انجمن حسابداري ایران

دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجلة دانش حسابداري
دورة هشتم ،شمارة 2
تابستان  ،6931پیاپی 23
صص 95 .تا 12

اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیشبینی درماندگی مالی
دکتر ساسان مهرانی





دکتر یحیی کامیابی


فرزاد غیور

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیشبینی
درماندگی مالی است .بدین منظور اطالعات  122شرکت درماندة منتخب بر اساا
معیارهای خاص درماندگی و  122شرکت سالم پذیرفته شده در بور

اوراق بهادار

تهران در فاصله بین سالهای  2831الی  ،2838مورد استفاده قارار گرفتاه اسات.
برآورد الگو با استفاده از  85شاخص منتخب و برای دو دورة رکود و رونق باازار
سرمایه انجام گردید .در این مطالعه ،از فیلترِ هادریک -پراسکات برای تعیین چرخۀ
بازار سرمایه و از روشهای رگرسایون لجساتیک و ماشاین باردار پیاتی ان بارای
پیشبینی درماندگی مالی استفاده گردیده است .نتایج پژوهش نیان میدهد که رفتار
الگوهای پیش بینی درماندگی مالی هم به لحاظ متغیرهای اثرگذار و هام باه لحااظ
توانایی پیشبینی در دورههای رکود و رونق ،متفاوت از یکدیگر بوده و تحت تاأثیر

 دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 مربی گروه حسابداری ،دانشگاه ارومیه و دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
نویسندۀ مسئول مقاله :ساسان مهرانی ))Email: smehrani@ut.ac.ir
تاریخ دریافت99/9/42 :

تاریخ پذیرش96/4/6 :
DOI: 10.22103/jak.2017.1674

 /83اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیشبینی درماندگی مالی

چرخۀ بازار سرمایه قرار میگیرد .همچنین روش ماشین باردار پیاتی ان نسا ت باه
روش رگرسیون لجستیک از قدرت پیشبینی باالتری برخوردار است.

واژههای کلیدی :چرخۀ بازار سرمایه ،درماندگی مالی ،رگرسیون لجستیک ،ماشین بردار پیتی ان.

مقدمه
بنگاههای تجاری در عصر حاضر در محیطی به شدت رقابتی و متغیرر فاالیرت میکننرد.
در این محیط رقابتی ،آن دسرته از شررکتهایی کره نمیتواننرد خرود را برا فرآینرد رشرد و
توساه شرکتهای پیشرو هماهنگ کنند بهتناوب از گردونه رقابت خارج شده و ورشکسته
میشوند .با توجه به هزینههای ورشکستگی 1که بره سررمایهگرذاران ،اعتااردهنردگان ،برازار
سرمایه و به عاارت دیگر کل اقتصاد تحمیل میشود ،صاحاان سرمایه بره دنارال روشهرایی
هسرتند ترا بتواننررد وضرایت مررالی شررکت را قارل از اینکرره بره مرحلرة ورشکسرتگی برسررد،
پیشبینی کنند .مرحلة قال از ورشکستگی اصطالحاً مرحلة درماندگی 4مالی نامیده میشود.
درماندگی مالی به شرایطی اطالق میشود که شرکت نتواند بهطور کامل بره تاهردات خرود
در قاال تأمینکنندگان مالی عمل نمروده و در عمرل بره ایرن تاهردات د رار مشرکل باشرد.
درماندگی مالی لزوماً به ورشکستگی نمیانجامد و مجموعره اقردامات مردیریت بره منورور
خروج از شرایط درماندگی میتواند شرکت را از خطر ورود به مرحلة ورشکستگی نجرات
دهد؛ بنابراین ضرورت آگاهی بهموقع مدیران و تأمینکننردگان منرابع مرالی شررکت باعر
شده است تا جستجوی روشهایی که بتوانند درماندگی مرالی را قارل از رسریدن بره مرحلرة
ورشکستگی تشخیص دهند از اهمیت باالیی برخوردار گردد.
بازار سرمایه در کنار بازارهای پول و بدهی بهعنوان یکی از مهمترین منرابع ترأمین مرالی
شرکتهای فاال در آن به شمار میرود .رونر  3برازار سررمایه باعر
باع

جرذب و رکرود 2آن

فرار سرمایه از آن میگردد .شرایط بازار سرمایه از سایر بازارهای رقیر

ماننرد برازار

پررول ،ارز ،طررال ،مسررکن و سررایر عوامررل متاررددی ماننررد شرررایط اقتصررادی و سیاسرری تررأریر
میپذیرد و تغییرات در هر یک از این بازارها و عوامل میتواند رون یا رکود بازار سررمایه
را در پی داشته باشد .بنابراین ،یکی از مهمترین عواملی که برر عملکررد وموفقیرت یرا عرد
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موفقیت) شرکتها مؤرر است ،محریط تجراری و اقتصرادی هرر کشروری اسرت کره در آن
فاالیت میکند .شررایط اقتصرادی برهعنروان یرک عامرل بررون سرازمانی میتوانرد ترأریرات
متفاوتی بر شرکتها داشته باشد و رفتار دادههای حسابداری و عملکرد شررکتها را تحرت
تأریر قرار دهد وخلیفه سلطانی و اسماعیلی.)1393 ،
با توجه به اینکه بازار سرمایه هرر کشروری نمراد وضرایت تجرارت و اقتصراد آن کشرور
محسرروب مرریگررردد ،تغییررر در شرررایط اقتصررادی کشررور از یکسررو و تغییررر در وضررایت
ریسکهای حاکم بر بازار سرمایه از سویی دیگرر ،موجر

تغییرر در شررایط برازار سررمایه

گردیده و عملکرد هر شرکت را به فراخور تأریرپرذیری از برازار مترأرر سرازد .تغییرر جهرت
حرکت بازار سرمایه از یک روند افزایش به روند کاهشی و برالاک
مشخص موج

در یرک برازۀ زمرانی

به وجود آمدن رخة بازار سرمایه 9میگردد .با توجه بره واکرنش متفراوت

شرکتها به این رخه ،برخی از شرکتها به دلیل شرایط بازار سرمایه به درمانردگی مرالی
د ار میشوند؛ بنابراین انتوار میرود رفتار الگوهای پیشبینری درمانردگی مرالی در رخرة
بازار سرمایه متفاوت از یکدیگر باشند .بدیهی است پیشبینی درماندگی مالی در دورههرای
متفاوت رخة بازار سرمایه در مقایسه با یک پیشبینی بیتفاوت به رخة برازار سررمایه ،از
کارایی باالتری برخوردار بوده و تخصریص کراراتر منرابع را موجر

شرود .در ایرران و نیرز

خارج از کشور تاکنون تحقیقی در خصوص ارر رخة بازار سرمایه بر پیشبینی درمانردگی
مالی انجا نشده است .تحقیقات انجا شده در داخل و خارج از کشور به بررسی ارر رخة
تجرراری وبرره دسررت آمررده از تولیررد ناخررالص داخلرری) و درمانرردگی مررالی یررا ورشکسررتگی
پرداختهاند وخلیفه سلطانی و اسرماعیلی ،1393 ،لیزانرو 6و همکراران ،4111 ،هرال 4117 ،7و
تینگ و لین .)4111 ،8از اینرو ،هدف پژوهش حاضرر ،بررسری رفترار الگوهرای پیشبینری
درماندگی مالی وبر اساس مایارهای خاص درماندگی مالی) به دست آمده از طیف متنوعی
از متغیرهای اررگذار در رخة بازار سرمایه ورکود و رون ) است تا مشخص گرردد کره در
هر یک از ادوار رخة یاد شده ،کدا الگو و با ره کرارایی میتوانرد بهتررین پیشبینری از
درماندگی مالی را فراهم نماید .بردین منورور ،از فیلترر هادریرک  -پراسرکات بررای تایرین
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دورههای رون و رکود بازار سرمایه و از  39متغیر که قابلیت پیشبینری درمانردگی مرالی را
دارند ،استفاده شده است .دو روش رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیاان نیز به منورور
پیشبینی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
ساختار ادامه مقاله بردین صرورت اسرت کره ابتردا مارانی نورری پرژوهش در ارتارا برا
درماندگی مالی و رخة بازار سرمایه ارائه شده و سپ

