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چكيده
امروزه اهمیت ارزیابی عملکرد و عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتها یکی از مهمترین حوزههای
اقتصاد مالی را تشکیل میدهد بطوریکه در اینباره تحقیقات زیادی صورت گرفته است در همین
راستا ،هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای بورسی با تأکید بر
سیاست های پولی است .بر خالف تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است و برای عملکرد شرکتها
تنها به یک شاخص همچون سود یا درآمد اکتفا شده است در این تحقیق از شاخص جامع اف
پیوتروسکی برای سنجش عملکرد شرکتها استفاده شده است .دادههای استفاده شده در این
تحقیق ،دادههای ساالنه دوره  5831تا  5831و برای  39شرکت پذیرفته شده در بورس است و
ابزارهای سیاست پولی شامل نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانکها ،نرخ رشد نقدینگی ،و نرخ سپرده
قانونی است .نتایج تخمین مدل با روش  GMMپانل پویای دیتا نشان میدهد که بین متغیرهای
پولی و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد .با افزایش تسهیالت اعطایی بانکها و افزایش
حجم نقدینگی مقدار شاخص پیوتروسکی نیز افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش و بهبود
عملکرد شرکت است .عالوه بر این کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نیز که یک
ابزار سیاست پولی انبساطی است ،باعث افزایش شاخص پیوتروسکی شده و عملکرد شرکت را بهبود
میبخشد .بنابراین با توجه به اثرگذاری مستقیم سیاستهای پولی بر شاخصهای عملکردی
شرکتها ،سیاست گذاران باید با دقت عمل بیشتری نسبت به اعمال هر گونه سیاستی اقدام نمایند.
واژههاي كليدي :شاخص پیوتروسکی -عملکرد شرکت -متغیر کالن اقتصادی -سیاست پولی.
 -5دکتری اقتصاد مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران (نویسنده مسئول) az.mohammadzadeh@gmail.com
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 -1مقدمه
با نگرشی بر ساختار کالن اقتصادی هر کشور و بازارهای مختلف موجود در هر اقتصاد میتوان
دریافت یکی از اساسیترین بازارها در هر اقتصاد ،بازار سرمایه است و بازار بورس اوراق بهادار بعنوان
یکی از اجزای تشکیلدهنده بازار سرمایه نقش مهمی در هر اقتصاد ایفا میکند .عملکرد شرکت-
های حاضر در این بازار و شاخصهای این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که یکی از
مهمترین این عوامل ،متغیرهای کالن اقتصادی است .این ادعا که متغیرهای کالن اقتصادی
همچون نقدینگی ،نرخ تورم و  ...مؤثر بر تغییرات شاخص عملکرد شرکتها هستند به عنوان یک
تئوری مورد پذیرش واقع شده است و در مطالعات گوناگونی رابطه پویای بین متغیرهای اقتصاد
کالن و شاخصهای عملکرد شرکتها و بورس (بازده سهام و  )...مورد بررسی قرار گرفته است.
از سویی دیگ ر متغیرهای کالن اقتصادی تحت تأثیر سیاستهای مختلف اقتصادی قرار دارند.
یکی از این سیاست های مهم ،سیاست پولی است که با اثر بر حجم نقدینگی ،بازارهای مختلف
اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد .هر چند در بهترین حالت ،سیاست پولی بصورت غیرمستقیم بر
متغیرهای هدف اثر میگذارد ولیکن این سیاست دارای اثرات مستقیم بر بازار سهام است .بنابراین
برای بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید عالوه بر
شناسایی متغیرهای داخلی هر شرکت ،متغیرهای کالن اقتصادی به ویژه متغیرهای پولی را نیز در
نظر گرفت.
در ایران به دلیل سابقه نسبتاً کوتاهمدت فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با بورس-
های کشورهای پیشرفته ،در مورد این موضوع مطالعات جدی و اساسی صورت نگرفته است و اکثر
مطالعات انجام شده در این زمینه برای عملکرد شرکتها ،متغیر شاخص قیمت یا تنها یکی از
شاخصهای عملکردی همچون سود را در نظر گرفتهاند .در این تحقیق به منظور بررسی دقیقتر
وضعیت شرکت از «شاخص اِف» استفاده شده است .این شاخص که در تحقیق پیوتروسکی
