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چکیده
پژوهش حاضر رابطه میان خالص وجه نقد هر طبقه از صورت جريان وجه نقد را با نسبت
قیمت به درآمد بررسی میکند .اين پژوهش به دنبال پاسخگويی به اين پرسش است که آيا
اطالعات منتشر شده از طريق صورت جريان وجه نقد میتواند بر نسبت قیمت به درآمد به عنوان
يک نسبت مهم در تصمیمات سرمايهگذاری برای پیشبینی ارزش شرکت اثرگذار باشده بر اين
اساس تعداد  31شرکت از میان شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گرديد.
نتايج نشان می دهد میان خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و خالص وجه نقد
سرمايهگذاری با نسبت قیمت به درآمد رابطه منفی و معنیدار و میان خالص وجه نقد حاصل از
بازده سرمايه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی با نسبت مذکور رابطه مثبت و معنیدار
وجود دارد .اين در حالی است که میان مالیات بر درآمد با نسبت قیمت به درآمد و میان خالص
وجه نقد فعالیتهای تامین مالی با نسبت قیمت به درآمد رابطه معنیداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی :فعالیتهای عملیاتی ،بازده سرمايه گذاریها وسود پرداختی بابت تامین مالی ،فعالیتهای
سرمايه گذاری ،فعالیتهای تامین مالی ،نسبت قیمت به درآمد
طبقه بندی موضوعیM41:

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران مرکزی (نویسنده مسئوول))a_rohy@yahoo. com( ،
 ستادیار دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران مرکزی ()az_jahanshad@yahoo. com

 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران مرکزی ()mahtab. sardarizadeh@yahoo. com

