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ارائه مدل های تعیین و  بر روی سهامداران نگهداشت وجه نقد اضافی تاثیر بررسی

 شرکت های تجاریدر  نقد دامنه مطلوب وجهکننده 

 

 2، سعید علی پور1خدیجه ربیعی

 کارشناس ارشد حسابداری

 

 چکیده

. ده برای سهامداران، جریان های نقد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار استدر راستای تحلیل ارزش ایجاد ش

هدف مدیریت وجه نقد آن است که با محدود کردن سطوح وجه نقد در شرکت، ثروت سهامداران را حداکثر 

ار کند. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقر

که به شرکت اجازه می دهند تا فرصت هایی را  استشود. مانده وجه نقد اضافی از این حیث دارای اهمیت 

با توجه به تضاد منافع بین مدیران و مالكان ممكن است برخی  جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.

فعلی خالص منفی سرمایه گذاری تا در کوتاه  مدیران وادار شوند جریانهای نقد اضافی را در پروژه های با ارزش

مدت برخی از منافع شخصی خود را تامین نمایند. در نتیجه، مدیران به جای آنكه این وجوه را به سهامداران 

 بپردازند، آن ها را هدر داده اند.

نقد، جریان های دامنه مطلوب وجه  وجه نقد اضافی، تئوری مبادله ای، تئوری سلسله مراتبی، کلیدی: واژه های

 نقد عملیاتی

 G34; G14 طبقه بندی موضوعی:
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Evaluation of effect excess cash holdings on shareholders and 

Presentation Determinant Models cash optimal level in 

Commercial firms 
 

 Khadijeh Rabiee
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2 

 

Abstract- Analysis in order to create value for shareholders, the company's cash flow is important. 

The objective of Cash management is to limit the level of cash in the company to maximize 

shareholder wealth. The transactions cost motive clearly points to a trade-off between the 

costs of raising cash and the benefits of holding a buffer of cash. While firms may 

experience significant costs in raising cash, they also bear the opportunity cost associated 

with holding cash. Excess cash balances are important because they allow companies to 

explore opportunities that can increase shareholder value. Due to a conflict of interests 

between managers and owners, some managers may be forced to make additional cash 

flows in projects with negative net present value and short-term investments to provide 

some of your personal interests. As a result, managers of these funds to shareholders 

instead of paying them are wasted. 

 
Keywords: Excess cash, trade-off theory, pecking-order theory, Cash optimal level, operating cash 

flows 
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 مقدمه:

ده کنندگان به نحوی که بتوانند مقدار، هدف از گزارشگری مالی برون سازمانی عبارتست از ارائه اطالعات به استفا

زمان و عدم اطمینان جریانهای نقدی آتی موسسه را ارزیابی نمایند. مبانی ارزیابی موارد مذکور براساس اطالعات 

ارائه شده مربوط به وضعیت مالی شرکت انجام می گیرد. وضعیت مالی شرکت ابعاد مختلفی دارد که در نهایت به 

موسسه مربوط می شود. بنابراین اطالعات ارائه شده در صورت نقدی می تواند برای ارزیابی جریانهای نقدی آن 

 (4479)همتی،جریانهای نقدی آتی مفید باشد. 

سودآوری موسسه است. صورت سود و زیان جزئیات اقالم متشكله را نشان می دهد.  یكی از ابعاد وضعیت مالی، 

به شرکت محسوب می شود. اگر قرار باشد که به   ه کنندگان منابع مالی،سود منبع اصلی جبران هزینه سرمایه عرض

اعتبار دهندگان و سهامداران پول نقد پرداخت شود باید سود در نهایت به  عرضه کنندگان کاال و خدمات، 

موجودی نقد تبدیل گردد. به دلیل ارتباط بین اهداف گزارشگری مالی، سود و جریانهای نقدی، هیئت 

ردهای حسابداری مالی بر این عقیده است که مجموع کل صورتهای مالی باید نشانگر جریانهای نقدی استاندا

نیز باشد. همچنین هیئت استاندارهای   مربوط به دوره ای که صورتهای مالی برای آن دوره تهیه شده است،

و فاصله زمانی بین سود،  علل حسابداری مالی مدعی است که صورت جریانهای نقدی اطالعات مربوط به مقدار، 

 دریافتها و پرداختهای نقدی را مشخص می کند.  

بعد دیگر وضعیت مالی، پرداخت به موقع بدهی ها می باشند، قدرت پرداخت بدهی به این معنی است که شرکت 

آیا بتواند بدهی های خود را در سررسید پرداخت نماید. سوال اصلی در مورد قدرت پرداخت بدهی این است که 

در یك دوره معین دریافتهای نقدی مورد انتظار برای پرداختهای این دوره کفایت دارد یا نه؟ هیث مدعی است که 

 (4474ترازنامه پاسخ سوال فوق را نمی دهد.)نوروش و مشایخی،

منابع عمده وجه نقد از فروش کاال و خدمات، اخذ وام و فروش سهام جدید، حاصل می شود و مصارف عمده 

نقد، شامل پرداخت به کارکنان، عرضه کنندگان مواد و کاال، دولت، بازپرداخت اقساط وامها و خرید اموال،  وجه

 ماشین آالت و تجهیزات می باشد.

منابع عمده وجه نقد که در سال بعد دریافت خواهد شد و همچنین تعهدات عمده ای که شرکت موظف به انجام 

در مورد صورت سود و زیان، هیث مدعی است که این صورت در مورد  آن است در ترازنامه منعكس نمی شود.

اینكه وجه نقد چه زمانی دریافت یا پرداخت شده یا خواهد شد اطالعاتی ارائه نمی کند. ارائه صورت جریانهای 
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 نقدی برای ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی مؤسسات ضروری می باشد.

