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بحران مالي جهاني بر نسبت هاي نقدينگي شركت هاي  تأثيربررسي 
 پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
  يحيي كاميابي
   اسفنديار ملكيان
  سيدمرتضي نبويان

  

  چكيده
هـا بـر بـازار مـالي كشـور،       ايـن بحـران   تـأثير هاي مالي جهان و كميت و كيفيت  گذاري بحران تأثيربررسي 

هاي مالي شركت ها، مورد توجه محافل علمي قرار گيرد. بحران مـالي   ها و نسبت موجب شد تا رابطه بين اين بحران
ه، در مقيـاس كوچـك متغيرهـاي    قـرار داد  تـأثير عالوه بر اينكه متغيرهاي واقعي اقتصادي را در مقياس كالن تحت 

هاي مالي اطالعات مهمـي بـراي    در واقع، اين نسبتدهد.  قرار مي تأثيرهاي واحدهاي تجاري را تحت  مالي و نسبت
ي اصـلي پـژوهش، ايـن     لذا مسـأله كنند.  مديران واحدهاي تجاري، وام گيرندگان، سرمايه گذاران و دولت ارائه مي

 تأثيرهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  شركت نسبت هاي نقدينگير است كه آيا بحران مالي جهاني ب
  داري دارد يا خير؟ معني

 ،نسبت 3بر مالي بحران  تأثيربه منظور پاسخگويي به سؤال پژوهش و با توجه به مباني نظري اين موضوع، 
هاي  ان مورد بررسي قرار گرفت. نسبتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر شركتنقدينگي هاي  نسبت از

. جامعه آماري تحقيق مي باشد نسبت گردش نقدي و تحقيق حاضر شامل نسبت جاري، نسبت آني مورد استفاده در
 110هاي موجود شامل  حاضر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه با توجه به محدوديت

هاي پژوهش نشان  اند. نتايج آزمون فرضيه مورد بررسي قرارگرفته 1390الي 1387هاي  شركت است كه طي سال
  معناداري دارد. منفي و  تأثيرنسبت گردش نقدي  و داد كه بحران مالي جهاني بر متغيرهاي نسبت جاري، نسبت آني

اق بهادار ، بورس اورهاي تركيبيهاي مالي، بحران مالي جهاني، تجزيه و تحليل داده  نسبتواژگان كليدي: 
  تهران.
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  نبویان، سيدمرتضی. دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات
  mortezanabavian@yahoo.comآیت هللا آملی و عضو باشگاه پژوھشگران جوان، 
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 مقدمه -1

ميالدي مربوط مي  2001سپتامپر سال  11بحران در بازارهاي مالي غرب كه در حقيقت به وقايع پس از 
ميالدي با انتشار گزارش هايي مبني بر وجود مشكالتي در برخي از مؤسسات  2007شود، از اواسط اوت سال 

ماه هاي بعدي در بخش هاي مالي اياالت متحده آمريكا و اعتباري فعال در بخش مسكن آمريكا آغاز شد. در 
و به تدريج به اغلب كشورهاي جنوب غرب آسيا و خاورميانه  شمار ديگري از كشورهاي غربي انعكاس يافت 

به ويژه  –تشكيل حباب مسكن در پي حباب تكنولوژي، نوآوري مالي ).1387گسترش يافت(عطائي و عزيزنژاد، 
و به كار گيري مشتقات در معامالت اوراق بهادار متكي بر وام هاي رهني از  1بر وام هاي رهنياوراق بهادار متكي 

مهمترين مؤلفه هاي بحران اخير بودند. اين بحران به سرعت به بازار سهام رسيد و با سقوط وال استريت به بحران 
سهام، برخي از مؤسسات مالي  بزرگ مالي تبديل شد. در پي تزلزل بورس هاي جهاني و كاهش بي سابقه ارزش

ورشكست شدند. به همين جهت نگراني در بازارهاي مالي افزايش يافت و موجب كاهش شديد اعتبارات، ركود 
سطح فروش  –اقتصادي و بيكاري شد. دامنه اين بحران صرفاً به بخش مالي محدود نشد و با كاهش مصرف خانوار

و افزايش بيكاري فراهم نمود و باعث   را براي كاهش سرمايه گذاري و سود بنگاه هاي اقتصادي افت كرد و زمينه
  ).1388تشديد بحران شد(مهاجري، 

قـرار داده، در مقيـاس    تـأثير بحران مالي عالوه بر اينكه متغيرهاي واقعي اقتصادي را در مقياس كالن تحـت  
ست. بحران هاي جهاني عـالوه بـر   قرار داده ا تأثيركوچك متغيرهاي مالي و نسبت هاي واحدهاي تجاري را تحت 

د. شـركت هـا همزمـان بـا بحـران      ناثرگذاري روي كشورها همچنين روي سطوح تجاري شركت ها اثر مستقيم دار
تغييرات خاصي در تركيب صورت هاي مالي شان بوجود آمده است. اين تغييرات عميقاً اثر خاصي بر روي سـطوح  

ت در سـودآوري، اسـتقراض، بـازده نقـدي و پرداخـت بـدهي، بـر        فعاليت و استقراض شركت ها دارد. اين مشـكال 
نسـبت هـاي مـالي ابـزار مهمـي در تعيـين        ).2011 ،2كورت و آتماكـا منفـي داشـته اسـت(    تـأثير شركت هـا   فعاليت

). 3،2010نقدينگي، ساختار مالي، سطوح عملكرد و فعاليت واحدهاي تجاري در شرايط سودآوري مي باشند(ايبويه
بحران ممكن است اثر منفي در سودآوري و سطوح سودآوري واحـدهاي تجـاري و همچنـين ديگـر     در زمان هاي 

نسبت هاي مالي اتفاق بيفتد. سطوح سودآوري واحدهاي تجاري تمايل به كاهش در طي دوره بحـران دارد كـه بـه    
  ).4،2011كورت و آتماكانرخ هاي منفي در سطوح سودآوري منجر مي شود(

بسياري جهات با ساير كشورها تفاوت دارد، بانك ها و مؤسسات مالي در داخل  از بازارهاي مالي ايران
ايران مبادالت محدودي با ساير كشورها دارند و با ساير بانك هاي بزرگ دنيا تبادل وام و اعتبارات نمي كنند. 

