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بررسی هم زمان اعتماد بیش از حد مدیران اجرایی در کنار مؤلفههایی مانند شرایط عدم قطعیت تورم و یاا
شرایط نااطمینان اقتصاد کالن مسئله تأثیر گذاری بر افزایش بیشسرمایهگاذاری در شارکتهاا را باه طاور
جامع نگر مشخص میسازد .از آنجایی که ادبیات قبلی اشاره به تأثیرگذاری هر کدام از مؤلفهها باه صاورت
جداگانه داشته ،تحلیل اثرات توأم می تواند نگرش جدیدی پیرامون موضوع فراهم کند .براین اساس جامعه
آماری پژوهش حاضر شامل  202شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1390تا
 1397انتخاب شده و برای آزمون فرضیات از روش تحلیل الگوهای پروبیت استفاده شد .نتایج نشان داد که
ارتباط تعاملی مؤلفههای بیش اعتمادی مدیریت در امور مالی و سرمایهگذاری ،عدم قطعیت تورم یا ریسا
نرخ تورم و گزینش شیوه تأمین مالی منابع یا ریسا

اهارم در ساارتار سارمایه ،توساط مادیران اجرایای

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ،توأم با اعمال متغیرهای میاانجی نمایاههاای اقتصاادی در
سطح کالن اقتصادی ،تأثیر معنیداری بر فزایندگی احتمال وقوع بیشسرمایهگذاری شرکتی دارد.

1. Over investment
2. Managerial Overconfidence
3. Inflation
4. Financing methods
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 .1مقدمه
انضباط مالی شرکتها طی دو و نیم دهه گذشته دستخوش تحوالت بیشماری شدده اسدتا الگدوی
مالی سنتی جدیداً توسط مؤلفههای انتظارات عقالیی به چالش کشدیده شدده اسدتا الگدوی عقالیدی
بیان میکند که سدرمایهگدذاران و مددیران در بدین سدایر ذینفعدان تصدمیماتی را نده تنادا بدر اسدا
انتظارات از گزارشهای پیشبینی سود اتخاذ میکنند؛ بلکده بده عوامدع تعیدینکنندده محدیط اصتصداد
کالن نیز سریعاً واکنش نشان میدهند؛ به عبارت دیگر ،افراد تصمیماتی را اتخاذ مدیکنندد کده بایدد
باترین باره وری را برای آنها داشته باشدا با وجود این ،تحقیقات گسدتردهای درزمیندههدای اصتصداد
مالی و حتی روانشناسی مدیریت شواهدی پیدا کرده است که نشان مدیدهدد مددیران بعضدی اوصدات
غیرمنطقی هستند و در تصمیمگیریها از الگوهای تطبیقدی اسدتفاده مدیکننددا یکدی از ایدن تدثییرات
انتظارات تطبیقی ،اعتماد بیش از حد یا خوشبینی استا به عبارت سادهتدر ،فدرا اعتمدادی مددیران از
نتیجه مورد انتظار مبتنی بر این عقیده است که سودآوری و تصمیمات مالی با شرایط دوره گذشدته و
عدم تعدیع سریع سود مورد انتظار توصیف میشود (لی 1و همکاران)2019،ا این در حالی است کده
تغییر صیمت نقش مامی در رفتار سرمایهگذاری شرکتی ایفا میکند و منابع نشان دادهاند کده تدورم و
عدم صطعیت آن بر رفتدار سدرمایه گدذاری و خروجدی شدرکتی ایدر خواهندد گذاشدتا بدا ایدن حدا ،
تصمیمات سرمایهگذاری توسط مدیران اتخاذ میشدوند و تغییدرات صیمدت در اصتصداد مدیتوانندد بدر
صضاوت مدیران ایرگذار باشندا در نظر نگرفتن نقش مدیران ،سدب

نادیدده گدرفتن پیوندد مادم میدان

تصمیمات سرمایهگذاری و تورم میشود (وانگ 2و همکاران)2016 ،ا
از سوی دیگر سه دلیع عمدهی سرمایهگذاریهای بدیش از حدد توسدط شدرکتهدا را مدیتدوان
مشکالت کنندگی ،عدم تقارن اطالعات و اعتماد بیش از حد مدیران ،ذکدر کدردا بدر همدین اسدا
محققان دیگر نیز به طور مجزا ازدیدگاههای مختلف در ارزیابیهدا اشداره دارندد کده عمددتاً مسداللی
و پیشدینه مددیریت و بدر اسدا

نظریدههدای تدنشهدای کننددگی و عدددم تقدارن اطالعدات بدر مسد له

بیشسرمایهگذاری ایرگذارند؛ اما فرا اعتمادی مدیریت بده عندوان پدیششدرطی بدرای ایرگدذاری بدر
1. Li
2. Wang
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ناکارایی سرمایهگذاری مخصوصاً به شکع بیش و کم سرمایهگذاری ،به طدور گسدترده تثکیدد شدده
استا فرا اعتمادی میتواند کمک کند تا کارفرمایان بدالقوه و شدرکای تجداری را مجدا کندد کده
مدیر مذکور دارای ویژگیهای مثبت و تواناییهای زیدادی اسدت و همدین انگیدزه بدر عادده گدرفتن
پروژههای جدید یا ادامه پروژههدای صددیمی را بده رغدم مواندع ،شکسدتهدا یدا فقددان اراده تقویدت
میکندا در عین حا  ،فرا اعتمادی میتواند ایرات منفی متعددی برای شرکت در پی داشته باشدا بده
عنوان مثا شیوههای انتخا تثمین مالی سرمایهگذاریها میتواندد تحدت تدثییر مسد له فدرا اعتمدادی
مدیران به شرایط بازار باشد (گریو و رینگست)2018 ،1ا
از سوی دیگر در سطح کالن ،عدم صطعیت تورمی یکی از مامترین عوامع خارجی پدیش روی
شرکت ها در هنگام اخذ تصمیمات سرمایهگذاری به شمار میرود و همچنین یکی از اهددا

عمدده

پولی است که صندوق ذخیره بانک مرکزی میکوشد آن را به حداصع برساندا گداهی اوصدات تدورم
بیشتر میتواند سب

شود که مدیران انتظارات خود را در خصوص عدم صطعیت تورم در آینده تغییدر

دهند و درنتیجه چندین عددم صطعیتدی بدر تواندایی مددیران در پدیشبیندی صدحیح تغییدرات صیمدت ایدر
میگذاردا هنگامیکده صیمدت محصدو تغییدر مدیکندد مددیران نمدیتوانندد صیمدتهدای محصدوالت
خودشان ،محصوالت مکمع و محصوالت رصابتی را پیشبینی کنند و لذا نمدیدانندد کده آیدا بایسدتی
تولید کنند یا خیر و سرمایهگذاری را به تعویق بیندازند یا خیر یا کالً صراردادهای کوتاهمدتی را برای
کدداهش سددرمایهگددذاری امضددا کننددد؛ بنددابراین ،عدددم صطعی دت تددورمی م دیتوانددد موج د
سرمایهگذاری شدرکتی شدودا بدا ایدن حدا  ،چنددان مشدخ