د. معموالً مخارج الزم برای جایگزینی دارائیهای غیرپولی بیش از بهای تمام بُعد دیگر موضوع، تغییر قیمتها می باش

شده تاریخی آنها است. اگر در طول زمان مبالغ کالنی برای جایگزینی دارائیهای ثابت الزم باشد وجوه قابل 

اد. )نوروش و دسترس )الزم( برای توسعه دارائیهای ثابت و پرداختی به سهامداران را تحت تأثیر قرار خواهد د

 (4474مشایخی،

استفاده کنندگان می خواهند توانایی و قابلیت شرکت را در ایجاد وجوه نقد الزم برای جایگزینی و توسعه دارائیها 

و پرداخت سود سهام نقدی ارزیابی کنند. صورت جریانهای نقدی می تواند به عنوان مبنایی مناسب برای قضاوت 

 نایی شرکت در ایجاد وجه نقد مفید باشد.استفاده کنندگان در مورد توا

 

 نقدي جریانهاي صورت به مربوط اطالعات سودمندي

روند گزارش وجوه نقد طی یك دوره چند ساله امكان ارزیابی انعطاف پذیری مالی واحد انتفاعی را فراهم می 

قد به گونه ای است که واحد آورد. مقصود از انعطاف پذیری مالی، توانایی تغییر مبلغ و زمان بندی گردش وجوه ن

انتفاعی قادر باشد نسبت به نیازها و فرصتهای غیرمنتظره واکنش نشان دهد. به بیان دیگر، انعطاف پذیری مالی را می 

توان قابلیت تطبیق واحد انتفاعی با تغییرات مساعد و نامساعد در شرایط عملیاتی توصیف کرد. مثالً یك واحد 

ایه خود را افزایش دهد، برخی از دارائیهای عملیاتی خود را بفروش برساند و ورود وجه انتفاعی که قادر است سرم

نقد خود را از طریق باال بردن کارایی و کاهش هزینه ها افزایش دهد، از لحاظ مالی انعطاف پذیر است. سالمت در 

-نقد را فراهم می سازد و میگردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، مبنای سایر موارد عمده گردش وجوه 

تواند حاکی از انعطاف پذیری مالی از لحاظ دوام و بقای واحد انتفاعی حیاتی باشد. چنانچه خالص ورود وجه نقد 

ناشی از فعالیتهای عملیاتی سیر نزولی داشته باشد و نقدینگی واحد انتفاعی کاهش یابد، این وضعیت می تواند نشانه 

وع در مورد گردش وجوه نقد واحد انتفاعی باشد. توان واحد انتفاعی در واریز به موقع ای از مشكالت قریب الوق

بدهیها می تواند بر انعطاف پذیری مالی آن واحد انتفاعی مبتنی باشد. اطالعات راجع به گردش وجوه نقد در 

واقع شود.)عرب مازار گذشته و نقدینگی دارائیها و بدهیها می تواند در ارزیابی انعطاف پذیری مالی سودمند 

 (4479یزدی، 
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 نقد وجوه نگهداري بر حاكم هاي تئوري و نقد وجوه نگهداري دالیل

می  2(POTو تئوری سلسله مراتبی ) 4(TOTدو تئوری حاکم بر بحث نگهداری وجه نقد، تئوری مبادله ای )

توازن بین منافع و هزینه های  ، شرکت ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد را بر اساس ایجادTOTباشند. مطابق با 

نگهداری وجه نقد تعیین می کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می توان، انگیزه معامالتی، انگیزه 

احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود. مطابق با انگیزه معامالتی، شرکت هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه 

را توسط فروش دارایی ها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا کاهش سود تقسیمی تامین  می توانند آن می شوند

باشند. ها مستلزم هزینه هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه های ثابت و متغیر میکنند. لیكن تمام این استراتژی

 4واجه هستند، دارایی های نقدینههای خود با هزینه های باالی معامالتی مهایی که برای پرداختدر نتیجه شرکت

کنند. بنابر انگیزه احتیاطی، شرکت ها در دوران سخت برای کاهش احتمال بحران مالی، اقدام زیادی نگهداری می

به نگهداری وجوه نقد می نمایند. بنابر انگیزه سفته بازی، شرکت ها به منظور بهره برداری از فرصت های سرمایه 

هنگامی که تامین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری دارایی های نقدینه می  گذاری غیره منتظره آتی

نمایند. لیكن نگهداری وجوه نقد باال دارای معایبی نیز میباشد. طبق نظر جنسن زمانیكه میزان جریان نقدی آزاد 

تشدید می شود. مدیران می شرکت ها افزایش پیدا می کند، تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران 

توانند منافع و عالیق خودشان را به هزینه سهامداران دنبال کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر 

 ( 9،2119)فریرا و ویلالنقدی بیشتر از سهامداران است.

ه دارایی های ثابت بیان نمود. عیب دیگر نگهداری وجوه نقد باال را می توان به بازده پایین این دارایی ها نسبت ب

2(ROAمستند نمودند شرکت هایی که دارای بازده دارایی ) 8برای مثال کیم و دیگران
پایینی هستند، به نسبتأ  

تورم بر سطوح نگهداری وجوه نقدی تاثیر بسزایی صورت معناداری دارایی های نقدینه بیشتری نگهداری می کنند. 

کاهش ارزش زمانی پول در طی زمان می توانند از انگیزه  ن تورم، شرکت ها بدلیلمی تواند داشته باشد. در دورا

 قوی برای سرمایه گذاری وجوه نقدی مازاد در دارایی های ثابت مثل زمین و ساختمان برخوردار باشند. 

ایرز و دیدگاه سلسله مراتبی در مورد نگهداری وجه نقد، از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط م

                                                           
1 Tradeoff theory 
2 Tacking order theory 
3 Liquid assets  
4 Ferreira, M. A., and A. Vilela 
5 Kim, C. S., D. Mauer, and A. E.Sherman 
6 Return on assets  
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مرتبط با  2توسعه داده شد نشات می گیرد. بعلت عدم تقارن اطالعاتی و مشكالت عالمت دهی (4479)4ماجلوف

تامین مالی خارجی، رویه های تامین مالی از یك رویه سلسله مراتبی تبعیت نموده و منابع داخلی بر منابع خارجی 

اشد، شرکت ها اول از همه به دنبال بدهی های با ریسك ترجیح داده می شود. اگر تامین مالی خارجی مورد نیاز ب

پایین خواهند بود و انتشار سهام در آخرین مرحله قرار خواهد داشت. اگر شرکت ها منابع بیشتری از آنچه مورد 

NPVنیاز سرمایه گذاری در پروژه های با 
مثبت است را داشته باشند بدهی ها را تسویه نموده و اقدام به انباشت   4

تئوری های رقیبی هستند، لیكن حد و مرز  TOTو  POTTدارایی های نقدینه خواهند نمود. اگر چه تئوری های 

 (9،2117)گارسیا و همكاراناین دو تئوری با یكدیگر واضح نیست.

 

 اهمیت جریانهاي نقدي

ری بر اساس آنها جریانهای نقدی در یك واحد تجاری از اساسی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری حسابدا

انجام می شود و به نظر می آید که بستانكاران و سرمایه گذاران نیز بر مبنای جریانهای نقدی تصمیم می گیرند. 

