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چکیده
در اين پژوهش به بررسي تاثیر تنوع بخشي سازماني و نگهداشت موجوديهاي نقدي برعملکرد شركتهاي وابسته به صنعت
امالک و مستغالت پرداخته ميشود .تنوع بخشي سبب كاهش ارزش شركت ميشود و اين به خاطر تخصیص ناكارآمد منابع ،حمايتهاي
دولتي يا مشکالت نمايندگي بوده است .افراد درون سازماني از انگیزههايي براي نگهداري موجودي نقدي مازاد بابت كسب منافع شخصي
برخوردارند .بنابراين ،افراد برون سازماني به احتمال كمتر وجه نقد شركت را از منظر تئوري نمايندگي در نظر ميگیرند .نگهداشت موجودي
نقدي ارتباط معکوسي با وجوه حاصل از فعالیتهاي عملیاتي و اهرم دارد و ارتباط مستقیمي با دسترسي به بازار سرمايه و فرصتهاي رشد/
عدم تقارن اطالعاتي دارد.
 -1مقدمه
از آنجا كه موجودي نقد از منابع اصلي واحد تجاري است ،كنترل هزينه و سطوح نگهداري وجوه نقد اهمیت دارد .اين امر ايجاب
مي كند كه شركتها هدفهاي موجودي نقد را براي هر يک از فعالیتهاي كسب و كار و همچنین براي كل فعالیتهاي كسب و كار
تعريف كنند .هنگامي كه از سیستم هدفهاي موجودي نقد و گزارشهاي كنترل جريان وجوه نقد براي مقايسه نتايج واقعي با هدفهاي
تعیین شده استفاده مي شود ،به مديران بايد گفته شود كه با توجه به مسئولیتهاي ايشان در جريان وجوه نقد واحد تجاري ،چه نقش و
كاركردي از آنان در اين رابطه انتظار ميرود .طبق نظريه موازنه ،شركتها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراري يک موازنه (تعادل) میان
منافع و هزينه نگهداري وجه نقد تعیین ميكنند .در حقیقت ،شركتها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزينههاي نهايي و
منافع نهايي ناشي از نگهداري وجه نقد تنظیم ميكنند .نکته مهم اين است كه سطح مطلوبي از وجه نقد براي شركتها وجود دارد كه در
آن مديريت براساس تحلیل هزينه منفعت و افزايش ارزش شركت نسبت به نگهداري آن تصمیم گیري ميكند .نگهداري وجه نقد از احتمال
بحران مالي ميكاهد و به عنوان ذخیره امن براي مواجه با زيانهاي غیر منتظره به شمار ميرود و همچنین پیگیري سیاستهاي بهینه را
در زماني كه شركت با محدوديتهاي مالي مواجه است ،ممکن ميسازد و نهايتاً به كم كردن هزينههاي جمع آوري منابع مالي يا نقد كردن
داراييهاي موجود كمک ميكند .مديريت براي حداكثر سازي ثروت سهامداران ،بايد مانده وجه نقد شركت را به نحوي تنظیم نمايد كه
منافع ناشي از نگهداري وجه نقد با هزينه نهايي آن برابر شود .با توجه به آنچه كه در باال گفته شد اين تحقیق بر ،آن است تا تاثیر تنوع
بخشي سازماني و نگهداشت موجوديهاي نقدي بر عملکرد شركتهاي وابسته به صنعت امالک و مستغالت را بررسي نمايد.
تصمیمات شركت براي تنوع بخشي و تاثیر چنین تنوع بخشي بر عملکرد آنها در بین اقتصاد دانان مالي توجه زيادي را به خود
جلب كرده است .در بخش بعدي به بررسي در مورد ادبیات تحقیق مربوط به تنوع بخشي سازمان و نگهداشت موجوديهاي نقدي مي-
پردازد .در ابتدا ،تاثیر تنوع بخشي سازماني مورد بحث قرار ميگیرد و پس از آن ارتباط بین تنوع بخشي و نگهداشت موجوديهاي نقدي
بررسي ميشود آخرين بخش نتیجه گیري بیان ميشود .سوال اصلي پژوهش به دنبال بررسي اين است كه آيا تنوع بخشي سازماني به
افزايش ارزش شركت كمک ميكند يا نه.
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 -2مبانی نظری
درنتیجه ما به بررسي رابطه تاثیر تنوع بخشي سازماني و نگهداشت موجوديهاي نقدي بر عملکرد شركتهاي وابسته به صنعت
امالک و مستغالت ميپردازيم .بر اساس نظر لین و همکاران ،)2008(1يکي از استدالالتي كه در مقابل تنوع بخشي قرار دارد ،اين است كه
اين كار باعث كاهش ارزش شركت مي شود زيرا بین مديران موظف و ساير مديران ،عدم تقارن اطالعاتي وجود دارد (شارفشتاين و استین2
.)2000
استدالالت ديگري هم وجود دارند كه مربوط به تضاد منافع بین مديران و سرمايه گذاران بیروني است (دنیس و همکاران 1997؛
آگراوال و سامويک )20033و يا مربوط به منابعي است كه به صورت ناكارآمد بین بخشهاي مختلف تسهیم شدهاند (شین و استولز 1998؛
راجان و همکاران .)20004استدالالت مربوط به تنوع بخشي مبني بر اين هستند كه تنوع بخشي ميتواند ارزش شركت را با كاهش ريسک
تولید ،افزايش دهد (آمیهود و لو )19815و به اين وسیله ،به شركت توان بازاريابي بیشتري ميدهد (انکائو و همکاران )19866و شركت را در
راستاي تخصیص منابع از طريق بازارهاي سرمايه داخلي ،اثربخش تر ميكند (خانا و تیس 2001؛ ماتسوكا و ناندا .)20027يک شركت مي-
تواند به واسطه تنوع بخشي ،مهارتهاي مديريتي را افزايش دهد (ماكسیموويچ و فیلیپس .)20028با آمیهود و لو )1981( 5شروع ميكنیم
كه بسیاري از محققین بر اين باور بوده اند كه كسر تنوع بخشي ناشي از مشکالت نمايندگي از قبیل قدرت طلبي مديريت ،اطمینان بیش از
حد مديران و تضمین مديران اجرايي براي حفظ ارزشهاي سرمايه انساني ميباشد .اين دلیل در يافتههاي دنیس و همکاران )1997(9نیز به
چشم ميخورد كه به اين نتیجه رسیده بودند كه شركتهايي كه داراي سهامداري زياد مديريت هستند ،به احتمال كمتر تنوع بخشي دارند؛
تنوع بخشي با مالکیت سهامداران عمده بیروني داراي ارتباط منفي است؛ و كاهش در تنوع بخشي به خاطر تهديدات كنترلي خارج از
 )200210به اين نتیجه رسیدهاند كه كسر تخفیف در شركتهاي نمونه از
سازمان ،فشار مالي و بازده مديريت رخ داده است .لینز و سراوز (
هفت بازار نوظهور آسیا تحت تاثیر مالکیت مديريت در دامنه  10تا  30درصدي بوده است و در اين بازارها انتظار اين بوده كه مديران داراي
جايگاه تثبیت شده زيادي باشند.
با توجه به همه اين موارد ،مطالعات انجام شده به اين نتیجه رسیدهاند كه مشکالت نمايندگي تا حدي به خاطر استراتژيهاي
تنوع بخشي است كه سبب كاهش ارزش شركت ميشود .يکي از توضیحات مربوط به يافتههاي فوق اين است كه شركتهاي متنوع ،به
خاطر شکل سازماني خود ،با هزينههاي نمايندگي مواجه هستند .مالکیت گسترده در خارج از آمريکا به ندرت به چشم ميخورد زيرا شركت-
هاي بزرگ ،بیشتر شركتهاي آسیايي و اروپايي را كنترل ميكنند (الپورتا و همکاران 1999؛ كالسنس و همکاران 2000؛ كالسنس و
همکاران 2002؛ فاشیو و النگ .)200211در هنگ كنگ ،ساختار مالکیت بسیاري از شركتها به خاطر نوع اولیه آن شناخته شده است (هو
ال موسس يا يک عضو خانواده است ،اكثريت سهام شركت را در اختیار دارد .مالک -مدير معموالً در
و همکاران .) 200412مالک كه معمو ً