( )1555محاسبه شده است دید جامعتری نسبت به عملکرد شرکتها دارد و شامل  3متغیر برای
نشان دادن وضع یت شرکت است .بنابراین با توجه به خالء موجود در این زمینه ،در این تحقیق
رابطه بین عملکرد شرکتها با محاسبه شاخص پیوتروسکی و سیاستهای پولی مورد بررسی قرار
گرفته است .ابزارهای سیاست پولی در این تحقیق شامل نرخ رشد حجم نقدینگی ،نرخ سپرده
قانونی و نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانکها است.
این مقاله بدین صورت سازماندهی شده است که پس از بیان مقدمه ،مبانی نظری تحقیق ارائه
خواهد شد .در بخش سوم مقاله ،پیشینه پژوهش در دو قسمت مطالعات داخلی و خارجی بیان
خواهد شد .بخش چهارم مقاله ،توضیح روش تحقیق خواهد بود و بخش پنجم شامل یافتههای
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پژوهش با استفاده از روش پانل پویای  GMMخواهد بود .در نهایت و در بخش آخر نتیجهگیری و
بحث ارائه خواهد شد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
 -1-2عوامل موثر بر عملكرد شركتها
عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتها را میتوان در دو دسته کلی طبقهبندی کرد:
 -1عوامل داخلی :عوامل داخلی موثر بر قیمت سهام میتواند بر عملکرد شرکتها نیز اثرگذار باشد
این عوامل شامل عایدی هر سهم ( )EPS5سود تقسیمی هر سهم ( ،)DPS1نسبت قیمت بر درآمد
( ،)P/Eافزایش سرمایه و عوامل درون شرکتی دیگر است.
 -2عوامل بيرونی :شامل عوامل خارج از اختیارات مدیریت شرکت است که به دو بخش تقسیم
میشوند :الف) عوامل سیاسی ب) عوامل اقتصادی .عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر قیمت سهام شامل
متغیرهای حقیقی (تولید ناخالص ملی ،پسانداز ،نرخ مالیات ،و  )...و متغیرهای پولی (حجم
نقدینگی ،نرخ ارز ،نرخ سود بانکی و نرخ تورم) میشود( .صمدی و همکاران  ،5839ص )519
 -2-2مبانی نظري ارتباط عملكرد شركتها و متغيرهاي كالن اقتصادي
برای بررسی ارتباط عملکرد شرکت و متغیرهای کالن اقتصادی ،نظریه پورتفولیو و نظریه اساسی
فیشر در ادامه توضیح داده میشود:
 -1-2-2نظریه سبد دارایی
تئوری پورتفولیو بیانگر انتخاب سبد دارایی کارا با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن است .از آنجا
که افراد در سبد داراییهای خود ترکیبات مختلفی از پول نقد ،سهام ،سپرده بانکی ،اوراق قرضه،
طال و ارز را نگهداری میکنند ،تغییرات حجم پول ،نرخ ارز ،نرخ سودبانکی و نرخ تورم ،تقاضای
افراد برای نگهداری هر یک از این اجزا را تحت تاثیر قرار میدهد که به نوبه خود قیمت سهام را
متأثر میسازد (کریم زاده، 5831 ،ص )93
 -2-2-2نظریه فيشر
معادله اساسی فیشر بیان میکند که نرخ بهره حقیقی از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم حاصل
میشود .به طوریکه:
r
n
()5
Rt  Rt  INFt
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در رابطه فوق ، Rtr ،نرخ بهره حقیقی Rtn ،نرخ بهره اسمی و  INFtنرخ تورم است .فیشر چنین
رابطهای را برای بازدهی سهام نیز بیان میکند بطوریکه:
r
n
()1
RS t  RS t  INFt
در رابطه فوق  RS trبازدهی حقیقی سهام و  RS tnبازدهی اسمی سهام است .بازدهی اسمی نیز
برابر است با نرخ تغییر قیمت سهام ،بطوریکه  RS tn  dLnPStو  PS tقیمت سهام است .با
توجه به این معادله فیشر مدل اقتصادسنجی زیر را معرفی و عنوان میکند که نرخ تورم بر بازدهی
سهام تأثیرگذار است.
r
()8
RS t  y0  y1 NFt  U t
در سال  5335فاما 8عنوان میکند که در معادله فیشر برخی متغیرهای کالن پولی از جمله؛
نقدینگی و نرخ بهره نادیده گرفته شده است .فاما با در نظر گرفتن ارتباط بازار پول و بازار بورس،
برای اثبات ادعای خویش از تعادل بازار پول استفاده میکند .تعادل بازار پول چنین است:
()9
) M t / Pt  M (Yt , Rt
در رابطه فوق Mt ،نقدینگی در اقتصاد (اسکناس و مسکوك در دست اشخاص و سپردههای دیداری
و مدتدار)  ، Ptسطح عمومی قیمتها Yt ،درآمد ملی و نرخ بهره است .بنابراین فاما تقاضای پول
زیر را معرفی میکند.
()1

