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چکیده
مقدمه :وضعیت آب و هوا به ویژه آلودگی هوا یکی از نگرانیهای اقتصادی و بهداشتی مهم برای انسانها است و با
توجه به روند رو به رشد آن ،به دغدغه مهم اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورها تبدیل شده است .با وجود اینکه
پژوهشهای زیادی آثار آب و هوا و آلودگی هوا بر سالمت و بهداشت انسانها را بررسی کردهاند اما در رابطه با تأثیر
آب و هوا و آلودگی هوا بر شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران پژوهشهای اندکی انجام شده است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی است .در این پژوهش ،دادههای
مربوط به  118شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی  1392-1396بررسی و تجزیه و تحلیل
شده است .شرکتهای مورد مطالعه به دو گروه شرکتهای فعال در صنایع راهبردی و شرکتهای فعال در صنایع
غیرراهبردی طبقهبندی شدند و فرضیههای پژوهش برای هر دو گروه آزمون و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شد.
یافتهها :آب و هوا بر متغیرهای مالی بازار سرمایه شامل بازده سهام ،نوسان بازده سهام ،گردش مالی و نقدشوندگی
تأثیرگذار است .گفتنی است این تأثیر برای صنایع راهبردی متفاوت از صنایع غیرراهبردی است.
نتیجهگیری :در هر دو صنایع راهبردی و غیرراهبردی ،شرکتها با افشای بهتر اطالعات آب و هوا بهویژه آلودگی
هوا میتوانند جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران مالی و سایر سهامداران اصلی داشته باشند.
واژههای کلیدی :آب و هوا ،آلودگی هوا ،صنایع راهبردی ،صنایع غیرراهبردی ،متغیرهای مالی بازار سرمایه.

 .1استادیار ،گروه حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول؛ رایانامهmehrabanpour@ut.ac.ir :؛ دورنگار)025 -36166193 :
 .2استادیار ،گروه حسابداری ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران (رایانامه)a-lalbar@iau-arak.ac.ir :
 .3کارشناسارشد حسابداری ،گروه حسابداری ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران (رایانامه)pakbin69@gmail.com :
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میشود .سرانجام ،پیشنهادهای پژوهش شامل

مقدمه

پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش و پیشنهاد برای
آلودگی هوا یکی از نگرانیهای اقتصادی و بهداشتی

پژوهشهای آینده خاتمهدهنده این مقاله است.

مهم برای انسانها است و با توجه به روند فزاینده آن به
دغدغه مهم اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تبدیل شده است ( .)1با وجود اینکه در برخی

جایگاه این پژوهش را میتوان در حوزه

پژوهشها ( )1آثار آلودگی هوا بر سالمت و بهداشت

پژوهشهای مالی رفتاری و مباحث مرتبط با آن تعیین

انسانها بررسی شده اما در رابطه با اثر آلودگی هوا بر

کرد .مالی رفتاری به عنوان یکی از شاخههای علم

شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران پژوهشهای

مدیریت مالی محور توجه و بررسی بسیاری از

اندکی انجام شده است ( .)2لذا ،مطالعه تأثیر آلودگی

پژوهشهای عصر حاضر است .در این رویکرد بهجای

هوا بر سایر شاخصهای بورس اوراق بهادار ضروری به

در نظر گرفتن پیشفرض رفتار بخردانه برای

نظر میرسد.

سرمایهگذاران ،به بررسی تأثیر عوامل محیطی بر

پرسش و مسأله اصلی این پژوهش این است که

تصمیمگیری مالی افراد پرداخته میشود ( .)2در این

تأثیر آب و هوا به عنوان عاملی مؤثر بر متغیرهای بازار

نوع نگرش تمرکز اصلی روی تجزیه و تحلیل

سرمایه از جمله نوسانات ،گردش مالی و عدم

بینظمیهای بازار است و به طور خاص بررسی دالیل

نقدشوندگی چیست؟ در این پژوهش که در حوزه

رفتار مالی غیرعقالیی است .مدیریت رفتاری ،الگوواره

پژوهشهای مالی رفتاری قرار میگیرد ،سعی در

جدیدی است که میتوان دلیل اصلی بروز و پیدایش

کمک به رفع گوشهای از این خالء مطالعاتی است.

آن را در نقایص موجود در الگووارههایی نظیر فرضیه

بنابراین ،دارای دانش افزایی الزم در حوزه مورد

بازار کارا و الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای

پژوهش است.

