تجزیه و تحلیلهای
مالی

عوامل مالی تعیینکننده منابع نقدی
و سطح نگهداشت وجه نقد
غالمرضا شجری
حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

سمیه زندیه
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه پیام نور واحد بینالملل

ایجـاد تـوازن بیـن وجوه نقـد موجـود و نیازهای
نقـدی یکـی از مهمتریـن عوامل سلامت اقتصادی
واحدهـای تجـاری و تـداوم فعالیـت آنهاسـت .در
بسـیاری از تصمیمات مالـی ،الگوهای
ارزشـگذاری اوراق بهـادار ،روشهـای
ارزیابـی طرحهـای سـرمایهای و غیـره،
جریانهـای نقـدی نقشـی محـوری
دارد(ثقفـی وهاشـمی.)1383 ،
چگونگـی بـه کار گرفتـن
وجـوه داخلـی ،تصمیمـی مهـم
در تضـاد بیـن سـهامداران
و مدیـران اسـت .بـه طـور
معمـول ،مديـران بـه دنبال
سـطحي از موجوديهـاي
نقدي هسـتند كـه با توجه بـه مزايا
و معايـب نگهـداري موجوديهـاي
نقـدي حالـت بهينـه داشـته باشـد .بـه
عبـارت ديگـر ،شـركتها در جسـتجوي
آن سـطح بهينـه از نقدينگـي هسـتند
كـه بـه دليـل كمبـود نقدينگـي ،ضررهـاي
عمـده بـه شـركت وارد نيايـد و از طرفـي ،بـا
نگهـداري وجـه نقـد اضافـي ،فرصتها از دسـت
نـرود و ايـن مـورد ،همان سـطح نقدينگـي هدف
در شركتهاسـت کـه البتـه دردورههـاي زمانـي
مختلف ،متفاوت اسـت (آقایـی و همکاران.)1388 ،
اطالعـات تاريخـي مربـوط بـه جريـان وجـوه نقد
ميتوانـد در قضـاوت نسـبت بـه مبلغ ،زمـان و ميزان
اطمينـان از تحقـق جريانهـاي وجـوه نقـد آتـي بـه
اسـتفادهكنندگان صورتهـاي مالـي كمـك كنـد.
اطالعـات مزبـور ،بيانگـر چگونگـي ارتبـاط بين
یوچهارم
شماره س 
تابستان 1395
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تجزیه و تحلیلهای
مالی
سـودآوري واحد تجـاري و توان آن جهـت ايجاد وجه
نگهداشت وجه نقد
جســتجوي
در
ها
ت
شــرك
نقـد و درنتيجه مشـخصكننده كيفيت سـود تحصيل
انتظـار مـیرود سـطح نگهداشـت وجـه نقـد در
شـده توسـط واحـد تجـاري اسـت .علاوه برايـن ،آن ســطح بهينــه از نقدينگــي شـرکت بـا عوامل متعـددی در ارتباط باشـد ،برخی از
تحليلگـران و ديگر اسـتفاده كننـدگان اطالعات مالي هســتند كه بــه دليــل كمبود ایـن عوامل شـامل اندازه شـرکت ،مخارج سـرمایهای،
اغلـب بـه طـور رسـمي يا غيـر رسـمي مدلهايـي را نقدينگــي ،ضررهــاي عمــده خالـص سـرمایه در گـردش غیرنقـدی ،فرصتهـای
بـراي ارزيابي و مقايسـه ارزش فعلـي جريانهاي وجه بــه شــركت وارد نيايــد و از رشـد شـرکت و بدهیهـای کوتـاه مـدت اسـت.
