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مربوط بودن سود و جریان نقد در بانکها :با در نظر
گرفتن ریسکهای بانکی

هاشم رستگاری مبین

***

چكيده
در این مطالعه به بررس��ی محتوای اطالعاتی س��ود قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی
در بانکها میپردازیم .اما با توجه به ماهیت خاص بانکها مهمترین ریسکهایی که بانکها با آن
مواجهاند (ریسک اعتباری ،1نرخ بهره ،2نقدینگی 3و توان پرداخت دین )4را هم در نظر گرفتهایم.
در ایران پژوهشهای بس��یاری درخصوص س��ود و جریان نقد صورت گرفت��ه ،اما همواره بانکها
بانکها مس��تثنی میش��دند .در پژوهشهای برون مرزی چنگ و آریف ،چنگ و نصیر و وینی به
بررسی رابطه سود و جریان نقد با بازده سهام در بانکها پرداختند .با استفاده از ادبیات تحقیق و
گزارش��ات منتشره توسط بانکها ،ابتدا تعدادی نسبت مالی بهعنوان شاخصهایی برای ریسکها
در نظر گرفته ش��د ،سپس با جمعآوری نظرخبرگی و کاربرد تحلیل چندعاملی به این شاخصها
وزن داده و عوامل ریس��ک را محاسبه نمودیم؛ متغیرهای مورد بررسی (بازده ،سود قبل از بهره و
مالیات ،جریان نقد عملیاتی و چهار عامل ریسک) را وارد مدلهای رگرسیونی نمودیم.
بدلیل محمدودیت دوره و تعداد بانکهای مورد بررسی و عدم کارایی بازار؛ تحلیل دادهها نشان
داد متغیرهای س��ود و جریان نقد عملیاتی بر بازده س��هام تأثیر ندارند ،در توضیح نوس��انات آن
مربوط نبوده و فاقد محتوای اطالعاتیاند .در نظر گرفتن عوامل ریس��ک نیز حاکی از عدم وجود
محتوای اطالعاتی این عوامل میباشد .با این حال ،ورود آنها به مدلهای اولیه ،ضریب تعیین را
برای تمام آنها افزایش داد.
کلمات کلیدی :مربوط بودن ،سود ،جریان نقد ،ریسکهای بانکی
* استادیار حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
** کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
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مس��ئله مربوط بودن س��ود و جریان نقد در سالهای اخیر ،توجه زیادی را از جانب سرمایهگذاران،
مدیران و تحلیلگران به خود جلب کرده .مدیران به نگهداری از رش��د س��ود جذاب عالقهمندند؛ چون
موقعیت و پاداش آنها شدیدا ً به سود گزارش شده در صورتهای مالی شرکت وابسته است .تحلیلگران
نی��ز عالقهمند به فراهم کردن اطالعات مفید و قابل اتکا برای س��رمایهگذاران جهت اتخاذ تصمیمات
سودآور سرمایهگذاری هستند.
5
تحقیقات انجام شده قبلی درمورد محتوای اطالعاتی نسبی سود و جریان نقد  ،پشتوانهای مبنی بر
مربوط بودن وجه نقد و اقالم تعهدی در توضیح نوس��انات بازده فراهم میکند .اما تمام این مطالعات،
محتوای اطالعاتی را در ش��رکتهای غیرمالی بررسی کردهاند و همیشه بانکها و مؤسسات مالی ،بنا
به دالیلی از جامعه آماری آنها مستثنی میشدند .بنابراین عمومیت دادن به این نتایج در موسسات
مالی و بانکها الزم به نظر میرسد]۱۵[ .
بانکها از اغلب ش��رکتهای غیرمالی متفاوتند به این دالیل :اول اینکه ،عمده داراییهای بانکها،
ادعاه��ای مال��ی بلندمدت هس��تند – مثل وام به خانوارها و ش��رکتها – بانکها ای��ن داراییها را با
فروش بدهیها و س��رمایه خود و دریافت عمده وجوه در ش��کل س��پرده کوتاه مدت ،تأمین میکنند.
تفاوت اصلی بین بانکها و ش��رکتهای غیرمالی در این مورد اس��ت ک��ه بانکها گرایش دارند اهرم
باالیی داش��ته باش��ند .دوم اینکه ،از آنجاییکه هزینههای اجتماعی باالیی در ورشکس��تگی بانکها
وجود دارد ،صنعت بانکداری بس��یار مقرراتی و تحت نظارت اس��ت .6این ابزارهای مقرراتی ،میتواند
توانایی بانک را در بهدستآوری بازده تحت تاثیر قرار دهد .به این دالیل ،بازده سهام بانکها میتواند
متفاوت از بازده س��هام ش��رکتهای غیرمالی رفتار کند ]۱۴[ .در مؤسس��ات مالی ،ریسک بخشی از
خود فرایند واس��طهگری اس��ت .به عبارتی ،نقش مؤسسات مالی ،واس��طهگری ریسک است .از طرف
مقابل ،در ش��رکتهای غیرمالی ،ریسک محصول فرعی فعالیتهای اساسی تجاری است .یک ویژگی
مهم ش��رکتهای غیرمالی این است که تحمل ریسکهای ناشی از تغییرات بالقوه در قیمتهای بازار
(مث��ل نرخ مبادالت خارج��ی ،نرخهای بهره و قیمتهای کاال) نمیتواند از فعالیتهای اساس��ی جدا
ش��ود .عواملی که وجه نقد را هدایت میکنند ،پیچیدهاند و متغیرهای مالی ،با جریانات نقد ناش��ی از
تعدد و تنوع عملیات بانکی ،ماهیت
ی��ک فعالیت خ��اص به هم مرتبطند [ .]۱۷در بانکداری به دالیل ّ
متفاوت این عملیات ،وضعیت س��رمایه بانک و محدودیت میزان آن ،حفظ منافع س��هامداران بانک،
وضعیت منابع س��پردهگذاران و فراوانی آن ،حفظ منابع س��پردهگذاران ،متفاوت بودن منافع بانک و
تعدد
س��پردهگذاران ،ن��وع وظیفه بانکها که آنه��ا را متمایز از واحدهای دیگر اقتص��ادی مینمایدّ ،
گیرندگان تس��هیالت اعتباری ،متفاوت بودن وضعیت مالی هر یک از گیرندگان تس��هیالت ،سر و کار
داش��تن گروه کثیری از کارکنان بانک با منابع مالی و...؛ ریس��ک ماهیتی متفاوت از ریس��ک در سایر
واحدهای اقتصادی دارد .همه این موارد و دیگر موارد ضرورتاً ایجاب میکند که مدیریت ریس��ک در
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 ۱ .۲مطالعات درخصوص مربوط بودن سود و جریان نقد
بس��یاری از مطالعات مثل جون��ز و التون ( ،8)۱۹۷۹فوستر و دیگ��ران ( ، )۱۹۸۴برنارد و توماس
( .10)۱۹۸۹اثبات میکند که سطوح سود و تغییرات سود با بازده وابسته است .پاناگیوتیس و دیگران
( 11)۲۰۱۰اظه��ار میدارن��د که تحقیقات قبلی که در مؤسس��ات غیرمالی صورت گرفته ،مثل رایبرن
(12)۱۹۸۶؛ ویلس��ون ( ۱۹۸۷و 13)۱۹۸۶؛ وافیس و دیگران (14)۱۹۹۸؛ مورتون و اس��چافر (15)۲۰۰۰؛
چریت��و و دیگ��ران ( ۲۰۰۱و 16)۲۰۰۰؛ هگس��ان و کالرک (17)۲۰۰۰؛ چن و س��و (18)۲۰۰۱؛ پارک 
و پینک��وس (19)۲۰۰۱؛ دونلی (20)۲۰۰۲؛ هلس��تروم (21)۲۰۰۶؛ حبی��ب ( 22)۲۰۰۸درمورد محتوای
اطالعاتی س��ود و جریان نقد ،مبنایی را برای حمایت از این امر بهوجود میآورد که وجه نقد و اقالم
تعهدی ارزش مربوطی در توضیح نوس��انات قیمت س��هام دارند و محتوای اطالعاتی س��ود نسبت به
جریان نقد ممتازتر است]۱۵[ .
حس��ینزاده و احمدی نیا ( )۱۳۸۸از طریق بررس��ی ارتباط بازده س��هام با اجزای سود حسابداری
9
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بانکها ،حساستر ،پیچیدهتر و مشکلتر از مدیریت ریسک در سایر واحدها باشد]۸[ .
 ۴دسته از ریسکهای بانکی وجود دارد :ریسک اعتباری ،نرخ بهره ،نقدینگی و عدم توان پرداخت
دین .از طرفی ،معرفی عوامل ریس��ک عادی بین ش��رکتهای مالی در درک قیمتگذاری س��رمایه،
هم بطور کلی و هم برای اهداف و سیاس��تهای عمومی ،مهم اس��ت ]۱۵[ .برای بیشینه کردن ثروت