ان جهاني مي تواند يكي از داليل اين مسئله تحريم هاي گسترده مالي است كه ايران با آن ها مواجه است. بحر
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موجب شكل گيري انتظارات منفي در بازار سهام شود. هر چند در ايران اكثر شركت هاي بورس تهران تبادل 
مستقيم مالي با شركت هاي بين المللي ندارند ولي ركود جهاني كه موجب كاهش قيمت توليدات در سراسر جهان 

هاي توليدي در كشور مؤثر است و انتظارات منفي راجع  و به دنبال آن در ايران مي شود، بر كاهش سود شركت
  ).1389به بازدهي سهام در داخل ايجاد مي كند(مقاره عابد، 

در بورس اوراق بهادار  نقدينگيبحران مالي جهاني بر نسبت هاي  تأثيربحث و گفتمان پويا در خصوص 
تهران يكي از عوامل مهم انگيزه ي محقق در پژوهش كنوني به شمار مي آيد. عالوه بر اين، بيشتر مطالعات و 
تحقيقات انجام شده در داخل كشور بر ابداع مدل هايي براي تصميم گيري و پيش بيني بحران مالي، كوشش هاي 

هاي مالي مورد  بحران مالي جهاني را بر روي نسبت تأثيرز اين تحقيقات فراواني را انجام داده اند. اما هيچ يك ا
بررسي قرار نداده اند. بنابراين با توجه به انگيزه نشأت گرفته از اين پژوهش، محقق برآن شد تا اثر بحران مالي 

- 1387سال هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله نقدينگيجهاني را بر نسبت هاي 
مطالعه و بررسي نمايد. لذا مطالعه ي دقيق پيامدهاي بحران مالي جهاني و شناسايي فرصت هاي ناشي از  1390

   بحران مزبور از نهايت اهميت برخوردار است.

  ادبيات موضوعي تحقيق -2
سود  دستكاري بيندامنه  چگونه بر ) بيان كردند كه بحران مالي و اقتصادي2013(1ياتريديس و ديميتراس

حسابرسي شده اند،  بزرگ حسابرس 4 كه توسط براي شركت هاييگزارش شده  مالي اعداد مرتبط باارزش  و
داشته است. تجزيه و تحليل داده ها از شركت هاي پذيرفته شده در كشورهاي پرتغال، ايرلند، ايتاليا، يونان و  تأثير

 در اركتمش كه كشورهاي پرتغال و ايتاليا و يونان با تمايل به اسپانيا انجام شده است. شواهد و يافته ها نشان داد
را با يكنواخت كردن رشد و بدهي باالترشان  خود پايين گيو نقدين تالش اند تا بهبود سودآوري در مديريت سود

 حدي تا آمده از اسپانيا يافته هاي بدستكه  ، در حاليدستكاري سود دارد كمتري از شواهدانجام دهند. ايرلند 
 4 كه توسط يوناني و پرتغالي هاي شركتتعداد هاي مالي  گزارشعالوه بر اين، متضاد را نشان داده است. نتايج 

 ايرلندي، هاي شركتدر مقابل، قبل از بحران را ارائه دادند. كيفيت باالتري  حسابرسي شدند، بزرگ سابرسح
  اند.  طول بحران گزارش كردهرا در  گزارشات ارزش مالي بيشتري ايتاليايي و اسپانيايي

) تقاضا براي بدهي و حقوق صاحبان سهام، قبل و بعد از بحران مالي را مورد بررسي قرار 2013(2كياران
 سرمايه براي متقاضي شركت هاي ويژگي هايبه بررسي شركت  سطح هاي دادهاست. وي با استفاده از   داده

وجود  است. علي رغم بحران مالي، همراه با ويژگي هاي موفق متقاضيان پرداختهقبل و بعد از خارجي  گذاري
 مالكيت، جمله ازاين دوره، در سراسر  تأمين مالي خارجي تقاضاي برجسته هاي، ويژگي شرايط اعتبار در تغييرات
 شركت صاحبان، دوره قبل از آن در بدهيناتواني براي تضمين و اندازه، پايدار مانده است. ، سن ها دارايي ساختار
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درمانده  هاي شركتيافته هاي وي نشان داد كه بيشتر بعدي باز نمي دارد.  هاي دوره در وام تقاضا برايرا از  ها
  خرد شدن اعتباري رنج مي برند. از ناشيعواقب بيشترين ميزان از مالي 

را بر روي شركت هاي مواد غذايي پذيرفته  2008) اثر بحران مالي جهاني سال 2011(1كورت و آتماكا
تفاده از روش تجزيه و تحليل پانلي داده ها و تكنيك هاي نسبت مورد بررسي شده در بورس سهام استانبول با اس

 2005قرار داده اند. در اين تحليل نسبت هاي مالي براساس داده هاي ترازنامه و صورت سود و زيان براي سال هاي 
اقل مربعات معمولي و اين بحران بر نسبت هاي مالي با استفاده از روش حد تأثيرمحاسبه شدند. به عالوه  2009الي 

روش حداقل مربعات تعميم يافته در يك مقطع زماني بررسي شده است. نتايج آنها نشان داد، در زمان بحران، 
ساختارهاي نقدينگي و كيفيت شركت هاي مواد غذايي، دوره ي فعاليت شان رو به زوال است و آن ها براي حفظ 

پايين فعاليت همراه است تالش مي كنند. عالوه بر اين مشاهده  ساختار مالي شان كه عمدتاً با استقراض و سطح
شده است كه نقدينگي، مشكالت ساختار مالي و سودآوري، سطوح عملكرد و سودآوري را بيش از حد تحت 

قرار داده و اغلب شركت هايي كه دوري فعاليت شان با سطوح پايين سودآوري يا زيان همراه است را به  تأثير
 ده است.تعطيلي كشان

) دريافتند كه چگونه بحران مالي بر روي نسبت هاي مالي شركت هاي توليدي 2010(2ايار و اكامس
پذيرفته شده در بورس سهام استانبول، اثر گذاشته است. در اين پژوهش، نتايج بدست آمده نشان داده است كه در 

ه است و سطوح سودآوري آن ها يك در دوره بحران، ساختار نقدينگي واحدهاي تجاري ضعيف بود 2008سال 
روند منفي دارد. همچنين بهره وري شان كاهش يافته و آن ها تالش زيادي در خصوص پرداخت بدهي كوتاه 

  مدت كرده اند.
مورد بررسي قرار داده  2008اثرات خدمات بهداشتي و درماني را بر روي بحران مالي سال ) 2010(3مكو

معاوضه ي دارايي ها، نسبت نقدينگي و ديگر نسبت هاي عملكرد را در تحقيق بازده سرمايه گذاري، وي  است.
خود مورد استفاده قرار داده است. وي زيان هاي مالي در پرتفوي سرمايه گذاري را در سيستم هاي بهداشت و 

قدي و درمان تعيين كرد و همچنين مشخص كرد زماني كه هزينه هاي سرمايه اي افزايش مي يابد ميزان جريان ن
  نقدينگي كاهش مي يابد.
روسيه و  1998آسيا، بحران سال  1997، بحران سال 1994) اثرات بحران سال 2009(4كاراگول و ازدمير

را بر روي شركت هاي نساجي پذيرفته شده در بورس سهام استانبول از طريق نسبت هاي مالي  2001بحران سال 
داده اند. تجزيه و تحليل عاملي براي بررسي اين اثرات مورد  مورد بررسي قرار 2003و  1992براساس سال هاي 

استفاده قرار گرفت. سودآوري، ريسك، بازده و سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت همراه با اين تجزيه و تحليل 
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ن در نظر گرفته شد. اثرات بحران مطابق با اين عوامل مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه ي تحقيق اين بود كه اي
  عوامل از اهميت زيادي در تعيين عملكرد شركت هاي نساجي در دوره هاي آتي پيدا كردند. 

