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 چکیده

باالیی  از اهمیتگذاری های قابل سرمایهدارایی در انتخابنیازهای اساسی کارایی بازار نقدشوندگی به عنوان یکی از پیش

گذاری حائز اهمیت باالیی ها برای سرمایهتواند در جهت انتخاب داراییبنابراین بررسی پارامترهای نقدینگی میبرخودار است. 

اند که از متغیرهای متفاوتی جهت این سنجش گیری نقدشوندگی ارائه شدههای مختلفی برای اندازهها و رویکردمدلباشد. 

شده در  اختالف قیمت سفارشات ثبت یعنی نقدشوندگیرابطه دو پارامتر ش سعی شده است که کنند. در این پژوهاستفاده می

 ررسیبدر جهت ر سه حالت کلی، برتری خرید و برتری فروش اختالف حجم سفارشات خرید و فروش دو دفتر سفارشات 

 تشکل ازم یک نمونه با استفاده از مورد بررسی قرار گیرد. ها در مقابل یکدیگر و نقدشوندگیعملکرد این پارامترها، پویایی آن

 ه متغیرهایکهش نشان دادند های پژویافتهاند. نتایج پژوهش مورد بررسی قرار گرفته سرمایه ایرانمنتخب از بازار  سهم 20

کنند و می اختالف حجم سفارشات و اختالف قیمت سفارشات ثبت شده در دفتر سفارشات در جهت پویایی نقدشوندگی عمل

 مانعی در برابر کاهش نقدشوندگی هستند.

 

 دامنه مظنه سفارشاتحجم معامالت، حجم سفارشات، نقدشوندگی، واژگان كلیدی: 
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 مقدمه
ه های زیادی ارائه شده است کبرای نقدشوندگی تعریف گذاری است.مایهها امروزه جز الینفک تصمیمات سردگی دارایینقدشون

رد که یک شاره داانقدشوندگی به این مسئله هم در سطح اوراق به صورت منفرد و هم در سطح کلیت بازار قابل بررسی است. 

ماده و روشندگان آنقدشونده خریداران و ف در یک بازار فروخت. با هزینه اندک یتوان به قیمت واقعدارایی را با چه سرعتی می

درجه  دارای بازارهای مایل همیشه وجود دارند. همچنین معامالت پیوسته و فاصله قیمت تقاضا و عرضه بسیار کم است.

ه ند نقشی اساسی در گردش سرمایتوایکه مکنند م میترین هزینه را فراهنقدشوندگی باال امکان ورود و خروج سرمایه با کم

 صورتی که ارد. دردنقدشوندگی ارتباط مستقیمی با تعداد خریداران و فروشندگان و میزان معامالت  بنابراین داشته باشد.

یمت ه قبعت باالیی توان آن دارایی را با سرخریداران و فروشندگان زیادی معامالت زیادی را بر روی یک دارایی انجام دهند می

شوندگی ها از لحاظ نقدداراییدارد.  ی بازار نیزتباط مستقیمی با سطح کارایتوان گفت نقدشوندگی اربنابراین میواقعی فروخت. 

ها پول نقد است. میزان نقدشوندگی رابطه معکوسی با ریسک نقدشوندگی ترین آنگیرند که نقدشوندهدر یک طیف قرار می

 م تواناییاز عد کی دارایی کمتر باشد مالک آن دارایی بیشتر با عدم آسودگی خاطر ناشیدارد. هرچه میزان نقدشوندگی ی

را طلب  گذاران بابت تحمل این ریسک صرف ریسکیبنابراین سرمایهرو است. فروش دارایی در زمان و قیمت مورد نظر روبه

های گیریتصمیم بررسی بازارها و م درمه بدیهی است که نقدشوندگی یکی از عواملکنند. با توجه به این دالیل می

توانند ویژگی ورت گرفته میسفارشات ثبت شده در دفتر سفارشات و معامالت صعوامل زیادی همچون گذاران است. سرمایه