مقدمه
صیینعت سییرمايهگذاری در طی چند دهه اخیر از لحاظ نظری و عملی به سییرعت رشییديافته
اسیییت و اين رشییید را در بازارهای مالی ايران نیز میتوان به روشییینی مشیییاهده کرد .توسیییعه
سییرمايهگذاری از يک سییو موجب جذب سییرمايههای غیر کارا و هدايت آنها به بخشهای
مولد اقتصادی گرديده و از سوی ديگر با توجه به جهتگیری سرمايهگذاران ،سرمايهگذاریها
در صیینايعی هدايت خواهند شیید که از سییود بیشییتر با ريسییک کمتر برخوردار بوده و اين امر
موجب تخ صیص بهینه منابع خواهد شد ،اگرچه تحقق اين امر م ستلزم وجود بازاری ن سبتا کارا
میباشیید که توانايی جذب افراد سییرمايهگذار را داشییته باشیید و قیمت اوراق بهادار در آن تمام
اطال عات واقعی را منعکس ک ند .تنظیم چنین شیییرايطی ن یازم ند گسیییترش و توسییی عه دانش
سرمايهگذاری و استفاده از تحقیقات و تجربیات انديشمندان رشته مالی میباشد تا بدين وسیله
سرمايهگذاران بتوانند از طريق آشنايی با روشهای نوين سرمايهگذاری و ارزيابی اوراق بهادار
تصمیم گیری بهینه اتخاذ نمايند( .پی جونز)6353 ،
سرمايهگذاران در بازار سرمايه نقش محوری و حیاتی دارند .الزم است موجباتی فراهم شود
تا آنها به سیییرمايهگذاری در سیییهام ترغیب شیییده و از طرف ديگر بتوانند ثروت خود را حفظ
نمايند .هدف اصلی سرمايهگذاران کسب بازدهی بیشتر از میزان سرمايهگذاری شان میباشد؛
بر اين ا ساس آن ها به دنبال اطالعاتی ه ستند که توان شرکت در ايجاد ارزش و افزايش ثروت
سهامداران نشان دهد.
میان صورتهای مالی ،نسبتهای مالی و ساير اطالعات منتشر شده روابطی وجود دارد که
سییرمايهگذاران با تجزيه تحلیل ودر( روابط موجود میان اين اطالعات میتوانند تصییمیمات
آگاهانه اتخاذ کرده و اشییتباهات در سییرمايهگذاری که ناشییی از عدم دانش کافی در اين زمینه
میباشییید را کاهش دهند .در تجزيه وتحلیلهای بنیادی سیییرمايهگذاران و تحلیل گران ماهر به
بررسی نسبت قیمت به درآمد شرکت میپردازند( .پن من)8113 ،
ن سبت قیمت به درآمد شناخته ترين روش در ارز شیابی سهام و تعیین ارزشگذاری واحد
تجاری میباشییید ،و با بررسیییی روند گذشیییته اين نسیییبت در واحد تجاری و بازار میتوان به
پیشبینیهای آگاهانهای از تغییرات در بازار برای سالهای آتی د ست يافت .اين ن سبت تحت
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تاثیر عوامل مختلف از قبیل نرخ ر شد ،عايدی هر سهم ،نرخ بهره و ...تغییر کرده و هر کدام از
اين عوامل به نوعی باعث کاهش يا افزايش آن می شوند( .نوذری )6359 ،صورتجريان وجوه
نقد نیز منطقا می تواند به عنوان ابزاری مفید و موثر جهت تعیین نسیییبت قیمت به درآمد مورد
ا ستفاده قرار گیرد .از اينرو پژوهش حا ضر سعی دارد با برر سی صورت جريان وجوه نقد و
ن سبت قیمت به درآمد ضرورت کاربردی کردن و انجام تحقیقات بی شتر در اين زمینه را مطرح
نموده و سرمايهگذاران را از امکان استفاده از صورت جريان وجوه نقد آگاه سازد.
چارچوب نظری تحقیق
م سئولیت سی ستم ح سابداری شنا سايی معامالت و آثار مالی رويدادهای موثر بر واحدهای
تجییاری ،انییدازه گیری بییا روش هییای منطقی و مییدون ،طبقییه بنییدی ،تجمیع ،تلخیص و تهییه
گزارشهای مختصر و مفید و در عین حال مرتبط میباشد .آن گروه از گزارشهای حسابداری
که با هدف تامین نیازهای اطالعاتی اسیییتفادهکنندگان خارج از واحد اقتصیییادی تهیه و ارائه
می شود در حیطه عمل گزار شگری مالی قرار میگیرد .ا صلیترين بخش گزارشگری مالی را
صورتهای مالی تشکیل میدهند( .استانداردهای حسابداری)6351 ،
صورتجريان وجوه نقد به عنوان يکی از صورتهای مالی ا سا سی از جمله کارآمد ترين
گزارش ها برای انعکاس عملکرد واحد تجاری از جنبه نقدی می باشییید و اطالعات الزم را در
مورد ايجاد و مصییرف وجه نقد به اسییتفادهکنندگان صییورتهای مالی مینماياند( .مراد زاده،
 ) 6356وجه نقد از منابع مهم در هر واحد اقتصیییادی اسیییت و ايجاد توازن میان وجوه نقد در
د سترس و نیازهای نقدی مهمترين عامل سالمت اقت صادی در هر واحد تجاری ا ست .وجه نقد
از طريق عملیات عادی و سیییاير منابع تامین مالی به واحد تجاری وارد میشیییود و برای اجرای
عملیات ،پرداخت سییود ،بازپرداخت بدهیها و گسییترش واحد تجاری به مصییرف میرسیید.
جريان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد تجاری بازتاب تصمیمگیریهای مديريت در مورد
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های سیییرمايه گذاری و تامین مالی اسیییت.
اطالعات حاصییل از اين صییورت مالی شییالوده و مبنای بسیییاری از تصییمیمگیریها و قضییاوت
گروههای عمده اسیییتفاده کننده از اطالعات مالی واحدهای تجاری را تشیییکیل میدهد( .عالی
