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 وام های بانکی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه 

 

 حمیدرضا عرفی

 علی شاه مرادی بجستانی

 چکیده

بعضی تحقیقات . مطالعات نظری و تجربی به شدت تاثیر اهرم مالی شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری را بررسی نموده اند

وام های بانکی و سرمایه گذاری شرکت بررسی رابطه هدف از این تحقیق . ابطه مثبت را تایید نموده اندرابطه منفی و برخی ر

-نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفیلحاظ هدف از تحقیق از  .های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است

جام این تحقیق از رگرسیون داده های پنلی با نرم افزارهای برای ان. فرضیه تدوین شد 4برای انجام تحقیق . همبستگی است

این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله . استفاده شد 81و اس پی اس اس  6 ایویز

ایه گذاری شرکت بین وام های بانکی و سرم یافته ها نشان داد که. تایی بررسی شد 676با نمونه ای  8393تا  8319زمانی 

 .های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبتی وجود دارد

 وام های بانکی، وام کوتاه مدت، وام بلند مدت، سرمایه گذاری: کلمات کلیدی
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Abstract 

Theoretical and empirical studies have extensively investigated the impact of a firm's 

financial leverage on its investment decisions. Some of researches confirmed positive relation 

and also some negative relation confirmed. The purpose of this research is Survey of 

Relationship among Bank loans and Investment in the Listed Companies in Tehran Stock 

Exchange. The research from the viewpoint of purpose is practical and from the viewpoint of 

execution method is descriptive-correlation. For this research 4 hypotheses is compiled. To 

conduct this research we use panel regression models via Eviews 6 and spss 18 statistical 

software. This subject surveyed in Tehran Stock Exchange listed companies 670 since 2010-

2015. The findings show that there are positive relation among Bank loans and Investment in 

the Listed Companies in Tehran Stock Exchange. 
Key Words: Bank Loans, Short-term Loan, Long-term Loan, Investment 
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 بیان مسأله

بورس با ارتباطی که بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر برقرار می کند، . بورس اوراق بهادار مهم ترین رکن اقتصاد هر کشور است

سرمایه گذار مذکور می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی   .سرمایه مرتبط با سرمایه گذاران را به شرکت ها منتقل می کند

از حقیقی و یا حقوقی در بهبود میزان سرمایه شرکتهای سهام موثر بوده و شیوه ای برای تامین مالی سرمایه گذاری اعم . باشد

شرکتها عالوه بر تامین مالی از طریق سهام از بانک ها نیز وام می گیرند که وام های مربوطه به دو شکل . این شرکتها می باشد

شرکت را بر ( بدهی های)ی به طور گسترده ای تاثیر اهرم مالیمطالعات تجربی و نظر. کوتاه مدت و بلند مدت می باشد

و تعدادی  این مطالعات نشان داده که این ارتباط منفی بوده است برخی ازنتایج . تصمیمات سرمایه گذاری بررسی نموده اند

الی و سرمایه گذاری برای همچنین بررسی ها نشان داده که ارتباط منفی بین اهرم م. نیز نشان داده که این ارتباط مثبت است

در مطالعات هم نسبت های وام کوتاه مدت و هم نسبت های وام بلند . شرکتهای دارای فرصت رشد کمتر ضعیف تر بوده است

ارتباط  تحقیقات بیان نموده اند. هر دو نوع بدهی تایید شده است مورد نظر درمدت مورد بررسی قرار گرفته اند و ارتباط 

ای وام بانکی و سرمایه گذاری در شرکتهایی که دارای نسبت وام بلندمدت بیشتری هستند ضعیف تر منفی بین نسبت ه

با توجه به موارد مذکور مسئله ای که در ذهن بوجود آمد این بود که آیا بین بدهی های (. 4684جیانگ و زنگ، )است

  .و سرمایه گذاریشان ارتباط وجود دارد( بلند مدت اعم از کوتاه مدت و)شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 رورت تحقیقض

بر مینای فرض آرمانی که بازارهای مالی کامل و بدون نقص اند بنا نهاده ( 8991)8تئوری نامربوط بودن اهرم مودیگلیانی و میلر

طریق تامین مالی بدهی و  در مدل آنها یک شرکت با فرصت های سرمایه گذاری خوب قادر به تامین وجوه اضافی از. شد

نتیجه گیری مودیگلیانی و میلر زمان های زیادی مورد بحث و چالش قرار گرفت زیر دنیای امروز خالی از نقص . سرمایه است

( 8993)4تئوری دنیس و دنیس. در مقابل این تئوری تاکنون محققان زیادی به بررسی صحت این موضوع پرداختند. نیست

به عالوه کاهش در مخارج سرمایه ای مرتبط با افزایش . ارج سرمایه ای به دنبال افزایش در اهرم یافتندکاهش معناداری در مخ

یافتند که شرکتها سرمایه ( 4668)3پیر و شیو داسانی. معناداری در ثروت سرمایه ای کردن مجدد سهامداران شرکت است

تضاد در  (.4684جیانگ و زنگ، )کنند تخصیص می دهندبیشتری را به بخش هایی که جریان های نقدی بیشتری تولید می 

 .این تحقیقات اهمیت بررسی ارتباط بدهی ها و سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس را نشان می دهد

 اهداف تحقیق 

 .رسی استشرکتهای بو وام ها بانکی بر سرمایه گذاریهدف آرمانی و کلی تحقیق توسعه اقتصاد از طریق بررسی تاثیر 

 8393تا 8319شرکتهای بورسی در سال  ارتباط وام های بانکی کوتاه مدت و بلندمدت بر سرمایه گذاریبررسی هدف ویژه 

 .است

 ارتباط وام های بانکی کوتاه مدت و بلندمدت بر سرمایه گذاری شرکتهای بورسی عمدتاً تولیدیبررسی  هدف کاربردی تحقیق

 .دف کاربردی تحقیق می باشددر بورس اوراق بهادار تهران ه

 مبانی نظری تحقیق

سرمایه گذاری . مطالعات تجربی و نظری به طور گسترده ای تاثیر اهرم مالی را بر تصمیمات سرمایه گذاری بررسی نموده اند

ری در سرمایه گذا. سرمایه گذاری در دارایی های مالی و سرمایه گذاری در دارایی های واقعی. به دو شکل انجام می شود

سرمایه گذاری در دارایی های واقعی دارای تاثیر بر . دارایی های مالی دارای درآمد بهره و تغییر در قیمت این دارایی هاست