کدداهش

نیسدت کده آیدا شدرکتهدا در هنگدام

تصمیمگیری برای سرمایهگذاری آن را در نظر بگیرند ،چرا که به طرز گستردهای بر مقیا

تولیدد و

پروژههای کالن ایر میگذارد (دی جورچیو)1993 ،2ا با توجه به اهمیدت موضدوعات فدوق ،در ایدن
تحقیق به تبیین و اراله الگوی تعاملی ارتباط بین فرا اعتمادی مدیریتی ،عدم صطعیت تورم ،شیوه تثمین
مالی بدا مسد له بدیشسدرمایهگدذاری بدا در نظدر گدرفتن شدرایط کدالن اصتصدادی خدواهیم پرداخدتا

1. Graves and Ringuest
2. De Gregorio
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بررسی فرا اعتمادی ،شیوه تثمین مالی و بیشسرمایهگدذاری بدا لحدام متغیرهدای کدالن اصتصدادی در
کنار یکدیگر بپردازد که صبالً ایرات همزمان این مؤلفهها بررسی نشده استا
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مودیلیانی و میلر ( )1958توصیف میکنند ،سرمایهگدذاری شدرکتی بده ارزش جداری خدال

پدروژه

بستگی دارد و ارتباطی به فاکتورهای دیگر نداردا در دنیای واصعی محققان رشتههدای مدالی دریافتندد
که نظریهی بازار عالی مودیلیانی و میلر به شکلی مؤیر فعالیتهای واصعی سرمایهگدذاری را توصدیف
نمیکندا درواصع ،برخی شرکتها در پروژه هایی با ارزش جاری خال

منفی ( )NPVسرمایهگذاری

میکنندا برخی محققان تثکید دارند که فاکتورهایی مانند مشکالت کنندگی ،عدم تقدارن اطالعدات
و اعتماد بیش از حد مدیریتی بر تصمیمات سرمایهگذاری شدرکت تدثییر دارندد (چدن 1و همکداران،
)2012ا
دیدگاه اصلی گویای آن است که مشکالت کنندگی بر سطح مخارج سدرمایهگدذاری شدرکت
تثییرگذار است و باعث سرمایه گذاری بدیش از حدد یدا کمتدر از حدد مدیشدودا جددایی مالکیدت از
مدیریت باعث شده گرایشهای مددیران و سداامداران همسدو نباشدد و مددیران تصدمیم بگیرندد کده
ساامداران را از هد

اولیه شان ،یعنی به حداکثر رساندن ارزش در جات منافع خودشدان ،منحدر

کنندا در اکثر مواصع نتیجه سرمایه گذاری بیش از حد خواهد بودا در مقابع ،منابع کنتر شدده توسدط
مدیران عموماً با جریان نقدی آزاد حفظ شده در شرکت افدزایش مدییابدد و ایدن بدرای آنهدا مندافع
شخصی و شارت بیشتری به دنبا خواهدد داشدتا درنتیجده مددیران ایدن انگیدزه را دارندد کده یدک
امپراتوری برای خود ایجاد کنند که حاصع آن سرمایهگذاری بیش از حد استا از یک جنبه دیگدر،
محققان عدم تقارن اطالعات گویای آن است که سرمایهگذاری بیش از حد بیشتر زمانی رخ میدهد
که افراد داخع شرکت در مقایسه بدا سداامداران از اطالعدات بیشدتری برخوردارندد ،بدهخصدوص در
آنها تثمین بودجه اوراق باادار شرکت احتماالً یا بیشتر از حد ارزشگذاری شده و یا کمتدر از حددا
نظریه اعتماد بیش از حد مدیران گویای آن است که سرمایهگذاری بیش از حدد مدیتواندد ناشدی از

1. Chen
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اعتماد بیش از حد مدیران به توانایی خود یا صدرت رصابتپذیری شرکت باشد ،حتی اگر مددیران در
گفتدار بده هدد

سددرمایهگدذاران بدرای بدده حدداکثر رسداندن ارزش شددرکت وفدادار باشدند (هددی 1و

همکاران)2019 ،ا
هر سرمایهگذاری اصوالً از شدیوه تدثمین مدالی و شدیوه تدثمین مدالی خدارجی شدرکت بده دسدت
میآیدا با افزایش سرمایهگذاری در هر زمینه از فعالیتهای شدرکت ،ترتید

اولویدتدار روشهدای

شیوه تثمین مالی از شیوه تثمین مالی به شیوه تثمین مالی بدهی بوده و ریسک واحدد تجداری در ابتددا
کاهش و سپس افزایش مییابد؛ بنابراین مطالعه روابط بین فرا اعتمادی مدیران ،شدیوه تدثمین مدالی و
کارایی سرمایهگذاری بسیار پربار خواهدد بدودا عددم در

وضدعیت مندابع مددیران عامدع را بدر آن

میدارد تا فرصتهای سرمایهگذاری خیالی را انتخا کنند که مشتمع بر سرمایهگدذاریهدای یابدت
صابعتوجه و نه الزاماً مقرون به صرفه است (کمبع و همکاران)2011 ،ا فرا اعتمادی همچنین منجدر بده
اغراق در توانایی فردی در جات کنتر رویدادها میشود؛ بنابراین ،مدیران عاملی که متثیر از غدرور
خویش اند مشتاق تکالیف چالش زا هستند زیرا اعتقاد دارندد بدر تمدامی رویددادهای احتمدالی کنتدر
داشته و میتوانند از محیطهای نامطم ن باترین نتایج را استخراج کنند (تانگ ،لی و یاندگ)2015 ،2ا
سپس ،فرا اعتمادی باعث میشود افراد اطمینان باالیی نسبت بهدرستی صضاوتهایشان از خدود نشدان
دهند (دصت افراطی)ا ایمان راسخ بر درستی و دصت عقاید خود باعث میشود مدیران عامع احسدا
کنند نیازی به جمع آوری جامع اطالعات بیشتر جات تعیین باترین انتخا وجود ندداردا از ایدن رو،
مدددیران عامددع متددثیر از دصددت افراطددی معمددوالً تصددمیمگیرندددگان کارآمدددی هسددتند و فرآیندددهای
تصمیمگیری راهبردی سریع را ترجیح میدهند (تانگ ،لی و یانگ)2015 ،ا
از سوی دیگر ادبیات اشاره دارد کده ویژگدی اصدلی شدرکتهدای موجدود در بدازار واحددهای
تجاری رو به رشد نوآوری پایدار استا بنابراین ،این رابطه ممکن است در این شرکتها برجستهتدر
شودا در فرآیند کارایی سرمایهگذاری واحدهای تجاری رو به رشد ،جمعآوری نامناسد

