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چکیده

این پژوهش به تعیین تٔاثیر سپر سرمایه برای بانکها بهعنوان عاملی نظارتی و کنترلی در ارتباط
بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بانکها پرداخته است .در این پژوهش ،تعداد هشت بانک
برای دورٔه زمانی  ۱۳۹۵-۱۳۸۹مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور اندازهگیری معیار سپر سرمایه
(حفاظتی و ضدچرخهای) ،از سپر سرمایٔه بانکها (حفاظتی و ضدچرخهای) بهصورت متغیر
شاخص با اندازٔه یک برای بانکهای موجود در چارک باال با میزان باالی سپر سرمایه و با اندازٔه
صفر برای سایر بانکها استفاده شده است؛ و برای اندازهگیری ریسک نقدینگی از سه معیار
نسبت تسهیالت به سپرده ،نسبت ترکیب سپرده ،و نسبت سپرده به داراییها استفاده شده
است .همچنین برای ریسکپذیری بانک از دو معیار دفتری و بازاری بانک مطابق پژوهش خان
و همکاران ( )۲۰۱۶استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد متغیر تعاملی سپر سرمایه
و ریسک نقدینگی با ریسکپذیری دفتری بانک ارتباط معنیدار و معکوس دارد .ولی نتایج
پژوهش در مورد همین تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازاری بانک
تنها در مورد معیار کل سپردهها به کل داراییها (معیار معکوس ریسکنقدینگی) تٔایید شد.
واژههای کلیدی :سپر سرمایه ،ریسک نقدینگی ،ریسکپذیری بانک ،سپردههای بانکی.
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ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

۱۹۸

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸
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با توجه به اینکه در بحرانهای مالی اخیر جهانی خطرهای ناشی از مشکل نقدینگی مشهودتر
شده ،مرکز توجه اصالحات قوانین مالی به بحث نقدینگی بانکها معطوف شده است .در
واکنش به این فشارهای نظارتی ،معرفی قانون داد-فرانک والاستریت  ۱و نیز قانون حمایت
از مشتریان  ۲در ژوئیٔه  ،۲۰۱۰بانکهای بزرگ امریکا از قبیل جی پی مورگان چیس  ۳میزان
اوراق نقدشونده و وجوه نقد خود را در تالش برای کاستن از نگرانیها در مورد ریسک نقدینگی
افزایش دادند .بااینحال ،اینکه تٔاکیدات اخیرِ الزامات پیشنهادی بال  ۳بهصورت جهانی و
قانون داد-فرانک در داخل امریکا در مورد تٔامین نقدینگی میتواند ریسک بانکها را کاهش
دهد و کل نظام مالی را بهطور باثباتتری پیش ببرد ابهام وجود دارد؛ بنابراین ،درک بهتر
ارتباط بالقوه بین ریسک تٔامین نقدینگی بانکها و رفتارهای ریسکپذیری آنها در شرایطی
که اصالحات نظارتی جاری در قوانین بانکداری جهانی بانکها را به نقدینگی بیشتر نسبت به
گذشته سوق میدهد ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است (خان و همکاران .)۲۰۱۶ ،4
ریسک نقدینگی از دیرباز برای مدیریت مٔوسسات مالی و ثبات نظام مالی تهدید
قابلتوجهی شناخته شده است .بانکها معموالً به نگهداری یک حداقل سپر نقدینگی برای
ِ
مدیریت ریسک نقدینگی و برای محافظت از تکانههای کوچک مرتبط با نقدینگی توصیه
شدهاند(تیان  .)۲۰۰۹ ،5ازآنجاکه بیشتر منابع بانکها از محل سپردههای کوتاهمدت تٔامین
مالی میشود ،مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که نظام بانکی با آن
روبهروست .بر طبق پیشبینیهای نظری آکاریا و ناکوی  )۲۰۱۲( 6و وگنر  )۲۰۰۷( ۷در مورد
تٔاثیر نقدینگی کوتاهمدت در ریسکپذیری و ثبات بانک ،سطوح باالی داراییهای نقدشونده
میتواند بهصورت بالقوه ریسک بانک را افزایش دهد .در واقع ،سپردهها بانک را در مقابل
ریسکپذیری محافظت (ایمن) میکنند .بانکهای مرکزی نیز برای کنترل ریسکپذیری
بانکها ،استفاده از سپر سرمایه را الزام کردهاند؛ در واقع ،این سپر سرمایه منجر به

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

۱۹۹

محدودکردن مدیران بانکها در اعطای وامهای متهورانه در زمان کاهش ریسک نقدینگی
میگردد .با توجه به اینکه بانکها با دراختیارداشتن بخش عمدهای از نقدینگی جامعه نقش
بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفا میکنند و نظام بانکی در اقتصاد ایران عالوه بر
واسطٔه وجوه بودن در بازار پول ،بهدلیل عدم توسعٔه کافی بازار سرمایه نقش اساسی در تٔامین

بنابراین ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا سپر سرمایه در ارتباط بین ریسک
نقدینگی و ریسکپذیری بانکها تٔاثیر دارد؟
بر این اساس ،مسئله اصلی پژوهش تعیین تٔاثیر سپر سرمایه برای بانکها بهعنوان عاملی
نظارتی و کنترلی در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بانکها می باشد.در بخش
اول مقدمه و در بخش دوم ،ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد .و
در بخش سوم ،روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد  .روش انجام این پژوهش از
نوع همبستگی علّی است و با توجه به اینکه نتایج حاصل از پژوهش میتواند در فرایند
تصمیمگیری و در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد ،پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است.
قلمرو مکانی پژوهش مربوط به بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو
زمانی از سال  ۱۳۸۹تا سال  ،۱۳۹۵و قلمرو موضوعی پژوهش بررسی تٔاثیر سپر سرمایه
(حفاظتی و ضدچرخهای) در ارتباط ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بانکهاست .در ادامه
در بخش چهارم الگوی آزمون فرضیه ها و متغیرهای پژوهش مورد بحث قرار می گیرد ودر
بخش پنجم ،یافته های پژوهش و آزمون فرضیه ها ارائه می گردد و در نهایت در بخش
ششم ،بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گریده است.

 ۲ادبیات موضوع

ریسک نقدینگی شامل مواردی است که یک بانک توان اجرای تعهدات کوتاهمدت را نداشته
باشد یا بهعبارتی ،در تٔامین نیازهای متقاضیان وام یا دارندگان سپرده که قصد برداشت وجوه
خود را دارند ،ناتوان باشد (نیازی .)۱۳۸۴ ،آکاریا و نکوی ( )۲۰۱۲بهصورت نظری نشان
دادند زمانی که بانکها ریسک نقدینگی پایینی (ناشی از مقادیر باالی جریان ورود سپردهها)
دارند ،مدیران بانکها انگیزٔه ریسکپذیریشان افزایش مییابد که این کار را از طریق مبلغ
وامها بهوسیلٔه کاهش نرخ وامها بهمنظور افزایش پاداش خودشان انجام میدهند .در واقع بر
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مالی برنامههای میانمدت و بلندمدت اقتصادی کشور دارد ،ازاینرو بررسی عوامل
محدودکنندٔه ریسکپذیری بانکها از اهمیت بسزایی برخوردار است .آنچه پژوهش حاضر را
از پژوهشهای انجامشده در زمینٔه ریسکهای بانکی متمایز ساخته است بررسی تٔاثیر قوانین
محدودکنندٔه بانکی (سپر سرمایهای) در ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بانکهاست.

۲۰۰

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

طبق فرضیٔه جریان نقد آزاد ِجنسن  )۱۹۸۶(۱برای شرکتها ،که مدیران در مواجهه با جریان
نقد آزاد ممکن است سرمایهگذاریهای ناکارایی انجام دهند ،میتوان ثابت کرد چگونه ریسک
نقدینگی پایینِ ناشی از پذیرش سپردٔه زیاد باعث خواهد شد مدیران بانکها بهصورت
متهورانهای اقدام به اعطای تسهیالت کنند و در نهایت ریسک بانک را افزایش دهند.