مديريت شركت به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر است و بر بیشتر تصمیمات مديريتي اثرگذار است .در اين مورد ،انتظار ميرود
هزينه هاي نمايندگي بین مالک و مدير ،همزمان با افزايش منافع مالکیت ،كاهش يابد .با اين وجود ،سطوح باالتر مالکیت مالکان -مديران
مي تواند منجر به ايجاد يک نوع تضاد ديگر بین مالکان و سرمايه گذاران بیروني شود (مورک و همکاران .)198813صرف نظر از هزينههايي
كه ناشي از تنوع بخشي سازماني هستند ،برخي مطالعات انجام شده (گرتنز و همکاران  ،2994هوبارد و پايال 1999؛ خانا و تیس 2001؛ و
 )199415ادعا
مانسي و ريب )200214به اين نتیجه رسیدهاند كه تنوع بخشي ميتواند فرايند سودمندي باشد .براي مثال ،گرتنر و همکاران (
كردهاند كه بازارهاي سرمايه داخلي ميتوانند بر نواقص بازار فائق آيند كه ناشي از انتخاب پروژههاي ارزشمند جديد است.
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ماكسیموويچ و فیلیپس )2002( 8به اين نتیجه رسیدهاند كه شركتهاي تولیدي آمريکايي كه بهرهوري اندكي دارند ،به احتمال
بیشتر تنوع بخشي ميكنند ،اما اين تنوع بخشي نميتواند بهرهوري را كاهش دهد .آنها اضافه كردهاند كه شركتها به صورت بهینه تصمیم
به تنوع بخشي ميگیرند و تغییرات دروني در تنوع بخشي تاثیر مثبتي دارد و اين نشان ميدهد كه شركت به سمت دستیابي به رشد بهینه
 )200216به بررسي تاثیرات تنوع بخشي بر كارايي تولید با استفاده از بهرهوري كلي عامل (17)TFPپرداخته است
حركت كرده است .شوئر (
و به اين نتیجه رسیده است كه شركتهاي متنوع ،نسبت به ساير شركتهاي موجود در صنعت ،بهره وري بیشتري داشته اند ،اگرچه هنوز
هم به نظر ميرسد كه اين شركتها با كاهش در ارزش مواجه باشند .از سوي ديگر ،دوكاس و همکاران )2002(18بین تنوع بخشي در
صنايع مربوط و غیر مربوط تفاوت قائل شدهاند و دريافتهاند كه در صنايع مربوط ،در اثر تنوع بخشي ،ارزش اضافه شده است؛ در حالي كه در
صنايع غیر مرتبط ،در نتیجه اين كار ،ارزش شركت از بین رفته است .ساير نويسندگان از قبیل ماتسوسکا )2001(19و گومز و لیودان20
( )2004روي هم افزايي متمركز بودهاند و پیشنهاد دادهاند كه تنوع بخشي ميتواند استراتژي ايده آلي براي بیشتر شركتهايي باشد كه
شاهد كاهش در عملکرد خود از نظر خطوط تجاري اصلي بودهاند .ادبیات تحقیق پیشین همچنین حاكي از آن هستند كه مشکالت
نمايندگي و عدم تقارن اطالعاتي باعث شده است كه شركت ها سرمايه گذاري بیش از حدي انجام دهند و زيان هاي ناشي از تامین مالي
 )200221در اين محیط دريافتند كه بازارهاي سرمايه داخلي مي تواند سودمند باشد زيرا به روسا
بیروني را متحمل شوند .ماتسوسکا و ناندا (
اجازه مي دهد تا وجوهي را بین واحدها رد و بدل كنند ،بدون اين كه متحمل هزينه هايي بابت تامین مالي شوند.
 -2-1تنوع بخشی
از اوايل دهه  ،1980تحقیقات چنداني در مورد اين موضوع صورت نگرفته است كه آيا شركت بايد فعالیت هاي خود را تنوع
بخشي كند يا نه و اين كه آيا تنوع بخشي سبب ارزش آفريني میشود يا سبب كاهش در ارزش مي شود .در زمینه ادبیات تحقیق مربوط به
مالیه سازماني ،لین و سو ( ) 200822تنوع بخشي را به صورت ابزاري تعريف كرده اند كه به وسیله آن ،شركت فعالیت هاي تجاري خود را در
 )199923انجام شده است ،نیز
حیطه بازار محصوالت يا خدمات ديگر گسترش مي دهد .يکي ديگر از كارهايي كه توسط كاپوزا و سگین (
ديدگاه هايي در مورد تنوع بخشي در بخش صنعت امالک و مستغالت ارائه كرده است و ادعا كرده است كه اعتماد سرمايه گذاري امالک و
مستغالت ( 24)REITغیر متمركز ،مخصوصاً آنهايي كه بر اساس نوع اموال داراي تنوع هستند ،موفقیت كمتري داشته اند و هزينه هاي
بیشتري به مديران تحمیل كرده اند.
يافتههاي تجربي در طي دهه  1990نشان داده است كه تنوع بخشي سبب كاهش ارزش شركت ميشود و اين به خاطر
 )199526نیز اولین
 )199425و برگر و اوفک (
تخصیص ناكارآمد منابع ،حمايتهاي دولتي يا مشکالت نمايندگي بوده است .النگ و استولز (
مقاالتي را منتشر كرده اند كه به بررسي ارزش گذاري اندک شركتهاي متنوع نسبت به ارزش ظاهري آن پرداخته اند .براي مثال ،النگ و
استولز )1994( 25گزارش كردهاند كه شركتهاي متنوع داراي كیو توبین اندكي نسبت به پرتفوي شركت هاي متمركز هستند و شركت هاي
بسیار متنوع كیو توبین نسبتاً كمتري دارند .آنها به اين نتیجه رسیده اند كه تاثیرات تنوع بخشي بر عملکرد ،زماني قابل توجه بوده است كه
شركت ها در وهله اول از يک بخش به دو بخش گسترش يافته اند و وقتي كه تعداد بخش ها اضافه شده است ،تنها تاثیرات نهايي بر
عملکرد داشته است .برگر و اوفک )1995( 26نیز مشاهده كرده اند كه مجموع ارزش هاي منتسب تک تک بخش هاي يک شركت داراي
تنوع 13 ،تا  15درصد بیشتر از شركت تركیبي بوده است .با اين وجود ،هیچ توجیهي براي اين الگو وجود ندارد.
در اين زمان ،اقتصاد دانان مالي اين سئوال را مطرح كرده اند كه تنوع بخشي سبب افزايش ارزش مي شود يا نه (يا حداقل منجر
به از بین بردن ارزش شركت نمي شود) .استدالالت مربوط به تنوع بخشي شامل مواردي از قبیل ايجاد يک بازار سرمايه داخلي به دور از
تقارن اطالعاتي (ويلیمسون 1978؛ استین 27،)1997افزايش توانايي يک شركت براي كسب منافع مالیاتي از طريق تامین مالي به واسطه
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استقراض (لیولین )197128و دامنه اقتصادي است (تیس .)198029انتخاب استراتژي تنوع بخشي شركت مي تواند يکي از موضوعات بسیار
 )200231نیز شواهدي فراهم كرده اند كه نشان
مهم در راستاي رشد و توسعه شركت باشد (راملت 1982؛ شلتون 30.)1988هايلند و ديلز (
مي دهد شركت هاي متنوع ،قبل از تنوع بخشي ،در واقع از فرصت هاي رشد بسیار كمتري نسبت به موسسات تک بخشي برخوردار بوده
اند .زمینه كلي اين مطالعات آن بوده است كه تنوع بخشي سازماني ،ابزاري است كه به وسیله آن ،شركت فعالیت هاي تجاري خود را در
قالب يک محصول يا خدمت ديگر توسعه مي دهد .عالوه بر اين ،شركت هاي متنوع نیز از نظر تخصیص منابع در بازارهاي سرمايه داخلي،
كارايي بیشتري دارند (استولز  ،1990استین  1997و ماتوساكا و ناندا 32)2002و نیز مهارت هاي مديريتي جامعي دارند (ماكسیموويچ و
فیلیپس .)2002 8هزينه هاي بالقوه تنوع بخشي ناشي از تضاد نمايندگي زياد بین مديران و سهامداران است .مسائل نمايندگي شامل مشکل
جريانات نقدي آزاد (جنسن 198633و  ،)1988ريسک گريزي مديريتي (آمیهود و لئو ،)1981 5رانت مديران بخش ها كه باعث انحراف
