به ترتیب برابر است با (،4/747
 1/600 ،2/120و  )6/172و با توجه به آماره تی (2/41؛  3/24 ،2/50و  )2/80و سطح خطای آنها که به ترتیب
برابر هستند با( 0/000 ،0/034 ،0/039و  )0/021که کمتر از سطح خطای  0/05هستند بنابراین ،ضریب مثبت

دوره  / 11پیاپي  / 44زمستان 1401

521

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

نا اطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی بیانگر آن است که افزایش نا اطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی موجب
افزایش اهرم هدف میشود .در نتیجه ،فرضیه اول در سطح اطمینان  0/95مورد تأیید قرار میگیرد .نتیجه آزمون
این فرضیه ،منطبق با مبانی نظری تحقیق و با پژوهشهای کریستوفر اف بوم و همکاران( )2016و چیو ولی
( )2020مطابقت دارد.
جدول  -4نتایج حاصل از برآورد الگوهایی ( 1تا  )4پژوهش برای آزمون فرضیه دوم (* )Lدر شرکتهای با اهرم
کمتر از حد
متغیر

الگوی ()2

الگوی ()1

الگوی ()3

ضریب

آماره سطح

ضریب

آماره سطح

ضریب

آماره سطح

ضریب

آماره سطح

متغیر

خطا

متغیر

خطا

متغیر

خطا

متغیر

خطا

α0

0/176

ECONOMICS
GROWTH

4/364

تی

تی

تی

تی

0/000 5/57 0/173 0/000 4/70 0/153 0/000 4/90 0/162 0/000 5/64
0/033 2/13
0/034 2/12 0/064

RATE INFLATION

0/000 3/04 0/239

RATE EXCHANGE

0/001 3/24 0/576

RATE INTEREST
SIZE

الگوی ()4

0/027 -2/21 -0/0048 0/082 -1/74 -0/0038 0/103 -1/63 -0/0036 0/039 -2/06 -0/0044

TANG

0/000 -3/91 -0/0564 0/000 -3/53 -0/0512 0/000 -3/77 -0/0545 0/000 -3/60 -0/0524

GROWTH

0/171 1/37 0/0015 0/150 1/44 0/016 0/094 1/67 0/0019 0/275 1/09 0/0012
0/039 -2/07 -0/0587 0/037 -2/08 -0/0592 0/022 -2/28 -0/065 0/064 -1/85 -0/0527

FIMB

0/000 -8/53 -0/027 0/000 -8/35 -0/0266 0/000 -8/27 -0/0265 0/000 -8/54 -0/0272

PROF

ضریب تعیین تعدیل
شده

0/137

0/134

0/138

0/144

آماره ولدریج

2/476

2/892

1/613

1/229

احتمال آماره ولدریج

0/150

0/202

0/235

0/296

آمارهی F

108/02

107/31

113/49

114/84

احتمال آمارهی F

0/000

0/000

0/000

0/000

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول  4و با توجه آمارهی  Fبه دست آمده برای الگوهای ( 1تا  )4به ترتیب
( 113/49 ،107/31 ،108/02و  )114/84و سطح خطای آنها ( ، 0/000 ،0/000و  ،)0/000میتوان ادعا کرد
که در مجموع الگوی تحقیق از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به
دست آمده برای الگوهای ( 1تا  )4که به ترتیب برابر  13 ،13 ،13و  14درصد است ،میتوان بیان کرد که در
مجموع متغیرهای مستقل و کنترل تحقیق بیش از  13 ،13 ، 13و  14درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح
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می دهند .افزون بر این ،با توجه به معنادار نبودن آماره ولدریج ب برای الگوهای ( 1تا  )4که به ترتیب برابر
( 0/235 ،0/202 ،0/150و  )0/296که بیشتر از  5درصد میباشد بنابراین باقیمانده مدل پژوهش با هم خود
همبستگی سریالی ندارند.
جدول  -5نتایج حاصل از برآورد الگوهایی ( 1تا  )4پژوهش برای آزمون فرضیه دوم (* )Lدر شرکتهای با اهرم
بیش از حد
متغیر