قرار میگیرد ،به اندازٔه کافی بزرگ باشد .ازاینرو ،سپردههای مازاد باعث بیشاطمینانی
مدیران در مورد عدم مواجهٔه بانک با بحران نقدینگی در کوتاهمدت خواهد شد .بانکها ممکن
است با کمبود سرمایٔه ناشی از زیانهای مرتبط با وامهای متهورانٔه اعطایی مواجه شوند که
بهنوبٔه خود میتواند موجب ورشکستگی بانک شود (خان و همکاران.)۲۰۱۶ ،
چنگ ،هونگ ،و چینمن  )۲۰۱۵( ۲نشان دادند بر اساس نظریٔه کالسیک نمایندگی،
مدیران ریسکگریز سطوح باالتر پاداش را برای کار در شرکتهای مالی پرریسک مطالبه
میکنند ،زیرا آنها با عدم اطمینان بیشتری در ثروت خود مواجهاند .ازاینرو ،مدیران
بانکهای پرریسک بهمنظور دستیابی به پاداش بیشتر ،راهبرد تهاجمی در وامدهی را در
شرایط وجود نقدینگی زیاد در بانک دنبال میکنند.
ریسک نقدینگی از دیرباز برای مدیریت مٔوسسات مالی و ثبات نظام مالی بهعنوان تهدید
قابلِتوجهی شناخته شده است .بانکها معموالً به نگهداری یک حداقل سپر نقدینگی برای
مدیریت ریسک نقدینگی و برای محافظت از تکانههای کوچک مرتبط با نقدینگی توصیه
شدهاند (کیلی  .)۱۹۹۰،۳بر طبق پیشبینیهای نظری آکاریا و ناکوی ( )۲۰۱۲و وگنر ()۲۰۰۷
در مورد تٔاثیرات نقدینگی کوتاهمدت در ریسکپذیری و ثبات بانک ،سطوح باالی داراییهای
نقدشونده میتواند بهصورت بالقوه ریسک بانک را افزایش دهد .در واقع ،سپردهها بانک را در
مقابل ریسکپذیری محافظت میکنند و بانکهای دارای سپردههای بیشتر ریسک نقدینگی
کمتری دارند ،که بهنوبٔه خود نظم بازار را کاهش میدهد و منجر به افزایش ریسک بانکها
میشود.
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بانکهای با سپردههای بیشتر ممکن است استانداردهای وامدهی را کاهش دهند ،زیرا پاداش
مدیران بانک میتواند تا حدی بر اساس میزان وامهایی باشد که شاخصی برای سنجش
عملکرد آنها باشد .بانکها تنها درصورتی برای بررسی تصمیمات مدیران در مورد استاندارد
وامدهی اقدام به حسابرسی پرهزینه میکنند که کاهش نقدینگی که توسط بانک تحتتٔاثیر

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

۲۰۱

طبق سند بال  ۳که در ژوئن۲۰۱۱منتشر شد ؛ بانکها باید دو نوع سپر سرمایٔه حفاظتی
و ضدچرخهای را قبل از دورههای زمانی وقوع بحران و فراتر از حداقلهای مقرراتی نگهداری
نمایند .شروع به ایجاد سپر حفاظتی از اول ژانویٔه  ۲۰۱۶تا پایان سال  ۲۰۱۸بوده است و از
اول ژانویٔه سال  ۲۰۱۹بهطور کامل این الزامات الزماالجراست .سپر حفاظتی از ۰٫۶۲۵درصد

 )۲۰۱۳،محددیت های توزیع سرمایه برای بانکی که سطوح سرمایٔه آن کمتر از این دامنه قرار
گیرد ،اعمال میشود .بانکها درصورتیکه دچار زیان شوند ،هنگامی که سطوح سرمایٔه آنها
در دامنٔه حفاظتی قرار گیرد ،قادر به انجام فعالیتهای تجاری خود بهصورت عادی خواهند
بود .محدودیتها تنها در خصوص توزیع سود و نه در خصوص عملیات بانک اعمال میشود.
محدودیتهای توزیع سود برای بانکهایی که سطوح سرمایٔه آنها کمتر از دامنه قرار گیرد،
هر میزان که سطوح سرمایٔه بانک به الزامات حداقل سرمایه نزدیک شود افزایش مییابد.
جدول  ۱نسبتهای حداقل سرمایٔه حفاظتی یک بانک را که باید در سطوح مختلف نسبتهای
سرمایٔه عادی الیٔه  ۱رعایت شود ،نشان میدهد.
جدول ۱
استانداردهای حداقل سرمایٔه حفاظتی برای هر بانک
نسبتهای حداقل سرمایٔه حفاظتی
(بهعنوان درصدی از سود)

نسبتهای سرمایٔه عادی الیٔه ۱

٪۱۰۰

٪۴٫۵-٪۵٫۱۲۵

٪۸۰

٪۵٫۱۲۵-٪۵٫۷۵

٪۶۰

٪۵٫۷۵-٪۶٫۳۷۵

٪۴۰

٪۶٫۳۷۵-٪۷٫۰

٪۰

<٪۷٫۰

سپر ضدچرخهای بهدنبال این هدف است که اطمینان ایجاد کند که الزامات سرمایهای
بخش بانکی شرایط مالی در سطح کالن را که بانکها در آن فعالیت میکنند نیز در نظر
میگیرد .زمانی که تشخیص داده میشود رشد اعتباری کل بیشازحد منجر به ایجاد ریسک
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داراییهای موزون به ریسک ( )RWAsدر اول ژانویٔه  ۲۰۱۶شروع گردید و در هر سال پس
از آن به میزان .۶۲۵درصد افزایش یافت تا به میزان نهایی یعنی ۲٫۵درصد داراییهای موزون
به ریسک در اول ژانویٔه سال  ۲۰۱۹رسید .میزان سپر سرمایٔه حفاظتی  ۲٫۵درصد که شامل
سرمایٔه عادی الیٔه  ۱است ،بیش از الزامات حداقل سرمایٔه نظارتی تعیین گردیده است(.کینگ

۲۰۲

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

در سطح سیستم میگردد ،مقامات ملی این سپر را بهمنظور ایجاد اطمینان از اینکه نظام
بانکی بهمنظور محافظت از خود در مقابل زیانهای بالقؤه آتی دارای سپر سرمایه است ،الزامی
میکنند .بانکها مقیدند سپر ضدچرخهای که از میزان صفر تا  ۲٫۵درصد کل داراییهای
موزون به ریسک آنهاست ،داشته باشند .درصورتیکه بانک ملزم به رعایت سپر ضدچرخهای

جدول ۲
استانداردهای حداقل سرمایٔه حفاظتی برای هر بانک زمانی که بانک ملزم به رعایت الزام سپر
ضدچرخهای  ۲٫۵درصد است.
نسبتهای حداقل سرمایٔه حفاظتی
(بهعنوان درصدی از سود)

نسبتهای سرمایٔه عادی الیٔه ۱

۱۰۰٪

۴٫۵٪-۵٫۷۵٪

۸۰٪

<۵٫۷۵٪-۷٫۰٪

۶۰٪

<۷٫۰٪-۸٫۲۵٪

۴۰٪

<۸٫۲۵٪-۹٫۵٪

۰٪

<۹٫۵٪

سرمایٔه عادی الیٔه  ۱عبارت است از :سهام عادی ،صرف سهام ،سود انباشته ،مجموع
سایر درآمدهای جامع و سایر اندوختهها ،سهام عادی منتشرشده توسط واحدهای تابعٔه بانک
و مشمول تلفیق که توسط اشخاص ثالث (اقلیت) نگهداری میشود.
ازآنجاکه سپر سرمایه احتمال ورشکستگی بانک را کاهش میدهد ،بانکهایی که پرتفوی
داراییهای پرریسکی دارند سپر سرمایٔه بیشتری نیز دارند (شیم  .)۲۰۱۳ ،۱بنابراین ،داشتن
سپر سرمایٔه بیشتر نشاندهندٔه داشتن داراییهای پرریسک است و چنین بانکهایی
سرمایهگذاریهای متهورانه انجام نمیدهند .الزامات مرتبط با نگهداری سپر سرمایه برای
مقابله با ریسک ،بانکها را مجبور به کاهش فعالیتهای وامدهی  -که یکی از فعالیتهای

Shim
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 ۲٫۵درصد باشد ،نسبت سرمایٔه حفاظتی که در سطوح مختلف سرمایٔه عادی الیٔه  ۱باید
رعایت کند ،به شرح زیر است:

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

۲۰۳

پرریسک بانک است  -میکند (تاکور  .)۱۹۹۶ ،۱کونیشی و یاسودا  )۲۰۰۴( ۲نشان دادند
اعمال الزامات مربوط به سپر سرمایه به کاهش ریسکپذیری بانکهای تجاری منجر میشود.
بهطور مشابه ،رپوللو  )۲۰۰۵( ۳نشان داد ریسکپذیری بانک با سپر سرمایه ارتباط معکوس
دارد .ریسک نقدینگی ارتباط معکوسی با ریسک بازار دارد (درهمن و نیکوالو  )۲۰۱۳ ،4و