تحقیقات قالری مررتاط برا موضرو

تحقی و روششناسی پژوهش مطرح میگردد .در ادامه نیز پ

از ارائه یافتههای پرژوهش،

نتیجهگیری الز انجا شده و پیشنهادهایی ارائه میگردد.
مبانی نظری پژوهش
درماندگی مالی

نشررانههررای خطررر تردیررد دربررارۀ تررداو فاالیررت واحررد مررورد رسرریدگی میتوانررد از
صورتهای مالی یا منابع دیگر به دست آید .فزونی کل بدهیها بر کل داراییها یرا فزونری
بدهیهای جاری بر داراییهای جراری ،نامسراعد برودن نسراتهای مرالی اصرلی ،زیانهرای
عمردۀ عملیرراتی ،نپررداختن سررود سرها یررا تاویر وطرروالنی) در پرداخرت آن و نرراتوانی در
پرداخت بهموقع حسابهای پرداختنی تجاری ،نمونرهای از ایرن نشرانهها هسرتند وبهرامفرر و
همکاران.)1382 ،
بررسی موارد فروق نشران میدهرد زمرانی کره شررکت در شررایطی قررار میگیررد کره
نشانههایی از تردید در مورد برقرار ناودن فرض ترداو فاالیرت آن آشرکار میشرود ،د رار
درماندگی مالی شده و در بازپرداخت بدهیها با مشکل مواجه میشرود .بره عارارت دیگرر،
درماندگی مالی به شرایطی اطالق میشود که شرکت نتواند بهطور کامل بره تاهردات خرود
در قاال تأمینکنندگان مالی عمل نموده و در عمل به ایرن تاهردات د رار مشرکل باشرد .از
آنجایی که درماندگی مالی ممکن است بره ورشکسرتگی بیانجامرد و بره منورور اجتنراب از
تحمل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم درماندگی مالی و ورشکستگی ،یافتن روشهایی کره
بتواند درماندگی مالی را قال از رسیدن به مرحلرة ورشکسرتگی پیشبینری نمایرد از اهمیرت
باالیی برخوردار است.
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توساة تئوری درماندگی مرالی برهعنوان فرآینردی کره پویرایی خاصری دارد برا مقالرهای
توسط گوردون 9و )1971آغاز شد .گوردون تأکیرد کررد کره شررکت زمرانی وارد مرحلره
درماندگی مالی میشود که قدرت سودآوریاش ضایف شده و مقدار بدهیهایش مازاد بر
ارزش کل داراییهای شرکت شود .وی مرحله درماندگی مالی را مرحلهای مرابین سرالمتی
و ورشکستگی کامل میدانرد .دنری

و دنری  11و )1999و گیلاررت 11و همکراران و)1991

شرکتهایی را که بیش از  3سال متوالی زیان دارند بهعنوان درمانده مالی شناسایی کردنرد.
ال 14و )1987و وارد و فاستر 13و )1997کاهش سود تقسریمی بیشرتر از  %21را مایراری بررای
شناخت درماندگی مالی مارفی کردهاند که نین کاهشی میتواند بر رفترار سررمایهگذاری
صاحاان سها ارر ماکروس بگرذارد .بره اعتقراد آسرکوئی  12و همکراران و )1992شررکتی
بهعنوان درماندۀ مالی طاقهبندی میشود که در دومین سال از دو سال متروالی ،سرود قارل از
بهره و مالیات ،استهالک داراییهای مشهود و نامشهود آن کمتر از  %81هزینه بهره شررکت
باشد .اپلر و تیتمان 19و )1992برای شناسایی شرکتهای مشکلدار از رشرد فرروش و برازده
سها استفاده کردنرد .برازدۀ منفری سرها همرراه برا کراهش فرروش هشرداری بررای وجرود
مشکالت عملیاتی پنهان در کس

و کار روزانه هستند .هاپ وود 16و همکراران و )1992برر

این فرضیّه ،توجه و تأکید میکنند که ورشکستگی بدون طی دوران درماندگی مالی ،ناشی
از تقل

مدیریت بوده و برگرفته از شرایط طایای نیست .از این رو مفهو درمانردگی مرالی

تمایز قابل توجهی با ورشکسرتگی داشرته و برر خرالف ورشکسرتگی بره روال قرانونی یرک
کشور واحد بستگی ندارد.
چرخۀ بازار سرمایه و درماندگی مالی

لغتنامة مالی فارلک

17

رخة بازار سرمایه را برازۀ زمرانی تاریرف میکنرد کره در آن

بازه ،بازار سرمایه شاهد رشد و سپ

تنرزل و مجردداً رشرد ارزش سرها اسرت؛ بره عارارت

دیگر ،بازهای که در آن یک حرکت سینوسی از بازار سرمایه نمایران میشرود رخرة برازار
شامل یک دورۀ رکود-رون -رکود و یا یک دورۀ رون -رکود-رون رخ میدهد.
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یک رخة تجاری کامل دارای دو مرحله اسرت :مرحلرة رکرود واز قلّره ترا کسرادی) و
مرحلة رون واز کسادی تا قله باد) .افزون بر این ،مرحلرة بهارود بخرش اولیره مرحلرة رونر
است و ماموالً بهعنوان زمانی تاریف میشود تا محصول از پایینترین نقطره آن بره سرطحی
بازگردد که پیش از شرو کاهش به آن نقطه رسیده بود .برای تاریف رخة برازار سررمایه
یا رخة مالی نیز از تاریفی مشابه رخة تجاری استفاده میشود ،با این تفراوت کره برهجای
اسررتفاده از متغیررر اقتصررادی ومامرروالً تولیررد ناخررالص داخلرری) از یررک متغیررر بررازار سرررمایه
وشاخص سها بازار سرمایه) به منوور ترسیم و تایین رخه استفاده میشود .بردین صرورت
18

که مرحلة بهاود یک رخة مالی را مرحلة رون و مرحلة تنزل را رکود مینامند وکالسرنز
و همکاران.)4111 ،