به دلیل قیمت باالی دارایی های . فعالیت های شرکت است و از سویی دیگر با تغییر قیمت بر سود شرکت تاثیر گذار است

                                                 
1

 .  Modigliani and Miller 
2
 . Denis and denis 

3
 . Peyer and Shivdasani 
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تحقیقات زیادی هم این موضوع را . برای خرید این نوع از دارایی ها از وام استفاده می نمایندواقعی معموالً افراد و شرکتها 

 (. 4684، 4جیانگ و زنگ)تایید نموده و نشان داده اند که وام های بانکی بر سرمایه گذاری اثرگذار است

ی دریافتند که در بازار امریکا اهرم با محققان زیاد. تمرکز اکثر مطالعات قبلی بر روی اقتصادهای توسعه یافته بوده است

آنها همچنین نشان دادند که ارتباط منفی برای شرکتهای با رشد پایین نسبت به شرکتهای . سرمایه گذاری ارتباط منفی دارد

قان تئوری این محق. نیز در کاندا به شواهدی مشابه تحقیقات آمریکا یافتند( 4669)ایوازیان و همکاران.با رشد باال قوی تر است

یان وجود مطالعات تجربی زیادی توسط محققان متعدد با استفاده از داده های ببا . سرمایه گذاری مازاد را پشتیبانی می نمایند

 بایافته های مربوط به اقتصاد های توسعه یافته . شرکتهای آمریکایی تئوری سرمایه گذاری پایین را پشتیبانی نموده اند

در اقتصادهای توسعه یافته بانکها و بازارهای اوراق بدهی دولتی تامین مالی شرکتی . متفاوت استعه اقتصادهای در حال توس

هم بانک ها و هم دیگر انتشاردهندگان اوراق بدهی دولتی به دنبال حداکثر بازده سرمایه گذاریشان . بیشتری فراهم می نمایند

ر حال توسعه بازارهای اوراق بدهی عمومی معموالً رو به گسترش اند در حالیکه در اقتصادهای د.  با ریسک تعدیل شده هستند

همه این موارد برای بیان ارتباط بین بدهی های بانکی و سرمایه گذاری .  و بانک های تجاری بوسیله دولت کنترل می شوند

حقیق بیان نمود که فرصتهای با توجه به ادبیات ت( 4684)تحقیق جیانگ و زنگ  (.4684جیانگ و زنگ، )های بیان گردیده اند

ها، اندازه شرکت و شاخص بازار سهام نیز بر میزان سرمایه گذاری ها اثرگذارند که باید  یرشد، جریان های نقدی، بازده دارای

عوامل فرصتهای رشد، جریان های نقدی، بازده دارایی ها، اندازه . در ارتباط بین وام و سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند

شاخص بازار نیز اگرچه عاملی بیرونی است اما به . عوامل داخلی شرکتها می باشند که در اکثر روابط مالی اثرگذارند شرکت

 :در ادامه این موارد تشریح می شوند. شدت بر رویه های مالی شرکتهای سهامی اثرگذار است

معیار نسبت ارزش بازار . تلفی استفاده می شودبرای اندازه گیری فرصت های رشد شرکتها از معیارهای مخ :فرصت های رشد.8

در برخی . حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام جزء رایج ترین معیارهای این شاخصه می باشد

(. 4684، 9گوپاالن و همکاران)تحقیقات نیز از مخارج سرمایه ای صورت گرفته به عنوان فرصت های رشد استفاده می شود

 .از معیار کیوتوبین و رشد فروش برای بیان این متغیر استفاده نموده اند( 4684)نگجیانگ و ز

است نشاندهنده میزان نقدینگی در حال  رجریان های نقدی که بر تصمیمات مالی شرکتها بسیار اثرگذا  :جریان های نقدی.4

مهم ترین . ی شرکتها در نظر گرفته شودورود و خروج در شرکت است که نیاز است در بررسی ارتباطات بین متغیرهای مال

 . (4684گوپاالن و همکاران، )جریان های نقدی جریان های نقدی حاصل از عملیات شرکت اند

نرخ بازده دارائی ها  یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعالوه هزینه بهره به  :بازده دارایی ها.3

به مهارت های تولید و  فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار  نرخ بازده دارایی ها. مجموع دارائی ها بدست می آید

بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارائی ها، ایرادهایی که بر سود . مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد

به اینکه دارائی ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده  با توجه. حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد می باشد

نرخ بازده می شوند، بنابراین ارزش واقعی دارائی ها ممکن است بسیار پائین تر یا باالتر از ارزش های دفتری آنها باشد، بنابراین 

 نرخ بازده دارایی هاهمچنین . ار گرفته شوندپایین ضروتاً به این مفهوم نیست که دارائی ها باید در جای دیگری بک دارایی ها

نیدلز و . )باال به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارائی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید

 .(4688، 6کروسون

                                                 
4
 . Jiang & Zeng 

5
 . Gupalan et al. 

6
 . Needles & Crosson 
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ازه شرکت متنوع اند که شاخص های اند. قطعاً اندازه شرکت بر توان شرکت در تصمیمات مالی اثرگذاری دارد :اندازه شرکت. 4

گوپاالن و همکاران، )معموالً از لگاریتم طبیعی دارایی ها، لگاریتم طبیعی حقوق صاحبان سهام و یا فروش استفاده می شود

4684 .) 

بررسی ارزش معامالت بورس از آن جهت حائز اهمیت است که از نقش ویژه ای در تعیین شرایط حاکم بر  :شاخص بازار. 9

با افزایش ارزش معامالت، بورس رونق می گیرد و با کاهش ارزش معامالت، بورس وارد شرایط رکودی . ردار می باشدبازار برخو

از آنجا که شرایط . جهت بررسی وضعیت بازار از شاخص بازار که معیار تشخیص وضعیت بازار است استفاده می شود  .می شود

است لذا این متغیر به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرها بر روابط مالی  شرکتهای پذیرفته شده بورس بر این متغیر اثرگذار

 (4684گوپاالن و همکاران، )شرکتها بیان گردیده است

 (پیشینه تحقیق)مبانی تجربی

 .در این قسمت به تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در رابطه با موضوع اشاره می شود

 پیشینه خارجی

و سرمایه گذاریشان ( اعم از کوتاه مدت و بلند مدت)تحقیقی بررسی نمودند که آیا بین بدهی هادر ( 4684)جیانگ و زنگ