ور)6393 ،اهداف تهیه صورت جريان وجه نقد عبارتند از:
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 .6ارزيابی توان شرکت در ايجاد خالص جريانهای نقدی آتی
 .8ارزيابی توانايی شیییرکت در رويارويی با تعهدات و همچنین نیاز شیییرکت به تامین مالی
خارجی و پرداخت سود سهام
 .3در( تفاوت میان سود خالص شرکت و خالص جريانهای نقدی آن و
 .4تعیین آثار مبادالت سرمايهگذاری و تامین مالی صورت گرفته طی دوره بر و ضعیت مالی
شرکت (پورحیدری ،افالطونی ،نیکبخت)6353 ،
بر اساس استاندارد  8سازمان حسابرسی تهیه صورت جريان وجوه نقد به صورت  1بخشی و
از  6351/16/16الزامیشییده اسییت 1 .بخش صییورتجريان وجوه نقد عبارتند از :فعالیتهای
عملیاتی ،بازده سییرمايهگذاری و سییود پرداختی بابت تامین مالی ،مالیات بر درآمد ،فعالیتهای
سرمايهگذاری و فعالیتهای تامین مالی.
بر اسیییاس اسیییتاندارد مربوط به صیییورت جريان وجه نقد ،وجه نقد حاصیییل از فعالیتهای
عملیاتی را میتوان به يکی از روشهای مسییتقیم و غیر مسییتقیم محاسییبه و ارائه کرد .در روش
مسییتقیم اجزای عمده دريافتها و پرداختهای نقدی ناشییی از فعالیتهای عملیاتی نشییان داده
میشییود .در روش غیر مسییتقیم ،وجه نقد ناشییی از فعالیتهای عملیاتی از طريق تعديل سییود
خالص بابت درآمدها ،هزينهها و سود و زيانهای غیر عملیاتی و غیر نقدی ،محا سبه و گزارش
میشود .عالوه بر اين سود خالص بايد بابت جريانهای ورود و خروج وجه نقد مرتبط با چرخه
عملیات که انعکاس در صورت سود وزيان ندارند نیز تعديل شود .بدين ترتیب جريان سود از
مبنای تعهدی به مبنای نقدی تبديل میشییود( .صیینعت کار )6391 ،الزم به ذکر اسییت نتیجه هر
دو روش( مبلغ وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی) يکسان خواهد بود.
ن سبت قیمت به درآمد( )P/Eيکی از ن سبتهای رايج سنجش سطح ارز شمندی قیمت در
قیاس با میزان سودآوری يک سهم میباشد که از فرمول زير قابل محاسبه است:
𝑃
𝑃 = 𝐸⁄
𝑆𝑃𝐸
در اين فرمول  Pبیانگر قیمت روز سهم و  EPSنشان دهنده سود تخصیص داده شده به هر
سیییهم می باشییید ( .شیییهدايی )6351 ،اين نسیییبت می تواند بهترين نقطه شیییروع در تحلیل
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سییرمايهگذاری روی اوراق بهادار باشیید .سییادگی محاسییبه ،عدم دخالت عوامل ذهنی و ايجاد
قابلیت مقايسییه وضییعیت شیرکتها ،صیینايع و بازار از جمله مزيتهايی اسییت که موجب شییده
اسییت اين نسییبت به عنوان يکی از ابزارهای متداول و جهانی در ارزشیییابی اوراق بهادار مطرح
شود.
P/Eمورد انتظار از نظر مفهوم تابعی از سییه عامل اسییت :درصیید سییود پرداختی مورد انتظار
( ،)D/Eحداقل نرخ بازده مورد انتظار ( )Kو نرخ رشد مورد انتظار سودهای تقسیمی (( .)gپی
جونز)6353 ،
𝑃
𝐸⁄𝐸 = 𝐷/
𝐺𝐾−
سرمايهگذارانی که سعی در تعیین نسبت  P/Eرايج برای يک سهم به خصوص دارند بايد بر
مبنای اين سه فاکتور وتغییرات احتمالی آن عمل کنند.
نسبت قیمت به درآمد را میتوان در سه قالب زمانی ،قدرتی و روانی مورد بررسی قرارداد:
قالب زمانی
 P/Eدنباله دار :شیییرکتها حداقل مکلف به ارائه  1مورد نسیییبت قیمت به درآمد پیشبینی،
تعديل و در قالب بودجه پیشبینی شیییده خواهند بود .بدين ترتیب با هر بار اعالم  EPSجديد
در حقیقت  EPSقبلی فاقد اعتبار خواهد گرديد .مجموعه  EPSپیشبینی شیییده در طی يک
دوره مالی تشیییکیل مجموعه برآوردهايی را تشیییکیل و نسیییبت قیمت به درآمدی را به وجود
میآورد که اصطالحا P/Eدنباله دار نامیده میشود.
 P/Eپیشییرو :شییرکتها عمومار با نزديک شییدن به پايان دوره مالی جاری خود اقدام به ارائه
بودجه سییال آتی مینمايند و بر اسییاس آن درآمد جديدی را برای هر سییهم پیشبینی میکنند.
محا سبه ن سبت قیمت به درآمد بر مبنای اطالعات آتی  P/Eپی شرو نامیده می شود .در حقیقت
مبنای محاسبه نسبت قیمت به درآمد پیشرو EPS ،دوره مالی آتی شرکت در دوره مالی جاری
است ( .شهدايی)6351 ،
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P/Eتاريخی :با ارائه هر  EPSجديد نسییبت قیمت به درآمدهای قبلی به نسییبتهای تاريخی
تبديل می شوند .اگر چه اين نسبتها ماهیت تصمیمگیری ندارند اما دارای ارزش اطالعرسانی
بسیار قدرتمندی میباشند.
قالب قدرتی
 P/Eارز شی :عمومار به P/Eهايی اطالق می شود که در سطوحی پايین تر از میانگین بازار و
يا  P/Eبدون ريسک ( )R_Fباشند.
 P/Eرشد :در حقیقت به آن دسته از نسبت قیمت به درآمد شرکتها اطالق میگردد که به
نحو قابل توجهی باالتر از میانگین بازار قرار گرفته باشند وعموما روند روبه رشد اين شرکتها
به نحو حیرتآوری ،خیرهکننده خواهد بود.
 P/Eمبهم :ن سبت قیمت به درآمد مبهم مربوط به شرکتهايی ا ست که دارای ن سبت P/E