و دامنه مظنه  همچون حجم سفارشات پارامترهاییکه نماید نقدشوندگی سهام را معین سازند. بدین جهت ضروری می

 ی قرار گیرند. گذاران مورد بررسهای سرمایهگیریبر تصمیم موثر ان متغیرهایی اساسیبه عنوسفارشات 

های توان به پژوهشها میدر حوزه نقدشوندگی و ارتباط آن با سایر پارامترها کارهای زیادی انجام شده است که از جمله آن

 زیر اشاره کرد:

ها تابعی ها را مورد بررسی قرار دادند نشان دادند که بازده داراییدارایی ( رابطه نقدشوندگی و بازده1986آمیهود و مندلسون ) 

( نیز 2009، 2001کوردیا و همکاران ) و (1996افزایشی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش است. برنان و سابرامانیم )

گردش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی  ( از نرخ1998به نتایجی موافق نتایج آمیهود و مندلسون رسیدند. داتر و همکاران )

ها نشان دادند که نقدشوندگی نقشی بااهمیت در استفاده کردند و به نتایجی موافق با نتایج آمیهود و مندلسون رسیدند. آن

( از معیار جدید نسبت قدر مطلق میانگین بازدهی روزانه سهام بر حجم دالری 2002)توضیح تغییرات سهام دارد. آمیهود 

فاما و فرنچ نشان داد که بازدهی سهام دارای صرف نقدشوندگی است. نقدشوندگی استفاده کرد و  عدمبرای  عامله شدهم

ای غیرمستقیم با بازده سهام دارد. چان و همکاران ( معتقد هستند که اندازه شرکت به عنوان شاخص نقدشوندگی رابطه1993)

یک ( 2004) ستیندگی بازار پس از دخالت دولت در بازار پرداختند. بیکر و ( به بررسی رابطه سهام شناور و نقدشون2002)

ف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش، یک اثر قیمتی کاهش شکا مثلنقدشوندگی افزایش در  اینکه چراجهت توضیح مدل را 

( ضمن بررسی 2006ردند. مارشال )ارائه ککند، بینی میهای پایین بعدی را پیشباال، بازدهیو یا نرخ گردش  پایین معامالت

فر و زادهیحییهای داخلی نیز خود به ارائه یک معیار جدید پرداخت. در پژوهشها آنتعارض بین  ومعیارهای نقدشوندگی 

 نسبت و شرکت اندازه بازار، بازده مازاد شامل نقدشوندگی عوامل و نقدشوندگی عدم ریسک به بررسی تأثیر( 1387خرمدین )

 متغیر بر چهارگانه مستقل متغیرهای تمامیها نشان دادند که آن پرداختند. سهام بازده مازاد بر بازار، ارزش به تریدف ارزش

 و بازار بازده مازاد تأثیر اما منفی، سهام بازده مازاد بر شرکت اندازه و نقدشوندگی عدم تأثیر. اندداشته معنادار تأثیر وابسته

ریسک  به بررسی رابطه (1390و همکاران )سیرانی . است بوده مثبت سهام بازده مازاد بر زاربا ارزش به دفتری ارزش نسبت

پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که ریسک بازار، اندازه  های مقطعیریسک با بازدهنقدشوندگی و عوامل موثر بر 

به ارزش بازار سهام و ریسک نقدشوندگی فاقد رابطه معنادار  شرکت و سهام شناور دارای رابطه معنادار با بازده و ارزش دفتری
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نتایج پژوهش ها همچنین نشان دادند که رابطه ریسک سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی معنادار است. با بازدهی هستند. آن

نقدشوندگی سهام در بازده سهام  و نوسان سیستماتیکنشاندهنده تاثیر مثبت همزمانی قیمت سهام ( 1394فروغی و فرجامی )

 (1397زاده )نژاد و یوسفسیستماتیک بازده سهام تاثیری منفی در نقدشوندگی سهام دارد. صالح است، در حالی که نوسان غیر