) سطوح عملكرد شركت هاي توليدي را در مقياس بزرگ در دوره هاي بحران 2008(1اكينسي و همكاران
ه و تحليل آن ها اقتصادي با استفاده از نسبت هاي مالي مطمئن مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند. نتايج تجزي

در دوره هاي بحران محاسبه كرده  2001سودآوري، نقدينگي، نسبت هاي اهرم و فعاليت را قبل و بعد از سال 
اي  ها براي اينكه نشان دهند آيا شركت هاي مورد مطالعه در زمان بحران موفق بوده اند يا خير، مدل نمونه است. آن

  رده اند.را به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي ارائه ك
) به بررسي توانايي نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران مالي با استفاده 1389عرب مازار يزدي و صفرزاده (

شركت  175شركت بحران زده و  104شركت( 279از تحليل الجيت پرداختند. بدين منظور نمونه اي متشكل از 
شده اند. معيار  انتخاب 1386تا 1382راي دوره زماني بدون بحران مالي) پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ب

قانون تجارت  141مورد استفاده به منظور تميز شركت هاي بحران زده از شركت هاي بدون بحران مالي، ماده 
. ندهاي بالقوه بحران مالي انتخاب گرديد نسبت مالي به عنوان پيش بيني كننده 10باشد. به منظور بررسي،  مي

درصد تجاوز كرد.  9/84در طبقه بندي شركت هاي نمونه مناسب بود و صحت طبقه بندي مدل از عملكرد مدل 
همچنين نتايج نشان داد كه مدل، توانايي پيش بيني بحران مالي را داشته و مي تواند به حسابرسان، مقامات مجاز 

  مالياتي و سيستم بانكي كمك نمايد.
بحران مالي شركت ها را با استفاده از مدل مبتني بر تابع ) پيش بيني 1389پورحيدري و كوپائي حاجي(

تفكيكي خطي مورد بررسي قرار دادند. مهمترين متغيرهاي پيش بيني ورشكستگي، مدلي براي پيش بيني بحران 
ها شامل  مالي و ورشكستگي شركت ها ارائه شده و قدرت پيش بيني آن مورد آزمون قرار گرفته است. اين نسبت

گردش به دارايي ها،  بل از بهره و ماليات به دارايي ها، نسبت سود انباشته به دارايي ها، نسبت سرمايه درنسبت سود ق
هاي جاري به  نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهي ها، نسبت سود قبل از بهره و ماليات به فروش، نسبت دارايي

ها و اندازه شركت بوده است. توانايي  بدهي هاي جاري، نسبت سود خالص به فروش، نسبت بدهي ها به دارايي
هاي فاقد بحران مالي ارزيابي شده و  پيش بيني مدل با استفاده از اطالعات شركت هاي داراي بحران مالي و شركت

توان با استفاده از مدل، با دقت نسبتاً باال آن را پيش  نتايج بررسي نشان مي دهد كه تا پنج سال قبل از بحران مالي مي
   مود.بيني ن

) در تحقيق خود عالوه بر موضوع ريشه يابي، بر راهكارهاي مقابله با 1388فالح شمس و ناصرپور اسد(
بحران تأكيد داشتند. به عنوان مثال تبديل به اوراق بهادار كردن ريسك به عنوان راهي براي كاهش اثرات 

كارآمد و مؤثر جديد براي حل اين مشكل، هاي مالي بر مؤسسات مالي ذكر گرديده است. يكي از ابزارهاي   بحران

                                                            
1- Ekinci and  others 
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باشد. مهم ترين  مي» تبديل به اوراق بهادار كردن ريسك«ارتباط مستقيم بين صنعت بيمه و بازار سرمايه تحت عنوان 
خصيصه اوراق بهادار مرتبط با بيمه، همبستگي پايين بازدهي آن ها با بازدهي كل بازار سرمايه و پول است. بنابراين 

ين اوراقي به پرتفوي سرمايه گذاري نهادهاي مالي، مي تواند ريسك سرمايه گذاري آنان را در بازار ورود چن
  سرمايه و پول كاهش دهد.

) ارزيابي كارايي متغيرهاي مالي و متغيرهاي اقتصادي در پيش بيني بحران مالي 1388طالب نيا و ديگران(
 شيراتا، SAF(اسپرين گيت،الگوي پيش بيني بحران مالي 4قيق شركت ها را مورد بررسي قرار دادند. در اين تح

سال بسط  واالس و تاي دا) با نسبت هاي جريان وجوه نقد و متغيرهاي كالن اقتصادي با وقفه زماني يك سال و دو
داده شد، براي آزمون توانايي پيش بيني بحران مالي الگوها، روش آماري رگرسيون لجستيك به كار گرفته شد. 

آن براي تعيين بهترين الگوهاي پيش بيني كننده با آزمون مناسب(خوبي برازش) با يكديگر مقايسه شدند. با پس از 
هاي جريان وجوه نقد و  توجه به نتايج آزمون مشخص گرديد الگوهاي اسپرين گيت و واالس توسعه يافته با نسبت

  اشند.متغيرهاي كالن اقتصادي داراي متغيرهاي مؤثر براي پيش بيني مي ب

  روش شناسي تحقيق -3
ها الزم است كه روش قبل از تخمين مدل است،هاي اين پژوهش از نوع تركيبي دادهبا توجه به اينكه 

ليمر استفاده شده است. براي مشاهداتي كه  Fتخمين (تلفيقي يا تابلويي) مشخص گردد. براي اين منظور از آزمون 
% باشد يا به عبارتي ديگر آماره آزمون آنها كمتر از آماره جدول باشد، از روش 5احتمال آزمون آنها بيشتر از 

% است، براي تخمين مدل از روش 5شود و براي مشاهداتي كه احتمال آزمون آنها كمتر از تلفيقي استفاده مي
تواند مي "اثرات ثابت"و  "اثرات تصادفي"خواهد شد. روش تابلويي خود با استفاده از دو مدل تابلويي استفاده 

كه از كدام مدل استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است. مشاهداتي كه انجام گيرد. براي تعيين اين 
% است از 5ل آزمون آنها بيشتر از است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتي كه احتما %5احتمال آزمون آنها كمتر از 

  شود.مدل اثرات تصادفي براي تخمين مدل استفاده مي

  جامعه و نمونه تحقيق -3-1
 زماني قلمرو و شده تشكيل تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت از تحقيق آماري جامعه

 به آماري نمونه همچنين،. است شده تعريف 1390 سال تا 1387 سال از چهارساله دوره يك صورت به تحقيق
  : است شده انتخاب زير چهارگانه معيارهاي گرفتن نظر در با و حذفي روش

