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زیبا قوسی

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دوم)

تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکتها

چکیده

سرمایهگذاران همیشه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند و برای این کار در تالشند تا در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که
بازده سهام بیشتری داشته و عملکرد مالی بهتری داشته باشند ولی در برخی مواقع عملکرد مالی شرکت و بازده سهام آن تحت
تاثیر بحرانی اقتصادی قرار میگیرد .پژوهش حاضر به تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکتها میپردازد
و از لحاظ هدف ،کاربردی بوده و از بعد روششناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد .جامعه آماری پژوهش،
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک111 ،
شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دورهی زمانی  2ساله بین سالهای  1931تا  1932مورد بررسی قرار گرفتند.
برای آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار استاتا نسخه  11و از رگرسیون چندگانه با الگوی دادههای تابلویی استفاده شده
است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد بحران اقتصادی بر عملکرد مالی تاثیر معکوس و معناداری دارد .همچنین ،تاثیر
بحران اقتصادی بر بازده سهام معکوس و معنادار است.
واژههای کلیدی :بازده سهام ،عملکرد مالی ،بحران اقتصادی.

مقدمه
یک تصمیم سرمایهگذاری معموالً پس از بررسی چندین معیار و شاخص عملکرد انجام میشود .از میان شاخصهایی که
معموالً توسط سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد سه شاخص بیشتر از بقیه کاربرد دارد .این سه معیار بازده سرمایه
گذاریها ،بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراییها میباشند (کورک .)6113 ،1بازده داراییها به عنوان نسبت سود خالص به
مجموع داراییهای اندازهگیری شده تعریف میگردد (قائمی )1931 ،و تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش-
های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بیخردانه سرمایهگذار تاثیری بر بازده ندارد .حتی اگر بعضی از سرمایهگذاران با
معامالت بیخردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند ،دیگر آربیتراژگران منطقی ،اثر این شوک ها را خنثی میکنند .بنابراین
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قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند (کیم و ها .)6111 ،6از طرفی ،مهمترین عامل مدنظر سرمایهگذاران بازده سهام
اسـت .بازده سهام دربردارنده کلیه عواید حاصل از نگهداری سهام به عالوه سود سرمایهای است .از این رو ،سرمایهگذاران در
بازار سرمایه سعی دارند پساندازهای خود را در سرمایهگذاریهایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند .برای
دستیابی به این هدف آنها نیاز به اطالعاتی دارند تا بتوانند بازده یک سرمایهگذاری را پیشبینی کنند (چانـگ و هولیو،9
 .)6118از سوی دیگر ،عوامل کالن اقتصادی نقش بسزایی در عملکرد مالی و بازده سهام شرکتها دارند از جمله بحران
اقتصادی میتواند تاثیر منفی بر عملکرد مالی شرکت گذاشته و با ایجاد رکود در بازار سرمایه بازده سهام شرکت را تحت تاثیر
قرار دهد .بنابراین با توجه به مراتب فوق ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوال زیر است :تاثیر بحران اقتصادی بر
عملکرد مالی و بازده سهام شرکتها چگونه است؟
مبانی نظری پژوهش
بازده سهام شرکت
شناسایی شاخصهای مهم برای سطح بازده مورد انتظار سهام ،یکی از مسائل مهم در علوم مالی نوین است .ثروت سهامداران
به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد .تعیین بازده آتی به طور دقیق امکان پذیر نیست ،بنابراین سهامداران هنگام سرمایه
گذاری ریسک را میپذیرند و برای حداکثر کردن منافع خویش به دنبال پیش بینی بازده سهام هستند .بیشتر سرمایهگذاران
بالفعل و بالقوه در تحلیل مالی و پیش بینی جریانهای نقدی ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه
گذاری از اطالعات حسابداری استفاده میکنند .محققان بر روی مجموعهای از شاخص ها در شرایط گوناگون و از دیدگاههای
مختلف مطالعاتی انجام دادهاند اما هیچ توافق کلی بر سر الگویی که تمام شاخصها را در بر بگیرد وجود ندارد (رساپور.)1981 ،
امروزه با توجه به اهمیت و گسترش روزافزون بازارهای سرمایه در تجهیز و گردآوری سرمایههای کوچک فردی به سمت
فعالیتهای تولیدی ،شناسایی رفتار سرمایهگذاران و متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت و بازده سهام در این بازارها اهمیت زیادی
پیدا کرده است .بدون تردید سرمایهگذاری در بورس ،بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد و بدون شک بیشترین
