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چکیده
کليه موسسات مالی و بانک ها در جريان عمليات خود با ريسکهايی مواجهند که قادر به از بين بردن آنها
نبوده اما امکان مديريت اين ريسک ها وجود دارد .بنابر اين موسسات مالی براي ادامه حيات خود بايد
ريسکها را شناسايی و کنترل نموده و کاهش دهند که براي اين کار ،شناسايی عوامل مؤثر بر ريسکهاي
مختلف بسيار راهگشا خواهد بود .در اين تحقيق فرض بر وجود رابطه ي معناداري بين ريسک هاي مالی و
نسبت هاي مالی است که با بررسی تحقيقات گذشته مورد تاييد قرار می گيرد و سپس با مطالعه روش
آماري تحليل همبستگی کانونی ،الگويی طبق اين روش براي اندازه گيري رابطه ي بين ريسک هاي مالی و
نسبت هاي مالی مبتنی بر ميزان شدت تاثير ريسک ها ارايه شده است .براي محاسبه ريسک ها و نسبت هاي
مالی از اطالعات موجود در صورت هاي مالی و ترازنامه  10بانک بين سال هاي  88تا  93استفاده شده
است .پس از انجام محاسبات مشخص می شود که ريسک هاي نقدينگی با مقادير  0/644 ،0/697و 0/624
بيشترين تاثير را به ترتيب بر نسبت هاي نقدينگی ،اهرمی و سودآوري بانک دارند.
واژگان کلیدی :ريسک هاي مالی ،نسبت هاي مالی ،نقدينگی ،اهرمی ،سودآوري ،همبستگی کانونی.
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مقدمه
موسسات و نهاد هاي مالی در جريان عمليات جاري خود با انواع متعددي از ريسک ها رو
به رو می شوند که مديريت مطلوب و موثر ريسک هاي فراروي آنها نقش بسيار موثري در
کارايی و اثربخشی اين موسسات دارد .در بسايري از موسسات مالی خارجی چارچوب
هايی براي مديريت انواع ريسک ها درنظر میگيرند .براي مثال با ايجاد بخش مستقلی که
مشخصا متصدي مديريت ريسک و کنترل آنها می باشد سعی در ساماندهی بخش هاي
مختاف ازجمله برنامه ريزي اعتباري ،برنامه ريزي عملياتی و برنامه ريزي سيستم ها همگام
با ساير ادارات مرکزي را دارند.
امروزه شرکت ها در محيط پيچيده و متغيري فعاليت می کنند .دراين شرايط شرکت ها
براي دستيابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات ،براي مديريت ريسک هايی
که با آن مواجهند ،اهميت زيادي قائل هستند .ماهيت کسب و کار خدمات مالی پذيرش
ريسک است و بدون پذيرش ريسک قادر به سودآوري و رشد نيستند.
براي مديريت ريسک ،شناسايی عوامل موثر بر آن الزامی می باشد .در اين مقاله با توجه
به تحقيقات انجام شده در گذشته رابطه ي نسبت هاي مالی و ريسک هاي مالی به عنوان
فرضيه اوليه مورد تاييد قرار می گيرد و در ادامه با استفاده از روش تحليل همبستگی
کانونی شدت اثر ريسک ها بر نسبت ها مورد اندازه گيري قرار می گيرد تا با توجه به
اهميت هر يک از ريسک ها برنامه ريزي براي مقابله با آن ريسک توسط مديران مربوطه
صورت گيرد.

مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
متون و تحقيقات گذشته که در ادامه به شرح آن پرداخته می شود ،مبين اين موضوع است
که رابطه معناداري بين ريسک هاي مالی و نسبت هاي مالی وجود دارد و در تحقيق حاضر
با فرض وجود اين رابطه ،الگويی براي اندازه گيري اين رابطه ارئه می شود.
در ادامه ابتدا به تحقيقاتی که در زمينه تاثير ريسکهاي مالی بر عملکرد و کارايی
موسسات مالی پرداخته است اشاره خواهد شد و سپس تحقيقاتی که رابطهي بين ريسکهاي
مالی و نسبت هاي مالی را مورد بررسی قرار داده اند ،به اختصار روش تحقيق و نتيجه کار
هريک شرح داده خواهد شد.
خوشسيما ( )1391تاثير پارامترهاي ريسک (اعتباري ،عملياتی ،نقدينگی ،بازار) بر
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کارايی سيستم بانکی با استفاده از اطالعات مربوط به  15بانک طی سال  1384تا 1386
مورد مطالعه قرار داده است .براي بررسی تاثير ريسک بر کارايی از روش اقتصاد سنجی