بحران مالی شود.
بهطورکلی ،مطالعات گذشته استدالل میکنند که الزام داشتن سپر سرمایه ،بانکها را
ملزم به افزایش سرمایه برای اجتناب از متحملشدن جریمٔه ناشی از نقض حداقل سپر سرمایه
میکند و این مسئله تٔاثیرات الزم را در کاهش ریسک بانک خواهد داشت (جانگ .)۲۰۱۲،5
دیاموند و دایبیویگ  )۱۹۸۳( 6نشان دادند جذب سپرده توسط بانکها ،بانکها را در
معرض ریسک نقدینگی قرار میدهد .سپردهگذاران بهطور تصادفی سپردههای خود را برداشت
میکنند و اگر برداشت سپردهها بیشتر از سپرهای نقدینگی بانکها باشد ،بانکهای مرکزی
بهعنوان پشتوانٔه نهایی به بانکها قرض میدهند .
آکاریا و ناکوی ( )۲۰۱۲در پژوهشی با عنوان «بذرهای یک بحران :یک تئوری از نقدینگی
بانک و ریسکپذیری آن طی یک چرخٔه تجاری» به بررسی تٔاثیر نقدینگی در ریسکپذیری
بانک پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد بانکها در واکنش به حجم سپردههای باال
بهطور متهورانهای اقدام به وامدادن با نرخهای پایین میکنند .خان و همکاران ( )۲۰۱۶در
پژوهشی با عنوان «ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بانک» به بررسی ارتباط بین نسبت سپرده
و ریسکپذیری بانکهای ایاالت متحده طی سالهای  ۱۹۸۶تا  ۲۰۱۴پرداختند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد کاهش در ریسک نقدینگی که ناشی از افزایش در نسبت کل سپردهها به کل
داراییهاست ،منجر به افزایش ریسکپذیری بانک با استفاده از معیارهای داراییهای
1
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بانکها ملزم به نگهداری بخش معینی از سپردههای خود تحت عنوان ذخیرٔه نقدینگی بهشکل
داراییهای جاری با کیفیت باال در اختیار بانک مرکزی هستند .در نتیجه ،سپردههای بیشتر
در واقع شاخصی از نگهداری دارایی جاری بیشتر نیز است .سطوح نقدینگی در طول زمان
نوسان دارد ،و بنابراین نگرانیهایی وجود دارد که سطح باالی نقدینگی میتواند منجر به

۲۰۴

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

ریسکدار ،معیار ایجاد نقدینگی معیار  z-scoreمیگردد .همچنین نشان دادند اندازٔه بانک
و سپرهای سرمایهای و بحرانهای مالی جهانی ریسکپذیری بانکها را در زمان رویارویی با
ریسک نقدینگیِ پایین محدود میکنند .
خوشسیما و تاش ( )۱۳۹۱در پژوهش خود به بررسی تٔاثیر ریسکهای اعتباری،

رتبهبندی بانکها و برتری نسبی روش پارامتریک نسبت به روش ناپارمتریک است .همچنین
یافتههای پژوهش بیانگر آن است که ارتباط معناداری بین ریسک اعتباری ،عملیاتی،
نقدینگی ،و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد .امیری ( )۱۳۹۲در پژوهشی با عنوان
«بررسی رابطٔه بین ریسک اعتباری با سودآوری و نقدینگی در بانکهای عضو بورس اوراق
بهادار تهران با تٔاکید بر نقش تعدیلی نظام راهبری شرکتی» رابطٔه بین ریسک اعتباری با
سودآوری و نقدینگی را در نُه بانک عضو بورس اوراق بهادار بررسی کرد .نتایج پژوهش وی
نشان داده است ریسک اعتباری تٔاثیر منفی در شاخص سودآوری دارد ،اما اثری در نقدینگی
نداشته است .آذرپندار ( )۱۳۹۳به بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی و اعتباری در صنعت
بانکداری ایران طی دورٔه زمانی  ۱۳۸۲تا  ۱۳۹۱پرداخته است .نتایج مطالعٔه وی نشان داد بین
ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی ارتباط منفی وجود دارد و این رابطه از سمت ریسک
اعتباری به ریسک نقدینگی شدیدتر است .بهعبارتی ،اثرهای متغیر ریسک اعتباری بهعنوان
یک متغیر غالب در این ارتباط مطرح است و بهاصطالح اثرهای آن بهعنوان پدیدٔه چشمگیری
بروز خواهد کرد .فردوسی و فطرس ( )۱۳۹۶در پژوهشی با عنوان «اثرات ریسک اعتباری و
ریسک نقدینگی بر عملکرد بانکها» ،از دادههای ساالنٔه  ۳۱بانک طی دورٔه  ۱۳۸۶تا ۱۳۹۳
برای بررسی اثر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در عملکرد نظام بانکی ایران استفاده کرده
است .نتایج پژوهش آنها نشان داده است که ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در سودآوری
بانکها تٔاثیر منفی دارد.
نتایج مطالعات گذشته در ارتباط با ریسک نقدینگی و ریسک بازار و ریسک اعتباری در
جدول  ۳آمده است
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عملیاتی ،و نقدینگی در کارایی نظام بانکی ایران پرداختند .بهمنظور ارزیابی کارایی و
رتبهبندی بانکها ،انتخاب الگوی بهینهسازی ریاضی استفاده شده است .در این راستا۱۵ ،
بانک بهعنوان جامعٔه آماری پژوهش طی سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۲۸۹مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش بیانگر تفاوت دو روش پارامتریک و ناپارامتریک در ارزیابی کارایی و

۲۰۵

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

جدول ۳
نتایج مطالعات گذشته در ارتباط با ریسک نقدینگی و ریسک بازار و ریسک اعتباری
مطالعه

نتیجه

آکاریا و نکوی ()۲۰۱۲

بین ریسک نقدینگی با ریسکپذیری بانکها رابطٔه منفی وجود دارد.

خان و همکاران ()۲۰۱۶
آذرپندار ()۱۳۹۳

بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی رابطٔه منفی وجود دارد.

فردوس و فطرس ()۱۳۹۶

ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در سودآوری بانک تٔاثیر منفی دارد.

خوشسیما و تاش ()۱۳۹۱

بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در بانکها ارتباط معناداری وجود دارد.

شیم ()۲۰۱۳

بین داراییهای پرریسک و سپر سرمایه در بانکها رابطٔه مثبت وجود دارد.

کونیشی و یاسودا ( )۲۰۰۴و
رپوللو ()۲۰۰۵

بین ریسکپذیری بانکها با سپر سرمایه ارتباط معکوس (منفی) وجود دارد.

ریسکهای مالی ریسکهاییاند که بهشدت به یکدیگر وابستهاند و در مجموع ریسک کلی
بانک را افزایش میدهند (اسدیپور )۱۳۸۴ ،و به دو دسته ریسک خاص و بازار تقسیم
میشوند .ریسک خاص شامل ریسکهای نقدینگی ،اعتباری ،و ریسک ساختار سرمایه ،و
ریسک بازار شامل ریسکهای نوسان نرخ بهره ،ارزی ،و قیمت است (بیسیس  .)۱۹۹۹ ،۱بر
اساس جمع بندی تحقیقات گذشته که به بررسی ارتباط بین ریسکهای مختلف (نقدینگی،
بازار ،اعتباری ،و…) بر هم متمرکز بودهاند و با توجه به اینکه سند بال  ۳برای کنترل ریسک
نقدینگی و سایر ریسکهای مرتبط بانکی ،بانکها را ملزم به رعایت سپر سرمایٔه حفاظتی و
ضدچرخهای طبق استانداردهای فوق کرده است ،این پژوهش بهدنبال بررسی تٔاثیر سپر
سرمایه در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها ،فرضیات پژوهش
را به شرح زیر بیان کرده است.

 ۳روششناسی پژوهش

روش انجام کار از نوع همبستگی علّی است و بهدلیل اینکه نتایج حاصل از پژوهش میتواند
در فرایند تصمیم گیری و در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد ،این پژوهش از لحاظ هدف
کاربردی است .قلمرو مکانی پژوهش مربوط به بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران ،قلمرو زمانی از سال  ۱۳۸۹تا سال  ،۱۳۹۵و قلمرو موضوعی پژوهش بررسی تٔاثیر سپر
Bessis
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درهمن و نیکوالو ()۲۰۱۳

بین ریسک نقدینگی با ریسک بازار رابطٔه منفی وجود دارد.
بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بانکها رابطٔه منفی وجود دارد.