نقـد آتـي واحدهاي تجاري بـه كار ميبرنـد .اطالعات طرفــي ،بــا نگهــداري وجــه شـرکتهایی کـه انـدازه بزرگتـری دارنـد نسـبت بـه
تاريخـي مربـوط به جريـان وجوه نقـد ميتواند جهت نقــد اضافــي ،فرصتهــا از شـرکتهایی کـه انـدازه کوچکتـری دارنـد وجـه نقد
كنتـرل ميـزان دقـت ارزيابيهـاي گذشـته مفيـد دســت نــرود و ايــن مــورد ،کمتـری نگهـداری میکننـد ،بـرای اینکـه آنهـا بـه
واقـع شـود و رابطـه بيـن فعاليتهـاي واحـد تجـاري همــان ســطح نقدينگــي سـطح معینـی از وجـه نقد بـرای صرفه جویی ناشـی
و دريافتهـا و پرداختهـاي آن را نشـان دهـد .هــدف در شركتهاســت از مقیـاس در چرخـه تولیـد نیاز دارند .از سـوی دیگر
(اسـتاندارد حسـابداری شـماره  2ایـران)
کــه البتــه دردورههــاي زماني انتظـار مـیرود انـدازه شـرکت بـه دلیـل دسترسـی
هنگامـی کـه ذخایـر وجـه نقـد بـرای یک شـرکت مختلــف ،متفــاوت اســت بهتـر شـرکتهای بـزرگ بـه منابـع مالـی خارجـی
افزایـش مییابـد ،تصمیمگیـری در رابطـه بـا توزیـع
دارای تاثیـر منفـی بـر سـطح نگهداشـت وجـه نقـد
()1
آن بیـن سـهامداران ،مصـرف کردن آن بـرای مخارج
باشـد .نتایـج پژوهش گیاکومینـو و مایلک ()1993
داخلـی و خارجـی و یـا نگهـداری آن ،یکـی از چالشهایی اسـت که نشـان داد ،شـرکتهایی کـه میـزان باالتـری از مخـارج سـرمایهای
مدیـران بـا آن روبه رو میشـوند .و ایـن موضوع که مدیـران منفعت دارنـد ،میـزان بیشـتری از وجه نقد نگهـداری میکنند ،زیـرا توانایی
طلـب چگونـه بیـن مصـرف یـا نگهداشـت ذخایر وجـه نقـد یکی را ایجـاد وجـه نقـد در شـرکتها مـه تنهـا بایـد در حـدی باشـد کـه
انتخـاب میکننـد ،موضوعـی اسـت مبهـم که نیـاز به بررسـی دارد .ایفـای تعهـداتمؤسسـه را امکانپذیر سـازد ،بلکه بایـد بتواند منابع
مالـی کافـی بـرا تأمیـن مخـارج سـرمایهای را نیـز فراهـم کند.
ازکان
هایراانجـام
بررسـی
دهـد
ﻣﺎﻟﯽمی
ﻣﻨﺎﺑﻊنشـان
()2004
ﺑﺮا
ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎﯾﺪ()2ﺑﺘﻮاﻧﺪ
توسـطﺑﻠﮑﻪ
شـدهﺳﺎزد ،
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
نقد ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات
تعریف وجه ﺗﻨﻬﺎ
در استاندارد حسابداری شماره  ،2وجه نقد این گونه تعریف شده کـه خالـص سـرمایه در گردش تاثیـر منفی در خور توجهی بر سـطح
ي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ازﮐﺎن  (2004)2ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
است« :وجه نقد عبارت است از موجودي نقد و سپردههاي ديداري نگهـداری موجـود یهـای نقدی توسـط شـرکتها دارد .ایـن مورد با
ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎيیﻧﻘﺪي
نگهـداری ي
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ
در ﺧﻮر
ﻣﻨﻔﯽ
ﮔﺮدش ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﺧﺎﻟﺺ
سپردههاي
(شامل
دﻫﺪ وﮐﻪارزي
نزد بانكها ومؤسسات مالي اعم از ريالي
های نقدی
موجود
ﺳﻄﺢ بـرای
شـرکتها
معامالتی
هـای
انگیزه
هايي
اضافهاﯾﻦبرداش
سرمايهگذاري كوتاه مدت بدون سررسيد) به
سـرعت وﻧﯿﺰبا هزینه
دریافتنی به
حسـاب
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽاسـت،
ﻫﺎيسـازگار
اﻧﮕﯿﺰه نیز
ﺳﺎزﮔﺎر
ﻫﺎي ﻧﻘﺪي
های ﻣﻮﺟﻮدي
ﻧﮕﻬﺪاري
یعنیﺑﺮاي
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ت ﺑﺎ
ﻣﻮرد
كسردارد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
كه بدون اطالع قبلي مورد مطالبه قرار ميگيرد».
کمتـری نسـبت به سـایر داراییهـا قابل تبدیـل به وجه نقد هسـتند
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻪ
به طور کلیتر ،وجه نقد شامل موارد زیر میباشد:
و شـرکتها به حسـا بهـای دریافتنی بـه عنوان جانشـین موجودیها
ﻧﺘﯿﺠﻪ
در
.
ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽ
ﻧﮕﺎه
ﻧﻘﺪي
ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
ﺑﻬﺎي
ﺣﺴﺎ
ﺑﻪ
ﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و
 -1وجـه نقـد موجود در شـرکت ﻧﻘﺪ
(سـکه و
اسـکناس نـزد صندوق نقـدی نـگاه میکننـد .در نتیجـه انتظـار مـیرود بیـن سـرمایه در
و تنخـواه گردان).
داﺷﺘﻪوجود
وﺟﻮدمنفـی
ﻣﻨﻔﯽرابطه
راﺑﻄﻪ نقـد
ﻧﻘﺪ وجـه
نگهداشـت
ﺳﻄﺢو سـطح
غیرنقـدی
ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻪ
گـردشﻧﻘﺪي و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻏﯿﺮ
 -2وجه نقد شرکت ،موجود در حسابهای جاری نزد 3بانک.