α0

الگوی ()2

الگوی ()1

الگوی ()4

الگوی ()3

ضریب

آماره سطح

ضریب

آماره سطح

ضریب

آماره سطح

ضریب

آماره سطح

متغیر

خطا

متغیر

خطا

متغیر

خطا

متغیر

خطا

تی

تی

تی

تی

0/000 -5/85 -0/236 0/000 -6/63 -0/270 0/000 -6/40 -0/260 0/000 -5/47 -0/211

ECONOMICS
GROWTH
INFLATION
RATE
EXCHANGE
RATE
INTEREST
RATE

4/701

0/000 6/21

SIZE

0/006

0/015 2/44 0/0067 0/003 2/94 0/008 0/003 2/97 0/008 0/024 2/26

TANG

0/047 -1/98 -0/0512 0/035 -2/11 -0/0537 0/080 -1/75 -0/0449 0/000 -1/90 -0/048

GROWTH

0/001 3/21 0/0058 0/002 3/03 0/0054 0/000 3/86 0/007 0/007 2/72 0/0048

PROF

0/237 -1/18 -0/0281 0/051 -1/95 -0/0465 0/136 -1/49 -0/035 0/106 -1/62 -0/0378

FIMB

0/688 0/40 0/0018 0/439 0/77 0/0034 0/783 0/28 0/0012 0/095 -1/67 -0/0075

0/000 4/48 0/179
0/000 5/04 0/534
0/004 2/85 0/873

ضریب تعیین
تعدیل شده

0/088

0/0749

0/070

0/077

آماره ولدریج

3/981

0/122

2/372

2/900

احتمال آماره
ولدریج
آمارهی F

0/077

0/734

0/157

0/122

60/63

41/58

47/11

29/32

احتمال آمارهی F

0/000

0/000

0/000

0/000

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول  5و با توجه آمارهی  Fبه دست آمده برای الگوهای ( 1تا  )4به ترتیب
( 47/11 ،41/58 ،60/63و  )29/32و سطح خطای آنها ( ، 0/000 ،0/000و  ،)0/000میتوان ادعا کرد که در
مجموع الگوی تحقیق از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست
آمده برای الگوهای ( 1تا  )4که به ترتیب برابر  7 ،7 ،8و  7درصد است ،میتوان بیان کرد که در مجموع متغیرهای
مستقل و کنترل تحقیق بیش از  7 ،7 ، 8و  7درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر این ،با
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توجه به معنادار نبودن آماره ولدریج ب برای الگوهای ( 1تا  )4که به ترتیب برابر ( 0/157 ،0/734 ،0/077و
 )0/122که بیشتر از  5درصد می باشد بنابراین باقیمانده مدل پژوهش با هم خود همبستگی سریالی ندارند.
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  4و  5از برآورد الگوهای ( 1تا  ،)4ضریب نا اطمینانی متغیرهای
کالن اقتصادی(رشد تولید ناخالص ملی ،نرخ تورم ،نرخ ارز و نرخ بهره) بر اهرم هدف برای شرکتهای دارای شکاف
اهرم هدف بیش از حد و کمتر از حد که به ترتیب برابر به ترتیب برابر است با ( 0/534 ،0/179 ،4/701و )0/873
و ( 0/239 ،0/064 ،3/346و  )0/576با توجه به آماره تی ( 5/04 ،4/48 ،6/21و  3/04 ،2/12 ،2/13( ،)2/85و
 )3/24و سطح خطای آنها که به ترتیب برابر هستند با( 0/000 ،0/000 ،0/000و  )0/004و (،0/034 ،0/033
 0/002و  )0/001که کمتر از سطح خطای  0/05هستند بنابراین ،ضریب مثبت نا اطمینانی متغیرهای کالن
اقتصادی بیانگر آن است که افزایش نا اطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی موجب افزایش اهرم هدف میشود .و
همچنین و با توجه به این که ضریب (شدت متغیر) نا اطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی در شرکتهای با شکاف
اهرم هدف بیش از حد بیشتر از شرکت های با شکاف اهرم هدف کمتر از حد است .بنابراین تأثیر اطمینانی
متغیرهای کالن اقتصادی بر اهرم هدف در شرکتهای با شکاف اهرم هدف بیش از حد بیشتر از شرکتهای با
شکاف اهرم کمتر از حد میباشد .در نتیجه ،فرضیه دوم در سطح اطمینان  0/95مورد تأیید قرار میگیرد .نتیجه
آزمون این فرضیه ،منطبق با مبانی نظری تحقیق و با پژوهشهای کریستوفر اف بوم و همکاران( )2016و چیو ولی
( )2020مطابقت دارد.
 -7نتیجهگیری و بحث
هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی بر اهرم هدف در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران است .در این پژوهش برای اندازهگیری عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی از
چهار معیار شامل رشد تولید ناخالص ملی ،نرخ تورم ،نرخ ارز و نرخ بهره استفاده شده است .بدین منظور دو ()2
فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش حاکی
از آن اس ت که عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر اهرم هدف دارند .بنابراین عدم