بنابراین ،به منوور تایین رخة بازار سرمایه ،از شراخص سرها برازار مربوطره اسرتفاده
میشود .شاخص سرها برهعنوان نماینرده قیمرت کلیره سرها شررکتهای موجرود در برازار
سرمایه بوده و تغییرات در آن نمایانگر تغییرات در قیمرت سرها شررکتها خواهرد برود .برا
توجه به اینکه بازار سرمایه هر کشوری نماد وضایت تجارت و اقتصاد آن کشرور محسروب
میگردد ،تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور از یکسرو و تغییرر در وضرایت ریسرکهای
حاکم بر بازار سرمایه وماننرد ریسرک ترورمی ،ریسرک نررخ ارز ،ریسرک سیاسری و  )...از
سرویی دیگررر ،موجر تغییرر در شرررایط بررازار سرررمایه گردیرده و عملکرررد هررر شرررکت را
بهتناس تأریرپذیری از بازار متأرر سازد .با در نور گرفتن این موضرو کره کلیره شررکتها
واکنش یکسانی بره ریسرک سیسرتماتیک وریسرک کرل برازار) نشران نمیدهنرد ،اسرتدالل
میشود که مواجهه با شرایط مذکور میتواند موجاات درماندگی مالی برخری از شررکتها
را فررراهم آورده و در صررورت عررد انجررا اقرردامات مقتهرری جهررت خررروج از شرررایط
درماندگی ،در نهایت آنها را به ورطه ورشکستگی بکشاند .از اینرو احتماالً در نور نگرفتن
شرایط کلی حاکم برر برازار سررمایه در تایرین الگروی پیشبینری درمانردگی مرالی خرالی از
ضاف نااشد .را که احتماالً کلیه شرکتها در مواجهه با شررایط رونر و رکرود ،واکرنش
یکسانی از خود نشان ندهند و هبسا شررکت کرو کی کره در شررایط رونر کلیرت برازار
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میتوانررد روی پررای خررود بایسررتد ،در شرررایط رکررود ،برهسرررعت د ررار بحررران شررده و در
کوترراهترین زمرران ممکررن ورشکسررته شررود؛ بنررابراین ،بررسرری رفتررار الگوهررای پیشبینرری
درماندگی مالی وبه لحاظ متغیرها و قدرت توضیح دهندگی) در دورههرای مختلرف رخرة
بازار سرمایه ضروری به نور میرسد که این تحقی در صدد رفع خأل مذکور است .برر ایرن
اساس ،با توجه به موارد یادشده در بخشهای مقدمه و ماانی نوری ،فرضیه پژوهش به شرح
زیر بیان میگردد:
فرضیه :رخة بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیشبینی درماندگی مالی مؤرر است.
پیشینۀ پژوهش
پیشینة پژوهشهای انجا شده در خارج و داخل کشور در حوزۀ این مطالاه بره شررح
زیر است:
هال و )4117به بررسی تأریر رخة تجاری بر احتمرال ورشکسرتگی پرداختره و نتیجره
میگیرد که یک شرکت زمانی که در دورۀ رکود قرار دارد ،نسات بره زمرانی کره در دورۀ
رون است ،بیشتر احتمال دارد که د ار ورشکستگی شود .تینگ و لین و ،)4111با در نورر
گرفتن  98نسات مالی و مراحل رخة تجاری اقدا به پیشبینی ورشکسرتگی برا روشهرای
رگرسیون لجستیک ،19ماشین بردار پشتیاان 41و شاکه عصای مصنوعی نمودند .نتایج تحقیر
آنها حاکی از توانایی باالی ماشین بردار پشتیاان در پیشبینری ورشکسرتگی اسرت .لیزانرو و
همکاران و ،)4111با بررسی ارر رخة تجاری بر پایداری الگوهای پیشبینری ورشکسرتگی
دریافتند که ساختار الگوهای پیشبینی ورشکستگی در موقایتهای رخة تجاری متفراوت
است.
مرادی و همکاران و ،)1387به بررسی ارر رخة بازار سها برر واکرنش سررمایهگرذاران
نسات به تغییرات غیرمنتوره اقال تاهدی پرداختند .نحوۀ تایرین رخرة برازار سرها توسرط
آنها بدین صورت بود که سالهای بین دورۀ زمانی  1381الری  1383بره سره دوره «افرزایش
برریش از  %39شرراخص سررها وسررال « ،»)1384افررزایش کمتررر از  %19شرراخص سررها وسررال
 »)1383و «افزایش بین  %19تا  %39شاخص سها وسالهای  1381و  »)1381برهعنوان ادوار
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رخة بازار سها تقسیم گردیدند .ضراف ایرن تقسریمبندی ،نارود اسرتدالل و توضریحی در
خصوص مقادیر  %19و  %39است .نترایج پرژوهش بیرانگر ایرن اسرت کره مردیریت سرود
شرکتها نمیتواند عامل بازدارنردهای در نحروۀ سررمایهگرذاری افرراد باشرد و همچنرین
شرایط بازار و وجود سرمایهگرذاران حرفرهای و غیرحرفرهای ترأریر بسرزایی در ایرن امرر
ندارد.
خلیفه سلطانی و اسماعیلی و ،)1393به بررسی تأریر رخة تجاری بر پایرداری الگوهرای
پیشبینی ورشکستگی پرداختند .آنها با مایار قرار دادن شمولیت شرکت در ماده  121قانون
تجاری بهعنوان مایار ورشکستگی و تایین رخة تجاری بر اساس تولیرد ناخرالص داخلری،
دریافتند که رخة تجاری برر کرارایی و پایرداری الگوهرای بره دسرت آمرده از روشهرای
الجیت و تحلیل تمایزی وحاصل از  11نسات مالی) مؤرر بوده است .همچنین ،نتایج تحقیر
آنها حاکی از کارایی بیشتر روش الجیت در مقایسه با تحلیل تمایزی است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در جاماة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجرا
گردیده است .قلمرو زمانی مورد مطالاه نیز دوره  11ساله مربو به برازۀ زمرانی  1382الری
 1393است در این بازه ،مایارهای عمومی انتخاب نمونه عاارتند از:
 .1اطالعات مورد نیاز جهت محاسراة متغیرهرای تحقیر در مرورد آن شررکتها ،در طرول
دورۀ تحقی در دسترس باشد.
 .4سال مالی شرکت مختو به  49اسفند ماه باشرد و شررکت در دورۀ مرورد مطالاره ،سرال
مالی خود را تغییر نداده باشد.
 .3شررکتهرای واسرطهگری مرالی نویرر سررمایهگذاریها و بانکهرا بره دلیرل ماهیرت
خاصشان حذف شدهاند.
همچنین بر اسراس شررایط خراص درمانردگی ،شررکتهایی برهعنوان درمانرده انتخراب
شدهاند که حداقل یکی از مایارهای زیر را دارا باشند ومنصورفر و همکاران:)1392 ،
 .1سه سال متوالی زیان داشته باشند.
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 .4سود نقدی ساالنه هر سهم بیشتر از  %21نسات به سال قال کاهش داشته باشد.
 .3سود قال از بهره و مالیات و استهالک کمترر از  %81هزینره بهرره بررای دو سرال متروالی
باشد.
 .2بازدۀ منفی سها به همراه رشد منفی فروش وجود داشته باشد.
 .9سه سال متوالی ارزش دفتری هر سهم از ارزش اسمی آن سهم ،کو کتر باشد.
بر این اساس ،در مجمرو  411شررکت درمانرده و  411شررکت همترا حتیاالمکران برر
اساس صنایع و ارزشهای بازار نزدیک به شرکتهای درمانرده ،برهعنوان شررکتهای غیرر
درمانده وسالم) ،انتخاب گردیده است .فرضیة تحقی برای  3دوره «سال درماندگی»« ،یرک
سال قال از درماندگی» و «دو سال قال از درماندگی» یکبار در سرالهای رکرود و یکبرار
در سالهای رون مورد آزمون قرار میگیرد .دادههای مورد نیاز برای شررکتهای انتخرابی
از طری پایگاههای داده شامل نر افزار رهآورد نوین ،سایت رسمی سازمان بورس و سرایت
کدال استخراج گردیدهاند.
با توجه به دو وجهی بودن متغیر درماندگی مالی ،از روش رگرسیون لجسرتیک اسرتفاده
گردیده و در ادامه ،به منوور مقایسه کارایی آن ،نتایج روش رگرسریون لجسرتیک برا روش
ماشین بردار پشتیاان مقایسه میشود .رگرسیون لجستیک ،شایه رگرسیون خطی است با ایرن
تفاوت که نحوه محاساه ضرای

در این دو روش یکسان نیست .بدین مانری کره رگرسریون

لجستیک ،بهجای حداقل کردن مجذور خطاها وکاری که رگرسیون خطی انجا میدهرد)،
احتمالی را که یک واقاه رخ میدهد ،حداکثر میکند .رگرسریون لجسرتیک یرک الگروی
آماری برای متغیرهای وابسته دو وجهی است.
ماشین بردار پشتیاان یکی از روشهای یادگیری ماشرینی اسرت کره برر مانرای یرادگیری
آماری ارائه گردیده و در واقع یک طاقهبندی کننده دو وجهی است که سای دارد میان دو
طاقه ،ابر صفحهای ایجاد نماید که فاصله هر طاقره ترا ابرر صرفحه حرداکثر باشرد .دادههرای
نقطهای که به ابر صرفحه نزدیکترنرد ،بررای انردازهگیری ایرن فاصرله بره کرار میرونرد .از
اینرو ،این دادههای نقطهای ،بردارهای پشتیاان نا دارند .در این روش ،ساخت الگو شرامل
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دو مرحلة آموزش و آزمایش است .در انتهای فاز آموزش ،قابلیت تامریم الگروی آمروزش
داده شده با استفاده از دادههای آزمایش ارزیابی میشود .ماشین بردار پشتیاان از هرار ترابع
کرنلی خطی ،44ند جملهای ،43آر بی اف 42و حلقوی 49استفاده مینماید.
تعیین چرخۀ بازار سرمایه
یکی از روشهای تایین و درک وضایت کلی بازار سرمایه ،نگاه به رخة بازار سرمایه
است .در پژوهش حاضر ،رخة بازار سرمایه به منزلة نمای کلی بازار سرمایه در نور گرفتره
شده است .برای محاساه رخة بازار سرمایه ،متناس