این بررسی در بورس . ارتباط وجود دارد و اینکه میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی بر این ارتباط موثر است یا نه

سرمایه گذاری ها ارتباط منفی وجود دارد و میزان سرمایه نتایج نشان داد که بین بدهی ها و . اوراق بهادر چین انجام شد

 . گذاری سرمایه گذاران نهادی بر این ارتباط تاثیری ندارد

تحقیقی با عنوان سررسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ( 4683) 7سیمون و جان

 4666تا  4663های   در بورس اوراق بهادار آمریکا و در فاصله بین سالاین تحقیق در مورد شرکتهای موجود . انجام دادند

نتایج این تحقیق نشان داد بین بدهی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ارتباط مثبت معناداری . انجام شد

این ارتباط در شرکتهای با فرصت  وجود دارد که این ارتباط با تئوری بحران مالی سازگار است همچنین یافته ها نشان داد که

 . سرمایه گذاری بیشتر کمی ضعیف تر از سایر شرکت ها بوده است 

1گوپتا و همکاران
یک مطالعه بین المللی و مقطعی با عنوان اجبار قانونی، بدهی کوتاه مدت و مدیریت سود انجام ( 4661(

اد که بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود ارتباط مثبت سازگار با تئور ی بحران مالی یافته های تحقیق نشان د. دادند

. همچنین یافته ها نشان داد که این ارتباط در کشورهای با نظام قانونی ضعیفتر این ارتباط بیشتر است. معناداری وجود دارد

 .در این مطالعه به فرصتهای سرمایه گذاری شرکتها توجهی نشد

عنوان مدیریت سود و حفاظت از سرمایه گذار را در چندین کشور و در سطح بین المللی تحقیقی با ( 4663)9لیوز و همکاران

یافته ها نشان داد که هر چه هزینه های نمایندگی بیشتر باشد مدیریت نیز سود را بیشتر دستکاری نموده و در . انجام دادند

 .نهایت مدیریت سود بیشتری را انجام می دهد

نتایج نشان داد که بدهی بر کیفیت گزارشگری مالی . نوان  مشخصه های اعتبار شرکت انجام دادتحقیقی با ع( 8997) 86مایرز

همچنین یافتند که هرچه سررسید بدهی ها کوتاهتر باشد این تاثیر . اثرگذار است که مبتنی بر قاعده تئوری بحران مالی است

وی همچنین ارتباط بدهی با . رای دریافت وام هستندچرا که شرکت ها به دنبال راضی کردن وام دهندگان ب. قوی تر است

همچنین یافته ها نشان داد که مدیریت سود . مدیریت سود را بررسی نمودند و ارتباط مدیریت سود را با بدهی ها تایید نمودند

 .در شرکتهای با فرصت سرمایه گذاری بیشتر کمتر از سایر شرکت ها بوده است

                                                 
7
 . Simon & John 

8
 . Gupta et al 

9
 . Leuz et al 

10
 . Myers 
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 پیشینه داخلی

ژوهش حاضر به بررسی تأثیر پ. تحقیقی در خصوص سررسید بدهی و سرمایه گذاری انجام دادند( 8393)فروغی و یونسی

 8316شرکت به روش حذفسیستماتیک طی سال های  79به این منظور . سررسید بدهی بر ناکارایی سرمایه گذاری می پردازد

برای اندازه گیریناکارایی سرمایه گذاری از مدل . شد از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب 8398تا 

و برای ارزیابی سررسید بدهی از شاخص بدهی ( 8396)تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل ( 4669)بیدل و همکاران 

همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش . استفاده شد( 4684)های کوتاه مدت کوتیالس گماریز وسنچز بالستا 

نتایج پژوهش نشان داد که دربورس تهران برخالف . داقل مربعات تعمیم یافته و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردیدح

مبانی نظری و پیشینه پژوهش، عمال سررسید کوتاه تر بدهی بر کاهش عدم تقارن اطالعاتی و در نتیجهکاهش مشکالت 

 .حد، تأثیر معناداری نداردسرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از 

تحقیق حاضر تاثیر عوامل مالی بدهی، نقدینگی و اندازه ی شرکت بر تحقیقی انجام دادند که ( 8394)پورآقا جان و ذبیحی

هدف تحقیق، بررسی تاثیر بدهی . ارتباط بین منابع داخلی و مخارج سرمایه گذاری شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد

جریان نقدی و اندازه شرکت بر حساسیت -جریان نقدی، نقدینگی بر حساسیت سرمایه گذاری-ه گذاریبر حساسیت سرمای

شرکت  846جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های -سرمایه گذاری

از بین . بر تحلیل داده های تابلویی مبتنی استاین پژوهش از نوع همبستگی بوده و . است 8319الی8319در فاصله زمانی

روش های اثرات مشترك، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برای برآورد مدل و آزمون فرضیه ها، روش اثرات ثابت با استفاده از 

ر نتایج حاصل از آزمون تجربی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که تاثی. لیمر و آزمون هاسمن انتخاب گردید Fآزمون 

-ارتباط مثبت بین اندازه ی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری. جریان نقدی مثبت است-بدهی بر حساسیت سرمایه گذاری

جریان  -دار بین متغیر نقدینگی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری وجود رابطه معنی. جریان نقدی نیز مورد تائید قرار گرفت

که سهام نقدی در نمونه های مورد بررسی اثرات منفی و دارایی نقدی اثر گیرد اما از آن جایی  نقدی مورد تائید قرار می

توان یک نتیجه نهایی در مورد نتیجه خالص اثر میزان نقدینگی بر حساسیت سرمایه  گذاری داشته است نمی مثبت بر سرمایه

 جریان نقدی نمونه های مورد بررسی بیان نمود -گذاری

بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده  با عنوان تحقیقی( 8394)و همکاران ایزدی نیا

در ادبیات حسابداری، پژوهش های متعددی پیرامون مدیریت سود و اهرم مالی انجام . انجام دادند در بورس اوراق بهادار تهران

کت ها تمایل دارند از طریق مدیریت سود واقعی نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در شرایط وجود اهرم مالی، شر. شده است

در این پژوهش، . هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی می باشد. به دستکاری سود بپردازند

 معیارهای مدیریت سود واقعی شامل جریان. بررسی قرار گرفته است مورد 8379-8319  زمانی شرکت در بازه  881تعداد 

مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر  .های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه ی غیرعادی تولید و هزینه ی اختیاری غیرعادی است

برای بررسی رابطه ی بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل . وابسته و اهرم مالی متغیر مستقل است

بی استفاده شده است؛ نتایج بررسی نشان داد که بین اهرم مالی و معیارهای رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکی

 .دار وجود دارد  معنا  و معکوس ی مدیریت سود واقعی، رابطه 

دف از این مقاله بررسی ه .تحقیقی در خصوص جریان نقد و سرمایه گذاری انجام دادند (8398)براهیم زاده رحیملوا عباسی و

ار تهران برای سال یکصد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد. تاثیر جریان نقد بر سطح سرمایه گذاری در شرکت ها است

در این مقاله تاثیر چهار متغیر مرتبط با جریان نقد . ، سال مبنا است 8319سال . مورد مطالعه قرار گرفت 17-8318های 

این متغیرها درآمدهای عملیاتی، سود . عملیاتی، تامین مالی و سرمایه گذاری را بر سطح سرمایه گذاری بررسی شد

نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که جریان نقد، درآمد . ر دارایی ثابت مشهود م یباشندعملیاتی،نسبت بدهی و تغییر د
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عملیاتی گذشته، سود عملیاتی، نسبت بدهی و دارایی ثابت مشهود تاثیر مثبت و معناداری برسطح سرمایه گذاری شرکت ها 

 دارددارند اما درآمد عملیاتی آینده بر سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری ن

مالی شرکت وضعیت آن را مورد  حلیل گران مالی با تجزیه و تحلیل صورت هایبیان نمودند که ت( 8396)حیدری و همکاران

بررسی قرارمیدهند درتحقیق حاضر جهت اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری از سه نسبت استفاده شده است عددی که 

می آید به مثابه نماینده ای برای فرصت های سرمایه گذاری می باشد و به عنوان فاکتور مشترك از این سه نسبت بدست 

نسبت های سودآوری شامل سه متغیر بازده دارایی ها بازده سهام و بازده سرمایه درگردش است روش آماری استفاده شده 

ن بین فرصت های سرمایه نتایج تحقیق نشان داد که دربازار اوراق بهادار تهرا .دراین تحقیق روش خطی رگرسیون می باشد

 .بازده سرمایه درگردش رابطه وجود ندارد گذاری با بازده دارایی ها و بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد ولی با

در پژوهشی با عنوان تاثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود ( 8319)هاشمی و کمالی

تا  8316ساله طی سالهای  3دوره  9ه در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی شرکتهای واجد شرایط در شرکتهای پذیرفته شد

نتایج بررسی نشان داد که بین میزان مدیریت سود در شرکتهایی که همواره از درجه اهرم باالیی برخوردارند . پرداختند 8316

ه اند، تفاوت معناداری وجود ندارد و جریان نقدی آزاد و رشد شرکت و شرکتهایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی گردید

 .در انجام رفتار فرصت طلبانه مدیران و مدیریت سود موثر است

پژوهشی را پیرامون ارتباط اهرم مالی و تنوع سرمایه گذاری با مدیریت سود فزاینده شرکتهای ( 8319)صحافی اسفندآبادی

وی به این نتیجه رسید که تنوع سرمایه گذاری اثر مستقیمی بر مدیریت . دار تهران انجام دادپذیرفته شده در بورس اوراق بها

با افزایش تنوع سرمایه گذاری و به دنبال . سود از طریق اهرم مالی دارد و بر رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود اثرگذار است

 . بدلیل درخواست گزارش حسابرسی افزایش می یابدآن افزایش عدم تقارن اطالعات، هزینه کنترل و نظارت شرکت 

 تحقیقشناسی روش 

است، چرا که تحقیق ما دارای نتایجی است که برای سازمان بورس، مدیران، ( تصمیم گرا)این تحقیق یک تحقیق کاربردی

ه از اطالعات تاریخی از طرفی از آنجا که با استفاد. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و دانشگاه ها مفید است

 . صورتهای مالی به بررسی ارتباط بدهی ها و سرمایه گذاری می پردازیم از نوع  همبستگی و پس رویدادی است

برای تدوین ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های مدل و تحلیل آن از روش میدانی استفاده می 

بورس اوراق بهادار تهران برای دسترسی به صورتهای مالی و نرم تبر اینترنتی از جمله سایت کتابخانه ها و سایت های مع .شود

 .افزارهای بورسی همچون ره آورد نوین جزء ابزارهای این پژوهشند

 :جامعه آماری مورد نظر این پژوهش به شرح ذیل انتخاب میگردد

 .شرکت می باشد 411که شامل  8393تا سال  8319شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  رفتهیپذ یشرکتها

 :نمونه به صورت غربال گری و با شرایط زیر انتخاب می شود

هلدینگ ها، موسسات مالی، بانک ها، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری به علت ماهیت متفاوت فعالیت هایشان کنار  -8

 .گذاشته شدند

 .باید در دسترس باشداطالعات مورد نیاز برای استفاده در آزمون ها  -4

 .اسفند باشد 49جهت یکنواختی دوره زمانی سال مالی آنها منتهی به  -3

شرکت  834تا شد که با توجه به جدول مورگان نمونه تحقیق  469پس از اعمال محدودیت های مورد نظر تعداد جامعه 

است استفاده شد که از نظر علم ( تشرک-سال)مشاهده  676سال که  9شرکت در  834در این تحقیق از یعنی . انتخاب شد

 .امار و از نظر تجربی نیز نمونه مناسبی است

 :است به شرح زیر است( 4684)مدل رگرسیونی تحقیق که برگرفته از تحقیق  جیانگ و زنگ
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 : در مدل فوق هر یک از متغیرها به شرح جدول زیر است

 

 

 

 متغیرهای تحقیق: 8جدول
 شیوه محاسبه عالمت اختصاری نام متغیر ع متغیرنو

 دارایی های ثابت Investment سرمایه گذاری وابسته

 نسبت وام بانکی به ارزش دفتری کل دارایی ها Debt وام بانکی 8مستقل فرضیه 

 نسبت وام بانکی کوتاه مدت به ارزش دفتری کل دارایی ها Sdebt وام بانکی کوتاه مدت 4مستقل فرضیه 

 نسبت وام بانکی بلندمدت به ارزش دفتری کل دارایی ها Ldebt وام بانکی بلند مدت 3مستقل فرضیه