س��هامداران ،مدیران مؤسس��ات مالی باید قادر به اندازهگیری و مدیریت ریسک مؤسساتشان باشند.
شناس��ایی ،اندازهگیری ،ردیابی و کنترل ریس��کهای بانک الزمه سودآوری و ادامه فعالیتهای بانک 
است .مدیریت بهینه ریسک یکی از عوامل اصلی تداوم سودآوری و ایجاد ارزش افزوه برای سهامدارن
یک بانک است و موجب افزایش اطمینان خاطر سپردهگذاران و اعتماد آنها به بانک میگردد []۶
ریسک اعتباری ،احتمال عدم دریافت جریان نقد از داراییها (وامها و سرمایهگذاریها) ،همانطور
که وعده داده ش��ده بود اس��ت .ریسک نرخ بهره به تأثیر منفی ناش��ی از تغییرات نرخ بهره بر خالص
جریان نقد و ارزش داراییها و بدهیها اش��اره دارد .ریس��ک نقدینگی ،به توانایی یک نهاد بانکی برای
7
تأمین مالی نیازهای مالیاش مربوط میباش��د .ریسک عدم توان پرداخت دین ،تابع حجم سرمایهای
اس��ت که بانک مجبور اس��ت برای حمایت از س��پردهگذاران و وام دهندگانش در برابر کاهش ارزش
داراییها ،نگه دارد.
دامنه مطالعه حاضر ،آزمون محتوای اطالعاتی س��ود و جریان نقد در بانکهای ایران است .تاکنون
مطالعه مربوطی در سیستم بانکی ایران وجود نداشته که مربوط بودن اطالعات حسابداری را با درنظر
گرفتن ریسکهایی که این مؤسسات با آن روبهرو هستند ،بررسی کند .این مطالعه ،اولین مطالعهای
است که مسائل فوق را در بانکهای ایران درنظر میگیرد.
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 ۲ .۲مطالعات درخصوص ارزش مربوط بودن
اکثر این گونه تحقیقات ،در مورد ارزش منصفانه اوراق سرمایه و بدهی ،وامها و اوراق مشتقه بانک 
هستند و فقط چنگ و آریف ( ،23)۲۰۰۷چنگ و نصیر ( ،24)۲۰۰۸ابیوزاید و دیگران ( 25)۲۰۰۹ارزش
مربوط بودن س��ود بانک را نس��بت به بازده س��هام آزمون کردند .بارت ( bو  ،)۱۹۹۴ aاحمد و تاکدا
( ،)۱۹۹۵برناردو دیگران ( ،)۱۹۹۵اچلر و دیگران ( ،)۱۹۹۶نلس��ون ( ،)۱۹۹۶بارت و کلینچ ()۱۹۹۸
و 26...مطالعات اندکی هس��تند که مربوط بودن افشای ارزش منصفانه اوراق بدهی و سرمایه را در نظر
میگیرند .دس��ته دیگر ،مربوط بودن در بانکها به س��وال برآورد ارزش منصفانه وامهای بانکی اشاره
میکنند.
 ۳ .۲مطالعات درمورد ریسکهای بانکی
سعیدی و شعبانی مطلق ( ،)۱۳۸۹در مقاله اشان تحت عنوان ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری،
با استفاده از شاخص الندای امری ،یکی از شعب بانک ملّی را مورد بررسی قرار دادند]۵[ .
بیانگلی��ش ( 27)۲۰۰۲روی تأثیرات نرخ بهره بازار بر بازده متوس��ط داراییها و بدهیهای بانک و
نیز حاشیه سود خالص بانک تمرکز کرد .نتایج نشان داد که در بیشتر کشورهای مشاهده شده ،رفتار
بلندمدت بازده متوسط بدست آمده روی داراییهای بانک ،یک میانگین موزون از نرخهای بلندمدت
و کوتاه مدت را منعکس میکند ]۱۸[ .مطالعات اخیر درمورد حساسیت نرخ بهره بانک شامل کارهای
اس��تون ( ،)۱۹۷۴لیئوید و شیک ( ،)۱۹۷۷چنس و الن ( ،)۱۹۸۰فالنری و زاموالت ( ،)۱۹۸۰اسکلت
و پیترس��ون ( ،)۱۹۸۰بوت و افیسر ( ،)۱۹۸۵باء ( 28)۱۹۹۰میباشد .چنگ و چن ( 29)۱۹۸۹و وتمور
و بریک ( 30)۱۹۹۰درمورد حساس��یت نرخ به��ره مطالعهای انجام دادند .یافتههای آنها حاکی از این
بود که بازده س��هام بانک نس��بت به افزایش نرخ بهره نس��بت به متغیرهایی مثل سود و جریان نقد،
پاس��خگوتر است ]۱۳[ .دهقان ( ،)۱۳۸۴ریس��ک نرخ بهره را در سیستم بانکی ایران تخمین زد .وی
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(ش��امل سود عملیاتی ،س��ود قبل از کسر مالیات ،سود خالص و اقالم تعهدی) و جریان نقد عملیاتی،
مربوط بودن سود و جریان نقد عملیاتی را با بازده سهام شرکتهای عضو بورس طی ۱۳۸۰ – ۱۳۸۶
م��ورد پژوهش قرار دادند ]۲[ .خوش��رو ( )۱۳۸۲ط��ی تحقیقی با عنوان ارتباط بی��ن تغییرات اقالم
صورت جریانات نقد با تغییرات بازده س��هام به بررس��ی موضوع پرداخت و نتایجش رابطه معناداری
بین تغییرات اقالم صورت جریان وجوه نقد و تغییرات بازده مشاهده نشد ]۷[ .دوستیان ( )۱۳۸۵در
تحقیقی تحت عنوان مقایس��ه میزان ارتباط تغییرات س��ود خالص و تغییرات جریان نقد عملیاتی با
تغییرات بازده س��هام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دریافتند که نسبتهای
مالی (نس��بت توان پوش��ش بدهی جاری ،نسبت پوشش بهره ،جرریان نقدی هر سهم و نسبت قیمت
به سود هر سهم) رابطه معناداری با بازده سهام ندارند]۳[ .
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 ۴ .۲مطالعات درخصوص ریسک و بازده
چنگ و آریف ( )۲۰۰۷با اس��تفاده از رویکرد تحلیل عاملی ۲۱ ،نس��بت حس��ابداری /مالی را به ۴
عامل ریس��ک اعتباری ،نقدینگی ،نرخ بهره و عدم توان پرداخت دین تبدیل نمودند .تغییرات س��ود و
این ریسکها را بهعنوان متغیرهای مستقل ،با بازده سهام بهعنوان متغیر وابسته وارد مدل رگرسیون
نمودن��د .تحقیق چنگ و آریف ( )۲۰۰۷در مورد کش��ور مالزی نش��ان داد ک��ه بین بازده غیرعادی و
تغییر سود ،ضریب تعین باالیی وجود دارد که بیانگر تناسب بهتری از ارتباط سود – قیمت نسبت به
مطالعات غیربانکی میباشد .یعنی قیمت سهام بانک در پاسخ به تغییرات سود ،بسیار قویتر از آنچه
درمورد غیربانکها مشاهده میشود ،تغییر میکند .شواهد بیشتر نشان داد که عامل ریسک اعتباری
مهمی در ورای تغییر س��ود در رگرسیون با بازده غیرعادی سهام بانک دارد]۱۱[ .
محتوای اطالعاتی ّ
چنگ و نصیر ( ،)۲۰۰۸بدنبال کار چنگ و آریف ( )۲۰۰۷از  ۴نس��بت حس��ابداری /مالی برای هریک 
از عوامل ریسک پرداختند آنرا در جامعه آماری بانکهای استرالیا مورد آزمون قرار دادند .ارتباط بین
بازده غیرعادی ،به عنوان متغیر وابس��ته و س��ود غیرمنتظره استاندارد شده ،ریسک نرخ بهره ،ریسک 
نقدینگی ،ریس��ک اعتباری و ریس��ک توان پرداخت دین ،به عنوان متغیرهای مستقل ،در رگرسیون،
مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای تحقیق اظهار کرد که س��ودهای حس��ابداری برای بانکها در سایر
اقتصادهای آس��یا ،یک متغیر مربوط برای قیمت هس��تند .تعیینکنندههای ریس��ک ،بزرگی ضریب
واکنش س��ود را تحت تأثیر قرار میدهند؛ یعنی تغییرات قیمت س��هام به طریقی که از لحاظ آماری
مهم است ،در پاسخ به افزایش و کاهشهای سود کام ً
ال آشکار است .عامل ریسک اعتباری به گونهای
با اهمیت به ارتباط سود – بازده کمک میکند که این نشانه اهمیت این عامل در قیمت سهام بانک 
اس��ت .نتایج این مطالعه منجر به کشف این موضوع شد که عامل ریسک ،مطمئناً ارزیابی سهام بانک 
را عالوه بر تغییرات سود ،تحت تاثیر قرار میدهد ]۱۲[ .وینی و دیگران ( ،31)۲۰۰۹کار چنگ و نصیر
( )۲۰۰۸را در تایلند مورد بررس��ی قرار داند .نتایج نش��ان داد که سرمایهگذاران تایلندی ،ریسک نرخ
بهره را با اهمیت میدانند]۱۶[ .

