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محله 3

 1دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 9دانشیار ،گروه مالی ،دانشگاه پیام نور ،رشت ،ایران.
 9دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،موسسه آموزش عالی کوشیار ،رشت ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
علی فروتن کل محله

چکيده
هدف این پژوهش بررسی اثر سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی بر ریسک سیستماتیک در
صنعت خودرو و ساخت قطعات میباشد .در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها ،تعداد  92شرکت
فعال در صنعت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی سالهای  1921تا  1921به روش حذفی
سیستماتیک انتخاب شده و فرضیه ها ،با استفاده از تحلیل رگرسیون دادههای ترکیبی مورد
آزمون قرار گرفتند .در این پژوهش ،جهت ارزیابی ریسک سیستماتیک از عامل بتا استفاده گردید
و به منظور آزمون فرضیهها متغیرهای کنترلی شامل اهرم مالی ،نرخ بازده داراییها ،اندازه شرکت،
رشد فروش ،سن شرکت و نسبت جاری نیز لحاظ گردید .نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس
معادلههای رگرسیون برازش شده ،به طور خالصه حاکی از وجود اثر معکوس و معنی دار سود
حسابداری و جریان نقد عملیاتی بر ریسک سیستماتیک میباشد.

واژگان کليدي :سود حسابداری ،جریان نقد عملیاتی ،ریسک سیستماتیک.
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مقدمه
ریسک سیستماتیک به عنوان ریسک غیر قابل کنترل با تاثیر گذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیریهای
مالی ایفا میکند ] .[1زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام شرکتها تابعی از ریسک سیستماتیک بوده و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات
نرخ بازده یک سهم نسبت به نرخ بازده کل بازار سهام است .در بازار سرمایه نیز ،سرمایه گذاران سعی دارند در جایی سرمایهگذاری کنند که
بیشترین بازدهی را برای آنان به ارمغان آورد ] [9و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا میشوند که بابت آن چیزی عایدشان شود و این امر چیزی
جز سود بیشتر سرمایهگذاریها نخواهد بود ] .[9بدیهی است آگاهی از میزان ریسک و بازده اوراق بهادار ،شخص سرمایه گذار را قادر میسازد تا
برای دورههای بلندمدت تصمیمهای مفیدتری بگیرد؛ بنابراین ،مدیران مالی برای بیشینه سازی قیمت سهام شرکتها همواره باید به دو عامل
مهم یعنی ریسک و بازده توجه داشته باشند ] .[9از سوی دیگر ،شرکتها نیز تالش دارند به گونهای فعالیت کنند که افزایش ارزش شرکت را
محقق نمایند ].[4
از آنجا که سرمایه گذاران منطقی به دنبال بیشتر کردن بازده خود در سطح قابل قبولی از ریسک و سرمایهگذاری در شرکتها با ارزش
باالتر هستند ،به معیارهایی نیاز دارند تا بتوانند عملکرد سرمایهگذاری خود و ریسک سیستماتیک را پیشبینی کنند ] .[1از جمله راه کار جهت
پیشبینی ریسک سیستماتیک میتواند استفاده از اطالعات حسابداری باشد .اطالعات حسابداری نقش انکارناپذیری را در تصمیم گیریهای
اقتصادی ایفا مینمایند .مدیران ،سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت انجام مسئولیتها و نقشهای خویش از
گزارشهای مالی که توسط سیستم حسابداری تهیه میگردد ،استفاده میکنند .از این رو تحلیل گران مالی با استفاده از اطالعات این گزارش
ها ،تجزیه و تحلیلهای گوناگونی انجام میدهند و نتیجه فعالیتهای خود را در اختیار سایر استفاده کنندگان این اطالعات قرار میدهند .این
امر ،از آنجایی که استفاده کنندگان ،از اطالعات به دست آمده جهت برنامه ریزی و پیشبینی آینده استفاده میکنند ،بسیار حیاتی است ].[6
مطالعات پیشین که بر بازارهای رشد یافته مانند ایاالت متحد آمریکا تأکید داشتند ،این موضوع را بررسی نمودند که آیا بین اطالعات
حسابداری و ریسک سیستماتیک رابطه وجود دارد یا خیر ،نتایج حاصل از این تحقیقات نشان میدهد که بین اطالعات حسابداری (از جمله
نسبتهای مالی ،سود حسابداری و جریان وجوه نقد) با ریسک سیستماتیک رابطه وجود دارد .از طرف دیگر ،در بعضی از این تحقیقات بررسی
شد که کدام یک از اطالعات حسابداری در فرایند پیشبینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای فزاینده اطالعاتی است .منظور از محتوای
اطالعاتی ،آن دسته از اطالعاتی است که موجب تغییر در انتظارات مربوط به نتایج یک واقعه شود و در نگرش و رفتار تصمیم گیرنده تأثیرگذار
باشد .همچنین ،منظور از محتوای افزاینده اطالعاتی نیز آن دسته از اطالعاتی است که نسبت به سایر اطالعات دارای توانایی بیشتری در تغییر
نگرش افراد و افق تصمیم گیری آنان باشد .از جمله در تحقیقی ،اسمائیل و کیم] [7نشان دادند که اطالعات مربوط به جریان وجوه نقد نسبت
به سود حسابداری در فرآیند پیشبینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای افزاینده اطالعاتی است ].[6
در ایران ،تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان میدهد که در بورس اوراق بهادار تهران نیز بین اطالعات حسابداری (نسبتهای مالی)
با ریسک سیستماتیک رابطه وجود دارد ] .[8از آنجایی که مدلهای رگرسیونی الگوهایی فراهم میآورند که میتوان بر پایه ی آنها ارتباط بین
مجموعهای از متغیرها را بررسی کرد لذا در راستای مطالعات پیشین بر آن شدیم با توجه به اهمیت سود حسابداری ،رابطه آن را با ریسک
سیستماتیک را مورد بررسی قرار دهیم .همچنین در این تحقیق به دلیل اهمیت و نقش حیاتی وجه نقد در بقا و پیشرفت سازمانها و شرکتها و
به بیان دیگر به دلیل اهمیت جریانات نقدی و اثر آن در تصمیم گیریها و با توجه به اینکه صورت جریان وجوه نقد تصویری متحرك از جریان
های ورودی و خروجی وجوه نقد در طی یک دوره مالی میباشد ،از اطالعات حسابداری مربوط به جریان وجه نقد عملیاتی نیز استفاده میگردد
و رابطه آن بر ریسک سیستماتیک مورد آزمون قرار میگیرد.
لذا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا رابطه بین سود حسابداری و ریسک سیستماتیک معنادار است یا خیر؟ آیا رابطه بین
جریان نقد عملیاتی و ریسک سیستماتیک معنادار است یا خیر؟ و نوع اثرات آنها چگونه است؟ همپنین از آنجایی که نوع و صنعت بر برآورد
سرمایه گذاران از ریسک واحد تجاری تأثیر میگذارد ] ،[2لذا در این تحقیق صنعت خودرو و ساخت قطعات مدنظر قرار داده شده است.