میزان سرمایه از طریق بازارهای سهام در سرتاسر جهان مبادله میشود و اقتصاد ملی به شدت متاثر از عملکرد بازار بورس
است .همچنین این بازار هم برای سرمایه گذاران حرفهای و هم برای عموم مردم به عنوان یک ابزار سرمایهگذاری در
دسترس است .بورس از پارامترهای کالن اقتصادی و غیر اقتصادی و بسیاری دیگر از متغیرهای دیگر تاثیر میپذیرد .متعدد
بودن عوامل مؤثر بر بازارهای سرمایه و ناشناخته بودن آنها ،موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه گذاری شده است .قسمتی از
متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سهام ناشی از اطالعات مالی واحدهای اقتصادی است که از سیستم حسابداری این واحدها
استخراج میشود و میزان تاثیر این اطالعات بسیار پیچیده و تا حدودی ناشناخته است .عالوه بر پیش بینی بازده آتی سهام به
وسیله دادههای تاریخی سریهای زمانی ،شناسایی شاخصهای مهم برای سطح بازده آتی سهام و ایجاد یک الگو نیز یکی از
جریانات اصلی در تحقیقات مالی است (عباسی .)1986 ،در ادبیات مالی این شاخصها «عوامل ریسک» نامیده میشوند .تالش-
های فراوانی بر روی مدل سازی روابط ریسک و بازده صورت گرفته و محققان عوامل متعددی را که نشان دهندهی ریسک
هستند را ارائه دادهاند از جمله :معیار بتا از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،مدل سه عاملی فاما و فرنچ (فاما و فرنچ،4
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 .)6111این مطالعات شناختی از دیدگاههای مختلف در مورد ماهیت ریسک را بیان میکنند ولی به اجماعی نرسیدهاند که به
درستی نشان دهنده تمام این عوامل ریسک باشند .ارزش برخی از این عوامل هنوز در معرض تردید است و یکی از دالیل
اصلی این امر این است که محققان هنگام تعریف و توضیح ریسک مالی از دید شخصی خود عمل میکنند و گاه بر عواملی
که دارای اهمیت کمی هستند تمرکز میکنند (کریم زاده.)1989 ،
عملکرد مالی
بحث ارزیابی عملکرد 1شرکت از دیرباز به عنوان یک مساله مهم مطرح بوده است و مباحث متعددی در حسابداری و مدیریت
به بحث عملکرد شرکتها اختصاص یافته و بیشترین نوشتههای تئوریک در این زمینه است که کدام یک از معیارهای ارزیابی
عملکرد شرکتها از اعتبار بیشتری برخوردار است (محمودی .)1931 ،یکی از نسبتهایی که میتواند کمک زیادی در درک
شرایط و وضعیت یک واحد تجاری به ما بکند بازده داراییها است .در اغلب تحقیقهای گذشته رابطه عوامل مختلف با سود
حسابداری بررسی شده است .در این تحقیق بازده داراییها در واقع جایگزین سود شده است .همانطور که سود بیشتر نشان
دهنده وضعیت مناسب واحد تجاری است ،بازده داراییها هم میتواند بیانگر شرایط واحد تجاری باشد .همان طور که گفته شد
نسبتهای مالی نسبت به اعداد خام صورتهای مالی اطالعات بهتری ارائه میکنند .بازده داراییها هم نسبت به سود کمک
بیشتری به تصمیم گیری مدیران میکند .بازده داراییها مشخص میکند که سود هر دوره مالی با صرف چه منابع و دارایی
هایی به دست آمده است .این نسبت به سرمایه گذاران اطالع میدهد که برای هر یک ریال سرمایه گذاری چه میزان سود به
وجود آمده است.
امکان دارد در مقایسه سود در شرکت مختلف به این نتیجه برسیم که شرکتی که سود کمتری داشته عملکرد بهتری داشته
است .این مسئله با بررسی بازده داراییها مشخص میشود ،زیرا اگر سود بسیار با صرف منابع بسیار به دست آمده باشد نمی-
تواند بیانگر عملکرد مناسبی باشد (کورک.)6113 ،
بحران اقتصادی
عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیتها در کل اقتصاد که حداقل چند ماه به طول انجامد .اثرات رکود اقتصادی معموالً
به حدی است که در بخشهای مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی ،اشتغال ،درآمدهای واقعی ،تولید صنعتی و
قیمتهای عمده و خرده فروشی قابل مشاهده است (بیرامی .)1934 ،تجربهی بحران اقتصادی در آسیای جنوب شرقی نشان
داد که وقوع بحران منجر به کاهش درآمد ناخالص داخلی میگردد (محمدی .)1931 ،بحران اقتصادی شرایطی است که بر
اساس نامساعد شدن شرایط اقتصادی بر روی یکی از سه رکن اقتصادی که عبارتند از رشد اقتصادی ،تورم و یا اشتغال شکل
میگیرد .این بحران بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی به لحاظ کوتاهمدت یا بلندمدت بودن رفاه اقتصادی کل افراد جامعه را
کم میکند .این بحران به شدت میتواند بر روی نرخ ارز تاثیر گذار باشد.
در دوره های رکود اقتصادی برای اهداف اقتصادی سه اتفاق اقتصادی روی میدهد:
الف) کاهش رشد اقتصادی :که اولین نشانه کاسته شدن رشد اقتصادی رو به جلو قرار گرفتن یا نزولی شدن شاخصهای
بورس و بازارهای سرمایه در آن کشور است .به نوعی میتوان گفت که شاخصهای بورس نسبت به شرایط اقتصادی مقدم
Performance