سرمايه گذاري مي شود (شارفشتاين و استین  )2000و هزينه هاي نمايندگي كه منجر به انتقاالت غیر موثر بین بخش هاي مختلف يک
شركت يا بخش مي شود (راجان و همکاران.)200034
اين نشان مي دهد كه شركت هاي متنوع داراي هزينه هاي نمايندگي بیشتري هستند و اين به خاطر ساختارهاي پیچیده آنها
است .به طور كلي ،هیچ موازنه اي بین هزينه ها و منافع تنوع بخشي وجود ندارد و حتي شركت ها با كسر در قیمت نیز در حال فعالیت
هستند .النگ و استولز )1994( 25و برگر و اوفک )1995( 26نیز نشان داده اند كه نسبت به يک پرتفوي بهینه از شركت هاي تک بخشي،
شركت هاي متنوع با كسر قیمت در حال تجارت هستند .ماكسیموويچ و فیلیپس )2002( 8نیز معتقدند كه انتخاب تنوع بخشي يک تصمیم
درون سازماني است و اين كاهش در قیمت نشان دهنده ويژگي هاي زيربنايي شركتها است كه توضیح مي دهد كدام شركت ها به دنبال
تنوع بخشي هستند.
20
همچنین ،گومز و لیودا ( )2004به اين نتیجه رسیدند كه احتمال تنوع بخشي در شركت هايي كه بهره وري كمتري دارند،
بیشتر است .توضیحات مربوط به اين كه چرا برخي شركتها با كسر قیمت مبادله مي كنند ،روي اين ايده متمركز است كه اين كاهش در
قیمت نشان دهنده ويژگي هاي شركت هايي است كه تصمیم به تنوع بخشي مي گیرند .ويژگي اين شركتها مي تواند موقعیت نامناسب بازار
يا فرصت سرمايه گذاري ضعیف تر باشد .به طور خالصه ،ماكسیموويچ و فیلیپس )2002( 8و گومز و لیودان )2004( 20به صورت تئوريکي و
تجربي نشان داده اند كه كسر تنوع بخشي را مي توان با رفتار حداكثر كردن منافع توجیه كرد.
مطالعات زيادي نیز وجود دارند كه نشان داده اند كسر تنوع بخشي ممکن است يک نتیجه آماري باشد كه ناشي از مسائل مربوط
به خطاهاي اندازه گیري يا خطاي انتخاب نمونه است .براي مثال ،بر اساس نظر لین و سو ،)2008( 22اين كسر تنوع بخشي با استفاده از
الگوي اشتباهي محاسبه مي شود يا با استفاده از مقادير متوسط صنعت از شركت هاي مستقل محاسبه مي شود .تصمیم گیري براي تنوع
بخشي به صورت درون زا توسط شركت بر اساس سیاست ها و ويژگي هاي خاص سازماني تعیین مي شود .كسر تنوع بخشي زماني اتفاق
مي افتد كه درون زايي كنترل شده باشد (وايتد 2001؛ گراهام و همکاران 35.)2002وياللونگا )2004(36نشان داده است كه در داده هاي
پايگاه اطالعاتي مالي (37)COMPUSTATمربوط به بخش هاي صنعتي ،خطا وجود داشته است و از سريهاي رديابي اطالعات تجاري
(38)BITSبه عنوان يک منبع اطالعاتي ديگر استفاده شده است .وي به اين نتیجه رسیده است كه شركتهاي متنوع داراي واحدهاي
تجاري بر اساس اطالعات رديابي تجاري ،مبادله شده با صرف اينکه در مقايسه با شركتهاي مستقل ،تعريف ميشوند .اين ادعاها نشان
ميدهد كه تصمیم براي تنوع بخشي به وجود برخي ويژگيهاي خاص شركت بستگي دارد كه به شركتها اجازه مي دهد تا ارزشهاي
بیشتري ناشي از تنوع بخشي به دست بیاورند.
بیشتر ادبیات تحقیق مالي به بررسي تاثیر تنوع بخشي بر ارزش شركت در صنايع مختلف (النگ و استولز 1994؛ برگر و اوفک
39)1995يا در كشورهاي مختلف پرداخته اند (لینز و سراوز 1999؛ دنیس و همکاران 40.)2002ادبیات تحقیق مربوط به تنوع بخشي ،بر
28
- Lewellen
29
- Teece
30
- Rumelt, Shelton
31
- Hyland and Diltz
32
- Stulz, Stein, and Matsusaka and Nanda
33
- Jensen
34
- Rajan et al
35
- Whited, Graham et al
36
- Villalonga
37
- COMPUSTAT
38
- Background Intelligent Transfer Service
39
- Lang and Stulz, Berger and Ofek
40
- Lins and Servaes, Denis et al
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حسب نوع مناطق و نوع اموال طبقه بندي شده است .يکي از سئواالت مربوط به ادبیات تحقیق به بررسي اين موضوع پرداخته است كه آيا
تنوع بخشي پرتفوهاي اموال در كشورهاي مختلف يا انواع مختلف داراييها كارايي داشته است يا نه .براي مثال ،فیشر و لیانگ ( )200041و
 )200142نیز مشخصههاي جغرافیايي و داراييها را براي آمريکا و انگلستان در نظر گرفته اند و به اين نتیجه رسیدهاند كه تنوع بخشي
لي (
بر حسب نوع دارايي ها موثرتر از تنوع بخشي جغرافیايي بوده است .عالوه بر اين ،كارهاي آكادمیک كمي انجام شده است كه به بررسي
ارتباط بین ارزش شركت و تنوع بخشي پرداخته باشد.
كاپوزا و سگويین )1999( 23به بررسي اين موضوع پرداخته اند و آن را به شفافیت بازار اعتماد سرمايه گذاري امالک و مستغالت
آمريکا نسبت داده اند .يافته هاي به دست آمده منطبق با مدلي است كه در آن ،تنوع بخشي داراييها ارتباط مثبتي با ارزش شركت دارد،
زيرا تنوع بخشي در داراييها منجر به افزايش هزينههاي اطالعاتي و عدم تقارن اطالعاتي براي سرمايه گذاران ميشود .در بازار داراييهاي
اروپا ،تنوع بخشي سازماني به صورت تجربي توسط كونکويیست و همکاران )2001(43بررسي شده است و نشان داده شده است كه 20
درصد كسر قیمت بین شركتهاي متنوع براي شركتهاي سوئدي پذيرفته شده در بورس وجود دارد .ايچهولتز و همکاران )2001(44نیز
نشان داده اند كه شركتهايي كه در سطح بین المللي داراي تنوع بودهاند ،حدود  3درصد در سال از  1984تا  ،1995عملکرد بدتري نسبت
 )200345به بررسي يک نمونه از  209پرتفوهاي سرمايه گذاري امالک و مستغالت از
به شركت هاي محلي داشته اند .كمپل و همکاران (
سال  1995تا  2001پرداخته اند و به اين نتیجه رسیدهاند كه بازدههاي مازاد ارتباط مثبتي با تمركز جغرافیايي در فرايند تحصیل دارند .بوئر و
همکاران )2005(46به تجزيه و تحلیل ساختارهاي سازماني  275شركت در بازار آمريکا و اروپا پرداختهاند و به اين نتیجه رسیدهاند كه
شركتهايي كه داراي تمركز جغرافیايي گستردهتري هستند ،عملکرد بهتري نسبت به كل بازار داشتهاند.
يافتههاي آنها نشان ميدهد كه در بخش امالک و مستغالت ،استراتژي متمركز سبب افزايش ريسک و بازده شركت ميشود.
 )200747انجام شده است ،به بررسي عملکرد اقتصادي  16شركت امالک و مستغالت
يکي از مطالعاتي كه اخیراً توسط هووي و همکاران (
48
پرداخته است و به اين نتیجه رسیده است كه شركتهايي كه به بخشهاي ديگري تقسیم شدهاند ،ارزش افزوده اقتصادي ( )EVAبهتري
نسبت به شركتهايي داشتهاند كه تنها روي امالک و مستغالت متمركز بودهاند .استدالالت ارائه شده در اين پژوهش منطبق با يافتههاي
هووي و همکاران )2007( 47است اما نويسندگان از معیار ارزش بازار ،كیو توبین و يک نمونه بزرگتر از شركتهاي امالک و مستغالت
استفاده كردهاند.