پاتل ديتا توسط نرم افزار ايويوز 1استفاده شده و نتايج نشان داد که هريک از ريسک هاي
مورد مطالعه با شاخص مربوطه داراي تاثير معنی داري با ضريب خاص خود بر کارايی
ميباشد (خوش سيما.)1391 ،
چن و پن ( )2012اقدام به بررسی اثر ريسک اعتباري بر کارايی  36بانک تجاري تايوان
براي دوره ي زمانی  2005تا  2008پرداختند .آنها از نسبت هاي مالی براي ارزيابی ريسک
اعتباري استفاده کردند و از آناليز پوششی داده ها براي آزمون فرضيه ها استفاده نمودند.
نتايج آنجا نشان داد که تنها يک بانک توانست در تمام دوره ي زمانی کارايی الزم را
داشته باشد و به طور کلی بازده ريسک اعتباري تخصيصی و بهره وري هزينه ريسک

اعتباري ناکارامد درطول طوره مشاهده شد (چنگ و يو پا.)2012 ،2
الشاتی )2015( 3به بررسی اثر مديريت ريسک اعتباري بر عملکرد  13بانک تجاري
اردن در طول دوره  2005تا  2013پرداخته است .اثر مديريت ريسک اعتباري بر عملکرد
مالی بانک هاي تجاري اردن توسط بازده دارايی ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه
گيري شده و نتيجه حاصل بدين صورت است که شاخص هاي مديريت ريسک اعتباري
که در اين تحقيق درنظر گرفته شده اثر قابل توجهی بر عملکرد مالی بانک هاي تجاري
اردن دارد .البته برخی تحقيقات نيز قابليتهاي سيستم حسابداري جهت ايفاي مسئوليت
پاسخگويی مالی به منظور تعيين شاخصهاي ارزيابی عملکرد مالی را مورد بررسی قرار
داده اند (محرمی و باباجانی.)1396 ،
با توجه به تحقيقات اشاره شده ،ريسک هاي مالی بر عملکرد و کارايی بانکها و
موسسات مالی تاثير بسزايی دارند که مديريت سازماندهی شده ي ريسک ها را می طلبد.
لذا رابطه ي بين ريسک هاي مالی و نسبت هاي مالی براي مديرت هر چه بهتر ريسکها در
ادامه تحقيقات پيشين مورد بررسی قرار میگيرد.
مير عمادي( )1386به بررسی رابطه بين نسبت هاي مالی و ريسک اعتباري مشتريان
بانک ها با استفاده از اطالعات مربوط به  166نفر از مشتريان در قلمرو زمانی  1386تا
 1387پرداخته است .براي بررسی رابطه بين نسبت هاي مالی و ريسک اعتباري و تقسيم
1. Eviews
2. Chen and Yu Pan
3. Alshatti
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بندي مشتريان از مدل رگرسيون لجستيک استفاده شده است .نتيچه حاصله بدين صورت
است که از بين  15نسبت مالی مورد بررسی  10مورد از آن ها رابطه معناداري با ريسک
اعتباري مشتريان دارد و بانکها می توانند با استفاده از اين نسبت ها و معادله رگرسيون
بدست آمده به سنجش ريسک اعتباري مشتريان خود بپردازند(مير عمادي.)1386،
عرب مازاريزدي و همکارانش ( )1390به بررسی رابطه بين ترکيب دارايی -بدهی و
ريسک نقدينگی بانک ها با استفاده از اطالعات مربوط به سال  1386تا  1389پرداخته
است .روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق ،آزمون همبستگی کانونی متغيرها است .در
نتيجه وجود رابطه معنادار ميان ريسک نقدينگی و ترکيب دارايیها-بدهیها در بانکها
مورد تاييد قرار گرفته است )عرب مازاريزدي.(1390،
کارگی )2011( 1در بررسی تاثير ريسک اعتباري بر سودآوري بانک هاي نيجريه،
نسبت هاي مالی را به عنوان معيار عملکرد بانک انتخاب کرد و ريسک اعتباري از طريق
گزارشات ساالنه و نمونه حسابهاي بانکی براي سال هاي  2004تا  2008برآورد گرديد.
نتايج وي حاکی از اين است که مديريت ريسک اعتباري تاثير مشخصی را در سودآوري
بانک هاي نيجريه دارد .همچنين بيان کرد که سود دهی با سطح وامها رابطه معکوسی
دارد .يعنی وام ها و سپرده ها کارايی ندارند و در نتيجه ريسک بانک ها را باال می برند.
کوراوا  )2014( 2به ارزيابی اثر مديريت ريسک اعتباري در سودآوري بانک نيجريه