منفی میباشند ( .شهدايی)6351 ،
قالب روانی
 P/Eخنثی :حرکت و روند نسییبت قیمت به درآمد يک سییهم در يک بازه زمانی بلند مدت
در داخل يک دامنه نوسان مشخص (تونل نوسان) را گويند.
 P/Eاصالحی :در واقع روندی از حرکت نسبت قیمت به درآمد يک شرکت میباشد که به
آرامی و طی يک زمان مشیییخص انتظارات آتی خود را اصیییالح نموده و پس از رسییییدن به
منطقهای که نقطه تصمیم نامیده می شود روند آتی خود را انتخاب خواهد نمود P/E .اصالحی
خود به روند مشخص «اصالحی – نزولی» و « اصالحی – صعودی» تقسیم میشود.
 P/Eهیجانی :يک موقعیت خاص از نسیییبت قیمت به درآمد اسیییت که به عنوان يکی از
خطرنا(ترين وضعیتهای قابل تشخیص در اين نسبت تلقی میگردد .خصوصیت اصلی اين
مدل ،غیر منطقی و هیجانپذير بودن آن میبا شد و چه ب سیار از سهامداران که در اين نوسانات
هیجانی بازندگان اصلی روندهای غیر منطقی بوده اند ( .شهدايی)6351 ،
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پیشینه تحقیق
حسییینی خالجیری( )6353به بررسییی مقايسییهای ارتباط وجه نقد حاصییل از صییورتجريان
وجوه نقد با قیمت سییهام در بورس پرداخت ،براسییاس نتايج هیچ رابطه منطقی میان وجوه نقد
حاصل از صورت جريان وجوه نقد ،وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ،سرمايهگذاری و
تامین مالی با قی مت سییی هام در اين م حدوده ز مانی و م کانی وجود ندارد .امینی ( )6351اثر
جريانات نقدی بر تقسیییم سییود نقدی را مورد بررسییی قرار داد؛ نتايج تحقیق نشییان میدهد اثر
جريانات نقدی نا شی از فعالیتهای عملیاتی و سرمايهگذاری بر تق سیم سود نقدی معنیدار و
اثر جريانات نقدی ناشیییی از بازده سیییرمايهگذاری و سیییود پرداختی بابت تامین مالی ،مالیات
بردرآمد و فعالیتهای تامین مالی بر تقسییییم سیییود نقدی بدون معنی میباشیییند .نوربخشنژاد
( )6351ارتباط بین ن سبت قیمت به درآمد هر سهم با کیفیت سود را در صنايع مختلف بورس
اوراق بهادار مورد بررسی قرار داد و به اين نتیجه رسید که از نظر سرمايهگذاران ،مفهوم کیفیت
سود معیار مهمیتلقی نمیشود و لیکن با اعالم هر افزايشی در کیفیت سود ،بازار استقبال بهتری
از سهام مورد نظر خواهد بود .همچنین از آن جايی که شرکتهای بورسی در ارائه سهام خود
از معیارهای تقريبا يکسیییانی پیروی میکنند اختالف معنیداری میان کیفیت سیییود در صییینايع
مختلف شییرکتهای پذيرفته شییده در بورس مشییاهده نمیشییود .اسییماعیلی ( )6359به بررسییی
ارتباط میان بخشهای مختلف صیییورت جريان وجوه نقد با سیییاختار سیییرمايه پرداخت .نتايج
حاکی از آن ا ست که میان بخشهای مختلف صورت جريان وجوه نقد با ساختار سرمايه در
شرکتهای بور سی رابطهای وجود ندارد .محمود آبادی(  )6353توانايی اقالم صورت جريان
وجوه نقد در پیشبینی سود عملیاتی شرکتها مورد برر سی قرار داد .بر ا ساس نتايج صورت
جريان وجه نقد رابطه معنیداری با سود عملیاتی دارند.
هری رامچرن( ) 8118در تحقیقی به بررسییی عوامل تعیین کننده ضییريب قیمت به درآمد در
بازار های سرمايه نوظهور پرداخت و دو عامل رشد اقتصادی و ريسک اعتباری به عنوان عوامل
تعیین کننده ضريب قیمت بر درآمد مورد مطالعه قرار گرفت .يافتههای تحقیق رامچرن از رشد
به عنوان عامل تعیین کننده تفاوت ضريب قیمت بر درآمد در بازارهای نوظهور حمايت میکند.
کیت اندرسیییون (  )8111به تفکیک عوامل موثر بر نسیییبت  P/Eو تجزيه و تحلیل هر يک از
آن ها پرداخته و بر اين اسیییاس مدل جديدی از نسیییبت  P/Eکه قدرت پیشبینی قوی تری از
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عايدات را دارد ارائه کرد .بر اسیییاس نظر اندرسیییون چهار عامل زمان ،اندازه ،بخش(صییینعت)
وعوامل درونی و ويژه شرکت بر عايدات شرکت موثر هستند.
رحمان و همکاران ( )8161به بررسی رابطه میان نسبت  P/Eو هزينه سرمايه پرداخته و نتايج
نشان داد که میان هزينه سرمايه و نسبت  P/Eرابطه منفی وجود داشته در حالی که میان ريسک
بازار( )MRکه در اين تحقیق به عنوان متغیر کنترلی بوده با هزينه سرمايه رابطه مثبت داشت.
روش تحقیق
اين تحقیق از بعد هدف و ماهیت کاربردی اسیییت و از بعد گرداوری داده ها توصییییفی -
همبسییتگی اسییت .لذا پس از جمع آوری دادهها از طريق تحلیل رگرسیییون و با اسییتفاده از نرم
افزار اسپیاساس فرضیییات آزمون میگردد .جامعه آماری تحقیق شییرکتهای پذيرفته شییده
در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری پژوهش شرکتهای فعال در صنايع خودرو
سییازی و سییاخت قطعات ،محصییوالت دارويی ،محصییوالت غذايی وآشییامیدنی ،سیییمان و
پتروشییییمیکه بیش از  3سیییال مورد معامله بوده ودر معامالت خود توقف طوالنی نداشیییته اند
برای دوره زمانی از سال  6356لغايت 6331به مدت  61سال انتخاب گرديد.
فرضیات تحقیق
 .6میان خالص جريان وجه نقد حاصیییل از فعالیت عملیاتی با نسیییبت قیمت به درآمد رابطه
معنیداری وجود دارد.
 .8میان خالص جريان وجه نقد حاصیل از فعالیت بازده سیرمايهگذاری و سیودپرداختی بابت
تامین مالی با نسبت قیمت به درآمد رابطه معنیداری وجود دارد.
 .3میان خالص جريان وجه نقد حاصیییل از مالیات بر درآمد با نسیییبت قیمت به درآمد رابطه
معنیداری وجود دارد.
 .4میان خالص جريان وجه نقد حاصییل از فعالیت سییرمايهگذاری با نسییبت قیمت به درآمد
رابطه معنیداری وجود دارد.
 .1میان خالص جريان وجه نقد حاصییل از فعالیت تامین مالی با نسییبت قیمت به درآمد رابطه
معنیداری وجود دارد.
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جهت ارزيابی فرضیهها از مدل رگرسیون زير استفاده میشود:
P/E = β0 + β1 NOA + β2 ROI+ β3 NOT+ β4 NOI+ β5 NOF+ε