 نشان دادند که بین نقدینگی سهام و ریسک سقوط قیمت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 

حجم  ت شده واز طریق بررسی رابطه بین دامنه مظنه سفارشات ثبهدف این پژوهش سنجش پویایی عوامل نقدشوندگی سهام 

 های پژوهش به شرح زیر هستند:سفارشات است. فرضیه

 های ثبت شده در دفتر سفارشات رابطه منفی وجود دارد.بین متغیرهای دامنه مظنه سفارشات و اختالف حجم الف(

فزایش ادر جهت  ای ثبت شده در دفتر سفارشات به صورت پویاهعملکرد متغیرهای دامنه مظنه سفارشات و اختالف حجم ب(

 نقدشوندگی است.

فروش  های ثبت شده در دفتر سفارشات در حالتی که حجم سفارشاتبین متغیرهای دامنه مظنه سفارشات و اختالف حجم( 1

 بیشتر است، رابطه منفی وجود دارد.

رید خسفارشات  ای ثبت شده در دفتر سفارشات در حالتی که حجمهبین متغیرهای دامنه مظنه سفارشات و اختالف حجم( 2

 بیشتر است، رابطه منفی وجود دارد.

 
 روش تحقیق

انند مقتصادسنجی شود. پس از پردازش اولیه اطالعات، با استفاده از رویکردهای اابتدا اطالعات مربوط به نمونه گردآوری می

 های پژوهش پرداخته شده است.رضیههای مربوطه به بررسی فرگرسیون پنلی و آزمون

 

 جامعه و نمونه آماری
ج یل به نتایهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تهران هستند. برای نجامعه آماری پژوهش حاضر تمام شرکت

ی مانند فعال بودن و هت از معیارهایجتر هستند. بدین اند که نسبت به بقیه فعالهایی برای نمونه انتخاب شدهسهم ،مناسب

الی  1395های درصد روزهای کاری استفاده شده است. از میان جامعه آماری طی سال 75ها در حداقل معامله شدن سهم

ها بر اساس میانگین سهم انتخاب شدند. سهم 500اند درصد روزهای کاری فعال بوده 75هایی که حداقل بر اساس سهم 1398

هایتا یک ه تا نیشتر به کمتر دهک بندی شدند. از هر دهک دو سهم به صورت تصادفی انتخاب شدحجم روزانه معامالت از ب

های ی سهمیاز براند تایی از سهام با سطوح متفاوتی از میانگین حجم روزانه معامالت انتخاب شود. اطالعات مور 20نمونه 

عامالت تعداد، حجم و قیمت م، اطالعات فروش سفارشات خرید وحجم و قیمت روزی سهام اعم از اطالعات میاننمونه 

 است.معامالت و قیمت پایانی سهام 

 

 پویایی نقدشوندگی

ثبت  فارشاتسدر پژوهش حاضر از دو متغیر اختالف قیمت سفارشات موجود در دفتر سفارشات و اختالف حجم هر کدام از 

در جهت  وتند یا در جهت هم اینکه در مقابل هم هس ها با هم وشده بین طرف خرید و فروش برای بررسی رابطه متقابل آن

تعریف  1کنند استفاده شده است. اختالف قیمت سفارشات موجود در دفتر سفارشات طبق رابطه پویایی نقدشوندگی عمل می

  شود:می
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. (1رابطه  . . . . .

. . .

. . . . . .
( ) 2

i j t m i j t m

i j t m

i j t m i j t m

P P

P

P P

A B
ABS

A B





 

که در این رابطه متغیر 
. . .i j t mPABS  مظنه دامنهm مین سفارش خرید و فروش سهمi  در زمانj  در روزt ،

. . .i j t mPA m مین قیمت

و  tدر روز  jدر زمان  iفروش ثبت شده برای سهم 
. . .i j t mPB m مین قیمت خرید ثبت شده برای سهمi  در زمانj  در روزt .است 