135

Downloaded from danesh.dmk.ir at 9:19 +0330 on Sunday October 21st 2018

با جمعآوری دادههای فصلی میزان کل س��پردههای عرضه ش��ده ،تولی��د ناخالص داخلی و نرخ بهره
اس��می سپردهها ،اقدام به تخمین رابطه سپردهها و سایر دادهها نمود .سپس از طریق ایجاد نرم افزار
محاس��باتی ،نرخ بهره بهینه را محاسبه نمود ]۴[ .میرعمادی ( ،)۱۳۸۶به بررسی ارتباط نسبتهای
مالی و ریسک اعتباری مشتریان بانکها در ایران پرداخت ،نتایج نشان داد که نسبتهای جاری ،وجه
نقد به مجموع دارایی ،س��رمایه در گردش به مجموع دارایی ،دارایی مشهود به مجموع دارایی ،بدهی
جاری به مجموع دارایی ،حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ،سود انباشته به مجموع دارایی ،سود
قبل از بهره و مالیات به مجموع دارایی ،بدهی جاری به حقوق صاحبان س��هام و س��ود قبل از مالیات
به سرمایه با ریسک اعتباری مشتریان بانک ارتباط معناداری دارند]۹[ .
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نیل و دیگران ( )۱۹۹۱اظهار میدارند ،علیرغم توجه زیاد روی آگاهی دهندگی سود و جریان نقد
توس��ط چندین محقق ،اکثریت این مطالعات به شواهد غیرقاطع و متناقضی درمورد اینکه کدام یک 
از این دو متغیر در توضیح حرکات بازده س��هام موثرتر اس��ت رسیده .32اگرچه ،درنظر گرفته شده که
اعداد سود برمبنای تعهدی در مقایسه با جریانات نقد ،برای اهداف ارزیابی مربوطتر است (چون سود
میتواند مش��کالت زمانبندی و تطابق وابس��ته با جریانات نقد را تقلیل دهد).؛ از طرف دیگر ،سود نیز
بهدلیل صالحدیدهای مدیریتی مس��تلزم تولید اطالعات حسابداری برمبنای تعهدی ،در معرض خطر
دس��تکاری قرار دارد .از آنجاییکه احتمال دس��تکاری کمتری برای جریان نقد وجود دارد ،جریان نقد
میتواند یک متغیر ارزیابی مهم شود.
فرضیه  :۱سود بهطور مثبتی با بازده سهام مرتبط است.
همانطور که واسیلییو ( 33)۱۹۹۶میگوید ،مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در توضیح تفاوتهای
بین بانکی در س��ودآوری بازی میکند .بنابراین ،تعیینکنندههای مهم سود بانک ،ریسکهای اساسی
پرتفو هستند که مؤسسات بانکی مجبورند با آنها روبهرو شوند.
ریسک اعتباری به احتمال عدم دریافت جریان نقد از داراییها (وامها و سرمایهگذاریها) ،همانطور
34
که وعده داده ش��ده بود و به عدم اطمینان مربوط به بازپرداخت وام اش��اره دارد .س��ینکی ()۱۹۹۸
میگوید ،بانکهای با کیفیت پایین وام ،تمایل به نگهداری سطح باالی ذخیره وام دارند که منجر به
یک هزینه عمده برای این مؤسس��ات میش��ود و توان سودآوری آنها را تضعیف میکند .بانکهای با
عملکرد باال ،تمایل به داش��تن پرتفوی وام باکیفیت باال دارند که با س��طح پایین وامهای انجام نشده
و زیانهای وام مش��خص میشود .طبق آناداراجان و دیگران ( ۲۰۰۷و  ،35)۲۰۰۳این ذخایر زیان وام
دو تاثیر ممکن روی ارزش بازار بانک دارد .بازار ممکن اس��ت ذخیره زیان وام را بهعنوان نش��انهای از
اطالعات خصوصی مدیر بانک درمورد س��ودهای مورد انتظار آتی تفس��یر کند که با ذخیرههای زیان
وام درحال افزایش قادر خواهد بود از طریق جذب زیانهای بالقوه آتی ،در برابر س��قوط س��ودآوری
مقاومت کند .بنابراین ،سرمایهگذاران این ذخایر زیاد را بهعنوان اخبار خوب تفسیر میکنند .از طرفی
افزایش در ذخیره زیان وام در بانکها میتواند بهعنوان اخبار بد تفس��یر شود ،بخصوص وقتی با سایر
اطالعات به موقع نکول وام همراه نباش��د .هرچه بانک بیش��تر درمعرض ریس��ک اعتباری قرار بگیرد،
س��ودآوری و مربوط بودن سود و جریان نقد کمتر میش��ود .در نتیجه ،انتظار داریم ریسک اعتباری،
روی مربوط بودن س��ود و جریان نقد تاثیر منفی داشته باشد .بنابراین قسمت اول فرضیه اول خود را
شکل میدهیم:
فرضیه  :۱ – ۱عامل ریسک اعتباری ،بهگونهای منفی بر ارتباط بازده – سود تاثیر میگذارد.
ریس��ک نرخ بهره ،به تاثیر منفی ناش��ی از تغییرات نرخ بهره بر خالص جریان نقد و ارزش داراییها
و بدهیها اش��اره دارد .از آنجاییکه اکثریت ارزش داراییها و بدهیهای بانک با نرخ بهره وابسته است
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و اکثر مؤسسات ،کوتاه مدت قرض میگیرند و بلندمدت قرض میدهند ،آنها در معرض ریسک نرخ
به��ره قرار میگیرند .وقتی نرخ بهره تغییر میکند ،ارزش داراییها و درآمدهای بانک نیز هدف تغییر
قرار میگیرد .متعاقباً ،تغییرات تجمعی در درآمد و هزینه که توسط تغییرات در نرخ بهره ایجاد شده،
سود خالص را تعیین میکند .لذا تغییر نرخ بهره شدیدا ً با عملکرد مالی بانک و ارزش بازار سرمایهاش
ارتب��اط دارد .تاثیر ریس��ک نرخ بهره روی مربوط بودن اطالعات حس��ابداری ،ب��ه ترکیب داراییها و
بدهیهای بانک وابس��ته اس��ت .بنابراین ،عالم��ت تاثیر را پیشبینی نمیکنی��م .بنابریان ،بخش دوم
فرضیه اول خود را به شکل فرضیه صفر شکل میدهیم:
فرضیه  :۲ – ۱عامل ریسک نرخ بهره ،بر ارتباط بازده – سود تاثیر میگذارد.
ریس��ک نقدینگی ،ناتوانایی یک نهاد بانکی برای تامین مالی نیازهای مالیاش میباشد و به ناتوانی
بان��ک ب��رای پس دادن س��پردهها و نیز تامین وجوه وامهای مورد تقاضای مش��تریان اش��اره دارد .از
آنجاییکه ،داراییهای جاری ،به راحتی یا بدون زیان س��رمایه (کاهش ارزش س��رمایه) ،به وجه نقد
تبدیل میش��وند؛ مدیریت نقدش��وندگی بانک روی ایجاد وجوه جهت پاس��خ به تعهدات قراردادی به
قیمتهای معقول در تمام زمانها تمرکز میکند .به واسطه مدیریت نقدشوندگی موثر ،بانک میتواند
ب��ه بازار ثابت کند که بانک ایمن (بیخطر) اس��ت و قادر به بازپرداخت اس��تقراضهایش میباش��د.
همچنی��ن ،ب��ه بانک ق��درت الزم را میدهد تا تعهدات وامه��ای قبلی خود را انج��ام دهد ،از فروش
غیرس��ودآور داراییها اجتناب کند و س��رانجام از س��وء استفاده از امتیاز اس��تقراض از بانک مرکزی،
اجتناب کند (س��ینکی۱۹۹۸ ،؛ کوچ ۱۹۹۵ ،36را ببینید) .بانکها برای مدیریت نقدش��وندگی موثر و
برآوردن الزامات نقدینگی روزانه ،باید برخی داراییهای غیرس��ودآور را در شکل نقد و معادل نقد نگه
دارند .چون ،عمده این داراییها غیرسودآور یا کم بازده هستند ،سودآوری بانک را کاهش میدهند .به
عالوه ،رقابت افزایش یافته طی سالهای اخیر و برداشت سقفهای نرخ بهره ،نیاز بانکها را به حداقل
کردن س��هم داراییهای غیرسودآورش��ان وادار ک��رده .اما آنها هنوز هم مجبورن��د با نیازهای نقدی
روزانهش��ان منطبق شوند .در نتیجه یک ارتباط معکوس بین نقدینگی و سودآوری وجود دارد .هرچه
میزان اندوختههای نقدی بیش��تر باش��د ،بازده روی س��هام و دارایی و ارزش بازار سرمایه بانک کمتر
خواهد بود .در مقابل ،بانکی با نقدشوندگی باال ،با توجه به توانایی جهت پرداخت بدهیها و تعهداتش،
میتواند برای مش��تریان و سرمایهگذارانش ایمنتر باش��د و اینها میتواند بهعنوان اخبار خوب برای
بازار تفس��یر شود .از طرف مقابل ،وقتی یک بانک نقدش��وندگی باالیی دارد ،این نشانهای از اخبار بد
برای مش��تریان و سرمایهگذاران اس��ت .چون یک بانک با عدم اطمینان ،محکوم به شکست است .در
نتیجه طبق مباحث فوق ،معتقدیم که نقدش��وندگی باالی بانک ،ممکن اس��ت روی سودآوری تاثیری
منفی داش��ته باش��د .اما از طرفی دیگر حس اطمینان و ایمنی را به ب��ازار منتقل کند .لذا پیشبینی
میکنیم که ریس��ک نقدینگی ارتباط بازده – س��ود را تحت تاثیر قرار میدهد؛ اما قادر به پیشبینی
جهت آن نیس��تیم؛ چون ممکن است ش��رکتکنندگان بازار ،ارزش اطالعاتی باالتری را به بانکهای
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انتخاب داده