مبانی نظري و پيشينه پژوهش
مفهوم ریسک و انواع آن
ریسک عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا میتوان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی
بازده آتی ناشی از آن دارایی در شرایطی که بیش از یک نتیجه را پیش بینی میکنیم در شرایط ریسک قرار گرفته ایم ] .[11بطور کلی ریسک
به دو قسمت تقسیم میشود ] :[11ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک
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( )aریسک سيستماتيک
تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار که مستقیما به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد ،ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته
می شود ،ریسک سیستماتیک ریسک غیرقابل کنترل بوده و کاهش پذیر نیست .این ریسک شامل ریسک تورم ،ریسک بازار و ریسک نرخ بهره
است .اولین نوع اخبار غیرمنتظره ای که سهام تعداد زیادی از شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد ریسک سیستماتیک نامیده میشود .ریسک
سیستماتیک آن است که کمابیش بر سهام تعداد زیادی از شرکتها تأثیر میگذارد .از آنجا که ریسکهای سیستماتیک بر کل بازار اثر دارند
گاهی ریسک بازار 1هم نامیده میشوند ].[11
( )bریسک غيرسيستماتيک
ریسک قابل کنترل یا ریسک کاهش پذیر ،آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد
ریسک غیرسیستماتیک نام دارد .این ریسک قابل کنترل بوده و کاهش پذیر است و با ایجاد تنوع میتوان این نوع ریسک را کاهش داد .این نوع
ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک تجاری ،ریسک مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد ].[11
جریان نقد عملياتی
وجه نقد حاصل از فعالیت اصلی و مستمر (عملیاتی) شرکت میباشد .فعالیتهای عملیاتی عبارت است از فعالیتهای اصلی و مستمر مولد
درآمد عملیاتی واحد تجاری است .فعالیت مزبور متضمن تولید و فروش کاال و ارائه خدمات است و هزینه ودرآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود
یا زیان عملیاتی در صورت سود وزیان منظور می شود .این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیأت مدیره مورد مصرف قرار میگیرد .با تقسیم
این معیار به تعداد سهام ،جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی برای هر سهم مشخص میگردد ].[11
سود حسابداري
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی ،با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطالعاتی ،این مفهوم بیانگر نتیجه
فعالیت حسابداری میباشد .بر اساس فرضیات بازار کارآمد ،تحقیقات مشاهدهای نیز نشان داده است که سود حسابداری ،بار و محتوای اطالعاتی
دارد .محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد و یا اطالعاتی که در محاسبه آن لحاظ میشود ،توسط حسابداران حرفهای
و تحلیل گران مالی مورد تاکید قرار داشته است .مثال در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی آمده است که " کانون توجه
گزارشگری مالی ،اطالعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سودو اجزای تشکیل دهنده آن تامین میشود" ].[19