68

5

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،01تابستان ( 0931جلد سوم)

هستند .سپس با کاسته شدن دادههای اقتصادی که به تولید ناخالص داخلی ارتباط دارند ،داده تولید ناخالص داخلی کاسته می-
شود که این کاسته شدن طبعاتی به همراه دارد.
ب) کاهش تورم :دومین نشانه رکود اقتصادی کاسته شدن تورم و چه بسا منفی شدن تورم است .به دلیل اینکه در دوران رکود
 ،بحران سرمایهگذاری به وجود میآید و از سوی دیگر مقدار مصرف کاسته میشود .برای فروش بیشتر نرخ عمومی کاالها
کاسته میشود و در نتیجه تورم از محدودههای هدف به پایین تر از سطح انتظار میرسد این موضوع به خودی خود به رکود
دامن میزند و باعث رکود بیشتر میشود.
ج) افزایش نرخ بیکاری :سومین نشانه هم افزایش نرخ بیکاری و کاسته شدن از افراد شاغل است .کاسته شدن شاغلین منجر
به رکود اقتصادی و معضالت اجتماعی بیشتر میشود از همین رو دولتها تمام تالش خود را به کار میگیرند که حتی با وجود
رکود اقتصادی اجازه ندهند رکود به حدی برسد که بر روی اشتغال تاثیر گذار باشد .محدوده نرخ اشتغال مناسب برای افرادی
که توانایی کار را دارند و در محدوده سنی فعالیت مفید هستند ،بین  4تا  2درصد تعریف میشود .در دورههای رکود اتفاقها و
شرایطی که ایجاد میشود بدون توجه به دلیل آغاز رکود نشانه های باال را به ترتیب در خود نشان میدهد به این معنا که ابتدا
رشد اقتصادی و دادههای منفی منتشر میشود سپس تورم کاهش پیدا میکند و در نهایت اشتغال به وضعیت نامناسبی گرایش
پیدا میکند (محمدی.)1931 ،
پیشینه پژوهش
کفایی و راهزانی ( )1932در تحقیقات خود بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و
موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آنها شده است .ویژگی اصلی این بحرانها ،کاهش میزان نقدینگی
در شبکه بانکی است .مطالعات تجربی سالهای اخیر نشان میدهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحرانهای مالی و
همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است .در واقع ریسک نقدینگی بانکها عالوه بر ویژگیهای خاص بانکی تحت
تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد .در این مقاله تأثیر عوامل کالن اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانکهای ایران در قالب
یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی و اطالعات  14بانک کشور از فصل اول سال  1981تا فصل
چهارم سال  1936بررسی میشود .نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا ( )DOLSنشان
میدهد که عوامل کالن اقتصادی و ویژگیهای بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانکها مؤثرند .ضریب تصحیح خطا
برابر  -1/61برآورد میشود ،که بیانگر سرعت تصحیح خطا (در گرایش به روند بلندمدت) است.
بهارمقدم و کوارویی ( )1931اثر روزها و ماههای سال ،متغیرهای کالن اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و تورم را بر بازده
سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره ده ساله از سال  1918-1981مطالعه نمودند .یافتهها نشان داد که بیشترین
بازده سهام در روزهای هفته متعلق به چهارشنبهها و شش ماه اول سال و کمترین بازده سهام متعلق به یکشنبهها و شش ماه
دوم سال است .آنها هیچ ارتباط معناداری بین متغیرهای کالن اقتصادی و بازده غیرعادی فصلی نیافتند.
سجادی و همکاران ( )1983به بررسی رابطه متغیرهای کالن اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار
تهران پرداختند .در این پژوهش از نرخ تورم ،نرخ رشد نقدینگی ،نرخ ارز و درآمد نفتی به عنوان متغیرهای کالن اقتصادی
استفاده شده بود و همچنین نتایج آزمون همجمعی حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تورم ،نرخ ارز ،نرخ رشد
نقدینگی و درآمد نفتی با نرخ رشد شاخص بازده نقدی سهام بود.
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بهاراتی و همکاران )6112( 2در پژوهشی تحت عنوان ،اطمینان مدیران و بازده سهام به این نتیجه رسیدند که اطمینان بیش از
حد مدیران باعث پذیرش ریسک باالتر ،نوسان بازده سهام و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتر شده که این امر منجر به
افزایش ارزش شرکت میشود .همچنین آنها با بررسی صنایع مختلف به این نتیجه دست پیدا کردند که مدیران مطمئن باعث
ایجاد ارزش در هر دو گروه شرکتهای فعال در صنایع نوآور و شرکتهای فعال در صنایع غیر نوآور میشوند.
کریستف و کریستف )6114( 1به بررسی نقد شوندگی بازار در بحران مالی پرداختند .هدف آنها کمک به درک بهتر پویایی
نقدشوندگی بازار سهام آلمان در شرایط بحران مالی است .از یک نمونه نماینده شرکتهای آلمانی که به طور تقریبی از 31
درصد کل بازار سرمایه آلمان استفاده کردند ،آنها نشان دادند که نقد شوندگی بازار سهام در طول کاهش بازار و در زمان
بحران ،بر رابطه مثبت بین بازار و ریسک نقدشوندگی داللت دارد .دوم ،تجزیه و تحلیل اشتراک نقدشوندگی نشان میدهد که
آن متغیر با زمان است و به خصوص در زمان بحران و در طول رکود بازار افزایش مییابد و به افزایش بتای نقدشوندگی می
انجامد.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر با توجه به هدف کاربردی بوده و نتایج حاصل از آن میتواند برای طیف گستردهای شامل مدیران شرکت-
ها ،سهامداران ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،محققان و تدوینکنندگان استانداردها مفید باشد .این تحقیق از نوع توصیفی و
همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است.
جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مورد بررسی نیز
سالهای  1931تا  1932میباشد .با توجه به اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هم حسابرسی شده
هستند و هم اطالعات و دادههای آنها در دسترس عموم هست به عنوان جامعهی آماری پژوهش میباشد .در این پژوهش
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگیهای زیر بوده ،به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد:
 به دلیل افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. معامالت سهام شرکتها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار صورت گرفته باشد و توقف معامالتی بیش از  1ماه در موردسهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.
 شرکتهای مورد نظر جزو بانکها و واسطهگری مالی ،لیزینگ ،هلدینگ و سرمایهگذاری به علت ماهیت و نوع فعالیت اینگروه از شرکتها متفاوت است ،نباشند.
 شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دورههای مورد نظر تغییر داده باشد. اطالعات مالی شرکتهای مورد بررسی بهمنظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد. شرکتهای مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش از بورس خارج نشده باشد.در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده شد و در نهایت  111شرکت به عنوان نمونه پژوهش
انتخاب شدند.