اطمینان اقتصادی باال ،ریسک تخمین دقیق سودهای آتی توسط سهامداران را افزایش میدهد و آن را به یک
موضوع بغرنج برای آنها تبدیل میکند .نا اطمینانی اقتصادی ،محدودیتهای جدی برای شرکت ایجاد میکند و
بر استراتژی و تصمیمات مدیران شرکت مؤثر است .در صورتی که مدیریت اقدام مناسبی برای کاهش این نوسان
پذیری انجام ندهد ،عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و سهامداران حادتر میشود .عدم اطمینان اقتصادی،
محدودیتهای جدی برای شرکت ایجاد میکند و بر استراتژی و تصمیمات مدیران شرکت مؤثر است .و در نتیجه
موجب میشود که اهرم هدف سریع تر اصالح شود .عالوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر عدم
اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی بر اهرم هدف در شرکتهای با شکاف اهرم هدف بیش از حد بیشتر از
شرکته ا با شکاف اهرم هدف کمتر از حد است .این مشاهدات نشان می دهند که شرکت دارای مازاد مالی با
اهرمی فراتر از تراز هدف ،ساختار سرمایه خود را در زمانهای باال بودن ریسک اقتصاد کالن ،سریعتر باز تعدیل
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مینمایند تا بدین وسیله از هزینههای مربوط به بحران (آشفتگی) مالی و همچنین احتمال ورشکستگی اجتناب
نماید .در مقابل مشاهده میشود که شرکتهای با مازاد مالی و اهرم پایین تر از تراز هدف ،برای دستیابی به
ساختار سرمایه هدف خود ،هیچ تالشی صورت نداده و وضعیت جاری خود را حفظ مینمایند .استدالل ما بر این
است که در یک محیط پر از ریسک ،مدیران شرکتهای دارای نقدینگی ،بهجای تعدیل بدون مالحظه ساختار
سرمایه شرکت ،گزینه انتظار را برمیگزینند .همچنین میبینیم که شرکت های دارای کسری مالی با اهرم باالتر
از تراز هدف ،با احتمالی بیشتر سهام خود را منتشر مینمایند تا بدین وسیله به اهرم هدف خود ،بهویژه در
زمانهایی که ریسک اقتصاد کالن پایین میباشد ،دست یابند .برای این شرکتها ،با توجه به سطح ریسک اقتصاد
کالن ،افزایش ریسک اقتصاد کالن ،فرایند تعدیل سرمایه را تشریع خواهد بخشید .نتیجۀ به دست آمده در این
پژوهش با یافتههای پژوهشهای کریستوفر اف بوم و همکاران( )2016و چیو ولی ( )2020مبنی بر وجود رابطۀ
مثبت بین عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی و اهرم هدف مطابقت دارد.
در ارتباط با موضوع پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
• با توجه به نتایج آزمون فرضیههای پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار میان عدم اطمینان متغیرهای
کالن اقتصادی و سرعت تعدیل اهرم هدف پیشنهاد میشود که استفادهکنندگان در تصمیمات سرمایه -
گذاری خود همواره این نکته را مدنظر قرار دهند که به موازات افزایش سرعت تعدیل اهرم هدف به هر
دلیلی(ازجمله عدم اطمینان اقتصادی) ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد .بهعبارت دیگر سرمایهگذاران
ریسک گریز ،شرکتهایی را که در آنها اهرم هدف در سطح حداکثر (قوی)میباشد بهعنوان شرکتهای
مطلوب جهت سرمایهگذاری در نظر نمیگیرند.
• با توجه به تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای عدم اطمینان اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف،
سرمایهگذاران و تحلیلگران بازار سرمایه میتوانند از نوع تأثیر این متغیرها بر سود گزارش شده شرکتها،
جهت پیشبینی و اتخاذ تصمیمات بهتر استفاده نمایند.
• با انجام هر پژوهش ،راه به سوی مسیری جدید باز میشود و ادامه راه مستلزم انجام پژوهشهای دیگری
است؛ بنابراین ،انجام پژوهشهایی به شرح زیر پیشنهاد میشود:
 )1بررسی مقایسهای تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کالن اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف در مراحل
مختلف چرخه عمر شرکتها.
 )2بررسی تأثیر سایر معیارهای عدم اطمینان کالن اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف.
 )3الگوهای این پژوهش برای تمامی صنایع عضو نمونه آماری بهصورت یکجا برآورد شدهاند .از این رو،
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی هر یک از الگوهای این پژوهش را برای صنایع مختلف(سیمان
و آهک ،شیمایی ،فلزات اساسی و )...به تفکیک برآورد گردد.
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فهرست منابع

