a1 , a2  0

Ln( M t / Pt )  aLnYt  bLnRt

LnPt  a1LnYt  a2 Rt  LnM t

که با دیفرانسل گیری و برابر قرار دادن  dLnPt  INFtرابطه زیر را خواهیم داشت:
() 9
INFt  a1dLnYt  a2 dLnM t  Ut
با جایگزینی این عبارت در رابطه ( )8و بازنویسی آن ،میتوان رابطه زیر را نوشت:
()7

RS  0  1dLnYt  2 dRt  3dLnMt  Ut
r
t

پارامترهای رابطه فوق بصورت زیر است:
0  y0 , 1   y1a1 , 2  y1a2 , 3  y1
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با استفاده از رابطه بین بازدهی اسمی و بازدهی حقیقی سهام ،در نهایت این معادله برای قیمت
سهام به صورت زیر بیان میشود:
()3

LnRStn  0  1LnYt  2 Rt  3 LnMt  4 Pt  Ut

 -3پيشينه پژوهش
سجادی و همکاران ( )5833در تحقیقی به تعیین رابطه بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده
نقدی سهام و مجموعهای از متغیّرهای کالن اقتصادی از قبیل نرخ تورم ،نرخ رشد نقدینگی ،نرخ
ارز و درآمد نفتی ،پرداختند .در این تحقیق دادههای فصلی دوره  5877تا  5839استفاده شده
است و روش خودرگرسیون برداری با وقفههای توزیعی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته نشان داد که متغیّر نرخ رشد نقدینگی در سطح و سایر
متغیّرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند .نتایج آزمون همجمعی نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت
بین متغیّرهای اقتصادی مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدی است .رابطه بلندمدت بین نرخ رشد
شاخص بازده نقدی و درآمد نفتی و نرخ ارز منفی ،و با نرخ تورم ،رابطه مثبت است .ضمن این که
معناداری ضریب نرخ رشد نقدینگی ،در سطح اطمینان نود درصد رد شد.
دارابی و علیفرحی ( )5833در مطالعهای با عنوان « تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک و
بازده کل سهام با تاکید بر مدل بازده سهام – تورم» ،به بررسی تأثیر نوسانات  1متغیر مهم اقتصاد
کالن بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه
صنعت سیمان ،پتروشیمی و خودرو سازی در فاصله زمانی سالهای  5877تا  5833پرداختهاند.
نتایج پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیرهای اقتصاد کالن در
شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است .متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق
شامل تغییر در شاخص تولید ناخالص داخلی ،تغییر در شاخص قیمت کل کاال و خدمات مصرفی،
تغییر نرخ سود سپردههای کوتاه مدت ،تغییر نرخ دالر بازاری ،تغییر شاخص قیمت سهام و تغییر در
شاخص واقعی قیمت است.
موسایی و همکاران ( )5833در تحقیقی به بررسی رابطه بازار سهام و متغیرهای کالن اقتصادی
در ایران پرداختند .برای این منظور از دادههای فصلی و مجموعهای از متغیرهای کالن اقتصادی
شامل عرضه پول ،تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز استفاده شده است .در این پژوهش از روشهای
انگل گرنجر ،ARDL ،جوهانسون ،فیلیپس -هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است .نتایج
نشان میدهد که در تمام الگوهای برآورد شده یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل و