و کداربرد

از دست دادن سام بازار و حتی بحران بقدا مدیشدودا در ایدن مقالده ،تحقیدق در زمینده فدرا اعتمدادی
1. He et al
2. Tang, Li, & Yan
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مدیران ،شیوه تثمین مالی و کارایی سرمایهگذاری کمک خواهد کرد تدا از مشدکالت ریسدک مدالی
جلوگیری کنند و بدین ترتی

بتوانند از نوآوری پایدار منتفع شدوندا ایدن مشدکالت بده خداطر عددم

تطابق منابع شیوه تثمین مالی و میزان مخارج بر ظرفیت به وجود میآیند (هیتون)2002 ،1ا
تغییر صیمت نقش مامی در رفتار سرمایهگذاری شرکتی ایفا مدیکندد و مندابع نشدان دادهاندد کده
تورم و عدم صطعیت آن بر رفتار سرمایه گذاری و خروجی شرکتی ایر خواهند گذاشتا همچندین در
سطح کالن ،عدم صطعیت تورمی یکی از مامترین عوامع خارجی پدیش روی شدرکتهدا در هنگدام
اخذ تصمیمات سرمایهگذاری به شمار مدیرود و همچندین یکدی از اهددا

عمدده پدولی اسدت کده

صندوق ذخیره بانک مرکزی میکوشد آن را به حداصع برساندا گاهی اوصات تدورم بیشدتر مدیتواندد
سب

شود که مدیران انتظدارات خدود را در خصدوص عددم صطعیدت تدورم در آیندده تغییدر دهندد و

درنتیجه چنین عدم صطعیتی بر توانایی مدیران در پدیشبیندی صدحیح تغییدرات صیمدت ایدر مدیگدذاردا
بهعالوه  ،عدم اطمینان تورمی سب

به هم ریختن کارایی سازوکار صیمت در تخصی

منابع میشدود

و ناکارآمدی اصتصادی را به بار میآورد (بریدن و همکداران)2009 ،2ا هنگدامیکده صیمدت محصدو
تغییر میکند ،مدیران نمیتوانند صیمتهای محصوالت خودشدان ،محصدوالت مکمدع و محصدوالت
رصابتی را پیشبینی کنند و لذا نمیدانند که آیا بایستی تولید کنند یا خیر و سرمایهگذاری را به تعویق
بیندازند یا خیر یا کالً صراردادهای کوتاهمدتی را برای کاهش سدرمایهگدذاری امضدا کنندد؛ بندابراین،
عدم صطعیت تورمی میتواند موجد

بدیش سدرمایهگدذاری شدرکتی مدیشدود (واندگ و همکداران،

)2016ا
 .1-2پیشینه پژوهش

هی و همکاران ( )2019به بررسی رابطه بین فرا اعتمادی مدیران ،تثمین مالی داخلی و سرمایهگذاری
بیش از حد پرداختندا آنها دریافتند که شدیوه تدثمین مدالی مدیتواندد فرصدتهدای تجداری وکمبدود
شرکتهایی دارای فرا اعتمادی مدیریتی شده بود ،شودا این مشکع رابطه سرمایهگذاری بیش از حد
با اعتماد مدیریتی بیشتر در میان شرکتهای دولتی است تا شرکتهای غیردولتی استا
1. Heaton
 Fountasو 2. Bredin
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وانگ و همکاران ( )2016در مقاله به عنوان (سرمایهگذاری بیش از حد ،عددم اطمیندان تدورم و
اعتماد مدیریتی بیش از حد :تحلیع سطح شرکتی شرکت هدای چیندی) پرداختنددا یافتده هدای تجربدی
یابت میکنند که عدم اطمینان تورمی کمتر سدب
اعتماد بیش از حد مدیریتی سب

افدزایش سدرمایهگدذاری بدیش از حدد مدیشدود و

وخامت چنین تدثییری مدیشدودا تحلیدع بیشدتر نشدان مدی دهدد کده

سرمایهگذاری بیش از حد در شرکتهای دارای مالکیت دولتی عمدتاً ناشی از اطمینان بدیش از حدد
مدیریت است و رابطه منفی میان عدم اطمینان تورمی و سرمایه گذاری بیش از حد ناشدی از اطمیندان
بیش از حد مدیریتی استا اطمینان بیش از حد مدیریتی در شدرکت هدای دارای مالکیدت غیردولتدی
امری بی سروصدا استا به عالوه ،شاهد تثییر نامتقارن عدم اطمینان تورمی بر سرمایه گدذاری بدیش از
حد شرکتی طی چرخههای مختلف اصتصادی هستندا
هوالی و همکاران ( )2016به بررسی تثییر فرا اعتمادی مدیرعامع بر انتخا مالکیت در تصدمیم
به ورود به بازارهای خارجی پرداختندا نتایج حاکی از آن است که تمایع مدیران عامع به داشتن فدرا
اعتمادی میع به مالکیت مشدتر

کامدع را افدزایش مدیدهدد کده در آن رابطده مثبدت ایشدان زمدانی

واضحتر است که شرکت ها در معرض نامتقارنی اطالعاتی یا عدم اطمینان محیطدی بیشدتر بدر حسد
فواصع فرهنگی کشور اصلی 1و ناادی کشور میزبان ،خطرات باالتر کشور میزبان و بدیتجربگدی در
بازارهای محلی صرار دارندا یک هی ت مدیره صدرتمند این رابطده مثبدت را تضدعیف مدیکندد امدا ایدر
مزبور را به طور کامع از میان نمیبردا
چن و همکاران ( )2012بده بررسدی خدوشبیندی مددیریت و تدثییر سدطو مختلدف خدوشبیندی
مدیریت بر کارایی سرمایهگذاری در هنگام تمایع شرکتها بده سدرمایهگدذاری کدم و بدیش از حدد
پرداختندا نتایج حاکی از آن است که یک شدرکت بدرای سدرمایهگدذاری بدا مددیرعاملی کده دارای
سطح باالیی از خوشبینی مدیریتی است میتواند با بیشسرمایهگذاری در بنگاه اصتصدادی و کداهش
ارزش ساام بنگاه مواجه شودا
حسابرسی با تثکید بر نقش استقال هی تمدیره پرداختندا نتایج نشان داد که بین فرا اعتمادی مدیران
و حقالزحمه حسابرسی بدا اسدتفاده از روش متغیدر مجدازی سدرمایهگدذاری بدیش از حدد بده ارتبداط
1. Home Country
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معناداری وجود داردا همچنین استقال هی تمدیره و رابطه بین فدرا اعتمدادی مددیران و حدقالزحمده
با استفاده از روش متغیر مجازی سرمایهگذاری بیش از حد نیز تثییر معناداری داردا شدواهد

حسابر

مدیریتی را کاهش میدهدد و سدالمت گزارشدگری

نشان میدهد که هی تمدیره مستقع میزان تقل
در سطح باالتر خواهد بود.