پیشینه داخلی پژوهش
دستگیر و همکاران ] [2به بررسی رابطه بین متغیرهای حسابداری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج
بدست آمده بیانگر آن است که بین  4متغیر حسابداری ( نسبت نقدینگی ،جریان وجوه نقد عملیاتی ،نسبت پرداخت سود سهام  ،اهرم عملیاتی)
با ریسک سیستماتیک رابطهی معناداری وجود دارد و در نهایت در مرحله طراحی مدل مشخص گردید که متغیرهای پیشبینی کننده ریسک با
ریسک سیستماتیک رابطه ی معناداری دارند و در مجموع توانایی بیش از  19درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را دارند.
مالیی ] [19در پژوهش خود به بررسی محتوای اطالعاتی معیارهای ریسک حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک پرداخت .نتایج
پژوهش وی نشان می دهد که بین شش متغیر حسابداری با ریسک سیستماتیک طی دوره زمانی  1978تا  1987رابطه معنی دار وجود دارد.
عالوه بر این ،نتایج حاصل از مدل رگرسیون چند متغیره نهایی ،پیش بینی شده با استفاده روش حذف پسرو ،نشان می دهد که از بین شش
متغیر پیش بینی کننده ،چهار متغیر باقیمانده در آخرین گام نسبت به سایر متغیرهای پژوهش در پیش بینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای
افزاینده اطالعاتی است.
بیدگلی و همکاران] ،[14به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش خود را انجام دادند .نتایج بدست آمده نشان میدهد که استفاده از اهرم مالی و
تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر میگذارد و در سطح  %21و  %21ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک
سیستماتیک وجود ندارد .از طرفی نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام با ریسک
سیستماتیک و رد فرضیههای فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهیهای بلندمدت به حقوق صاحبان سهام ،نسبت بدهیهای بلندمدت به کل دارایی

Risk
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ها ،نسبت کل بدهیها به کل دارایی ها ،نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل
از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.
پيشينه خارجی پژوهش
بررسی فیلیپون و ریچارد ] [11نشان میدهد که بین اهرم مالی شرکتها و ریسک سیستماتیک رابطه معنا داری دارد.
نیکوس و دیگران ] [16در تحقیقی با عنوان « بررسی تأثیر نوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستماتیک » به این نتیجه رسیدند که
نوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستم اتیک تأثیر دارد .در این تحقیق ریسک کلی جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی به عنوان
نوسانات جریانات نقدی در نظر گرفته شده است.
عبدالقانی]  [17در تحقیقی تحت عنوان « افشاء ریسک بازار یا معیارهای ریسک حسابداری » به بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک
و معیاره ای ریسک حسابداری پرداخت .این معیار شامل نسبت اهرمی ،اندازه دارایی ،نسبت جاری ،تغییر پذیری سود ،رشد سود ،سود سهامی
پرداختی و بتای سود بودند .نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن بود که چهار معیار اندازه دارایی ها ،نسبت جاری ،رشد سود و نسبت سود سهام
پرداختی دارای ارتباط با اهمیتی با ریسک سیستماتیک هستند .در حالی که ارتباط بین متغیرهای دیگر با ریسک سیستماتیک از لحاظ آماری
معنی دار نبودند.

روش پژوهش
فرضيههاي پژوهش
فرضیه اول :سود حسابداری بر ریسک سیستماتیک شرکتها تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :جریان نقد عملیاتی بر ریسک سیستماتیک شرکتها تاثیر معناداری دارد.
لذا پژوهش حاضر دارای یک متغیر وابسته (ریسک سیستماتیک) و دو متغیر مستقل (سود حسابداری ،جریان نقد عملیاتی) میباشد که
در حضور متغیرهای کنترلی مورد آزمون قرار میگیرند.
مدل آزمون فرضيههاي پژوهش
جهت آزمون فرضیه اول از مدل زیر استفاده شده است:
𝐵𝑒𝑡𝑎𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑁𝐼𝑖,𝑡 + 𝛼2 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛼3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛼4 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 + 𝛼5 𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 +
𝑡𝛼6 𝐶_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
رابطه 1
جهت آزمون فرضیه دوم از مدل زیر استفاده شده است:
𝐵𝑒𝑡𝑎𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛼2 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛼3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛼4 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 + 𝛼5 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 +
𝑡𝛼6 𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 + 𝛼7 𝐶_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
رابطه 9
در روابط فوق:
( )cمتغیر وابسته
 :Betai,tشاخص ریسک سیستماتیک شرکت  iدر سال  .tدر این تحقیق برای اندازه گیری شاخص ریسک سیستماتیک از فرمول بتا
استفاده میشود .ضریب بتا یکی از پرکاربردترین و پذیرفته ترین ابزار اقتصاددانان مالی و متخصصان بازار برای سنجش و مدیریت ریسک است.
بتا در حوزههای مختلف علوم مالی و حسابداری از اهمیتی ویژه برخوردار است ] .[18اندازه گیری بتا بصورت زیر میباشد]:[12 ،9
رابطه 9
رابطه 4

𝑛∑
𝑟̅𝑖 )(𝑟𝑚 −
)̅̅̅̅
𝑚
𝑟𝑖=1(𝑟𝑖 −
𝑛

که در آن:
𝑖𝑟 = نرخ بازده سهام مورد بررسی
𝑚𝑟  :نرخ بازده پرتفوی بازار( نرخ بازده پرتفوی بازار از روی شاخص قیمت بورس سهام قابل محاسبه است)
𝑖̅𝑟 :میانگین نرخ بازدهی سهام در طول دوره مورد بررسی
̅̅̅𝑟 :میانگین نرخ بازدهی شاخص بازار سهام در طول دوره مورد بررسی
𝑚
𝑟(
) 𝑚𝑟  :𝐶𝑂𝑉 𝑖 ,کواریانس نرخ بازدهی سهام و نرخ بازدهی شاخص بازار سهام