513

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره سيوچهارم /بهار 1931

شاخص کل قیمت سهام وجود دارد .در حالیکه حجم پول (سیاستهای پولی بانک مرکزی)
بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد ،آثار نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با
بیاطمینانی زیادی همراه است .براساس نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر ،شاخص کل
قیمت سهام اثر معنیداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد در حالیکه متغیرهای کالن بر رونق یا
رکود بورس تأثیر میگذارند .این نتیجه نشاندهنده این است که از شاخص کل قیمت سهام نمی-
توان برای پیشبینی تولید ناخالص داخلی استفاده کرد .همچنین قیمت سهام از یک گام تصادفی
آن طور که تئوری بازارهای کارامد پیشبینی کرده است پیروی نمیکند .بر این اساس فرضیه
تحقیق مبنی بر عدم کارایی بازار سهام پذیرفته میشود.
ابراهیمی و شکری ( )5835به بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر قیمت سهام با تاکید بر
نقش سیاست پولی پرداختند .در این مطالعه از روش تصحیح خطای برداری ساختاری استفاده
شده است .نتایج این تحقیق بیانگر آن است که قیمت سهام در ایران از عوامل و شرایط اقتصادی
مانند قیمت نفت و وضعیت داراییهای رقیب بیشتر متأثر میشود .در ارتباط با اثر کمی که
سیاست پولی در توجیه تغییرات شاخص قیمت سهام دارد میتوان اتکا ساختار بخش مالی به بانک،
عدم آگاهی مردم از بازار سرمایه و تنوع نداشتن اوراق بهادار و همچنین فعال نبودن کانال نرخ بهره
در ایران را از دالیل این امر بر شمرد.
زراء نژاد و معتمدی ( )5835در تحقیقی به بررسی رابطه متغیرهای کالن اقتصادی و شاخص
کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این پژوهش با استفاده از روش علیت
تودا  -یاماموتو (  ،) 5331آزمون تصحیح خطای گرنجری (  ) 5337و تکنیک همجمعی به روش
کرانههای پسران ،شین و اسمیت ( )1555به بررسی این پرسش پرداخته میشود که رابطه بین نرخ
ارز ،نرخ بهره ،نرخ تورم ،شوك نفتی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران چگونه
است .دوره مورد بررسی با استفاده از دادههای ماهانه از  5875تا  5837است .نتایج تحقیق نشان
داد که بین شاخص کل بازار سهام ،نرخ ارز ،نرخ تورم ،نرخ بهره بانکی و قیمت نفت رابطه بلندمدت
وجود دارد و براساس روش علیت تودا  -یاماموتو (  ) 5331یک رابطه علی یکسویه از دو متغیر نرخ
ارز و نرخ بهره بانکی به سمت شاخص کل قیمت سهام و نرخ تورم برقرار است .بین نرخ تورم و
شاخص کل قیمت سهام رابطه علی دوسویه وجود دارد .از نرخ بهره بانکی به سمت نرخ ارز یک
رابطه علی یکسویه برقرار است .براساس روش تصحیح خطای گرنجری (  ) 5337یک رابطه علی
کوتاهمدت از نرخ ارز ،نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت سهام وجود دارد و در
بلندمدت نیز یک رابطه علی از نرخ ارز ،شوك نفتی ،نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل
قیمت بازار سهام وجود دارد.
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دایی کریمزاده و همکاران ( ،)5831به بررسی اثر متغیرهای نرخ ارز ،نرخ سود بانکی ،حجم
نقدینگی ،تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم برشاخص سهام بانکها به کمک دادههای فصلی دوره
 5831-5835پرداختند .در این پژوهش از روش همجمعی یوهانسون -جوسیلیوس ،تصحیح خطای
برداری ،توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس استفاده شد .بر اساس نتایج به دست آمده تورم و
نرخ ارز اثر منفی و نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر شاخص سهام بانک
ها داشته اند.
مقدم و سزاوار ( ) 5839به بررسی رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعهای از
متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل نرخ تورم ،رشد نرخ ارز ،رشد نقدینگی و رشد اقتصادی،
پرداختند .در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی  5835-5875و با استفاده از
الگوی خودتوضیح برداری ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج بدست آمده از این تحقیق
حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار و
متغیرهای کالن اقتصادی معنیدار بوده و شوك های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت
سهام در بلندمدت تاثیر منفی دارند .البته تأثیر شوكهای ناشی از نرخ ارز بر قیمت سهام از شوك-
های ناشی از نرخ تورم شدیدتر است.
مرادی و همکاران ( )5831در تحقیقی ،کارآمدی مدل اولسن ( )5331با ترکیب شاخص
پیوتروسکی ( )1555در پیش بینی بازدهی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران
را مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق ،متغیر وابسته تحقیق ،بازدهی سهام در دوره بعد و
متغیرهای مستقل شامل تغییرات سود خالص ،تغییرات جمع حقوق صاحبان سهام ،تغییرات
شاخص پیوتروسکی در دو دوره جاری و قبل و همچنین وقفه نخست متغیر وابسته است که با
استفاده از داده های تابلویی (پانل) برای  39شرکت طی سالهای  5839تا  5831و روش آماری
گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMانجام شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل اولسن
ترکیب شده با شاخص پیوتروسکی با توجه به معناداری همه متغیرهای مستقل و نتایج آزمون والد،
در پیشبینی بازدهی سهام شرکتها کارآمد است .همچنین تغییرات شاخص پیوتروسکی در دوره
جاری و قبل با بازدهی سهام شرکتها در دوره بعد رابطه مثبت و معنادار داشته است.
جرنلند و لیتمو )1551( 9وابستگی متقابل سیاست پولی آمریکا و شاخص قیمت  S&Pرا با
استفاده از الگوی ساختاری  VARبررسی کردند .هدف این تحقیق بررسی مسئله همزمان بودن
رابطه بین تکانههای پول و تکانههای قیمت سهام ،با استفاده از هر دو قید کوتاه مدت و بلندمدت