یافت (.)3

در ادامه ،ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش تبیین

در نظریههای نوین مالی ،مانند فرضیه بازار کارا،

میشود .سپس ،فرضیههای پژوهش ارائه میشود .بعد

افراد محکوم به رفتار درست و مبتنی بر عقالنیت صرف

از آن ،روششناسی پژوهش شامل جامعه آماری و

هستند در حالی که انسان به ذات تابع احساسات و

نحوه انتخاب نمونه توضیح داده میشود .همچنین ،الگو

شرایط است .از اینرو ،در بهترین شرایط برای وی

و متغیرهای پژوهش به تفصیل تشریح شده و دادههای

عقالنیتی نسبی میتوان متصور شد .مدیریت مالی

پژوهش و آمار توصیفی متغیرهای پژوهش تحلیل

رفتاری به شرح چگونگی تأثیر شناخت و انگیزههای

میشود .خالصه تجزیه و تحلیلهای فرضیههای

رفتاری و روانشناسی سرمایهگذاران بر نحوه

پژوهش و بحث و نتیجهگیری در بخش بعد بررسی

تصمیمگیری آنان میپردازد .وضعیت آب و هوا یکی
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از عوامل محیطی است که میتواند بر رفتار

بر میزان خطرگریزی ،ارزیابی خطر و رفتار آنان تأثیر

سرمایهگذاران مؤثر باشد ( .)4پژوهش حاضر به دنبال

میگذارد (.)6

پاسخ به این سؤال است که آیا آلودگی هوا بر بازار

سرمایهگذاران افشای اطالعات زیستمحیطی را به

سهام مؤثر است .با توجه به اینکه در پژوهشهای

عنوان ارزش شرکت میبینند و شرکتهایی که

اندکی به طور مستقیم به موضوع پژوهش حاضر

اطالعاتشان را با کیفیت بیشتری بهصورت داوطلبانه افشا

پرداخته شده است ،در ادامه مرتبطترین مبانی نظری و

میکنند در آینده بازده دارایی بیشتری خواهند داشت

پیشینه با این پژوهش ارائه میشود.