مطالعه حاضر از اطالعات حس��ابداری مؤسس��ات بانکی عضو بورس اوراق بهادار تهران ( )TSEطی
دوره  ۱۳۸۶-۱۳۸۹استفاده میکند .با توجه به اینکه نیاز به محاسبه بازده سهام داریم ،جامعه آماری
ما به  ۴بانک کارآفرین ،س��ینا ،پارس��یان و اقتصاد نوین محدود ش��د .بانکها برای شمولیت در نمونه
باید معیارهای زیر را داشته باشند:
 .۱س��هام خ��ود را در بورس اوراق بهادار تهران ب��رای کل دوره تحقیق مبادله کنند .۲ .صورتهای
مالی س��االنه گزارش شده (ترازنامه ،حساب س��ود و زیان و صورت جریانات نقد) برای تمام سالهای
تحت بررسی را داشته باشند .۳ .دادههای در دسترس برای تمام دوره تحقیق را داشته باشند .۴ .سال
مالی خود را در پایان اسفند ماه به اتمام برسانند.
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با نقدش��وندگی باال و سودآوری پایین نسبت دهند .بنابراین قسمت سوم فرضیه اول خود را در شکل
صفر به شرح زیر ارائه میکنیم:
فرضیه  :۳ – ۱عامل ریسک نقدینگی تأثیر مهمی بر ارتباط بازده – سود دارد.
سرانجام ،شدیدترین ریسکی که مؤسسات بانکی مجبورند با آن روبهرو شوند ،ریسک توان پرداخت
دین اس��ت .این ریسک با امکان ورشکس��تگی مؤسسات بانکی مرتبط است .البته ،این ریسک ،نتیجه
مس��تقیم تمام ریس��کهای ذکر ش��ده میباش��د .از دیدگاه مالی بانک مقادیر س��رمایه را برای رفع
تضادهای منافع بین س��هامداران ،سپردهگذاران ،بستانکاران و تضمینکنندگان نگه میدارد .بنابراین،
س��هام س��رمایه ،بیمهای را برای اشخاص فراهم میکند که بانک ریس��ک اضافی تحمل نخواهد کرد.
ازآنجا که معموالً س��رمایه بانک را بهعنوان وس��یلهای برای جذب زیان غیرمنتظره ناشی از  3ریسک 
دیگر میدانند ،س��رمایه بانک میتواند به عنوان عنصر اساس��ی برای ایجاد اطمینان نسبت به توانایی
بانک در اداره عدم اطمینان دیده شود .این حقیقت ،ارتباطی معکوس بین سطح سرمایه بانک و سطح
ریسک پذیری را پیشنهاد میکند .بنابراین:
فرضیه  :۱ – ۴عامل ریسک توان پرداخت دین ،تأثیری منفی بر ارتباط بازده – سود دارد.
ب��ا توجه به اهمیت اندازه دیگر حس��ابداری ،یعنی جریان نقد و نیز طبق س��وابقی مبنی بر قدرت
توضیحی آن در شرح حرکات بازده سهام؛ فرضیه دوم خود و بدنبال فرضیات فرعی را برای آزمون اثر
ریسکها به شکل زیر ایجاد میکنیم:
فرضیه  :۲جریان نقد بهطور مثبتی با بازده سهام مرتبط است.
فرضیه  :۱ – ۲عامل ریسک اعتباری ،بهگونهای منفی بر ارتباط بازده – جریان نقد تأثیر میگذارد.
فرضیه  :۲ – ۲عامل ریسک نرخ بهره ،بر ارتباط بازده – جریان نقد تأثیر میگذارد.
فرضیه  :۳ – ۲عامل ریسک نقدینگی تأثیر مهمی بر ارتباط بازده – جریان نقد دارد.
فرضیه  :۲ – ۴عامل ریسک توان پرداخت دین ،تأثیری منفی بر ارتباط بازده – جریان نقد دارد.
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روش تحقیق

 ۲ .۵بهدست آوردن عوامل ریسک
 ۱ .۲ .۵تعیین شاخصهای هر ریسک
ریسکها را میتوان به طرق مختلفی محاسبه کرد ،چنگ و آریف در سال  ،۲۰۰۷چنگ و نصیر در
س��ال  ،۲۰۰۸وینی و دیگران در س��ال  ۲۰۰۹و دیمیتروپلوس در سال  ۲۰۱۰از یک سری نسبتهای
مالی اس��تفاده نمودند .همچنین با اطالعاتی که در گزارش��ات ادارات ریس��ک بانکهای مورد بررس��ی
بهدست آمده ،مشاهده شد که آنها از نسبتهای مالی به عنوان مبنایی برای محاسبه ریسک استفاده
نمودند .در این مطالعه با جمعبندی این نس��بتها و با توجه به دادههای در دس��ترس ،تعدادی از این
نس��بتها برای محاس��به عوامل ریس��ک اس��تخراج ش��د که در جدول ش��ماره ۲قابل مالحظه اس��ت.