 کنترلی

 ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام Growth فرصتهای رشد

 نسبت جریان نقدی عملیاتی به دارایی ثابت CF نسبت جریان نقدی به دارایی ثابت

 نسبت فروش به دارایی ثابت Sales ثابتنسبت فروش به دارایی 

 سودخالص تقسیم بر کل دارایی ها Roa بازده دارایی ها

 از دارایی ها Size Ln اندازه

 شاخص بورس اوراق بهادار تهران Market شاخص بازار

یرهای کنترلی و وابستته  برای بررسی فرضیه های اول تا سوم از متغیرهای مستقل مربوط به هر فرضیه استفاده می شود و متغ

در خصوص فرضیه چهارم نیز شرکتها به دو دسته با وام بلندمدت باال و با وام بلند متدت  . برای همه فرضیه ها یکسان می باشد

 . پایین تقسیم و با هم مقایسه می شوند

 (داده ها)ی متغیرهاتوصیفآمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق: 4جدول

 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین تعداد متغیرها

 سرمایه گذاری

 لگاریتم طبیعی سرمایه گذاری

 وام
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 وام کوتاه مدت

 وام بلند مدت

 فرصتهای رشد

 نسبت جریان نقدی به دارایی ثابت

 نسبت فروش به دارایی ثابت

 بازده دارایی ها

 اندازه

 شاخص بازار

 

ع متغیرها متقارن است این ویژگی اهمیت زیادی دارد در صورتی که مقادیر میانگین و میانه متغیرها نزدیک به هم است توزی

میزان کشیدگی و چولگی توزیع . )زیرا تقارن یکی از ویژگیهای توزیع نرمال است که در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد

ع این است که نشانگر این است که توزی 61/9برابر با  Investmentمقدار چولگی برای متغیر وابسته ( نرمال صفر است

است که توزیع آن تقارن نسبی دارد و از  41/6برابر با  Investmentمتغیر از توزیع نرمال انحراف دارد در صورتیکه لگاریتم 

 .این نظر توزیع لگاریتم این متغیر شبیه توزیع نرمال است

 .ارن استبه راست بوده است و توزیع سایر متغیرها نسبتا متق Salesو  Ldebt  ،Growthچولگی متغیر 

گرچه تقارن و به طور کلی نرمال بودن متغیرهای مستقل و کنترلی به عنوان پیش فرض مدلهای رگرسیونی یا پانلی نیست اما 

 .توصیف این متغیرها در تحقیق مهم است سایر متغیرها متقارن هستند

یکسانی داشته باشند در این صورت آن  مقدار انحراف معیار میزان پراکندگی را نشان میدهد که در صورتیکه دو متغیر واحد

 .متغیری که انحراف معیار کمتری دارد دارای پراکندگی کمتر و یا دقت بیشتر است
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 آزمون مفروضات رگرسیون

 :وابسته متغیر توزیع بودن نرمال بررسی

مدل رگرسیونی یکی از فرضهایی رگرسیونی است که نشان دهنده اعتبار آزمونهای  باقیمانده های بودن نرمال

. است شده بررسیمتغیرهای وابسته   توزیع بودن نرمال اسمیرنف -کلموگروف آزمون از استفاده با ادامه در رگرسیونی است

  

 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق:  3جدول

 تعداد تغیرهام

 بیشترین تفاوت پارامترهای نرمال

 مقدار احتمال اسمیرنف -کلموگروف  Zمقدار 

 منفی مثبت قدرمطلق انحراف معیار میانگین

Investment 

Ln(Investment) 

 

است یعنی توزیع این متغیر نرمال نیست با  69/6است که کمتر از  666/6برابر با  Investmentدار احتمال برای مق       

است که بیشتر از  899/6برابر با  Investmentتبدیل لگاریتمی این متغیر نرمال شده است مقدار احتمال برای لگاریتم 

نرمال است الزم به ( شاخصهای چولگی و کشیدگی نزدیک به صفر)است توزیع لگاریتم این متغیر مطابق پیش بینی  69/6

 . ذکر است

 :همسانی واریانس و وجود نقاط پرت بررسی

یکی دیگر از فروض مدلسازی وجود همسانی واریانس و نداشتن نقاط پرت در داخل مشاهدات است این دو پیش فرض عموما 

 .با استفاده از نمودار انجام پذیر است

نمودارهای باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده حاوی اطالعات بسیار مهمی است از جمله اینکه  :ی واریانسهمسان –الف 

نداشتن الگوی منظم در پراکندگی این نقاط میتواند موید همسانی واریانس که یکی از پیش فرضهای مدلبندی رگرسیونی 

است و تقریبا پراکندگی در  این نمودار تصادفی بوده و الگومند  در نمودارهای زیر به این نکته توجه شده . است می باشد

 .نیست

Regression Standardized Predicted Value
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Scatterplot

Dependent Variable: Ln(Investment)

 
 :وجود نقاط پرت -ب

لگاریتم طبیعی سرمایه : متغیر وابسته: 1نمودار

 گذاری

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 

 

همچنین با استفاده از نمودارهای باال میتوان نقاط پرت را تشخیص دارد بدینگونه که نقاط پرت باعث میشود باقیمانده مدل 

 .دیده نمیشود بسیار بزرگ و بسیار کوچک باشد در نمودارهای باال چنین نقاطی

 تحلیل پانلی

انتخاب ( مدل با اثرات ثابت و یا مدل با اثرات تصادفی, مدل ادغام شده) ابتدا مدل مناسب را ازمیان مدلها  :انتخاب مدل

 :میگردد نتایج آزمون چاو برای تشخیص مدل مناسب در جدول زیر ارایه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 
 ل مناسب آزمون چاو و هاسمن برای انتخاب مد: 4جدول

 مدل

 آزمون هاسمن آزمون چاو یا لیمر

 نتیجه

 مقدار احتمال درجه آزادی دو-مقدار کای  مقدار احتمال درجه آزادی مقدار آزمون اثرات

 مدل اول
F مقدار 

مدل با اثرات ثابت
 دو -مقدار کای 

 مدل دوم
F مقدار 

مدل با اثرات ثابت
 دو -مقدار کای 

 مدل سوم
F مقدار 

مدل با اثرات ثابت
 دو -مقدار کای 

 مدل چهارم
F مقدار 

با اثرات ثابت مدل
 دو -مقدار کای 

ای برای  است بنابراین مدلهای مورد استفاده دارای اثرات جداگانه 69/6مقادیر احتمال آزمون چاو در مدلهای باال کمتر از 