پرداخته و از اطالعات مريوط به سال هاي  2002تا  2011استفاده کرده است .به عنوان ابزار
تجزيه و تحليل در اين مطالعه ،آمار توصيفی ،همبستگی ،اثر تصادفی تعميم حداقل مربعات
و تکنينک رگرسيون مورد استفاده قرار گرفته است .طبق نتايج بدست آمده متغيرهاي
مديريت ريسک اعتباري در سوددهی بانکی اثر مثبت و معناداري دارد.
همان طور که از تحقيقات اشاره شده مشخص میگردد ،رابطه ي معناداري بين ريسک
هاي مالی و نسبت هاي مالی موسسات وجود دارد که اندازهگيري اين رابطه میتواند
کمک شايانی براي مديريت برنامه ريزي شده ي ريسک ها توسط مديران مربوطه باشد.
در تحقيق حاضر به دنبال روشی براي اندازهگيري رابطه بين ريسک هاي مالی و نسبتهاي
مالی هستيم که در واقع با چندين متغير مستقل از سويی و چندين متغير وابسته از سوي
ديگر روبرو هستيم .تکنيک هاي چند متغيره رايج که در تحقيقات گذشته نيز از آنها
استفاده شده بود ،در تحليل داده هايی با ساختار مذکور ،دچار نارسايیهاي عمدهاي
1. Kargi
2. Kurawa
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هستند .تحليل رگرسيون چندگانه ،قادر به پيش بينی مقدار يک متغير وابسته واحد ،از
مجموعه متغيرهاي مستقل است ،در حالی که در بسياري از موقعيت ها محقق ،خواستار
پيش بي نی هم زمان چندين متغير وابسته ،توسط مجموعه اي از متغيرهاي مستقل است.
تحليل همبستگی کانونی که از مدل هاي آماري چندمتغيره است ،تحقق اين هدف را

ممکن میکند (گرين .)1978 ،1همبستگی کانونی ،برخالف بسياري از روشها که به
بررسی متغيرها به صورت جدا از هم میپردازند ،می تواند روابط بين چند مجموعه از
متغيرها را نشان داده و بررسی کند .عالوه بر اين ،اگر بين مجموع متغيرها دو يا سه رابطه
وجود داشته باشد ،تکنيک همبستگی کانونی قادر به تشخيص و نشان دادن آن ها است.
بنابراين تحليل همبستگی کانونی اين قابليت را دارد که از لحاظ فنی ،داده هايی متشکل از
چندين مجموعه ي متغير را تحليل کند ،اين امر از لحاظ نظري نيز اثبات میشود .از اين رو
در اين مقاله می خواهيم با استفاده از تحقيقات گذشته الگويی ارائه دهيم که به طور
همزمان تاثير مجموعه اي از ريسک هاي مالی را بر مجموعه اي از نسبت هاي مالی مورد
تجزيه و تحليل قرار دهد.

ریسک های مالی
ريسک هاي مالی مربوط به شيوه تامين منابع مالی شرکت می باشد.اين موضوع که شرکت
از چه منابع سرمايهاي استفاده میکند و هزينه آنها چقدر است نقش بسزايی در حيات
شرکت دارد .مديريت بايد مشخص کند براي تامين مالی منابع الزم شرکت ،چه مقدار از
بدهی هاي بلندمدت و با چه نرخ بهره اي استفاده شود و چه مقدار بايد از محل بدهی هاي
کوتاه مدت تامين گردد )زينی اردکانی.(1389 ،
ريسک هاي مالی که معموال بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه اند داراي تقسيم
بندي هاي متفاوتی هستند که در ادامه به شرح برخی از تقسيم بندي ها در تحقيقات پيشين
می پردازيم و در نهايت دسته بندي واحدي از ريسک ها را براي استفاده در اين تحقيق
ارائه می دهيم.
شکرخواه و قاصدي ديزچی ( )1395و نيز خوش سيما در رساله دکترا خود در سال
 1391که تاثير پارامترهاي ريسک بر کارايی سيستم بانکی بررسی می کند ،ريسک هاي
مالی را در سه دسته ريسک اعتباري ،2ريسک نقدينگی 3و ريسک بازار 1قرار میدهد .در
1. Green
2. Credit Risk
3. Liquidity Risk
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اين دسته بندي ريسک اعتباري را شامل ريسک مشتريان ،ريسک شرکت ها و ريسک
کشورها  ،ريسک نقدينگی را شامل ريسک نقدينگی دارايی ها و ريسک نقدينگی منابع و
همچين ريسک بازار را شامل ريسک هاي قيمت سهام ،نرخ بهره ،ريسک ارزي و ريسک
قيمت کاال معرفی می کند (خوش سيما.)1391 ،
محمد خدائی وله زاقرد و سميرا قلمی باويل عليايی در بررسی عوامل کليدي مؤثر بر
ريسک نکول بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  1391ريسک
هاي مالی را در سه گروه ريسک اعتباري ،ريسک نقدينگی و ريسک بازار قرار می دهند
و ريسک اعتباري را حاصل سه ريسک نکول ،ارزش در معرض خطر و ريسک بازيافت
(وصول) معرفی میکنند (خدائی ولهزاقرد.)1391 ،
حسين زينی اردکانی در پايان نامه کارشناسی ارشد خود در سال  1389که به ارائه
مدل ريسک اعتباري در بانک صادرات می پردازد ،ريسک هاي مالی را عبارت از ريسک
هاي نقدينگی ،نرخ بهره ،نرخ ارز ،ريسک عملکرد ،ريسک کشوري ،ريسک قانونی و
ريسک بازار میداند )زينی اردکانی.(1389 ،
ديما و اورزي ( )2011در مقاله اي با عنوان مديريت ريسک در بانک ،ريسک هاي
2
مالی را به ريسک هاي اعتباري ،نقدينگی و نرخ بهره تقسيم میکند.
گروه بانک دانسکه )2013( 3که مقر آن در کاپنهاگن است و بزرگترين بانک در
دانمارک و يکی از برجسته ترين شرکت هاي مالی در شمال اروپا است ،در مقاله اي با
عنوان مديريت ريسک در سال  ،2013ريسک هاي مالی را به ريسک هاي اعتباري،
نقدينگی و بازار تقسيم میکند.