5mدر این پژوهش در ایران مالت با توجه به ویژگی اطالعات دفتر معا   .اختالف حجم هر کدام از سفارشات ثبت شده است

 شود:تعریف می 2بین طرف خرید و فروش نیز به شرح رابطه 

. (2رابطه  . . . . . . . .log( ) log( )i j t m i j t m i j t mDvolume Avolume Bvolume   

که در این رابطه متغیر 
. . .i j t mDvolume  اختالف حجمmسهم فارش خرید و فروش مین سi  در زمانj  در روزt ،

. . .i j t mAvolume حجم m فروش برای سهم سفارش مینi  در زمانj  در روزt  و
. . .i j t mBvolume حجم m خرید  سفارشمین

 شود:استفاده می 3رابطه  برای بررسی رابطه بین دو متغیر تعریف شده از رگرسیون است. tدر روز  jدر زمان  iبرای سهم 

 (3رابطه 
. . .1

5

. . . . . .1

1
i j tP i im i j t m i j t

m

ABS Dvolume  


    

 شود.است که در ادامه به توضیح آن پرداخته می 1این رگرسیون یک مدل رگرسیون پنل

 

 مدل پنل و تجمیعی

، 2ری زمانی: سکنندمیبندی تقسیم ها سر و کار داشت را به سه گروهتوان با آنهایی که در اقتصادسنجی میانواع داده

های . دادهاندمرتب شده در طی زمانهستند که  متغیرهایی از مشاهدات ایزمانی مجموعه های. سریترکیبییا  پنلو  3مقطعی

 ترکیبی، پنلی یا های داده یک زمان مشخص یا صرف نظر از زمان هستند.تعدادی متغیر در  مربوط به مشاهداتاما مقطعی 

زمان و بعد با دو بعد هایی دو بعدی داده توانمی ی راهای پنل. دادههستند زمانی دوره یک یط متغیر چند مقطعی هایداده

 :(1396)سوری، پنلی باشد های دهنده رگرسیون آغازین برای دادهتواند نشانمی 4. رابطه در نظر گرفتمقطع 

it (4رابطه  it i itY X Z      

خصوصیات ویژه  تعیین کننده iZکند و تغییر می هامقطعبین هم در در طی زمان و هم متغیر توضیحی که  itXاین رابطه  در

هر ای از متغیرهای خاص شامل یک جمله ثابت و مجموعه iZدهد. های بین مقطعی را نشان میناهماهنگی است که مقطعهر 

برای همه تنها شامل یک جمله ثابت باشد که  iZ. اگر که ممکن است قابل مشاهده یا غیر قابل مشاهده باشند است مقطع

 خواهد بود 4دهنده رگرسیون تجمیعینشان 5رابطه آن است که اثرات فردی وجود ندارد و  نشانگرها یکسان است مقطع

 (:1396)سوری، 

it (5ه رابط it itY X      

                                                             
1. Panel 

2. Time Series 

3. Cross-Sectional 

4. Pool 
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اگر 
iZ ولی با شده  مشاهده

itX یک عرض از مبدا وجود دارد. در این مدل فرض  مقطعبرای هر  ،همبستگی داشته باشد

ابت را گرسیون اثرات ثمنعکس کرد. رر است ر طی زمان نامتغیکه دتوان در جمله ثابت را می مقطعیهای شود که تفاوتمی

 :بیان کرد 6توان به صورت رابطه می

 (6رابطه 
it i it itY X u     

 این رابطهدر 
i iZ  جهت برآورد مقدار  متفاوت است. مقطعدر طی زمان ثابت اما برای هر  که است

i   مقطرع   بررای هرر

با  هاناهماهنگی فرض کرد که اینطور توانباشند مینمشاهده  قابلهای مقطعی اگر ناهمگنیشود. یک متغیر مجازی تعریف می

اه آنگر  هسرتند، ناشری از عوامرل تصرادفی     مقطعری های که تفاوت شودمتغیرهای توضیحی همبستگی ندارند. اگر فرض 
iZ را