وجوه نقد چون نشان دهنده قدرت خرید عمومی است، در مبادالت اقتصادی براحتی می تواند به سازمانها و یا 

 در تحصیل کاال و خدمات کمك کند. اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاص خودشان و 

می گیرد،  حال و یا مورد انتظار آتی انجام بیشتر اندازه گیریهای حسابداری بر اساس جریانهای نقدی گذشته،

درآمدها معموالً برحسب خالص وجوه نقد مورد انتظار حاصل از فروش کاالها یا خدمات و هزینه ها نیز برحسب 

نقد مورد انتظار پرداختنی برای کاالها و خدمات مورد استفاده اندازه گیری می وجوه نقد پرداختی و یا وجوه 

 (4479شود.)عرب مازار یزدی،

اندازه گیری تئوریك دارائیها، بدهیها و سود به میزان زیادی بر اساس جریانهای نقدی واقعی در مورد انتظار 

خالص مورد انتظار تنزیل شده که از آن دارایی  صورت می پذیرد. ارزش فعلی یك دارایی عموماً معادل دریافتهای

ایجاد می گردد تعریف شده است. همچنین اندازه گیری بدهیها بر اساس مبالغ تنزیل شده پرداختی های مورد 

مازاد خالص سود سهام نقدی مورد انتظار تنزیل »انتظار آتی می باشد. یكی از تعاریف ارائه شده سود عبارتست از 

ان دوره اندازه گیری می شود نسبت به همان انتظارات در ابتدای دوره بعالوه پرداختهای سود سهام شده که در پای

                                                           
1 Myers، S.C.، Majluf، N.S 
2 Signaling problems  
3 Net present value  
4 Garcia-Teruel, P. J., P. Martinez-Solano, J. P. Sanchez-Ballesta 
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 «.واقعی

 دو ایراد اصلی به روش تحلیلی فوق وارد است: 

 در اختیار نبودن بعضی از نسبت های متوسط صنعت. -1

ی همه شرکتها روش مطرح شده بر متوسط صنعت متكی است و همیشه متوسط صنعت مالك مناسبی برا -2

 نیست و باید مالحظات دیگری هم مد نظر باشد.

 

 نقد وجه نقدي جریان حساسیت

 ها، استدالل نمودند که اثر محدودیت های مالی بر رویه تامین مالی شرکت (2114)4رانهمكاو  دیتمار

وند. در نتیجه، می تواند به وسیله تمایل شرکت ها برای ذخیره قسمت عمده ای از جریان های نقدی نمایان ش

شرکت های با محدودیت مالی باید از حساسیت جریان نقدی وجه نقد باالیی برخوردار بوده و نگهداری وجوه نقد 

شرکت های بدون محدودیت مالی نباید به طور سیستماتیكی وابسته به میزان و تغییرات در جریان های نقدی آن ها 

گیزه احتیاطی از نگهداری وجوه نقد است. بدین صورت که شرکت های باشد. استدالل المیدا و دیگران مبتنی بر ان

با محدودیت مالی به منظور بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری سود آور آتی و جلو گیری از عدم بهره 

ها برداری از چنین فرصت های سرمایه گذاری غیر منتظره ای، قسمت زیادی از جریان نقدی را انباشته می کنند. آن

وجه نقد باالتری نسبت به شرکت های  -نشان دادند که شرکت های با محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی

بدون محدودیت مالی برخوردار هستند، نشان دادند که شرکت های با محدودیت مالی و نیازهای پوششی باال ) 

هستند( تمایلی قوی برای انباشت شرکت هایی که دارای جریان های نقدی پایین و فرصت های رشد باالتری 

وجوه نقدی حاصل از جریان نقدی مازاد داشته و میزان بدهی خودشان را عمدتا تغییر نمی دهند. در مقابل، شرکت 

های با محدودیت مالی و نیازهای پوششی پایین مشابه با شرکت های بدون محدودیت مالی عمل نموده و عمدتا 

به دلیل حفظ ظرفیت استقراضی( و تنها مبالغ پایینی از جریان نقدی مازاد را به اقدام به کاهش بدهی ها نموده )

 ( 2114)دیتمار و همكاران،حساب های وجوه نقدی منتقل می کنند.

وجه نقد  -سرمایه گذاری و جریان نقدی –اقدام به بررسی همزمان جریان نقدی  (2114) 2میكلسون و پارت

های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی از  نمودند. آنها نشان دادند که شرکت

                                                           
1 Dittmar, A., J. Mahrt-Smith, and H. Servaes 
2 Mikkelson, W. & M. Partch 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری باالتری برخوردار بوده و حساسیت جریان نقدی وجه نقد در شرکت های 

با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی، از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. آنها دلیل این نتایج را به انگیزه 

امالتی از نگهداری وجوه نقدی نسبت دادند. این امر داللت می کند که شرکت ها از جریان نقدی برای انجام مع

مخارج سرمایه ای استفاده نموده و بنابر انگیزه احتیاطی اقدام به انباشت وجوه نقدی نمی کنند. با توجه به تئوری و 

شود که شرکت های با محدودیت مالی باید از  پیشینه این تحقیق فرضیه این پژوهش بدین صورت تعریف می

 وجه نقد باالتری نسبت به شرکت های بدون محدودیت های مالی برخوردار باشند.  -حساسیت جریان نقدی

 

   مالی هايیتمحدود دوجو معیارهاي

خارجی  شرکت هایی را واجد محدودیت مالی می نامند که دارای دسترسی پایین و پرهزینه به منابع تامین مالی

باشند. از دالیل عمده وجود اختالف بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی به عدم تقارن اطالعاتی و مشكالت 

نمایندگی اشاره گردیده است، عدم تقارن اطالعاتی داللت بر این موضوع دارد که مشارکت کنندگان در بازار 

انی دارای اطالعات جزئی تری راجع به تصمیمات دسترسی یكسانی به اطالعات ندارند. مثال افراد درون سازم

استراتژیك شرکت بوده و آن را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار نمی دهند. عدم تقارن اطالعاتی موجب 

ایجاد ریسك و مخاطره اطالعاتی برای تامین کنندگان منابع مالی می گردد. تامین کنندگان منابع مالی در قبال 

ه تحمل می کنند، صرفی را برای تامین مالی در نظر  می گیرند. برای مثال در صورتی که اقدام ریسك اطالعاتی ک

به قرض دهی به شرکت نمایند نرخ بهره بیشتری طلب خواهند کرد و یا در صورتی که خواهان خریداری سهام 

منتشره شرکت را خریداری  منتشره شرکت باشند ارزیابی پایینی از سهام بعمل آورده و با قیمت پایین تری سهام

  (2،2117)گامبا و تریانتیسمی نامند. 4خواهند نمود. این موضوع را قیمت گذاری پایین

سوق دهد. مشكالت  4در نهایت عدم تقارن اطالعاتی می تواند شرکت ها را به سمت سرمایه گذاری حداقل