است .نتایج این مطالعه تجربی ،بیانگر اهمیتی است که سیاستگذاری پولی بر بازار سهام دارد.
تکانههای سیاست پولی و تکانههای بازار سهام ،مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تغییرات قیمت
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سهام و نرخ وجوه فدرال هستند .تکانه سیاست پولی نیز ،موجب کاهش حدوداً دو درصدی قیمت-
های سهام میشود.
1
هامپ و مک میلن ( )1559اثر متغیرهای کالن اقتصادی را بر جابه جاییهای بلند مدت در
بازار سهام نشان دادهاند.آنها برای رسیدن به این هدف با ارائه یک تحلیل همتجمعی به توضیح
عوامل موثر بر جابه جا ییهای بلندمدت بین بازار سهام ایاالت متحده و ژاپن برای دوره  5395:5تا
 1559:1پرداختند .نتایج یک رابطه مثبت بین تولیدات صنعتی ،شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ
بهره کوتاه مدت با بازار سهام و یک رابطه منفی بین نرخ بهره بلندمدت و بازار سهام را نشان می-
دهد.
9
آوانیدیز و کانتانیکاس ( ) 1557به بررسی اثر سیاست پولی بر بازده سهام ،با استفاده از روش
تک معادله  ،OLSو خودرگرسیون برداری برای  58کشور  ،OECDطی دوره  85ساله -1551
 5371پرداخته اند .به طور کلی ،بر طبق نتایج بدست آمده ،تغییرات سیاست پولی اثر قابل توجهی
بر بازده سهام دارد .این نتیجه گیری مکانیزم انتقال سیاست پولی از طریق بازار سهام را تأیید می-
کند.
3
7
پرابو و همکاران ( )1559بر اساس یک مطالعه رویدادی و با روش شناسایی از طریق
ناهمسانی 3به بررسی اثر سیاستهای پولی کشور هند بر شاخصهای سهام این کشور در دوره
 1559تا  1559پرداختند .هر چند شاخص های سهام این کشور بعد از سیاست پولی انقباضی
کاهش یافته است ،اما نتایج بدست آمده از لحاظ آماری معنادار نیست .نتایج نشان داده است که
سیاست غیرقابل پیش بینی اثر معناداری ضعیفی دارد ،برتری کانال بانکداری 55و عدم کارایی کانال
قیمت دارایی 55در مکانیسم پولی می تواند در این نتایج نقش داشته باشد .عالوه بر این نتایج این
تحقیق نشا داد سیاستهای پولی غیرمتعارف )UPM( 51آمریکا اثری بر بازده سهام هند ندارد مگر
در موارد خرید دارایی در مقیاس بزرگ )LSAP( 58در سالهای  1553و طرح چرخش اوراق
قرضه( 59بانک مرکزی وام های کوتاهمدت را خریداری میکند و از عایدی آن برای خرید وامهای
بلندمدت استفاده میکند بنابراین ارائه پول نقد به سرمایهگذران برای وامهای بلند مدت ،انگیزه
آنها را برای سرمایهگذاری پول بیشتر بر سایر داراییها افزایش میدهد) در سال .1555
اکسی و انرتاس )1557( 51در تحقیقی به بررسی رابطه بین سیاستهای فدرال رزرو و بازده
سهام پرداختند .این بررسی شامل دوره بعد از اعمال سیاستهای غیرمتعارف میشود .دوره مورد
59
بررسی شامل دادههای ماهانه  1558تا  1551بوده و روش استفاده نیز متغیرهای ابزاری لوبل
( )LW( )1551است .نویسندگان بر برآورد یک مدل قیمتگذاری دارایی به این نتیجه رسیدند که
واکنش بازده سهام به سیاست پولی تقریبا  7برابر بیشتر از زمانی است که نرخ وجوه فدرال رزرو
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به حد پایینتر از صفر 57رسید .نویسندگان عالوه بر این به بررسی علل اساسی افزایش اثرات
سیاستهای پولی بر بازده پرداختند .نتایج این بررسی نشان داد که سرمایهگذاران بعد از فروش
اوراق خزانه به فدروال رزرو مجددا سهام را در پورتفوی خود قرار میدهند.
 -3روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر به این دلیل که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکتهای بورسی ( با استفاده از
برخی اطالعات موجود در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران) در سنوات گذشته میپردازد و هیچ گونه دخالتی در کنترل و تغییر مقادیر متغیرها
ندارد ،از لحاظ هدف تحقیقی کاربردی و به لحاظ جمعآوری اطالعات از نوع پسرویدادی است؛
همچنین تحقیقی توصیفی از شاخه همبستگی است که درصدد توصیف روابط بین متغیرها (مستقل
و وابسته) با استفاده از آزمونهای آماری است.
برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش اقتصادسنجی  GMMپانل دیتای پویای استفاده شده
است .روش  GMMاولین بار توسط هانسن ارائه شد .مزیت این روش نسبت به روشهای پیشین
این است که در این تکنیک می توان پارامترهای مدل را بدون هر گونه فرضی در مورد توزیع
متغیرها برآورد کرد .عالوه بر این ،از آنجا که در روش مذکور ،از متغیرهای ابزاری استفاده میشود
لذا این امر باعث میشود از ایجاد همبستگی بین متغیرها و جزء اخالل مدل جلوگیری به عمل آید.
متغیرهای استفاده شده در این تحقیق شامل متغیرهای نرخ رشد نقدینگی ،نرخ رشد تسهیالت
اعطایی بانک ها ،نرخ سپرده قانونی و تغییرات شاخص پیوتروسکی است .اطالعات این متغیرها
بصورت ساالنه از وبسایت بانک مرکزی (برای متغیرهای نقدینگی ،تسهیالت اعطایی و نرخ سپرده
قانونی) و از سایت کدال (صورتهای مالی شرکتها) استخراج شده است .دوره مورد بررسی شامل
سالهای  5831تا  5831و  39شرکت فعال در بورس میباشد.
پیوتروسکی با استفاده از شاخص اِف به رتبهبندی شرکتها با توجه به اطالعات تاریخی مالی
پرداخت تا با تشکیل تعدادی پرتفوی متشکل از شرکتهای با رتبه تقریباً یکسان مشاهده کند که
شرکتهای دارای عملکرد قویتر تا چه میزان بازدهی بیشتری نسبت به شرکتهای ضعیف کسب
خواهند کرد .تحقیق پیوتروسکی ( )1555با رویکردی متفاوت ،دید جامعتر نسبت به ارزیابی
عملکرد شرکتها داشت .او با استفاده از معیاری که در تحقیق خود با عنوان شاخص اِف 53معرفی
کرد ،به سود و ارزش دفتری اکتفا نکرد و اطالعات جامعتری از عملکرد شرکتها را در ارزیابی و
رتبهبندی شرکتها به کار برد.
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()3
Piotroski Scoreit  ROAit  ROAit  CFOit  Accrual it  m arg init 
Turnit  Leverit  Liquid it  EQOFFERit