كشور
محققین
النگ و استولز ( ،)1994برگر و آمريکا
اوفلک ( )1995و سراوز (39)1996
ماتسوساكا (19)2001
آمريکا
گومز و لیويدان (20)2004
كامپا و كلدا (49)2002
آمريکا
گراهام و همکاران (50)2002
شوئر (16)2002
آمريکا
لین و سراوز (51)1999
آلمان،
آمريکا
كاپوزا و سیگوين (52)1999
آمريکا

جدول  :1-2يافته هاي تجربي مربوط به تنوع بخشي
يافته هاي تجربي
ارزش شركت با تنوع بخشي كاهش مي يابد.

ژاپن

تنوع بخشي مي تواند استراتژي بهینه اي براي شركت هايي باشد كه در بخش هاي
مختلف فعالیت مي كنند
كسر تنوع بخشي با مسائل درون زايي در هم آمیخته است زيرا شركت هايي كه داراي
عملکرد ضعیفي هستند ،تصمیم به تنوع بخشي مي گیرند
شركت هاي متنوع بهره وري بیشتري نسبت به ساير شركت ها در درون صنعت دارند
و مالکیت متمركز در اختیار افراد درون سازماني است كه باعث افزايش تاثیر ارزش تنوع
بخشي مي شود
تمركز روي اموال بر ارزش بازار سرمايه گذاري امالک و مستغالت آمريکا اثرگذار نبوده
41
- Fisher and Liang
42
- Lee
43
- Cronqvist et al
44
- Eichholtz et al
45
- Campbell et al
46
- Boer et al
47
- Hui et al
48
- economic value-added
49
- Campa and Kedia
50
- Graham et al
51
- Lins and Servaes
52
- Capozza and Seguin
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43

كونکويیست و همکاران ()2001
كوآن و تیتمن (53)1997
54
هوسلي و همکاران ()2004
55

لیو و مل ()1998
كونور و همکاران
47
هووي و همکاران ()2007

آمريکا

آمريکا

(56)2002

هنگ كنگ

تهراني و احمديان))1385

57

ايران

تهراني و همکاران()1387

58

ايران

قالیباف اصل و

ياور(59)1391

محمودآبادي و همکاران

(60)1392

ايران

ايران

است
از تنوع بخشي بین المللي در سرمايه گذاري مستقیم در دارايي ها ،منافعي حاصل مي شود

يافته هاي حاصل از كوان و تیتمن ( )1997را بابت سرمايه گذاري هاي غیر مستقیم تايید
مي كند
شركت هاي امالک و مستغالت كه داراي بخش هاي متنوعي هستند ،عملکرد بهتري
نسبت به شركت هايي دارند كه تنها روي اين بخش متمركز هستند.
استراتژي تنوعبخشي ناهمگن ،نوعي استراتژي است كه در آن ،ارتباطي بین فعالیتهاي
موجود و فعالیتهاي جديد شركت ديده نميشود
بهكارگیري استراتژي تنوعبخشي بر عملکرد مالي شركتها تأثیري ندارد.
وجود رابطه مثبت و معنادار بین تنوعبخشي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري است.
همچنین شواهد نشان ميدهد كه شركتهاي داراي كسب و كار متنوع و متمركز از لحاظ
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ،بازده داراييها و بازده حقوق صاحبان سهام ،با هم
تفاوت معناداري ندارند.
جريانهاي نقدي آزاد با كلیه معیارهاي ارزيابي عملکرد شركت رابطه مثبت و معنادار دارد.