Bharati & Doellman
Christoph & Christoph
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فرضیهها
فرضیه اول :بحران اقتصادی بر عملکرد مالی تاثیر دارد.
فرضیه دوم :بحران اقتصادی بر بازده سهام شرکتها تاثیر دارد.
تعریف عملیاتی متغیرها
متغیرهای وابسته
 )1عملکرد مالی ( :)ROAبرای اندازهگیری عملکرد مالی از بازده داراییها اندازه گیری شده است به این صورت که از نسبت
سود خالص به کل داراییها میزان بازده داراییها مشخص گردیده است.
 )6بازده سهام شرکت :بازده سهام بدین صورت اندازهگیری شده است (حساسیگانه و حسننژاد.)1934 ،
)⁄

)

((

که در این رابطه:
 :نرخ بازده ساالنه سهام
 :قیمت سهام در پایان دوره
 :قیمت سهام در ابتدای دوره
 :Dسود تقسیمی طی دوره
متغیر مستقل :بحران اقتصادی
در نظر اول عبارت است از پیدا شدن اضافه تولید یعنی پر شدن بازار از کاالهایی که مشتری قدرت پرداخت بهای آنها را
ندارد .وقتی در بازار مشتری نباشد و کاالها فروش نرود طبعاً تولید کاالها نیزکاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن
تعطیلی کارخانهها و بیکاری وسیع صورت میگیرد که به نوبه خود فروش کاالها را باز هم دشوارتر کرده و برعمق بحران
میافزاید .سیستم اعتباری سرمایهداری از کار باز میماند ،بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سرموعد از دست میدهند.
بهای سهام شرکتها در بازار تنزل میکند و موسسات سرمایهداری یکی پس ازدیگری ورشکست میشوند .رشد اقتصادی به
تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه .در سطح کالن،
) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در سال پایه ،رشد
) یا تولید ناخالص داخلی (
افزایش تولید ناخالص ملی (
اقتصادی محسوب میشود .سنجش بحران اقتصادی به صورت صفر و یک میباشد .در سالهایی که رشد اقتصادی مثبت
میباشد صفر و در سالهایی که رشد اقتصادی منفی باشد یک داده میشود.
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت ( ) :از طریق لگاریتم طبیعی جمع کل فروشها محاسبه میشود.
عمر شرکت ( ) :بیانگر لگاریتم طبیعی عمر شرکت از زمان تاسیس محاسبه میشود.
رشد فروش ( :)GROWTHاز طریق نسبت تغییرات فروش بر فروش سال قبل اندازهگیری خواهد شد.
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جدول ( :)0عالئم اختصاری متغیرهای پژوهش
نماد

نام متغیر
نوع متغیر
عملکرد مالی
ROA
متغیرهای وابسته
بازده سهام
StockR
متغیر مستقل بحران اقتصادی ECO
رشد فروش
Growth
متغیرهای کنترلی اندازه شرکت
SIZE
سن شرکت
AGE