داشـته باشد.گارسـیا و همـکاران( )2009( )3در پژوهشهـای خـود
.ﮔﺎرﺳﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2009در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي
 -3سـپردههای شـرکت نـزد بانکهـا و سـایرمؤسسـات مالی که دریافتنـد کـه فرصتهـای رشـد شـرکت بـه علـت تقاضـای بیشـتر
دارد،
ﺷﺮﮐﺖ
تاثیریارزش
نقد واﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺎ در
بـرای اﯾﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺒﺎﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮي ﮐﻪ
به محـض درخواسـت قابل دریافت باشـد.
ﺳﻬﺎﻣﺪارانارزش
ﺛﺮوتدر افزایش
فرصوتهـا
کـه این
ﻓﺮﺻﺖوجه
انباشـت
4
بند
شـده
ذکر
های
ه
سـپرد
 -4سـایر حسـابهایی کـه
نگهداشـت
سـطح
بـر
مثبتـی
اثـر
دارد،
سـهامداران
ثـروت
و
شـرکت
اﺛﺮ
خصوصیاتﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ دارد  ،ﺑﺎو و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) (2012در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
()4
وجه
زمـان
هر
در
بتوانـد
شـرکت
کـه
طـوری
 3را دارا میباشـند ،بـه
وجـه نقـد دارد  ،بـاو و همکارانـش ( )2012در پژوهشـی بـه ایـن
ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﻣﺜﺒﺖ ) ﻣﻨﻔﯽ ( دارد  ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮي ) ﺑﯿﺸﺘﺮي ( ﺑﻪ
نقـد اضافـی را بـه آن حسـابها واریـز و یـا اینکـه وجـه نقـد مـورد نتیجـه رسـیدند کـه در وضعیتـی کـه واحـد تجـاری جریانهـای
دارﻧﺪ .
وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
اینکـه
ﻧﮕﻬﺪاريبـدون
نیـاز خـود را از آن حسـابها برداشـت کنـد
نیاز باشـد نقـدی مثبـت (منفـی) دارد ،تمایـل کمتری (بیشـتری) بـه نگهداری
از قبـل بـه بانـک یـامؤسسـه مالی مربـوط اطلاع داده یـا جریمهای وجه نقد دارند.
را متحمـل گـردد .در برخـی از اسـتانداردهای حسـابداری ،وجـه
نقـد در برگیرنـده معـادل وجـه نقـد نیـز میباشـد .معادل وجـه نقد
معیارهای اندازهگیری سطح نگهداشت وجهنقد شرکت
ﺷﺮﮐﺖ
اندازهوﺟﻪ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ
ﮔﯿﺮي
عبـارت از سـرمایهگذاریهای کوتـاه -
وجـه
اﻧﺪازه بـه
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎيالتبدیـل
مـدت سـریع
وجـوه نقـد شـرکت از مدلهـای زیـر
ﻧﻘﺪمیـزان
گیـری
ﺳﻄﺢ بـرای
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده
اسـتفادهﻣﺪل
آسـانی وﻧﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ از
ﻣﯿﺰان وﺟﻮه
ناچیزﮔﯿﺮي
آناﻧﺪازه
ﺑﺮاي
بوده و به
نقـد کـه احتمـال خطر کاهـش در ارزش
عبارتنـد از:
ﻫﺎيکـه
شـده
بـدون اطلاع قبلی قابـل تبدیل بـه مبلغ معینـی وجه نقد میباشـد.
ازﮐﺎن2و پیـام
حسـابداری میانه
نور) .1 (2004مدل ازکان و ازکان()2004( )5
ازﮐﺎن ) 5
(مشـکی ،مهـدی و عبدالکریـم مقـدم -1-4،ﻣﺪل
در ايـن روش بـرای محاسـبه دارايیهای نقدی از نسـبت مجموع
در اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داراﯾﯽﻫﺎي ﻧﻘﺪي از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ
عوامل مالی تعیین کننده وجه نقد
وجـه نقـد و سـرمايهگذاری کوتـاه مدت بـر کل دارايیهای شـرکت
 -1نسبت اهرم مالی (نسبت بدهی)ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اسـتفاده میشود.
 -2نسبت سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)
 -3نسبت نقدینگی (نسبت جاری)
 -4اندازه شرکت
 -2-4ﻣﺪل اﭘﻠﺮ  6و ﻫﻤﮑﺎران )(1999

یو
شماره س 
چهارماز
ﻣﺪت
اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐﻮﺗﺎه
تابستان 1395
ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺨﺮج ،ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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تجزیه و تحلیلهای
مالی
 .2مدل اپلر( )6و همکاران ()1999
ايـن روش نیـز مشـابه روش قبلی اسـت با اين تفـاوت که مجموع
وجـه نقـد و سـرمايهگذاری کوتاهمـدت از مجمـوع دارايیهـای
شـرکت در مخرج ،کسـر میشـوند.