 -2-2نگهداشت موجودی های نقدی
مطالعه حاضر به بررسي انگیزه هاي نگهداشت موجودي هاي نقدي مي پردازد .مطالعات پیشین در مورد نگهداشت موجودي
هاي نقدي روي مالحظات عملیاتي يا نمايندگي ديگر متمركز بوده است .ادبیات تحقیق پیشین روي تاثیرات فرصت هاي سرمايه گذاري و
محدوديت هاي مالي متمركز بوده اند (اوپلر و همکاران  ،1999فالکندر و وانگ  2006و باتس و همکاران 61)2009و نشان داده اند كه
نگهداشت موجودي هاي نقدي مانع از سرمايه گذاري كمتري در پروژه هاي مطلوبي مي شود كه مي تواند ارزش سهام را افزايش دهد.
ادبیات تحقیق موجود (ديتمار و همکاران 2003؛ پینکويیتز و همکاران 2006؛ كالچوا و لینز  2007و هارفورد و همکاران 62)2008نشان داده
اند كه نگهداشت زياد موجودي هاي نقدي سبب آسان شدن سرمايه گذاري بیش از حد يا تخصیص نامناسب بودجه به پروژه هاي نامطلوب
مي شود .بر اساس فرضیه هاي جريانات نقدي آزاد پیشنهادي توسط جنسن ،)1986( 33افراد درون سازماني از انگیزه هايي براي نگهداري
موجودي نقدي مازاد با بت كسب منافع شخصي برخوردارند .بنابراين ،افراد برون سازماني به احتمال كمتر وجه نقد شركت را از منظر تئوري
نمايندگي در نظر مي گیرند.
63
بر اساس نظر كینز ( ،)1936دو انگیزه اصلي براي نگهداشت وجه نقد وجود دارد )1 :هزينه ها و انگیزه معامالتي و  )2انگیزه
محتاطانه .اولین انگیزه نشان مي دهد كه يک شركت مي تواند با استفاده از وجه نقد براي انجام پرداخت ها ،در هزينه هاي معامالتي صرفه
جويي كند .از سوي ديگر و مهمتر از آن ،انگیزه محتاطانه تاكید بیشتري بر هزينه هايي مي كند كه ناشي از فرصت هاي سرمايه گذاري
پیشین است .بر اساس اين رويکرد ،شركت ها از وجه نقد به عنوان محافظي در مقابل ريسک ،كاهش در جريانات نقدي آتي استفاده مي
كنند .انگیزه معامالتي براي نگهداشت موجودي هاي نقدي نشان مي دهد كه اطمینان از تامین مالي خارجي هزينه بیشتري نسبت به
استفاده از وجوه داخلي در شرايط وجود عدم تقارن اطالعاتي دارد (مايرز و مجلوف 64.)1984انگیزه محتاطانه نگهداشت موجودي نقدي
53
- Quan and Titman
54
- Hoesli et al
55
- Liu and Mei
56
- Conover et al
57Tehrani & Ahmadian
58
- Tehrani et al
59
- Qalibaf Asl &Yavar
60
- Mahmud Abadi et al
61
- Opler et al. Faulkender and Wang, Bates et al
62
- Dittmar et al. Pinkowitz et al. Kalcheva and Lins, Harford et al.
63
- Keynes
64
- Myers and Majluf
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نشان مي دهد كه شركت ها پس از ايجاد شک هاي منفي اقتصادي كالن ،تمايل خود را براي پس انداز وجوه نقد افزايش مي دهند؛ در
حالي كه شركت هاي داراي محدوديت مالي ،وجه نقد خود را به منظور تامین رشد آتي از طريق مخارج سرمايه اي افزايش مي دهند تا
مانعي در مقابل جريانات نقدي معکوس باشند (اوپلر و همکاران 65.)1999
عالوه بر اين ،برخي از مطالعات پیشین كه مبتني بر ديدگاه هاي كینز بوده اند ،به ارزيابي استفاده از نگهداشت وجه نقد پرداخته
اند .مولیگان ) 1997(66به اين نتیجه رسیده است كه شركت هاي بزرگتر نسبت به شركت هاي كوچکتر ،وجه نقد كمتري را به صورت
درصدي از فروش نگهداري مي كنند و اين منطبق با شرايط اقتصادي نگهداشت موجودي هاي نقدي است .اوپلر و همکاران)1999( 65
مدلي را براي نگهداشت بهینه موجودي هاي نقدي مطرح كرده اند .مزيت اصلي اين مدل آن است كه در آن ،يک شركت مي تواند مشکل
سرمايه گذاري كمتر را كاهش دهد و ذخاير نقدي كافي نگهداري كند.
اوپلر و همکاران در آزمونهاي تجربي خود دريافتهاند كه شركتهاي ريسک آمیزتر يا شركتهاي داراي فرصتهاي سرمايه
گذاري بهتر ،وجه نقد كمتري نگهداري ميكنند و اين نشان دهنده انگیزه محتاطانه است .باتس و همکاران ( )200967به اين نتیجه رسیده-
اند كه افزايش در ماندههاي نقدي با تغییرات در ويژگيهاي شركتي در ارتباط است كه مربوط به انگیزه محتاطانه نگهداشت موجودي نقدي
ميباشد (يعني نوسان جريان نقدي و مصارف) .در مجموع ،اين يافتهها از اين ديدگاه حمايت ميكند كه مديران سیاستهاي مديريت وجه
نقد را به نحوي تدوين ميكنند كه اين سیاستها بتواند انعطاف پذيري داشته باشد تا بتواند نیازهاي غیر منتظره در جريانات نقدي شركت و
فرصتهاي سرمايه گذاري را برطرف سازد.
با اين وجود ،نگهداشت موجوديهاي نقدي منبع مشکالت نمايندگي است كه توسط جنسن )1986( 33مطرح شده است.
موجودي هاي نقدي نگهداري شده توسط شركت به مديران اجازه مي دهد تا تصمیمات سرمايه گذاري آسان تري اتخاذ كنند و اين
موجودي هاي نقدي توسط سهامداران خارجي بر اساس موارد زير ارزيابي مي شود )1( :آيا وجه نقد مانع از سرمايه گذاري كمتر در پروژه
هاي داراي ارزش خالص فعلي (68)NPVمثبت توسط مديران خوش بین مي شود يا نه (ماير 1984؛ مايرز و مجلوف 69)1984يا ( )2آيا
وجه نقد باعث آسان شدن افزايش سرمايه گذاري در پروژه هاي داراي ارزش خالص فعلي منفي مي شود يا نه (ايستربوک 1984؛ جنسن
1986؛ مايرز و راجان 70.)1998
سرمايه گذاران خارجي ارزش وجه نقد نگهداري شده توسط شركتهايي كه داراي مشکالت نمايندگي زيادي هستند را كمتر
برآورد مي كنند (كاچالو و لینز 71)2007زيرا به نظر مي رسد اين مديران داراي جايگاه تثبیت شده باشند و از سهامداران خارجي در مورد
 ،)200873به بررسي
 )199972و هارفورد و همکاران (
سلب مالکیت استفاده كنند .چندين مطالعه از قبیل مطالعات انجام شده توسط هارفورد (
مشکالت نمايندگي پرداخته اند كه بر استفاده از وجوه داخلي اثرگذار است .هارفورد بر اساس نظريه هزينه هاي نمايندگي ،از يک نمونه از
 486درخواست كنترل مديريتي استفاده كرده اند و به اين نتیجه رسیده اند كه شركت هاي آمريکايي كه داراي وجه نقد زياد هستند،
تحصیل هايي را انجام مي دهند و شاهد تنزل غیر عادي در فعالیت عملیاتي مي باشند.
هارفورد و همکاران ،73بر اساس اين تحقیق دريافته اند كه حاكمیت شركتي ضعیف تر باعث اسراف سريع تر در ذخاير نقدي مي
شود .ديتمار و مارت اسمیت (74)2007نیز دريافته اند كه ارزش جريانات نقدي در شركتهايي كه داراي حاكمیت ضعیف بوده اند ،بسیار
كمتر بوده است .آنها توضیح دادهاند كه وجه نقد در شركتهايي كه داراي حاكمیت ضعیفي هستند ،به شیوه اي نگهداري شده است كه
فعالیت عملیاتي آتي را بسیار كاهش ميدهد .پینگويیتز و همکاران (75)2006نیز نشان داده اند كه يک دالر موجودي نقدي نگهداري شده
توسط شركتها در كشورهايي كه داراي حاكمیت ضعیفي هستند ،ارزش كمتري براي سهامداران بیروني دارد ،تا موجودي هاي نقدي
نگهداري شده توسط شركتهاي واقع در كشورهايي كه داراي حاكمیت شركتي بهتري هستند .يافتههاي آنها نشان داده است كه نظام
حاكمیت شركتي ضعیف تاثیرات تعیین كنندهاي بر ارزش شركت دارد.
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راجان و زينگالز (76)1995بابت تحقیقات انجام شده در مورد نگهداشت موجوديهاي نقدي به اين نتیجه رسیدهاند كه آمار توصیفي نشان
ميدهد كه شركتهاي ژاپني وجه نقد و داراييهاي نقد شونده بیشتري را نسبت به ساير شركتها در كشورهاي جزء  7قدرت بزرگ
نگهداري كردهاند دارند .پینکويیتز و ويلیامسون (77)2001به بررسي اين موضوع پرداختهاند كه چرا شركتها موجودي نقدي را دو برابر
آمريکا و آلمان نگهداري كردهاند .آنان به اين نتیجه رسیدهاند كه نگهداشت زياد موجوديهاي نقدي با توان بانکها توضیح داده ميشود و
نگهداشت موجوديهاي نقدي همزمان با تضعیف توان بانکها ،كاهش مييابد.
 -2-2-1نگهداشت موجودیهای نقدی و تنوع بخشی
عوامل موثر بر سطح نگهداشت وجه نقد را در نظريه هاي متعددي مي توان تبیین نمود )مانند نظريه عدم تقارن اطالعاتي،
نظريه نمايندگي ،نظريه هزينه معامالت ،نظريه موازنه ،نظريه سلسله مراتب تأمین مالي ،نظريه جريان وجه نقد آزاد) .براي مثال ،طبق نظريه
سلسله مراتبي ،مديريت ،منابع داخلي تأمین مالي را بر منابع خارجي ترجیح مي دهد (صلواتي و رسائیان78.)1386 ،شركت ها در جستجوي