( .)7بنابراین ،انتشار اخبار زیستمحیطی و آلودگی هوا

در مورد نتایج و راهکارهای ارائهشده در

در بازار سرمایه باعث واکنش سرمایهگذاران میشود و

پژوهشهای مختلف ،میتوان اینگونه بیان کرد که

بر گردش مالی آنان تأثیرگذار است؛ به طوری که

علیرغم اهمیت رابطه مدیریت زیستمحیطی و

اخبار مربوط به مباحث زیستمحیطی و آلودگی هوای

عملکرد اقتصادی شرکت ،ادبیات فعلی نتایج محدود و

شرکتها هر روز توجه افراد بیشتری را به خود جلب

متناقضی را نشان میدهد ( .)4یافتههای برخی مطالعات

میکند .از جمله مفروضات بازار سرمایه کارا این است

نشان میدهد که تعهدات زیستمحیطی عملکرد مالی

که سرمایهگذاران به طور منطقی به اطالعات جدید

شرکتها را بهبود میبخشد ( .)3در حالی که ،نتایج

واکنش نشان میدهند اما یافتههای تجربی نشان میدهد

مطالعات دیگر نشان میدهد که تأثیر مدیریت

که نوع واکنش افراد به اطالعات منتشرشده متفاوت

زیستمحیطی بر عملکرد شرکتها خنثی یا منفی است

است و در برخی موارد واکنش آنها به اطالعات جدید

( .)4این نتایج متناقض بیانگر مشروط بودن احتمالی این

ال منطقی نیست .به عبارت دیگر ،افراد تحت تأثیر
کام ا

رابطه است .بنابراین ،انجام پژوهش برای کشف

عوامل روانشناختی ،رفتاری و اجتماعی ،نسبت به

حوزههای بااهمیت نادیده گرفته شده در ادبیات موجود

اطالعات جدید واکنشهای متفاوتی از خود بروز

ضروری است .دیدگاه مبتنی بر منابع معتقد است هر

میدهند و این موضوع باعث ناهنجاریهایی ،از جمله

شرکتی با توانایی برای بهرهبرداری از تالشهای

افزایش بیش از حد یا کمتر از حد نقدشوندگی سهام

زیستمحیطی خود ،احتماالا به نتایج مالی بهتری خواهد

میشود (.)3

رسید .به طور خاص ،فعالیتهای زیستمحیطی

نتایج پژوهش هم و یی نشان داد که تأثیر آلودگی

شرکتها بر درآمد و هزینههای آنها تأثیر میگذارد

هوا در بازار سهام چین در دوره درازمدت معنیدار

( .)5خلق و خوی بد خطرگریزی افراد را افزایش

نیست ولی در بازههای زمانی که رویدادی موجب

میدهد و سرمایهگذاران در حالت و روحیه مثبت در

افزایش توجه عموم به آلودگی هوا میشود ،آلودگی

تصمیمها خطرپذیرتر هستند .بنابراین ،آثار منفی

هوا تأثیر منفی و معنیداری بر بازار سهام چین دارد.

آلودگی هوا بر خلق و خوی سرمایهگذاران و در نتیجه

همچنین ،آگاهی عمومی از محیط زیست می تواند اثر
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آلودگی هوا در بازار سهام کشورهای در حال توسعه را