  در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند. 1387) تا قبل از سال 1
  اسفند ماه باشد. 29) پايان سال مالي آن ها 2
  ) اطالعات آن ها در دسترس باشد.3
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شركت هاي سرمايه گذاري، واسطه گري مالي، شركت هاي هلدينگ، () جزو بانك ها و مؤسسات مالي 4
  ها و ليزينگ ها) نباشند. بانك

 1387شركت در بازه زماني  110، و از مجموع شركت هاي پذيرفته شده در بورس شرايط فوق براساس
  انتخاب گرديدند. 1390الي 

  ابزار گردآوري اطالعات -3-2
اين تحقيق اطالعات مالي از طريق مراجعه به سايت بورس واسناد ومدارك آن و صورت هاي مالي و در 

با مراجعه به منابع كتابخانه اي شامل كتب،  يادداشت هاي همراه مربوط به شركت هاي مورد مطالعه و همچنين
فزار ره آورد نوين و تدبيرپرداز و نرم ماهنامه، فصل نامه ها، انتشارات مراكز تحقيقاتي وپژوهشي، و استفاده ازنرم ا

  بدست آمده است. Excelو  Eveiws افزار

  اهداف و فرضيه هاي تحقيق -3-3
بحران مالي جهاني بر نسبت هاي نقدينگي شركت هاي پذيرفته  تأثيرهدف از انجام اين پژوهش بررسي 

كورت و شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. بدين منظور و با توجه به مطالعات انجام شده خصوصاً تحقيق 
اين نسبت از نسبت هاي نقدينگي در بورس اوراق بهادار تهران تهيه و ارزيابي گرديد. انتخاب  3)، 2011( 1آتماكا

پايه ي شهرت آن ها در ادبيات و ارتباط بالقوه ي آن ها با مطالعه ي حاضر و امكان دسترسي به آن ها با نسبت ها بر 
نسبت مي  3كه در ادامه به توضيح و تفسير هريك از اين  ،هاي ايراني بوده است توجه به صورت هاي مالي شركت

  پردازيم:
نسبت هاي نقدينگي از مقايسه دارايي جاري با اقالم تشكيل دهنده ي آن با : 2نسبت هاي نقدينگي

). نسبت هاي نقدينگي، به تعيين امكان پرداخت بدهي سررسيد شده با 1391بدهي جاري به دست مي آيد(اكبري، 
). نسبت هاي نقدينگي مورد 2011ارائه ي وضعيت مالي واحدهاي تجاري كمك مي كنند(كورت و آتماكا، 

  تفاده در اين تحقيق شامل نسبت جاري، نسبت آني و نسبت گردش نقدي است. اس
هرگاه جمع دارايي هاي جاري را بر جمع بدهي هاي جاري تقسيم كنيم نسبت جاري به  :3نسبت جاري

دست مي آيد. نسبت جاري نرخي است كه وضعيت نقدينگي كلي واحد تجاري را نشان مي دهد. اين نرخ ارتباط 
). به طور كلي مي توان 2011دارايي هاي جاري و بدهي كوتاه مدت را بيان مي كند(كورت و آتماكا، عددي بين 

گفت هرچه نسبت جاري بزرگتر باشد بستانكاران تأمين بيشتري خواهند داشت. نقص بزرگ نسبت جاري اين 
  ). 1391ي، است كه همه ي اقالم دارايي جاري را از لحاظ نقدينگي يكسان در نظر مي گيرد (اكبر

                                                            
1- Kurt and Atmaca 
2- Liquidity Ratios 
3- Current Ratio 
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اين نسبت با كم كردن موجودي كاال از كل دارايي هاي جاري محاسبه شده و بر بدهي : 1نسبت آني
هاي جاري تقسيم مي شود. اين نسبت به وضوح نشان مي دهدكه آن قسمت از دارايي جاري كه از لحاظ ارزش، 

د پشتوانه طلبكاران كوتاه مدت قرار ثبات بيشتري دارد و احتمال كاهش در آن كمتر است تا چه ميزان مي توان
  ). نسبت بيش از يك معموالً مطلوب تلقي مي شود.1391گيرد (اكبري، 

نرخي است كه نشان مي دهد چه مقدار از ارزش موجودي جاري واحد تجاري، : 2نسبت گردش نقدي
بدهي هاي كوتاه  ). سنجش نقدينگي و توان واريز3،1998(آكدوگان و تنكرتاه مدت را پوشش مي دهدبدهي كو

مدت لزوماً با گردش پول و يك نوع پويايي سروكاردارد. هرگاه گردش نقدي حاصل از عمليات را بر جمع 
هاي جاري تقسيم كنيم، نسبت گردش نقدي به دست مي آيد. سازمان هاي تخصصي بر اين عقيده اند كه  بدهي

تجاري از لحاظ قدرت پرداخت بدهي هاي كوتاه يا بيشتر از آن باشد، وضع واحد 4/0نتيجه اين نسبت چنانچه 
  ). 1391مدت مطلوب است (اكبري، 

در زمان هاي بحران تغييرات مهمي در درصد و جمع استفاده از ساختار دارايي واحدهاي تجاري اتفاق مي 
يج اين تغييرات افتد. اساساً انتظار مي رود كه نسبت هاي نقدينگي به طور منفي اثرگذار باشند و تمايل به كاهش نتا

  ).2011، 4داشته باشند(كورت و آتماكا
فرضيه هاي زير را براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  ،برمبناي مطالعات انجام شده

  تهران مورد آزمون و سنجش قرار مي دهيم.
بحران مالي جهاني بر نسبت جاري شركت هاي پذيرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران     فرضيه اول:

 داري دارد. معني تأثير

بحران مالي جهاني بر نسبت آني شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضيه دوم: 
  داري دارد. معني تأثير

شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادار   بحران مالي جهاني بر نسبت گردش نقديفرضيه سوم: 
  معني داري دارد. تأثيرتهران 

  براي آزمون فرضيات از مدل هاي رگرسيوني كه در زير آمده است، استفاده شده است:
   )1مدل(
 ) 2مدل(

  )3مدل(

                                                            
1- Quick Ratio 
2 -Cash Flow Ratio 
3- Akdogan and Tenker 
4- Kurt and Atmaca 

CTR = 	β +	β GFC , + β SIZE , +	β LEVERAGE , + β LOSS , + ε ,  QTR = 	β +	β GFC , + β SIZE , + 	β LEVERAGE , + β LOSS , + ε ,CFR = 	β +	β GFC , + β SIZE , + β LEVERAGE , + β LOSS , + ε ,
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) به عنوان متغير مستقل مي باشد. در اين پژوهش به GFCدر مدل هاي فوق متغير بحران مالي جهاني(
) به منظور 2013( 3) و ياتريديس و ديميتراس2013( 2)، حبيب و ديگران2011(1كورت و آتماكااستناد مطالعات 

اندازه گيري متغير بحران مالي جهاني، در صورتي كه اطالعات مالي شركت، مربوط به دوره بحران مالي جهاني 
) معتقد 2011( 4) عدد يك و در غير اينصورت عدد صفر منظور مي شود. كلينچ و وي1390تا  1387باشد(سال 