) 𝑚𝑟𝐶𝑂𝑉 (𝑟𝑖 ,
) 𝑚𝑟( 𝜎 2

= 𝑖𝛽

= ) 𝑚𝑟 𝐶𝑂𝑉 (𝑟𝑖 ,
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) 𝑚𝑟(  : 𝜎 2واریانس نرخ بازدهی بازار
 :nتعداد اعضایی که برای نرخ بازدهیها در نظر گرفته شده است.
( )dمتغیر مستقل اول
𝑡 :𝑁𝐼𝑖,سود حسابداری شرکت  iدر سال t
( )eمتغیر مستقل دوم
 :CFOi,tجریان وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت  iدر سال t
( )fمتغیرهای کنترلی
بر طبق تحقیقات بادآور نهندی و همکاران ] ،[91بیات و همکاران ] ،[18وکیلی فرد و همکاران ] ،[12نمازی و همکاران ] ،[8از متغیرهای
کنترلی زیر که بر ریسک سیستماتیک شرکتها تاثیرگذار بوده است ،استفاده شده است:
 :LEVاهرم مالی
 :SIZEاندازه شرکت
 :Growthرشد فروش
 :AGEسن شرکت
 :C_ratioنسبت جاری
 :ROAنرخ بازده داراییها
جدول  1نحوه محاسبه متغیرهای بکار رفته در پژوهش را نشان میدهد:

ریسک سیستماتیک

اندازه گیری بر مبنای فرمول بتا (تقسیم کوواریانس بین بازده سهم مورد
نظر و بازده بازار تقسیم بر واریانس بازده بازار)

Beta

سود حسابداری

لگاریتم طبیعی سود خالص بعد از بهره و مالیات شرکت که قابل استخراج از
صورت سود و زیان میباشد .از آن جایی که سود خالص گاهی اوقات منفی
است ،با توجه به اینکه در پژوهش حاضر تمرکز بر سود حسابداری است لذا
سودهای خالص منفی صفر در نظر گرفته شده تا بتوان اثر مثبت سودهای
خالص را حفظ کرد.

NI

کنترلی

مستقل

نوع متغیر

نام متغیر

معیار اندازه گیری

عالمت اختصاری

وابسته

جدول  -1متغيرهاي استفاده شده در پژوهش

جریان وجه نقد عملیاتی

قابل استخراج از صورت جریان وجه نقد

اهرم مالی

مجموع بدهیها به مجموع کل داراییهای شرکت

CFO
LEV

اندازه شرکت

لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت

SIZE

رشد فروش

تفاوت فروش سال جاری و فروش سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل

Growth

نرخ بازده داراییها

تقسیم سود خالص به کل دارائیهای شرکت

ROA

سن شرکت

لگاریتم تعداد سال هایی که شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است

AGE

نسبت جاری

داراییهای جاری تقسیم بر بدهیهای جاری

C_ratio

یافتههاي پژوهش
( )gآمار توصیفی
جدول  9آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا میباشد.
همان طور که مشاهده میگردد میزان حداقل ،حداکثر ،میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی هریک از متغیرها در  141مشاهده
درج گردیده است.
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جدول  -2آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش

آماره

متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف
معیار

چولگی

آماره
کشیدگی
جارك-برا

احتمال آماره
جارك برا

سود حسابداری

6/22

2/111

16/194

10111

1/914

-1/99

1/611

14/419

1/1117

اهرم مالی

1/714

1/629

1/721

1/161

1/981

1/898

1/991

46/764

1/111

اندازه شرکت

11/196 18/119 19/941 19/691

1/616

1/179

9/129

7/271

1/118

رشد فروش

1/949

1/144

7/811

-1/291

1/819

1/941

44/868

1/111 11914/1

نرخ بازده داراییها

1/112

1/112

1/921

-1/968

1/114

4/462 -1/116

19/981

1/111

سن شرکت

9/792

9/821

9/918

1/128

1/418

-1/466

1/991

84/114

1/111

نسبت جاری

1/921

1/992

8/671

1/941

1/211

4/697

99/281

6991/96

1/111

جریان وجه نقد عملیاتی 6/411

9/612 -1/176 11/144 -17/191 17/199 11/842

94/168

1/111

1/192

1/892

18/629

1/111

ریسک سیستماتیک

1/281

7/991

-9/641

1/619

1/918

( )hبررسی مانایی متغیرهای تحقیق
نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرها به شرح جدول  9میباشد .همانگونه که نتایج نشان میدهد تمامی متغیّرهای پژوهش در
سطح ( 141مشاهده) مانا هستند .بنابراین میتوان ادعا کرد که استفاده از متغیرهای فوق ،منجر به نتایج ساختگی نمی شود.
جدول  -3آزمون مانایی متغيرهاي پژوهش

LEV

SIZE

GROWTH

AGE

NI

NI
1/111

LEV

-1/116

1/111

SIZE

1/129

1/117

1/111

GROWTH

1/127

-1/198

1/118

1/111

AGE

-1/119

-1/161

1/491

1/149

1/111

1/929

-1/616

-1/111

1/149

1/181

C-RATIO

1/111

C-RATIO
( )iآزمون همخطی
جداول  1و  4ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهای مستقل مدل نهایی را نشان میدهد .بر این اساس ضریب همبستگی خیلی زیاد
یا خیلی کم (نزدیک به  +1یا  ) -1که نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد مشاهده نمی شود .در نتیجه هم خطی میان متغیرهای
مستقل وجود ندارد.
جدول  -4ضرایب همبستگی پيرسون متغيرهاي مستقل مدل اول