تواند کامال سازگار با منافع سهامداران  نمایندگی ناشی از جدا سازی مالكیت و کنترل است، منافع مدیران نمی

بوده و مدیران به افزایش اندازه شرکت تمایل دارند. بسیاری از پژوهش های آکادمیك نشان داده اند که مزایا و 

منافع مالی و غیر مالی مدیران در شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچك بیشتر است. بنابر این، هدف 

                                                           
1 Under pricing  
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ی حداکثر سازی ارزش شرکت، رشد اندازه شرکت باشد. تئوری جریان نقدی آزاد پیش مدیریت می تواند به جا

بینی می کند که به موازات افزایش در جریان نقدی آزاد، امكان دارد پروژه هایی اجرا گردد که دارای 

NPV.موگاردو و منفی باشند، پس مشكالت نمایندگی می تواند موجب سرمایه گذاری بیش از حد گردد(

 (4،2111دادوپین

سهامداران فراتر رفته و رابطه شرکت  -مشكالت نمایندگی می تواند از رابطه مدیران( در یافت که 4447)2جنسن 

اعتبار دهندگان را نیز دربر گیرد. مدیران به منظور ایجاد ارزش برای سهامداران می توانند برای سرمایه گذاری در 

دهندگان نیست انگیزه داشته باشند. این گونه سرمایه گذاری های پر  پروژه های پر ریسكی که مورد قبول اعتبار

ریسك موجب انتقال ارزش از اعتبار دهندگان به سهامداران می گردد، زیرا سهامداران هیچ گونه سودی که از 

ن محل این سرمایه گذاری ها ایجاد می شود را به اعتبار دهندگان پرداخت نكرده، در حالی که اعتبار دهندگا

قسمتی از ریسك ورشكستگی و ناتوانی مالی شرکت را تحمل می کنند. پس این انگیزه برای اعتبار دهندگان 

 وجود دارد که هزینه سرمایه را از طریق نرخ های بهره، مدت قرارداد و سایر موارد قانونی افزایش دهند. 

ارای محدودیت مالی نیست، کاری بسیار تعیین اینكه چه شرکتی واقعا دارای محدودیت مالی بوده و چه شرکتی د

پر مخاطره و دشوار است. لذا به منظور تفكیك شرکت ها به گروه شرکت های با محدودیت مالی و گروه شرکت 

های بدون محدودیت مالی نیازمند داشتن معیار هستیم. در ادبیات تئوریك و تجربی از معیارهای متعددی به عنوان 

لی استفاده شده است. ادبیات تئوریك مربوط به این معیارهای تفكیكی و ارتباط شاخص وجود محدودیت های ما

)مشكالت عدم تقارن اطالعاتی و نمایندگی( با تشریح بیشتری در زیر بررسی شده   آنها با نقص های بازار سرمایه

 است.  

 

 اندازه شركت  -الف

ارای مشكالت عدم تقارن اطالعاتی و استدالل شده است که شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچك د

نمایندگی بیشتری هستند)ارسالن و دیگران و ازدین و سالما(. استدالل نموده اند که شرکت های کوچك نسبت به 

شرکت های بزرگ دارای شفافیت اطالعاتی پایین تری هستند.و همچنین شرکت های بزرگتر دارای سهامداران 

ن سهامداران نظارت دقیق تر و با کیفیت تری بر مدیران داشته و بدین ترتیب سازمانی )حقوقی( بزرگی بوده و ای
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مشكالت نمایندگی را به حداقل ممكن می رسانند. در نتیجه شرکت های کوچك نسبت به شرکت های بزرگ 

دارای هزینه های باالتر مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه می باشند؛ لذا شرکت هایی که 

اندازه آنها از مقادیر میانه اندازه تمام شرکت های موجود در نمونه پایین تر باشد در ردیف شرکت های با 

محدودیت مالی و در غیر اینصورت در ردیف شرکت های بدون محدودیت مالی قرار می گیرند. مطابق با ارسالن 

تم طبیعی ارزش دفتر کل دارایی ها استفاده و دیگران و ازکان و ازکان برای اندازه گیری اندازه شرکت از لگاری

 شده است. 

 

 عمر شركت -ب

شرکت های با عمر باال از شهرت باالیی در بازار برخوردار بوده و همین امر موجب تسهیل دسترسی شرکت ها به  

هندگان تامین مالی خارجی می شود؛ زیرا ارتباط چنین شرکت هایی در یك دوره طوالنی تری از زمان با اعتبار د

تصویه می شود. همچین اندازه شرکت با عمر شرکت رابطه ای مثبت دارد. لذا شرکت هایی که عمر آنها کوچك 

تر از مقادیر میانه عمر تمام شرکت های موجود در نمونه باشد در گروه شرکت های با محدودیت مالی و در غیر 

اهند شد. برای اندازه گیری عمر شرکت از اینصورت در گروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی خو

 ( 4،4442)جنسن و مككینگتعداد سالهایی که از سال تاسیس شرکت سپری شده استفاده می شود.

 

 نسبت سود تقسیمی -ج

شرکت هایی که سود سهام تقسیم می نمایند نسبت به شرکت هایی که سود سهام تقسیم نمی کنند احتمال پایینی  

ت های مالی مواجه شود. زیرا زمانی که توانایی آنها در دسترسی به تامین مالی خارجی کاهش دارند که با محدودی

یابد، می توانند پرداخت سود سهام را متوقف نمایند ولیكن این معیار باید با احتیاط استفاده شود. زیرا قطع پرداخت 

د اثر منفی داشته باشد قطع سود تقسیمی سود سهام به منظور حفظ نقدینگی بر ارزش سهام شرکت در بازار می توان

موجب کاهش شهرت شرکت در بین سرمایه گذاران برون سازمانی گردیده و همین امر به نوبه خود موجب مشكل 

تر شدن تامین مالی خارجی می گردد ابستربروگ استدالل نمودند که سود تقسیمی، جریان نقدی آزاد را کاهش 

مالی خارجی می کند. کاهش جریان نقدی آزاد به نوبه خود موجب کاهش  داده و شرکت را مجبور به تامین
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مشكالت نمایندگی می گردد لذا شرکت هایی که نسبت سود تقسیمی آنها کوچك تر از مقادیر میانه نسبت سود 

تقسیمی تمام شرکت های موجود در نمونه باشد در گروه شرکت های با محدودیت مالی و در غیراینصورت در 

 (4444)اوپلر و همكاران،شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی خواهد شد.گروه 

 

 گروه هاي تجاري-د

در صورتی که شرکتی به یك گروه تجاری وابسته باشد احتمال پایینی وجود دارد که با محدودیت مالی مواجه  

واجه شود سایر اعضای گروه گردد استدالل می شود در مواقعی که یكی از اعضای گروه با محدودیت های مالی م