دفی مستقل از توان تصامی
itX .دهدرا نشان میرگرسیون اثرات تصادفی  7رابطه  در این صورت فرض کرد: 

 (7رابطه 
it i it itY u X       

)در این رابطه که )i i iZ E Z u    و
iu  (.1396است )سوری،  مقطععنصر تصادفی هر 

اسرتفاده   (6لیمیرر ) 5از آزمرون چراو   شوند،تخمین زده می تجمیعیپنل یا  طریق روشهای مورد بررسی از برای تعیین اینکه داده

 تجمیعری فرض صفر باید از مردل   عدم ردشود. در صورت می استفاده پنلشود. در صورت رد فرض صفر این آزمون از مدل می

برا   بایرد یعنی تشخیص داده شود که باید از مدل پنل استفاده شود ن چاو رد شود ی که فرض صفر آزمو. در صورتشوداستفاده 

. در صورت رد فرض صفر این آزمون از مدل برا اثررات   شوداثرات ثابت در برابر اثرات تصادفی آزمون  7استفاده از آزمون هاسمن

 شود.استفاده می تصادفیو در غیر این صورت از مدل با اثرات  ثابت

 

 شه واحدآزمون ری

 قوی. مانایی به دو شکل مانایی ثابت باشندگذشت زمان  طیمورد نظر به این معنی است که خصوصیات آماری فرآیند  8مانایی

برای سری زمانی الزمه مانای قوی بودن شود. می تعریفو مانایی ضعیف  tr مشترک توزیع که است این 
1

( ,..., )
kt tr r  در طی

ها اقتصادسنجی معموال بسیار دشوار است به همین دلیل در بررسیبررسی این ویژگی از لحاظ تجربی  .باشد تغییر زمان بدون

tو  trو کوواریانس بین  trمانای ضعیف است اگر میانگین  یاد شده سریشود. میها اکتفا به مانای ضعیف بودن داده Lr   به

و نتایج  های کاذبهای نامانا منجر به رگرسیوناستفاده از داده .(Tsay ,2010) در طی زمان ثابت باشنددلخواه  Lازای هر 

فولر تعمیم یافته -آزمون دیکی مانند های پنلیدادهبرای بررسی مانایی در  های مختلفی(. آزمون1396)سوری، شود می اشتباه

 هستند: 9و  8به شرح رابطه  آن فولر تعمیم یافته و فرضیه صفر و یک-ن دیکیشود. آزمواستفاده می

1 (8رابطه 

1

it it ij it j it it

j

y y y X    



       

0 (9رابطه 

1

:    0

:    0

c

c

H

H









 

 .(Tsay, 2010)مانا است واحد ندارد و متغیر مورد نظر ود سری ریشه پیدا شفرض صفر دلیلی بر رد اگر 

 

                                                             
5. Chow 

6. Limier 

7. Hausman 

8. Stationarity 
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 جمعیآزمون هم

ممکن است نامانا باشند اما های زمانی نامند. بیشتر سریجمع میهم راها در صورتی که ترکیب خطی چند متغیر مانا باشد، آن

ها هر کدام نامانا هستند اما این احتمال ریمتمایل باشند. به عبارتی دیگر با وجود آنکه س احتمال دارد که در بلندمدت به هم

های جمعی برقرار است. در صورتی بررسی دادهوجود دارد که در بلندمدت دارای روند مشابهی باشند. در این صورت رابطه هم

جمع ا با هم همها باید مانا باشند یا در صورتی که اگر حداقل یکی از متغیرها نامانا باشد باید همه متغیرهپنل یا همگی داده

 شود.استفاده می 11یوهانسون-و فیشر 10کائو، 9های مختلفی مانند پدرونیجمعی از آزمونباشند. برای بررسی هم

 

 یافته ها
ها بر اساس بندی دادههای پژوهش تعریف شده که تقسیمهای نمونه سه سناریو بر حسب فرضیهپس از گردآوری اطالعات سهم