ر ادامه نوع این مدلها با آزمون یعنی یا باید از مدل با اثرات ثابت استفاده نمود یا مدل با اثرات تصادفی که د. شرکتها هستند

 .هاسمن تشخیص داده شده است

بنابراین ( است 666/6مقدار آنها برابربا ) است  69/6مقادیر احتمال برای آزمون هاسمن برای مدلهای اول تا چهارم کمتر از 

 . ده گردیده استدر ادامه از این مدلها برای بررسی فرضیات استفا. مدل مورد استفاده مدل با اثرات ثابت است

 آزمون فرضیه ها

 :فرضیه است 4تحقیق دارای 

 .بین نسبت های وام بانکی و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی وجود دارد

ان ارتباط منفی وجود بین نسبت های وام بانکی کوتاه مدت و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر

 .دارد
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بین نسبت های وام بانکی بلند مدت و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی وجود 

 .دارد

 ضعیف هستند بیشتری بلندمدت وام نسبت دارای که شرکتهایی در گذاری سرمایه و بانکی وام های نسبت بین منفی ارتباط

 .است تر
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 :برآورد مدل اول

 :مدل مفروض به صورت زیر است. استفاده شده است 88در این بخش برای بررسی و برآورد مدل کلی از تحلیل پانلی
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 :فرض صفر و فرض مقابل در این مدل به صورت زیر است
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 :است شده آورده پانلی یلتحل نتایج زیر جدول در

 از ترکم دارمق این. است 668/6 با برابر F داری معنی احتمال مقدارآورد شده است برمدل با اثرات ثابت  9در جدول 

درصد مدل معنی داری  99یعنی در سطح اطمینان  شود می رد درصد  99 اطمینان سطح در صفر فرض بنابراین ستا 69/6

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای  97است یعنی در حدود  97/6برابر با  یینتع ضریب میزان. وجود دارد

این مقدار بسیار باالست و نشانگر ارتباط خیلی قوی بین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر . مستقل و کنترل بیان میگردد

 .وابسته است

حاکی از عدم خودهمبستگی باقیمانده ها که یکی  4نزدیک به است مقادیر  16/8مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 

 (.بنابراین خودهمبستگی بین باقیمانده ها وجود ندارد. ) دیگر از فروض رگرسیون است را نشان میدهد
 برازش و برآورد پارامترها ی مدل اول: 9دولج

 VIF نتیجه مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب پارامترها نام متغیر

 - *معنادار و منفی ار ثابتمقد

12وام  Debt معنادار و مثبت 

 معنی بیGrowth  فرصتهای رشد

 معنی بیCF  نسبت جریان نقدی به دارایی ثابت

 معنادار و منفیSales  نسبت فروش به دارایی ثابت

 معنادار و مثبتRoa  بازده دارایی ها

 معنادار و مثبتSize  اندازه

 معنی بیMarket  شاخص بازار

 F 0/000مقدار احتمال  F 120/68مقدار  

 1/86 ن واتسوندوربی 0/97 ضریب تعیین 

                                                 
11

 Panel Analysis 
بدین لحاظ مطابق با مقاله اصلی از همان نسبت  ،در تحلیل داده ها نسبت وام بانکی به دارایی ثابت هم بررسی شد اما نتایج یکسانی بدست آمد.   1

 .وام به دارایی استفاده شد

داري  مدل معني

 .وجود ندارد

داري  مدل معني

 .وجود دارد
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شاخصی برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل است در صورتیکه مقدار آن باالتر ( عامل افزایش واریانس)   VIFمقادیر 

میزان این شاخص برای متغیرها در باالترین مقدار برابر . باشد احتمال وجود همخطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد 86از 

 .است 94/8با 

فرض یک برای عرض از  و صفر فرض. داد انجام جزئی - t های آماره از استفاده با را زیر فرضهای توان می بیضرا وردبرآ برای

 :مبدا یا مقدار ثابت به صورت زیر است
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 و برای میزان ارتباط متغیرهای مستقل و کنترل به صورت زیر نوشته میشود
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  :میگردد محاسبه زیر صورت به آزمون آماره مقدارو 
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 .ین ناحیه رد و عدم رد به صورت زیر خواهد بودتوزیع آماره باال برای نمونه های بزرگ توزیع نرمال استاندارد است بنابرا

 
در جتدول بتاال رابطته بتین     . در ناحیه رد  قترار گیترد فترض صتفر رد میشتود      tداوری به این صورت است که اگر مقدار نحوه 

, است که با افزایش متغیتر مستتقل   متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مشخص شده است رابطه مثبت و معنادار به این مفهوم

متغیر وابسته کاهش می یابد در , متغیر وابسته نیز افزایش می یابد در حالیکه در ارتباط منفی معنادار با افزایش متغیر مستقل

 .ارتباط بی معنی هم رابطه ای بین متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد

 -38/8برابر با  CFبرای  ،(معنی بی)  47/6برابر با  Growthبرای  ،(ار و مثبتمعناد) 48/9برابر با  Debtبرای  tمقدار آماره 

برابتر بتا    Sizeبترای   ،(معنادار و مثبت) 94/3برابر با  Roaبرای  ،(معنادار و منفی) -63/44برابر با  Salesبرای  ،(معنی بی)

  .است( معنی بی) 89/6برابر با   Marketو برای (  معنادار و مثبت) 74/43

درصد در ناحیه رد فرض صفر قترار دارد یعنتی    96است که در سطح اطمینان  -16/8برای عرض از مبدا برابر با  tمقدار آماره 

 .عرض از مبدا معنادار است

 

96/1 

عدم رد  

 H0 

رد  

H0 

96/1- 

رد  

H0 
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 :برآورد مدل دوم

 :مدل دوم به صورت زیر است
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 :فرض صفر و فرض مقابل در این مدل به صورت زیر است
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 : است شده آورده پانلی تحلیل نتایج زیر جدول در

 69/6 از ترکم دارمق این. است 668/6 با برابر F داری معنی احتمال مقدارآورد شده است برمدل با اثرات ثابت  6در جدول 

درصد مدل معنی داری وجود  99عنی در سطح اطمینان ی شود می رد درصد  99 اطمینان سطح در صفر فرض بنابراین ستا