برا فرآینرد محاسراه رخرة تجراری از

تولید ناخالص داخلی ،از فیلتر هادریرک-پراسرکات و شراخص کرل برازار سررمایه اسرتفاده
میشود .در این روش فرض بر این است که شاخص کرل برازار سررمایه از سره جرزد رونرد
بلندمدت ،نوسانهای رخهای و حرکات نامنوم تشکیل شده است .در مرحلره اول ،از ایرن
فیلتر به منورور اسرتخراج رونرد بلندمردت اسرتفاده شرده و در مرحلرة دو  ،جرزد رخرهای
باقیمانده از حاصل استخراج میشود .یکی از پارامترهای مهم این فیلتر در نر افزار ،پارامتر
المادا است که فرآیند یکنواخت سازی جزد روند را کنترل میکنرد .در ایرران ایرن پرارامتر
 211در نور گرفته میشود وهادیان و هاشمپور .)1384 ،شکل شمارۀ  ،1نمودار رخة بازار
سرمایة ایران طی سالهای  1381الی  1393را نشان میدهد.
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شکل شمارۀ  .1نمودار چرخۀ بازار سرمایۀ ایران

بر این اساس ،رخة بازار سرمایة ایران در بازه یاد شده شامل ادوار زیر است:
 .1سال  1383 ،1381الی  1391 ،1388و  :1393دورۀ رکود
 .4سال  1389 ،1384و  1391الی  :1394دورۀ رون
با توجه به ادوار فوق و متناس

با دورۀ زمانی پژوهش ،الگوهرای پیشبینری درمانردگی

مالی در این مطالاره بررای دو دورۀ متفراوت رکرود و رونر بررآورد و برا یکردیگر مقایسره
میشوند .بدین ترتی  ،از  244سرال -شررکت 472 ،سرال -شررکت در دورۀ رکرود و 128
سال -شرکت در دورۀ رون مورد بررسی قرار میگیرند.
متغیرهای پژوهش
درماندگی مالی

متغیر وابسته تحقی حاضر وکه در الگوهای هوش مصنوعی اصطالحاً متغیرر خروجری
نامیده میشود) ،درماندگی مالی است .به منوور کمّری کرردن ایرن متغیرر ،نانچره شررکتی
یکی از شرایط درماندگی مالی بر اساس شرایط اختصاصی تایین شده در بخش نمونهگیری
تحقی را داشته باشد ،عدد یک به این متغیر اختصاص یافته و عدد این متغیر در شرکتهای
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همتای فاقد شرایط درماندگی مالی که برهعنوان شررکتهای سرالم انتخراب شردهاند ،صرفر
است.
شاخصهای مالی

شرراخصهای مررالی بررهعنوان پرکرراربردترین و مررؤررترین متغیرهررای پیشبینرری کننررده
ورشکستگی و درماندگی مرالی محسروب میشروند .در پرژوهش حاضرر و بررای اسرتخراج
الگوی اولیه از  47نسات مالی بهعنوان شاخصهای مالی استفاده شرده در پرژوهش خری 41و
همکاران و )4111در  2گرروه شرامل شراخصهای سرودآوری ،ایفرای تاهردات ،فاالیرت و
جریانات نقدی استفاده میگردد.
شاخصهای پایداری رشد

خی و همکاران و )4111بیان میکنند شرکتهای سالم نسات به شررکتهای درمانرده،
توانایی بیشتری در ایجاد و حفظ فرروش و سرودآوری دارنرد .بره اعتقراد آنران ،درمانردگی
شرکتها با کاهش فروش ،کاهش سودآوری ،فروش داراییهای رابرت و بره تحلیرل رفرتن
سود انااشته و تادیل آن به زیان انااشته همراه است .در پژوهش حاضر از  9متغیرر مررتاط برا
درماندگی مالی بهعنوان شاخصهای پایداری رشد استفاده میشود.
شاخص توانایی مدیریت

جستل و همکاران ،47و )4116ماتقدند که مدیریت ضایف بهعنوان یکی از اساسیتررین
عوامل درماندگی مالی شرکتهاست .از اینرو محسنی و همکاران و )1394با اضافه نمودن
متغیر کارایی مدیریت به مجموعه نسراتهای مرالی دریافتنرد کره وجرود متغیرر کرارایی در
الگوی پیشبینی درماندگی مالی ،توانایی آن را بهطور قابل مالحوهای افزایش میدهرد .در
پژوهش حاضر از متغیر کارایی شرکت بهعنوان شاخص توانایی مردیریت اسرتفاده میشرود.
به منوور محاساة متغیر «کارایی شرکت» از روش تحلیل پوششی داده و 48)DEAبره کمرک
نر افزار  MAX DEAاستفاده میشود .بهکارگیری  DEAبه منوور تجزیه و تحلیل کارایی
شرکتها ،مستلز شناسایی و انتخاب متغیرهای ورودی و خروجری مرؤرر اسرت .در ایرن
پژوهش ،متغیرهای ورودی شامل کل داراییها ،کل بدهیها و بهرای تمرا شرده کراالی
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فروش رفته و متغیر خروجی شامل درآمرد فرروش اسرت DEA .یرک مررز کرارایی بررای
شرکتها فراهم نموده و عددی بین صفر و یک برای شرکت تایین میکند .هر انردازه کره
امتیاز شرکت به یک نزدیکتر شود از کارایی بیشتری برخوردار است.
شاخص حسابرسی
49

31

شلیفر و ویشنی  ،و )1997و الومی و گوئیی  ،و )4111ماتقدند که اظهارنور غیر مقاول
حسررابرس نشررانهای از وجررود برخرری مشررکالت در شرررکت برروده و میتوانررد در پرریشبینرری
درماندگی مالی شرکتها مؤرر واقع شود .نتایج پژوهشهای آنها نشان میدهد کره احتمرال
صدور گزارش مقاول در شرکتهای سالم نسات بره شررکتهای درمانرده برهمرات

بیشرتر

است .در مطالاه حاضرر ،نرو اظهرارنورر حسرابرس برهعنوان شراخص حسابرسری مرؤرر برر
پیشبینی درماندگی مالی استفاده میشود بهگونهای که در صرورت وجرود گرزارش مقارول
امتیاز صفر و در غیر این صورت امتیاز  1برای این متغیر در نور گرفته میشود.
شاخص رقابتپذیری

مواجهة شرکت با شرایط درماندگی همواره با کاهش سرود ،کراهش فرروش و کراهش
جریانات نقدی ورودی همراه است .اوپلر و تیتمان و )1992بیان میکنند که در شرکتهای
درمانده ،کاهش توان سودآوری شرکت ناشی از کاهش سهم شرکت از برازار محصروالت
است و اینگونه شرکتها به مرور توان رقابتپذیری خرود را از دسرت مریدهنرد .بررسری
آنها نشان میدهد که سهم از بازار یک شرکت رابطه منفی و ماناداری با وقرو درمانردگی
مالی دارد؛ بنابراین انتوار میرود که هر اندازه سهم از بازار محصرول شررکتی کراهش یابرد
احتمال ابتال آن شرکت به درماندگی مالی افزایش یابد .در این مطالاه از «رشد نسات سرهم
از بازار محصول» بهعنوان شاخص رقابتپذیری شرکت استفاده میشود.
با توجه به موارد فوق ،متغیرهای مورد استفاده در تحقی که شرامل  39متغیرر هسرتند بره
شرح جدول شمارۀ  1تلخیص میگردند.