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش
بهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است.
جدول ( ،)6آمار توصیفی دادههای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد .آمار توصیفی مربوط به 111
شرکت نمونه طی دوره زمانی  2ساله ( 1931تا  )1932میباشد.
جدول ( :)2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر
Stock R
ROA
AGE
SIZE
Growth

تعداد
221
221
221
221
221

میانگین
1.421
1.111
9.141
14.118
1.183

بیشترین
8.946
1.26
4.192
13.143
6.114

کمترین
-1.112
-1.14
1.169
11.614
-1.89

انحراف معیار
1.163
1.121
1.146
1.189
1.914

مقدار میانگین برای متغیر بازده داراییها برابر با ( )1/11میباشد که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند.
بهطورکلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین
است .از مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این پارامتر برای اندازه شرکت برابر با  1.189و برای بازده
داراییها برابر است با  1.12میباشد که نشان میدهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند.
کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان میدهد .بهعنوانمثال بزرگترین مقدار اندازه شرکت برابر با
 13.143است.

96

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،01تابستان ( 0931جلد سوم)

آمار توصیفی متغیرهای کیفی
جدول ( :)9توزیع فراوانی متغیر بحران اقتصادی
فراوانی
111
111
221

شرح
1
1
جمع کل

درصد فراوانی
89.94
12.22
111

همانطور که در جدول  9قابل مشاهده است ،جمع کل شرکت -سالهای مورد بررسی برابر با  221میباشد که از بین آنها
تعداد  111شرکت -سال یعنی  12.22درصد بحران اقتصادی داشتهاند و  111شرکت -سال معادل  89.94درصد شرکتها،
بحران مالی نداشتهاند.
آزمون نرمال بودن دادهها
نرمال بودن متغیرها (بهخصوص متغیر وابسته در مدلهای رگرسیونی) ،شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای پارامتریک میباشد.
بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون جارک-برا استفادهشده است .نتایج آزمون تشخیص توزیع نرمال در
جدول ( )4ارائهشده است:
جدول ( :)4آزمون جارک -برا
متغیر

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

Stock R

91.318

1.11111

توزیع نرمال ندارد

ROA

111.931

1.11111

توزیع نرمال ندارد

AGE

61.418

1.11111

توزیع نرمال ندارد

SIZE

641.24

1.11111

توزیع نرمال ندارد

Growth

411.611

1.11111

توزیع نرمال ندارد

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  ،4طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال جارک -برا سطح معنیداری متغیرهای پژوهش
کمتر از  1درصد میباشد .لذا دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند .با توجه به قضیه حد مرکزی چون تعداد نمونه پژوهش
بیش از سی میباشد بنابراین نیازی به نرمال سازی متغیرهای پژوهش نمیباشد.
آزمون مانایی متغیرها
برای بررسی وجود ریشه واحد در دادههای پانل ،میتوان از آزمون هاریس استفاده کرد که نتایج آن بهصورت جدول  1عرضه
میگردد.
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جدول ( :)5آزمون مانایی (هاریس) برای تمامی متغیرهای پژوهش
متغیر
Stock R
ROA
AGE
SIZE
Growth

آماره آزمون
-64.814
-96.124
-48.291
-92.914
-12.416

سطح معناداری
1.1111
1.1111
1.1111
1.1111
1.1111

نتیجه
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است

با توجه به جدول  1مشاهده میشود که سطح معنیداری متغیرها در آزمون مانایی کمتر از  1درصد بوده و بیانگر مانا بودن
متغیرها است.
آزمون اف لیمر (چاو)
این آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی ( )poolو دادههای تابلویی ( )panelصورت میگیرد .نتایج حاصل از
آزمون اف لیمر برای مدل پژوهش بدین شرح میباشد:
جدول ( :)6نتایج آزمون اف لیمر (چاو)
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم

آماره آزمون
11.11
11.41

سطح معنیداری
1.1111
1.1111

نتیجه آزمون
پذیرش الگوی دادههای تلفیقی
پذیرش الگوی دادههای تابلویی

طبق نتایج آزمون چاو ،سطح معناداری آزمون برای هر دو مدل پژوهش کمتر از  1درصد بوده و بیانگر پذیرش الگوی دادههای
تابلویی (پانل) میباشد.
آزمون هاسمن
درصورتیکه میزان معناداری آمارهی چاو ( )probکمتر از سطح  1.11باشد ساختار دادهای  panelانتخاب میشود .در این
حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون هاسمن نیز انجام شود.
جدول ( :)7نتایج آزمون هاسمن
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم

آماره آزمون
49.31
42.69

سطح معنیداری
1.1111
1.1111

نتیجه آزمون
اثرات ثابت عرض از مبدأ
اثرات ثابت عرض از مبدأ

طبق نتایج آزمون هاسمن ،سطح معناداری آزمون در مدلها کمتر از  1درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات ثابت میباشد.
آزمون ناهمسانی واریانس
اگر خطاهای رگرسیون ناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن این موضوع به فرایند برآورد و استنباط ادامه دهد در این
حالت ،انحراف معیار میتواند اشتباه باشد و بنابراین هرگونه استنباطی که صورت گرفته ،میتواند گمراهکننده باشد بنابراین از
آزمون والد تعدیلشده برای بررسی ناهمسانی واریانس جمالت اخالل استفاده شده است که نتایج آن بهصورت جدول 11
عرضه میگردد..
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جدول ( :)1نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم

آماره آزمون
23132.18
19931.96

سطح معنی داری
1.1111
1.1111

نتیجه آزمون
ناهمسانی واریانس
ناهمسانی واریانس

نتایج حاصل در جدول  8نشان میدهد که سطح معنیداری آزمون در مدلها کمتر از  1درصد میباشد و بیانگر وجود
ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  glsرفع شده است.
آزمون خودهمبستگی
یکی از فرضهای اساسی در تخمین مدل رگرسیون به روش  OLSعدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یا همبستگی سریالی
است .چون مقادیری که متغیرهای توضیحی در مدل به خود میگیرند تصادفی هستند ،بنابراین مقادیر خطا نیز باید در کل
تصادفی باشند که نتایج آن بهصورت جدول  3عرضه میگردد.
جدول ( :)3نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم

آماره آزمون
11.199
1.199

سطح معنی داری
1.1116
1.9398

نتیجه آزمون
وجود خودهمبستگی
عدم وجود خودهمبستگی

با توجه به نتایج جدول  ،3مشاهده میشود که سطح معناداری آزمون والدریج برای مدل اول کمتر از  1درصد بوده و بیانگر
وجود خودهمبستگی سریالی در مدلها میباشد ولی در مدل دوم سطح معناداری آزمون بیشتر از  1درصد بوده بیانگر عدم
وجود خودهمبستگی سریالی میباشد.
آزمون هم خطی
اگر آماره آزمون  VIFبه یک نزدیک بود نشاندهنده عدم وجود هم خطی است .بهعنوان یک قاعده تجربی مقدار VIF
بزرگتر از  11باشد هم خطی چندگانه باال میباشد (سوری.)1934 ،
جدول ( :)01آزمون هم خطی (فرضیه (مدل) پژوهش)
فرضیه

فرضیه اول

فرضیه دوم

نام متغیر

VIF

VIF

eco

0016

0016

SIZE

0012

0012

AGE

0011

0011

Growth

0013

0013

همانطور که در نتایج آزمون هم خطی در جداول فوق قابلمشاهده است ،مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از عدد  11میباشد
که بیانگر عدم وجود هم خطی میباشد.
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نتیجه آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان میدارد :بحران اقتصادی بر عملکرد مالی تاثیر دارد.
جدول ( :)00نتیجه آزمون فرضیه اول
متغیر وابسته :عملکرد مالی
متغیرها
بحران اقتصادی
اندازه شرکت
سن شرکت
رشد فروش
C
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

نماد
eco
SIZE
AGE
Growth

ضرایب
-1.162
1.111
-1.141
1.162
1.691

خطای استاندارد آماره z
-9.34
1.112
1.99
1.114
-6.1
1.112
9.14
1.111
9.13
1.116
 61درصد
46.48
1.1111