های مالی کاهش یابد. گوپاالن و به عضو دارای محدودیت های مالی کمك نموده و بدین ترتیب اثر محدودیت

های عضو ابزاری بسیار مهم برای انتقال وجه نقد در بین شرکت 4دیگران مستند نمودند که وام های درون گروهی

ای ضعیف تر استفاده می شود. برای مثال به طور متوسط مبلغ وام گروه بوده و معموال برای حمایت شرکت ه

درصد سود عملیاتی شرکت دریافت کننده وام در همان سال بود. آنها همچنین دریافتند که ارائه کننده  84معادل 

ه اصلی وامهای درون گروهی شرکت های بزرگ تر، سود ده تر و با دارایی های مشهود بیشتر بود و دریافت کنند

عمده وام های درون گروهی، شرکت های با قابلیت سوددهی پایین، با اهرم باالتر و دارایی های مشهود پایین تر 

هستند. همچنین گروه های تجاری ماهیت تنوع بخشی باالیی داشته و بدین ترتیب اقدام به توزیع ریسك نموده و 

الی موجب کاهش هزینه های تامین مالی و خارجی احتمال بحران مالی را کاهش می دهند. کاهش احتمال بحران م

خواهد شد. لذا شرکت هایی که عضو یك گروه تجاری نباشند در گروه شرکت های با محدودیت مالی و در غیر 

 ( 2114، 2)سوفیاینصورت در گروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی خواهند شد.

 

 شركتها در نقد وجوه اداره هاي شیوه

 ت جریانهای نقدی، جریانهای ورود و خروج وجوه نقد به سه دسته زیر تقسیم می گردد:در صور

 4جریانهای ناشی از فعالیتهای عملیاتی (4

                                                           
1 Intra group loan  
2 Sufi, A., 

سازمان حسابرسي)استانداردهاي حسابداري( صورت گردش وجوه نقد به پنج بخش  141در نشريه  - 3
در روش قبلي به سه بخش زير تقسیم  تقسیم شده در واقع بخش اول جريانهاي نقدي ناشي از عملیات

 ( پرداخت مالیات3( بازده سرمايه گذاري و بهره تامین مالي و )2( جريانهاي ناشي از عملیات، )1شد: )
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 جریانهای ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری (2

 جریانهای ناشی از فعالیتهای تامین مالی (4

تی، سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت لذا مانده وجوه نقد یا شبه نقد شرکت همواره تحت تاثیر تصمیمات عملیا

تغییر می کند. انجام به موقع و مناسب بسیاری از فعالیتهای اغلب منوط به وجود وجه نقد کافی در شرکت است، 

گاهی اوقات عدم دسترسی به وجه نقد کافی سبب می شود یك فعالیت خاص که برای شرکت دارای اهمیت 

ی سرمایه ای، انعقاد قرارداد جدید، استفاده از یك فرصت( متوقف شود. است )مانند خرید مواد، خرید کاالها

تنظیم و کنترل میزان وجه نقد بگونه ای که پاسخگوی نیازهای پیش بینی شده و پیش بینی نشده باشد اهمیت 

 (4479فراوانی دارد.)همتی،

هام تامین می گردد و یا از در صورت عدم وجود وجه نقد کافی در شرکت وجوه نقد یا از محل حقوق صاحبان س

محل وام، هر کدام از آنها هزینه سرمایه خاص خودش را دارد. لذا شرکتها برای نگهداری وجوه نقد اضافی 

متحمل هزینه می شوند و از آنجا که نگهداری اینگونه وجوه بازدهی هم ندارد لذا هزینه سرمایه بیشتر از نرخ 

 (2114یابد.)سوفی، بازدهی شرکت است و ارزش شرکت کاهش می

 

 تعریف مدیریت وجه نقد و مراحل اساسی آن

( در 4474) 4مدیریت وجوه نقد فرآیندی است که شرکت را در استفاده بهینه از وجه نقد کمك می کند. ونهرن

مدیریت وجه نقد عبارتست از اداره وجوه شرکت در جهت حداکثر کردن »تعریف مدیریت وجه نقد می گوید 

 (2،2119جانی و همكاران«.)قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن درآمد بهره وجوه بال استفاده

 

 تعریف مدیریت مطلوب وجه نقد نیازمند چند مرحله اساسی است: 

نیازهای شرکت حد مطلوب مانده وجه نقد شرکت تعیین شود. یعنی شرکت همواره چه مقدار  با توجه به (4

وجه نقد باید در اختیار داشته باشد که بیشتر از آن مازاد و کمتر از آن کمبود تلقی شود. البته ممكن است این رقم 

 بصورت یك دامنه مطرح شود.

ب وجه نقد پیش بینی پرداختها و دریافتهای دوره پیش بینی وجه نقد: دومین اقدام جهت مدیریت مطلو (2

                                                           
1 vonhrn. Tames 
2 Jani، E.، Hoesli، M.، Bender، A.، w.d 
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های آتی روزانه، هفتگی، ماهانه یا فصلی است. با در نظر گرفتن وجه نقدی که باید همواره در اختیار باشد و پیش 

 بینی های مذکور کمبود یا مازاد نقدینگی برآورد می شود.

م شرکت باید تالشهایی را برای تحقق و یا مدیریت دریافتنی ها و پرداختنی ها: پس از انجام مرحله دو (4

بهبود آنچه پیش بینی شده است انجام دهد. در این فرایند شرکت باید هر چه سریعتر دریافتنیها را وصول کند و 

 پرداختنیها را دیرتر تسویه کند.

 تصمیم گیری در مورد وجوه مازاد یا کمبود: مرحله نهایی مدیریت وجه نقد تصمیم گیری در مورد (9

 سرمایه گذاری وجوه مازاد پیش بینی شده و یا تامین مالی کمبودهای پیش بینی شده است.

 

 روشهاي تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد 

اولین گام شرکت در مدیریت وجه نقد تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد می باشد. برای بحث در مورد روشهای 

هداری وجه نقد را بیان می شود و سپس به تشریح مدلهای حد مطلوب تعیین حد مطلوب وجه نقد ابتدا دالیل نگ

 وجه نقد پرداخته می شود.

 (4،4441دالیل نگهداری وجه نقد توسط شرکتها و عوامل موثر بر آن به شرح زیر است. )روس و همكاران 

 بر اساس نظریه کینز نگهداری وجه نقد چهار دلیل می تواند داشته باشد: 

 زهای معامالتی یعنی پرداختهایی که برای امور جاری و عادی شرکتها انجام می شود.دلیل اول؛ نیا

دلیل دوم؛ نیازهای پیش بینی نشده که برای مقابله با آن شرکتها مقداری وجه نقد را بصورت ذخیره احتیاطی 

 نگهداری می کنند.