زمردیان ،غالمرضا و همکاران ( )1394به بررسی ایرپذیری بازار سدرمایه ایدران از عددم اطمیندان
سیاست پولی و مالی پرداختندا نتایج بیانگر آن است کده تغییدرات پدیشبیندی نشدده  10درصددی در
سیاست پولی شاخ

صیمت بور

اوراق باادار را در دوره کوتداهمددت و بلندمددت بده ترتید

بده

میزان  6/3و  7/4درصد کاهش ،اما تغییرات پیشبینی نشده  10درصددی در سیاسدت مدالی شداخ
صیمت بور

اوراق باادار را در دوره کوتاهمدت و بلندمدت به ترتید

بده میدزان  5/1و  5/3درصدد

کاهش میدهدا دو متغیر تورم و حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمددت بدر بدور

اوراق بادادار

ایر مثبت میگذارندا به طوری که با افزایش تدورم و حجدم نقددینگی بده میدزان  10درصدد شداخ
صیمت بور

اوراق باادار طی دوره کوتاهمدت به ترتید

بلندمدت به ترتی
معکو

بده میدزان  3/37و  8/17درصدد و در دوره

به میزان  3/33و  7/23درصد افزایش مدییابددا همچندین نتدایج بیدانگر ایدر منفدی،
اوراق بادادار طدی دوره کوتداهمددت و بلندمددت

و معنیدار نرخ ارز بدازار آزاد بدر بدور

است ،به طوری که رشد  10درصدی در متغیر فوق شداخ
دوره کوتاهمدت و بلندمدت به ترتی

صیمدت کدع بدور

اوراق بادادار را در

به میزان  7/17و  4/12درصد کاهش میدهدا

 .3روششناسی و معرفی الگوها
پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است ،یعنی بر مبنای تجزیه وتحلیع گذشته (صدورت هدای مدالی
شرکت ها) انجام می گیرد .همچنین از نظر هد

این پژوهش جزء پژوهش های کداربردی محسدو

میشودا
شده و نمونهای متشکع از  202شدرکت تولیددی پذیرفتده شدده در بدور
همگنی از نظر شروط چاارگانه ذیع را کس

اوراق بادادار کده شدرایط

کردند؛ جات بررسی مد ها انتخا شد:
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حضور داشتهاند؛

2ا شرکتها جزء بانکها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگدری ،بیمده و ناادهدای پدولی و
مالی نباشند؛ زیرا این شرکتها ماهیت عملیاتشان متفاوت از سایر شرکتهاست؛
3ا پایان سا مالی آنها آخر اسفند هر سا بوده و در طو دوره فدوقالدذکر تغییدری در سدا
مالی نداده باشند؛
4ا در همه سا های مورد بررسی در پایان سا مالی اطالعات و دادههدای مدورد نیداز آنهدا در
دستر

باشدا

 .1-3فرضیات پژوهش

با توجه به مبانی نظری و موضوع ،این پژوهش در نظر دارد در چارچو الگوهای پروبیت فرضدیات
زیر را مورد تحلیع صرار دهد:
فرضددیه شددماره ( :)1مؤلفدده بددیشاعتمددادی مدددیران اجرایددی در امددور مددالی و سددرمایهگددذاری
شرکت های پذیرفته شده در بور

اوراق باادار ،با فرض یبات سایر متغیرهای میدانجی سدطح کدالن

اصتصادی ،تثییر معنیداری بر احتما بیش سرمایهگذاری شرکتی داردا
فرضددیه شددماره ( :)2ارتبدداط تعدداملی مؤلفددههددای بددیشاعتمددادی مدددیریت در امددور مددالی و
سرمایه گذاری و عدم صطعیدت تدورم یدا ریسدک ندرخ تدورم در تصدمیمگیدریهدای مددیران اجرایدی
شرکت های پذیرفته شده در بور

اوراق باادار ،توأم با اعما متغیرهای میانجی نمایههای اصتصدادی

در سطح کالن اصتصادی ،تثییر معنیداری بر فزایندگی احتما بیشسرمایهگذاری شرکتی داردا
فرضیه شماره ( :)3ارتباط تعداملی مؤلفدههدای بدیشاعتمدادی در امدور مدالی و سدرمایهگدذاری و
تصمیمگیری های مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بور

اوراق باادار به منظور گدزینش

شیوه تثمین مالی منابع یا ریسک اهرم در ساختار سرمایه ،توأم با اعما متغیرهای میدانجی نمایدههدای
داردا
فرضددیه شددماره ( :)4ارتبدداط تعدداملی مؤلفددههددای بددیشاعتمددادی مدددیریت در امددور مددالی و
سرمایه گذاری ،عدم صطعیت تورم یا ریسک نرخ تورم و گزینش شیوه تثمین مدالی مندابع یدا ریسدک
اهرم در ساختار سرمایه ،توسط مدیران اجرایی شرکت هدای پذیرفتده شدده در بدور

اوراق بادادار،
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 تدثییر معندیداری بدر،توأم با اعما متغیرهای میانجی نمایه های اصتصدادی در سدطح کدالن اصتصدادی
سرمایهگذاری شرکتی داردا-فزایندگی احتما وصوع بیش
 معرفی متغیرها و الگو.2-3

) و وانددگ و2019( پددژوهشهدای هدی و همکداران

جادت تحلیدع فرضدیات مطددر شدده بدر اسدا

: مد های پروبیت ذیع طراحی شد،)2016( همکاران
:  مد ریاضی احتما غیرخطی پروبیت برای فرضیه او
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داده شود؛ فرضیه او تثیید خواهد

 مثبت و معنیدار تشخی1

) ضری1( چنانچه در الگوی
شدا



: مد ریاضی احتما غیرخطی پروبیت برای فرضیه دوم



Pr Yit  1 Xit   Pr Yit  1 Yit  0  Φ( 0   1 Over_Confidence it 


  2 InflationUncertaintyit   3 Over_Confidence it InflationUncertaintyit 
  4 S alesit   5 Constraintit   6 Cashit   7 Leverage it   8 BM it 
  9 ROA it   10 AgencyCost it   11 Tangibility it 

  12 Invest_Opp ortunityit   13 Own_Concentration it   14 %ΔΔInt_Ratit 
  15 %ΔΔInf_Ratit   16 Forex_Rate it ) 

Xit  i



-

  s  μ 2 
 1 

Exp  12 
 ds
 2ππ 
  σ  

[ Downloaded from ejip.ir on 2021-12-08 ]