متغیرهای تحقیق عبارتند از:
خالص وجه حاصییل از فعالیتهای عملیاتی( :)NOAطبق اسییتاندارد  8ايران صییورتجريان
وجوه نقد ،فعالیتهای عملیاتی عبارت است از فعالیتهای اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی
واحد تجاری
خالص وجه نقد حاصیییل از بازده سیییرمايهگذاریها و سیییود پرداختی(: (ROIبخش دوم
صورت جريان وجوه نقد که پرداختهای مرتبط با سود و کارمزد تامین مالی را نشان میدهد.
مالیات بر درآمد ( :(NOTجريانهای نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد را نشان میدهد.
خالص وجه نقد حاصییل از فعالیتهای سییرمايهگذاری( :)NOIدر اين بخش ،برون جريانها
و درون جريانهای نقدی مرتبط با تح صیل و فروش سرمايهگذاریهای مالی دارايیهای ثابت
مشییهود ،دارايیهای نامشییهود ،اعطای تسییهیالت مالی به اشییخاص مسییتقل از واحد تجاری و
دريافت اقساط تسهیالت مالی اعطايی گزارش میشوند.
خالص وجه نقد حاصییل از فعالیتهای تامین مالی) : (NOFدر اين بخش درون جريانها و
برون جريانهای نقدی مرتبط با سییاختار سییرمايه انعکاس میيابند .تاکید میشییود سییود سییهام
پرداخت شییده واحد تجاری بر طبق اسییتاندارد ايران در بخش بازده سییرمايهگذاریها و سییود
پرداختی بابت تامین مالی گزارش میشیییود .سیییود و زيان تسیییويه بدهی ها نیز در اين بخش
انعکاس میيابد( .تاری وردی)6351 ،
همچنین متغیر وابسته تحقیق نسبت قیمت به درآمد می باشد.
یافتههای پژوهش
جهت تجزيه وتحلیل داده ها ابتدا آمارهای توصییییفی از جمله میانگین ،میانه ،واريانس،
چولگی و کشیدگی ،برای تمام متغیرها محاسبه شده است .اين شاخصها توزيع آماری متغیرها
را نشیییان میدهد .طبق نگاره( )6متغیرهای عملیاتی و تامین مالی توزيع چوله به راسیییت و
متغیرهای بازده سیییرمايهگذاری ،فعالیتهای سیییرمايهگذاری و مالیات بر درآمد توزيع چوله به
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چپ دارند ،متغیر واب سته ن سبت قیمت به درآمد با مقدار چولگی با  6/19و ک شیدگی به ترتیب
برابر  1/53بسیار به توزيع نرمال نزديک است.
نگاره (:)1شاخص آماری متغیرها
پرت
مشاهدهها