اطالعات بیشتری را نسبت به تجزیه و تحلیل بازده

تحت تأثیر قرار دهد ( .)8تاناوات و گوییانگ دریافتند

شاخص ارائه میکند (.)12

که تعهدات زیستمحیطی شرکت میتواند سودآوری

نتایج پژوهش دمیر و ارسان نشان داد که آلودگی

کوتاهمدت و ارزش پیشبینی شرکتهایی با توانایی

هوا در سه شهر پرجمعیت ترکیه ،که بیشتر

بازاریابی قوی را بهبود بخشد .در مقابل ،توانایی عملیاتی

سرمایهگذاران در آن زندگی میکنند ،با بازده سهام

فقط تأثیر تعهدات زیستمحیطی شرکت بر ارزش

رابطه منفی دارد اما این رابطه برای آلودگی هوا در سایر

شرکت را کاهش میدهد .نتایج مطالعه آنان همچنین

شهرهای ترکیه وجود ندارد ( .)13دانگ و ترمبلی به

نشان داد که رابطه بین تعهدات زیستمحیطی شرکت و

بررسی تأثیر آب و هوا (آفتابی ،بادی ،بارانی ،برفی و

عملکرد شرکت ،دوطرفه است ( .)9کوچیاال و

گرم) بر بازده سهام در اقلیمها (کشورهای دارای اقلیم

همکاران نتیجه گرفتند که تصویب نظام مدیریت

سرد ،گرم و معتدل) و ماههای مختلف پرداختند .نتایج

محیطزیست همراه با کنترل مناسب انتشار گازهای

پژوهش آنان نشان داد که تغییرات آب و هوا در همه

گلخانهای ،میتواند منجر به افزایش سود و بهرهوری

اقلیمها بر بازده سهام تأثیر معناداری دارد اما تأثیر آب

شود ( .)10یافتههای پژوهش تستا و داماتو نشان داد که

و هوای آفتابی در کشورهای با اقلیم معتدل در

مسئولیتهای زیستمحیطی شرکتها از عملکرد مالی

فصلهای مختلف سال متفاوت است .به طور کلی ،آب

گذشته آنها تأثیر می پذیرد که این موضوع از

و هوا از طریق تأثیر بر خلقوخوی سهامداران بر بازده

فرضیههای منابع خام پشتیبانی میکند .اگرچه این یافتهها

سهام تأثیر میگذارد ( .)14نتایج پژوهش آفاگاچی

از فرضیه تأثیر دوطرفه مسئولیتهای زیستمحیطی

نشان داد که بین عملکرد زیستمحیطی و مالی

شرکت و عملکرد مالی گذشته پشتیبانی نمیکند اما تأثیر

شرکتها رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و وجود

عملکرد مالی شرکت بر مسئولیتهای زیستمحیطی

فناوری باال و اندازه و موقعیت جغرافیایی شرکت آن را

شرکت را نشان میدهد ( .)11فروثورث و سوگنر در

تعدیل میکند .بنابراین ،شرکتها میتوانند از مزایای

پژوهشی رابطه بین آب و هوا و اختاللهای خلقی فصلی

مالی در راستای افزایش نوآوری به منظور تغییر عملیات

با بازار مالی را در بازه زمانی  2011-2014بررسی کردند

و کاهش هزینهها برای اجرای مدیریت زیستمحیطی

و نتیجه گرفتند که برخی از متغیرهای آب و هوا با بازار

استفاده کنند ( .)15کالسن و وایبارک نتیجه گرفتند که

مالی رابطه معنیداری دارد اما متغیر اختاللهای خلقی

با سرمایهگذاری در فنآوریهای سازگار با

فصلی با بازار مالی رابطه معنیداری ندارد .همچنین،

محیطزیست میتوان همزمان با بهبود عملکرد تولید،

نتایج پژوهش فروثورث و سوگنر نشان داد که بهجای

عملکرد شرکت از منظر زیستمحیطی را نیز بهبود

تمرکز بر یک بخش بازار باید به بخشهای مختلف بازار

بخشید ( .)16نتایج پژوهش لو و چوو نشان داد که آب

توجه شود .از نظر آنان ،تجزیه و تحلیل بازده سهام فردی

و هوا با بازده سهام رابطه معنیداری ندارد اما با گردش
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معامالت ،نقدشوندگی و نوسانپذیری ،رابطه معنیدار

شهرهای کشور چین و بازده سهام شرکتهای محلی

قوی دارد (.)17

رابطه مثبتی وجود دارد ( )24اما دمیر و ارسان در کشور

برخی پژوهشهای کاربردی از طریق تحلیل رفتار
سرمایهگذاران ،دستاوردهای روانشناسی بسیاری

ترکیه بین آلودگی روزانه هوا و بازده سهام هیچ رابطه
معنیداری مشاهده نکردند (.)13

کسب کردهاند .ساندرز متوجه شد که پوشش ابر

در ایران نیز در رابطه با موضوع پژوهش حاضر

منهتن ،بهعنوان یک شاخص برای تمایالت

پژوهشهایی انجام شده است .پورمحمدی و بدری

سرمایهگذاران ،با بازده سهام در بورس اوراق بهادار

رابطه آب و هوا با بازده و فعالیتهای معامالتی

نیویورک همبستگی منفی و معنیداری دارد ( .)18از

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آن زمان به بعد ،بررسی آثار آب و هوا بر بازار سهام به

را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که خلق

طور گستردهای توجه پژوهشگران را به خودجلب کرده

و خوی افراد ،که با تغییر وضعیت آب و هوا تغییر

است .به عنوان نمونه ،کامسترا و همکاران ( )19و کائو

میکند ،بر گردش مالی تأثیر معنیداری ندارد اما

و وی ( )20نشان دادند که کاهش مدت زمان وجود

متغیرهای برف ،باران و سرعت باد بر بازده،

نور در طول روز (اختالل عاطفی فصلی) ،دما و سایر

نقدشوندگی و نوسانپذیری سهام شرکتها تأثیر

عوامل آب و هوایی با بازده سهام رابطه معنیداری

معنیداری دارد .پورمحمدی و بدری نتیجه گرفتند که

دارد.

عوامل محیطی بر بازده و فعالیتهای معامالتی ،بهجز

افزون بر بررسی تأثیر آب و هوا بر بازده سهام،

گردش معامالت ،تأثیر دارد و آب و هوا یکی از عوامل

پژوهشگران زیادی به بررسی تأثیر آلودگی هوا بر بازده

محیطی تأثیرگذار بر فعالیت روزمره افراد است .به طور

سهام پرداختهاند .لوی و یاگیل شواهدی ارائه کردند که

کلی نتایج پژوهش آنان نشان داد که اختاللهای خلقی

آلودگی روزانه هوا با بازده سهام در پنج بورس بزرگ

فصلی یکی از مهمترین شاخصهای تأثیرگذار در رفتار

آمریکا رابطه منفی دارد ( .)21نتایج مشابهی نیز در سایر

معامالتی سرمایهگذاران است ( .)25نتایج پژوهش

کشورهای توسعهیافته نظیر کانادا ،هلند ،استرالیا ،ایتالیا

مرادی و همکاران حاکی از نبود رابطه معنیدار بین

و سایر کشورها کسب شد ( .)5نتایج این مطالعات نشان

آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران

داد که تأثیر آلودگی هوا بر بازار سهام کشورهای

بود .همچنین ،آنان بین اجزای آلودگی هوا و

توسعهیافته درخور توجه است و با افزایش نگرانیهای

شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری

مردم در مورد مسائل آلودگی هوا در کشورهای در

مشاهده نکردند .افزون بر این ،نتایج پژوهش مرادی و

حال توسعه ،پژوهشهای انجام شده در این زمینه

همکاران نشان داد که ورود اثر تقویمی روز اول هفته

افزایش پیدا کرده است ( 22و  .)23گوا و همکاران

نیز رابطه بین آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق

نشان دادند که بین شاخص کیفیت هوا در برخی از

بهادار تهران را تعدیل نمیکند ( .)6سپاسی و
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اسمعیلیکجانی در پژوهشی به بررسی حسابداری سبز