ابراهیمی ،مهرزاد .)1398(.بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بازار سهام ایران با استفاده از الگوریتم
های داده کاوی.فصلنامه اقتصاد مالی .دوره  ،13شماره  ،49صص .309-283
اربابیان ،علیاکبر ،سلطانی نژاد ،اردشیر .)1391( .تأثیر تغییرات عدم اطمینان در شرایط اقتصادی بر قیمت
سهام ،مجله چشماندازهای مدیریت مالی ،)6(2 ،صص .142-123
افالطونی ،عباس .)1392( .تجزیه و تحلیل آماری با Eviewsدر تحقیقات حسابداری مالی ،مدیریت مالی و
علوم اقتصادی  .چاپ اول .تهران :انتشارات ترمه.
باغومیان ،رافیک؛ محمدی ،حجت ،نقدی ،سجاد .)1395(.نوسان متغیرهای کالن اقتصادی و پیشبینی سود
توسط مدیران ،مطالعات تجربی حسابداری مالی،)50(13 ،صص .79-57
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی ،بانک اطالعات سریهای زمانی
اقتصادی ،قابل دسترسی در نشانی.
بهارمقدم ،مهدی؛ کوارویی ،طیبه .)1391(.ارتباط روزها و ماههای سال ،متغیرهای کالن اقتصادی و بازده سهام
در بورس اوراق بهادار تهران " ،مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز ،)63(2 ،صص .1-26
پورزمانی ،زهرا؛ جهانشاد ،آزیتا و وجیهه رحمتی .)1388(.بررسی کارایی شاخص های کالن اقتصادی در
الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران (الگوهای مورد مطالعه  :تافلرو دیکن) .پژوهشهای
حسابداری مالی و حسابرسی)2(1 ،صص .88-102
جعفری صمیمی ،احمد .)1391( .اقتصاد بخش ع مومی ،انتشارات سمت ،چاپ دوازدهم.
جعفری ،علی؛ گرگانلی دوجی ،جمادوردی؛ اشرافی ،مجید و آرش نادریان .)1399( .ارزیابی نقش تعدیلکننده
متغیرهای کالن اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه صورتهای مالی و سیاست پرداخت سود
سهام شرکت ،فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی  .دوره  ،11شماره  ،41صص .136-117
جهانشاد ،آزیتا .فالح مهدی دوست ،زهرا .)1395( .شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه با توجه به ریسک
ورشکستگی شرکتها ،فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایهگذاری ،)19(5 ،صص.81-67 .
دایی کریمزاده ،سعید؛ شریفی رنانی ،حسین؛ قاسمیان مقدم ،لطفعلی .)1393( .اثر متغیرهای کالن اقتصادی
بر شاخص قیمت سهام بانکها ،مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی)،)11(13 .
صص .90-65
دولو ،مریم .رضائیان ،علیرضا .)1395( .انحراف از اهرم هدف ،بی تعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار
سرمایه ،پژوهشهای مالی ،)3( 8 ،صص.306-278 .
دولو ،مریم ،سعادت آبادی ،علی سعادت .)1397(.بازگشت اهرم به میانگین و عدم تقارن در سرعت تعدیل
ساختار سرمایه .پژوهش حسابداری مالی،)1(10 ،صص.74-55

526

دوره  / 11پیاپي  / 44زمستان 1401

بررسي تأثیر نا اطمیناني متغیرهاي کالن اقتصادي بر سرعت تعديل اهرم هدف  /محمد عل ي احمدي و همکاران
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Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of Economics Uncertainty on speed of
adjustment to target leverage of listed Companies in Tehran Stock Exchange. These Four
criteria have been used for measure of Economics Uncertainty in our tests: GDP growth,
inflation rate, exchange rate and interest rates. Using ARCH and GARCH For this purpose
two hypotheses are developed and data on the 142 companies in Tehran Stock Exchange for
the period of 1389 to 1397 were analyzed. For This regression model using Two-step
regression Fama-MacBeth, reviews and tests. The results showed that the criteria of
Economics Uncertainty (GDP growth, inflation rate, exchange rate and interest rate) has
significant positive impact on speed of adjustment to target leverage. Moreover, the results
showed that the effect of Economics Uncertainty (GDP growth, inflation rate, exchange rate
and interest rate) on speed of adjustment to target leverage in firms with a above-target
leverage adjust their leverage More than in firms with a below-target leverage adjust their
leverage.
Keywords: Economics Uncertainty, speed of adjustment to target leverage and target
leverage.
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