دررابطه فوق Piotroski Score ،شاخص پیوتروسکی یا رتبه شاخص اف شرکت  iدر دوره t

 ROAitبازدهی مجموع داراییهای شرکت  iدر دوره  tکه از طریق تقسیم سود خالص دوره بر
مجموع داراییهای ابتدای دوره شرکت محاسبه میشود.
 ROAitتغییرات بازدهی مجموع داراییهای شرکت  iدر دوره  tنسبت به دوره مشابه سال قبل
 CFOitنسبت خالص جریانهای نقدی عملیاتی به مجموع دارایی های ابتدای دوره  tبرای شرکت i
 Accrualitبرابر است با تفاضل  CFOitاز ROAit
 marg initتغییرات نسبت حاشیه سود ناخالص شرکت  iدر دوره  .tنسبت حاشیه سود ناخالص
برابر است با تقسیم سود ناخالص بر درآمد فروش خالص شرکت
 ، Turnitتغییرات نسبت گردش داراییهای شرکت  iدر دوره  .tنسبت گردش داراییها برابر
است با تقسیم درآمد فروش خالص بر مجموع داراییهای ابتدای دوره شرکت،
 ، Leveritتغییرات نسبت بدهیهای بلندمدت (غیرجاری) پایان دوره به میانگین مجموع
داراییهای شرکت  iدر دوره t
 ، Liquid itتغییرات نسبت جاری شرکت  iدر دوره  .tنسبت جاری برابر است با تقسیم مجموع
داراییهای جاری بر مجموع بدهییهای جاری شرکت در پایان دوره
 ، EQOFFERitانتشار سهام جهت تأمین مالی شرکت  iاز طریق منابع خارجی (افزایش سرمایه
از محل مطالبات و آورده نقدی و صرف سهام) در دوره t
متغیرهای شاخص پیوتروسکی به عنوان متغیرهای دو وجهی 53در مدل باال قرار گرفته اند .هر
یک از متغیرهای موجود در شاخص پیوتروسکی عدد صفر و یک را نتیجه میدهند .درصورتی که
متغیر سیگنال مثبتی را از شرکت ارائه دهد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر خواهد گرفت.
این شاخص از جمع اعداد حاصل شده این نه متغیر به دست میآید و ارزش عددی شاخص اِف بین
صفر تا نه است .در جدول ( )5نحوه به کارگیری متغیرها در مدل توضیح داده شده است:
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جدول -1معرفی متغيرهاي شاخص پيوتروسكی
متغيرهاي شاخص پيوتروسكی

متغیرهای سودآوری

متغیرهای کارایی
عملیات
متغیرهای نقدینگی
و ایفای تعهدات

ROA

اگر  ROAمثبت باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر

ΔROA

اگر  ΔROAمثبت باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر

CFO

اگر  CFOمثبت باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر

ACCRUAL

اگر  CFOاز  ROAبزرگتر باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر

ΔMARGIN

اگر  ΔMARGINمثبت باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر

ΔTURN

اگر  ΔTURNمثبت باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر

ΔLEVER

اگر  ΔLEVERمثبت باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر

ΔLIQUID

اگر  ΔLIQUIDمثبت باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر

EQOFFER

اگر شرکت در سال جاری با سهام از منابع خارجی ،تأمین مالی نداشته
باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر

 -4فرضيههاي پژوهش
به منظور بررسی رابطه بین سیاست پولی و عملکرد شرکتهای بورسی سه فرضیه به شرح زیر برای
این تحقیق انتخاب شده است:
 بین تغییرات شاخص پیوتروسکی و نرخ رشد نقدینگی رابطه معناداری وجود دارد؛
 بین تغییرات شاخص پیوتروسکی و نرخ رشد تسهیالت اعطایی رابطه معناداری وجود دارد؛
 بین تغییرات شاخص پیوتروسکی و نرخ سپردههای قانونی رابطه معناداری وجود دارد.
 -5یافتههاي پژوهش
 -1-5آزمون مانایی متغيرها
آزمون ریشه واحد یکی از معمولترین آزمون هایی است که برای تشخیص مانایی فرایند مورد
استفاده قرار می گیرد .در صورت مانا نبودن متغیرهای مدل ،احتمال ایجاد رگرسیون ساختگی
وجود دارد.
15
برای آزمون ریشه واحد دادههای پانل آزمونهای مختلفی همچون لوین ،لین و چو  ،آزمون
ایم ،پسران و شیم ،15آزمون فیشر دیکی فولر تعمیم یافته ،11آزمون فیشر -فیلیپس پرون 18و
هادری 19پیشنهاد شده است .از لحاظ تئوری این آزمونها ،آزمونهای ریشه واحد سریهای
چندگانه هستند که برای ساختارهای اطالعات پانل به کار رفتهاند .در این آزمونها روند بررسی
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مانایی به غیر از روش هادری به یک صورت است و با رد فرضیه صفر عدم مانایی رد میشود و
بیانگر مانایی متغیر است .بنابراین با رد فرضیه صفر نامانایی یا ریشه واحد رد میشود و مانایی
پذیرفته میشود که یا در سطح یا با یک تفاضل یا با دو تفاضل مانا میشود که برای تشخیص این
قسمت به احتمال آن توجه میشود که بایستی از  1درصد کوچک تر باشد .به منظور بررسی مانایی
جمعی متغیرها از  9آزمون لوین ،لین و چو ،آزمون ایم ،آزمون پسران و شین آزمون فیشر-
فیلیپس پرون و آزمون فیشر – دیکی فولر تعمیم استفاده شده است .در جدول ( )1نتایج بررسی
مانایی متغیرهای مدل نشان داده شده است:
جدول  -2نتایج آزمونهاي ریشه واحد براي متغيرهاي مدل
متغير