پژوهش راعی و همکاران اثری از نامتقارنی (اثر اهرمی)

پرداختند و الگویی برای افشای زیستمحیطی ارائه

در الگوی واریانس شرطی دیده نشد و تخمین الگوی

کردند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که متغیرهای

جیجیآر-گارچ کمکی به تفسیر بهتر دادهها نکرد

تأثیرگذار بر افشای زیستمحیطی به فراخور کمی و

( .)27جمالیانپور و مهدوی در پژوهشی تأثیر متغیرهای

کیفی بودن و نیز سطح اهمیت آن در صورتهای مالی

فصلی و آب و هوا بر نقدینگی بازار اوراق بهادار تهران

یا یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی قابلیت افشا

را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که

خواهد داشت .نتایج پژوهش سپاسی و اسمعیلیکجانی

متغیرهای آب و هوایی بر نقدینگی بازار تأثیر دارد و

همچنین بیانگر این بود که شناسایی درآمدها و

نقدینگی بازار با تغییر متغیرهای فصلی رفتار متفاوتی از

هزینههای فعالیتهای زیستمحیطی و افشای آنها گام

خود نشان میدهد (.)28

مؤثری در حرکت سازمانها به سمت اجرای
حسابداری سبز خواهد بود ( .)29یافتههای پژوهش

فرضیههای پژوهش

مشایخ و شفیعزاده نشان داد که آلودگی هوا با نرخ

فرضیههای پژوهش بهصورت زیر ارائه میشود:

بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی

فرضیه اول :تأثیر آب و هوا بر بازده سهام در صنایع

دارد ( .)26نتایج پژوهش حیدرپور و قرنی بیانگر تأثیر

راهبردی متفاوت از صنایع غیرراهبردی است.

حسابداری محیطزیست بر شاخصهای مالی و عملیاتی

فرضیه دوم :تأثیر آب و هوا بر نوسان بازده سهام در

شرکتها شامل میزان تولید شرکتهای تولیدی ،میزان

صنایع راهبردی متفاوت از صنایع غیرراهبردی

کاهش تولید ضایعات ،کمکهای بالعوض فنی برون

است.

سازمانی به شرکتهای تولیدی ،نوع کاالهای

فرضیه سوم :تأثیر آب و هوا بر گردش مالی در صنایع

تولیدشده و نسبت بدهی خدمات (بازپرداخت اصل و

راهبردی متفاوت از صنایع غیرراهبردی است.

سود تضمینشده بدهیهای غیرجاری) بهکل بدهیهای

فرضیه چهارم :تأثیر آب و هوا بر نقدشوندگی در صنایع

شرکتهای تولیدی بود ( .)30راعی و همکاران به

راهبردی متفاوت از صنایع غیرراهبردی است.

بررسی اثر بیقاعدگی آب و هوا و آلودگی هوا بر بازده
شاخص بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای

روش پژوهش

پژوهش آنان حاکی از آن بود که عوامل آب و هوایی
و آلودگی هوا بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار

این پژوهش از حیث هدف پژوهش کاربردی و از دسته

تهران تأثیر معنیداری ندارد و استفاده از متغیرهای آب

پژوهشهای توصیفی-همبستگی است .برای تدوین

و هوا و آلودگی هوا به الگوسازی فرایند گارچ در

ادبیات پژوهش از مطالعات کتابخانهای استفاده شده

معادله واریانس شرطی کمک میکند .همچنین ،در

است که شامل کتب ،پایاننامهها ،رسالهها و نشریات
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تخصصی فارسی و انگلیسی و همچنین پایگاههای

سطح صنایع راهبردی و صنایع غیرراهبردی آزمون و

الکترونیکی است .در این پژوهش برای جمعآوری

نتایج با یکدیگر مقایسه شد.