ازکان( ،)2004برای محاسبه آن استفاده شده است:
مدلآنازکان و
ازﮐﺎن و ازﮐﺎن) ،(2004ﺑﺮاي از
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
از ﻣﺪل ازﮐﺎن و ازﮐﺎن) ،(2004ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:

ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ

نظریات وﺟﻪ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖﻧﻘﺪبه سطح نگهداشت وجه نقد
مربوط
نظریه جریان
مالـی و
مراتب
ﻣﺎﻟﯽ وموازنه،
نظریـه
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
تأمین ﺗﻘﺎرن
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺪم
سلسـلهآزاد،
نظریه وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻮازﻧﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ آزاد ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
نمایندگـی
وجـه نقـد آزاد ،نظریـه عـدم تقـارن اطالعاتـی و نظریـه
اﯾﻦ
از
ﯾﮏ
ﻫﺮ
ﻃﺒﻖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﯽ
ﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻘﺪ
وﺟﻪ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ
ﺳﻄﺢ
ﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂاز ﺑﺎﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ها
و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽاز نظریههـای مرتبـط بـا سـطح نگهداشـت وجـه نقـد شـرکت
ﺗﻔﺼﯿﻞاﺳﺖ.
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺷﺮﮐﺖاﻧﺪﻫﺎ،ﮐﻪ در
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﺗﻌﯿﯿﻦﻫﺎ،
ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
بـرایاﺳﺖ.
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﮐﻪ در
اداﻣﻪاﻧﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽازﺷﺪه
باشـند.وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﺑﺮاي
تعییـن
هـا،ﺑﻪ عواملـی
نظریه
ایـن
طبـق هـر یـک
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ می
وجـه نقـد شـرکتها ،معرفـی شـدهاند کـه در ادامـه بـه تفصیـل
بیان شده است.

ﻪ ﻣﻮازﻧﻪ  -1ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮازﻧﻪ

 -1نظريه موازنه
ﻣﻨﺎﻓﻊﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻣﯿﺎن)ﺗﻌﺎدل(
ﻣﻮازﻧﻪ
ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﮏ
وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
)ﺗﻌﺎدل(
ﯾﮏﺑﺎ ﻣﻮازﻧﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪرا
ﻣﯿﺰان ﺧﻮد
وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ،ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻃﺒﻖﻫﺎاﯾﻦﻣﯿﺰان
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ
نقد وخـود را با
بهينـه وجـه
ميـزان
ﺑﺮﻗﺮاريتها
نظريـه،ﺑﺎ شـرك
ايـن
طبـق
ﺗﻌﯿﯿﻦرا ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﻮدوﺟﻪرا ﺑﺎﻧﻘﺪ ﺧﻮد
ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﻄﺢ
ﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ
ﺣﻘﯿﻘﺖ،
در
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻘﺪ
وﺟﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري
ﻫﺎي
ﺑﻬﯿﻨﻪ وﺟﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ي ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻪ
ﻧﻘﺪ و هزينههـاي نگهداري
منافـع
ﺳﻄﺢميـان
(تعادل)
موازنـه
برقـراري دريـك
اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ
ﻧﮑﺘﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﻘﺪ
وﺟﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري
از
ﻧﺎﺷﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ
و
ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻫﺎي
ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯿﺰان
تهاﻣﻬﻢ اﯾﻦ
شـركﻧﮑﺘﻪ
حقيقـت،ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
كننـد .ﻧﻘﺪ
ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻪ
نقـدﻧﺎﺷﯽ از
وجـهﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻤﯿﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
سـطح بهينـه
تعييـن مي
هزينهﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اهميـتدر آن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻧﻘﺪ ﺑﺮاي
وﺟﻪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از
ﺳﻄﺢ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
روﯾﮑﺮديو
روﯾﮑﺮديﺑﺎنهايـي
هـاي
ميـزان
تعييـن
ﺷﺮﮐﺖبـا
خـود را
وجـه
در آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ
دارد ﮐﻪ
ﻫﺎ وﺟﻮد
نقـدﺑﺮاي
وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از
نقدﮔﯿﺮي ﻣﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ
وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﻧﺴﺒﺖازﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ -
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﻨﺪ.يكننـد .نكته
تنظيـم م
وجـه
نگهـداري
ناشـي
نهايـي
منافـع
اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ  -ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ.