ات بحران از سال تأثيرآغاز شده است، بنابراين فرض مي شود كه  2007لي در سه ماه آخر سال هستند كه بحران ما
) و LEVERAGR)، اهرم مالي(SIZEنمايان شده است. در اين مدل ها، متغير هاي اندازه شركت( 2008مالي 
در فرضيه اول نسبت كنترلي مي باشد. متغيرهاي وابسته اين تحقيق ) به عنوان متغيرLOSSده بودن شركت( زيان

به طور  ) مي باشد.CFR)، در فرضيه سوم نسبت گردش نقدي(QTR)، در فرضيه دوم نسبت آني(CTRجاري(
  ارائه شده است. 1ها در جدول شماره  خالصه كليه متغيرهاي مستقل و وابسته و نحوه محاسبه آن

  ): نماد، نام و نحوه محاسبه متغيرهاي مستقل و وابسته1( جدول شماره
  روش هاي محاسبه نام متغيرها  نماد متغيرها

GFC بحران مالي
 جهاني

تا  1387در صورتي كه اطالعات مالي شركت مربوط به دوره بحران مالي جهاني باشد (سال 
  ) عدد يك و در غير اين صورت عدد صفر منظور مي شود.1390

SIZE  محاسبه شده است.با استفاده از لگاريتم طبيعي مجموع دارايي ها اندازه شركت  
LEVERAGE  از تقسيم كل بدهي ها به جمع حقوق صاحبان سهام در پايان يك سال شركت به دست مي آيد. اهرم مالي  

LOSS  زيان ده بودن
 شركت

متغير ساختگي است. اگر در سال جاري زيان گزارش شود مساوي يك و در غير اين صورت 
  مساوي صفرمي باشد.

CTR  
  بت از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد.اين نس  نسبت جاري  

QTR  اين نسبت با كم كردن موجودي كاال از كل دارايي هاي جاري محاسبه شده و بر بدهي هاي   نسبت آني
  جاري تقسيم مي شود.

CFR  نسبت گردش
  شود.اين نسبت با تقسيم گردش نقدي حاصل از عمليات بر بدهي جاري محاسبه مي  نقدي

  منبع: يافته هاي پژوهش
  تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات -4

  آمار توصيفي -4-1
 آماره هاي از آگاهي.مي دهد نشان را مركزي و پراكندگي شاخصهاي به مربوط ارقام آمار توصيفي،

 توزيع وضعيت تقريبي بررسي نيز و آنها بين ارتباطات و ها داده روند ميانگين درك جهت در توصيفي گامي

اصلي مي گردد.  تشريح مطالعه مورد متغيرها به مربوط توصيفي آماره هاي مهمترين قسمت در اين مي باشد.
ترين شاخص مركزي، ميانگين است كه بيانگر نقطه تعادل و مركز ثقل توزيع بوده و شاخص خوبي براي نشان 

باشد كه نشان مي 30/1جاري برابر باشد. براي مثال مقدار ميانگين براي متغير نسبت ها ميدادن مركزيت داده
هاي مركزي است كه وضعيت اند. ميانه يكي ديگر از شاخص ها حول اين نقطه تمركز يافتهدهد بيشتر داده مي

                                                            
1 - Kurt and Atmaca 
2 - Habib and others 
3 -Iatridis and Dimitras 
4 - Clinch and Wei 
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مي باشد كه بيانگر اين  76/0آني برابر دهد ميانه متغير نسبت طور كه نتايج نشان ميدهد. همانجامعه را نشان مي
ها كمتر از اين مقدار و نيمي ديگر بيشتر از مقدار مزبور هستند. انحراف معيار يكي از است كه نيمي از داده

مهمترين پارامترهاي پراكندگي است و معياري براي تعيين ميزان پراكندگي مشاهدات از ميانگين است. مقدار اين 
  است. 56/0رابر آني بپارامتر براي متغير نسبت 

  ): آمار توصيفي2جدول (
 چارك سوم ميانه چارك اول حداكثر حداقل انحراف معيار ميانگين نام متغير
CTR 30/1 78/0 00/0 24/7 90/0 17/1 46/1 
QTR 84/0 56/0 00/0 53/5 55/0 76/0 99/0 
CFR 41/0 56/0 48/0- 18/5 09/0 24/0 57/0 
GFC 57/0 50/0 00/0 00/1 00/0 00/1 00/1 
SIZE 52/13 44/1 80/9 44/18 51/12 32/13 38/14 

LEVERAGE 98/12- 25/434 37/11867- 86/360 00/1 76/1 11/3 
LOSS 07/0 25/0 00/0 00/1 00/0 00/0 00/0 

  منبع: يافته هاي پژوهش
  آزمون فرضيات -4-2

  آزمون فرضيه ي اول -4-2-1

  ليمر Fآزمون  -4-2-1-1
مي باشد و چون اين مقدار  05/0ليمر كمتر از  F) مشاهده مي شود كه احتمال آزمون 3( با توجه به جدول

  ) استفاده شده است. 1است، لذا از روش داده هاي تابلويي در برآورد مدل رگرسيوني ( 05/0كمتر از 
  ليمر فرضيه ي اول پژوهش F): خالصه نتايج آزمون 3جدول (

  نوع آزمون  آماره  احتمال  نتيجه
  ليمر F 047/10 000/0  تابلويي

  منبع: يافته هاي پژوهش
  آزمون هاسمن -4-2-1-2

ليمر، الزم است آزمون هاسمن براي تعيين نوع داده هاي تابلويي انجام گيرد.  Fبا توجه به نتايج آزمون 
است، به منظور  05/0) مشاهده مي شود احتمال بدست آمده از آزمون هاسمن بيشتر از 4طور كه در جدول ( همان

  هاي تابلويي از نوع اثرات تصادفي استفاده شده است.  برآورد اين مدل از شيوه داده
  : خالصه نتايج آزمون هاسمن فرضيه ي اول پژوهش)4جدول (

 نوع آزمون  آماره  احتمال  نتيجه

 هاسمن 473/2 649/0  اثرات تصادفي
  منبع: يافته هاي پژوهش
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  بررسي فروض كالسيك رگرسيون -4-2-1-3
تحليل رگرسيون مبتني بر چند فرض اساسي و ساده مي باشد كه اگر يك يا چند مورد از اين فروض برقرار 

آن ضعيف خواهد بود  براساسنباشد، تفسير مربوط به تحليل رگرسيون نادرست بوده و پيش بيني هاي انجام شده 
). با توجه به نوع داده هاي اين مدل كه از نوع داده هاي تركيبي هستند، فقط دو فرض از مجموع 1381(بيدرام، 

  فروض كالسيك رگرسيون، موضوعيت پيدا مي كنند كه در اين بخش به بررسي آن ها پرداخته مي شود.

  بررسي عدم خود همبستگي -4-2-1-3-1
توان گفت كه  است، مي 944/1) برابر با 1واتسون رابطه ي شماره ي ( -ماره ي دوربيناز آن جا كه كه آ

  در اين مدل خود همبستگي مرتبه اول وجود ندارد.