آن سطح بهینه از نقدينگي هستند كه به دلیل كمبود نقدينگي،ضررهاي عمده به شركت وارد نیايد و از طرفي،با نگهداري وجه نقد اضافي
فرصت ها از دست نرود و اين مورد،همان سطح نقدينگي هدف از شركت هاست كه البته در دوره هاي زماني مختلف ،متفاوت است(آقايي و
همکاران79)1388،
شواهد اخیر نشان مي دهند كه تنوع بخشي به شركت ها اجازه مي دهد تا وجه نقد كمتري نگهداري كنند (دوچین 2010؛ تانگ
2011؛ سوبرامانیام و همکاران 80.)2011سطح كمتر نگهداشت موجودي نقدي به دسترسي بیشتر آنها به بازارهاي سرمايه داخلي و هزينه
هاي نمايندگي بیشتر در سازمان هاي پیچیده نسبت داده مي شود .همانطور كه المونت (81،)1997شین و استولز (82)1998و خانا و تايس
(83)2001نشان داده اند ،فرصت هاي سرمايه گذاري براي تک تک بخش هاي يک شركت مي تواند با هم همبستگي داشته باشند و اين
نقش مهمي است كه براي بازار سرمايه داخلي در اين شركتها وجود دارد .همانطور كه اوپلر و همکاران )1999( 65در مورد مشکل سرمايه
گذاري كمتر از حد ناشي از ريسک هاي مالي موجود در بازارهاي غیر كامل پیشنهاد داده اند ،شركتها بابت فرصت هاي رشد بالقوه ،وجه
 ) 200784نیز نشان داده اند كه همبستگي ناقص مزبور مي تواند نشان دهنده نیاز كمتر
نقد بیشتري نگهداري كنند و هاشالتر و همکاران (
شركت ها به وجه نقد براي برآور دن خواسته هاي سرمايه گذاري در هر نقطه اي از زمان باشد (سوبرامانیان و همکاران 85. )2011
 )201086به اين نتیجه رسیده است كه شركتهاي متنوع موجوديهاي نقدي كمتري را نسبت به شركتهاي غیر
اخیراً دوچین (
85
متنوع نگهداري ميكنند ،زيرا آنها داراي فرصتهاي سرمايه گذاري بیشتري هستند .سوبرامانیان و همکاران ( )2011فرض كردهاند كه
فعالیتهاي بازار سرمايه داخلي ميتواند جايگزيني براي تامین مالي خارجي باشد زيرا بخشهاي شركتهاي متنوع با جريانات نقدي و
فرصتهاي سرمايهگذاري در ارتباط هستند .يعني ،جريانات نقدي بخشهاي داراي عملکرد ضعیف مي تواند براي حمايت از بخش هايي
استفاده شود كه داراي فرصت هاي رشد بهتري هستند ،اما جريانات نقدي ضعیف تري دارند .يافته هاي آنان تايید مي كند كه در دسترس
بودن جريان نقدي يک بخش ،يک سرمايه بالقوه براي يک بخش ديگر است كه باعث كاهش نیازهاي متنوع شركت ها براي تامین مالي از
بیرون مي شود و بنابراين ،منافع نگهداشت موجودي هاي نقدي را كاهش مي دهد .در ثاني ،شركت هاي متنوع ،توانايي بهتري نسبت به
شركت هاي متمركز براي افزايش سرمايه از طريق فروش دارايي هاي خود دارند .شركتي كه دارايي هاي قابل تبديل به وجه نقد دارد ،مي
تواند هزينه كمتري بابت افزايش سرمايه خود متحمل شود و به جاي تامین مالي بیروني ،دارايي ها را بفروشد (شلفیر و ويشني 87.)1992در
نتیجه ،شركت هاي متنوعي كه داراي دارايیهاي بیشتري از همه بخش ها هستند ،موجودي هاي نقدي كمتري را نسبت به شركت هاي
متمركز نگهداري مي كنند .در نهايت ،شركت هاي متنوع ممکن است با مشکالت نمايندگي بیشتري مواجه باشند كه ناشي از مديراني است
كه بابت منابع شركت رقابت مي كنند (راجان و همکاران.)2000 34
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از آنجا كه مديران اغلب به دنبال رشد شركت هستند و ممکن است وجوه خود را صرف پروژه هاي سرمايه گذاري غیر سوداور
كنند (جنسن ،)1986 33به بخشهايي كه تاثیر بیشتري در شركت دارند ،منابع بیشتري اختصاص مييابد و اين ميتواند سبب افزايش
سرمايهگذاري بیش از حد شود (باگول و زنچر .)199388بنابراين ،هزينههاي نهايي نگهداشت موجودي نقدي كه باعث مطرح شدن اين
هزينههاي نمايندگي شده است ،براي شركتهاي متنوعتر ،بیشتر از شركتهاي متمركز است .در نتیجه ميتوان انتظار داشت كه شركت-
هاي متنوع ،وجه نقد كمتري را نسبت به شركتهاي متمركز نگهداري كنند تا اين هزينههاي نمايندگي را به حداقل برسانند (سوبرامانیان و
همکاران .)2011 85ادبیات تحقیق پیشین به بررسي ارزش وجه نقد سرمايه گذاري امالک و مستغالت از منظر محدوديتهاي خارجي
سرمايه پرداختهاند و تاثیر حساسیت تامین مالي بر سرمايه گذاري را گسترش دادهاند و نشان دادهاند كه بابت حفظ نقدينگي ،منافعي براي
شركت ايجاد ميشود .سرمايه گذاري امالک و مستغالت نیز فرصت منحصر بفرد و مستقیمي براي بررسي تاثیر تضادهاي نمايندگي در
مورد نگهداشت موجوديهاي نقدي فراهم مي كنند و اين به خاطر آن است كه بسیاري از تصمیمات مالي سرمايه گذاري امالک و
مستغالت مبتني بر مشاوره است.
مشاوران خارجي نیز هیچ منفعت مالکیتي در سرمايه گذاري امالک و مستغالت در مورد مشاوره ندارند و بنابراين ،منافع آنها
منطبق با سهامداراني هستند كه در صدد بررسي هزينه هاي نمايندگي هستند كه توسط جنسن )1986( 33مطرح شده است .از اين رو ،نوع
مشاوره ممکن است بر نگهداشت موجودي هاي نقدي توسط سرمايه گذاري امالک و مستغالت اثرگذار باشد .تئوري تامین مالي نشان مي
دهد كه عدم تقارن اطالعاتي مي تواند انواع تامین مالي خارجي را با محدود كردن دسترسي يا افزايش هزينه ها محدود كند .در نتیجه عدم
تقارن اطالعاتي سبب افزايش منافع ناشي از نگهداشت موجودي هاي نقدي مي شود زيرا اين كار براي شركت هايي هزينه بر است كه
داراي عدم تقارن اطالعاتي زياد هستند (مايرز و مجلوف .)1984 64كیم و همکاران )1998(89و اوپلر و همکاران )1999( 65به آن نتیجه
رسیده اند كه نگهداشت موجودي هاي نقدي به صورت مستقیم نسبت به میزان عدم تقارن اطالعاتي و فرصت هاي رشد آتي تغییر مي كند
و اين مشخصه اي براي ارزش بازار به ارزش دفتري است (يا كیو توبین) .در مورد سرمايه گذاري امالک و مستغالت  ،مطالعات نشان داده
اند كه نگهداشت موجودي نقدي ارتباط معکوسي با وجوه حاصل از فعالیت هاي عملیاتي و اهرم دارد و ارتباط مستقیمي با دسترسي به بازار
سرمايه و فرصت هاي رشد/عدم تقارن اطالعاتي دارد .اين يافته ها حاكي از آن هستند كه مديران سرمايه گذاري امالک و مستغالت تمايل
به نگهداشت موجودي نقدي كم به منظور كاهش مشکالت نمايندگي جريانات نقدي دارند و به اين وسیله شفافیت افزايش مي يابد و هزينه
هاي آتي سرمايه خارجي كاهش مي يابد (هاردين و همکاران 90. )2009
 )201291نیز دريافته اند كه وجه نقد سرمايه گذاري امالک و مستغالت ارزش زيادي دارد و منطبق با شفافیت
هیل و همکاران (
زياد و هزينههاي نمايندگي اندكي است كه با نوع سازماني سرمايه گذاري امالک و مستغالت در ارتباط است .اين ناشي از ويژگيهاي
امالک و مستغالت است زيرا اين گونه شركتها داراي ساختارهاي شفاف مشابهي هستند .ارزش آنها ناشي از دارايي هاي فیزيکي است كه
در صورتهاي مالي به چشم مي خورد .بنابراين ،صنعت امالک و مستغالت نسبت به صنايع ديگر شفافیت بیشتري دارد .يک نمونه از سرمايه
گذاري امالک و مستغالت براي ارزيابي عوامل تعیین كننده نگهداشت موجودي نقدي به كار رفته است ،اما هیچ تحقیق مشابهي وجود
ندارد كه مربوط به شركت هاي امالک و مستغالت به طور ويژه باشد.
جدول  :2-2یافته های مربوط به نگهداشت موجودی های نقدی
يافته ها
محققین
65
89
كیم و همکاران ( ،)1998اوپلر و همکاران ( ،)1999نگهداشت موجوديهاي نقدي به صورت مستقیم نسبت به میزان عدم تقارن اطالعاتي و فرصت هاي
رشد آتي تغییر مي كند.
اوزكان و اوزكان ()200492
65
هارفورد ،)1999( 72اوپلر و همکاران ( ،)1999پینکويیتز و نگهداشت موجودي هاي نقدي زماني با ارزش است كه هزينه هاي سرمايه گذاري كمتر از حد ،زياد
باشد.
همکاران ،)2006( 75آلمیدا و همکاران ()200493
سرمايه گذاران ،ارزش موجودي نقدي نگهداري شده توسط شركت را كمتر برآورد مي كنند تا مشکالت
كاچلوا و لینز )2007(71
نمايندگي فوق العاده اي داشته باشند.
دوچین ( ،)2010تانگ ( ،)2011سابرامانیام و همکاران تنوع بخشي به شركت اجازه مي دهد تا وجه نقد كمتر نگهداري كند.
(80)2011
88
- Bagwell and Zechner
89
- Kim et al
90
- Hardin et al
91
- Hill et al
92
- Ozkan and Ozkan
93
- Almeida et al