مربوط بودن سود و جریان نقد در بانکها :با در نظر گرفتن ریسکهای بانکی

 ۱ .۵آزمون اولیه :بدون در نظر گرفتن عوامل ریسک
ابتدا  3مدل  ۱و  ۲و ۳تخمین زده شد:
Rit=a0 +a1∆Eit/TAit-1 +eit
 )(۱
 )Rit=a0 +a2∆CFit/TAit-1 +eit	(۲
 )Rit=a0 +a1∆E/TAit-1 +a2∆CF/TAit-1 +eit  (۳
 :Ritبازده سهام برای هر بانک 
 :TAitکل داراییهای شرکت در سال t
∆ :Eitتغییرات سود قبل از بهره و مالیات)۱-Et-Et( :
∆ :CFitتغییرات در جریان نقد ناشی از عملیات)۱-CFt-CFt( :
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در این پژوهش ارتباط سود و جریان نقد را با در نظر گرفتن ریسکها بر بازده سهام بررسی شده.
در اکثریت قریب به اتفاق پژوهشهای انجام ش��ده برای بررس��ی رابطه سود و جریان نقد از مدلهای
رگرسیونی استفاده شده .برای بررسی عوامل ریسک نیز ،آنها را یک به یک و سپس باهم وارد مدلها
نمودیم که در بخشهای بعدی مشاهده میشوند.
از آنجا که اطالعات و متغیرهای مورد نیاز را از ترازنامه و صورت س��ود و زیان بدس��ت آوردهایم و
ناهمگنن��د ،جهت کنت��رل این ناهمگنی تمام متغیرها بر کل داراییها تقس��یم گردید .چنگ و آریف
در س��ال  ،۲۰۰۷چنگ و نصیر در س��ال  ،۲۰۰۸وینی و دیگران در س��ال  ۲۰۰۹و دیمیتروپلوس در
س��ال  ۲۰۱۰نیز که پژوهشهایی مش��ابه را انجام دادند به همین دلیل متغیرهای مورد استفاده را به
این طریق استاندارد نمودند .بنابراین در این پژوهش نیز ابتدا متغیرهای تغییرات سود قبل از بهره و
مالیات و جریان نقد عملیاتی بر کل داراییها ( )TAدر ابتدای سال تقسیم گردید تا استانداردسازی
شوند.
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جدول  ،۱نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق برای محاسبه ریسک
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نام ریسک
ریسک اعتباری

مربوط بودن سود و جریان نقد در بانکها :با در نظر گرفتن ریسکهای بانکی

ریسک نرخ بهره
کل سپرده سرمایهگذاری
به کل تسهیالت اعطایی

ریسک نقدینگی

 ۲ .۲ .۵وزن دهی به شاخصهای هر عامل ریسک
این نس��بتهای مالی در واقع معیارهای عوامل ریس��کند .اما با توجه به اینکه دارای اهمیت و ارزش
یکسانی نیستند؛ باید به این معیارها وزن داد .چنگ و آریف ( )۲۰۰۷از تحلیل عامل استفاده نمودند و ۲۱
نس��بت حس��ابداری را وزن دهی و تبدیل به  ۴عامل ریسک نمودند .دیمیتروپلوس ( )۲۰۱۰نیز از تحلیل
مؤلفه اصلی استفاده نمود و  ۱۱نسبت مالی را به  ۴عامل ریسک تبدیل کرد .تحلیل عاملی و مؤلفه اصلی
برای شرایط با حجم دادههای باال (انبوه داده) کاربرد دارند .در تحقیق حاضر بهدلیل داشتن دامنه محدود،
اجرای این روش معنیدار نبود ،لذا با توجه به شرایط تحقیق و روشهای موجود برای وزن دهی به عوامل،
روش تحلیل سلسله مراتبی به کار برده شد که در ذیل به مروری بر آن میپردازیم:
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ریسک توان پرداخت دین

شاخص
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تسهیالت اعطایی
سهام سرمایه به کل دارایی
 کل حقوق صاحبان سهام به کل دارایی
بدهی کوتاه مدت به کل دارایی
سپرده نزد بانکها به سپرده سرمایهگذاری
 کل بدهی جاری به کل دارایی جاری
بدهی جاری به کل بدهی
 کل سپرده به کل تسهیالت اعطایی
 کل تسهیالت اعطایی به کل دارایی
 کل سپرده به کل بدهی
 کل اوراق مشارکت به کل دارایی
موجودی نقد و سپرده نزد بانکها به کل دارایی
سرمایهگذاری و اوراق مشارکت به کل دارایی
موجودی نقد به کل سپرده
موجودی نقد و سپرده نزد بانکها به کل سپرده
اوراق مشارکت و موجودی نقد به سپردههای دیداری و پس انداز
 کل سپرده به کل تسهیالت اعطایی
 کل سپرده به کل بدهی
دارایی جاری به کل سپردده
ارزش بازار سرمایه به ارزش دفتری سرمایه
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مربوط بودن سود و جریان نقد در بانکها :با در نظر گرفتن ریسکهای بانکی

 ۳ .۲ .۵محاسبه عوامل ریسک
گام  :۱دادهه��ای م��ورد نیاز جهت بدس��تآوری نس��بتهای مالی از صورتهای مالی اساس��ی و
یادداشتهای آن استخراج گردید و نسبتها با نرم افزار  excelمحاسبه گردید.
گام  :۲ماتریس مقایس��ات زوجی عوامل ریسک تهیه ش��د و به تعدادی از کارشناسان اداره ریسک 
بانکهای اقتصاد نوین ،کارآفرین و س��ینا و پرسیان توزیع گردید تا نظر خبرگی خود را در آن اعمال
نمایند.
قابل ذکر اس��ت که ،امروزه در اغلب بانک اداره ریس��ک وجود دارد و به محاسبه و بررسی ریسکها
میپردازند ،طی بررس��یهای انجام ش��ده ،این گروه بیشتر از س��ایر افراد در بانکها میتوانستند در
وزن دهی به معیارهای ریسک مفید باشند و نظر خود را اعمال نمایند.
گام  :۳دادههای حاصل ماتریس مقایس��ات زوجی وارد نرم افزار  expert choiceگردید و تحلیل
سلس��له مراتبی گروهی جهت وزن دهی به معیارها بکار برده شد .برای اطمینان از سازگاری منطقی
اعداد ماتریس مقایسات زوجی ،از شاخص  IRاستفاده شده است و بدین ترتیب وزن معیارها بهدست
آمد.
گام  :۴جهت محاسبه عوامل ریسک ،از معادله زیر استفاده شد:
معیار iام × وزن معیار iام  +معیار دوم × وزن معیار دوم  +معیار اول × وزن معیار اول = عامل ریسک
بدین ترتیب چهار عامل ریسک اعتباری ،نرخ بهره ،نقدینگی و توان پرداخت دین برای هر کدام از
چهار بانک ،طی چهار س��ال دوره تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSSمحاسبه گردید .جدول  ۳این
عوامل را نشان میدهد.
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در تصمیمگیری چند معیاره ،بر پایه چندین ش��اخص ،گزینهه��ا را رتبهبندی میکنند .روشهای
مختلف��ی برای تصمیمگیری چن��د معیاره وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها تحلیل سلس��له
مراتبی است .روش تحلیل سلسله مراتبی توسط فردی عراقی به نام ساعتی ،در دهه  ۱۹۷۰پیشنهاد
شد .روش تحلیل سلسله مراتبی میتواند دو کار را انجام دهد:
 .۱پیدا کردن وزن (اهمیت نسبی) شاخصها  .۲رتبهبندی گزینهها
در تحلیل سلس��له مراتبی گروهی از نظرات دو یا چند تصمیمگیرنده استفاده میشود .میانگین
هندس��ی نظ��رات کارشناس��ان مختلف را بدس��ت آورده و آن را بهعنوان ماتری��س اصلی در نظر
میگیرند]۱[ .
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جدول  ،۲عوامل ریسک
142
مربوط بودن سود و جریان نقد در بانکها :با در نظر گرفتن ریسکهای بانکی

پارسیان ۸۶
پارسیان ۸۷
پارسیان ۸۸
پارسیان ۸۹
سینا ۸۶
سینا ۸۷
سینا ۸۸
سینا ۸۹
کارآفرین ۸۶
کارآفرین ۸۷
کارآفرین ۸۸
کارآفرین ۸۹
اقتصادنوین ۸۶
اقتصاد نوین ۸۷
اقتصاد نوین ۸۸
اقتصادنوین ۸۹
میانگین