  بررسي واريانس ناهمساني -4-2-1-3-2
) استفاده شده GLSدر اين پژوهش براي رفع ناهمساني واريانس از روش حداقل مربعات تعميم يافته (

ي مذكور، در هنگام اجراي  استفاده شده است. نسخه Eveiwsنرم افزار  7است. در پژوهش حاضر از نسخه 
و )GLSهاي تركيبي، امكان فعال سازي روش حداقل مربعات تعميم يافته ( هاي رگرسيوني به روش داده آزمون

پس از اجراي آزمون مشكل ناهمساني واريانس را دارد. لذا  Cross Sectionماتريس كواريانس وايت با وزن 
  وجود نخواهد داشت.

  نتايج رگرسيون -4-2-1-4
) نتايج نهايي حاصل از برآورد اين رابطه را نشان مي دهد. همان گونه كه نتايج نشان مي دهد 5جدول (

كه بحران مالي اين موضوع بدين معني است بدست آمده است.  05/0كمتر از  GFCسطح معني داري براي متغير 
جهاني از نظر آماري، اثر معني داري بر نسبت جاري در شركت ها دارد. با توجه به اينكه ضريب برآوردي محاسبه 

بدست آمده، ارتباط بين اين متغير با نسبت جاري، معكوس است. يعني  -054/0برابر  GFCشده براي متغير
افزايش بحران مالي جهاني، نسبت جاري خود را كاهش شركت هاي عضو نمونه در قلمرو زماني اين پژوهش، با 

درصد از  6/18است. اين عدد نشان مي دهد كه  186/0داده اند. همچنين ضريب تعيين تعديل شده اين مدل برابر 
مي  05/0كوچكتر از  Fتغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل قابل تبيين است. آماره ي احتمال آزمون 

معني دار است و به بيان ديگر برازش اين مدل از اعتبار بااليي  95/0توان گفت اين مدل با احتمال  باشد، لذا مي
است، مي توان  944/1واتسون اين مدل برابر با  -برخوردار است. عالوه بر اين، با توجه به اينكه آماره ي دوربين

  گفت كه در اين مدل خودهمبستگي مرتبه اول وجود ندارد. 
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  ): نتايج برازش انجام شده جهت آزمون فرضيه اول5(جدول 

  منبع: يافته هاي پژوهش
  آزمون فرضيه دوم -4-2-2

  ليمر Fآزمون  -4-2-2-1
مي باشد و چون اين مقدار  05/0ليمر كمتر از  F) مشاهده مي شود كه احتمال آزمون 6با توجه به جدول (

  ) استفاده شده است.2است، لذا از روش داده هاي تابلويي در برآورد مدل رگرسيوني ( 05/0كمتر از 
  ليمر فرضيه ي دوم پژوهش F): خالصه نتايج آزمون 6جدول (

  نوع آزمون  آماره  احتمال  نتيجه
  ليمر F  479/8 000/0  تابلويي

  هاي پژوهش منبع: يافته
  آزمون هاسمن -4-2-2-2

ليمر، الزم است آزمون هاسمن براي تعيين نوع داده هاي تابلويي انجام گيرد.  Fبا توجه به نتايج آزمون 
است، به منظور  05/0) مشاهده مي شود احتمال بدست آمده از آزمون هاسمن بيشتر از 7طور كه در جدول ( همان

  ي تابلويي از نوع اثرات تصادفي استفاده شده است. ها برآورد اين مدل از شيوه داده
  ): خالصه نتايج آزمون هاسمن فرضيه ي دوم پژوهش7جدول ( 

 نوع آزمون  آماره  احتمال  نتيجه

 هاسمن 935/1 748/0  اثرات تصادفي
  منبع: يافته هاي پژوهش

  بررسي فروض كالسيك رگرسيون -4-2-2-3
تحليل رگرسيون مبتني بر چند فرض اساسي و ساده مي باشد كه اگر يك يا چند مورد از اين فروض برقرار 

آن ضعيف خواهد بود  براساسنباشد، تفسير مربوط به تحليل رگرسيون نادرست بوده و پيش بيني هاي انجام شده 

CTR = 	β +	β GFC , + β SIZE , + β LEVERAGE , + β LOSS , + ε ,  
 سطح معناداري tآماره   خطاي استاندارد ضريب برآوردي متغيرنماد  نام متغير

  C 265/2 090/0  222/25  000/0 عرض از مبدأ
  GFC 054/0- 020/0  751/2-  006/0بحران مالي جهاني
  SIZE 078/0- 006/0  001/12-  000/0 اندازه شركت
  LEVERAGE 000/0 000/0  444/1  149/0  اهرم مالي

زيان ده بودن 
  LOSS  195/0-  034/0  812/5-  000/0  شركت

 191/0  يينضريب تع
  

 944/1                      واتسون -آماره ي دوربين
  

 186/0 ضريب تعيين تعديل شده
 F 798/43آماره 

 F  000/0 معناداري آماره
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ي تركيبي هستند، فقط دو فرض از مجموع ). با توجه به نوع داده هاي اين مدل كه از نوع داده ها1381(بيدرام، 
  فروض كالسيك رگرسيون، موضوعيت پيدا مي كنند كه در اين بخش به بررسي آن ها پرداخته مي شود.

  بررسي عدم خود همبستگي -4-2-2-3-1
توان گفت كه  است، مي 917/1) برابر با 2واتسون رابطه ي شماره ي ( -از آن جا كه كه آماره ي دوربين

  مدل خود همبستگي مرتبه اول وجود ندارد.در اين 

  بررسي واريانس ناهمساني -4-2-2-3-2
) استفاده شده GLSدر اين پژوهش براي رفع ناهمساني واريانس از روش حداقل مربعات تعميم يافته (

استفاده شده است. نسخه ي مذكور، در هنگام اجراي  Eveiwsنرم افزار  7است. در پژوهش حاضر از نسخه 
) و GLSون هاي رگرسيوني به روش داده هاي تركيبي، امكان فعال سازي روش حداقل مربعات تعميم يافته (آزم

را دارد. لذا پس از اجراي آزمون مشكل ناهمساني واريانس  Cross Sectionماتريس كواريانس وايت با وزن 
  وجود نخواهد داشت.

  نتايج رگرسيون -4-2-2-4
) نتايج نهايي حاصل از برآورد اين رابطه را نشان مي دهد. همان گونه كه نتايج نشان مي دهد 8جدول (

اين موضوع بدين معني است كه بحران مالي بدست آمده است.  05/0كمتر از  GFCسطح معني داري براي متغير 
جه به اينكه ضريب برآوردي محاسبه جهاني از نظر آماري، اثر معني داري بر نسبت آني در شركت ها دارد. با تو

بدست آمده، ارتباط بين اين متغير با نسبت آني، معكوس است. يعني شركت  -048/0برابر  GFCشده براي متغير
هاي عضو نمونه در قلمرو زماني اين پژوهش، با افزايش بحران مالي جهاني، نسبت آني خود را كاهش داده اند. 