)2(
داده شدود؛ فرضددیه دوم تثییددد

 مثبدت و معندیدار تشددخی 3

) ضددری2( چنانچده در الگددوی
خواهد شدا

31

...طراحی الگوی تعاملی تأثیرگذاری همزمان مؤلفههای

:مد ریاضی احتما غیرخطی پروبیت برای فرضیه سوم








Pr Yit  1 Xit   Pr Yit  1 Yit  0  Φ(0  1 Over_Confidence it 

  2 Financingit   3 Over_Confidence it Financingit 
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Exp  12 
 ds
 2ππ 
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 مثبدت و معندیدار تشدخی 3

داده شدود؛ فرضدیه سدوم تثییدد

) ضدری3( چنانچه در الگوی
خواهد شدا



: مد ریاضی احتما غیرخطی پروبیت برای فرضیه چاارم



Pr Yit  1 Xit   Pr Yit  1 Yit  0  Φ( 0  1 Financingit   2 InflationUncertaintyit 


 3 Over_confidence it   4 Financingit InflationUncertaintyit   5 FinancingOver_confidence it 
 6 Over_confidence it InflationUncertaintyit   7 S alesit   8 Constraintit   9 Cashit 
 10 Leverage it  11 BM it  12 ROA it  13 AgencyCostit  14 Tangibility it 
 15 Invest_Opp ortunityit  16 Own_Concentrationit  17 %ΔΔInt_Ratit 
 18 %ΔΔInf_Ratit  19 Forex_Rate it ) 
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Exp  12 
 ds
 2ππ 
  σ  

)4(
داده شدود؛ فرضدیه

 مثبدت و معندیدار تشدخی 6  و 5 ،  4

) ضدرای4( چنانچه در الگوی
چاارم تثیید خواهد شدا

)1( همچنین تعاریف و نحوه محاسبه متغیرهای وابسته و مستقع در الگوهای فوق به شر جدو
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جدول  .1تعاریف متغیرها
تعریف

متغیر
متغیر وابسته

سرمایهگذاری بیشتر یا کمتر از حد واصعی که از طریق صدر مطلق باصیماندههای منفی
Overinvestment or
Underinvestment

 εit  0, εit  0

تفاوت بین کع سرمایهگذاری در داراییهای مالی و سرمایهای

محاسبه میشود (پیکون و همکاران)2014 ،ا
متغیرهای مستقع
نحوه اندازهگیری عدم صطعیت تورم :برای محاسبه عدم صطعیت (احتمالی) تورم ،ابتدا نرخ تورم
هر سا بر اسا
سا بر اسا

شاخ
شاخ

صیمت محاسبه میشود و سپس میانگین شاخ

عمومی صیمت در آن

صیمت مصر کننده در سه سا متوالی ،بر اسا

میانگین هندسی تعیین

شده و درناایت عدم صطعیت نرخ تورم را از رابطه انحرا
میآیدا برای محاسبه میانگین هندسی نرخ تورم بر اسا

معیار نرخ تورم سه سا به دست
صیمت مصر کننده فرآیند

شاخ

زیر طی میشود:
1

 3
3
rinf, t   1  rinf, t  4   1
 t 1


InflationUncertainty





rinf, t  CPI1 t1 CPI t  CPI t 1 

rinf, t 1  CPI1t2 CPI t 1  CPI t  2 
rinf, t  2  CPI1t3 CPI t  2  CPI t 3 

n
1 n

2
Inflation_Uncetaintyit  sqrt[ n1  rinf,
]it   n  rinf, it 
i 1
 i 1

2
]SIGMA rinf, it   Inflation_Uncertainty it  sqrt[E rinf, it  E 2 rinf, it 





متغیری تابع منطق دو مقداری است که چنانچه انحرا

میان سود خال

پیشبینی شده

 PEPS i,t Predicated Earnings Per Shareو سود خال
Managerial_Overconfidence



واصعی



 REPS i, t Real Earnings Per Shareمثبت باشد ، ε i, t  0





مقدار ( )1را به خود میپذیرد و در غیر این صورت  ε i, t  0صفر است (لین و همکاران،
2005؛ هوانگ و همکاران)2011 ،ا
متغیر تثمین یک متغیر تابع منطق چند مقداری ) (Dichotomous Variablesاستا چنانچه
Financing_Methods

طریق انتشار ساام و سود انباشته یا اندوختهها (بهاستثنای اندوخته صانونی) باشد ،عدد ( )2و
چنانچه از محع انتشار اوراق مشارکت یا اخذ وام و تسایالت از بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی یا مؤسسات پولی غیربانکی باشد عدد ( )3را اختیار میکندا
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ادامه جدول  .1تعاریف متغیرها
تعریف

متغیر

متغیرهای تعدیلگر (سیاستهای اصتصادی کشور و بانکی)
Percentage Change in
Inflation Rate
%Inf_Rate it

تعریف :صسمتی از دارایی که بر مبنای ارزشهای تاریخی مستالک شده است کمتر از
ارزش جاری خواهد بودا نحوه اندازهگیری نوسان نرخ تورم:

%Inf_Rate i,t  CPI1 t1 CPI t  CPI t 1 
)Consumer_Price_Index (CPI

تعریف :بازار بین بانکی یکی از اجزای بازار پو است که در آن بانکها و مؤسسات
مالی نسبت به معامالت با یکدیگر جات تثمین مالی کوتاهمدت مبادرت میورزند ،این
بازار حداصع دارای دو نقش حیاتی در نظامهای مالی نوین ایفا میکندا اولین و مامترین
آنها مداخله فعاالنه و مؤیر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ
سود و دوم بازارهای بین بانکی کارامد ،نقدینگی را به شکع مطلوبی از بانکها و
Percentage Change in
Interest Rate

مؤسسات مالی دارای مازاد وجوه به بانکها و مؤسسات دارای کسری وجوه انتقا
میدهدا نحوه اندازهگیری نوسان نرخ سود تعیین شده تثمین مالی در بازار پو :

%Int_Rateit

rDeposit,t
rDeposit,t 1

%In t_Rate i, t  Ln

 :متوسط نرخ سود سپرده مدتدار سرمایهگذاری مصو شورای پو و اعتبار در
tزمان
متوسط نرخ سود سپرده سرمایهگذاری مدت دارد مصو شورای پو و
t-1اعتبار در زمان
تعریف :نرخ ارز عبارت است از ارزش پو یک کشور در برابر واحد پو کشور دیگرا
نحوه اندازهگیری :تغییرات نرخ ارز (متغیر کشور) از طریق سایت مرکز آمار ایران
استخراج میشود؛ و فرآیند اندازهگیری نوسان نرخ ارز به شر زیر است:
  Ε.IRR t 


  E.USA t 

 