۲۰۶

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

سرمایه (حفاظتی و ضدچرخهای) در ارتباط ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بانکهاست.
بانکهای جامعٔه آماری جهت آزمون فرضیهها بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهراناند .با توجه به وجود برخی ناهماهنگیها و عدم تجانس بین اعضای جامعه ،کلیٔه
بانکهای جامعٔه آماری که دارای شرایط زیر بودهاند انتخاب و بقیه حذف شدهاند :الف-

معامالتی بیش از شش ماه نداشته باشند .د -بانکها طی سالهای  ۱۳۸۹تا  ۱۳۹۵سال
مالی خود را تغییر نداده باشند .با توجه به اینکه برای آزمون فرضیههای پژوهش الزم بود
ارتباط ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بانک با یک سال وقفه بررسی شود ،به دادههای یک
سال قبل نیاز بود .بنابراین ،دورٔه مورد بررسی برای متغیرهای مستقل و کنترلی از سال ۱۳۸۹
تا  ۱۳۹۴و برای متغیرهای وابسته از سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۵است .اعمال محدودیتهای یادشده
به انتخاب هشت بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  -بانکهای اقتصاد نوین،
انصار ،تجارت ،سینا ،صادرات ،ملت ،کارآفرین و پستبانک  -انجامید.
با توجه به مطالب یادشده ،فرضیههای پژوهش بدینصورت بیان میشود:
فرضیٔه اصلی پژوهش :سپر سرمایه در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بانک
تٔاثیر دارد.
فرضیٔه فرعی اول :سپر سرمایه در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری دفتری بانک
تٔاثیر دارد.
 فرضیه فرعی .۱-۱سپرسرمایه بر ارتباط بین نسبت تسهیالت به سپرده و ریسکپذیری دفتری بانک تاثیر دارد.
 فرضیه فرعی .۲-۱سپرسرمایه بر ارتباط بین نسبت ترکیب سپرده و ریسک پذیریدفتری بانک تاثیر دارد.
 فرضیه فرعی .۳-۱سپرسرمایه بر ارتباط بین نسبت سپرده به دارایی و ریسک پذیریدفتری بانک تاثیر دارد.
فرضیٔه فرعی دوم :سپر سرمایه در ارتباط بین نسبت ریسک نقدینگی و ریسکپذیری
بازاری بانک تٔاثیر دارد.
 فرضیه فرعی  .۱-۲سپرسرمایه برارتباط بین نسبت تسهیالت به سپرده و ریسکپذیری بازاری بانک تاثیر دارد.
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بانکها قبل از سال  ۱۳۸۹در بورس پذیرفته شده باشند و برای دورٔه زمانی  ۱۳۸۹تا ۱۳۹۵
صورتهای مالی تهیه و به بورس ارائه کرده باشند و همچنین اطالعات مربوط به متغیرهای
انتخابشده در این پژوهش را دارا باشند .ب -برای رعایت قابلیت مقایسهپذیری ،دورٔه مالی
آنها منتهی به پایان اسفند باشد .ج -در طول هریک از سالهای دورٔه پژوهش ،وقفه

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

-

۲۰۷

فرضیه فرعی .۲-۲سپرسرمایه بر ارتباط بین نسبت ترکیب سپرده و ریسک پذیری
بازاری بانک تاثیر دارد.
فرضیه فرعی .۳-۲سپرسرمایه بر ارتباط بین نسبت سپرده به دارایی و ریسک پذیری
بازاری بانک تاثیر دارد.

الگوی کلی آزمون فرضیههای پژوهش به شرح الگوی ( )۱در زیر است:

()۱

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑡 = 𝛼۰ + 𝛼۱ 𝐶𝐵𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۲ 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۳ 𝐶𝐵𝑖,𝑡−۱
∗ 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۴ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۵ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۶ 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡−۱
𝑡+ 𝛼۷ 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡−۱ + 𝜀𝑖,

که در آن Riski,t ،نشاندهندٔه یکی از دو معیار ریسکپذیری کلی بانک ( Z-Scoreو )SRV
است که در ادامه آمده است و بهترتیب شامل معیار دفتری ریسکپذیری بانک و معیار بازاری
ریسکپذیری بانک است؛  CBi,t-1نشاندهندٔه سپر سرمایه (حفاظتی و ضدچرخهای)
بانکهاست؛  Liquidityi,t-1نشاندهندٔه یکی از سه معیار ریسک نقدینگی بانک است که در
ادامه توضیح داده شده است.

 ۱.۴متغیر وابسته :ریسکپذیری بانک

معیار دفتری ریسکپذیری بانک ( :)Z-Scoreبرای اندازهگیری ریسکپذیری بانک از
الگوی هاستن و همکاران ( ) ۲۰۱۰استفاده شده است که یک معیار دفتری از ریسک بانک
است .بهکارگیری این معیار در اندازهگیری ریسکپذیری بانک معمول است Z-Score .برابر
است با حاصلجمع بازده داراییها و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها تقسیم بر
انحراف معیار بازده داراییها که نشاندهندٔه تعداد انحرافات پایینتر از میانگین است که
بهموجب آن سود باید کاهش یابد ،بهطوری که تقلیل حقوق صاحبان سهام را ثابت کند.
بهاینترتیب Z-Score ،فاصلٔه از عدم توانایی در پرداخت دیون را اندازهگیری میکند .این
معیار بهطور گستردهای در ادبیات پژوهشی اخیر برای اندازهگیری ریسک بانک بهکار گرفته
شده است :لیون و لوین ( ،)۲۰۰۹رامایاندی و همکاران ( ،)۲۰۱۴خان و همکاران (،)۲۰۱۶
که بهصورت الگوی ( )۱اندازهگیری میشود.
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 ۴الگوی آزمون فرضیهها و متغیرهای پژوهش

۲۰۸
()۲

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸
)

𝑦𝑡𝑖𝑢𝑞𝐸

(𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡+

𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴
𝑛𝑟𝑢𝑡𝑒𝑅 𝑓𝑜 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑖𝑣𝑒𝐷 𝑑𝑟𝑎𝑑𝑛𝑎𝑡𝑆 = 𝑆𝐸𝑅𝑂𝐶𝑆 𝑍 −
𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑛𝑜

همکاران ( ،)۲۰۱۶از انحراف معیار بازده داراییهای سال جاری و سال قبل استفاده شده
است .در این الگو بعد از محاسبٔه  ،Z-Scoreاز آن لگاریتم طبیعی گرفته میشود و با توجه به
اینکه کاهش در این معیار نشاندهندٔه ریسک باالی بانک و افزایش آن نشاندهندٔه ریسک
پایین بانک است ،بهمنظور ارائٔه تفسیرهای مطلوبتر و مربوطتر این معیار در ( )-۱ضرب
میشود تا افزایش آن افزایش ریسکپذیری و کاهش آن کاهش ریسکپذیری بانک را نشان
دهد.
۱
معیار بازاری ریسکپذیری بانک (انحراف معیار بازده سهام بانک  :)SRVمعیار
دیگری که برای اندازهگیری ریسکپذیری بانک مطابق پژوهش خان و همکاران ( )۲۰۱۶مورد
استفاده قرار گرفته است یک معیار ارزیابی مبتنی بر بازار است که بهصورت انحراف معیار بازده
سهام بانک محاسبه می شود .انحراف معیار بازده ماهانه برای هر بانک از بازده روزانٔه سهام
برای هر ماه محاسبه شده است؛ به اینصورت که ابتدا بازده روزانٔه سهام محاسبه و برای
محاسبٔه بازده ماهانه ،میانگین بازدههای روزانه محاسبه شده است .و در نهایت برای محاسبٔه
انحراف معیار بازده سهام بانک ،انحراف معیار بازده ماهانه مطابق الگوی ( )۲زیر محاسبه
شده است.
()۳

̅ ۲
∑n
) i=۱(Ri −Ri
n

√ = SRVi

که در آن Ri :بازده ماهانٔه سهام بانک  iدر سال  tاست که از میانگین بازده روزانٔه سهام بانک
 iدر ماه  t1حاصل شده است .برای محاسبٔه بازده روزانه نیز قیمت پایانی روز جاری منهای
قیمت پایانی روز قبل تقسیم بر قیمت پایانی روز قبل سهم میشود؛  Ṝiمیانگین بازده ماهانٔه
سهام بانک  iدر سال  tاست؛  nتعداد ماههای معامله در هر سال است.

)Standard Deviation Of Bank Stock Returns (SRV

1
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که در آن Return on Asset ،بازده داراییهای بانک که از تقسیم سود خالص بر کل
داراییهای بانک  iدر سال  tحاصل میشود؛  Equity/Assetنسبت حقوق صاحبان سهام
به کل داراییهای بانک  iدر سال t؛  Standard Deviation of Return on Assetانحراف
معیار بازده داراییهای بانک  iدر سال  tاست که برای محاسبٔه آن مطابق پژوهش خان و

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

۲۰۹

در این الگو SRVi ،نشاندهندٔه انحراف معیار بازده سهام هر بانک است که هرچه این
انحراف از میانگین باالتر باشد ،نشاندهندٔه ریسکپذیری بیشتر بانک و هرچه کمتر باشد،
نشاندهندٔه ریسکپذیری کمتر بانک است.