درصد از تغييرات  9/16است. اين عدد نشان مي دهدكه  169/0اين مدل برابر همچنين ضريب تعيين تعديل شده 
مي باشد، لذا مي توان  05/0كوچكتر از  Fمتغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل تبيين است. آماره ي احتمال آزمون 

برخوردار است.  معني دار است و به بيان ديگر برازش اين مدل از اعتبار بااليي 95/0گفت اين مدل با احتمال 
است، مي توان گفت كه در اين  917/1واتسون اين مدل برابر با  -ي دوربين عالوه بر اين، با توجه به اينكه آماره

  ودهمبستگي مرتبه اول وجود ندارد.مدل خ
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  ): نتايج برازش انجام شده جهت آزمون فرضيه دوم8(جدول 

  منبع: يافته هاي پژوهش
  آزمون فرضيه سوم -4-2-3

  ليمر F آزمون -4-2-3-1
مي باشد و چون اين مقدار  05/0ليمر كمتر از  F) مشاهده مي شود كه احتمال آزمون 9با توجه به جدول (

  ) استفاده شده است. 3است، لذا از روش داده هاي تابلويي در برآورد مدل رگرسيوني ( 05/0كمتر از 
  ليمر فرضيه ي سوم پژوهش F): خالصه نتايج آزمون 9جدول (

  نوع آزمون  آماره  احتمال  نتيجه
  ليمر F  135/6  000/0  تابلويي

  هاي پژوهش منبع: يافته
  آزمون هاسمن -4-2-3-2

ليمر، الزم است آزمون هاسمن براي تعيين نوع داده هاي تابلويي انجام گيرد.  Fبا توجه به نتايج آزمون 
است، به منظور  05/0) مشاهده مي شود احتمال بدست آمده از آزمون هاسمن كمتر از 10طور كه در جدول ( همان

  هاي تابلويي از نوع اثرات ثابت استفاده شده است.  برآورد اين مدل از شيوه داده
  ): خالصه نتايج آزمون هاسمن فرضيه ي سوم پژوهش10جدول (

 نوع آزمون  آماره  احتمال  نتيجه

 هاسمن  702/31  000/0  اثرات ثابت
  منبع: يافته هاي پژوهش

  بررسي فروض كالسيك رگرسيون -4-2-3-3
تحليل رگرسيون مبتني بر چند فرض اساسي و ساده مي باشد كه اگر يك يا چند مورد از اين فروض برقرار 

د بود آن ضعيف خواه براساسنباشد، تفسير مربوط به تحليل رگرسيون نادرست بوده و پيش بيني هاي انجام شده 

QTR = 	β +	β GFC , + β SIZE , + β LEVERAGE , + β LOSS , + ε ,  

 سطح معناداري tآماره   خطاي استاندارد ضريب برآوردي متغيرنماد  نام متغير
  C 178/1 079/0  892/14  000/0 عرض از مبدأ

  GFC 048/0- 017/0  901/2-  004/0 بحران مالي جهاني
  SIZE 030/0- 006/0  057/5-  000/0 اندازه شركت
  LEVERAGE 000/0 000/0  049/1  295/0  اهرم مالي

  LOSS 110/0- 028/0  969/3-  000/0 زيان ده بودن شركت
   174/0   يينضريب تع

  917/1                 واتسون -آماره ي دوربين
   

 169/0 ضريب تعيين تعديل شده
 F 653/10آماره 

 F  000/0 معناداري آماره
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). با توجه به نوع داده هاي اين مدل كه از نوع داده هاي تركيبي هستند، فقط دو فرض از مجموع 1381(بيدرام، 
  فروض كالسيك رگرسيون، موضوعيت پيدا مي كنند كه در اين بخش به بررسي آن ها پرداخته مي شود.

  بررسي عدم خود همبستگي -4-2-3-3-1
توان گفت كه  است، مي 801/1) برابر با 3واتسون رابطه ي شماره ي ( -از آن جا كه كه آماره ي دوربين

  در اين مدل خود همبستگي مرتبه اول وجود ندارد.

  بررسي واريانس ناهمساني -4-2-3-3-2
شده  ) استفادهGLSدر اين پژوهش براي رفع ناهمساني واريانس از روش حداقل مربعات تعميم يافته (

استفاده شده است. نسخه ي مذكور، در هنگام اجراي  Eveiwsنرم افزار  7است. در پژوهش حاضر از نسخه 
) و GLSآزمون هاي رگرسيوني به روش داده هاي تركيبي، امكان فعال سازي روش حداقل مربعات تعميم يافته (

راي آزمون مشكل ناهمساني واريانس را دارد. لذا پس از اج Cross Sectionماتريس كواريانس وايت با وزن 
  وجود نخواهد داشت.

  نتايج رگرسيون -4-2-3-4
) نتايج نهايي حاصل از برآورد اين رابطه را نشان مي دهد. همان گونه كه نتايج نشان مي دهد 11جدول (

اين موضوع بدين معني است كه بحران مالي بدست آمده است.  05/0كمتر از  GFCسطح معني داري براي متغير 
ها دارد. با توجه به اينكه ضريب برآوردي  در شركتگردش نقدي جهاني از نظر آماري، اثر معني داري بر نسبت 

، معكوس گردش نقديبدست آمده، ارتباط بين اين متغير با نسبت  -246/0برابر  GFCمحاسبه شده براي متغير
گردش مونه در قلمرو زماني اين پژوهش، با افزايش بحران مالي جهاني، نسبت است. يعني شركت هاي عضو ن

است. اين عدد نشان مي  211/0خود را كاهش داده اند. همچنين ضريب تعيين تعديل شده اين مدل برابر  نقدي
 Fآزمون درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل قابل تبيين است. آماره ي احتمال  1/21دهدكه 

معني دار است و به بيان ديگر برازش اين  95/0مي باشد، لذا مي توان گفت اين مدل با احتمال  05/0كوچكتر از 
واتسون اين مدل برابر با  - مدل از اعتبار بااليي برخوردار است. عالوه بر اين، با توجه به اينكه آماره ي دوربين

  .مبستگي مرتبه اول وجود ندارداست، مي توان گفت كه در اين مدل خوده 801/1
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  ): نتايج برازش انجام شده جهت آزمون فرضيه سوم11(جدول 

  منبع: يافته هاي پژوهش
  
  نتيجه گيري -5

اين بحران ها بر بازار مالي كشور،  تأثيرگذاري بحران هاي مالي جهان و كميت و كيفيت تأثيربررسي 
اهميت بااليي دارد. بسياري از دولت ها در سراسر جهان در مقابله با اين گونه بحران ها وارد عمل مي شوند و 
سياست هاي مالي و پولي خود را آن گونه تنظيم مي كنند كه خسارت ناشي از اين بحران ها را بر بازار سرمايه و 