ی وجه نقد را بصورت ذخیره احتیاطی دلیل سوم؛ نیازهای پیش بینی نشده که برای مقابله با آن شرکتها مقدار

 نگهداری می کنند. 

 (2114، 2دلیل چهارم؛ بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری )تغییر در نرخ بهره( است.)مارچیا و مورا

تحلیل گران مالی و نویسندگان مدیریت مالی معموالً بر دو دلیل فوق الذکر تاکید دارند. برخی از نویسندگان نیز 

دلیل سوم )انگیزه سفته بازی و بهره برداری از فرصتهای تغییر در نرخ بهره( را مطرح نمی کنند و برخی  بطور کلی

                                                           
1 Stephen A. Ross & Et. Al 
2 Marchica. M.T., Mura, R 
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 دانند. دیگر هم نقش دلیل سوم را در نگهداری وجه نقد برای شرکتها بسیار ناچیز می

اری وجه نقد توسط بطور کلی انگیزه احتیاطی را هم مطرح نمی کند و عوامل نگهد 4افرادی همانند پروفسور راس

شرکتها را انگیزه معامالتی و مانده جبرانی بانكها می دانند. انگیزه معامالتی مربوط به پرداختیها و وصولیهای وجه 

نقد جزء عملیات جاری شرکت می باشد؛ پرداختیهایی که بابت دستمزد بدهی جاری، مالیات و سود تقسیمی انجام 

وش کاال و خدمات، فروش دارائیها و تامین مالی جدید صورت می گیرد از می شود و دریافتیهایی که از محل فر

جمله دالیل معامالتی است. اینگونه جریانهای ورودی و خروجی نقد کامالً همزمان نیستند، لذا الزم است مقداری 

را مكلف وجه نقد نگهداری شود تا شكاف و کسرها را جبران کند. بانكها معموالً شرکتهای طرف قرارداد خود 

می کنند مقداری وجه نقد در حساب جاری خودشان بطور ثابت نگهداری کنند که اصطالحاً به آن مانده جبرانی 

 (2،2119گویند. )ازکان

البته عوامل فوق الذکر تعیین کننده نهایی نیستند بلكه عوامل دیگری در نگهداری وجه نقد و میزان آن موثرند که 

 به شرح آن می پردازیم:

ه: مقایسه هزینه نگهداری وجه نقد با هزینه ناشی از عدم نگهداری وجه نقد، به عبارت دیگر اگر هزین (4

شرکت وجه نقد نگهداری نكند و بخواهد در زمان مطرح شدن نیاز، تامین مالی کند چقدر هزینه اضافی متحمل 

 (4،4479می شود.)میر و مجلوف

لحاظ هزینه به نفع شرکت باشد که وجه نقد نگهداری سهولت دسترسی به وجه نقد در زمان نیاز: اگر از  (2

 نكند و در زمان نیاز آن را تامین کند، آیا می توان به سادگی وجه نقد مورد نیاز را تامین کرد.

میزان وجه نقد مورد نیاز: هر چه میزان وجه نقد مورد نیاز شرکت بیشتر باشد امكان تهیه به موقع آن  (4

 ( 2114رکت به نگهداری وجه نقد بیشتر می شود.)دیتمار و همكاران، مشكل تر می شود لذا گرایش ش

: هر چه محل مصرف حساس تر باشد و امكان تاخیر  محل مصرف وجه نقد و امكان به تاخیر انداختن آن (9

 در مصرف وجه نقد مشكل تر باشد شرکت ناچار می شود وجه نقد بیشتری نگهداری کند.

 به شرایط درونی و بیرونی شرکتها مریوط است که قبالً تشریح شد.عوامل دیگر در نگهداری وجه نقد  (8

 

                                                           
1 Ross 
2 Ozkan Aydin, Ozkan Neslihan 
3 Myers، S.C.، Majluf، N.S 
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 مدلهاي تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد 

 مدلهای مختلفی برای تعیین حد مطلوب وجه نقد ارائه شده که چهار مدل آن بیان می شود.

 مدل استون -9اور  –مدل میلر  -4مدل برانك   -2مدل بامول -4

ا مفروضاتی در زمینه الگوی جریان نقدی شرکت به همراه سایر شرایط دارند و از این رو هر کدام از این مدله

 ( 4479، 4اعتبار آنها هم به اندازه اعتبار مفروضات آنها می باشد.)امری

 الگوهای جریان نقدی مختلفی برای یك شرکت وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:

ا دریافت و بتدریج آنرا خرج می کند. طی مدت مذکور هیچگونه شرکت در مقاطع خاص وجه نقد ر -4

وجه نقدی دریافت نمی شود و در انتهای دوره که وجه نقد به صفر می رسد مجدداً وجه نقدی را وصول و باز هم 

 بتدریج آن را خرج می کند این الگو در طول سال با فاصله های مشابه ادامه دارد.

یج وصول می کند )مثالً در یك دوره یك ماهه( ولی پرداختها را یكجا شرکت دریافتهای خود را بتدر -2

 انجام می دهد.

 دریافتها و پرداختها در مقاطع خاص و با فاصله معین انجام می شود. -4

دریافتها و پرداختهای شرکت بگونه ای است که مانده نقدی خالص شرکت از توزیع نرمال برخوردار  -9

 باشد.

 قابل مشاهده باشد.   الگوهای فوق در فصول مختلف، در طول یك سال ترکیبی از -8

 نوعی بی نظمی بر توزیع مانده نقدی خالص حاکم باشد. -2

 اینك به تشریح چهار مدل تعیین حد مطلوب وجه نقد می پردازیم:

 

 

 (Baumol-1952مدل بامول ) (1

گوی اول است یعنی شرکت ویلیام بامول مدلی را ارائه کرد که در آن فرض می شود جریان نقدی شرکت مانند ال

 دریافتهای نقدی را یكجا و پرداختهای نقدی را بطور یكنواخت و به تدریج انجام می دهد.