تعداد موارد

میانگین

میانه

معیار

انحراف

چولگی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

متغیرها

519

1

1/58

1/91

1/38

6/19

1/53

-9/16

34/61

P/E

519

1

333411/36

13949/11

6695451/53

4/18

61/86

-116965/11

9416369/11

NOA

519

1

-816981/84

-83651/11

515341/13

-4/99

84/39

-1318335/11

831191/11

ROI

581

38

-86313/13

-9333/36

41191/13

-4/15

65/13

-334353/11

1/11

NOT

519

1

-633363/84

-61611/89

433961/15

-1/19

11/94

-1163919/11

633314/16

NOI

531

88

681161/13

3651/11

199194/58

1/18

45/66

-193653/11

1915316/11

NOF

نرمال بودن توزيع متغیر وابسییته با اسییتفاده از آزمون کلموگروف -اسییمیرنف بررسیی شییده
اسیییت .نرمال بودن توزيع متغیر وابسیییته ،موجب نرمال بودن توزيع باقیمانده مدل رگرسییییونی
می شود که يکی از فرضهای رگر سیون ا ست .مقادير احتمال معنیداری برای ن سبت قیمت به
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سال

تعداد

میانگین

معیار

قدرمطلق
متغیرها

6356

91

9/584

6358

54

1/838

1/614

1/614

-1/131

1/918

3/113

4/131

1/655

1/655

-1/669

6/856

1/191

1/183

6353

38

5/313

1/161

1/696

1/696

-1/686

1/564

1/186

6354

34

1/481

4/818

1/611

1/645

-1/611

6/659

1/663

6351

34

1/919

4/316

1/611

1/611

-1/686

1/198

1/915

P/E

 اسمیرنفمنفی

کلموگروف
انحراف

بیشترين تفاوت

احتمال
مثبت

مقدار Z

مقدار
پارامترهای نرمال
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درآمد در سیییالهای  56الی  31به ترتیب برابر با  1/186 ,1/183 ,1/191و ...و 1/11اسیییت که
هیچکدام کمتر از  1/11نیست در نتیجه توزيع متغیر در سالهای مختلف نرمال است.
نگاره( :)٢نرمال بودن متغیر وابسته

6351

31

1/633

4/394

1/614

1/614

-1/611

1/984

1/191

6359

55

4/116

3/133

1/649

1/649

-1/641

1/315

1/311

6353

51

1/313

1/131

1/634

1/634

1/655

6331

13

1/311

1/819

1/814

1/814

-1/818

6355

59

1/816

1/311

1/855

1/855

-1/836

6/411

6/618

1/939

1/133

1/699

1/111
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درآزمون فرضییییات پژوهش ابتدا معنی داری مدل با اسیییتفاده از جدول تحلیل واريانس به
عنوان مهمترين سوال بررسی و پاسخ داده شده است ( مقدار احتمال  Fاگر کمتر از  1/11باشد
مدل معنیدار اسییت) سییپس معیار ضییريب تعیین جهت سیینجش شییدت همبسییتگی مدل بهکار
میرود .در پايان در صورت معنیدار بودن مدل ،پارامترها با استفاده از جدول ضرايب و آماره
 tبرآورده میشییوند و در نهايت مهمترين پیشفرضهای رگرسیییون در اين پژوهش ،به شییرح
ذيل بررسی شدند.
 نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف
 عدم خودهمبستگی باقیماندهها با استفاده از دوربین واتسون و
 عدم همخطی بین متغیرهای مستقل با استفاده از VIF