Foregin_Exchange Rate

Forex_Rateit

ضری

 Consumer  Price  IndexUSAt
Forex_Rate it  
 Consumer  Price  IndexI.R.Iran 


دوم بیانگر نرخ برابری ریا نسبت به دالر ایاالت متحده آمریکا استا نرخ برابری

یک دالر ایاالت متحده آمریکا نسبت به ریا جماوری اسالمی ایران از طریق نرخ
رسمی سامانه نیما استخراج میشودا دیتاها و اطالعات مربوط به شاخ

صیمت

نمایههای توسعه کشورها در پورتا سایت «بانک جاانی»
( (WorldBank Indicators)WDIبه نشانی  wdi.worldbank.org/استخراج
میشودا
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مصر کننده در کشور ایاالت متحده آمریکا و کشور جماوری اسالمی ایران ،از بخش
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ادامه جدول  .1تعاریف متغیرها
تعریف

متغیر
متغیرهای کنترلی
Sales

فروش تقسیم بر مجموع داراییها ،یا نسبت مالی گردش داراییها به عنوان معیار سنجش
کارایی عملکرد مدیریت در بهکارگیری منابع برای بیشینهسازی درامدا
کنندهای برای محدودیتهای تثمین مالی (هیدلو

Constraint





و همکاران،)2010 ،1

SA_Index  0.737SIZEit   0.043SIZEit2 0.040AGE it 
که در آن  Sizeلگاریتم طبیعی دارایی شرکت است و  Ageبه سا های حضور در بور
اوراق باادار اشاره داردا

)Opt(Cash

گردش وجوه نقدی عملیاتی تقسیم بر کع داراییهای دوره صبع

Leverage

اهرم مالی :بدهی تقسیم بر کع داراییها

BM

نسبت ارزش دفتری به نسبت ارزش بازار حقوق مالکانه

ROA

بازده دارایی معاد با سود خال

شرکت تقسیم بر دارایی آخرین دوره

Agency cost

هزینه عملیاتی تقسیم بر کع داراییهای آخرین دوره

Tangibility

داراییهای یابت تقسیم بر کع داراییهای آخرین دوره
فرصتهای سرمایهگذاری آتی که از طریق نسبت کیو توبین یا نسبت ارزش بازار به

Investment opportunities

ارزش دفتری مجموع داراییها اندازهگیری میشودا
(Market_Value_of_Equity)it  (Present_Value_of_Debts) it
(Book_Value_of_Total_Asstes)it

q_Tobins 

تعداد مالکان واحد ) (Single Owner Equityدر ترکی ساامداری شرکتها
Ownership concentration

نمونه منتخ در پژوهش که مالک حداصع یا ذینفعان واحد ،به تناایی الاصع ( )5درصد
ساام را تملک خود داشته باشندا

مثخذ :یافتههای پژوهش
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 نتایج تحلیل الگوها.4
) شاخصههای آمار توصیفی دادههای پژوهش محاسبه شده استا2( در جدو
 شارصههای توصیفی.2 جدول
کشیدگی

چولگی

انحرا
معیار

حداصع

حداکثر

میانه

میانگین

نام متغیر

 











OVER_INVESTMENT

 











MANEGERAL_OVER

 





INF_UNCERTAINTY







FINANCING_METHOD



  






 



  



SALE

 









CONSTRIANT

 



  



CASH

 



  



LEVERAGE

 



  



BM

 









ROA

 





 



AGENCYCOST

 





 



TANGIBILITY















INV_OPPORTUNITIS

 











OWNERSHIP_
CONSTRANTION

 











INF_RATE

 











INT_RATE

 











FOREX_RATE





 یافتههای پژوهش:مثخذ

 کشدیدگی و آمداره،معیار چولگی

 انحرا،است میانگین

) مشخ2( همانگونه که در جدو
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شده استا در بین دادههای پژوهش بیشترین میانگین مربوط بده متغیدر ندرخ ارز
معیار مربوط به همین متغیر بوده و

 برا مشخ-

جار

 را نشان میدهدا همچنین بیشترین انحرا است که عدد

 را نشان میدهددا  بوده است که عدد1معیار مربوط به متغیر بازده داراییها

کمترین انحرا

5.98 همچنین بیشترین چولگی مربوط به متغیر هزینههای عملیاتی در جات مثبت بوده کده عددد آن
1. Roa
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استا همچنین بیشترین کشیدگی مربوط به همین متغیر بوده که مشخصا نشان از توزیع بسیار پراکنده
آن داردا بقیه متغیرهای پژوهش دارای توزیعی متمرکز بدا چدولگی و کشدیدگی کمدی هسدتندا البتده
کشیدگی و چولگی رشد فروش شرکتهدای در اختیدار صدندوقهدای سدرمایهگدذاری تدا حددودی
پراکنده و صابع توجه استا صبع از استفاده از روش رگرسیون آزمون پایایی متغیرها انجام گرفت که
نتایج آن در جدو ( )3نشان داده شده است:
جدول  .3نتایج آزمون پایایی متغیرها
متغیر
MANEGERAL
_OVER
_INF
UNCERTAINTY
FINANCING
_METHOD
SALE
CASH
CONSTRIANT
LEVERAGE
BM
AGENCYCOST
ROA

دیکی– فولر تعمیم

355/895

0/0000

ایستا –)I(1

دیکی– فولر تعمیم

483/328

0/004

ایستا –)I(0

دیکی– فولر تعمیم

335/331

0/0000

ایستا –)I(1

0/0000

ایستا –)I(1

0/0000

ایستا –)I(1

0/0000

ایستا –)I(1

0/0000

ایستا –)I(1

0/0000

ایستا –)I(1

دیکی– فولر تعمیم

492/88

0/0004

ایستا –)I(0

دیک– فولر تعمیم

576/738

0/0000

ایستا –)I(1

دیکی– فولر تعمیم

1329/49

0/0000

ایستا –)I(1

یافته
یافته
یافته
دیکی– فولر تعمیم

1092/51

یافته
دیکی– فولر تعمیم

2111/27

یافته
دیکی– فولر تعمیم

882/869

یافته
دیکی– فولر تعمیم

1627/13

یافته
دیکی– فولر تعمیم

1854/74

یافته
یافته
یافته
یافته
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TANGIBILITY

آزمون ریشه واحد

آماره خی دو

P  alue 

نتیجه
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ادامه جدول  .3نتایج آزمون پایایی متغیرها
آزمون ریشه واحد