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و  97است یعنی در حدود  97/6برابر با  تعیین ضریب میزان. دارد

مقدار .استاین مقدار باالست و نشانگر ارتباط قوی بین متغیرهای مستقل و یا کنترل با متغیر وابسته . کنترل بیان میگردد

 .است  43/8کمتر از   VIFمقادیر است  98/8آماره دوربین واتسون برابر با 
 برازش و برآورد پارامترها ی مدل دوم: 6جدول 

 VIF نتیجه مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب پارامترها

 - معنادار و منفی مقدار ثابت

 معنادار و مثبت وام کوتاه مدت

 معنی بی فرصتهای رشد

 *معنادار و منفی نسبت جریان نقدی به دارایی ثابت

 معنادار و منفی نسبت فروش به دارایی ثابت

 معنادار و مثبت بازده دارایی ها

 معنادار و مثبت اندازه

 معنی بی شاخص بازار

F مقدار احتمال F مقدار 

 دوربین واتسون ضریب تعیین

 -14/8برابر با  CFبرای , (معنی بی)  99/6برابر با  Growthبرای , (معنادار و مثبت) 84/3برابر با  SDebtبرای  tمقدار آماره 

 44/4برابتر بتا    Roaبترای  , ( معنتادار و منفتی  ) -69/44برابر بتا   Salesبرای , (درصد اطمینان 96معنادار و منفی در سطح )

 . است( معنی بی) -84/6برابر با   Marketو برای (  معنادار و مثبت) 99/44برابر با  Sizeبرای , (معنادار و مثبت)

درصد در ناحیه رد فرض صفر قترار دارد یعنتی    99است که در سطح اطمینان  -84/4برای عرض از مبدا برابر با  tر آماره مقدا

 .عرض از مبدا معنادار است

داري  مدل معني

 .وجود ندارد

داري  مدل معني

 .وجود دارد
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 :برآورد مدل سوم

 :مدل سوم به صورت زیر است
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 :فرض صفر و فرض مقابل در این مدل به صورت زیر است
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 : است شده آورده پانلی تحلیل نتایج زیر جدول در

 از ترکم دارمق این. است 668/6 با برابر F داری معنی احتمال مقدارآورد شده است برمدل با اثرات ثابت  7در جدول

درصد مدل معنی داری  99طح اطمینان یعنی در س شود می رد درصد  99 اطمینان سطح در صفر فرض بنابراین ستا 69/6

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای  97است یعنی در حدود  97/6برابر با  تعیین ضریب میزان. وجود دارد

این مقدار باالست و نشانگر ارتباط قوی بین متغیرهای مستقل و یا کنترل با متغیر وابسته . مستقل و کنترل بیان میگردد

 .است

 .است  36/8کمتر از   VIFمقادیر است  16/8ار آماره دوربین واتسون برابر با مقد
 برازش و برآورد پارامترها ی مدل سوم: 7جدول

 VIF نتیجه مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب پارامترها نام متغیر

 - *معنادار و منفی مقدار ثابت

 معنادار و مثبتLdebt  وام بلند مدت

 معنی بیGrowth  فرصتهای رشد

 معنادار و منفیCF  نسبت جریان نقدی به دارایی ثابت

 معنادار و منفیSales  نسبت فروش به دارایی ثابت

 معنادار و مثبتRoa  بازده دارایی ها

 معنادار و مثبتSize  اندازه

 معنی بیMarket  شاخص بازار

F مقدار احتمال F مقدار  

 دوربین واتسون ضریب تعیین 

 -89/4برابر بتا   CFبرای , (معنی بی)  16/6برابر با  Growthبرای , (ادار و مثبتمعن) 68/4برابر با  Ldebtبرای  tمقدار آماره 

برابر  Sizeبرای , (معنادار و مثبت) 84/4برابر با  Roaبرای , ( معنادار و منفی) -78/48برابر با  Salesبرای , (معنادار و منفی)

 . است( معنی بی) 64/6برابر با   Marketو برای (  معنادار و مثبت) 61/44با 

داري  مدل معني

 .ردوجود ندا

داري  مدل معني

 .وجود دارد
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درصد در ناحیه رد فرض صفر قترار دارد یعنتی    96است که در سطح اطمینان  -79/8برای عرض از مبدا برابر با  tمقدار آماره 

 .عرض از مبدا معنادار است

 :مدل چهارم به صورت زیر است :برآورد مدل چهارم
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 ریف شده است که مقادیر صفر یا یک به خود میگیرد به صورت موهومی یا دو حالتی تع Dکه متغیر 

 مقدار صفر برای بدهیهای کوتاه مدت

 مقدار یک برای بدهیهای بلند مدت

 :فرض صفر و فرض مقابل در این مدل به صورت زیر است
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 : است شده آورده پانلی تحلیل نتایج زیر جدول در

 از ترکم دارمق این. است 668/6 با برابر F داری معنی احتمال مقدارآورد شده است برمدل با اثرات ثابت  1دول در ج

درصد مدل معنی داری  99یعنی در سطح اطمینان  شود می رد درصد  99 اطمینان سطح در صفر فرض بنابراین ستا 69/6

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای  97ر حدود است یعنی د 97/6برابر با  تعیین ضریب میزان. وجود دارد

این مقدار باالست و نشانگر ارتباط قوی بین متغیرهای مستقل و یا کنترل با متغیر وابسته . مستقل و کنترل بیان میگردد

 .است

 .است  36/8کمتر از   VIFمقادیر است  98/8مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برازش و برآورد پارامترها ی مدل چهارم: 1جدول 

داري  مدل معني

 .وجود ندارد

داري  مدل معني

 .وجود دارد
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 VIF نتیجه مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب پارامترها

 - معنادار و منفی مقدار ثابت

D*Debt معنی بی 

Growth معنی بی 

CF ادار و منفیمعن 

Sales معنادار و منفی 

Roa معنی بی 

Size معنادار و مثبت 

Market معنی بی 

F مقدار احتمال F مقدار 

 دوربین واتسون ضریب تعیین

 -43/4برابتر بتا    CFبترای  , (معنتی  بتی )  48/8برابر بتا   Growthبرای , (معنی بی) 66/8برابر با  D*Debtبرای  tمقدار آماره 

برابتر بتا    Sizeبترای  , (معنتی  بتی ) 97/8برابر بتا   Roaبرای , ( معنادار و منفی) -69/48برابر با  Salesبرای , (معنادار و منفی)