ریسک اعتباری
ريسک اعتباري به معنی احتمال عدم باز پرداخت اصل و سود تسهيالت اعطايی توسط
گيرنده اعتبار به علت عدم تمايل و يا ناتوانی مالی است .تعاريف ديگري مبتنی بر فعاليت
هاي بانکداري نيز به شرح زير مطرح است :

 احتمال کاهش توان باز پرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتی توسط مشتري اعتباري
 احتمال عدم توان باز پرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتی توسط مشتري اعتباري
 احتمال معوق شدن باز پرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتی توسط مشتري اعتباري

1. Market Risk
2. Dima and Orzea
3. Danske Bank Group
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به زبان ساده تعريف ريسک اعتباري ،در احتمال قصور وام گيرنده يا طرف مقابل بانک
نسبت به انجام تعهداتش ،طبق شرايط توافق شده ،تبيين می شود .ريسک اعتباري کماکان
عامل اصلی ورشکستگی بانک ها می باشد .سه دسته اصلی ريسک هاي اعتباري عبارتند از
 )1ريسک مشتريان(اشخاص)  )2ريسک شرکت ها  )3ريسک کشورها.

ریسک نقدینگی
ريسک نقدينگی ناشی از توانايی يک موسسه مالی در تامين وجوه براي اعطاي تسهيالت،
يا پرداخت به موقع ديون خود (نظير سپرده ها) است .هنگامی که يک موسسه مالی
نقدينگی کافی ندارد ،قادر نيست که به سرعت و با هزينه اي معقول ،وجوه کافی را با
افزايش بدهی ها يا تبديل دارايی ها به دست بياورد ،و اين ناتوانی بر سر سود آوري موسسه
مالی تاثير خواهد گذاشت .در شرايط حاد ،عدم نقدينگی کافی ممکن است به
ورشکستگی يک موسسه مالی بيانجامد.
منشا اصلی ريسک نقدينگی ،عدم تطابق زمانی بين جريان هاي ورودي و خروجی به
بانک ها می باشد .از اين رو ،ريسک نقدينگی را ميتوان به سه دسته ريسک تامين منابع
مالی ،ريسک زمان و ريسک تعهدات تقسيم نمود.

ریسک بازار
ريسک بازار از نوسان نرخ ها يا قيمت هاي بازار ،مانند نرخ بهره ،نرخ ارز ،قيمت سهام و
قيمت کاال ها و تاثير معکوس آن ها بر ارزش اقالم داخل و خارج ترازنامه مؤسسات مالی
به وجود می آيد ،که اين تاثيرات به طور عمده منجر به کاهش درآمد و سرمايه می شوند.
به عبارت بهتر تغييرات می تواند مديريت پرتفوي دارايی هاي موسسه مالی ،به ويژه
اوراق قرضه دولتی و ساير اوراق بهادار قابل معامله را با بحران رو به رو سازد .بدين گونه
که افزايش ناگهانی نرخ بهره ،قيمت بازاري اوراق بهادار در اختيار موسسه مالی را کاهش
داده و آن ها را با زيان عمده اي در اوراق بهادار خود رو در رو می کند .تحليل گران مالی
اين امکان بالقوه را ريسک بازار می نامند.
به طور کلی ريسک بازار ناشی از نوسان (معکوس) در فاکتور هايی چون نرخ بهره ،نرخ
ارز و قيمت هاي سهام است .بنابراين ريسک بازار شامل )1 :ريسک قيمت سهام  )2ريسک
نرخ بهره  )3ريسک ارزي می باشد.
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نسبت های مالی

تحليل گران مالی به منظور تحليل وضعيت مالی يک شرکت از نسبت هاي مالی 1استفاده

می کنند .نسبتهاي مالی می تواند برخی از واقعيتهاي مهم را درباره نتايج عمليات و
وضعيت مالی يک شرکت به آسانی آشکار و اطالعات مربوط به آن را ارائه کند ،لذا با
توجه به هدف و موارد استفاده میتوان نسبت هاي خاص را مورد تجزيه و تحليل
قرارداد.