متغیر
_OWNERSHIP
CONSTRANTION
_INV
OPPORTUNITIS
Over_Investment

دیکی– فولر تعمیم

69/2811

0/0000

ایستا –)I(1

دیکی– فولر تعمیم

1318/87

0/0000

ایستا –)I(1

0/0000

ایستا –)I(1

0/0000

ایستا –)I(1

0/0000

ایستا –)I(1

0/0000

ایستا –)I(1

یافته
یافته
دیکی– فولر تعمیم

62/1536

یافته
دیکی– فولر تعمیم

Inf_rate

آماره خی دو

P  alue 

نتیجه

1326/8

یافته
دیکی– فولر تعمیم

int_rate

1309/93

یافته
دیکی– فولر تعمیم

Forex_rate

1509/69

یافته

مثخذ :یافتههای پژوهش

مالحظه میشود که تمامی متغیرها در سطح یا با یدک بدار تفاضدع گیدری ،پایدا هسدتندا بندابراین
میتوان نتیجه گرفت که استفاده از روش رگرسیون بالمانع استا
از آنجایی که در روششناسی پدژوهش گفتده شدد و بدا توجده بده نحدوه محاسدبه و دسدتهبنددی
شرکتها به دو نوع دارای بیشسرمایهگذاری (عدد یک) و غیر (عددد صدفر)؛ تقسدیمبنددی شددند،
ناایتاً از رگرسیون پروبیت برای بررسی ایرگذاری نقش بیشاعتمادی مدیران ،روشهای تثمین مدالی
و ایرگذاری شرایط تورم در حضور متغیرهای اصتصادی و شاخصههای شرکتهای پذیرفتده شدده در
بددور

اوراق باددادار ،جاددت بررسددی پ دیشبینددی احتمددا تددثییر فزاینددده بددیش اعتمددادی مدددیران بددر

بیشسرمایهگذاری در شرکتها بررسی شده و نتایج در جداو ( )4تا ( )7آمده استا
جدول  .4نتایج برآورد به روش پروبیت (متغیر وابسته :بیشسرمایهگذاری شرکت)

MANEGERAL_OVER







SALE







CONSTRIANT







CASH







متغیر

ضری
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ادامه جدول  .4نتایج برآورد به روش پروبیت (متغیر وابسته :بیشسرمایهگذاری شرکت)
آمارهz

احتما رد معنیداری

LEVERAGE







BM







ROA







AGENCYCOST







TANGIBILITY







INV_OPPORTUNITIS







OWNERSHIP_CONSTRANTION







INF_RATE







INT_RATE







FOREX_RATE







متغیر

ضری

آماره هاسمر -لم شو ()H-L

Chi-Sq(8)=13/0646

()P-VALUE

)(0/1096

مثخذ :یافتههای پژوهش

نتایج برآورد مد ( )1با متغیر وابسدته بدیشسدرمایهگدذاری حداکی از آن اسدت کده در آزمدون
تشخی

خوبی برازش مدد یعندی هاسدمر -لدم شدو ،فرضدیه صدفر عددم اخدتال

معندیدار مقدادیر

برآوردی و مقادیر تجربی متغیر دارای توزیع دوجملهای است که در صدورت عددم رد فدرض صدفر
این آزمونها خوبی برازش مد تثیید میشودا همانگونه که در جدو مشاهده شدده مقدادیر ارزش
احتما این آزمون باالی  5درصد است که حکایت از خو
همچنین ضری

بودن برازش مد پروبیدت فدوق داردا

بیش اعتمادی مدیران ( )MANEGERAL_OVERبیانگر رابطه مثبت و معنیدار بدین

آن با بیش سرمایهگذاری استا
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) بیشسرمایهگذاری: نتایج برآورد به روش پروبیت (متغیر وابسته.5 جدول
احتما رد
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معنیداری

z آماره

ضری

متغیر

0/0000

/

/

MANEGERAL_OVER

/

/

/

INF_UNCERTAINTY

/

/

/

MANEGERAL_OVER*INF_UNCERTAINTY

/

/

/

SALE

0/0000

/

/

CONSTRIANT

/

/

/

CASH

/

/

/

LEVERAGE

/

/



BM

/

/

/

ROA

/

/

/

AGENCYCOST

/

/

/

TANGIBILITY

0/0000

/

/

INV_OPPORTUNITIS

/

/

/

OWNERSHIP_CONSTRANTION

/

/

/

INF_RATE

0/0000

/

/

INT_RATE

/

/

/

FOREX_RATE

Chi-Sq(8)=12/7261

)H-L(  لم شو-آماره هاسمر

(0/1216)

)P-VALUE(
 یافتههای پژوهش:مثخذ

 حداکی از آن اسدت کده در آزمدون،) با متغیر وابسته بدیشسدرمایهگدذاری2( نتایج برآورد مد
 درصد اسدت کده حکایدت از خدو بدودن5  لم شو مقادیر ارزش احتما این آزمون باالی-هاسمر
تثییرگذاری توأم مؤلفههای بدیشاعتمدادی مددیریت

برازش مد پروبیت فوق داردا همچنین ضری

در امور مالی و سرمایهگذاری و عدم صطعیت تورم یا ریسک نرخ تورم در تصمیمگیریهای مددیران

8  و7 مجله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای
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 درصدد اسدت کده بیدانگر5  به دست آمده و احتمدا رد آن کمتدر از/093484 اجرایی شرکت عدد
رابطه فزاینده و معنیدار بین آن با بیشسرمایهگذاری استا
الگوی سوم پژوهش اشاره به تثییرگذاری ارتباط تعاملی مؤلفههدای بدیشاعتمدادی مددیریت در
امور مالی و سرمایهگذاری و شیوه تثمین مالی منابع یدا ریسدک اهدرم در سداختار سدرمایه در حضدور
:) گزارش شده است6( شاخصههای اصتصادی داشت که نتایج آن در جدو
) بیش سرمایهگذاری: نتایج برآورد به روش پروبیت (متغیر وابسته.6 جدول
احتما رد
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معنیداری

z آماره

ضری

متغیر

/

/

/

MANEGERAL_OVER

0/0000

/

/

FINANCING_METHOD

/

/

/

MANEGERAL_OVER*FINANCING_METHOD

/

/

/

SALE

0/0000

/

/

CONSTRIANT

/

/

/

CASH

/

/

/

LEVERAGE

/

/

/

BM

/

/

/

ROA

/

/

/

AGENCYCOST

/

/

/

TANGIBILITY

0/0000

/

/

INV_OPPORTUNITIS

/

/

/

OWNERSHIP_CONSTRANTION

/

/

/

INF_RATE

0/0000

/

/

INT_RATE

/

/

/

FOREX_RATE

Chi-Sq(8)=15/4375

)H-L( لم شو-آماره هاسمر

(0/0512)

)P-VALUE(
 یافتههای پژوهش:مثخذ
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نتایج برآورد مد ( )3با متغیر وابسته بدیشسدرمایهگدذاری ،حداکی از آن اسدت کده در آزمدون
تشخی