9

هاردين و همکاران

(90)2009

(91)2010

هیل و همکاران
صلواتي و رسائیان،

آقايي و

(78)1386

همکاران79)1388(،

مديران جهت سرمايه گذاري امالک و مستغالت به منظور كاهش مشکالت مربوط به جريانات نقدي،
تصمیم به نگهداشت موجودي هاي نقدي اندک مي گیرند.
وجه نقد سرمايه گذاري امالک و مستغالت به خاطر ساختار شفاف سازماني ،ارزش زيادي دارد.
طبق نظريه سلسله مراتبي ،مديريت ،منابع داخلي
تأمین مالي را بر منابع خارجي ترجیح مي دهد
شركت ها در جستجوي آن سطح بهینه از نقدينگي هستند كه به دلیل كمبود نقدينگي ،ضررهاي عمده
به شركت وارد نیايد و از طرفي،با نگهداري وجه نقد اضافي فرصت ها از دست نرود و اين مورد،همان
سطح نقدينگي هدف از شركت هاست كه البته در دوره هاي زماني مختلف،متفاوت است

 -2-3معیار عملکرد
تاثیر حاكمیت شركتي بر عملکرد شركت در بسیاري از مطالعات پیشین همواره مورد توجه بوده است .بیشتر اين مطالعات (مورک
و همکاران  ،1988يرماک 94)1986از كیو توبین به عنوان معیار اصلي عملکرد استفاده كرده اند .برخي از مطالعات در حوزه صنعت امالک و
مستغالت به بررسي تاثیرات ثروتي حاكمیت شركتي پرداخته اند و از معیارهاي ديگري براي ارزيابي عملکرد استفاده كرده اند ،مثل نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتري ( ،)M/Bبازده حقوق صاحبان سهام (95)ROEو بازده دارايي ها (96. )ROAبراي مثال ،فرايدي و سیرمانز97
( )1997به بررسي تاثیر تركیب هیئت مديره سازماني و مالکیت داخلي بر ارزش بازار سرمايه گذاريهاي امالک و مستغالت آمريکا پرداخته
اند و آن را بر اساس نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سنجیده اند .آنها به اين نتیجه رسیده اند كه وقتي هیئت مديره تا  50درصد مستقل
)200599
 )200398و فانگ و همکاران (
باشد و مالکیت سهام مديران بیشتر باشد ،ارزش شركت باالتر خواهد بود .همچنین ،گوش و سرمانز (
نشان داده اند كه ارتباط مثبت معناداري بین عملکرد و فعالیت بیروني هیئت مديره و ارزش سرمايه گذاري امالک و مستغالت وجود دارد كه
عملکرد با استفاده از بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارايي ها سنجیده شده است.
مثالً سرمايه گذاري امالک و مستغالت ،در سطح نهادي ،قیمت سهام نشان دهنده ارزش دارايي هاي مشهود زيربنايي است.
 )1989100نوشته شده است و نشان داده كه ارزش گذاري دارايي هاي
نقطه شروع اين كار ،مقاله اي بوده است كه توسط ونمور رولند (
شركت معموالً با ارزش دارايي هاي زيربنايي ارتباط بیشتري دارد و ارتباط كمتري با سود كسب شده و سود تقسیمي دارد .از اين رو ،شركت
هاي وابسته به امالک و مستغالت از بیشتر ابعاد مشابه سرمايه گذاري امالک و مستغالت و ساير صندوق هاي سرمايه گذاري ديگر هستند،
به جز اين كه تعیین ارزش خالص دارايي هاي آنها كار بسیار دشوارتري است .اين به خاطر آن است كه سهام در بازار سهام ارزشگذاري
مي شوند ،در حالي كه دارايي ها در بازار اموال قیمت گذاري مي شوند .در شركت هاي مزبور ،همبستگي نزديکي بین ارزش پرتفوي اموال و
ارزش سهام شركتي وجود دارد كه بر اساس خالص ارزش دارايي ها قیمت گذاري شده اند تا بر اساس نسبت قیمت به سود.
 )2006102به بررسي رفتار سري هاي زماني كسر/صرف خالص ارزش دارايي هاي شركت
 )2003101و لیو و لي (
لیو (
103
( )NAVDISCدر شركت هاي امالک سنگاپور از  1985تا  1999پرداخته اند و هشت بازار امالک آسیايي را نیز از دوره  1995تا 2003
بررسي كرده اند .آنها صرف و كسر سهام اين شركت ها را بر اساس تفاوت بین قیمت فعلي سهام ( )Pبه خالص ارزش دارايي ها تقسیم بر،
خود خالص ارزش دارايي ها محاسبه كرده اند .هرچه نسبت خالص ارزش دارايي ها به قیمت ،باالتر باشد ،به احتمال بیشتر سهام با كسر
مبادله مي شود (يعني خالص ارزش دارايي با كسر است)؛ در حالي كه هرچه نسبت خالص ارزش دارايي ها به قیمت كمتر باشد ،سهام بیشتر
با صرف مبادله مي شود (يعني خالص ارزش دارايي با صرف است) .هر نوع اصالحات در مبناي خالص ارزشگذاري دارايي باعث مي شود كه
ارزش شركت امالک كه ناشي از دارايي هاي زيربنايي آن است ،بسیار بیشتر از ارزشي شود كه با استفاده از نسبت استاندارد قیمت به سود يا
سود سهام به دست مي آيد ،زيرا دارايي هاي واقعي آنها در طول زمان ،رشد مي كنند .بر خالف آن ،مي توان استدالل كرد كه حركت در
94
- Morck et al. Yermack,
95
- Return on equity
96
- Return on Asset
97
- Friday and Sirmans
98
- Ghosh and Sirmans
99
- Feng et al
100
- Venmore-Rowland
101
- Liow
102
- Liow and Li
103
- Net Asset Value Disc
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قیمت سهام شركت ،ارتباط نزديک تري با نوسانات بازار سهام در كوتاه مدت داشته باشد و بنابراين بايد به مشخصه هاي استاندارد سود
كسب شده به سود تقسیمي بازار سهام توجه كرد.
 )1999104به بررسي ارتباط بلند مدت بین قیمت سهام شركت هاي امالک و مستغالت انگلستان و
به طور تجربي ،براخام و وارد (
خالص ارزش دارايي پرداخته اند .آنها به اين نتیجه رسیده اند كه متوسط قیمت سهام شركت هاي امالک و مستغالت حدود  75درصد
متوسط خالص ارزش دارايي است .مطالعه انجام شده همچنین از مبناي خالص ارزش دارايي محور براي ارزشگذاري استفاده مي كند.
 ) 2003105نیز به بررسي روابط بلند مدت قیمت سهام و مقادير اصلي (سود هر سهم ،سود تقسیمي هر سهم،
سینگ ،لیو و پان (
خالص ارزش دارايي ها) براي  60درصد از سهام شركت هاي سنگاپوري امالک و مستغالت پرداخته اند .عالوه بر اين ،لیو ( )2003تايید
كرده است كه خالص ارزش دارايي عاملي در ارزشگذاري شركت هاي امالک و مستغالت است.
لیو و لي ) 2006( 102به اين نتیجه رسیده اند كه صرف يا كسر خالص ارزش دارايي ها در بلند مدت ،در بازارهاي منطقه اي و
با زارهاي سهام آسیايي به چشم مي خورد .براي ارزيابي سطح حاكمیت شركتي براي شركت هاي امالک و مستغالت وابسته به بورس ،از
كیو توبین استفاده مي شود زيرا اين شركت ها داراي ويژگي هاي منحصر بفردي هستند و يک نوع طبقه دارايي خاص دارند و بنابراين ،كیو
توبین مي تواند برآورد دقیقي از اطالعات مربوط به اين شركتها حاصل كند (هارتزل و همکاران 106. )2006شركت هايي كه داراي مديريت
خوبي هستند ،بايد مقادير كیو توبین باالتر از يک داشته باشند و اين نشان مي دهد كه تخصیص و استفاده از دارايي هاي شركت سبب
افزايش ارزش مي شود .همانطور كه النگ و استولز )1994( 25و كاپوزا و سگین )2000( 23ادعا كرده اند ،كیو توبین را مي توان به صورت
ارزش فعلي جريانات نقدي آتي تقسیم بر هزينه هاي جايگزيني تعريف كرد .تعديل ريسک و استانداردسازي ،هیچ كدام براي مقايسه كیو
 108يرماک (109، )1996كیو توبین به
توبین شركت ها ضروري نیستند .بر اساس نظر چانگ و پرويت (107، )1994پرفکت و ويلز ( )1994و
صورت نسبت ارزش بازار سرمايه به اضافه ارزش دفتري بدهي به ارزش دفتري كل دارايي ها سنجیده مي شود .براي همه شركت ها،
سرمايه گذاري ها به بهاي تمام شده در ترازنامه نشان داده مي شوند و كل دارايي ها بر اساس تفاوت بین ارزش متعارف و ارزش دفتري
اموال سرمايه گذاري تعديل مي شوند .به خاطر در دسترس بودن گزارشات ساالنه اي كه تعیین كننده ارزش متعارف دارايي هاي شركت ها
است و بنابراين مي تواند تقريب بهتري براي هزينه هاي جايگزيني به عمل بیاورد ،شركت هاي وابسته به امالک و مستغالت در صنايع
ديگر مي توانند معیار بهتري براي كیو توبین باشند.
 -3تنوع بخشی و عملکرد
شركت هايي كه تنوع بخشي دارند مي توانند عملکرد بهتري نسبت به رقباي نزديک خود داشته باشند .مباني نظري اين پژوهش
در زير ارائه شده اند .در ابتدا ،اين پیش بیني تئوريکي منطبق با پیش بیني هاي ماتسوسکا )2001( 19و گومز و لیودان )2004(20است كه
تاكید كرده بودند ،تنوع بخشي مي تواند استراتژي بهینه اي براي شركت هايي باشد كه در بین بخش هاي تجاري مختلف در حال گسترش
هستند .در ثاني ،مشکل بالقوه عملکرد ضعیف در شركت هاي متنوع مي تواند به مشکالت نمايندگي انتساب داده شود.
شركت هاي متنوع با هزينه هاي نمايندگي بیشتري مواجه هستند كه اين به خاطر ساختارهاي پیچیده آنها است .با اين وجود،
دنیس و همکاران ) 1997( 9شواهدي پیدا كردند كه نشان مي دهد مالکیت بیشتر سهام مي تواند منافع خصوصي مديران ناشي از تنوع
بخشي را خنثي كند ،در حالي كه لینز و سراوز )1999( 10نشان داده اند كه مالکیت متمركز در دستان افراد درون سازماني يا خانواده ها مي
تواند به افزايش تاثیر تنوع بخشي كمک كند .از خانواده هاي موسس يا خانواده هاي كنترل كننده انتظار مي رود كه مشکالت نمايندگي
سنتي كمتري داشته باشند ،اما انگیزه زيادي براي سلب مالکیت از سهامداران اقلیت داشته باشند (فاشیو و همکاران110
.)2001
 -3-1-1مشکالت نمایندگی نگهداشت موجودی های نقدی
مطالعات پیشین اساساً روي عوامل تعیین كننده نگهداشت موجودي هاي نقدي و وجود سطح بهینه اي از اين موجودي ها
متمركز بوده اند .از ديدگاه منطق اقتصادي ،شركت ها تمايل به نگهداشت موجودي نقدي دارند تا هزينه هاي معامالتي را كاهش دهند و