كالن حداقل كنند. در كشور ما همانند ساير كشورها انتخاب راهكارهاي مناسب براي  سرمايه گذاران خرد و
 تأثيركاستن از خسارت هاي ناشي از بحران هاي مالي، نيازمند شناسايي ويژگي هاي بازارهاي مالي كشور و نحوه 

حران مالي جهاني بر نسبت معناداري ب تأثيرپذيري آن ها از بحران ها مي باشد. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي 
هاي نقدينگي در بورس تهران مي باشد. نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان داد كه بحران مالي جهاني بر نسبت 

نتايج آزمون اين فرضيه ها در بورس اوراق اثر منفي و معناداري دارد. ي بورس تهران  هاي نقدينگي در شركت ها
كورت  ) بدست آمده است. نتايج پژوهش2011( كورت و آتماكاكه در پژوهش بهادار تهران، مشابه نتايجي است 

انجام شده است، نشان  2009الي  2005اطالعات بورس استانبول و در بازه ي زماني  براساس) كه 2011( و آتماكا
و  فيداد كه بحران مالي جهاني بر روي نسبت هاي نقدينگي شركت هاي مواد غذايي در بورس استانبول اثر من

دارد. زيرا ساختارهاي نقدينگي واحدهاي تجاري، كاهش درصدي و تجمعي خاصي در دوره بحران  معناداري
عالوه بر اين، شواهد نشان داده است كه واحدهاي تجاري براي حمايت از ساختار مالي به همراه داشته اند. 

الزم به ذكر است نتايج حاصل مواجه هستند. نقدينگي  كمبودنقدينگي در دوره بحران تالش مي كنند، اما آن ها با 
) همخواني 2010) و مكو(2010)، ايار و اكامس(2011(كورت وآتماكاكه با نتايج پژوهش  هااز آزمون فرضيه 

  دارد، با مباني نظري پژوهش سازگار است.

CFR = 	β +	β GFC , + β SIZE , + β LEVERAGE , + β LOSS , + ε ,  
 سطح معناداري tآماره   خطاي استاندارد ضريب برآوردي متغيرنماد  نام متغير

  C 565/0 089/0  315/6  000/0 عرض از مبدأ
  GFC 246/0- 020/0  190/12-  000/0 بحران مالي جهاني
  SIZE 006/0- 007/0  953/0-  341/0 اندازه شركت
  LEVERAGE 000/0 000/0  573/0  567/0  اهرم مالي

  LOSS 209/0- 036/0  761/5-  000/0 زيان ده بودن شركت
 215/0   ضريب تعيين

  
 801/1                 واتسون -آماره ي دوربين

  
 211/0 ضريب تعيين تعديل شده

 F 001/51آماره 
 F  000/0 معناداري آماره
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  محدوديت هاي پژوهش
اوراق بهادار تهران انجام شده  شركت پذيرفته شده در بورس 110هاي پژوهش حاضر با استفاده از داده - 1

گذاري، ليزينگ، واسطه گري مالي و بانك ها به علت ماهيت خاص فعاليت آنها از هاي سرمايهاست و شركت
  ها را ندارد.اند، لذا نتايج به دست آمده قابليت تعميم به تمامي شركتجامعه آماري كنار گذاشته شده

، در تعميم نتايج به بازه 1390تا 1387ي حاضر از سال  مطالعهبا توجه به محدود بودن قلمرو زماني  - 2
  زماني قبل و بعد از دوره ي مذكور بايد احتياط الزم عمل شود.

بعضي از متغيرها كه ممكن است بر نتايج اثرگذار باشند، در اين تحقيق استفاده نشده اند. و ما در حد  - 3
  يري كرده ايم.مدل ها و متغيرهاي آن ها درباره نمونه نتيجه گ

  پيشنهادهايي برمبناي يافته هاي پژوهش
دولت ها در سراسر جهان در مقابله با اين گونه بحران ها وارد عمل مي شوند و سياست هاي مالي و  - 1

پولي خود را آن گونه تنظيم مي كنند كه خسارت ناشي از اين بحران ها را بر بازار سرمايه و سرمايه گذاران خرد و 
ل كنند. در كشور ما همانند ساير كشورها انتخاب راهكارهاي مناسب براي كاستن از خسارت هاي كالن حداق

پذيري آن ها از بحران  تأثيرناشي از بحران هاي مالي، نيازمند شناسايي ويژگي هاي بازارهاي مالي كشور و نحوه 
  ها مي باشد.

سهام يك شركت، با استفاده از مدل  به سرمايه گذاران توصيه مي گردد قبل از سرمايه گذاري در - 2
ات بحران را بر نسبت هاي مالي شركت ها تشخيص داده و نتايج را در تصميم تأثيربرازش شده در اين پژوهش، 
  گيري هاي خود لحاظ نمايند.

هاي پذيرفته  كارگزاران بورس و مشاوران مالي نيز كه وظيفه آنها تجزيه و تحليل وضعيت مالي شركت -3 
توانند  باشد، مي ها مي ها براي متقاضيان خريد سهام شركت شده در بورس و تشريح وضعيت مالي آينده ي شركت

  قرار دهند. گذاري مد نظر ها و نتايج اين پژوهش را در انتخاب پرتفوي سرمايه مدل

  هاي آتي هايي براي پژوهش پيشنهاد
دوره قبل و بعد از بحران مالي جهاني بر نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در  تأثيربررسي  - 1

  بورس اوراق بهادار تهران.
بحران مالي جهاني بر نسبت هاي مالي شركت ها در گروه صنايع جداگانه در بورس اوراق  تأثيربررسي  - 2

  بهادار تهران.
ها و حقوق صاحبان سهام در دوره قبل و بعد از بحران مالي جهاني در شركت  بررسي تقاضا براي بدهي - 3

  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
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Investigating The effects of  global financial crisis on the liquidity ratios of the listed firms in 
Tehran Stock Exchange  

Abstract     

Studying impact of the global financial crisis, the quantity and quality of the effects of the crisis on 
the financial markets, led to the relationships between theses crises and firms financial ratios has 
been scholarly considered in academic research. In addition, financial crisis affects economic real 
variables in macro-scale, affects entities ratios and financial variables in small-scale. In fact, these 
financial ratios provide important information for entity managers, borrowers, investors and 
government. Thus, the main research issue is that whether the global financial crisis has a 
significant impact on liquidity ratios of listed companies in Tehran Stock Exchange or not? 

In order to respond to the research question considering this issue’s theoretical basis, the impact of 
financial crisis on three ratios, Liquidity ratios of listed companies in Tehran Stock Exchange was 
examined. Ratios used in this study include the current ratio, quick ratio and cash flow ratio.  
Sample of this study considering limitations of listed companies in Tehran Stock Exchange 
comprise 110 companies in which have been examined during 1387 to 1390. Result of hypotheses 
test showed that global financial crisis has a negative and significant impact on current ratio, quick 
ratio and cash flow ratio variables.  

Key Words: Financial Ratios, Global Financial Crisis, Panel Data Analysis, Tehran 
Stock Exchange 
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