 ۲.۴متغیرهای مستقل

ریسکپذیری بانک با فاصلٔه زمانی حاصل میشود .طبق این دیدگاه ،کاهش در ریسک
نقدینگی در سال جاری منجر به افزایش ریسکپذیری بانک در سال آتی میشود .به همین
منظور ،تمام متغیرهای ریسک نقدینگی در پژوهش حاضر برای دورٔه مالی  t-1محاسبه
میشوند.
نسبت تسهیالت به سپرده( :)LDبرابر است با خالص تسهیالت اعطایی تقسیم بر کل
سپردهها برای بانک  iدر دورٔه مالی  .t-1این نسبت نشاندهندٔه قسمتی از سپردههاست که
پشتوانٔه وامهای پرداختیاند .این نسبت درجهای را نشان میدهد که یک بانک میتواند
کسبوکار وامدهی خود را از محل سپردههایش تٔامین کند (عرب مازار یزدی و همکاران،
.)۱۳۹۲
نسبت ترکیب سپرده( :)SDاین نسبت برابر است با سپردههای دیداری تقسیم بر
سپردههای مدتدار و میزان وجوه ثابت هر بانک را نشان میدهد .کاهش این نسبت
نشاندهندٔه افزایش سپردههای مدتدار و کاهش در نیازهای نقدینگی است (همان).
نسبت کل سپردهها به کل داراییها( :)DAاین نسبت مطابق پژوهش آچاریا و ناکوی
( )۲۰۱۲که اعتقاد داشتند هرچه سپردٔه بانک افزایش یابد ،مدیران بانک را به ریسکپذیری
بیشتر تحریک خواهد کرد ،بانکهای با سپردههای بیشتر ریسک نقدینگی پایینتری دارند و
مدیران ازآنجاکه احتمال کم تری وجود دارد که بانک با بحران مالی مواجه شود ،ریسک
بیشتری را خواهند پذیرفت.
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ریسک نقدینگی( :)LRدر پژوهش حاضر مطابق پژوهش خان و همکاران ( ،)۲۰۱۶برای
بررسی ارتباط ریسک نقدینگی با ریسکپذیری بانک از دادههای سال قبل برای متغیرهای
ریسک نقدینگی استفاده شده است .در واقع ،فرض شده است ارتباط بین ریسک نقدینگی و

۲۱۰

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

 ۱.۲.۴متغیر تعدیلگر

 ۲.۲.۴متغیرهای کنترلی
در انتخاب این متغیرها از برخی ویژگیهای بانک استفاده شده است که در ریسکپذیری بانک
تٔاثیرگذار بوده و بهطور گستردهای در پژوهشهای پیشین از قبیل کاسو و همکاران ،)۲۰۱۱( ۲
6
دیستینگوئین و همکاران  ،)۲۰۱۳( ۳گونزالس  ،)۲۰۰۵( 4لیون و لوین  ،)۲۰۰۹( 5لی و سی
( ،)۲۰۱۳رامایاندی و همکاران  ،)۲۰۱۴( ۷خان و همکاران ( )۲۰۱۶مورد استفاده قرارگرفته
است.
۸
اندازٔه بانک ( )sizeبرای محاسبه اندازه بانکها از معیارهای مختلفی همچون لگاریتم
طبیعی کل داراییهای بانک ،لگاریتم طبیعی ارزش بازار بانک ،لگاریتم طبیعی خالص ارزش
دفتری استفاده میشود .در این بین برای بانکهای غیر بورسی با توجه به اینکه ارزش بازار
آنها مشخص نیست بنابراین نمیتوان از این معیار استفاده کرد و چون برخی از بانکها به
تازگی تاسیس شده اند و برخی از بانکها  ،بانکهای قدیمی هستند که در ترازنامهشان،
داراییها به بهای تمام شده لحاظ گردیدهاند و اثر تورم در اقالم ترازنامه لحاظ نشده است.
لذا از معیار کل داراییها به خاطر عدم تطابق زمانی تحصیل داراییها نیز نمیتوان استفاده
نمود .لذا در این تحقیق برای اندازهگیری اندازه بانک از متغیر کل درآمد بانک استفاده شده
است که از طریق لگاریتم طبیعی درآمد بانک در دوره مالی  t-1قابل محاسبه است.

1

capital buffer
Casu et al
3
Distinguin et al
4
Gonzalez
5
Laeven & Levine
6
Lee & Hsieh
7
Ramayandi et al
8
Sizei,t-1
2
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سپر سرمایٔه بانکها  :)CB(۱سپر سرمایه طبق سند بال  ۳به دو گروه سپر حفاظتی و سپر
ضدچرخهای تقسیم میگردد .این معیار مطابق با پژوهش خان و همکاران ( ،)۲۰۱۶بهصورت
متغیر شاخص با اندازٔه یک برای بانکها ی موجود در چارک باال با میزان باالی سپر سرمایه
(حفاظتی و ضدچرخهای) و با اندازٔه صفر برای سایر بانکها اندازهگیری میشود.

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

۲۱۱

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها  )Equity(۱برابر است با مجموع حقوق
صاحبان سهام تقسیم بر کل دارییهای بانک  iبرای دورٔه مالی t-1؛
بازده داراییها  )ROA(۲که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع
داراییهای بانک  iدر دورٔه مالی  t-1بهدست میآید؛

 ۵یافتههای پژوهش
 ۱.۵آمار توصیفی

جدول  ۴آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد ،که بیانگر پارامترهای

توصیفی برای هر متغیر بهصورت مجزاست .این پارامترها عمدتاً شامل اطالعات مربوط به
شاخصهای مرکزی نظیر میانگین ،میانه ،و همچنین ،اطالعات مربوط به شاخصهای
پراکندگی نظیر انحراف معیار است .مهمترین شاخص مرکزی ،میانگین است و شاخص
مناسبی برای نشاندادن مرکزیت دادههاست؛ برای مثال ،میانگین متغیر معیار بازاری
ریسکپذیری بانک (انحراف معیار بازده سهام بانک) برابر با ( )-۴٫۴۹۳است و بیانگر آن
است که پراکندگی بازده سهام حول میانگین آن در شرکتهای بانکیِ نمونٔه انتخابی از بورس
اوراق بهادار بهطور میانگین برابر با  ۴٫۵است .یا مقدار میانگین برای متغیر نسبت سپرده به
دارایی نشان میدهد که بهطور میانگین در بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
سپردههای بانکی  ۷۷درصد از کل داراییهای بانکها را تشکیل میدهند.

1

Equityi,t-1
ROAi,t-1
3
Loani,t-1
2
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نسبت تسهیالت به کل داراییها  )Loan(۳که از تقسیم مجموع تسهیالت اعطایی بر
مجموع داراییهای بانک  iدر دورٔه مالی  t-1بهدست میآید.