 دهد:هش را نمایش میآمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژو 1ول شماره شود. جدها انجام میآن

 

 آمار توصیفی متغیرها -1 جدول

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین نام متغیر

 0685/0 0 4545/1 0047/0 0172/0 دامنه مظنه سفارشات)حالت کلی(

 048/0 0 0223/1 0045/0 0133/0 سفارشات خرید( دامنه مظنه سفارشات)حالت برتری

 0645/0 0 5754/1 0043/0 0132/0 دامنه مظنه سفارشات)حالت برتری سفارشات فروش(

 0888/1 -6456/5 8821/5 1359/0 -021/0 اختالف حجم سفارشات)حالت کلی(

 6789/0 -6456/5 -0088/0 -8097/0 -0513/1 اختالف حجم سفارشات)حالت برتری سفارشات خرید(

 5403/0 0396/0 8821/5 8833/0 0213/1 اختالف حجم سفارشات)حالت برتری سفارشات فروش(

 8586/0 301/0 006/9 3976/6 414/6 کنترلی حجم معامالت

 

در  شوند.فه میهای رگرسیون پنل متغیرهای کنترلی به رگرسیون اضاجهت دستیابی به نتایج قابل اتکا و قابل اعتماد در مدل

هش ر این پژوهایی که دبا توجه به نوع داده این پژوهش از متغیر حجم معامالت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.

اند دهشسه مدل رگرسیونی که در اینجا استفاده  2ه در جدول شمار شوند استفاده از مدل پنل مناسب است.استفاده می

 اند:آمده

 

 

                                                             
9. Pedroni 

1 0. Kao 

1 1. Fisher-Johansen 
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 های پژوهشرگرسیون -2 جدول

 حالت متغیرهای مستقل متغیر وابسته رگرسیون

 تمام سفارشات حجم معامالت اختالف حجم سفارشات خرید و فروش اختالف دامنه مظنه خرید و فروش اول

 حجم معامالت اختالف حجم سفارشات خرید و فروش اختالف دامنه مظنه خرید و فروش دوم
تر از حجم سفارشات خرید بیش

 سفارشات فروش

 حجم معامالت اختالف حجم سفارشات خرید و فروش اختالف دامنه مظنه خرید و فروش سوم
حجم سفارشات خرید کمتر از 

 سفارشات فروش

 

های زمانی مورد استفاده الزم است. نتایج حاصل از بررسی این های یاد شده بررسی مانایی سریسازی رگرسیونجهت مدل

 ارائه شده است: 3زمون فیشر در جدول شماره موضوع توسط آ

 

 بررسی مانایی توسط آزمون فیشر -3 جدول

 P-Value آماره آزمون متغیر

 0 1239 دامنه مظنه سفارشات)حالت کلی(

 0 1264 دامنه مظنه سفارشات)حالت برتری سفارشات خرید(

 0 1163 فروش(دامنه مظنه سفارشات)حالت برتری سفارشات 

 0 1180 اختالف حجم سفارشات)حالت کلی(

 0 1177 اختالف حجم سفارشات)حالت برتری سفارشات خرید(

 0 1109 اختالف حجم سفارشات)حالت برتری سفارشات فروش(

 0 1047 کنترلی حجم معامالت

 

این فته بنابررار نگره واحد مورد پذیرش قفرض صفر مبنی بر وجود بر ریشبا توجه به نتایج آزمون فیشر برای تمام متغیرها 

ل پنل در گرسیون پنل ابتدا آزمون لیمیر جهت انتخاب مدربرای انجام  .شودهای زمانی مورد بررسی تایید میمانایی سری

ثرات ادر مقابل  شود. در صورتی مدل از نوع پنل باشد با استفاده از آزمون هاسمن اثرات تصادفیمقابل مدل تجمیعی انجام می

ررسی قرار بشود تا نوع الگو نیز مشخص گردد. پس از آزمون هاسمن تخمین نهایی ارائه شده و نتایج مورد ثابت آزمون می