شاخص هاي مالی توسط شرکت ها براي نيازهاي تحليلی داخلی مورد استفاده قرار
می گيرد ،همچنين توسط سازمان ها براي برآورد امتياز ،توسط بانکداران براي اعتبار
شايستگی وام بالقوه و توسط تحليل گران در بازار اوراق بهادار براي برآرود ريسک ،مورد
استفاده قرار می گيرد .با اين حال شاخص ها استاندارد نيستند و اين مشکل اولين بار توسط
هوريگان در دهه شصت مطرح شد .در نتيجه نويسندگان و نهاد هاي مختلف بايد ليستی از
شاخص هاي مهم را تشکيل دهند (لوسی.)2014 ،2
يکی از راه هاي مقايسه شرکت هاي با اندازه هاي مختلف محاسبه و مقايسه نسبتهاي
مالی است .اين نسبت ها راه هايی براي مقايسه و بررسی روابط بين تکه هاي مختلف
اطالعات مالی می باشد (راس.)2003 ،3
دسته بندي نسبت ها در منابع مختلف با کمی تفاوت بيان شده است .در اين قسمت به
برخی از اين دسته بندي ها می پردازيم.
مرکز منابع کسب و کار زينوس در مقالهاي که به تجزيه و تحليل کسب و کار با
استفاده از نسبتهاي مالی میپردازد ،نسبتهاي مالی را به چهار دسته  -1نسبتهاي
نقدينگی(4نسبتهاي جاري ،نسبتهاي سريع) -2 ،نسبتهاي عملياتی(5نسبت گردش
موجودي ،نسبت موجودي روزانه دردسترس ،نسبت گردش حسابهاي دريافتنی ،حسابهاي
دريافتنی روزانه دردسترس ،حسابهاي روزانه پرداختنی ،گردش نقدينگی ،نسبت
بازگشت دارايی) -3 ،نسبت هاي اهرمی(6نسبت بدهی به ارزش ،سرمايه در گردش ،فروش
خالص به سرمايه در گردش)  -4نسبتهاي اندازه متداول (نسبت حجم مشترک از
ترازنامه ،نسبت حجم مشترک از درآمد) تقسيم میکند.
1. Financial Ratio
2. Lucic
)3. Ross(9e
4. Liquidity ratio
5. Operating ratio
6. Leverage Ratio
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با توجه به نتايج پژوهش شکرخواه و قاصدي ديزچی ( ،)1395متغيرهاي کالن اقتصادي
از قبيل متغير نرخ تورم ،نرخ رشد اقتصادي و نرخ بهره بانکی با نسبت بدهی به عنوان
شاخصی جهت تصميمات تامين مالی مديران رابطهاي معنادار و با جهت منفی دارد ،ولی
متغيرهاي نرخ برابري ارز و ميزان اعتبارات بانکی با نسبت بدهی رابطهاي معنادار ندارند.

پوزانسکی و همکارانش 1دسامبر  2013در راهنمايی که نسبت هاي مفيد براي درک

عملکرد مالی شرکت را شرح می دهد ،نسبت هاي مالی را به چهار دسته  .1نسبت هاي

سود آوري(2رشد درآمد يا فروش ،تکيه بر درآمد منبع ،عامل خودکفايی ،سود ناخالص،
حاشيه سود خالص ،بازگشت دارايی ،بازده حقوق صاحبان سهام) .2،نسبتهاي عملياتی(
نسبت هزينه عملياتی ،نسبت گردش مالی حساب دريافتنی ،نسبت حسابهاي دريافتنی
روزانه ،گردش موجودي ،موجودي روزانه،گردش مالی حساب پرداختنی ،حسابهاي
پرداختنی روزانه،گردش دارايیها) .3 ،نسبت هاي نقدينگی(نسبت جاري ،نسبت سريع،
نسبت سرمايه درگردش،کفايت منابع) و  .4نسبتهاي اندازه متداول(نسبت حجم مشترک از
ترازنامه ،نسبت حجم مشترک ازدرآمد) تقسيم میکند.
استفن راس در ويرايش نهم کتاب امور مالی شرکت ها ،نسبت هاي مالی را به  5دسته
تقسيم می کند که عبارتند از .1 :نسبت هاي بدهی هاي کوتاه مدت يا نقدينگی(نسبت
جاري ،نسبت سريع ،نسبت نقدينگی) .2 ،نسبت هاي بدهی هاي بلند مدت يا اهرمی(نسبت
کل بدهی ،بار بهره بدست آمده ،پوشش هاي نقدي ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،
ضريب حقوق صاحبان سهام) .3 ،نسبتهاي مديريت دارايی يا اهرم مالی(گردش
موجودي ،فروش روز در موجودي،گردش مالی مطالبات ،فروش روز در مطالبات،گردش
دارايی ها ،شدت سرمايه) .4 ،نسبت هاي سودآوري(حاشيه سود ،بازگشت دارايی ،بازده
حقوق صاحبان سهام) .5 ،نسبت هاي ارزش بازار(نسبت قيمت به درآمد ،ارزش بازار به