۲۱۲

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

جدول ۴
آمار توصیفی
میانه

انحراف معیار حداقل

۴٫۴۳
-۴٫۴۹
-

۱٫۳۶

-۷٫۹۳

۲٫۲۳
-

معیاردفتری ریسک پذیری بانک

Z-Score

۴۸

۰٫۰۱۰

۰٫۰۰۲

۰٫۰۵۳

۰٫۱۶
۰٫۲۹

۰٫۰۸۶
۰٫۰۲۳

۰٫۹۸۹
۰٫۹۶۷

معیاربازاری ریسکپذیری بانک*

SRV

۴۸

۰٫۰۱۰ ۰٫۰۱۲

نسبت تسهیالت به سپرده
نسبت ترکیب سپرده

LD
ST

۴۸
۴۸

۰٫۷۹۵ ۰٫۷۶۹
۰٫۱۸ ۰٫۲۸

۰٫۵۸

۰٫۹۴

۰٫۰۳
۱۴٫۳

۰٫۱۶
۱۸٫۶

نسبت سپرده به دارایی

DA

۴۸

۰٫۷۷

۰٫۷۷

۰٫۱۰

۴۸
۴۸

۰٫۰۷۹
۱۶٫۵

۰٫۰۶
۱۶٫۳

۰٫۰۴
۱٫۳۳

بازده داراییها

ROA

۴۸

۰٫۰۱۲ ۰٫۰۱۶

۰٫۰۱۴

۰٫۰۵۲ ۰٫۰۰۰۲

نسبتتسهیالت به داراییها

Loan

۴۸

۰٫۶۱

۰٫۱۵

۰٫۷۳

۰٫۵۷

۰٫۰۶۵

* انحرافمعیار بازده سهام بانک

 ۲.۵آزمون فرضیهها و نتایج آن
روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش رگرسیون با استفاده از دادههای ترکیبی است.
برای تعیین الگوی مناسب بهمنظور تخمین الگوهای پژوهش ،آزمون  Fلیمر و هاسمن اجرا
میشود که نتایج در جدول  ۵مشاهده میشود .قبل از آزمون  Fلیمر ،هاسمن ،و آزمون
برقراری فروض کالسیک رگرسیون ،آزمون همخطی اجرا شد .همخطی وضعیتی است که
نشان میدهد متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است .در همٔه آزمونها،
مقدار آمارٔه  VIFبرای همٔه متغیرها کمتر از  ۱۰بهدست آمد ،بنابراین مشکل همخطی بین
متغیرهای مستقل پژوهش وجود نداشت .نتایج آزمون ناهمسانی واریانس برای الگوهای
رگرسیونی فرضیٔه  ۲-۲و  ۳-۲پژوهش وجود آنها را تٔایید میکند؛ ازاینرو بهمنظور رفع
مشکل ناهمسانی واریانس و بهمنظور اجرای الگوی رگرسیون برای این فرضیات از روش
حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSاستفاده میشود.
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متغیرها

نماد

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی Equity
Size
اندازٔه بانک

تعداد مشاهدات میانگین

حداکثر

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

۲۱۳

جدول ۵
نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن
الگوهای پژوهش

الگوی فرضیٔه
فرعی ۲ -۱
الگوی فرضیٔه
فرعی ۳ -۱
الگوی فرضیٔه
فرعی ۱ -۲
الگوی فرضیٔه
فرعی ۲ -۲
الگوی فرضیٔه
فرعی ۳ -۲

آزمون  Fلیمر
آمارٔه F

معنیداری

نتیجه

آمارٔه خیدو

معنیداری

۰٫۷۵۸

۰٫۶۲۶

تلفیقی

---

---

---

۰٫۳۷۳

۰٫۹۱۲

تلفیقی

---

---

---

۰٫۴۸۱

۰٫۸۴۱

۱٫۷۸۹

۰٫۱۲۳

۲٫۷۰۴

۰٫۰۲۵

۲٫۶۳

۰٫۰۲۸

تلفیقی
تلفیقی
تابلویی
(پانلی)
تابلویی
(پانلی)

---

---

---

---

---

---

۱۸٫۹

۰٫۰۰۸

اثرات ثابت

۱۸٫۴

۰٫۰۱۰

اثرات ثابت

منبع :محاسبات محقق

همانطور که در جدول  ۶مشاهده میشود ،الگوی رگرسیون ( )۱برای فرضیٔه اصلی اول
پژوهش مبنی بر اینکه سپر سرمایه (حفاظتی و ضدچرخهای) در ارتباط بین ریسک نقدینگی
و ریسکپذیری دفتری بانک تٔاثیر دارد ،بر اساس سه فرضیٔه فرعی با نسبتهای متفاوتی جهت
نشاندادن ریسک نقدینگی بانک آزمون شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیٔه فرعی ۱-۱
نشان میدهد متغیر مستقل نسبت تسهیالت به سپرده ارتباط معنیدار ( )p-value<٪۵و
منفی با ریسک پذیری دفتری بانک دارد ،و این ارتباط در حضور سپر سرمایه (متغیر تعاملی
سپر سرمایه و نسبت تسهیالت به سپرده) ،معنیدار ( )p-value<٪۵و مثبت شده است.
این نتیجه نشان میدهد با افزایش نسبت تسهیالت به سپرده ،ریسک نقدینگی افزایش و به
تبع آن ریسکپذیری دفتری بانک کاهش مییابد؛ ولی با ملزمکردن بانک به نگهداری سپر
سرمایه ،اثر تعاملی سپر سرمایه و نسبت تسهیالت به سپرده معکوس میشود .همچنین،
نتایج حاصل از آزمون فرضیٔه فرعی  ۲-۱نشان میدهد متغیر مستقل نسبت ترکیب سپرده
ارتباط معنیدار ( )p-value<٪۵و منفی با ریسکپذیری دفتری بانک دارد ،و این ارتباط در
حضور سپر سرمایه (متغیر تعاملی سپر سرمایه و نسبت ترکیب سپرده) ،معنیدار
( )p-value<۵٪و مثبت شده است .این نتیجه نشان میدهد با افزایش نسبت سپردههای
دیداری به سپردههای مدتدار ،ریسک نقدینگی افزایش و بهتبع آن ریسکپذیری دفتری بانک
کاهش مییابد؛ ولی با ملزمکردن بانک به نگهداری سپر سرمایه ،اثر تعاملی سپر سرمایه و
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الگوی فرضیٔه
فرعی ۱ -۱

آزمون ها سمن
نتیجه

۲۱۴

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

نسبت ترکیب سپرده معکوس میشود .نهایتاً ،نتایج حاصل از آزمون فرضیٔه فرعی  ۳-۱نشان
میدهد متغیر مستقلِ تعاملی سپر سرمایه و نسبت سپرده به داراییها ارتباط معنیدار (p-
 )value<5%و منفی با ریسکپذیری دفتری بانک دارد .این نتیجه نشان میدهد ازآنجاکه
نسبت کل سپردهها به داراییهای بانک معیاری معکوس برای سنجش ریسک نقدینگی بانک

داراییها (برای دو فرضیٔه فرعی  ۲-۱و  )۳-۱و ضریب مثبت برای متغیر نسبت تسهیالت به
داراییها (برای هر سه فرضیٔه فرعی  ۲-۱ ،۱-۱و  )۳-۱با سطح مناسبی از معناداری از
نظر آماری شده است که نشان میدهد با افزایش بازده داراییهای بانک ،ریسکپذیری دفتری
بانک کاهش ،و با افزایش نسبت تسهیالت به داراییهای بانک ،ریسکپذیری دفتری بانک
نیز افزایش مییابد .با توجه به مقدار آمارٔه  Fفیشر ،الگوی رگرسیون برازششده معنادار است
و با توجه به ضریب تعیین تعدیلشده ،متغیرهای مستقل برای هر سه فرضیه  ۲-۱ ،۱-۱و
 ۱-۳تقریباً  ۶۳درصد از تغییرات ریسکپذیری دفتری بانک را توضیح میدهد .
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است ،یعنی با افزایش نسبت سپردهها به کل داراییهای بانک ریسک نقدینگی بانک کاهش
مییابد ،ازاینرو ریسکپذیری بانک افزایش مییابد .بنابراین ،ملزمکردن بانکها به نگهداری
سپر سرمایه باعث ارتباط منفی متغیر تعاملی سپر سرمایه و نسبت سپرده به دارایی میشود.
همینطور برازش الگوی رگرسیونی پژوهش منجر به محاسبٔه ضریب منفی برای متغیر بازده

۲۱۵

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

جدول ۶
اثر سپر سرمایه در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری دفتری بانک بر اساس الگوی ()۱
فرضیٔه فرعی ۱-۱

عرض از مبدٔا

C

-۲/۳۰۱

سپر سرمایه

CBi,t-۱

-۰/۴۴۴

تسهیالت به سپرده

LD ratioi,t-۱

ضریب

ضریب

-۲/۹۸۳ -۸/۵۴۷*** -۱/۶۹۵ -۳/۳۳۷* -۱/۱۵۸
-۰/۸۳۱

۰/۱۶۲

۰/۳۸۰

***۱/۵۰۹

۴/۸۸۴

***-۲/۵۲۳ -۲/۶۰۲

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

۲/۱۸۹

---

---

---

۲/۶۳۲

۱/۳۹۸

تعامل سپر سرمایه و
تسهیالت به سپرده

CB*LD ratioi,t-۱

***۱/۸۷۲

۲/۹۸۲

نسبت ترکیب سپرده

ST ratioi,t-۱

---

---

تعامل سپر سرمایه و
نسبت ترکیب سپرده

CB*ST ratioi,t-۱

---

---

**۱/۲۳۸

DA ratioi,t-۱

---

---

---

سپرده به دارایی
تعامل سپر سرمایه و
سپرده به دارایی
حقوق صاحبان سهام

CB*DA ratioi,t-۱

ضریب

---

---

***-۳/۱۵۷ -۱/۶۴۱

---

---

***-۳/۳۴۶ -۲/۰۳۸

Equityi,t-۱

-۴/۷۱۶

-۰/۶۹۰

۱/۷۱۱

۰/۲۷۶

۵/۵۷۳

۰/۹۸۰

اندازٔه بانک

Sizei,t-۱

-۰/۱۳۶

-۱/۳۱۳

-۰/۱۰۲

-۰/۹۷۴

۰/۰۵۰

۰/۴۲۱

بازده داراییها

ROAi,t-۱

۴/۱۷۷

۰/۲۲۶

تسهیالت به داراییها

Loani,t-۱

***۳/۶۱۸

۳/۳۱۲

ضریب تعیین
تعدیل شده

Adjusted R 2

۰/۶۳۶

دوربین واتسون

Durbin-Watson

به دارایی

آمارٔه فیشر
معنیداری
جارک-برا
معنیداری
خطای تصریح رمزی
معنیداری
ناهمسانی واریانس
معنیداری