متغیر

آماره Levin,lin & chut

احتمال

سن شرکت

-14/119

1/111

ریسک سیستماتیک

-11/986

1/111

جریان وجه نقد عملیاتی

-91/741

1/111

نسبت جاری

-6/281

1/111

رشد فروش

-14/926

1/111

اهرم مالی

-2/124

1/111

سود حسابداری

-91/141

1/111

نرخ بازده دارایی ها

-17/279

1/111

اندازه شرکت

-91/287

1/111
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جدول  -5ضرایب همبستگی پيرسون متغيرهاي مستقل مدل دوم

SIZE

GROWTH

ROA

C-RATIO

AGE

LEV

LEV
1/111

SIZE

1/117

1/111

GROWTH

-1/198

1/118

1/111

ROA

-1/699

-1/111

1/111

1/111

AGE

-1/161

1/491

1/149

-1/176

1/111

C-RATIO

-1/616

-1/111

1/149

1/961

1/181

1/111

CFO

-1/179

-1/111

1/191

1/111

1/119

-1/118

CFO

1/111

( )jآزمون ناهمسانی واریانس پسماند مدلهای پژوهش
با توجه به جدول  ، 6مقدار سطح معنی داری آزمون همسانی واریانس پسماند برای مدلهای پژوهش بیشتر از  1/11میباشد بنابراین
فرضیه صفر در سطح  1درصد تائید شده و مدل دارای همسانی واریانس میباشد.
جدول -6آزمون ناهمسانی واریانس پسماند مدلهاي پژوهش

فرضیه

Method

فرضیه اول

Bartlett

Value
70166

P-value
10918

فرضیه دوم

Bartlett

40161

109911

( )kآزمون نرمال بودن پسماند مدلهای پژوهش
با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون جارك برا برای مدلهای پژوهش بزرگتر از  1/11است ،در نتیجه فرضیه  H0مبنی بر نرمال
بودن جمالت خطا در مدلهای مذکور پذیرفته میشود.
جدول  -7نتایج آزمون نرمال بودن پسماند

فرضيه ها

Method

فرضیه اول

Jarque-Bera

Value
9/114

P-value
1/967

فرضیه دوم

Jarque-Bera

1/189

1/161

( )lتعیین نوع برآورد مدلهای پژوهش
با توجه به نتایج جدول  8از آنجائیکه احتمال بدست آمده از آزمون  Fلیمر برای فرضیه اول بزرگتر از سطح خطای  1درصد است ،به
منظور برآورد این مدل از مدل دادههای تلفیقی 9استفاده خواهد شد و برای فرضیه دوم پژوهش از آنجائیکه احتمال بدست آمده کوچکتر از سطح
خطای  1درصد است ،به منظور برآورد این مدل از مدل دادههای ترکیبی 9استفاده خواهد شد .همچنین با توجه به اینکه  P-valueبدست آمده
از آزمون هاسمن برای فرضیه دوم کوچکتر از  1درصد است ،به منظور برآورد این مدل توجیه می شود که الگوی مناسب  ،الگوی مبتنی بر الگوی
اثرات ثابت میباشد.
جدول -8نتایج آزمون Fليمر مدلهاي پژوهش

فرضیه ها

آماره

مقدار

P-Value

نتیجه آزمون

فرضیه اول

Fلیمر

10179

101114

Pooled

Fلیمر

102719

101111

هاسمن

120911

101171

Panel
اثرات ثابت

فرضیه دوم

pooled
panel

2
3
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( )mنتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
جدول  ،2نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار  Eviews8به روش دادههای تلفیقی نشان میدهد:
جدول -9نتایج آزمون فرضيه اول

متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهt

عرض از مبدا

-9061

10411

-2011

P-value
10111

سود حسابداری

-1019

1011

-9099

10198

اهرم مالی

10949

10918

10111

10968

اندازه شرکت

1096

10114

6076

10111

رشد فروش

1012

10119

10874

10989

سن شرکت

-1017

1091

-1072

10497

نسبت جاری

10128

10191

9074

10116

ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون

ضریب تعیین تعدیل شده

1/99
آمارهF

1/28

1/91

احتمال آماره1/111 F

11/427

با توجه به جدول  p-value ،2محاسبه شده برای متغیرهای کنترلی اهرم مالی ،رشد فروش و سن شرکت بزرگتر از سطح خطای 1
درصد می باشد ،که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها بر ریسک سیستماتیک میباشد .لذا این متغیرها ،به عنوان متغیر زائد در نظر
گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد میشود.
( )nنتیجه آزمون حذف متغیرهای کنترلی زائد در فرضیه اول پژوهش
در این آزمون فرض  H0این است که اگر متغیری از طرف راست معادله رگرسیونی حذف شود ،در اعتبار معادله اخاللی ایجاد نمی کند.
جدول  11نتیجه آزمون حذف متغیرهای کنترلی زائد را در فرضیه اول پژوهش نشان میدهد:
جدول -11نتیجه آزمون حذف متغیرهای کنترلی زائد در فرضیه اول پژوهش
با توجه به اینکه سطح معنی داری مربوط به متغیر اهرم مالی بزرگتر از  1/11است ،در نتیجه فرضیه  H0مبنی بر حذف این متغیر کنترلی
از معادله رگرسیونی پذیرفته میشود .اما سطح معنی داری مربوط به متغیرهای رشد فروش و سن شرکت کمتر از  1درصد است لذا حذف این
متغیرها از مدل هیچگونه توجیهی ندارد و لذا در مدل باقی میمانند .ب ا توجه به نتایج جدول فوق ،در ادامه مجددا اقدام به برازش مدل اول
پژوهش شده است.
( )oنتیجه بهترین برازش فرضیه اول پژوهش
جدول  ، 11نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیر زائد با استفاده از نرم افزار  Eviews8به روش دادههای تلفیقی نشان
میدهد:
متغیر