نگاره( :)3نتایج آزمون معنیداری مدل
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

8163/8

1

188/1

باقیمانده

81359/3

933

81/3

کل

83111/1

514

مقدار F

63/539

سطح معنیداری

1/111

مقدار سییطح معنیداری  Fبرابر با  1/111اسییت .اين مقدار کمتر از  1/11اسییت بنابراين در
سطح اطمینان  31درصد مدل معنی داری وجود دارد.
نگاره( :)4نتایج آزمون توضیح دهندگی و همبستگی بین باقیماندههای مدل
همبستگی چندگانه

ضريب تعیین

ضريب تعیین تعديل شده

انحراف معیار

دروبین واتسون

1/33

66 .1

66 .1

1/63

6/93

میزان ضريب تعیین برابر با  1/666ا ست يعنی در حدود  66در صد از تغییرات متغیر واب سته
تو سط متغیر م ستقل و کنترلی تو ضیح دادهمی شود .مقدار آماره دوربین وات سون برابر با 6/93
اسیییت .مقادير نزديک به  8حاکی از عدم خودهمبسیییتگی باقیماندهها که يکی ديگر از فروض
رگر سیون ا ست را ن شان میدهد .جهت برآورد مدل منا سب از روش گام به گام ا ستفاده شده
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است در اين روش متغیرهای مستقل به ترتیب معنیداری وارد مدل میشوند تا هنگامی که تمام
متغیرهای معنیدار وارد مدل گردند.
نگاره( :)5نتایج آزمون ضرایب متغیرهای مدل
گام

1

٢

3

انحراف

بتای

معیار

استاندارد

پارامترها

مقدار بتا

)(Constant

9/39E+ 11

6/38E-16

NOA

-6/33E-11

6/18E-19

)(Constant

9/31E+11

6/38E-16

-1/83

مقدار t

سطح
معنیداری

35/38

1/11

-5/91

1/11

35/16

1/11

Tolerance

6/11

VIF

6/11

NOA

-6/13E-11

6/53E-19

-1/35

-3/81

1/11

1/15

6/41

NOI

-6/16E-11

4/85E-19

-1/64

-3/18

1/11

1/15

6/41

)(Constant

9/33E+11

6/38E-16

35/86

1/11

NOA

-6/85E-11

8/43E-19

-1/85

-1/64

1/11

1/39

8/98

NOI

-6/51E-11

4/44E-19

-1/69

-4/19

1/11

1/13

6/15

ROI

3/33E-19

3/95E-19

1/64

8/49

1/11

1/31

8/56

م قدار آ ماره  tبرای خالص و جه ن قد ف عال یت های عمل یاتی برابر با  ،- 1/64راب طه منفی و
معنی دار ،برای خالص و جه ن قد ف عال یت های سیییر ما يه گذاری برابر با  ،-4/19راب طه منفی و
معنیدار و برای خالص وجه نقد بازده سرمايهگذاری و سود پرداختی برابر با  ،8/49رابطه مثبت
و معنیدار است .مقدار آماره  tبرای عرض از مبدا برابر با  35/86است که در سطح اطمینان 31
درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد .يعنی مقدار عرض از مبدا معنیدار است.
P/E. com= 7/33-1/3×10-6 NOA+9/3×10-7ROI-1/8×10-6NOI