F statistic
Jarque-Bera
Ramsey
Breusch-Pagan
Cook-Weisberg

*-۱/۶۶۴ -۲۷/۱۱۵* -۱/۷۶۸ -۲۹/۸۷۲
*۱/۸۴۷

۱/۸۰۶

۰/۶۴۲

*۱/۸۰۶

۱/۷۵۷

۰/۶۲۹

۲/۴۴۸

۲/۴۷۲

۲/۴۹۳

۱۲/۷۳۹

۱۳/۰۲۲

۱۲/۳۷۵

۰/۰۰۰۰

۰/۰۰۰۰

۰/۰۰۰۰

۱/۱۰۶

۰/۵۲۴

۰/۹۷۴

۰/۵۷۵

۰/۷۷۰

۰/۶۱۴

۰/۸۰
۰/۶۸۲

۱/۱۸
۰/۳۵۳

۰/۹۰
۰/۵۸۶

۱/۵۷

۰/۲۰

۰/۵۴

۰/۲۱۱

۰/۶۵۴

۰/۴۶۳

𝑍 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒i,t = 𝛼۰ + 𝛼۱ 𝐶𝐵𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۲ 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۳ 𝐶𝐵𝑖,𝑡−۱ ∗ 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡−۱
𝑡+ 𝛼۴ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۵ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۶ 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۷ 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡−۱ + 𝜀𝑖,
منبع :محاسبات محقق  ،** ،*.و *** بهترتیب معنیداری در سطح  ،٪۵ ،٪۱۰و  ٪۱خطا را نشان میدهد.

همانطور که در جدول  ۷مشاهده میشود ،الگوی رگرسیون ( )۱برای فرضیٔه اصلی دوم
پژوهش مبنی بر اینکه سپر سرمایه (حفاظتی و ضدچرخهای) در ارتباط بین ریسک نقدینگی
و ریسکپذیری بازاری بانک تٔاثیر دارد ،بر اساس سه فرضیٔه فرعی با نسبتهای متفاوتی جهت
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متغیرها

نماد

آمارٔه t

فرضیٔه فرعی ۲-۱
آمارٔه t

فرضیٔه فرعی ۳-۱
آمارٔه t

۲۱۶

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

نشاندادن ریسک نقدینگی بانک آزمون شده است .نتایج حاصل از آزمون هر سه فرضیٔه فرعی
مربوط به فرضیٔه اصلی دوم نشان میدهد متغیر مستقل تعدیلگر سپر سرمایه ارتباط معنیدار
(< )%۱p-valueو مثبت با ریسکپذیری با زاری بانک دارد ،ولی اثر تعاملی آن با متغیرهای
ریسک نقدینگی ارتباط معنیداری را در سطح خطای  ۵درصد نشان نمیدهد ،بنابراین این

نشان میدهد ازآنجاکه نسبت کل سپردهها به داراییهای بانک معیاری مستقیم برای سنجش
ریسک نقدینگی بانک است ،یعنی با افزایش نسبت سپردهها به کل داراییهای بانک ریسک
نقدینگی بانک نیز افزایش مییابد ،ازاینرو ریسکپذیری بانک کاهش مییابد .بنابراین،
ملزمکردن بانکها به نگهداری سپر سرمایه (حفاظتی و ضدچرخهای) باعث ارتباط منفی
متغیر تعاملی سپر سرمایه و نسبت سپرده به دارایی میگردد .همینطور برازش الگوی
رگرسیونی پژوهش منجر به محاسبٔه ضریب منفی برای متغیر اندازٔه بانک (برای هر سه فرضیٔه
فرعی  ۲-۲ ،۱-۲و  )۳-۲و ضریب مثبت برای متغیر نسبت تسهیالت به داراییها (برای
دو فرضیٔه فرعی  ۱-۲و  )۲-۲با سطح مناسبی از معناداری از نظر آماری میشود که نشان
میدهد با افزایش اندازٔه بانک ،ریسکپذیری بازاری بانک کاهش و با افزایش نسبت تسهیالت
به داراییهای بانک ،ریسکپذیری بازاری بانک نیز افزایش مییابد .با توجه به مقدار آمارٔه F
فیشر الگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و با توجه به ضریب تعیین تعدیلشدٔه
متغیرهای مستقل برای سه فرضیٔه فرعی  ۲-۲ ،۱-۲و  ۳-۲بهترتیب  ،۷۰ ،۶۲و  ۷۱درصد
از تغییرات ریسکپذیری بازاری بانک را توضیح میدهد.
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فرضیههای فرعی در سطح خطای  ۵درصد پذیرفته نمیشوند .با نگاهی به نتایج آزمون فرضیٔه
فرعی  ۳،-۲مشاهده میشود که در سطح خطای  ۱۰درصد متغیر مستقل ریسک نقدینگی با
معیار نسبت سپرده به داراییها و نیز متغیر تعاملی سپر سرمایه و نسبت سپرده به داراییها
معنیدار بوده و میتوان این فرضیٔه فرعی را در سطح خطای  ۱۰درصد پذیرفت .این نتیجه

۲۱۷

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

جدول ۷
اثر سپر سرمایه در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازاری بانک بر اساس الگوی ()۱
۰/۸۸۴

*۲/۴۳۰

۱/۵۹

۰/۲۰۰

۰/۱۳

۳/۹۲۳

***۱/۱۶۲

۴/۹۳

***۰/۹۵۱

۴/۹۹

۱/۵۷۳

---

---

---

---

---

---

---

---

۰/۳۲۶

۰/۸۷

---

---

متغیرها

نماد

عرض از مبدٔا

C

۱/۴۴۸

سپر سرمایه

CBi,t-۱

***۱/۳۰۶

نسبت تسهیالت به سپرده

LD ratioi,t-۱

*۱/۲۶۶

تعامل سپر سرمایه و نسبت
تسهیالت به سپرده

CB*LD ratioi,t-۱

-۰/۴۸۷

-۱/۱۹۲

ST ratioi,t-۱

---

---

نسبت ترکیب سپرده
تعامل سپر سرمایه و نسبت
ترکیب سپرده
نسبت سپرده به دارایی
تعامل سپر سرمایه و نسبت
سپرده به دارایی
نسبت حقوق صاحبان
سهام به دارایی

CB*ST ratioi,t-۱

---

---

-۰/۱۳۳

-۰/۴۰

---

---

DA ratioi,t-۱

---

---

---

---

*۱/۷۵۹

۱/۶۹

CB*DA ratioi,t-۱
Equityi,t-۱

---۰/۲۷۴

---۰/۰۶۴

---۰/۰۳۰

---۰/۰۱

*-۱/۴۹ -۰/۵۰۷
۰/۰۴۱

۰/۰۱

اندازٔه بانک

Sizei,t-۱

**-۱/۷۳ -۰/۱۲۷* -۲/۹۴ -۰/۲۴۱*** -۲/۵۲۸ -۰/۲۱۰

بازده داراییها

ROAi,t-۱

-۰/۹۰ -۷/۱۰۱ -۱/۲۷

نسبت تسهیالت به
داراییها
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین واتسون
آمارٔه فیشر
معنیداری
جارک-برا
معنیداری
خطای تصریح رمزی
معنیداری
ناهمسانی واریانس
معنیداری
خودهمبستگی سریالی
معنیداری