PP-Fisher

ADF-Fisher

Im, Pesaran & shim

Levin, Lin & Chu

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

313/91

5/55

959/99

5/55

-3/17

5/55

-18/13

5/55

DM

155/75

5/59

159/37

5/55

-1/58

5/55

-8/13

5/55

Dleon

153/89

5/59

139/78

5/55

-9/53

5/55

-7/93

5/55

RR

793/1

5/55

5971

5/55

-93/13

5/55

-513/18

5/55

Pio

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج جدول ( )1و بررسی مقادیر آمارههای محاسبه شده و احتمال آمارههای مورد نظر نشان می-
دهد که تمامی متغیرها در سطح مانا هستند.
 -2-5آزمون چاو ( Fليمر)
در برآورد یک مدل که دادههای آن از نوع ترکیبی است ابتدا باید نوع الگوی برآورد مشخص شود.
به عبارت دیگر ابتدا باید بررسی شود که آیا مدل مورد بررسی در کدام طبقه تلفیقی 11یا تابلویی
قرار میگیرد .آزمون  Fلیمر همراه با فرضیات زیر به بررسی این موضوع میپردازد:
فرضيه صفر :عرض از مبدأ در تمام مقاطع برابر هستند (دادههای تلفیقی)
فرضيه جانشين :عرض از مبدأ در تمام مقاطع برابر نیستند (دادههای تابلویی)
در جدول ( )8نتیجه آزمون  Fلیمر ارائه شده است.
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جدول -3نتایج آزمون تشخيصی  Fليمر
آزمون

آماره ()F

احتمال

اف  -لیمر

1/175

5/55

نتيجه
تخمین به روش پانل

منبع :یافتههای پژوهش

هر چند بسیاری از سری های زمانی اقتصادی نامانا (حاوی روندهای تصادفی) هستند؛ اما ممکن
است در بلندمدت ترکیب خطی این متغیرها ،مانا (بدون روند تصادفی) باشند .تجزیه و تحلیلهای
همانباشتگی به ما کمک می کند که این رابطه تعادلی بلندمدت را آزمون و برآورد کنیم.
 -3-5رابطه بلندمدت بين متغيرها
اگر یک نظریه اقتصادی صحیح باشد ،مجموعه ویژهای از متغیرها که توسط نظریه مذکور
مشخص شده با یکدیگر در بلندمدت مرتبط میشوند .به عالوه تئوری اقتصادی تنها روابط را به
صورت استاتیک (بلندمدت) تصریح کرده و اطالعاتی در خصوص پویاییهای کوتاهمدت بین
متغیرها به دست نمی دهد .در صورت اعتبار تئوری انتظار بر این است با وجود نامانا بودن متغیرها
یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون روند تصادفی باشد .در غیر این صورت اعتبار
نظریه مورد نظر زیر سوال میرود .به همین دلیل به طور گسترده از هم انباشتگی به منظور آزمون
نظریه های اقتصادی و تخمین پارامترهای بلندمدت استفاده شده است .برای بررسی وجود هم-
جمعی دادههای پانل چندین آزمون مانند آزمون کائو ،19آزمون پدرونی 17و آزمون فیشر 13وجود
دارد که در مطالعه حاضر از آزمون کائو استفاده شده است ،چرا که انجام آزمون پدرونی به دلیل
زیاد بودن تعداد متغیرهای مدل و آزمون فیشر به علت ناکافی بودن دادهها ،امکان پذیر نبود .با
توجه به جدول مقدار آماره  tآزمون کائو در سطح  31درصد وجود همجمعی را تایید میکند و
بنابراین یک رابطه تعادلی بلندمدت بین بازده سهام صنایع و متغیرهای مستقل مدل وجود دارد و
رگرسیون برآوردی کاذب نخواهد بود .نتیجه آزمون همانباشتگی کائو در جدول ( )9آورده شده
است:
جدول  -4نتایج آزمون همانباشتگی كائو
P-value

t-Statistic

Cointegration Kao

5/55

-9/89

ADF

منبع :یافتههای پژوهش
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 -4-5نتایج برآورد مدل
یک مسأله اساسی در استفاده از روش های تخمین معمول مانند روش حداقل مربعات خطا
ماکزیمم درست نمایی آن است که این برآوردگرها در حالت تعداد مشاهدات زیاد و دوره زمانی کم
برای پارامترهای مدل پانلی پویا ناسازگارند .همچنین ممکن است بعضی از فرضهای معمول در
مدل رگرسیون مانند ناهمبستگی متغیر توضیحی و مؤلفههای خطا برقرار نباشد .پس روشهای
دیگری مانند متغیرهای ابزاری که عموماً بر اساس تفاضلها عمل میکند پیشنهاد شده است .چون
به طور کلی در یک مدل تعداد برآوردگرهای به دست آمده بر اساس این متغیرها برای یک پارامتر
بخصوص زیاد ب وده ،لذا روش گشتاورهای تعمیم یافته به عنوان یک روش جایگزین برای برآوردیابی
مدلهای رگرسیون خطی پانل ارائه میشود.
جدول ( )1نتیجه برآورد مدل تحقیق را با روش  GMMپانل دیتای پویا نشان میدهد:
جدول  -5نتایج تخمين مدل به روش  GMMپانل دیتاي پویا
متغير