 ۰. ۰۳۱۵
 ۰. ۰۳۹۱
 ۰. ۰۵۳۹
 ۰. ۰۵۱۴
 ۰. ۰۱۵۷
 ۰. ۰۱۸۵
 ۰. ۰۱۷۸
 ۰. ۰۳۳۰
 ۰. ۰۲۸۶
 ۰. ۰۳۳۳
 ۰. ۰۳۸۸
 ۰. ۰۳۸۷
 ۰. ۰۱۷۵
 ۰. ۰۳۴۱
 ۰. ۰۳۹۷
 ۰. ۰۴۷۷
 ۰. ۰۳۳۷

 ۰. ۲۵۳۹
 ۰. ۲۵۹۸
 ۰. ۲۵۴۰
 ۰. ۲۶۲۶
 ۰. ۱۶۷۴
 ۰. ۰۶۸۹
 ۰. ۲۷۰۸
 ۰. ۱۳۵۵
 ۰. ۲۶۵۲
 ۰. ۲۷۵۴
 ۰. ۲۸۰۰
 ۰. ۲۹۸۶
 ۰. ۲۴۳۴
 ۰. ۲۴۶۴
 ۰. ۲۵۱۳
 ۰. ۲۶۲۱
 ۰. ۲۳۷۲

 ۰. ۷۰۱۲
 ۰. ۹۸۹۶
 ۰. ۹۴۹۱
 ۰. ۹۴۳۵
 ۰. ۶۰۴۴
 ۰. ۵۹۸۹
 ۰. ۹۶۳۹
 ۰. ۶۷۹۳
 ۱. ۵۱۶۳
 ۱. ۳۵۰۷
 ۰. ۹۴۱۵
 ۱. ۳۵۰۲
 ۲. ۲۶۸۲
 ۱. ۰۱۱۹
 ۰. ۹۰۲۳
 ۰. ۸۹۱۹
 ۱. ۰۴۱۴

 ۳ .۵آزمون مدلهای ثانویه :با در نظر گرفتن تأثیر ریسکهای بانکی
بعد از اس��تخراج عوامل ریسک مذکور ،بهعنوان متغیرهای توضیحی اضافی در مدلهای رگرسیون
اولیه ،به شرح زیر وارد شدند:
 Rit=a0 +a1∆Eit/TAit-1 + a3CRRit +eit
)(1-1
	 Rit=a0 +a1∆Eit/TAit-1 + a4INTRit +eit
)(1-2
Rit=a0 +a1∆Eit/TAit-1 + a5LIQRit +eit
)     (1-3
Rit=a0 +a1∆Eit/TAit-1 + a6SOLRit +eit
)    (1-4
Rit=a0+a1∆Eit/TAit-1 +a3CRRit +a4INTRit +a5LIQRit +a6SOLRit+eit
)(1-5
Rit=a0 +a2∆CFit/TAit-1+a3CRRit +eit
)(2-1
Rit=a0 +a2∆CFit/TAit-1+ a4INTRit +eit
                                                                              )(2-2
Rit=a0 +a2∆CFit/TAit-1+ a5LIQRit +eit
  )(2-3
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بانک – سال

ریسک اعتباری

ریسک نقدینگی

ریسک عدم توان
پرداخت دین
 ۰. ۲۹۲۱
 ۰. ۲۵۷۰
 ۰. ۳۸۹۸
 ۰. ۴۲۹۸
 ۰. ۲۵۵۰
 ۰. ۳۱۲۲
 ۰. ۲۸۵۹
 ۰. ۳۳۰۸
 ۰. ۳۷۷۸
 ۰. ۶۲۸۴
 ۰. ۶۳۲۳
 ۰. ۴۹۹۶
 ۰. ۲۱۶۵
 ۰. ۳۰۸۱
 ۰۳۳۵۲
 ۰. ۳۳۶۲
 ۰. ۳۶۷۹

ریسک نرخ بهره
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Rit=a0 +a2∆CFit/TAit-1+ a6SOLRit +eit
                                                                                   )(2-4
Rit=a0 +a2∆CFit/TAit-1+a3CRR +a4INTRit +a5LIQRit +a6SOLRit+eit
)(2-5
                                                                                                         )Rit=a0 +a1∆E/TAit-1 +a2∆CF/TAit-1+a3CRR +a4INTRit +a5LIQRit +a6SOLRit+eit (4

متغیرهای س��ود قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی استاندارد شده و بازده را نیز میتوانید
در جدول شماره  ۴مالحظه بفرمایید.
جدول  ،۳متغیرهای∆ ۱-CFit/TAit∆ ،۱-E/TAitو Rit
بانک  -سال
پارسیان ۸۶
پارسیان ۸۷
پارسیان ۸۸
پارسیان ۸۹
ینا ۸۶
سینا ۸۷
سینا ۸۸
سینا ۸۹
کارآفرین ۸۶
کارآفرین ۸۷
کارافرین ۸۸
کارآفرین ۸۹
اقتصادنوین ۸۶
اقتصادنوین ۸۷
اقتصادنوین ۸۸
اقتصاد نوین ۸۹
میانگین

∆Eit/TAit-1

۰. ۰۱۰۰
۰. ۰۰۳۸
۰. ۰۰۳۱
۰. ۰۰۶۲
۰. ۰۰۳۴
۰. ۰۱۱۵
۰. ۰۰۹۵
۰. ۰۱۳۱
۰. ۰۱۶۳
۰. ۰۲۲۱
۰. ۰۱۴۰
۰. ۰۰۷۷
۰. ۰۰۸۵
۰. ۰۰۵۸
۰. ۰۰۸۲
۰. ۰۰۸۳
۰. ۰۰۹۵

∆CFit/TAit-1

۰. ۰۰۹۶
۰. ۰۱۰۳
-۰. ۰۱۳۷
۰. ۰۱۶۵
-۰. ۰۵۵۰
۰. ۰۰۸۱
۰. ۰۰۲۴
۰. ۰۵۷۲
۰. ۰۳۵۴
۰. ۰۱۹۷
۰. ۰۴۷۱
-۰. ۰۳۷۰
۰. ۰۳۲۴
۰. ۰۷۶۱
-۰. ۰۵۸۹
۰. ۰۴۲۳
۰. ۰۱۲۰

return
۰. ۱۲۶۵
۰. ۱۳۶۸
۰. ۱۵۱۱
۱. ۵۲۹۴
۰. ۱۶۰۹
۰. ۱۴۳۸
۱. ۱۸۹۲
۰. ۷۲۵۵
۰. ۲۴۳۰
-۰. ۲۷۳۳
۰. ۷۶۰۳
۰. ۲۱۷۱
۰. ۰۹۵۱
-۰. ۱۰۲۴
۰. ۴۳۱۰
۰. ۳۸۸۴
۰. ۳۷۰۱

مربوط بودن سود و جریان نقد در بانکها :با در نظر گرفتن ریسکهای بانکی

نتایج تجربی
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عامل ریسک اعتباری 		CRRit :عامل ریسک نرخ بهرهINTRit :
عامل ریسک نقدینگیLIQRit :
عامل ریسک نرخ بهرهINTRit :
		
عامل ریسک توان پرداخت دینSOLRit :
سایر متغیرها مثل مدلهای اولیه هستند.
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مربوط بودن سود و جریان نقد در بانکها :با در نظر گرفتن ریسکهای بانکی