ارزش دفتري).3
به طور کلی میتوان گفت که مهمترين نسبت هاي مالی ،نسبت هاي نقدينگی ،نسبتهاي
میپردازيم.
بدهی(اهرمی) و نسبتهاي سودآوري هستند که در ادامه به شرح هريک 

نسبتهای نقدینگی:
نقدينگی به معناي توانايی شرکت در انجام تعهدات مالی خود است و با اين نسبت می
1. Poznanski
2. Profitability ratios
)3. Ross(9e
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توان بررسی کرد که آيا شرکت می تواند به تعهدات مالی کوتاه مدت خود پاسخ دهد يا
خير .به عبارت ديگر ،نسبت هاي نقدينگی ،توانايی واحد تجاري را در انجام تعهدات
کوتاه مدت ،اندازهگيري میکند (جانسون .)2000 ،1نسبتهاي نقدينگی عبارتند از
:نسبت جاري  ،نسبت آنی (سريع)  ،سرمايه در گردش خالص.

نسبت های اهرمی:
نسبتهاي اهرمی ،ريسک سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بلند مدت يک سازمان را نشان
می دهد ،اين نسبت ها همچنين اطالعات مفيدي راجع به توان بازپرداخت بدهی هاي کوتاه
مدت و بلندمدت سازمان درسررسيد فراهم میآورند .نسبتهاي اهرمی عبارتند از :نسبت

بدهی ،2نسبت بدهی هاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ،توان پرداخت بهره (نسبت
پوشش بهره).

نسبتهای سودآوری:
نسبتهاي سودآوري نشانگر اين است که مؤسسه تا چه حد بطور مؤثر و مطلوب اداره
میشود .در واقع ميزان موفقيت شرکت را در تحصيل بازده خالص نسبت به درآمد
فروش يا نسبت به سرمايهگذاريها اندازهگيري میکند .مهمترين آنها عبارتند از :نسبت
سود خالص به فروش (نسبت حاشيه سود خالص) ،بازده دارايیها ،نسبت بازده حقوق
صاحبان سهام.

چارچوب الگوی پیشنهادی
روش آماري مورد نظر در اين الگو آزمون همبستگی کانونی متغيرها است .همبستگی
کانونی تعميمی از همبستگی چندگانه براي تحليل رابطه بين دو مجموعه از متغيرها است.
در همبستگی کانونی ،ارتباط بين يک ترکيب خطی از مجموعه متغيرهاي  Xو ترکيب
خطی از مجموعه متغيرهاي Yمورد بررسی واقع میشود .اين ترکيب خطی از متغيرها،
متغيرهاي کانونی يا تغييرات کانونی ناميده میشود .همبستگی ساده و چندگانه حالت
خاصی از همبستگی کانونیست که در آن ،يک يا هر دو مجموعه شامل يک متغير هستند.
تحليل کانونی ،ترکيب خطی از متغيرهايی که بيشترين همبستگی را با مجموعه دوم
متغيرها دارند پيدا می کند .تحليل همبستگی کانونی متضمن افراز کردن مجموعه متغيرها،
1. Johnson
2. Debt Ratio
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به دو مجموعه است .مجموعه  Xو مجموعه  .Yبنابراين هدف ،به دست آوردن ترکيبهاي
خطی  U = axو  V = byاست به طوري که  Uو  Vداراي بزرگترين همبستگی ممکن
باشند .چنين ترکيب هاي خطی می توانند اطالعاتی درباره بستگی هاي بين دو مجموعه از
متغيرها به دست دهند (گارسون  .1)2008 ،در اين روش براي هرکدام از مجموعه
متغيرهاي مستقل و وابسته ،متغير کانونی مربوط ساخته می شود.
تحليل همبستگی کانونی مستلزم انجام عمليات کانونی مختلف است و موجب می شود