سطح معناداری
1.111
1.146
1.116
1.111
1.111

نتایج جدول  ،11نشان میدهد که متغیر بحران اقتصادی با ضریب ( )-1.162و سطح معنیداری ( )1.111تاثیر معکوس و
معناداری بر عملکرد مالی دارد و فرضیه اول در سطح اطمینان  31درصد مورد پذیرش قرار میگیرد .متغیر رشد فروش دارای
ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارد ولی متغیر
کنترلی سن شرکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه معکوس و معناداری با متغیر
وابسته دارد .متغیر کنترلی اندازه شرکت دارای سطح معناداری بیشتر از  1درصد میباشد بنابراین رابطه معناداری با متغیر
وابسته ندارد .ضریب تعیین برابر با  61درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند
 61درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد برابر با  46.48و سطح معناداری آن کمتر از  1درصد میباشد
ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
نتیجه آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم بیان میدارد :بحران اقتصادی بر بازده سهام تاثیر دارد.
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جدول ( :)02نتیجه آزمون فرضیه دوم
متغیر وابسته :بازده سهام
متغیرها
بحران اقتصادی
اندازه شرکت
سن شرکت
رشد فروش
C
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

نماد
eco
SIZE
AGE
Growth

ضرایب
-1.119
-1.129
-1.611
1.419
6.11

خطای استاندارد آماره z
-6.61
1.112
-9.11
1.16
-6.16
1.131
4.14
1.181
1.62
1.939
 14درصد
42.81
1.1111

سطح معناداری
1.169
1.116
1.194
1.111
1.111

نتایج جدول  ،16نشان میدهد که متغیر بحران اقتصادی با ضریب ( )-1.119و سطح معنیداری ( )1.169تاثیر معکوس و
معناداری بر بازده سهام دارد و فرضیه دوم در سطح اطمینان  31درصد مورد پذیرش قرار میگیرد .متغیر کنترلی رشد فروش
دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارد ولی
متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و سن شرکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشند ازاینرو رابطه
معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارند .ضریب تعیین برابر با  14درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و
کنترلی موجود در مدل توانستهاند  14درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد برابر با  42.81و سطح معناداری
آن کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش به تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکتها پرداخته شد .جامعه آماری پژوهش شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد  111شرکت به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شده و در بازه زمانی  2ساله بین سالهای  1931تا  1932مورد تحقیق قرار گرفتند .در این راستا ،بهطور خاص
عملکرد مالی و بازده سهام شرکتها متغیرهای وابسته و بحران اقتصادی به عنوان متغیر مستقل پژوهش در نظر گرفته شدند.
با توجه به نتایج حاصل از تخمین نهایی فرضیات پژوهش میتوان گفت که بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام
شرکتها تاثیر معکوس دارد و با افزایش بحران اقتصادی میزان عملکرد مالی کاهش یافته و بازده سهام شزکت ها سیر نزولی
طی میکند .بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش ،به تحلیلگران پیشنهاد میگردد که در تحلیلها و پیشبینیهای خود ،تاثیر
بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکتها را مدنظر قرار دهند .شناخت این موارد میتواند کمک شایانی به پیش
بینی بازده سهام و بازده داراییهای شرکت در سال آتی گردد .به شرکتها پیشنهاد میشود تا در جهت افزایش بازده داراییها
در شرایط بحران اقتصادی ،برنامهریزیهای مناسبی اتخاذ کرده و عوامل بازدارنده بر کاهش عملکرد مالی و بازده داراییها را
شناسایی کرده و از کاهش بازده داراییها و بازده سهام شرکت جلوگیری کنند .به پژوهشگران پیشنهاد میشود در کنار تاثیر
بحران اقتصادی ،عوامل موثر کالن اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت ها را انجام دهند .همچنین این پژوهش در
سطح صنعت انجام شده و نتایج مقایسه گردد.
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