روش

مقدار

احتمال

نتیجه

LEV

Redundant Variables Test

10219

1096

تایید فرض H0

GROWTH

Redundant Variables Test

9018

1011

رد فرض H0

AGE

Redundant Variables Test

90188

1019

رد فرض H0

جدول-11نتایج بهترین تخمين فرضيه اول

متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهt

عرض از مبدا

-9097

1091

-2091

P-value
10111

سود حسابداری

-1019

1011

-9017

1019

اندازه شرکت

1097

1011

7011

10111

رشد فروش

1012

1011

1072

1049
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سن شرکت

-1099

1012

-1016

1094

نسبت جاری

1011

10116

9012

10119

ضریب تعیین

1/99

آماره دوربین واتسون

ضریب تعیین تعدیل شده
آمارهF

1/26

1/91

احتمال آماره1/111 F

19/89

همانگونه که نتایج مندرج در جدول  11نشان میدهد P-value ،محاسبه شده برای متغیر سود حسابداری کوچکتر از سطح خطای پنج
درصد و منفی میباشد؛ در نتیجه می توان اظهار داشت که سود حسابداری تأثیر منفی و معنی داری بر ریسک سیستماتیک شرکتها دارد .به
عالوه نتایج نشان داد که از بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت جاری اثر مستقیم و معنی دار بر ریسک سیستماتیک دارند و رشد
فروش و سن شرکت تاثیری بر ریسک سیستماتیک ندارند .با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده  91درصدی میتوان گفت که  91درصد تغییرات
متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین -واتسون این مدل نزدیک به  9است ( ،)1/26میتوان
گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد (تأیید یکی از مفروضات رگرسیون) .به عالوه نتایج نشان میدهد که p-value
آزمون  Fکوچکتر از  1درصد است و از آنجائیکه  ،آماره  Fاعتبار کلی مدل را نشان میدهد در نتیجه میتوان گفت این مدل با احتمال %21
معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است .با این تفاسیر فرضیه اول این پژوهش پذیرفته میشود.
( )pنتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
جدول  19نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار  Eviews8به روش دادههای ترکیبی نشان میدهد:
جدول -12نتایج آزمون فرضيه دوم

متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهt

عرض از مبدا

-11084

1067

-17064

P-value
101111

جریان وجه نقد عملیاتی

-101162

101111

-11061

1/111

اهرم مالی

10196

10114

1091

1081

اندازه شرکت

1091

10129

19018

1/111

رشد فروش

10119

10191

4078

1/111

بازده دارایی ها

-1014

1072

-1091

1012

سن شرکت

-1011

10661

-9094

10191

نسبت جاری

10148

10191

1098

1016

)AR(1

-1048

10172

-6011

1/111

ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون

1/89
9/4

ضریب تعیین تعدیل شده
آمارهF

1/76
احتمال آماره1/111 F

11/98

همانگونه که نتایج مندرج در جدول  19نشان میدهد p-value ،محاسبه شده برای متغیرهای کنترلی اهرم مالی ،بازده داراییها و
نسبت جاری بزرگتر از سطح خطای  1درصد میباشد ،که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها بر ریسک سیستماتیک میباشد .لذا این
متغیرها ،به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد میشود.
( )qنتیجه آزمون حذف متغیرهای کنترلی زائد در فرضیه دوم پژوهش
با توجه به جدول  ،19سطح معنی داری مربوط به متغیرهای فوق بزرگتر از  1/11است ،در نتیجه فرضیه  H0مبنی بر حذف این متغیرهای
کنترلی از معادله رگرسیونی پذیرفته میشود.
جدول -13نتيجه آزمون حذف متغيرهاي کنترلی زائد در فرضيه دوم پژوهش

متغیر

روش

مقدار

احتمال

نتیجه

LEV

Redundant Variables Test

10117

1021

تایید فرض H0

ROA

Redundant Variables Test

1011

1096

تایید فرض H0
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Redundant Variables Test

CRATIO

1029

تایید فرض H0

1091

( )rنتیجه بهترین برازش فرضیه دوم پژوهش
جدول  ، 14نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیر زائد با استفاده از نرم افزار  Eviews8به روش دادههای ترکیبی
نشان میدهد:
جدول -14نتایج بهترین تخمين فرضيه دوم

متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهt

عرض از مبدا

-11047

10298

-19099

P-value
1/111

جریان نقد عملیاتی

-101169

101111

-110142

1/111

اندازه شرکت

10186

10148

94048

1/111

رشد فروش

10128

10191

4079

1/111

سن شرکت

-1091

1012

-9099

10198

)AR(1
ضریب تعیین

-10489

10181

-1027

1/111

آماره دوربین واتسون

1/81
9/4

ضریب تعیین تعدیل شده
آمارهF

2/29

1/71

احتمال آماره1/111 F

همانگونه که نتایج مندرج در جدول  14نشان میدهد P-value ،محاسبه شده برای متغیر جریان نقد عملیاتی کوچکتر از سطح خطای
پنج درصد و منفی میباشد؛ در نتیجه میتوان اظهار داشت که جریان نقد عملیاتی تأثیر معکوس و معنی داری بر ریسک سیستماتیک شرکتها
دارد؛ به طوریکه با افزایش یک درصدی جریان نقد عملیاتی ،ریسک سیستماتیک به میزان  1/116درصد کاهش مییابد .به عالوه نتایج نشان
داد که از بین متغیرهای کنترلی سن شرکت اثر معکوس و اندازه شرکت و رشد فروش اثر مستقیم بر ریسک سیستماتیک دارند .با توجه به
ضریب تعیین تعدیل شده  71درصدی که نشان از برازش خوب الگو و قدرت توضیح دهندگی متغیرهای استفاده شده آن است؛ میتوان گفت
که  71درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین -واتسون این مدل نزدیک به
 9است ( ، )9/4می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون) .به عالوه نتایج نشان
میدهد که  p-valueآزمون  Fکوچکتر از  1درصد است و از آنجائیکه  ،آماره  Fاعتبار کلی مدل را نشان میدهد در نتیجه میتوان گفت این
مدل با احتمال  %21معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است .با این تفاسیر فرضیه دوم این پژوهش پذیرفته میشود.
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بحث و نتيجهگيري
در پژوهش حاضر با توجه به بیان مساله پژوهش و مطالعات گذشته ،فرضیههای تحقیق در راستای بررسی اثر سود حسابداری و جریان
نقد عملیاتی بر ریسک سیستماتیک طرحریزی شدند و بر اساس مدل رگرسیون خطی و روش دادههای ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews
مورد آزمون قرار گرفتند و بر مبنای نتایج بدست آمده ،در مورد تائید یا رد فرضیهها تصمیمگیری شد .نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد
سود حسابداری تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سیستماتیک شرکتها دارد .با این تفاسیر فرضیه اول این پژوهش در سطح معناداری  %21رد
نخواهد شد .همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد جریان وجه نقد عملیاتی بر ریسک سیستماتیک شرکتها تأثیر منفی و معنی
داری دارد .با این تفاسیر فرضیه دوم این پژوهش نیز در سطح معناداری  %21رد نخواهد شد.
جدول  11مقایسه از یافتههای سایر پژوهشگران با نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر را نشان میدهد:
جدول  -15مقایسه یافتههاي سایر پژوهشگران با نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر

نام محقق (محققین)

دستگیر و همکاران ][2

مالیی ][19

بیدگلی و همکاران ][14

نتایج

مقایسه با پژوهش حاضر

نتایج بدست آمده بیانگر آن است که بین  4متغیر حسابداری (
نسبت نقدینگی ،جریان وجوه نقد عملیاتی ،نسبت پرداخت سود
سهام  ،اهرم عملیاتی) با ریسک سیستماتیک رابطه ی معناداری
وجود دارد.

مطابقت با رابطه معنادار جریان وجه
نقد عملیاتی و ریسک سیستماتیک

نتایج فرضیه دوم پژوهش وی نشان میدهد حداقل در سطح
اطمینان  ٪22بین متغیر بازده داراییها و ریسک سیستماتیک رابطه
مستقیم معنی دار وجود دارد.

مغایرت با وجود رابطه معنادار بین
بازده داراییها و ریسک سیستماتیک

نتایج فرضیه سوم پژوهش وی نشان میدهد بین میانگین نسبت
اهرمی و ریسک سیستماتیک رابطهای وجود ندارد.

مطابقت با عدم وجود رابطه معنادار
بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک
(در مدل دوم)

نتایج فرضیه چهارم پژوهش وی نشان میدهد بین متغیر اندازه
شرکت و ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم وجود دارد.

مطابقت با وجود رابطه مستقیم و
معنادار بین اندازه شرکت و ریسک
سیستماتیک

نتایج بدست آمده حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین نسبت کل
بدهیها به کل داراییها با ریسک سیستماتیک میباشد.

مطابقت با عدم وجود رابطه معنادار
بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک

محدودیتهاي پژوهش
محدودیتهایی که پژوهشگر در این پژوهش با آن روبرو بود عبارتند از:
 کارا نبودن بازار سرمایه ایران ،بهعنوان یک عامل مداخلهگر می تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محققامکانپذیر نمیباشد.
 در پژوهش حاضر تنها شرکتهای فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات مورد استفاده قرارگرفته است که این محدودیت مکانیپژوهش میباشد ،لذا تعمیم نتایج به سایر شرکتها باید با احتیاط صورت گیرد.
 قلمرو زمانی پژوهش حاضر ،بازه  1921الی  1921بوده است ،که این محدودیت زمانی پژوهش میباشد. با توجه به این که نرخ تورم در ایران در دورههای مورد مطالعه متفاوت بوده است و اطالعات مالی نیز که بدون تعدیل اثر تورم تهیهمیشود مورد استفاده قرارگرفته است ،لذا آثار ناشی از عدم تعدیل قیمتها بایستی مدنظر استفادهکنندگان از نتایج تحقیق قرار گیرد.
پيشنهادهاي مبتنی بر نتایج
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر مشخص گردید که سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی میتوانند به عنوان مبنایی برای
ارزیابی ریسک سیستماتیک به کار گرفته شوند .به عبارتی انتشار ارقام تاریخی مندرج در صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد ،بر ریسک
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سیستماتیک سهام موثر است و سرمایه گذاران ارقام مندرج در این صورتهای مالی را اطالعاتی مربوط میدانند .بر این اساس پیشنهادهایی به
شرح ذیل ارائه میگردد:
 نتایج مربوط به فرضیه اول این پژوهش نشان داد که بین سود حسابداری و ریسک سیستماتیک شرکتها رابطه منفی و معناداری وجوددارد .لذا میتوان بیان کرد که مدیران این شرکتها جهت جلوگیری از کاهش ارزش شرکت ،بایستی سعی در افزایش سود حسابداری و کاهش
نوسانات آن نمایند چرا که این امر منجربه کنترل ریسک سیستماتیک میشود.
 در خصوص تاثیر گذاری منفی سود حسابداری بر ریسک سیستماتیک ،با توجه به اهمیت سود حسابداری این گونه به نظر میرسد کهاگر یک شرکت بخواهد در عرصه تجارت باقی بماند و همزمان از ریسک سیستماتیک کمتری برخوردار و نیز مورد توجه سرمایه گذاران باشد باید
استراتژیهای مناسبی در جهت افزایش سود حسابداری تدوین نماید زیرا نوسانات باالی سود حسابداری باعث عدم اطمینان سرمایه گذاران و
اعتبار دهندگان در مورد کسب بازده سهام و بازیافت مطالبات در سر رسید میشود.
 از طرفی با توجه به نتایج فرضیه دوم این پژوهش مشخص گردید که جریان نقد عملیاتی رابطه معکوس و معناداری با ریسکسیستماتیک دارد .به عبارتی با افزایش جریان وجه نقد عملیاتی ،ریسک سیستماتیک کاهش مییابد .لذا به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در
صنعت خودروسازی و ساخت قطعات پیشنهاد میشود که در تصمیم گیری های خود جریان وجه نقد عملیاتی را بر ریسک سیستماتیک مورد
توجه قرار داده و به هنگام خرید یا فروش سهام این شرکتها به جریانات نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به عنوان مبنایی برای ارزیابی
ریسک سیستماتیک توجه نمایند.
 مدیران این شرکتها میتوانند با یک برنامه ریزی صحیح در راستای کنترل جریانات نقدی به شرکت ،ابتدا از نوسانات آنها کاسته واز این طریق به کاهش و کنترل ریسک سیستماتیک کمک نمایند.
 با توجه به وجود رابطه معنی دار جریان نقد عملیاتی و سود حسابداری با ریسک سیستماتیک ،الزم است که مسئوالن بورس ،فضایشفاف اطالعاتی به وجود آورده تا محققان بتوانند به تجزیه و تحلیلهای آماری اقدام نموده و فضا را برای تصمیم گیریهای بهینهتر سرمایه
گذاران و جهت گیری درست تر سرمایه فراهم آورند.
 با توجه به معیار بتا به عنوان شاخص ارزیابی ریسک ،مسئوالن بورس میتوانند از طریق اطالع از این شاخص ،بعد نظارتی خود را برایشرکتهای موضوع پژوهش وسیع تر نموده و قوانین و مقرراتی برای شرکتهای با بتای باال وضع نمایند.
پيشنهادهایی جهت پژوهشهاي آتی
پژوهشگران عالقمند به قلمرو موضوعی این پژوهش بر اساس پیشنهادهای زیر میتوانند در این زمینه پژوهشهای بیشتری را انجام دهند:
 در پژوهش حاضر تاثیر جریانات نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی بر ریسک ارزیابی گردید .پیشنهاد میشود تاثیر جریانات نقدیمرتبط با مالیات بر درآمد ،جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری ،جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای تامین مالی و جریانات نقدی
مرتبط با بازده سرمایهگذاریها نیز بر ریسک سیستماتیک بررسی گردد.
 بررسی اثر تعدلیگر تحوالت اقتصادی بر موضوع پژوهش جهت بررسی اینکه آیا سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی در شرایط تحوالتاقتصادی بر بتای شرکتها به خصوص در سال های رونق و رکود اثر گذار بوده است؟
 بررسی بیشتر بر سایر ویژگیهای منحصر بفرد شرکتها اعم از ساختار مالکیت و نسبتهای مالی بر ریسک سیستماتیک در این پژوهش جهت محاسبه ریسک سیستماتیک از عامل بتا استفاده شده است .به محققان پیشنهاد میشود مدل قیمت گذاریداراییهای سرمایه ای را نیز جهت محاسبه ریسک سیستماتیک معیار عملکرد قرار دهند و با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.
 بررسی موضوع پژوهش در دیگر صنایع فعال در بورس اوراق بهادار و مقایسه با پژوهش حاضر پیشنهاد میشود جهت بهبود یافتههای پژوهش حاضر ،موضوع تحقیق در آینده با دوره زمانی طوالنی تر صورت پذیرد. -بررسی رابطه غیرخطی معیارهای تحقیق حاضر
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