گیرند. روابط مربوط به سه رگرسیون یاد مورد بررسی قرار می 2های ارائه شده در جدول در ادامه نتایج رگرسیون .گیرند. می

 اند:رائه شدها 12و  11، 10شده در روابط 

)0 (10رابطه  ) 1 ( ) 2 ( ) ( ). .Total it Total it it itABS DVolume Volume        

)0 (11رابطه  ) 1 ( ) 2 ( ) ( ). .Buy it Buy it it itABS DVolume Volume        

)0 (12رابطه  ) 1 ( ) 2 ( ) ( ). .Sell it Sell it it itABS DVolume Volume        

این سه  تخمین در تمامی سه رگرسیون یاد متغیر حجم معامالت به عنوان متغیر کنترلی اضافه شده است. نتایج حاصل از

 مده است:آ 4رگرسیون در جدول 
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 هانتایج حاصل از تخمین رگرسیون -4 جدول

 سوم دوم اول رگرسیون

P-Value  0 0 0 لیمیرآزمون 

P-Value 0 0 0 آزمون هاسمن 

 0196/0 0234/0 0347/0 ضریب مقدار ثابت

 -0116/0 -005/0 -0005/0 ضریب حجم سفارشات)کلی/خرید/فروش(

 -0028/0 -002/0 -0027/0 تضریب حجم معامال

P-Value 0 0 0 مقدار ثابت 

P-Value )0 0 029/0 حجم سفارشات)کلی/خرید/فروش 

P-Value 0 0 0 حجم معامالت 

 1787/0 2061/0 1142/0 ضریب تعیین تعدیل شده

P-Value 057/0 14/0 055/0 برا-آزمون جارک 

P-Value 14/0 47/0 51/0 اگانپ-آزمون بروش 

 

دارد فرض برتری مدل تجمیعی رد شده و مدل  05/0ها مقداری کمتر از در همه رگرسیون P-Valueجه به اینکه مقدار با تو

است  05/0ها کمتر از در آزمون هاسمن برای همه رگرسیون P-Valueشود. همچنین با توجه به اینکه مقدار پنل انتخاب می

اند. در رگرسیون اول با توجه به نتایج ها با اثرات ثابت تخمین زده شدهونفرض برتری مدل تصادفی رد شده و در نتیجه رگرسی

نهایی بین متغیرهای دامنه مظنه سفارشات خرید و فروش و اختالف حجم سفارشات خرید و فروش در حالت کلی رابطه منفی 

پاگان فرض نرمال بودن -و بروشبرا -های جارکبرای آزمون P-Valueهمچنین با توجه به مقادیر و معناداری وجود دارد. 

در رگرسیون دوم نیز با توجه به نتایج نهایی بین گیرند. ها و عدم وجود واریانس ناهمسان مورد پذیرش قرار میپسماند

متغیرهای دامنه مظنه سفارشات خرید و فروش و اختالف حجم سفارشات خرید و فروش در حالت برتری سفارشات خرید 

-برا و بروش-های جارکبرای آزمون P-Valueری وجود دارد. همانند رگرسیون اول با توجه به مقادیر رابطه منفی و معنادا

گیرند. در رگرسیون سوم نیز همانند دو ها و عدم وجود واریانس ناهمسان مورد پذیرش قرار میپاگان فرض نرمال بودن پسماند

نه مظنه سفارشات خرید و فروش و اختالف حجم سفارشات خرید رگرسیون پیشین با توجه به نتایج نهایی بین متغیرهای دام

-Pو فروش در حالت برتری سفارشات فروش رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همانند دو رگرسیون پیش با توجه به مقادیر 

Value ن مورد پذیرش ها و عدم وجود واریانس ناهمساپاگان فرض نرمال بودن پسماند-برا و بروش-های جارکبرای آزمون

گیرند. نتایج هر سه رگرسیون همچنین وجود رابطه منفی و معنادار بین متغیرهای دامنه مظنه سفارشات خرید و قرار می