زيان ناشي از سرمايه گذاري كمتر را به خاطر كمبود سرمايه را حداقل كنند (كیم و همکاران1998 89؛ اوپلر و همکاران .)1999 65همچنین،
تئوري نمايندكي نشان مي دهد كه مديراني كه داراي جايگاه تثبیت شده اي هستند ،به جاي تقسیم سود بین سهامداران ،در صدد
104
- Barkham and Ward
105
- Sing, Liow, and Chan
106
- Hartzell et al
107
- Chung and Pruitt
108
- Perfect and Wiles
109
- Yermack
110
- Faccio et al
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نگهداشت موجودي نقدي هستند؛ اگرچه موجودي هاي نقدي كه زياد باشند ،ممکن است مشکالت ديگري هم براي جريانات نقدي آزاد
ايجاد كنند (جنسن1986 33؛ ديتمار و همکاران .)2003111شیوه ارتباط نگهداشت موجودي هاي نقدي با میزان هزينه هاي نمايندگي ،يکي
 )1998112و پینکويیتز و همکاران)2006( 75
از موضوعات بسیار جالبي است كه براي اقتصاد دانان مالي مطرح شده است .مايرز و راجان (
ادعا كرده اند كه مديران ممکن است براي دستیابي به اهداف و منافع شخصي خود ،تصمیم به نگهداري موجودي نقدي بگیرند تا اين كه به
شركت ها كمک كنند كه با نیازهاي غیر منتظره كنار بیايند و به اين ترتیب ،دسترسي به سرمايه هزينه بر مي شود.
مديراني كه داراي جايگاه تثبیت شده هستند ،انعطاف پذيري هزينهها را بسیار زياد ارزشگذاري ميكنند و اين با نگهداري
موجودي نقدي ممکن ميشود؛ حتي زماني كه چنین مصارفي باعث كاهش ارزش شركت شود .در نتیجه ،اگر سرمايه گذاران بر اين باور
باشند كه شانس زيادي وجود دارد كه مديران وجه نقد را توزيع كنند ،ممکن است يک دالر سرمايه گذاري در موجوديهاي نقدي را كمتر از
ارزش اسمي آن ارزيابي كنند  .مديراني كه در يک ساختار حاكمیت شركتي خوب فعالیت مي كنند ،ترجیح مي دهند تا وجه نقد مازاد را بین
سهامداران تقسیم كنند و از سرمايه گذاران در مقابل انگیزه هاي منفعت طلبانه مديريت حمايت كنند .مطالعات پیشین نشان داده اند كه
منافع سهامداران و مديران همزمان با افزايش مالکیت مديران هم سو تر مي شود و به اين وسیله عملکرد شركت بهتر مي شود (مورک و
همکاران1988 13؛ مک كنل و سراوز113
.)1990
به اين ترتیب ،پیش بیني مي شود كه شركت هاي خانوادگي با هزينه هاي نمايندگي كمتري مواجه باشند كه اين ناشي از
تفکیک سهامداران و مديران است و نشان مي دهد كه شركت هاي خانوادگي ،مي توانند مديران خود را بهتر كنترل كنند و به آنها اجازه مي
دهد تا وجه نقد بیشتري را نگهداري كنند .با اين وجود ،همزمان با افزايش منافع مالکان خانوادگي ،كنترل شركت نیز افزايش مي يابد و اين
مي تواند انگیزه اي براي سهامداران كنترل كننده باشد كه از منابع شركت در راستاي اهداف شخصي خود استفاده كنند و از سهامداران
اقلیت سلب مالکیت كنند (شلفیر و ويشني1997 87؛ وياللوگا و آمیت2006114؛  .)2009مالکیت مديريتي بیشتر كه تحت كنترل سهامداران
اكثی رت است ،باعث افزايش اين احتمال مي شود كه مديران منافع شخصي خود را به بهاي زيان رساندن به سهامداران اقلیت ،دنبال كنند.
 -3-1-2سطح نگهداشت موجودی های نقدی برای شرکت های تنوع بخشی شده
شركت هايي كه وجه نقد زيادي را نگهداري مي كنند ،ارزش كمتري نسبت به ساير شركت ها در صنايع ديگر دارند .مشکالت
نمايندگي بايد براي شركت هاي امالک و مستغالت هنگ كنگ برجسته تر باشد .بنابراين ،منطقي است كه انتظار داشته باشیم شركت هاي
متنوع ،وجه نقد كمتري نسبت به رقباي متمركز نگهداري كنند تا هزينه هاي نمايندگي ناشي از ساختارهاي پیچیده را كاهش دهند .به طور
كلي ،تنوع بخشي شركت با دو فرضیه زير در ارتباط است:
 .1ايجاد يک بازار سرمايه داخلي كارآمد و
 .2مشکالت نمايندگي.
 )1958115معتقدند كه در يک محیط غیر حساس ،شركت ها میتوانند همه فرصت هاي سرمايه گذاري فزاينده
موديگلیاني و میلر (
ارزش را دريابند .زمان ي كه بازار با نواقصي مواجه مي شود ،ممکن است ديگر شركت نتواند همه پروژه هاي سرمايه گذاري فزاينده ارزش
خود را دنبال كند .يک راه براي كاهش اين تاثیرات معکوس ،اتکاي بیشتر روي منابع سرمايه داخلي از قبیل نگهداشت موجوديهاي نقدي
و جريانات نقدي است.
شركت هاي متنوع از حق كنترلي نسبت به تخصیص وجوه بیشتر ،به بخش هايي برخوردارند كه داراي فرصت هاي سرمايه گذاري
بهتري هستند .اين باعث افزايش كارايي تخصیص منابع سرمايه داخلي مي شود و منابع را به سمت قسمت هاي بهینه تر هدايت مي كند
(استین 1997؛ ماتسوسکا و ناندا 116. )2002به عبارت ديگر ،تنوع بخشي شركت باعث كاهش نگهداشت موجودي هاي نقدي مي شود و
يک بازار سرمايه داخلي كارآمد را ايجاد ميكند زيرا مي تواند منابع بیشتري را به بخش هايي اختصاص دهد كه داراي فرصت هاي سرمايه
گذاري بهتري هستند .بر اساس ديدگاه نمايندگي تنوع بخشي كه اولین بار توسط راجان و همکاران )2000( 34مطرح شده است ،شركت
هاي متنوع با مشکالت نمايندگي بیشتري مواجه هستند كه ناشي از هدف مديران براي تخصیص منابع است .هزينه هاي نهايي نگهداشت
موجودي نقدي براي شركت هاي متنوع ،بیشتر از شركت هاي متمركز است و بنابراين ،انتظار مي رود میزان نگهداشت موجودي هاي نقدي
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113
- McConnell and Servaes
114
- Villalonga and Amit
115
- Modigliani and Miller
116
- Stein, Matsusaka and Nanda
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نیز كمتر باشد .در بازارهاي شفاف و قانونمند ،مالکیت خانوادگي شركت هاي دولتي باعث تنزل جايگاه مديران و سلب مالکیت مي شود اما
مي تواند منجر به سلب مالکیت سهامداران اقلیت نیز شود.
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نتیجهگیری
هدف اصلي اين تحقیق بررسي تاثیر تنوع بخشي سازماني و نگهداشت موجوديهاي نقدي بر عملکرد شركتهاي وابسته به
صنعت امالک و مستغالت ميباشد .بنابراين؛ مشکالت نمايندگي تا حدي به خاطر استراتژيهاي تنوع بخشي است كه سبب كاهش ارزش
شركت ميشود .شركتهاي متنوع ،به خاطر شکل سازماني خود ،با هزينههاي نمايندگي مواجه هستند و تنوع بخشي ميتواند فرايند
سودمندي باشد .شركتهاي متنوع ،نسبت به ساير شركتهاي موجود در صنعت ،بهرهوري بیشتري داشته اند ،اگرچه هنوز هم به نظر مي-
رسد كه اين شركتها با كاهش در ارزش مواجه باشند و تاثیرات تنوع بخشي بر عملکرد زماني قابل توجه بوده است كه شركتها در وهله
اول از يک بخش به دو بخش گسترش يافته اند و وقتي كه تعداد بخشها اضافه شده است ،تنها تاثیرات نهايي بر عملکرد داشته است.
احتمال تنوع بخشي در شركت هايي كه بهرهوري كمتري دارند ،بیشتر است .شركتهاي متنوع داراي واحدهاي تجاري بر اساس اطالعات
رديابي تجاري ،مبادله شده با صرف اينکه در مقايسه با شركتهاي مستقل ،تعريف ميشوند .تنوع بخشي بر حسب نوع داراييها موثرتر از
تنوع بخشي جغرافیايي بوده است .عالوه بر اين ،كارهاي آكادمیک كمي انجام شده است كه به بررسي ارتباط بین ارزش شركت و تنوع
بخشي پرداخته باشد .شركتهاي متنوع داراي واحدهاي تجاري بر اساس اطالعات رديابي تجاري ،مبادله شده با صرف اينکه در مقايسه با
شركتهاي مستقل ،تعريف ميشوند .تنوع بخشي بر حسب نوع داراييها موثرتر از تنوع بخشي جغرافیايي بوده است .عالوه بر اين ،كارهاي
آكادمیک كمي انجام شده است كه به بررسي ارتباط بین ارزش شركت و تنوع بخشي پرداخته باشد .شركتهاي متنوع موجوديهاي نقدي
كمتري را نسبت به شركتهاي غیر متنوع نگهداري ميكنند ،زيرا آنها داراي فرصتهاي سرمايه گذاري بیشتري هستند .شركتهاي
متنوعي كه داراي دارايیهاي بیشتري از همه بخشها هستند ،موجودي هاي نقدي كمتري را نسبت به شركتهاي متمركز نگهداري مي-
كنند .در نهايت ،شركتهاي متنوع ممکن است با مشکالت نمايندگي بیشتري مواجه باشند .بازدههاي مازاد ارتباط مثبتي با تمركز جغرافیايي
در فرايند تحصیل دارند .شركتهايي كه داراي تمركز جغرافیايي گستردهتري هستند ،عملکرد بهتري نسبت به كل بازار داشتهاند و شركت-
هايي كه به بخشهاي ديگري تقسیم شدهاند ،ارزش افزوده اقتصادي ( 48)EVAبهتري نسبت به شركتهايي داشتهاند كه تنها روي امالک
و مستغالت متمركز بودهاند .شركتهاي ريسک آمیزتر يا شركتهاي داراي فرصتهاي سرمايه گذاري بهتر ،وجه نقد كمتري نگهداري
ميكنند و اين نشان دهنده انگیزه محتاطانه است .افزايش در ماندههاي نقدي با تغییرات در ويژگيهاي شركتي در ارتباط است كه مربوط به
انگیزه محتاطانه نگهداشت موجودي نقدي ميباشد .نگهداشت زياد موجوديهاي نقدي با توان بانکها توضیح داده ميشود و نگهداشت
موجوديهاي نقدي همزمان با تضعیف توان بانکها ،كاهش مييابد .وجه نقد سرمايه گذاري امالک و مستغالت ارزش زيادي دارد و
منطبق با شفافیت زياد و هزينههاي نمايندگي اندكي است كه با نوع سازماني سرمايه گذاري امالک و مستغالت در ارتباط است كه اين
ناشي از ويژگيهاي امالک و مستغالت است زيرا اين گونه شركت ها داراي ساختارهاي شفاف مشابهي هستند .ارزش آنها ناشي از دارايي-
هاي فیزيکي است كه در صورتهاي مالي به چشم ميخورد .بنابراين ،صنعت امالک و مستغالت نسبت به صنايع ديگر شفافیت بیشتري
دارد.
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