براي
نقـد
وجه
از
مطلوبـي
مهـم ايـن نظريـه ،اين اسـت كـه سـطح
ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻪ ﻧﻘﺪ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮهاي اﻣﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﯾﺎنﻫﺎي
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﯾﺎن
آن اﻣﻦ ﺑﺮاي
ذﺧﯿﺮهاي
ﻋﻨﻮان
ﻣﺎﻟﯽهاﻣﯽﮐﺎﻫﺪ
اري وﺟﻪ ﻧﻘﺪ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺤﺮان
ﻫﺎي فعاالنـه،
رويكـردي
مديريـت بـا
كـه در
وجـودو ﺑﻪدارد
شـركت
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻬﯿﻨﻪ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
نگهداري ﺑﺎوجـه نقد
منفعـت
تحليـلﻫﺎيهزينـه
ﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻫﻢ بـر
بـه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
نسـبتزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻬﯿﻨﻪ را در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-ﮔﺬاري
اسـاس ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮي
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ
بحـران مالي
احتمال
از
نقـد
وجه
نگهـداري
كنـد.
ي
م
گيـري
م
تصمي
ﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ
ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي ﺛﺮوت
هـاي
ﺛﺮوتزيان
مواجهـه بـا
ميكاهـد و بـه عنـوان ذخيـرهاي امـن بـراي
ن داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي
تﻧﻘﺪ ﺑﺎ
وﺟﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
همﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪو ﮐﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺮﮐﺖبهرا ﺑﻪ
غيـروﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﺪه
هاي
سياسـ
پيگيري
چنيـن
رود
ﻧﺤﻮي مـي
شـمار
منتظـره
ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎ
ﺑﻪ
را
ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻮد.
آن ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻘﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
وﺟﻪﻫﺎي
ن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺰﯾﻨﻪ
گذاري بهينـه را در زمانـي كـه شـركت بـا محدوديتهـاي
سـرمايه
ي ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.
سـازد و نهايتـاً بـه كـم كـردن
مالـي مواجـه اسـت ،ممكـن مي
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺷﺎﻣﻞ:منابـع مالـي يـا نقـد كـردن داراييهـاي
آوري
هزينههـاي جمـع
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
موجـود كمـك ميكنـد٦ .بـر اسـاس ايـن نظريـه ،مديريـت بـراي
حداكثرسـازي٦ثـروت سـهامداران ،بايـد مانده وجه نقد شـركت را به
نحـوي تنظيـم نمايـد كه منافـع نهايي ناشـي از نگهـداري وجه نقد
بـا هزينههـاي نهايي آن برابر شـود .بـر مبناي نظريـه موازنه ،عوامل
تعييـن كننـده وجـه نقد شـركتها شـامل:
 -1فرصتهاي سرمايهگذاری
 -2ميزان نقدشوندگي داراييهاي جاري
 -3اهرم مالي
 -4اندازه
 -5جريان نقدي
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 -6عدم اطمينان جريان نقدي
 -7سررسيد بدهي
 -8پرداخت سود سهام
 -9بحران مالی
 -2نظريه سلسله مراتب تأمين مالي
طبق اين نظريه كه توسط ميرز و ماجلوف( )7مطرح گرديد،
شركتها تأمين مالي از منابع داخل شركت را به تأمين مالي خارجي
كه به اطالعات حساس است ،ترجيح ميدهند .اين نظريه بر مبناي
اين فرض قرار دارد كه افراد داخل شركت آگاهتر از سهامداران هستند.
اگر منابع داخل شركت ،براي تأمين مالي برنامههاي سرمايهگذاري
بهينه ،كافي نباشد و عدم تقارن اطالعاتي نيز مانع شود ،مديران ممكن
است مجبور به صرف نظر كردن از پروژههاي سودآور شوند .در اين
حالت وجه نقد بسيار ارزشمند است و تنها فرصت براي انتشار سهام
بدون از دست دادن ارزش بازار ،زماني رخ ميدهد كه عدم تقارن
اطالعات وجود نداشته و يا بسيار كم باشد .بنابراين ،در بحث تأمين
مالي ،شركتها منابع سرمايهگذاري را ابتدا از منبع سود انباشته،
بعد از آن با بدهيهاي كم خطر و سپس پرخطر و سرانجام با انتشار
سهام ،تأمين مالي ميکنند .هدف از رعايت ترتيب مذكور اين است
كه از هزينههاي عدم تقارن اطالعاتي و ساير هزينههاي تأمين مالي
كاسته شود .در اين ميان زماني كه جريانهاي نقد عمـلياتي براي
تأمين مالي سرمايهگذاريهاي جديد كافي هستند ،شركتها بدهي
را بازپرداخت کرده ،وجه نقد را انباشته ميكنند و زماني كه براي
تأمين سرمايهگذاريهاي جاري ،سود انباشته كافي نباشد ،شركتها
از مانده وجه نقد انباشته شده استفاده ميکنند و اگر نياز باشد ،بدهي
ايجاد ميکنند .طبق اين ديدگاه ،به واسطه عدم تقارن اطالعاتي و
مشكالت ناشي از تأمين مالي خارجي ،سياستهاي تأمين مالي از يك
رويه سلسله مراتبي مبني بر ترجيح منابع داخلي بر خارجي پيروي
ميكنند .در نتيجه ،چون مديريت ،منابع داخلي تأمين مالي را بر
منابع خارجي ترجيح ميدهد ،تمايل به انباشت وجه نقد دارد تا بتواند
در مرحله اول از داخل شركت تأمين مالي را انجام دهد و به خارج از
شركت رجوع نکنند.
عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه سلسله مراتبي شامل:
 -1فرصتهاي سرمايهگذاري
 -2اهرم مالي
 -3جريان نقدی
 -4اندازه
 -3نظريه جريان وجه نقد آزاد
ايـن نظريه كه توسـط جنسـن( )8مطـرح گرديد ،بيان مـيدارد كه
وجـوه نقـد داخلي بيشـتر به مديران اجـازه ميدهد تـا از كنترل بازار
اجتنـاب كننـد .در ايـن حالـت ،آنها
بـه موافقـت سـهامداران
نيـاز ندارند
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و بـراي تصميمگيـري در مـورد سـرمايهگذاريها بـر حسـب اختيـار دلیـل اسـت که عـدم تقـارن اطالعاتـی تأمیـن منابع مالـی خارجی
خـود آزاد هسـتند .مديـران مايـل بـه پرداخت وجـه نقد (مثل سـود را مشـکلتر میکنـد ،زیـرا اشـخاص خـارج از شـرکت میخواهنـد
سـهام) نبـوده ،داراي انگيـزه بـراي سـرمايهگذاري هسـتند ،حتـي مطمئـن باشـند کـه اوراق بیـش از اندازه قیمتگذاری نشـده باشـد
زمانـي كه هيـچ سـرمايهگذاري با خالـص ارزش فعلي مثبـت موجود (اپلر( )9و ديگران.)1999 ،
بنابرایـن وجـود عـدم تقـارن اطالعاتـی بیـن شـرکتها و
نباشـد .جريـان نقـد آزاد جريـان نقدي اسـت ،مازاد بر آنچـه كه براي
تأميـن مالـي تمامـي پروژههـاي بـا خالـص ارزش فعلي مثبـت كه با سـرمایهگذاران سـبب میشـود کـه هزینـه تأمیـن مالـی داخلـی و
نـرخ هزينـه سـرمايه مربوطـه تنزيـل ميشـود ،باقـي ميمانـد .تضاد خارجـی متفـاوت باشـد بـه نحوی کـه تأمین مالـی خارجـی هزینه
منافـع بين سـهامداران و مديـران در خصوص سياسـتهاي پرداخت بیشـتری بـرای شـرکت در بـر خواهـد داشـت .مطالعـه ایزلـي و
سـود سـهام ،مخصوصـاً زمانـي كـه سـازمانها جريانهـاي نقـد آزاد اوهـارا( ،)2003( )10نشـان میدهـد سـرمایهگذاران بـرای نگهـداری
قابـل توجهـي دارنـد ،بيشـتر اسـت .مسـأله ايـن جاسـت كـه چگونه سـهام بـا اطالعـات خـاص (منتشـر نشـده) بـازده بیشـتری را طلب
ميتـوان مديـران را بـه جـاي سـرمايهگذاري يـا اسـراف در مصـرف میکننـد .ایـن بـازده باالتـر نشـان میدهـد کـه اطالعـات خـاص،
ریسـک سـرمایهگذاران بیاطلاع را در نگهـداری سـهام افزایـش
جريـان نقـد آزاد ،مجبـور بـه پرداخت سـود سـهام كرد.
پرداخـت بـه سـهامداران از قـدرت مديـران ميكاهـد و از سـوي میدهـد .در مجمـوع میتـوان گفـت عـدم تقـارن نقـش مهمـی در
ديگـر ،ممكـن اسـت در صـورت نيـاز بـه تأميـن سـرمايه توسـط میـزان هزینـه تأمیـن مالـی خارجـی ایفـا میکنـد.