جدول  ،۴آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق
SOLR

LIQR

INTR

CRR

chEarningTA chCashflowTA return

۱۶

۱۶

۱۶

۱۶

۱۶

۱۶

۱۶

N Valid

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

Missing

. ۲۳۷۳

. ۳۶۸۰

۰۴۱۵ .۱

. ۰۳۳۸

. ۳۷۰۲

. ۰۱۲۰۷

. ۰۰۹۵۳

Mean

. ۲۵۶۹

. ۳۳۳۰

. ۹۴۶۴

. ۰۳۳۸

. ۱۸۹۰

. ۰۱۳۴۷

. ۰۰۸۴۹

Median

. ۴۶۹۵۲ . ۰۱۱۹۳ . ۴۱۹۰۸

. ۰۳۸۳۶۶

. ۰۰۵۰۷۵

Std. Deviation

. ۰۷

. ۲۲

. ۶۰

. ۰۲

-. ۲۷

-. ۰۵۹

. ۰۰۳

Minimum

. ۳۰

. ۶۳

۲۷ .۲

. ۰۵

۵۳ .۱

. ۰۷۶

. ۰۲۲

Maximum

. ۲۴۴۲

. ۲۸۷۵

. ۷۴۹۰

. ۰۲۱۱

. ۱۲۹۲

-. ۰۰۹۷۰

. ۰۰۵۹۵

۲۵

. ۲۵۶۹

. ۳۳۳۰

. ۹۴۶۴

. ۰۳۳۸

. ۱۸۹۰

. ۰۱۳۴۷

. ۰۰۸۴۹

۵۰

. ۲۶۹۵

. ۴۱۹۹

۲۶۵۷ .۱

. ۰۳۹۶

. ۶۵۱۹

. ۰۴۰۶۰

. ۰۱۲۷۳

۷۵

. ۱۲۳۸۵ . ۰۶۰۶۴

Percentiles

 ۲ .۶تحلیل مقدماتی
در مدلهای  ۱و  ۲به بررس��ی جداگانه تأثیر س��ود و جریان نقد بر بازده پرداخته شد و در مدل ۳
به بررس��ی تأثیر همزمان سود و جریانات نقد بررسی گردید .اما نتایج آزمون مدلهای جداگانه  ۱و۲
و مدل  ۳مش��ابه بودند ،بدین معنی که س��طح معنی داری  tمعنی دار نیست و فرض تساوی ضرایب
ستون  Bبا صفر پذیرفته میشود .عالمت ضریب رگرسیونی برای سود منفی و برای جریان نقد مثبت
است .در مدل اول ضریب همبستگی کلی مدل  ۱۱۶ .۰و در مدل دوم  ۰۳۲ .۰است و با ترکیب مدل
 ۱و  ۲این ضریب به  ۱۳۹ .۰بهبود یافت .اما هیچ یک از متغیرهای سود و جریان نقد ،از نظر آماری
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 ۱ .۶آمارههای توصیفی و همبستگی
جدول  ۵آمارههای توصیفی متغیرهای نمونه برای دوره تحقیق ( )۱۳۸۶-۱۳۸۹را نشان میدهد.
مؤسس��ات بانکی ایران ،در طول دوره تحقیق ،میانگین بازده س��هام مثبت  ۰. ۳۷۰را نشان دادند.
ارزش میانه تغییرات جریان نقد عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات استاندارد شده به ترتیب ۰. ۰۱۲
و  ۰. ۰۰۹است .ارزش بزرگتر تغییرات جریان نقد نتیجه خروج اقالم تعهدی غیرنقدی (استهالک و
انقضاء) اس��ت که س��ود را کاهش میدهند .انحراف استـاندارد مربوط به جریانات نقد باالتر از انحراف
اس��تاندارد س��ود اس��ت ( )۰۰۵ .۰< ۰۳۸ .۰که این امر بیانگر این اس��ت که مدیران بانکها از اقالم
تعهدی برای هموارس��ازی نوسانات سود اس��تفاده میکنند (دچو .)۱۹۹۴ ،ریسک نرخ بهره باالترین
میانگین را داشت.
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مهم نیستند و در توضیح بازده سهام ،مربوط نبوده .در واقع فاقد محتوای اطالعاتی هستند.