 /13اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیشبینی درماندگی مالی
جدول شمارۀ  .1شاخصهای مورد استفاده در پژوهش نحوه اندازهگیری
گروه

نا متغیر
بازده داراییها
بازده ناخالص داراییها

نحوه اندازهگیری
متوسط کل داراییها/سود خالص
متوسط کل داراییها/سود قال از بهره و

شاخصهای سودآوری

مالیات

عالمت
اختصاری
FRI1
FRI2

بازده حقوق صاحاان سها

متوسط حقوق صاحاان سها /سود خالص

FRI3

حاشیه سود خالص

کل درآمد عملیاتی/سود خالص

FRI4

نسات سود ناخالص

کل درآمد عملیاتی/سود ناخالص

FRI5

شاخصهای ایفای تاهدات

سود عملیاتی به فروش

فروش/سود عملیاتی

FRI6

سود عملیاتی به متوسط حقوق صاحاان سها

متوسط حقوق صاحاان سها /سود عملیاتی

FRI7

سود عملیاتی به متوسط داراییها

متوسط داراییها/سود عملیاتی

FRI8

سود هر سهم

میانگین موزون سها /سود خالص

FRI9

نسات جاری

بدهیهای جاری/داراییهای جاری

FRI10

نسات آنی

بدهیهای جاری/داراییهای آنی

FRI11

نسات سرمایه در گردش به داراییها

جمع داراییها/سرمایه در گردش

FRI12

نسات سرمایه در گردش به فروش

فروش/سرمایه در گردش

FRI13

نسات پوشش بهره

هزینه بهره/سود قال از بهره و مالیات

FRI14

نسات بدهی به حقوق صاحاان سها

جمع حقوق صاحاان سها /جمع بدهیها

FRI15

نسات بدهی

جمع داراییها/جمع بدهیها

FRI16

گردش داراییها

متوسط داراییها/فروش

FRI17

شاخصهای فاالیت

گردش موجودی کاال

متوسط موجودی کاال/بهای تما شده کاالی
فروش رفته

FRI18

گردش حسابهای دریافتنی

متوسط حسابهای دریافتنی/فروش

FRI19

گردش داراییهای رابت

متوسط داراییهای رابت/فروش

FRI20

نسات هزینه متوسط بدهی

متوسط بدهیها/هزینه مالی

FRI21

نسات گردش وجوه نقد عملیاتی

بدهیهای جاری/وجه نقد حاصل از عملیات

CFI1

شاخصهای جریانات نقدی

نسات کیفیت سود

سود عملیاتی/وجه نقد حاصل از عملیات

CFI2

نسات بازده نقدی داراییها

متوسط داراییها/وجه نقد حاصل از عملیات

CFI3

جریان نقدی به هزینه بهره

هزینه بهره/جریان وجه نقد

CFI4

جریان نقد عملیاتی هر سهم

میانگین موزون سها /جریان نقد عملیاتی

CFI5

نرخ رشد جریان نقدی هر سهم

جریان نقد عملیاتی هر سهم دورۀ قال/جریان
نقد عملیاتی هر سهم دورۀ جاری

CFI6
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سود خالص دورۀ قال/سود خالص دورۀ

شاخصهای پایداری رشد

نرخ رشد سود خالص

جاری
داراییهای رابت دورۀ قال /داراییهای رابت

نرخ رشد داراییهای رابت

دورۀ جاری

SDI1
SDI2

نرخ رشد فروش

فروش دورۀ قال/فروش دورۀ جاری

SDI3

نسات بقاد

سود خالص/سود انااشته

SDI4

سود انااشته به کل داراییها

کل داراییها/سود انااشته

SDI5

شاخص توانایی مدیریت-کارایی

محاساه توسط DEA

MAI

شاخص حسابرسی

اظهار نور مقاول=صفر ،در غیر اینصورت =1

شاخص رقابتپذیری -رشد نسات سهم از بازار محصول

سهم از بازار دورۀ قال/سهم از بازار وفرروش
صنات/فروش شرکت) دورۀ جاری

AI
CI

31

تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی

به منوور تلخیص متغیرها از الگوی تحلیل عاملی مؤلفرههای اصرلی اسرتفاده میگرردد.
هدف اصلی این تحلیل ،تلخیص تاداد زیادی از متغیرهرا در تارداد محردودی از عاملهرا
برای اهداف پیشبینی است ،بهطوریکه کمترین میزان از دست رفتن اطالعات را داشرته
باشیم تا در نهایت ،تلخیص متغیرها و دسرتیابی بره تارداد محردودی متغیرر بررای اهرداف
پیشبینی میسّر شود .همچنین به منوور شناسایی متغیرهای مناس

از بین مجموعرة وسریای

از متغیرها و ایجاد مجموعة کو ک و کامالً جدیدی از متغیرها -که بهطور کامل بهجای
متغیرهای اصلی در تحلیلهای بادی رگرسیون یا تحلیرل تشخیصری مرورد اسرتفاده قررار
گیرد - ،از تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی استفاده میشود وهومن .)1391 ،با توجه بره اینکره
ورود همزمرران  39متغیررر برره الگررو باع ر

کرراهش شرردید درج رة آزادی الگررو و در نتیجرره

بیاعتااری آن میشود ،لذا ،در پژوهش حاضر از تحلیل عراملی مؤلفرههای اصرلی بره روش
رگرسریون برررای محاسرراة متغیررر نماینررده هرر یررک از  9گررروه متغیرهررا شررامل شرراخصهای
سودآوری ،ایفای تاهدات ،فاالیرت ،جریانرات نقردی و پایرداری رشرد بره منورور ورود بره
الگوی اولیه استفاده شده است .در این فرآیند ،شاخصهای گردش موجرودی کراال و نررخ
رشد سود خالص در دورۀ رکود و شاخصهای نسات آنی ،نسات بدهی به حقوق صراحاان

 /54اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیشبینی درماندگی مالی

سها  ،گردش موجودی کاال ،نسات کیفیت سود ،نرخ رشد جریان نقدی هر سرهم و نسرات
بقرراد در دورۀ رون ر برره دلیررل اینکرره در دو گررروه شرررکتهای سررالم و درمانررده در سررال
درماندگی تفاوت ماناداری با یکدیگر ندارند حذف شده و در محاسراة متغیرر نماینرده هرر
گروه شاخص لحاظ نگردیدهاند ومأخذ :جدول شرمارۀ  .)4مانراداری تفراوت شراخصهای
استفاده شده در دو گروه وتشخیص برر اسراس آزمرون مقایسره میانگینهرا – حسر

مرورد،

با مقیاس اندازهگیری متغیرها) ،حراکی از مناسر

برودن

آزمون  tیا من -ویتنی یو ،متناس

مایارهای خاص درماندگی مالی مورد استفاده در این پژوهش به منوور تفکیک شررکتها
به گروههای درمانده و سالم است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

بررسی اطالعات آمار توصیفی در سال درماندگی نشران میدهرد کره میرانگین  9گرروه
شاخصهای مالی و پایداری رشد در شرکتهای سالم نسات به شرکتهای درمانده در هرر
دو دورۀ رکود و رون بازار سرمایه بهطور ماناداری از مقادیر باالتر برخوردار است .درصد
گزارشهای حسابرسی با اظهارنور مقاول برای شرکتهای سالم و درمانده در دورۀ رکرود
برره ترتیر

 % 7/43و %8/76و در دورۀ رونر برره ترتیر

%28/69و %11/81اسررت؛ بنررابراین،

شرکتهای سالم همواره برهطور مانراداری بیشرتر از شررکتهای درمانرده گرزارش مقارول
دریافت میکنند که این تفاوت در دورۀ رون  %9/37بیشتر از دورۀ رکود اسرت .بره لحراظ
شاخص توانایی مدیریت ،تفراوت مانراداری برین کرارایی شررکتهای سرالم و درمانرده در
هیچیررک از ادوار مشرراهده نمیشررود .از منوررر شرراخص رقابتپررذیری در دورۀ رکررود،
شرکتهای درمانده نسات به سال قارل از درمانردگی برهطور متوسرط برا  % 1/93کراهش و
شرکتهای سالم با % /12افزایش در سرهم از برازار مواجره شردهاند ،در حرالی کره در دورۀ
رون این مقادیر به ترتی