مایـرز و ماجلـوف( ،)1984( )11عنـوان کردند کـه در صورت وجود
بازارهـاي سـرمايه ،تحـت كنتـرل و نظارت قـرار گيرنـد ،در حالي كه
تأميـن مالـي داخلـي مديـران را قـادر ميسـازد از ايـن نظارت شـانه عـدم تقـارن اطالعاتـی شـرکتها تمایـل بـه پیـروی از یـک سلسـله
خالـي كننـد .هـم چنيـن ،اگـر مديـران جريانهـاي نقـدي آزاد را به مراتـب در سیاسـتهای تأمیـن مالـی خـود دارنـد بـه ایـن معنـا که
آنهـا تأمیـن مالـی از طریـق منابـع داخلی را نسـبت
جـاي سـرمايهگذاري در پروژههـاي كـم بـازده توزيـع
کننـد ،سـبب ميشـود در مـورد چگونگـي اسـتفاده از وجــوه نقــد از منابــع مهــم و بـه تأمیـن مالـی از طريـق منابـع خارجی (حسـاس به
جريانهـاي نقـدي آتـي هـم تصميمگيري کننـد ،چرا حیاتــی هــر واحــد اقتصــادی اطالعـات) مرجـح میداننـد .بـرای حـل مشـکل عدم
كـه اگـر در آينده سـود پرداخـت نكنند ،قيمت سـهام بــه شــمار مــیرود .ایجــاد تقـارن اطالعاتـی میتـوان بـه راهحلهایـی ماننـد
آنهـا بـه شـدت كاهش خواهـد يافـت .بر اسـاس اين تــوازن بیــن وجــوه نقــد انتخـاب اسـتانداردهای حسـابداری توسـط شـرکت
نظريـه ،مديـران ،انگيزه دارنـد كه وجه نقد را انباشـت موجــود و نیازهــای نقــدی و بـه کارگیـری سیاسـتهای افشـا ،مکانیسـمهای
کننـد تـا منابـع تحـت كنتـرل خـود را افزايـش داده ،یکــی از مهمتریــن عوامــل خـود اجبـاری و خـود انگیزگـی مدیـران بـهمنظـور
اقتصــادی کاهـش عـدم تقـارن اطالعاتـی ،وضـع قوانیـن و
بتواننـد در خصـوص تصميمهـاي سـرمايهگذاري
ســامت
مقـررات و ایجـاد واسـطههای اطالعاتـی ماننـد
شـركت از قدرت قضاوت و تشـخيص بهره مند شـوند.
واحدهــای تجــاری و تــداوم
تحلیلگـران و نهادهـای رتبهبنـدی اشـاره کـرد
بـه هميـن دليل ،با وجـه نقد شـركت فعاليت ميكنند
فعالیــت آنهاســت .در
(ايزلي و اوهارا(.)2003 ،)12
تـا از ايـن طريـق مجبـور به ارائـه اطالعات مشـروح به
بســیاری از تصمیمــات
بـازار سـرمايه نشـوند ،هـر چند مديـران ممكن اسـت
سـرمايهگذاريهايي را انجـام دهنـد كـه اثـر منفـي بر مالــی ،الگوهای ارزشــگذاری
 -5نظریه نمايندگي
اوراق بهــادار ،روشهــای
نظریـه نمايندگـي وجـه نقد که توسـط جنسـن و
ثروت سـهامداران داشـته باشـد.
هــای
ح
طر
ارزیابــی
()13
مـک لينـگ ( )1976ارائـه شـد ،بيـان ميكند كه
عوامـل تعييـن كننـده وجـه نقـد از ديـدگاه نظريه
ســرمایهای و غیــره ،حتي در زماني كه شـركت فرصتهاي سـرمايهگذاري
جريـان نقدي آزاد شـامل :
جریانهــای نقــدی نقشــی ضعيفـي دارد ،مديـران ترجيـح ميدهنـد وجـه نقـد
 -1اهرم مالي
دارد.
محــوری
را در جهـت عاليـق خودشـان نگهـداري كـرده و بـا
 -2فرصتهاي سرمايهگذاري
عـدم پرداخـت سـود سـهام ،بـازده سـهامداران را
 -3اندازه
افزايش ندهند.
 -4روابط بانكي
تفکیـک مالكيـت از مديريـت منجـر بـه يـك مشـكل سـازماني
س تئوري جنسـن و
مشـهور بـه نـام مشـكل نمايندگـي شـد .براسـا 
 -4نظریه عدم تقارن اطالعاتي
بـر اسـاس نظریـه فـوق ،اگـر یکـی از طرفهـای معاملـه مـكلينـگ ،تعريـف رابطـه نمايندگـي چنيـن ميباشـد :قـراردادي
نسـبت بـه دیگـری اطالعـات بیشـتری داشـته باشـد ،دارای مزیـت اسـت كـه بـر اسـاس آن يـك شـخص يـا بيشتـر (كارگمـاران)،
اطالعاتـی اسـت و وجـود چنیـن وضعیتـي در سیسـتم اقتصـادی شـخص ديگـري (كارگـزار) را اسـتخدام ميكننـد تـا خدماتـي را
سـبب عـدم تقـارن اطالعاتـی میشـود .عـدم تقـارن اطالعاتـی بـه نمايندگـي از كارگمـاران كـه مسـتلزم تفويـض اختيـار تعدادي
موجـود در ایـن سیسـتم اقتصـادی ،باعـث گزینـش نادرسـت شـده تصميـم بـه كارگـزار اسـت ،انجـام دهنـد .اگـر فـرض شـود كـه
و باعـث می-شـود اشـخاص درون شـرکت در مـورد شـرایط کنونی هـر دو طـرف بـه دنبـال حداكثرسـازي منافـع خودشـان باشـند،
و چشـمانداز آتـی شـرکت در مقایسـه بـا سـرمایهگذاران خارجـی دليـل خوبـي اسـت بـراي اعتقـاد بـه ايـن نكتـه كـه كارگـزاران
اطالعـات بیشـتری داشـته باشـند .ایـن موضـوع میتوانـد بـه نوبـه نميتواننـد هميشـه حداكثـر منافـع كارگمـاران را دنبـال كننـد.