 . است( معنی بی) -81/6برابر با   Marketو برای (  تمعنادار و مثب) 91/44

درصد در ناحیه رد فرض صفر قترار دارد یعنتی    99است که در سطح اطمینان  -97/8برای عرض از مبدا برابر با  tمقدار آماره 

 .عرض از مبدا معنادار است

 بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

جدول . معناداری بین وام ها و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت وجود داردبررسی فرضیه ها نشان داد که ارتباط مثبت و 

 . زیر به طور خالصه نتایج تحقیق را نشان می دهد
 نتایج آزمون فرضیه ها:  9جدول
 رابطه  نتیجه فرضیه ها

 معنادار و مثبت رد .باط منفی وجود داردبین نسبت های وام بانکی و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارت

 معنادار و مثبت رد .بین نسبت های وام بانکی کوتاه مدت و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی وجود دارد

 معنادار و مثبت رد .بهادار تهران ارتباط منفی وجود دارد بین نسبت های وام بانکی بلند مدت و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

 معنی بی رد .است تر ضعیف هستند بیشتری بلندمدت وام نسبت دارای که شرکتهایی در گذاری سرمایه و بانکی وام های نسبت بین منفی ارتباط

 است که (4684)جیانگ و زنگ یخارج خصوص موضوع اخیر تحقیقی انجام نشده است و تنها تحقیقایران در تاکنون در 

نتایج . و سرمایه گذاریشان ارتباط وجود دارد( کوتاه مدت و بلند مدتوام بانکی اعم از )بررسی نمودند که آیا بین بدهی ها

الزم به توضیح است که در این تحقیق از وام . و سرمایه گذاری ها ارتباط منفی وجود دارد وام های بانکینشان داد که بین 

در این تحقیق از نسبت وام بانکی به دارایی ها استفاده شده )بانکی استفاده شده است و بدهی ها در نظر گرفته نشدندهای 

شاید علت این تضاد  .در تحقیق حاضر عکس این ارتباط تایید شدنهایتاً (. است و در تحقیق حاضر نیز به همین شکل عمل شد

کشور ما به دلیل وجود تورم دریافت وام و خرید دارایی های سرمایه ای ارزشمند  در. ارتباط به تورم موجود در کشور برگردد

به گونه ای که افراد تمایل به دریافت وام جهت خرید دارایی های . این موضوع در خصوص افراد حقوقی هم صادق است. است

داری شود بدلیل استهالك باال بعد از مدتی در کشورهای توسعه یافته بدلیل تورم پایین اگر دارایی هم خری .سرمایه ای دارند

چرا که دارایی های . ارزش ان کاهش می یابد اما در کشور ایران بدلیل نرخ باالی تورم این موضوع می تواند برعکس باشد

 . سرمایه ای گاهی اوقات در سال های اتی گران تر هم می شوند و نرخ بهره بانکی هم تا حد زیادی جبران می شود
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ز این تحقیق بررسی رابطه تسهیالت کوتاه مدت و بلند مدت با سرمایه گذاری ها بود که نتایج نشان داد بین این هدف ا

علت این امر می تواند از این موضوع ناشی شود که به دلیل نرخ باالی تورم بهترین گزینه . متغیرها ارتباط مثبتی وجود دارد

دهد که گرفتن وام و استفاده از موضوع نشان میاین . ای استهای سرمایهداراییگذاری در برای پوشاندن هزینه بهره سرمایه

این سود در آینده در قالب . ای سودمند است و سبب دستیابی شرکتها به نوعی سود پنهان می شودهای سرمایهآن در دارایی

های بانکی کوتاه مدت و وام های بانکی این موضوع در خصوص وام های بانکی، وام . مازاد تجدید ارزیابی نمایان می شود

همچنین نتایج نشان داد که بین بازده دارایی ها و اندازه شرکت با سرمایه گذاری ها رابطه معندادر و . بلندمدت تأیید شد

در . مثبتی وجود دارد و این موضوع نیز نتیجه گیری در خصوص ارزش باالی سرمایه گذاری را در کشور تایید می کند

نسبت فروش به دارایی ثابت ارتباط منفی تایید شد و بیان شد که بین فروش و سرمایه گذاری رابطه منفی وجود خصوص 

یعنی با افزایش فروش سرمایه گذاری کاهش می یابد و این موضوع هم می توان بدین علت باشد که تا زمانی که شرکت . دارد

در خصوص جریان های نقدی . در دارایی های ثابت احساس نمی شود دارای فروش باالیی است نیازی به سرمایه گذاری جدید

در . نیز ارتباط منفی و معنادار بدین دلیل است که با کاهش وجه نقد میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت افزایش می یابد

سال های اخیر و تفاوت در خصوص شاخص بازار نیز ارتباط بی معنی بود و این موضوع می تواند بدلیل نوسان باالی بورس در 

 .سیاست های دولت های جاری و گذشته باشد

به مدیران . به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که به میزان تسهیالت دریافتی و دارایی های سرمایه ای شرکتها توجه نمایند

مدیران همواره به . ت اقدام نمایندنیز پیشنهاد می شود که با دریافت وام به انجام سرمایه گذاری های سرمایه ای و بلند مد

دنبال منابع تامین مالی هستند و قاعدتاً آن را از طریق افزایش سرمایه، سود انباشته و یا وام بانکی کوتاه مدت و بلند مدت 

زایش نرخ لیکن در صورت اخذ وام بانکی به علت ساختار بازار پول در کشور و باال بودن نرخ تورم که باعث اف. تامین می نمایند

بهره وام می شود، مدیران می بایست وجوه وام دریافتی را به منظور جبران هزینه های تحمیل شده در این رابطه در پروژه ها 

 .و فرصتهای سرمایه گذاری مناسب دارای ارزش فعلی مثبت صرف نمایند

 :یق مقایسه نمایندبه محققان پیشنهاد می شود که تحقیقات زیر را انجام دهند و با نتایج این تحق

 ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین در صنایع مختلفبررسی رابطه وام ها با موجودی ها 

  بررسی رابطه وام با سرمایه گذاری در دارایی های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین در صنایع

 مختلف

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین در صنایع مختلف ه گذاری کوتاه مدتبررسی رابطه وام با سرمای 

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین در صنایع مختلف بررسی رابطه وام با سرمایه گذاری بلندمدت 

 همچنین در صنایع مختلف بررسی رابطه وام با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و 
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