% 2/9کاهش و  %3/93افزایش است که حاکی از وجرود تفراوت

آماری مانادار در رشد سهم از بازار دو گروه شرکتهاست* .علیرغم تفاسیر فروق ،مقایسرة
* .جزئیات نتايج و جداول اين بخش در اختیار محققان است و در صورت تمايل در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت.
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میانگین شاخصهای مورد استفاده در دورههای رکود و رون  ،بدون تفکیک بره گروههرای
سالم و درمانده ،نشان میدهد هر ند اغل

بهترر از دورۀ

شاخصها در دورۀ رون بهمرات

رکود هستند ،لیکن فقط در  7شاخص بازده ناخالص داراییها ،نسات سود ناخالص ،نسرات
سرمایه در گردش به داراییهرا ،نسرات بردهی ،نسرات برازده نقردی داراییهرا ،جریران نقرد
عملیراتی هررر سرهم و سررود انااشررته بره کررل داراییهرا تفرراوت مانرراداری بره لحرراظ میررانگین
شاخصها وجود دارد.
جدول شمارۀ  .2نتایج مقایسه شاخصهای مورد مطالعه در دورههای رکود-رونق و سالم-درمانده
میانگین

عالئررررررم
اختصاری

مقایسه میانگین متغیرها در

رکود

دورههای رکود و رون

رون

آماره

احتمال
آماره

مقایسه میانگین متغیرهای شرکتهای سالم و درمانده

در دورۀ رکود
آماره

احتمال
آماره

در دورۀ رون
آماره

احتمال
آماره

FRI1

1/1199

1/1242

-1/98

1/119

13/94

1/111

11/42

1/111

FRI2

1/1799

1/144

-4/41

1/148

13/196

1/111

9/96

1/111

FRI3

1/1832

1/416

-1/316

1/794

2/36

1/111

3/82

1/111

FRI4

-1/1496

-1/1197

-1/66

1/197

6/68

1/111

9/16

1/111

FRI5

1/16

1/419

-4/17

1/138

11/16

1/111

6/11

1/111

FRI6

-1/116

1/179

-1/69

1/199

6/41

1/111

7/28

1/111

FRI7

1/239

1/242

1/171

1/922

9/73

1/111

2/99

1/111

FRI8

1/171

1/191

-1/889

1/372

6/22

1/111

8/72

1/111

FRI9

111/16

414/8

-1/627

1/918

11/98

1/111

9/29

1/111

FRI10

1/119

1/416

-1/412

1/431

9/48

1/111

2/38

1/111

FRI11

1/217

1/293

-1/448

1/441

2/79

1/111

1/37

1/179

FRI12

-1/198

-1/161

-4/129

1/121

6/99

1/111

6/31

1/111

FRI13

-1/998

-1/437

-1/74

1/186

9/67

1/111

9/34

1/111

FRI14

7/299

9/631

-1/839

1/214

9/87

1/111

2/63

1/111

FRI15

1/913

1/174

-1/198

1/823

3/99

1/114

1/21

1/139

FRI16

1/114

1/829

4/164

1/121

-3/18

1/111

-2/41

1/111

FRI17

1/829

1/814

1/239

1/661

2/14

1/111

6/14

1/111

FRI18

4/649

4/218

1/648

1/931

1/34

1/167

1/41

1/797

FRI19

3/892

2/249

-1/966

1/339

3/72

1/111

9/37

1/111

FRI20

3/711

2/463

-1/839

1/212

2/48

1/111

4/17

1/124

FRI21

1/163

1/174

-1/78

1/177

-4/81

1/112

-2/13

1/111
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1/179

6/91

1/111

9/22

1/111

CFI1

1/147

1/193

-1/39

3/14

1/111

1/18

1/439

7/76

1/111

8/94

1/111

CFI2

1/291

1/366

1/919

1/612

CFI3

1/139

1/173

-4/48

1/142

1/111

2/63

1/111

CFI4

3/613

2/782

-1/912

1/364

9/39

4/91

1/113

CFI5

449/9

912/2

-4/96

1/111

9/83

1/111

1/194
1/114

CFI6

-1/168

-1/26

1/73

1/189

9/44

1/111

1/93

SDI1

1/962

1/194

1/43

1/418

1/91

1/341

3/18

SDI2

1/449

1/173

1/288

1/646

6/11

1/111

4/81

1/112

SDI3

1/173

1/419

-1/948

1/998

9/14

1/111

4/81

1/112

SDI4

1/248

1/734

1/986

1/349

2/67

1/111

1/41

1/199

SDI5

-1/321

-1/141

-4/33

1/141

6/79

1/111

7/39

1/111

MAI

1/813

1/819

1/244

1/673

1/96

1/118

1/612

1/942

AI

1/771

1/713

18911

1/149

6488

1/111

4193

1/111

CI

-1/137

-1/193

1/341

1/729

2/38

1/111

3/92

1/111

نتایج آزمون فرضیه

جدول شمارۀ  3نتایج حاصل از اجرای الگوی پیشبینی در رگرسیون لجستیک برا ترابع
الجیت در دورۀ رکود بازار سرمایه را نشان میدهد .بر این اساس ،الگوهای کلی بره دسرت
آمررده در هررر سرره دوره سررال درمانرردگی ،یررک سررال قاررل از درمانرردگی و دو سررال قاررل از
درماندگی مانادار هستند .در سرال درمانردگی ،شراخصهای سرودآوری ،ایفرای تاهردات،
پایررداری رشررد ،رقابتپررذیری و توانررایی مرردیریت دارای تررأریر مانررادار بررر احتمررال وقررو
درماندگی مالی هسرتند .منفری برودن ضررای

شراخصهای سرودآوری ،ایفرای تاهردات و

توانررایی مرردیریت برردین مفهررو اسررت کرره بررا افررزایش ترروان سررودآوری شرررکت و قرردرت
بازپرداخت بدهیها و نیرز افرزایش کرارایی شررکت ،احتمرال مواجهره برا درمانردگی مرالی
کاهش مییابد .مثات بودن ضرای شاخصهای پایداری رشد و رقابتپذیری نیز حراکی از
تأریر مستقیم آنها در احتمال درماندگی مالی است که خالف ماانی تئوریک اسرت .هر نرد
عالمت ضری

شاخص رقابتپرذیری در دو سرال قارل از درمانردگی مطراب انتورار اسرت.

همچنررین ،منفرری بررودن ضررری

مانررادار شرراخصهای جریانررات نقرردی در دو سررال قاررل از

درماندگی بیان میکند که شرکتهایی که در فراهم نمودن ورود جریانات نقردی موفر تر
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هستند احتمال کمتری دارد که به درماندگی مالی د ار شوند .مهافاً ،مثات و مانادار برودن
ضری

شاخص حسابرسی در یک و دو سال قال از درماندگی حراکی از ایرن نتیجره اسرت

که صدور گزارش غیر مقاول حسابرسی نیز شواهدی از احتمال باالی مواجهه با درمانردگی
مالی تلقی میگردد .الگوهای به دست آمده نیز توانسرتهاند در دو سرال قارل از درمانردگی،
یررک سررال قا رل از درمانرردگی و سررال درمانرردگی برره ترتی ر

 %91/29 ،%81/77و %91/42

توانایی تفکیک صحیح داشته باشند.
جدول شمارۀ  .3نتایج الگوی رگرسیون لجستیک – دورۀ رکود بازار سرمایه