دادهها از نرمافزار رهآورد نوین نسخه  3و نیز

برای آزمون فرضیه اول پژوهش از رابطه شماره 1

صورتهای مالی ارائه شده در تارنمای بورس اوراق

به شرح زیر استفاده شد:

بهادار تهران ،استفاده شده است .برای آزمون

رابطه 1

فرضیههای پژوهش از آزمونهای ناهمسانی واریانس،
 Fلیمر ،هاسمن ،جارک-برا و رگرسیون با استفاده از
نرمافزار  EViewsنسخه  10استفاده شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

RETit = β1 + β2 AQIt + β3 TEMPt
+ β4 HUMt + β5 WINDt
+ β6 PREt + β7 CCt
+ β8 SADt + β9 MONt
+ β10 JANt + β11 RETt−1
+ εit

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش از رابطه شماره 2

در سال  1392است .نمونه انتخابی شامل شرکتهایی

به شرح زیر استفاده شد:

است که از سال  1392تا سال  1396در عضویت بورس

رابطه 2

اوراق بهادار تهران باشند و دادههای مورد نیاز آنها
برای دوره پژوهش در دسترس باشد ،به منظور افزایش
قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه
باشد و جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری

VOLTit = β1 + β2 AQIt + β3 TEMPt
+ β4 HUMt + β5 WINDt
+ β6 PREt + β7 CCt
+ β8 SADt + β9 MONt
+ β10 JANt + β11 RETt−1
+ εit

مالی نباشند.
پس از اعمال محدودیتهای بیان شده در باال تعداد

برای آزمون فرضیه سوم پژوهش از رابطه شماره 3

 118شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به شرح زیر استفاده شد:

بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .برای هر متغیر این

رابطه 3

پژوهش تعداد  7080داده-روز ،بهمنظور آزمون
فرضیههای آماری گردآوری شد.

الگو و متغیرهای پژوهش

TUR it = β1 + β2 AQIt + β3 TEMPt
+ β4 HUMt + β5 WINDt
+ β6 PREt + β7 CCt
+ β8 SADt + β9 MONt
+ β10 JANt + β11 RETt−1
+ εit

برای بررسی فرضیه پژوهش از الگوهای رگرسیونی
زیر بر اساس پژوهش هم و یی ( )8استفاده شد .به این
صورت که هر یک از الگوها بهصورت جداگانه در دو

برای آزمون فرضیه چهارم پژوهش از رابطه شماره
 4به شرح مندرج در صفحه بعد استفاده شد.
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ب) بازده سهام در دوره  :)RETt-1( t-1بر اساس رابطه

رابطه 4
ILIQ it = β1 + β2 AQIt + β3 TEMPt
+ β4 HUMt + β5 WINDt
+ β6 PREt + β7 CCt
+ β8 SADt + β9 MONt
+ β10 JANt + β11 RETt−1
+ εit

 :RETtبازده سهام دوره t؛  :AQIشاخص کیفیت
هوا؛  :TEMPtمتوسط دما؛  :HUMمتوسط رطوبت؛
 :WINDمتغیر دامی برای باد شدید؛  :PREمتغیر دامی
برای بارش؛  :CCنسبت پوشش ابر؛  :SADاثر فصلی؛
 :MONمتغیر دامی اولین روز کاری؛  :JANمتغیر دامی
برای اولین ماه سال؛  :RETt-1بازده سهام دوره t-1؛
 :VOLTtنوسان بازده؛  :TURtگردش مالی و :ILIQt
نقد شوندگی.

شماره  5برای دوره  t-1در باال محاسبه شد.
پ) نوسان بازده ( :)VOLTtبرابر است با انحراف معیار
باقیماندههای الگوی قیمتگذاری فاما و فرنچ ()31
که بهصورت ماهانه و به شرح رابطه شماره  6در زیر
محاسبه شد:
رابطه 6
Ri-Rf =α + βi(Rm- Rf) + Si(SMB) + hi(HML) +εi

که در آن:
 :Rmبازده ماهانه بازار است و به شرح رابطه شماره
 7در زیر محاسبه شد:
رابطه 7

مقدار شاخص در – مقدار شاخص در
پایان ماه
ابتدای ماه
مقدار شاخص در ابتدای ماه

متغیر وابسته پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر
آب و هوا بر متغیرهای مالی بازار سرمایه برای صنایع

= بازده ماهانه بازار

 :Riبازده ساالنه هریک از سهام؛  :RFنرخ بازده
بدون خطر؛  S ،βو  :hضرایب رگرسیون؛  :SMBعامل
اندازه و  :HMLعامل ارزش دفتری به ارزش بازار.