 

                                                           
1 G. Emery 
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 (1نمودار شماره )                                              

ه( نگهداری شرکتی که با وضعیت فوق مواجه است اگر مبالغ دریافت شده را در یك حساب جاری )بدون بهر

کند و بر حسب نیاز از آن برداشت کند و پرداخت ها را انجام دهد عمالً با خواب سرمایه در وجه نقد مواجه است، 

زیرا به اندازه پرداخت های روز آخر وجه نقد را در کل طول دوره راکد نگهداشته و به اندازه پرداختهای یك 

ه اندازه پرداختهای نیمه دوم دوره، وجه نقد را به اندازه نصف سوم آخر وجه نقد را به مدت سه چهارم دوره و ب

دوره راکد گذاشته است. )و همینطور الی آخر(. بنابراین شرکت باید اقدام مناسبی برای اداره صحیح این وجوه 

 (4،4471انجام دهد.)ریچارد و الژلین

ی توان در مدتهای مناسب سرمایه وجه نقد اضافی که همواره در بخشهای مختلف دوره در اختیار است را م

گذاری کرد تا ضمن بهره برداری از سود حاصل از سرمایه گذاریها در مواقع نیاز نیز از طریق فروش آن سرمایه 

 (4478، 2گذاریها به وجه نقد دسترسی پیدا کرد.)گیلمار

 کرد.  اگر این الگو مد نظر باشد استراتژیهای مختلفی برای سرمایه گذاری می توان اتخاذ

یك استراتژی می تواند به صورتی باشد که یك دوم وجوه دریافتی سرمایه گذاری شود و بقیه آن  -4

نگهداری شود تا در نیمه اول دوره برای پرداختها استفاده شود و برای نیمه دوم سرمایه گذاریهای انجام شده 

 (2114، 4فروخته شود تا از محل آن پرداختهای نیمه دوم انجام شود.)یافی

این استراتژی را در دو معامله ای گویند، زیرا یكبار سرمایه گذاری انجام می شود و یكبار فروخته می شود. حال 

 اگر شرکتی این استراتژی را انتخاب کند حاصل آن چنین خواهد شد؛

                                      IyIy 
4
1

2
1

2
1

 = درآمد سرمایه گذاری 

 Iنرخ بهره دوره =                                                                               

 yمیزان سرمایه گذاری =                                                                            

                                                           
1 Richard.V., D. & E.J. Laughlin 
2 gillmer R 
3 Yafee, R 

 دقمانده وجه ن

 زمان
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معامالتی داشته باشیم سود حاصل  ریال هزینه های Aاگر برای سرمایه گذاری و خروج از سرمایه گذاری هر مرتبه 

 از این اقدام شرکت به شرح زیر خواهد بود:

                                                           AIy 2
4
1

سود = 

استراتژی دیگر می تواد به این صورت باشد که پس از دریافت وجوه نقد دو سوم آن سرمایه گذاری  -2

شود و یك سوم آن برای پرداختها نگهداری شود. پس از گذشت یك سوم دوره، یك سوم دیگر پول برای 

مصرف یك سوم بعدی دوره از سرمایه گذاری خارج می شود. یك سوم باقیمانده که تا پایان دو سوم دوره هنوز 

 ی شود.در سرمایه گذاری حفظ شده برای مصرف باقیمانده دوره از سرمایه گذاری خارج م

بدین ترتیب مالحظه می شود که یك سوم پول برای دو سوم دوره سرمایه گذاری می شود و یك سوم  -4

دیگر برای 
3
1

 دوره سرمایه گذاری می شود. 

ری تبدیل این استراتژی را استراتژی سه معادله ای گویند یك مرتبه سرمایه گذاری می شود و دو مرتبه سرمایه گذا

 به نقد می شود.          

                               Iy)Iy()Iy(
3
1

3
1

3
1

3
1

3
2































 درآمد سرمایه گذاری = 

 چون سه معامله انجام شده هزینه معامالت هم به شرح زیر است:  

                                                                              A ×4 هزینه معامالت = 

 در نتیجه سود حاصل از استراتژی سه معامله ای به شرح زیر خواهد بود: 

                                                                                    AIy 3
3
1

سود = 

د که با افزودن تعداد معامالت انتظار می رود سود بیشتری حاصل بنابراین با توجه به دو نمونه فوق مالحظه می شو

      شود که فرمول کلی آن به شرح زیر است:       NAIyN/)N(   = سود21

 Nتعداد معامالت =                                                                                      

 

( هم افزایش A( بیشتر شود، درآمد ناشی از بهره هم بیشتر می شود و هزینه معامالت )Nداد معامالت )هر چه تع

 می یابد. نمودار هزینه )درآمد( را می توان به صورت زیر نمایش داد: 
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 (2نمودار شماره )                                               

 

 به سمت بی نهایت میل کند حد معادله درآمد چنین است: با فرض اینكه تعداد معامالت 

  IyIyN)N(imN 2
121 


 

( نشان می دهد که فاصله بین هزینه و درآمد در یك نقطه به حداکثر می رسد. که این نقطه را با 2نمودار شماره )

          می توان بدست آورد:   Nمشتق گیری از تابع سود نسبت به  
2
12A)Iy(N*      

 
 

 تعداد معادله بهینه که منجر به حداکثر شدن سود می شود. : 

                                                          y)N/N( ** 1  میزان سرمایه گذاری اولیه : 

                                                                  y)N/( * 1 مقدار هزینه : 

    سود حاصله نیز به شرح زیر محاسبه می شود:       NAIyN/)N(   = سود  21

 

 (Beranek-1963مدل برانك  ) (2

ی در این مدل فرض بر اینست الگوی جریان نقدی مفروض در مدل برانك همان الگوی مورد نظر با مول است ول

شرکت بتدریج وجوهی را طی یك دوره دریافت می کند و یك مرتبه آن را پرداخت می »که 

 (4،4441کند.)استولز

                                                           
1 Stulz, R 

 هزينه
 درآمد

 هزينه )درآمد(

 Nتعداد معامالت=
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 ( 3نمودار شماره )                  

 

ینكه یك دوم بنابراین شرکت می تواند در فاصله بین دریافت و پرداخت اقدام به سرمایه گذاری نماید. مثالً هم

 وجوه نقد دوره دریافت شده برای نصف دیگر دوره سرمایه گذاری کند.

اگر الگوی جریان نقدی فوق را برای شرکت قبول کنیم، برای تعیین استراتژی )بیان تعداد و میزان سرمایه گذاری 

 و خروج از سرمایه گذاری( از معامالت مورد نظر مدل بامول استفاده می شود.

                                )/()A/Iy(N* 212  تعداد معامالت = 

                                                   )N/(y  = مقدار سرمایه گذاری1

 

 (Miller &orr-1966اور ) -مدل میلر (3

ا نشان می دهد. در این مدل برای مانده نقدی خالص یك ر اور  -( نحوه عمل مدل میلر9نمودار شماره )

دامنه و یك هدف تعریف می شود. جریان نقدی شرکت بطور تصادفی بین حد باال و پایین دامنه نوسان دارد 

جریان نقدی شرکت مادامیكه در این دامنه قرار دارد هیچگونه معامله ای انجام نمی دهد. زمانی که مانده نقدی به 

ی رسید شرکت به اندازه فاصله بین حد باالیی و مانده هدف اوراق بهادار قابل معامله می خرد. این امر حد باالی

سبب می شود مانده نقدی خالص به حد هدف برسد و اگر مانده نقدی به حد پایین رسید شرکت به اندازه فاصله 

نقدی را افزایش دهد و به مانده نقدی هدف  بین حد پایینی و مانده اوراق بهادار قابل معامله می فروشد تا دامنه

 (2114برسد.)میكلسون و پارت،

( طبق نظر مدیر شرکت و بر حسب میزان ریسكی که مدیر در مواجه با کمبود نقدینگی Lحد پایین مانده نقدی )

 می پذیرد تعیین می شود.