توضيح

ضریب

مقدار آماره t

سطح احتمال

DM

نرخ رشد نقدینگی

9/13

8/31

5/555

DLoan
DTedpix

نرخ رشد تسهیالت
نرخ رشد شاخص قیمت بورس

5/85
-5/81

1/13
-8/55

5/555
5/551

RR

نرخ سپرده قانونی

-3/53

-9/59

5/555

آزمون J

مقدار آماره

رتبه ابزارها

احتمال

فرض صفر

نتیجه

5/59

9

5/31

عدم همبستگی ابزارها
با اجزای اخالل

عدم رد فرض صفر

منبع :یافتههای پژوهش

در این تخمین برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده است.
همانطور که مشاهده می شود فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل را نمی-
توان رد کرد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که ابزارهای مورد استفاده برای تخمین از اعتبار الزم
برخوردارند.
بر اساس اطالعات جدول ( ،)1تمامی ضرایب در سطح  31درصد معنادارند .نرخ رشد نقدینگی
و نرخ رشد تسهیالت اعطایی شبکه بانکی بر تغییرات شاخص پیوتروسکی اثر مثبت و نرخ رشد
شاخص قیمت بورس و نرخ سپرده قانونی بر این متغیر اثر منفی داشتهاند .ضریب تاثیرگذاری نرخ
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رشد نقدینگی بر تغییرات شاخص پیوتروسکی (عملکرد شرکتها)  9/13بدست آمده است که
نسبت به ضرایب برآوردی برای نرخ رشد تسهیالت اعطایی ( )5/85مقدار بیشتری دارد .با توجه به
این اطالعات می توان نتیجه هر گونه انبساط پولی در کشور با افزایش نقدینگی و افزایش اعطای وام
و یا کاهش نرخ سپرده قانونی منجر به تغییرات مثبتی در شاخص پیوتروسکی و عملکرد شرکت-
های بورسی شده است.
ضریب شاخص کل قیمت بورس  -5/81بدست آمده است .شاید بتوان عالمت منفی برای این
ضریب را بدین صورت تفسیر کرد که در دوره مورد نظر ( )5831-31شاخص کل بورس بیشتر از
اینکه نشاندهنده عملکرد شرکت های بورسی باشد ،تحت تأثیر متغیرهای خارج از شرکت قرار
داشته است.
 -6نتيجهگيري و بحث
ارزشیابی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتها از مسائل مهم حوزه مالی است .در عرصه
عمل نیز سهامداران ،سرمایهگذاران و به طورکلی معاملهگران بازار سهام به ارزشیابی شرکتها عالقه
آشکاری دارند؛ زیرا باید درباره خرید ،فروش یا نگهداری سهم شرکت ها تصمیم بگیرند .ازاین رو
بسط و آزمون مدلهایی به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکتها از اهمیت فراوانی
برخوردار است .در همین راستا ،هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عملکرد شرکتهای
بورسی و سیاست های پولی کشور است .بدین منظور اطالعات ساالنه متغیرهای مربوط به 39
شرکت بورسی در بازه  5831تا  5831مورد بررسی قرار گرفت .متغیرهای در نظر گرفته شده در
این پژوهش شامل نرخ رشد نقدینگی ،نرخ سپرده قانونی ،نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانکها به
عنوان ابزارهای سیاست پولی و تغییرات شاخص پیوتروسکی به عنوان نمایندهای از عملکرد
شرکت ها است .نتایج این پژوهش مبین این است که بین سیاستهای پولی و عملکرد شرکتهای
بورسی رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به وجود رابطه معنادار بین شاخص پیوتروسکی و
متغیرهای فوق فرضیههای پژوهش مورد تأیید واقع میشود.
طبق نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل پویای  ،GMMمیتوان نتیجه گرفت اثر تغییرات
تسهیالت اعطایی و حجم نقدینگی بر عملکرد شرکتهای بورسی اثر معنادار و مثبتی است .بعبارتی
با افزایش تسهیالت اعطایی بانک ها و افزایش حجم نقدینگی مقدار شاخص پیوتروسکی نیز افزایش
مییابد که نشان دهنده افزایش و بهبود عملکرد شرکت است .عالوه بر این کاهش نرخ سپرده قانونی
بانک ها نزد بانک مرکزی نیز که یک ابزار سیاست پولی انبساطی است ،باعث افزایش شاخص
پیوتروسکی شده و عملکرد شرکت را بهبود میبخشد.
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بر خالف سه متغیر فوق ،شاخص قیمت بازار بورس ( )TEDPIXبر تغییرات شاخص پیوتروسکی
اثر منفی و معناداری داشته است .این اثر منفی را میتوان بدین صورت تفسیر کرد که در دوره
مورد نظر تغییر شاخص قیمت کل بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی بوده تا عوامل داخلی شرکتها
همچون بازده دارایی ها و . ....
بنابراین با توجه به یافته های این پژوهش این مسئله روشن خواهد شد که هر گونه سیاست-
گذاری پولی در حوزه کالن اقتصادی منجر به تغییراتی در عملکرد شرکتها در سطح خرد خواهد
شد و با توجه به این موضوع قبل از اتخاذ و اعمال هر نوع سیاست پولی باید به تبعات آن در بازار
بورس و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در آن توجه خاصی شود .این تحقیق با بسط دوره زمانی
و در نظر گرفتن تعداد بیشتری از شرکتها از جامعیت بیشتری برخوردار میشود و پیشنهاد می-
شود با در نظر گرفتن متغیرهای بیشتر و دوره زمانی وسیعتر به غنیتر کردن این تحقیق کمک
شود.
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