تا ضريب همبستگی کانونی بين دو متغير به حداکثر ميزان خود برسد (هاتلينگ.)1963 ،2
اين تکنيک را می توان از لحاظ مفهومی به عنوان روش گام به گام در نظر گرفت که در
گام نخست دو بعد ( يک بعد از هر مجموعه) که رابطه قوي تري در مقايسه با ساير زوج
ها داشته باشد ،انتخاب می شود .در گام بعدي زوج ديگري از ابعاد ،که داراي قوي ترين
همبستگی با هم باشد ،انتخاب می شوند و همين طور تا آخر .بيشترين تعداد زوج ابعاد که
توسط اين روش مشخص می شود ،با تعداد متغير هاي مجموعه ي کوچکتر برابر است.
سه ريسک مالی شامل ريسک نقدينگی ،اعتباري و بازار با استفاده از نسبت ها و
شاخصهاي مالی خاصی مورد تعريف قرار گرفته و کمی می شوند و به عنوان متغير مستقل
درنظر گرفته می شوند .همچنين نسبت هاي مالی نقدينگی ،اهرمی و سودآوري که در
قسمت هاي قبل به آن ها اشاره شد ،متغيرهاي وابسته مسئله هستند؛ بنابراين ماتريس
دادههاي اين تحقيق شامل دو ماتريس متغيرهاي وابسته يا  Yو متغيرهاي مستقل يا X

میباشد.
پيش زمينه رياضی همبستگی کانونی ،توسط هتلينگ ( )1963ارائه شده است و دو
معادلهاي که تجزيه تحليل را اداره میکنند به شرح زير هستند:
)(1

(∑ 𝑥𝑦′ ∑(𝑥𝑥 − 1) ∑(𝑥𝑦 − 𝜌2) ∑ 𝑦𝑦)𝑦 = 0

(∑ 𝑥𝑦 ∑(𝑦𝑦 − 1) ∑(𝑥𝑦′ − 𝜌2) ∑ 𝑥𝑥)𝑥 = 0
)(2
’ ∑ xyترانهاده ماتريس  ∑xyاست (هاتلينگ)1963 ،

در حقيقت ،هدف از اجراي روش تحليل کانونی ،يافتن ضرايبی است که رابطه ميان
متغيرهاي ريسکهاي مالی و نسبتهاي مالی را به بيشترين مقدار ممکن نشان داده و
مناسب ترين ترکيب خطی از رابطه ميان متغيرها را بسازد و در نهايت متغيرهاي کانونی يا
1. Garson
2. Hotelling
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تغييرات کانونی را تبيين نمايد.
در اين الگو براي پی بردن به ميزان همبستگی متغيرها با يکديگر ،آمارههاي تحليل
واريانس چند متغيره پيشنهاد می شود .آمارههاي اصلی در تحليل واريانس چند متغيره
شامل اثر پيلاليی ،النداي ويلکز ،اثر هُتلينگ و بزرگترين ريشه روي میباشد.
براي محاسبه نسبتهاي مالی و استفاده از اين روش آماري ،نرمافزارهاي  Excelو
 Spssمورد استفاده قرار گرفته است .در برنامه  ،Spssمنوي مجزايی براي اجراي دستور
تحليل همبستگی کانونی وجود ندارد .براي اجراي اين تحليل از روش نوشتن دستورها در
 Syntaxدر  ،Spssاستفاده شده است .دستور الزم براي اجراي تحليل همبستگی کانونی
کوتاه و مختصر است .پس از وارد کردن داده ها در  ،Spssبايد يک فايل  Syntaxرا باز
کرده و دستور زير را در آن اجرا کرد:
Manova x1 x2 with y1 y2 y3
)/ discrim all alpha(1
/print=sign(eigen dim).

که در اين دستور متغيرهاي  x1و  x2مستقل و متغيرهاي طرف ديگر وابسته هستند.
الگوي پيشنهادي براي متغيرهاي کانونی در شکل شماره  1نمايش داده شده است و
براي ساير ريسک هاي مالی نيز الگو به همين ترتيب است.
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شکل  :1الگوی پیشنهادی برای متغیرهای کانونی

تعیین شدت اثر ریسک های مالی بر نسبت های مالی
همان طور که در قسمت قبل به تفصيل بيان شد براي تعيين شدت اثر ريسک هاي مالی بر
نسبت هاي مالی از روش تحليل همبستگی کانونی استفاده شده است .براي اين کار ابتدا
مقادير ريسکهاي مالی و نسبت هاي مالی مربوط به بانک هاي ملی ،ملت ،تجارت،
صادرات ،سرمايه ،رفاه ،کوثر ،سينا ،کارآفرين و پاسارگاد با استفاده از نرم افزار Excel

محاسبه شد .آمار توصيفی متغيرهاي سنجش ريسک هاي مالی و نسبت هاي مالی در شکل
شماره  2و 3نمايش داده شده است .مرحله بعد محاسبه شدت اثر ريسک ها بر نسبت هاي
مالی با استفاده از روش تحليل همبستگی کانونی است که نتايج آن از طريق نرم افزار
 Spssبدست آمده و در جدول شماره  1قرار داده شده است .براي آزمون معناداري ،نتايج
آزمون ويکلز در سطح اطمينان  0/01مورد استفاده قرار گرفته است.
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شکل  :2آمار توصیفی متغیرهای سنجش ریسک های مالی

ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی123 ...