سال درماندگی
ضری متغیر

آمارۀ z

سطح ماناداری

مقدار رابت

1/76

1/68

1/193

شاخصهای سودآوری

-2/67

-6/18

1/111

شاخصهای ایفای تاهدات

-1/34

-4/67

1/117

شاخصهای فاالیت

1/44

1/88

1/379

شاخصهای جریانات نقدی

-1/26

-1/33

1/184

شاخصهای پایداری رشد

1/87

4/42

1/149

شاخص رقابتپذیری

1/16

4/31

1/141

متغیر

شاخص حسابرسی

1/92

1/91

1/369

شاخص توانایی مدیریت

-4/38

-4/49

1/144

مایارهای برازش الگو
مایار شوآرز

1/748

ضری تایین مک فادن

1/618

آمارۀ LR

431/88

سطح ماناداری آماره

درصد پیشبینی صحیح

1/111

%91/42

یک سال قال از درماندگی
ضری متغیر

آمارۀ z

سطح ماناداری

مقدار رابت

1/99

1/81

1/219

شاخصهای سودآوری

-9/46

-9/82

1/111

شاخصهای ایفای تاهدات

-1/19

-4/21

1/116

شاخصهای فاالیت

-1/49

-1/11

1/469

شاخصهای جریانات نقدی

1/48

1/72

1/298

شاخصهای پایداری رشد

1/73

3/19

1/111

شاخص رقابتپذیری

-1/71

-1/19

1/433

شاخص حسابرسی

1/16

1/98

1/127

شاخص توانایی مدیریت

-1/93

-1/24

1/199

متغیر

مایارهای برازش الگو
مایار شوآرز

1/712

ضری تایین مک فادن

1/636

آمارۀ LR

416/32

سطح ماناداری

1/111

درصد پیشبینی صحیح

%91/29
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دو سال قال از درماندگی
ضری متغیر

آمارۀ z

سطح ماناداری

مقدار رابت

-1/19

-1/21

1/198

شاخصهای سودآوری

-1/92

-1/96

1/191

شاخصهای ایفای تاهدات

-1/47

-2/19

1/111

شاخصهای فاالیت

-1/16

-1/31

1/762

شاخصهای جریانات نقدی

-1/91

-1/98

1/128

شاخصهای پایداری رشد

-1/32

-3/11

1/113

شاخص رقابتپذیری

-1/76

-1/88

1/161

شاخص حسابرسی

1/98

3/13

1/114

شاخص توانایی مدیریت

-1/19

-1/16

1/991

متغیر

مایارهای برازش الگو
مایار شوآرز

1/139

ضری تایین مک فادن

1/396

آمارۀ LR

92/76

سطح ماناداری

درصد پیشبینی صحیح

1/111

%81/77

جدول شمارۀ  2نیز نتایج حاصل از اجرای الگوی پیشبینری در رگرسریون لجسرتیک برا
تابع الجیت در دورۀ رون بازار سرمایه را نشان میدهد .بر ایرن اسراس ،الگوهرای کلری بره
دستآمده در هر سه دورۀ سال درماندگی ،یک سال قارل از درمانردگی و دو سرال قارل از
درماندگی مانادار هستند .ضری

متغیر شاخصهای سرودآوری و ایفرای تاهردات در سرال

درماندگی و دو سال قال از آن منفی و مانرادار اسرت ،در حرالی کره در یرک سرال قارل از
درماندگی ،تنها متغیر دارای ضری

مانرادار ،متغیرر شراخصهای سرودآوری اسرت ،لریکن

الگوی همین سال برا  %91/22صرحت پیشبینری دارای براالترین قردرت پیشبینری در دورۀ
رون بازار سررمایه اسرت .در دو سرال قارل از درمانردگی ،عرالوه برر متغیرهرای یراد شرده،
شرراخصهای پایررداری رشررد و رقابتپررذیری نیررز دارای تررأریر مانررادار بررر احتمررال وقررو
درماندگی مالی هستند .بر خرالف دورۀ رکرود برازار سررمایه ،در دورۀ رونر  ،هیچیرک از
شاخصهای جریانات نقدی ،حسابرسی و توانایی مدیریت ،توانایی ترأریر برر احتمرال وقرو
درماندگی مالی را ندارند.
بر اساس نتایج فوق میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای جریانات نقدی ،حسابرسری و
توانایی مدیریت ،با دارا بودن توانایی تأریر بر احتمال وقو درماندگی در دورۀ رکرود برازار
سرمایه ،فاقد این اررگرذاری در دورۀ رونر هسرتند .همچنرین ،توانرایی پیشبینری الگوهرای

مجله دانش حسابداری /دورۀ هشتم /ش  /1تابستان  /2833پیاپی 55 /13

حاصل در دورۀ رکود ،در یک سال قارل از درمانردگی و سرال درمانردگی ،بیشرتر و در دو
سال قال از درماندگی ،کمتر از دورۀ رون است .بر این اساس ،با توجره بره متفراوت برودن
متغیرهای مؤرر و توانایی الگوهای پیشبینی درمانردگی در دورههرای رکرود و رونر برازار
سرمایه ،فرضیة پژوهش که بیان میکند « رخة برازار سررمایه برر رفترار الگوهرای پیشبینری
درماندگی مالی مؤرر است» ،تأیید میگردد.
جدول شمارۀ  .2نتایج الگوی رگرسیون لجستیک – دورۀ رونق بازار سرمایه
سال درماندگی
سطح

ضری متغیر

آمارۀ z

مقدار رابت

1/99

1/38

1/716

شاخصهای سودآوری

-3/94

-3/99

1/111

شاخصهای ایفای تاهدات

-1/64

-4/99

1/119

شاخصهای فاالیت

-1/18

-1/43

1/817

شاخصهای جریانات نقدی

1/13

1/44

1/848

شاخصهای پایداری رشد

1/12

1/19

1/931

شاخص رقابتپذیری

-1/39

-1/34

1/791

شاخص حسابرسی

1/76

1/16

1/489

شاخص توانایی مدیریت

-1/32

-1/71

1/276

متغیر

مایارهای برازش الگو

ماناداری
مایار شوآرز

1/899

ضری تایین مک فادن

1/999

آمارۀ LR

144/91

سطح ماناداری آماره

1/111

درصد پیشبینی صحیح

%87/16

یک سال قال از درماندگی
سطح

ضری متغیر

آمارۀ z

مقدار رابت

-1/74

-1/27

1/637

شاخصهای سودآوری

-2/16

-3/81

1/111

شاخصهای ایفای تاهدات

-1/92

-1/87

1/384

شاخصهای فاالیت

1/99

1/91

1/133

شاخصهای جریانات نقدی

-1/86

-1/98

1/112

شاخصهای پایداری رشد

-1/87

-1/17

1/483

شاخص رقابتپذیری

1/79

1/88

1/379

شاخص حسابرسی

1/27

1/99

1/983

شاخص توانایی مدیریت

1/27

1/47

1/789

متغیر

ماناداری

مایارهای برازش الگو
مایار شوآرز

1/997

ضری تایین مک فادن

1/923

آمارۀ LR

88/91

سطح ماناداری

درصد پیشبینی صحیح

1/111
%82/79
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دو سال قال از درماندگی
سطح

ضری متغیر

آمارۀ z

مقدار رابت

1/82

1/28

1/631

شاخصهای سودآوری

-3/14

-3/74

1/111

شاخصهای ایفای تاهدات

-1/97

-4/16

1/139

شاخصهای فاالیت

-1/29

-1/11

1/469

شاخصهای جریانات نقدی

-1/31

-1/69

1/291

شاخصهای پایداری رشد

-4/34

-4/11

1/126

شاخص رقابتپذیری

9/69

4/46

1/142

شاخص حسابرسی

-1/68

-1/96

1/338

شاخص توانایی مدیریت

1/27

1/46

1/798

متغیر

مایارهای برازش الگو

ماناداری

مایار شوآرز

1/997

ضری تایین مک فادن

1/923

آمارۀ LR

88/91
1/111

سطح ماناداری

درصد پیشبینی صحیح

%82/79

بررسی اعتبار الگو

به منوور بررسی اعتاار و توانایی الگوی رگرسیون لجستیک برا اسرتفاده از شراخصهای
منتخ ر  ،نتررایج آن بررا روش ماشررین بررردار پشررتیاان مقایسرره میگررردد .برردین منوررور%81 ،
شرکتهای عهو نمونه بهعنوان دادههای آموزشی به منورور اسرتخراج الگرو و  %41مرابقی
بهعنوان دادههای آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب میشوند .از الگروی بره دسرت آمرده
بهوسیله دادههای آزمایشی بررای بررآورد احتمرال درمانردگی دادههرای آزمایشری اسرتفاده
میشود .قدرت پیشبینی این دو روش با استفاده از توابع مربوطه در جردول شرمارۀ  9ارائره
شده است.
جدول شمارۀ  .9درصد پیشبینی صحیح الگوهای الجیت و ماشین بردار پشتیبان بر اساس دادههای آموزشی
روش
تابع -دوره