 کنند.فروش و متغیر کمکی حجم معامالت را تایید می
 

 گیریبحث و نتیجه
به  نقدشوندگی در قیمت آن دارایی دانست.توان سهولت خرید و فروش یک دارایی بدون تغییر با اهمیتی نقدشوندگی را می

مختلف  پارامترهایبنابراین بررسی گذاری جایگاه باالیی دارد. های سرمایهگیریهای اساسی در تصمیمعنوان یکی از عامل

کنندگان از اهمیت باالیی گذاران و استفادهبرای سرمایههمانند دامنه مظنه و حجم سفارشات خرید و فروش  نقدشوندگی

 سفارشات قیمت اختالف پارامترهای یعنی نقدشوندگی اساسی هایپارامتر رابطهبرخوردار است. در این پژوهش سعی شد که 
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 پویایی و هاآن عملکرد نحوه تا گیرد قرار بررسی مورد در سه حالت سفارشات حجم اختالف و سفارشات دفتر در شده ثبت

بورس و فرابورس به عنوان جامعه انتخاب  این بررسی برای انجام .شود یینتب نقدشوندگی جهت در و یکدیگر مقابل در هاآن

گردآوری ها مربوط به آنسهم تعیین و اطالعات الزم  20ای شامل نمونه بندیبا استفاده از روش دهک شدند. از این جامعه

ها سیون تعریف شد. برای انجام رگرسیونها از رگرسیون پنل برای بررسی روابط استفاده شد و سه رگرشد. با توجه به نوع داده

مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این بررسی حاکی از مانایی همه متغیرهای مورد استفاده در پژوهش بود. 

یج های نهایی انجام شد. نتاسپس آزمون لیمیر و آزمون هاسمن برای انتخاب مدل و الگوی رگرسیون انجام شد و نهایتا تخمین

های نهایی حاکی از وجود رابطه منفی و معناداری بین دامنه مظنه سفارشات خرید و فروش با اختالف حجم سفارشات تخمین

توان گفت با افزایش اختالف حجم سفارشات بنابراین میخرید و فروش در سه حالت کلی، برتری خرید و برتری فروش بود. 

دهد و نقدشوندگی امنه مظنه کاهش یافته و اثر افزایش قبلی را پوشش میخرید و فروش و نتیجتا کاهش نقدشوندگی، د

یابد. در حالت عکس اما با کاهش اختالف حجم سفارشات خرید و فروش و نتیجتا افزایش نقدشوندگی، دامنه مظنه افزایش می

کاهش اختالف حجم سفارشات  یابد. اما با توجهدهد و نقدشوندگی کاهش میافزایش یافته و اثر کاهش قبلی را پوشش می

کند. ها پاسخگوی طرف متقابل بوده و اثر کاهش نقدشوندگی ناشی از افزایش دامنه مظنه را جبران میخرید و فروش سفارش

 از بیشتر فروش سفارشات برتری حالت در سفارشات حجم اختالف رگرسیون ضریب مطلق قدر اینکه به توجه با همچنین

 کاهش تاثیر که است معنا بدان این. دارد وجود دیگر حالت دو به نسبت تریقوی رابطه حالت این در است، دیگر هایحالت

توان نتیجه گرفت که دو بنابراین می .است دیگر حالت دو از بیشتر مظنه دامنه افزایش با مقابله در سفارشات حجم اختالف

  شوند.نع از کاهش نقدشوندگی میکنند و مامتغیر یاد شده در راستای پویایی نقدشوندگی عمل می

ورد شود که پویایی نقدشوندگی با پارامترهای دیگری نیز از دفتر سفارشات و یا معامالت مهای آتی پیشنهاد میبرای پژوهش

ل تواند نکات قابیمقرار گیرد. همچنین بررسی نقدشوندگی با پارامترهای دفتر سفارشات و معامالت به صورت همزمان  بررسی

 کنندگان داشته باشد.جهی برای پژوهشگران و استفادهتو
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