خـود موجـب ایجاد مزیـت اطالعاتی برای اشـخاص درون سـازمانی آنهـا هـم چنیـن در یـک واحـد اقتصـادی دو نـوع تضـاد منافـع را
و بیتوجهـی بـه منافـع سـرمایهگذاران خارجـی گـردد .بـه همیـن شناسایی میکنند:
یوچهارم
شماره س 
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الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام
ق بدهی
ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اورا 
چنیـن تضادهایـی منجـر بـه شناسـایی هزینههـای نمایندگـی
میشـود کـه میتواننـد در توجیـه رفتار نگهـداری وجه نقد توسـط
مدیریـت بـه کار رونـد (جنسـن و مـك لينـگ.)1976 ،
نتیجهگیری
وجـوه نقـد از منابـع مهـم و حیاتـی هر واحـد اقتصادی به شـمار
مـیرود .ایجـاد تـوازن بیـن وجـوه نقـد موجـود و نیازهـای نقـدی
یکـی از مهمتریـن عوامـل سلامت اقتصـادی واحدهـای تجـاری و
تـداوم فعالیـت آنهاسـت .در بسـیاری از تصمیمات مالـی ،الگوهای
ارزشـگذاری اوراق بهـادار ،روشهـای ارزیابی طرحهای سـرمایهای و
غیـره ،جریانهـای نقـدی نقشـی محـوری دارد.
چگونگـی بـه کار گرفتـن وجوه داخلـی ،تصمیمی مهـم در تضاد
بیـن سـهامداران و مدیران اسـت .تفکیک مالكيـت از مديريت منجر
بـه بـروز يـك مشـكل سـازماني مشـهور بـه نـام مشـكل نمايندگي
س تئـوري جنسـن و مـكلينـگ()1976( ،)14
شـده اسـت .براسـا 
تعريـف رابطـه نمايندگـي چنيـن ميباشـد« :قـراردادي اسـت كـه
بـر اسـاس آن يك شـخص يـا بيشتـر (كارگماران) ،شـخص
ديگـري (كارگـزار) را اسـتخدام ميكنـد تـا خدماتـي را بـه
نمايندگـي از كارگماران كه مسـتلزم تفويـض اختيار تعدادي
تصميـم بـه كارگـزار اسـت ،انجام دهـد «.اگر فرض شـود كه
هر دو طرف به دنبال حداكثرسـازي منافع خودشـان باشـند،
دليـل خوبـي اسـت بـراي اعتقـاد بـه ايـن نكتـه كـه كارگزار
نميتوانـد هميشـه حداكثـر منافـع كارگماران را دنبـال كند.
آنهـا هـم چنین در یک واحـد اقتصادی دو نـوع تضاد منافع
را شناسـایی میکننـد:
الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام
ق بدهی
ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اورا 
چنیـن تضادهایـی منجـر بـه شناسـایی هزینههـای
نمایندگـی میشـود کـه میتواننـد در توجیه رفتـار نگهداری
وجـه نقـد توسـط مدیریـت بـه کار رونـد( .جنسـن و مـك
لينـگ)1976 ،
بـه طـور معمـول ،مديـران بـه دنبـال سـطحي از
موجوديهـاي نقـدي هسـتند كـه با توجـه به مزايـا و معايب
نگهـداري موجوديهـاي نقـدي حالـت بهينـه داشـته باشـد.
بـه عبارت ديگر ،شـركتها در جسـتجوي آن سـطح بهينه از
نقدينگـي هسـتند كـه به دليـل كمبـود نقدينگـي ،ضررهاي
عمـده به شـركت وارد نيايد و از طرفي ،بـا نگهداري وجه نقد
اضافـي ،فرصتهـا از دسـت نـرود و ايـن مـورد ،همان سـطح
نقدينگـي هـدف در شركتهاسـت کـه البتـه دردورههـاي
زمانـي مختلـف ،متفاوت اسـت( .آقایـی و همـکاران)1388 ،
موجـودي نقـد جـزء یکـی از مهمتریـن داراييهـا بـرای
هـر شـرکتی بـه حسـاب میآیـد .ميـزان نگهـداري وجـه
نقـد كافـي و يـا مـازاد بـا توجـه بـه تصميمـات مديريـت
و بـه منظـور مواجـه نشـدن بـا مخاطـرات عـدم تقـارن
اطالعاتي است.
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