شکل  :3آمار توصیفی متغیرهای سنجش نسبت های مالی
جدول  :1نتایج حاصل از روش تحلیل همبستگی کانونی
شدت اثر ریسک های مالی بر نسبت های مالی

P-value

ضریب کانونی

اثر ریسک نقدینگی بر نسبت های نقدینگی

0/000

0/697

اثر ریسک نقدینگی بر نسبت های اهرمی

0/000

0/644

اثر ریسک نقدینگی بر نسبت های سود آوری

0/000

0/624

اثر ریسک اعتباری بر نسبت های نقدینگی

0/000

0/550

اثر ریسک اعتباری بر نسبت های اهرمی

0/006

0/510

اثر ریسک اعتباری بر نسبت های سود آوری

0/006

0/479

اثر ریسک بازار بر نسبت های نقدینگی

0/004

0/560

اثر ریسک بازار بر نسبت های اهرمی

0/005

0/486

اثر ریسک بازار بر نسبت های سود آوری

0/003

0/545

همان طور که در جدول شماره  1مشخص است ،سطح اطمينان تمامی روابط کمتر از
 0/01بدست آمده است که وجود روابط را تاييد می کند و همچنين ضرايب کانونی که
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شدت اثر را تعيين می کند؛ از مقادير بدست آمده می توان نتيجه گرفت که ريسک هاي
نقدينگی با مقادير  0/644 ،0/697و  0/624بيشترين تاثير را بر نسبت هاي مالی بانک دارند.
همچنين براي درک بيشتر و مقايسه بهتر ،نمودار شماره  4شدت اثر ريسک ها بر نسبت ها
را نشان می دهد و همان طور که مشاهده می شود در مورد هر سه ريسک ،بيشترين شدت
اثر بر نسبت هاي نقدينگی است.

شدت اثر بر نسبت
های نقدینگی
شدت اثر بر نسبت
های اهرمی
شدت اثر بر نسبت
های سودآوری

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

شکل  :4نمودار شدت اثر ریسک های مالی بر نسبت های مالی

نتیجه گیری
در بررسی تحقيقات گذشته مشاهده می شود که مطالعات بسيار گسترده اي در ارتباط با
تاثير ريسک هاي مالی بر نسبت هاي مالی و درواقع عملکرد و کارايی موسسات مالی ،در
کشورهاي مختلف صورت گرفته است و اين موضوع اهميت و حساسيت ريسک هاي
مالی در موسسات مالی را بازگو می کند که می تواند منجر به سودآوري و يا ورشکستگی
شرکت ها شود.
از جمله موضوعاتی که بيشترين مطالعات را در بر می گيرد عبارت است از:
 تاثير ريسک هاي اعتباري بر نسبت هاي مالی و کارايی بانک ها

 تاثير ريسک هاي نقدينگی بر نسبت هاي مالی و کارايی بانک ها

 مدل سازي ريسک اعتباري مشتريان بانک ها
همان طور که مشاهده شد تحقيقات زيادي در زمينه رابطه بين ريسک هاي مالی و
نسبت هاي مالی صورت گرفته است و وجود رابطه معناداري بين اين دو ،مورد اثبات قرار
گرفته ا ست ولی مشخص نشده که بطور دقيق کدام يک از ريسک ها تاثير بيشتري بر

ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی125 ...

نسبت هاي مالی دارند از اين رو در اين تحقيق به اندازه گيري شدت اثر ريسک هاي مالی
بر نسبت هاي مالی پرداخته شد و در نتيجه محاسبات مشخص شد که ريسک هاي
نقدينگی بيشترين اثر را بر نسبت هاي مالی بانک دارند .از اين نتيجه می توان به صورت
کاربردي براي اولويت بندي ريسک هاي مالی در بانک ها براي مديريت هرچه بهتر آن ها
استفاده نشده است .لذا طرح تحقيق پيشنهادي ،اولويت بندي ريسک هاي مالی بر اساس
شدت تغييرپذيري که بر نسبت هاي مالی دارند ،است .بدين ترتيب که ميزان تغييرات ايجاد
شده در نسبت هاي مالی بانک تحت تاثير ريسک هاي مالی اندازه گيري شده و به عنوان
يکی از شاخص هاي اولويت بندي ريسک هاي مالی مورد استفاده قرار گيرد.
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