نتایج نشان داد که بین متغیرهای استاندارد شده سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی
با بازده س��هام بانکها ارتباط خطی معناداری وجود ندارد .متغیرهای ریس��ک بانکی که عبارت بودند
از ریسک اعتباری ،نرخ بهره ،نقدینگی و توان پرداخت دین را یک به یک و نیز به صورت یکباره وارد
مدلهای اولیه سود قبل از بهره و مالیات استاندارد شده با بازده ،جریان نقد عملیاتی استاندارد شده
با بازده و نیز سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی استاندارد شده با بازده نمودیم .ضرایب
همبستگی در تمام این مراحل افزایش داشت اما با توجه به آماره  ،tاز نظر آماری ،این متغیرها تأثیر
معناداری بر ارتباط سود قبل از بهره و مالیات استاندارد شده و جریان نقد عملیاتی استاندارد شده با
بازده؛ نداش��تند .محتوای اطالعاتی س��ود و جریان نقد عملیاتی و یا حداقل یکی از این دو اندازه مهم
حس��ابداری ،در اکثریت قریب به اتفاق تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده .با این حال در مدلهای
مورد آزمون ما در توضیح حرکات بازده س��هام مربوط نبود و فاقد محتوای اطالعاتی نش��ان داده شد.
با افزودن عوامل ریسک نیز باز هم رابطه سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی با بازده ،از
نظر آماری و در سطح  % ۹۵اطمینان از نظر آماری معنی دار نبود .نکته حائز اهمیت این بود که در
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 ۳ .۶تحلیل عوامل ریسک
با افزودن هر عامل ریس��ک بطور جداگانه و نیز همزمان به مدلهای  ۱و  ۲و افزودن همزمان تمام
عوامل ریسک به مدل  ،۳ضریب همبستگی در تمام آنها رشد داشته است که حاکی از تأثیر آنهاست.
اما س��طح  ،tمعنی دار نیست و فرض تساوی ضرایب س��تون  Bبا صفر پذیرفته میشود .یعنی ،تأثیر
هیچ یک از عوامل ریس��ک از نظر آماری مهم نبوده و در ش��رح حرکات بازده سهام مربوط نیستند و
فاقد محتوای اطالعاتی میباش��ند .در این مدلها عالمت عامل ریس��ک نرخ بهره منفی است؛ عالمت
عامل ریسکهای نقدینگی و توان پرداخت دین؛ مثبت و ضریب عامل ریسک اعتباری نیز به جز یک 
مورد مثبت است.
از آنجا که تمام مدلها با رگرس��یون خطی رد ش��دند؛ احتمال وجود رابطه غیرخطی بود .از طرفی
مطالعاتی مثل فریمن و تسی ( 39)۱۹۹۲و دیمیتروپلوس و آستریئو ( ۲۰۰۹و  ،)۲۰۰۷اظهار میدارند
وجود یک شکل غیرخطی از ارتباط بازده – سود میتواند به بهبود قدرت توضیحی محتوای اطالعاتی
نسبی سود کمک کند .این عوامل باعث شد تا انواع رگرسیونهای لگاریتمی ،معکوس ،سهمی درجه
 ۲و  ،۳توانی ،مرکب ،رش��د ،لجس��تیک و نمایی ،برای تمام متغیرهای مستقل با بازده ،اجرا گردد .در
تمام رگرس��یونهای غیرخطی sig F ،از  ۰. ۰۵بزرگتر است و هیچ یک پذیرفته نمیشوند .میتوان
نتیجه گرفت ارتباط معنی داری بین هیچ یک از متغیرهای مستقل و بازده سهام بانک وجود ندارد.
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تمام موارد ،افزودن عوامل ریسک بطور جداگانه و گام به گام ،منجر به افزایش ضریب همبستگی شد.
ضری��ب عامل ریس��ک اعتباری در تمام مدلها ،بج��ز مدل جامع ،مثبت بود .با توجه به ش��اخص
محاس��به این ریس��ک ،هرچه نس��بت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تس��هیالت اعطایی بیشتر
باش��د ،عامل ریس��ک اعتباری بزرگتر خواهد بود .طبق آنانداراجان و دیگران ( ۲۰۰۷و  ،)۲۰۰بازار
ممکن اس��ت ذخیره زیان وام را بهعنوان نش��انهای از اطالعات خصوصی مدیر بانک در مورد سودهای
مورد انتظار آتی تفسیر کند که با ذخیرههای زیان وام درحال افزایش قادر خواهد بود از طریق جذب
زیانهای بالقوه آتی ،در برابر س��قوط سودآوری مقاومت کند .بنابراین ،سرمایهگذاران این ذخایر زیاد
را بهعنوان اخبار خوب تفسیر میکنند؛ که این امر دلیلی بر مثبت بودن ضریب این عامل ریسک در
مدلهای ما میباش��د اما کم بودن تعداد سال – بانک مورد بررسـی ،عدم توجه سهامداران بانکهای
ای��ران ب��ه این عامل و کارا نبــودن بازار دالیلی بر بیاهمیت بودن تأثیر این عامل اس��ت .لذا آماره ،t
نش��ان میدهد تأثیر این متغیر بر بازده س��هام از نظر آماری مهم نیس��ت و دارای محتوای اطالعاتی
نمیباشد .با افزودن این عامل ریسک به مدل  ۱ضریب تعیین کلی مدل  % ۲۳۸/۴افزایش داشت که
این میزان افزایش در چنگ و آریف ( ،% ۱۸/۱ )۲۰۰۷در چنگ و نصیر ( % ۱۷/۷ )۲۰۰۸و در وینی
و دیگران ( % ۴۲/۵ ۴۲۵ .۰ )۲۰۰۹بوده اس��ت .با افزودن این عامل ریس��ک به مدل  ۲ضریب تعیین
کلی مدل  ۳۷برابر ش��ده .میتوان نتیجه گرفت عامل ریس��ک اعتباری منجر به تغییرات بزرگتری در
مدل جریان نقد – بازده میشود تا مدل سود – بازده.
ضری��ب عامل ریس��ک نرخ بهره در تمام مدلها منفی بود .ارتب��اط معکوس بین نرخ بهره و قیمت
داراییها ،خبر بدی برای وام دهندگان و خبر خوبی برای وام گیرندگان است .تغییر نرخ بهره شدیدا ً
با عملکرد مالی بانک و ارزش بازار س��رمایهاش ارتباط دارد .تاثیر ریس��ک نرخ بهره روی مربوط بودن
اطالعات حس��ابداری ،به ترکیب داراییها و بدهیهای بانک وابس��ته اس��ت ]۱۵[ .طبق نتایج اندرو
40
مهمی بر بازده سهام بانک دارد که در تحقیق ما به علت
( )۲۰۰۲نرخ بهره بلندمدت تاثیر منفی و ّ
کوتاه بودن بازه مورد بررس��ی – بعلت محدودیت – این تأثیر بیاهمیت بوده .با افزودن این عامل به
م��دل  ۱ضریب تعیین کلی مدل  % ۳۳۸/۴افزایش داش��ت درحالیک��ه میزان تغییر در چنگ و آریف
( % ۱۰/۵ )۲۰۰۷کاه��ش ،در چن��گ و نصیر (% ۲۷/۸ )۲۰۰۸کاه��ش و در وینی و دیگران ()۲۰۰۹
 % ۱۶۷/۵افزایش بوده است .با افزودن این عامل ریسک به مدل  ۲ضریب تعیین کلی مدل  ۵۷برابر
ش��ده .میتوان نتیجه گرفت عامل ریسک نرخ بهره منجر به تغییرات بزرگتری در مدل جریان نقد –
بازده میشود تا مدل سود – بازده.
ضریب عامل ریسک نقدینگی ،در تمام مدلها بجز یک مورد ،مثبت و از نظر آماری فاقد اهمیت بود
و در واقع محتوای اطالعاتی نداش��ت .با توجه به ش��اخصهای محاسبه این ریسک ،هرچه نسبتهای
مالی مورد اس��تفاده باالتر باش��ند ،وضعیت نقدینگی مطلوبتر و ریس��ک نقدینگی کمتر است .بانکی
با نقدش��وندگی باال ،با توجه به توانایی جهت پرداخت بدهیها و تعهداتش ،میتواند برای مش��تریان
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نتایج نشان داد که بین متغیرهای استاندارد شده سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی
با بازده س��هام بانکها ارتباط خطی معناداری وجود ندارد .متغیرهای ریس��ک بانکی که عبارت بودند
از ریسک اعتباری ،نرخ بهره ،نقدینگی و توان پرداخت دین را یک به یک و نیز به صورت یکباره وارد
مدلهای اولیه سود قبل از بهره و مالیات استاندارد شده با بازده ،جریان نقد عملیاتی استاندارد شده
با بازده و نیز سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی استاندارد شده با بازده نمودیم .ضرایب
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و س��رمایهگذارانش ایمنتر باش��د و اینها میتواند بهعنوان اخبار خوب برای بازار تفسیر شود و منجر
به افزایش بازده س��هام بانک شود .کم بودن تعداد س��ال – بانک مورد بررسی ،عدم توجه سهامداران
بانکهای ایران به این عامل ریسک و کارا نبودن بازار دالیلی بر بیاهمیت بودن تأثیر این عامل است.
با افزودن این عامل ریسک به مدل  ۱ضریب تعیین کلی مدل  % ۱۷۶/۹افزایش داشت که این میزان
تغییر در چنگ و آریف ( % ۸/۳ )۲۰۰۷کاهش ،در چنگ و نصیر ( % ۲۷/۸ )۲۰۰۸کاهش و در وینی
و دیگران ( % ۴۰ )۲۰۰۹افزایش بوده است .با افزودن این عامل ریسک به مدل  ۲ضریب تعیین کلی
مدل  ۳برابر ش��ده .میتوان نتیجه گرفت عامل ریس��ک نقدینگی منجر به تغییرات بزرگتری در مدل
جریان نقد – بازده میشود تا مدل سود – بازده.
ضریب عامل ریسک توان پرداخت دین ،در تمام مدلها مثبت و از نظر آماری فاقد معنی و بعبارتی
فاقد محتوای اطالعاتی بود .سرمایه بانک میتواند به عنوان عنصر اساسی برای ایجاد اطمینان نسبت
به توانایی بانک در اداره عدم اطمینان دیده ش��ود .این حقیقت ،ارتباطی معکوس بین س��طح سرمایه
بانک و س��طح ریس��ک پذیری را پیش��نهاد میکند .با افزودن این عامل به مدل  ۱ضریب تعیین کلی
م��دل  % ۵۳/۸افزایش داش��ت که این می��زان تغییر در چنگ و آری��ف ( % ۱۲/۴ )۲۰۰۷کاهش ،در
چن��گ و نصی��ر ( % ۲۹/۱ )۲۰۰۸کاهش و در وینی و دیگران ( % ۶۲/۵ )۲۰۰۹افزایش بوده اس��ت.
ب��ا اف��زودن این عامل به مدل  ۲ضریب تعیین کلی مدل  ۷برابر ش��ده .میت��وان نتیجه گرفت عامل
ریس��ک عدم توان پرداخت دین منجر به تغییرات بزرگتری در مدل جریان نقد – بازده میش��ود تا
مدل سود – بازده.
افزودن همزمان عوامل ریسک بر مدل  ،۱ضریب تعیین کلی مدل را  % ۵۹۲/۳افزایش داد که این
می��زان تغییر در چن��گ و آریف ( % ۵/۲ )۲۰۰۷افزایش ،در چنگ و نصی��ر ( % ۷/۵ )۲۰۰۸کاهش،
در وین��ی و دیگ��ران ( % ۲۱۵ )۲۰۰۹افزای��ش و دیمیتروپلوس و دیگ��ران ( % ۴/۱۶ )۲۰۱۰افزایش
بوده اس��ت .افزودن همزمان عوامل ریس��ک بر مدل  ،۲ضریب تعیین کلی مدل را  ۱۰۵برابر کرد که
این میزان تغییر در دیمیتروپلوس و دیگران ( % ۷۷/۰۱ )۲۰۱۰افزایش بوده اس��ت .افزودن همزمان
عوام��ل ریس��ک بر مدل  ،۳ضریب تعیین کلی م��دل را  % ۴۸۹/۴افزایش داد که این میزان تغییر در
دیمیتروپلوس و دیگران ( % ۶/۹۱ )۲۰۱۰افزایش بوده است.
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همبستگی در تمام این مراحل افزایش داشت اما با توجه به آماره  ،tاز نظر آماری ،این متغیرها تأثیر
معناداری بر ارتباط س��ود قبل از بهره و مالیات اس��تاندارد شده و جریان نقد عملیاتی استاندارد شده
با بازده؛ نداشتند.
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افزایش تعداد سال – بانک مورد بررسی
ü
استفاده از سایر نسبتهای حسابداری /مالی برای محاسبه عوامل ریسک
ü
اس��تفاده از روشهای دیگر؛ غیراز نس��بتهای مالی برای محاس��به برخی عوامل ریسک از
ü
جمله ارزش در معرض ریسک که با استفاده از اطالعات روزانه ،هفتگی و ماهانه محاسبه میگردد.
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