نتايج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از وجود رابطه منفی و معنیدار میان خالص وجه نقد
فعالیت عملیاتی و ن سبت قیمت به درآمد در شرکت میبا شد .نتايج بد ست آمده با آنچه پیش
ازين انتظار میرفت متفاوت ا ست؛ اين تفاوت در نتايج به شرايط اقت صادی و ضعف در بازار
سییرمايه ايران مربوط شییود .بر اسییاس تحقیقات انجام شییده کارايی بازار سییرمايه ايران در حال
حا ضر از نوع ضعیف میبا شد .تاکنون تحقیقات زيادی در خ صوص کارايی بازار سرمايه در
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ايران انجام شییده اسییت که نتايج بسیییاری از اين تحقیقات مويد کارايی ضییعیف بازار سییرمايه
کشور میباشد .تحقیقات نمازی و شوشتری ( )6391مويد کارايی بورس اوراق بهادار در سطح
ضییعیف میباشیید .همچنین تحقیقات اسییالمیبیدگلی و صییادقی باطانی( )6353نشییان دهنده
کارايی ضعیف ويا عدم کارايی بورس اوراق بهادار میباشد(1شايسته)6336 ،
میان خالص وجه نقد حاصییل از بازده سییرمايهگذاری و سییود پرداختی و نسییبت قیمت به
درآ مد راب طه مث بت و معنی دار وجود دارد و وجود چنین راب طه ای حاکی از آن اسییییت که
سرمايهگذاری ودريافت سود سهام به عنوان عاملی مثبت در افزايش وجه نقد طی دوره ،ن سبت
قیمت به درآمد را نیز افزايش میدهند .میان مالیات بر درآمد شییرکت ونسییبت قیمت به درآمد
هیچگونه رابطهای وجود نداشییته و افزايش و کاهش آن عامل موثری در تغییر نسییبت قیمت به
درآمد نمیباشد و در نتیجه فرضیه سوم رد می شود .همچنین بر اساس نتايج تحقیق رابطه منفی
و معنیدار میان خالص وجه نقد حاصل از فعالیت سرمايهگذاری ونسبت قیمت به درآمد برقرار
میباشیید .اين نوع رابطه نشییان میدهد که سییرمايهگذاری وجه نقد شییرکت در سییهام سییاير
شیییرکتها و خريد دارايی های ثابت( نسیییبت به زمانی که وجه نقد در شیییرکت راکد اسیییت)
اگرچه موجب کاهش وجه نقد شیییرکت شیییده اما نسیییبت قیمت به درآمد را افزايش داده و
درنتیجه ارزش شرکت را نیز باال میبرد و در نهايت میان خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای
تامین مالی شیییر کت و نسییی بت قی مت به درآ مد هیچ گو نه راب طه معنی داری وجود ندارد،
فعالیتهای تامین مالی شییامل مبادالتی اسییت با سییرمايهگذاران که موجب افزايش در وجه نقد
شرکت می شود ،اگرچه اين وجوه برای دوام وپايداری شرکت ضروری ا ست اما به آنها( به
شکل سود سهام) برگ شت داده می شود واقت صاددانان مالی معتقد میبا شند اين گونه مبادالت
برای شییرکت ايجاد ارزش نمیکنند(پن من .)8113 ،بر اين اسییاس فرضیییه پنجم نیز رد خواهد
شد.
نتیجه گیری
در اين تحقیق رابطه میان خالص وجه نقد هريک از طبقات صیییورت جريان وجوه نقد با
نسبت قیمت به درآمد به عنوان دو عامل موثر در تصمیمات تحلیلگران و سرمايهگذاران مورد
برر سی قرار گرفت نتايج ن شان داد میان خالص وجه نقد طبقات بازده سرمايهگذاریها و سود
پرداختی بابت تامین مالی و فعالیتهای سییرمايهگذاری با نسییبت قیمت به درآمد رابطه مثبت و
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معنیدار ،میان خالص وجه نقد طبقه فعالیتهای عملیاتی با نسبت قیمت به درآمد رابطه منفی و
معنی دار وجود دارد اما میان خالص وجه نقد طبقات مالیات بر درآمد و فعالیتهای تامین مالی
با نسبت قیمت به درآمد رابطه معنیداری وجود ندارد .در تحقیقات مشابه نتايج تحقیق حسینی
خالجیری( ،)6353نشیییان میدهد که میان صیییورت جريان وجوه نقد و قیمت سیییهام رابطهای
وجود ندارد و تنها وجود رابطه معنیدار میان فعالیتهای عملیاتی و قیمت سییهام برای دو سییال
تايید شد .نتايج تحقیق امینی( )6351نیز نشان داد رابطه میان جريانات نقدی ناشی از فعالیتهای
عملیاتی و فعالیتهای سیییرمايهگذاری با تقسییییم سیییود معنیدار اما جريانات نقدی مالیات بر
درآمد و فعالیتهای تامین مالی با تقسیییم سییود بیمعنی میباشییند که با نتايج اين تحقیق مشییابه
میباشد.
با توجه به اينکه نتايج پژوهش حا ضر اثرات مثبتی روی ت صمیمات سرمايهگذاران دارد لذا
میتواند الگوی مناسیییبی جهت انجام تحقیقات آتی در نظر گرفته شیییود به عنوان مثال میتوان
روابط موجود میان صییورت جريان وجود نقد با سییاير نسییبتهای مالی از جمله نسییبت  P/Bرا
بررسیییی نموده و يا می توان بطور جداگانه رابطه اقالم موجود در هريک از طبقات صیییورت
جريان وجوه نقد را با نسبت قیمت به درآمد بررسی کرده و به نتايج کاملتر و دقیقتری در اين
زمینه دست يافت.
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