 

 زمان
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 ( 4شماره ) نمودار                                                   

 

درصدد تعیین حد باالیی و حد هدف مانده نقدی شرکت است برای تعیین این دو حد همانند  اور -مدل میلر

اور  -مدلهای قبلی هزینه فرصت و هزینه معامله مدنظر قرار می گیرند. تفاوتهای اساسی که در مفروضات مدل میلر

عداد معامالت هر دوره را ثابت نمی گیرد بلكه آن را یك اور ت -و مدلهای قبلی وجود دارد اینست که مدل میلر

اور برای حداقل کردن  -متغییر تصادفی می داند که از دوره ای به دوره دیگر می تواند تغییر کند. در مدل میلر

 هزینه فرصت و هزینه معامله، مانده نقدی خالص هدف به شرح زیر تعیین می شود:

     LKFQZ  )4/23(3* 

ZLZH    حد باالیی نیز به شرح زیر تعیین می شود: **  3     

 

 اور شده است به شرح زیر است:  -انتقادهایی که به مدل میلر

الگوهای نرمال جریان نقدی این فرض را دارد که شرکت هیچگونه پیش بینی راج به جریان نقدی آتی  -4

نیست، معموالً شرکتها پیش بینی هایی را برای جریان نقدی آتی خود  خود انجام نمی دهد که در عمل اینگونه

 انجام می دهند.

اور فرض نرمال بودن جریانهای نقدی است مطالعات تجربی مختلفی  -با توجه به اینكه اساس مدل میلر -2

 نشان می دهد که هم نرمال بودن و هم عدم همبستگی جریانهای نقدی با اشكال مواجه است. 

انده نقدی که شرکتها نگهداری می کنند معموالً از آنچه مدل می گوید بیشتر است.)دوربتز و متوسط م -4

 (4،2141همكاران

 

                                                           
1 Drobetz, W, M.Gruninger and S.Hirschvogl 
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 (Stone- 1972مدل استون ) (4

اور نگرش حدود کنترلی اتخاذ می کند. هر گاه مانده وجه نقد از حدود کنترلی  -مدل استون هم مانند مدل میلر

متی را می گیرد که باید کاری انجام دهد. البته در مدل استون بر خالف مدل )باال و پایین( خارج شود شرکت عال

اور این عالمت به طور خودکار منجر به سرمایه گذاری یا خروج از سرمایه گذاری نمی شود. بلكه بستگی به  -میلر

ی انجام ارزیابی برآوردهای مدیریت از جریانهای نقدی آتی دارد. اطالعاتی که از مدل استون حاصل می شود برا

 (2114از سوی مدیریت است و نه برای اقدام در جهت سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری. .)میكلسون و پارت،

( UCL2,LCL2( و حدود کنترلی بیرونی )4UCL1, LCLدر مدل استون دو نوع حدود کنترلی درونی )

نترل بیرونی نرسد شرکت هیچگونه ارزیابی انجام تعیین می شود. تا زمانی که مانده وجه نقد پایین تر از حدود ک

نمی دهد. هنگامیكه مانده نقدی از حدود مذکور خارج شد، شرکت با اضافه کردن جریان نقدی مورد انتظار چند 

روز آتی به مانده جاری، جمع این دو رقم را )که مانده نقد مورد انتظار چند روز بعد است( بررسی می کند و در 

از حدود کنترل داخلی باشد اقدام به معامله می کند، در غیر اینصورت چشم پوشی می کند. نوع  صورتیكه خارج

اور است و اندازه معامله هم با توجه به مانده وجه نقد هدف تعیین می شود.البته در مدل  -معامالت شبیه مدل میلر

اور یا طبق نظر  -ارجی با مدل میلراستون رویه تعیین حدود کنترلی و افق مورد انتظار مشخص نیست. کنترل خ

 مدیریت تعیین می شود.

 

 گیرينتیجه 

همانگونه که مالحظه شد مدلهای چندگانه درصدد بودند راهنمایی هایی را برای سرمایه گذاری کوتاه مدت 

« عدم اطمینان»شرکت بیان کنند. تفاوت آنها در الگوی جریان نقدی شرکت است و به لحاظ نحوه دخالت دادن 

نیز تفاوت هایی دارند. تشابه آنها هم در این بود که دو عامل: هزینه معامالت و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری 

 وجوه مازاد را مدنظر قرار می دادند.

برای اینكه از این مدلها در عمل استفاده شود. ابتدا باید تفاوت بین هزینه ها و درآمدها بررسی شود. هر چه هزینه 

ه درآمد ناشی از سرمایه گذاری ها بیشتر باشد معموالً شرکت ها میل کمتری به سرمایه گذاری دارند و ها نسبت ب

 در این شرایط استفاده از این مدلها مفید است. برای تعیین استفاده از مدلها دو بررسی باید صورت گیرد: 

  عرضه کنندگان و شرایط فروش ابتدا با در نظر گرفتن سیاست شرکت در زمینه میران و نحوه پرداخت به
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 شرکت، الگوی جریان نقدی آن شناسائی شود. 

 .توزیع احتمال جریان نقدی خالص شرکت از لحاظ تجربی بررسی شود 

مدلهای تعیین حد مطلوب وجه نقد سبب راهنمایی هایی برای تعیین زمان تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت 

می کنند که در چه سطحی از مانده نقدی خالص شرکت باید سرمایه هستند. به عبارت دیگر این مدلها مشخص 

 گذاری و تامین مالی کند و مبلغ آن چه میران است.

مدلهای مذکور تنها چارچوبی برای شرکت ارائه می دهند ولی در عمل استراتژی شرکت منوط به پیش بینی هائی 

کت پیش بینی مناسبی از وضعیت ورودی و است که از ورود و خروج وجه نقد در دوره آتی دارد. اگر شر

خروجی نقدی در آینده و مانده نقدی خالص در دوره های آتی داشته باشد می تواند متناسب با آن اقدامات 

 سرمایه گذاری کوتاه مدت یا تامین مالی کوتاه مدت را برنامه ریزی کند.
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