خوبی برازش مد (هاسمر -لم شو) ،همانگونه که در جدو مشداهده شدده مقدادیر ارزش

احتما این آزمون باالی  5درصد است که حکایت از خو بودن برازش مد پروبیت فوق داردا
همچنددین ضددری

تثییرگددذاری تددوأم مؤلفددههددای بددیشاعتمددادی مدددیریت در امددور مددالی و

سرمایهگذاری و شیوه تثمین مالی منابع یا ریسک اهرم در ساختار سرمایه عدد  0.844055بده دسدت
آمددده و احتمددا رد آن کمتددر از  5درصددد اسددت کدده بیددانگر رابطدده فزاینددده و معن دیدار بددین آن بددا
بیشسرمایهگذاری استا
الگوی چاارم پژوهش اشاره به ارتباط تعاملی مؤلفههای بیشاعتمادی مدیریت در امدور مدالی و
سرمایه گذاری ،عدم صطعیت تورم یا ریسک نرخ تورم و گزینش شیوه تثمین مدالی مندابع یدا ریسدک
اهرم در ساختار سرمایه ،توسط مدیران اجرایی شرکت هدای پذیرفتده شدده در بدور

اوراق بادادار،

توأم با اعما متغیرهای میانجی نمایه های اصتصادی در سطح کالن اصتصادی کده نتدایج بدرآورد مدد
( )4در جدو ( )7گزارش شده است:
جدول  .7نتایج برآورد به روش پروبیت (متغیر وابسته :بیشسرمایهگذاری)
متغیر

ضری

آماره z

احتما رد
معنیداری

INF_UNCERTAINTY

/

/

/

MANEGERAL_OVER

/

/

/

FINANCING_METHOD*INF_UNCERTAINTY

/

/

/

MANEGERAL_OVER*FINANCING_METHOD

/

/

/

MANEGERAL_OVER*INF_UNCERTAINTY

/

/

/

SALE

/

/

/

CONSTRIANT

/

/

0/0000

LEVERAGE

/

/

/

BM

/

/

/

ROA

/

/

/

AGENCYCOST

/

/

/

TANGIBILITY

/

/

/

INV_OPPORTUNITIS

/

/

/
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0/0000

مجله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای  7و 8

42

ادامه جدول  .7نتایج برآورد به روش پروبیت (متغیر وابسته :بیشسرمایهگذاری)
متغیر

ضری

آماره z

احتما رد
معنیداری

OWNERSHIP_CONSTRANTION

/

/

/

INF_RATE

/

/

/

INT_RATE

/

/

/

FOREX_RATE

/

/

0/0000

FINANCING_METHOD

/

/

/

آماره هاسمر -لم شو ()H-L

Chi-Sq(8)=7/7785

()P-VALUE

)(0/4554

مثخذ :یافتههای پژوهش

نتایج برآورد مد ( )4با متغیر وابسته بدیشسدرمایهگدذاری ،حداکی از آن اسدت کده در آزمدون
تشخی

خوبی برازش مقادیر ارزش احتما این آزمون باالی  5درصد است که حکایدت از خدو

بودن برازش مد پروبیت فوق داردا
همچندین ضدری

تثییرگدذاری تدوأم مؤلفددههدای عددم صطعیدت تددورم یدا ریسدک ندرخ تددورم در

تصمیمگیری های مدیران اجرایی و گزینش شیوه تثمین مالی منابع یا ریسک اهرم در ساختار سدرمایه
( )FINANCING_METHOD*INF_UNCERTAINTYبیانگر رابطده فزایندده و معندیدار بدین آن بدا
بیش و کم سرمایهگذاری استا از سویی ضری

مؤلفههای بیشاعتمدادی مددیریت در امدور مدالی و

سددددرمایهگددددذاری و شددددیوه تددددثمین مددددالی منددددابع یددددا ریسددددک اهددددرم در سدددداختار سددددرمایه
( )MANEGERAL_OVER*FINANCING_METHODنیز بیانگر رابطه فزاینده و معنیدار بین آن با
بیش و کم سرمایهگدذاری اسدت؛ امدا ضدری

مؤلفدههدای بدیشاعتمدادی مددیریت در امدور مدالی و

سرمایه گذاری و ریسدک تدورم ( )MANEGERAL_OVER*INF_UNCERTAINTYمعندیدار
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 .5نتیجهگیری
نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که تثییر توأم انتخا شیوههای تثمین مالی شدرکتهدا و فدرا
اعتمادی مدیران بر احتما سرمایهگذاری بیش از حد در شرکتهای پذیرفته شدده در بدور

اوراق

باادار فزاینده و معنیدار استا به طدوری کده اگدر شدیوه تدثمین مدالی در شدرکت از انتشدار سداام و
افزایش آورده سرمایهداران شرکت به سمت تثمین مالی از طریق بدهی و انتشار اوراق مشارکت میع
کند میتواند عامع تشدیدکنندهای برای ایر اعتماد بیش از حدد مددیران اجرایدی بدر افدزایش احتمدا
وصوع بیش سرمایهگذاری شرکتی محسو میشودا همچنین نتیجه گرفته شد که عدم صطعیدت تدورم
به عنوان شاخصه مام نااطمینانی شرایط اصتصاد کدالن عداملی در جادت تشددید تدثییر مسدتقیم بدیش
اعتمادی مدیران بر شکعگیری بیش سرمایهگذاری در شدرکتهدای پذیرفتده شدده در بدور

اوراق

باادار تاران بوده است ونیز ایبات شد که تثییرگذاری توأم مؤلفههای عدم صطعیت تدورم یدا ریسدک
نرخ تورم در تصمیمگیری های مدیران اجرایی و گزینش شیوه تثمین مالی منابع یدا ریسدک اهدرم در
ساختار سرمایه بیانگر رابطه فزاینده و معنیدار بین آنها با وصوع بیش سرمایهگدذاری شدرکتی اسدتا
در پایان پیشنااد میشود که مدیران اجرایی خوشبینی نسبت بده ریسدکهدای محدیط اصتصداد کدالن
مانند شرایط تورم را کنار گذاشته و شدرایط تدورمی را زندگ خطدری بدرای احتمدا بدروز ناکدارایی
سرمایهگذاری مانند بیش سرمایهگذاری بدانند؛ زیرا عدم صطعیت تورم موج

بروز پدیدههایی مانند

کاهش فروش شده و سودآوری مورد انتظار از پروژهها را دچار اختال میکندد؛ بندابراین در چندین
شرایطی داشتن انتظارات معقوالنده بده جدای تطبیدق بدا رونددهای گذشدته حدالز اهمیدت اسدتا البتده
همانگونه که تثکید شد انتخدا

شدیوههدای تدثمین مدالی بدر پایده انتشدار سداام بده جدای اسدتفاده از

روشهای بر پایه بدهی در شرایط تورمی توصیه میشودا
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