Loani,t-۱
Adjusted R 2
Square

Durbin-Watson
F statistic
Jarque-Bera
Ramsey

-۱/۴۸۲ -۱۹/۲۰۶
**۱/۸۵۶

۲/۳۴۰

۰/۶۲۴

۰/۶۹۸

۰/۴۲۱

۲/۳۱۹

۲/۳۸۱

۱۲/۱۲۶

۸/۷۶۱

۹/۳۹۹

۰/۰۰۰۰

۰/۰۰۰۰

۰/۰۰۰۰

۰/۳۱۴
۰/۸۵۵

۰/۶۲۵
۰/۷۳۱

۱/۳۱۸
۰/۵۱۷

----

----

۱/۲۲
۰/۳۲۸

Breusch-Pagan
Cook-Weisberg

۰/۰۷۸

ناهمسانی واریانس

LR

معنیداری

وایت تعدیل شده

***۲/۲۶۶

۳/۶۳

۰/۸۳۰

۱/۴۷

۰/۷۱۴

۳/۱۲

Wooldridge

-۱۱/۶۴۳

-------

----

----

۰/۰۵۵

۰/۳۱۶

۰/۸۲۲

۰/۵۹۱

۷۴۲/۱۲

۲۱/۲۷

۰/۰۰۰۰

۰/۰۰۳

𝑆𝑅𝑉i,t = 𝛼۰ + 𝛼۱ 𝐶𝐵𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۲ 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۳ 𝐶𝐵𝑖,𝑡−۱ ∗ 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۴ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−۱
𝑡+ 𝛼۵ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۶ 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡−۱ + 𝛼۷ 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡−۱ + 𝜀𝑖,
* ،** ،و *** بهترتیب معنیداری در سطح  ،٪۵ ،٪۱۰و  ٪۱خطا را نشان میدهد.
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فرضیٔه فرعی ۳-۲
آمارٔه z
ضریب

۲۱۸

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

 ۶نتیجهگیری و پیشنهادها

(معیار معکوس ریسکنقدینگی) تٔایید شد که بر طبق این نتیجه ،با افزایش نسبت سپرده به
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ازآنجاکه نقدینگی مازاد باعث بیشاطمینانی مدیران در مورد عدم مواجهٔه بانک با بحران
نقدینگی در کوتاهمدت خواهد شد ،بانکها ممکن است با کمبود سرمایٔه ناشی از زیانهای
مرتبط با وامهای متهورانٔه اعطایی مواجه شوند که بهنوبٔه خود میتواند موجب ورشکستگی
بانک شود .ازاینرو ،قوانین محدودکنندٔه بانکی از قبیل نگهداری سپر سرمایه میتواند در
ارتباط بالقوه بین ریسک تٔامین نقدینگی بانکها و رفتارهای ریسکپذیری آنها تٔاثیر بگذارد.
در واقع ،اصالحات نظارتی جاری در قوانین بانکداری جهانی ،بانکها را به نقدینگی بیشتر
نسبت به گذشته سوق میدهد .ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تٔاثیر سپر سرمایه
برای بانکها بهعنوان یک عامل نظارتی و کنترلی د ر ارتباط بین ریسک نقدینگی و
ریسکپذیری بانکهاست  .برای دستیابی به اهداف پژوهش ،تعداد هشت بانک برای دورٔه
زمانی  ۱۳۹۵-۱۳۸۹مورد بررسی قرار گرفت .برای اندازهگیری معیار سپر سرمایه (حفاظتی و
ضدچرخهای) ،سپر سرمایه (حفاظتی و ضدچرخهای) بهصورت متغیر شاخص با اندازٔه یک
برای بانکها ی موجود در چارک باال با میزان باالی سپر سرمایه و با اندازٔه صفر برای سایر
بانکها اندازهگیری میشود .برای اندازهگیری ریسک نقدینگی ،از سه معیار نسبت تسهیالت
به سپرده ،نسبت ترکیب سپرده ،و نسبت سپرده به داراییها استفاده شده است و همچنین
برای ریسکپذیری بانک از دو معیار دفتری و بازاری ریسک بانک مطابق پژوهش خان و
همکاران ( )۲۰۱۶استفاده شده است .نتایج کلی از پژوهش حاضر نشان داد متغیر تعاملی
سپر سرمایه (حفاظتی و ضدچرخهای) و ریسک نقدینگی با ریسکپذیری دفتری بانک ارتباط
معنیدار و معکوس دارد .ریسک نقدینگی بانک که با استفاده از سه معیار نسبت تسهیالت
به سپرده (معیار مستقیم ریسک نقدینگی) ،نسبت سپردههای دیداری به سپردههای مدتدار
(معیار مستقیم ریسک نقدینگی) ،و نسبت کل سپردهها به کل داراییها (معیار معکوس
ریسکنقدینگی) اندازه گیری شد نشان داد با افزایش ریسک نقدینگی ،ریسکپذیری بانک
کاهش مییابد .در واقع ،با کاهش ریسک نقدینگی (ناشی از افزایش میزان نقدینگی در بانک)،
مدیر ریسکپذیرتر شده و وامهای بیشتری را با نرخ پایینتر اعطا میکند؛ اما ،الزام برای
اعمال سپر سرمایه یعنی نگهداری سپر سرمایهای این رفتار مدیران را محدود میکند و
ریسکپذیری کلی را کاهش میدهد .ولی نتایج پژوهش در مورد همین تٔاثیر سپر سرمایه در
ارتباط ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازاری بانک در مورد دو معیار نسبت تسهیالت به
سپرده (معیار مستقیم ریسک نقدینگی) ،نسبت سپردههای دیداری به سپردههای مدتدار
(معیار مستقیم ریسک نقدینگی) رد شد و تنها در مورد معیار کل سپردهها به کل داراییها

تٔاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسکپذیری بازار و دفتری بانکها

۲۱۹

دارایی ،میزان نقدینگی بانک افزایش و ریسک نقدینگی کاهش مییابد .ریسکپذیری بانک بر
طبق معیار بازاری آن افزایش مییابد که در مورد این فرضیٔه فرعی نیز مشاهده میشود اثر
تعاملی این نسبت با حضور سپر سرمایه معکوس میگردد .بر طبق مبانی نظری و مطابق
پژوهش خان و همکاران ( ،)۲۰۱۶و همینطور پژوهش آکاریا و ناکوی ( )۲۰۱۲که نشان

بازار سرمایٔه ایران و عدم آگاهی مشارکتکنندگان در بازار در خصوص وجود این الزام قانونی
در کاهش ریسک کلی بانک است .بر طبق نتایج فرضیههای پژوهش ،به نهادهای قانونگذاری
بانک مرکزی پیشنهاد میشود بهمنظور کاهش ریسک کلی بانکها ،در خصوص تدوین قوانین
الزماالجرا و سختگیرانهتر برای اعمال ذخایر قانونی که سپر سرمایهای بانک به حساب میآید،
توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند .همچنین ،به سهامداران و سرمایهگذاران پیشنهاد
میشود در تصمیمات سرمایهگذاری خود در بانکها به معیارهای متفاوت ریسک نقدینگی
آنها توجه کنند و آگاهی خود را در این خصوص افزایش دهند .به متولیان و قانونگذاران
بازار سرمایه نیز پیشنهاد میشود در خصوص سرمایهگذاری در مٔوسسات مالی و بانکها
اطالعات جامعی را در دسترس قرار دهند.
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی :پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی اثر تعاملی رتبٔه
راهبری شرکتی و سپر سرمایٔه بانک را در ریسکپذیری کلی بانک ارزیابی کنند .همچنین،
پیشنهاد می شود اثر تعاملی عدم تقارن اطالعاتی و سپر سرمایه در ریسکپذیری کلی بانک
بررسی شود .در نهایت ،پیشنهاد میشود تٔاثیر سپر سرمایه بهطور مجزا در ریسک نقدینگی،
ریسک اعتباری ،و سایر ریسکهای بانکی بررسی شود.
محدودیت پژوهش :آنچه بهعنوان محدودیت اصلی در پژوهش حاضر به کاهش تعداد
بانکهای مورد بررسی منجر شد به محاسبٔه ریسک کلی بازار بانکها مربوط میشود ،زیرا
بهمنظور سنجش انحراف معیار بازده سهام آنها ،انتخاب بانکهای فعال در بورس یک الزام
بود که بر طبق بررسیهای انجامشده تا پایان سال  ،۱۳۹۵تنها هشت بانک بود که توقف
معامالتی نداشت و سهام آنها در بورس معامله میشد.
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دادند با کاهش ریسک نقدینگی رفتار ریسکپذیری مدیران تحتتٔاثیر قرار میگیرد و افزایش
مییابد ،در اینجا نیز تفسیر نتایج فرضیه این مبانی نظری را پشتیبانی میکند ،منتهی چیزی
که در نتایج پژوهش حاضر با نتایج آن دو متفاوت است تٔاییدنشدن تمام معیارهای ریسک
نقدینگی با معیار ریسکپذیری بازاری بانک است .بهنظر میرسد دلیل اصلی آن عدم کارایی

۱۳۹۸  تابستان/۴۰  شماره/سال دوازدهم

۲۲۰
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