رگرسیون

ماشین بردار پشتیاان

لجستیک

دورۀ رکود
دورۀ رون

الجیت

خطی

حلقوی

ندجملهای

آر بی اف

سال درماندگی

88/6

91/29

93/18

92/19

88/18

یک سال قال از درماندگی

91/3

86/14

99/68

91/92

82/99

دو سال قال از درماندگی

78/6

76/64

97/12

83/77

72/68

سال درماندگی

86/2

89/99

61/14

94/37

89/99

یک سال قال از درماندگی

88/9

82/46

62/81

93/94

87/96

دو سال قال از درماندگی

89/1

89/11

92/46

99/72

82/12
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بر این اساس ،توانایی روش ماشین بردار پشتیاان با استفاده از تابع ندجملهای همواره و
در کلیه ادوار مورد مطالاه بیشتر از روش رگرسیون لجسرتیک برا ترابع الجیرت اسرت .نکترة
قابل توجره در خصروص روش ماشرین برردار پشرتیاان ،رفترار کرامالً ماکروس بهتررین ترابع
پیشبینی کنندۀ آن وتابع ندجملرهای) اسرت .بدینصرورت برا حرکرت از دو سرال قارل از
درماندگی به سال درماندگی که قدرت پیشبینی کنندگی آن در دورۀ رکود بازار افرزایش
و در دورۀ رون آن کاهش مییابد .در حالی که این رفتار در مورد رگرسیون لجسرتیک در
هر دو دوره به صورت ابتدا افزایش و سپ

کاهش ،رابت است.

جدول شمارۀ  .6مقایسه نتایج واقعی و پیشبینی بر اساس دادههای آزمایشی
سال

یک سال قال

دو سال قال از

درماندگی

از درماندگی

درماندگی

آمارۀ من-ویتنی یو

1298

1442

713

احتمال آماره

1/111

1/924

1/841

شرح

دورۀ رکود

رگرسیون لجستیک

دورۀ رون

ماشین بردار پشتیاان با

آمارۀ من-ویتنی یو

1289

1176

713

تابع ندجملهای

احتمال آماره

1/828

1/839

1/841

آمارۀ من-ویتنی یو

241

362

494

احتمال آماره

1/618

1/999

1/388

ماشین بردار پشتیاان با

آمارۀ من-ویتنی یو

291

378

311

تابع ندجملهای

احتمال آماره

1/111

1/791

1/779

رگرسیون لجستیک

جدول شمارۀ  6نتایج واقای و برآوردی بر اساس دادههای آزمایشی را مقایسه میکنرد.
به دلیل دو وجهی بودن متغیر وابسته ،از آزمون من ویتنی -یو به منوور مقایسه استفاده شرده
است .با توجه به اینکه در کلیه ادوار ،سطح ماناداری آزمون بیشرتر از  %9اسرت ،لرذا فررض
صفر آزمون من ویتنی-یو که برابری نتایج واقای و برآوردی را مورد آزمون قرار میدهرد،
رد نمیشود .بنابراین ،با  %99اطمینان میتوان بیان کرد کره برین نترایج واقاری و بررآوردی،
تفاوت ماناداری وجود ندارد و هر دو مدل از اعتاار باالیی برخوردار هستند.

 /53اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیشبینی درماندگی مالی

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف ایرن پرژوهش ،بررسری ترأریر رخرة برازار سررمایه برر رفترار الگوهرای پیشبینری
درماندگی مالی است .بدین منوور ،با استفاده از شاخص کل بازار سرمایه و به کمک فیلترر
هادریک-پراسکات ،دورۀ مرورد مطالاره و )1382-1393بره دو دورۀ رکرود و رونر برازار
تقسیم گردید .برآورد الگو با استفاده از  39شاخص منتخ

و رگرسریون لجسرتیک برا ترابع

الجیت ،برای هر یک از ادوار رکود و رون بازار و برای دو و یک سال قال از درمانردگی
و سال درماندگی نشان میدهد که رفتار شاخصهای جریانات نقدی ،حسابرسری و توانرایی
مدیریت در کلیة ادوار رکود و رون و سایر شاخصها در برخی ادوار متفراوت از یکردیگر
هستند .همچنین توانایی پیشبینی الگوهای دورههای یاد شده نیز متفاوت از هم هستند .ایرن
تفاوتها مؤیّد تأریر رخة بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیشبینی درماندگی مالی است.
به نور میرسد این اررگذاری ناشی از اررپرذیری متفراوت شررکتهای فارال در برورس
اوراق بهادار تهران از شرایط اقتصاد و ریسکهای حاکم برر برازار سررمایه باشرد؛ ررا کره
علیرغم اینکه نتایج نشان داد میانگین اکثر شاخصهای مورد استفاده در کلیّت شرکتها و
بدون تفکیک به سالم و درمانده ،تفاوت ماناداری در دورههای رون و رکود ندارند ،لیکن
در گروههای سالم و درمانده این تفاوتها در اغل

موارد مانادار هستند و صررفاً در مروارد

بسیار کمی مانادار نیستند که این موضرو نشران میدهرد کره رخرة برازار سررمایه و ادوار
رکود و رون تأریر یکسانی بر شرکتهای درمانده و سالم ندارد .بدینصورت که تغییررات
ساختاری در اقتصاد کشور از یکسو و تغییر در وضایت ریسکهای حاکم بر بازار سرمایه
از سویی دیگر ،موج
بهتناس

تغییرر در شررایط برازار سررمایه گردیرده و عملکررد هرر شررکت را

تأریرپذیری از بازار ،تحت تأریر قرار میدهرد .برر ایرن اسراس ،کلیرة شررکتها در

مواجهه با شرایط رون و رکود بازار سرمایه ،واکنش یکسانی از خود نشران نرداده و هبسرا
شرکت کو کی که در شرایط رون کلیت بازار میتواند روی پای خود بایستد ،در شرایط
رکود د ار درماندگی مالی شود.

مجله دانش حسابداری /دورۀ هشتم /ش  /1تابستان  /2833پیاپی 53 /13

باال بودن درصد گزارشهای حسابرسی غیر مقاول شرکتهای درمانده در دورۀ رکرود
نسات به دورۀ رون و تأریر مانادار آن بر پیشبینی درماندگی مالی در دورۀ رکود که یکری
از نتایج پژوهش حاضر است ،میتواند مؤید اسرتدالل فروق تلقری گرردد؛ بنرابراین ،در نورر
نگرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار سرمایة کشرور و اسرتفادۀ صررف از اطالعرات درون
سازمانی شرکتها به منوور پیشبینی درماندگی مالی ممکن است به نترایج گمراهکننردهای
منجر شود .از دیگر نتایج پژوهش میتوان به توانایی باالتر پیشبینی روش هروش مصرنوعی
ماشین بردار پشتیاان نسات به روش رگرسیون لجستیک و نیز رفترار کرامالً ماکروس آن در
دورههای رکود و رون بازار سرمایه اشاره نمود.
با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهاد میشود در مطالاات مربرو بره درمانردگی مرالی،
شرایط حاکم بر بازار سرمایه نیز مدّ نور قررار گیررد .همچنرین در مطالارات آتری ،محققرین
میتوانند متغیرهای کالن بازار سرمایه را که میتوانند فرآیند پیشبینری درمانردگی مرالی را
متأرر سازند در نور بگیرند.
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