راهبردی و غیرراهبردی است ،متغیرهای مالی بازار

پرتفویهایی برای تبیین عاملهای خطر مرتبط با

سرمایه متغیر وابسته پژوهش است .نحوه محاسبه

اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار ،با توجه به طرح فاما

متغیرهای مالی بازار سرمایه به شرح زیر است:

و فرنچ ( ،)31ایجاد شده است .سهام موجود در نمونه ابتدا

الف) بازده سهام در دوره  :)RETt( tاین متغیر که در

برای  60ماه (پنج سال) بر اساس ارزش بازار شرکتها از

سال  2018توسط تاناوات و گویانگ ( )8به کار

کمترین مبلغ ارزش بازار تا بیشترین مبلغ ارزش بازار

گرفته شد با توجه به نوسان قیمت سهام ،سود نقدی،

مرتب شد .سپس ،با در نظر گرفتن میانه ارزش بازار سهام

سود سهمی و افزایش سرمایه ،و به شرح رابطه

شرکتهای منتخب بهعنوان نقطه سربهسر ،سهام

شماره  5در زیر محاسبه شد:

شرکتها به دو گروه کوچک و بزرگ دستهبندی شد.

رابطه 5

گفتنی است به دلیل اینکه میانه متغیری پیوسته است ،میانه

ارزش سهام در ابتدای سال-ارزش سهام در پایان سال
آورده نقدی سهامداران -سود نقدی+
= بازده سهام
آورده نقدی سهامداران+ارزش سهام در ابتدای دوره
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و صدکهای محاسبهشده بهصورت طبقهبندی و پیوسته
محاسبه شده است .سپس ،شرکتها مجدد اا برای  5سال
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در سه دسته ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،تحت سه

صاحبان سهام کوچک ،احتمال دارد منجر به اریب در

عنوان کم ،متوسط و زیاد قرار گرفتند .دستهبندی بر اساس

تفسیر نتایج رگرسیونهای چندگانه و آمارههای توصیفی

نقطه سربهسر برای  %30پایین %40 ،وسط و  %30باالی

مرتبط با پرتفویهای اندازه-ارزش دفتری به ارزش بازار

ارزشهای سهام انجام شده است .از ترکیب دو دسته

شود.

اندازه (کوچک و بزرگ) و سه دسته شکل (نسبت ارزش

ت) گردش مالی :به شرح رابطه شماره  8در زیر محاسبه

بازار به ارزش دفتری کم ،متوسط و زیاد) ،شش پرتفوی

شد:
d

اندازه-شکل تشکیل شده است.
رتبهبندی باال در هر سال تکرار شد و ترکیب پرتفوی
به دلیل تغییرات در ارزش اندازه و ارزش دفتری به ارزش

VOL
t=0 N

رابطه 8

∑ = TURt

که در آن :VOL ،تعداد سهام معاملهشده و  :Nکل

بازار شرکتها تغییر کرده است .از این شش پرتفوی در

سهام در دست سهامداران است.

نهایت برای بررسی صرف خطرهای مرتبط با اندازه و

ث) نقد شوندگی :این معیار معادل تعداد روزهای بدون

ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شد .سپس ،بهعنوان

حجم معامله است که لیو ( )32در سال  2006از آن

متغیرهای مستقل اضافی در الگوی قیمتگذاری دارایی

استفاده کرد و نحوه محاسبه آن به شرح رابطه

سه عاملی توصیفی فاما و فرنچ به کار برده شد .بعد از آن،

شماره  9در زیر است:

از تشکیل پرتفویهای اندازه و ارزش دفتری به ارزش
بازار ،صرف اندازه و صرف ارزش دفتری به ارزش بازار

رابطه 9

1
Turn
ILLIQt = (NZeros +
)
Deflator

محاسبه شد .برای محاسبه  SMBکه عامل اندازه است،

21
NT DAYS

×

متوسط بازده پرتفوی با اندازه کوچک منهای متوسط
بازده پرتفوی با اندازه بزرگ شده است .برای محاسبه

در الگوی باال:

 HMLکه عامل ارزش دفتری به ارزش بازار است ،نیز

 :NZerosتعداد روزهای بدون حجم معامله در طی

متوسط بازده پرتفوی با ارزش دفتری به ارزش بازار زیاد

ماه قبل؛  :Turnنسبت حجم معامالت ماهانه به تعداد

منهای متوسط بازده پرتفوی با ارزش دفتری به ارزش بازار

سهام منتشر شده در ماه گذشته؛  :NTDaysتعداد روز

کوچک شده است .الزم به ذکر است که شرکتهای با

معامله در بازار طی ماه قبل و  :Deflatorسرمایه شرکت

ارزش دفتری منفی از پژوهش کنار گذاشته شد .چرا که،

است که در فرمول نقش تعدیلکنندگی دارد زیرا

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار منفی میتواند بهعنوان

موجب میشود حاصل عبارت (1/Turn)/Deflator

ضعف مالی تفسیر شود .در نظر گرفتن شرکتهای با

عددی بین صفر و یک باشد.

نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام منفی در

در این پژوهش ،با توجه به دادههای محاسبهشده،

زمره پرتفویهای با نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق

مقدار تعدیلکننده یک میلیارد در نظر گرفته شده
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است .استفاده از متغیر ( Turnنسبت حجم معامالت

شکستی که کوچکتر یا مساوی  CPباشد؛  :IHiمقدار

ماهانه به تعداد سهام منتشرشده) به این علت است که

 AQIمنطبق با  BPHiو  :ILoمقدار  AQIمنطبق با

.BPLo

سهام با گردش بیشتر ،نقدشوندهتر محسوب میشود و

شایان ذکر است در پژوهش حاضر ،شاخص

مشابه این است که تعداد روز بدون معامله کمتری دارد.

کیفیت هوا بهصورت روزانه و از طریق سامانه پایش

به دلیل اینکه کل تعداد روزهای معامله در طی ماه

کیفی هوای کشور محاسبه شده است.

میتواند از  15تا  23روز متفاوت باشد ،ضرب عامل

ب) متوسط دما ( :)TEMPtنشاندهنده دمای هوا در

) (21/NTDaysاستاندارد تعداد روزهای معامله در ماه

روز  tبوده و واحد استفاده شده برای این متغیر،

را  21روز در نظر میگیرد تا این معیار نقدشوندگی در

درجه سانتیگراد است (.)33
پ) متوسط رطوبت ( :)HUMرطوبت هوا به بخار آب

طی زمان قابلمقایسه باشد.

موجود در هوا گفته میشود .از منظر فیزیولوژیکی،

متغیرهای مستقل

رطوبت هوا به طور مستقیم در تنفس ما تأثیر

متغیرهای مشخصکننده شرایط آب و هوا به شرح

میگذارد .در واقع ،هنگامیکه رطوبت هوا زیاد

زیر است:

است ،عرق کمتری از سطح پوست تبخیر میشود .در

الف) شاخص کیفیت هوا ( :)AQIکیفیت هوا بهوسیله

نتیجه ،انسان احساس گرما میکند .به طور کلی ،مردم

تعیین غلظت آالیندههای اصلی در ایستگاههای

در شرایطی که درجه حرارت زیاد است اما میزان

سنجش اندازهگیری میشود .این ایستگاهها بسته به

رطوبت هوا کم است ،نسبت به شرایطی که درجه

جمعیت شهر و وسعت آن ممکن است متعدد باشد.

حرارت به نسبت کم است اما میزان رطوبت زیاد

دادههای خام به دست آمده از سنجش آالیندهها با

است ،احساس بهتری دارند .متغیر استفاده شده در

استفاده از رابطه شماره  10در زیر به  AQIتبدیل

پژوهش برای میزان رطوبت هوا HUMt ،است که

شد .عوامل استفاده شده در رابطه ،از جدول مربوط

نشاندهنده میزان رطوبت هوا در روز  tاست (.)25

که نقاط شکست برای  AQIرا نشان میدهد ،به

ت) متغیر دامی برای بارش ( :)PREدرصورتیکه تعداد

دست آمده است.

روزهای بارانی بیشتر از میانگین تعداد روزهای

رابطه 10

بارانی در دوره زمانی باشد ،برابر با یک است و در

IHi − Ito
(C − BPLO ) + ILO
BPHi − BPL0 P

= Ip

غیر این صورت برابر با صفر است (.)8
ث) نسبت پوشش ابر ( :)CCمنطبق با ساندرز برای

که در آن :Ip ،شاخص کیفیت هوا برای آالینده P؛

پوشش ابر رتبه  1تا  5در نظر گرفته میشود.

 :Cpغلظت اندازهگیری شده آالینده P؛  :BPHiنقطه

بهگونهای که برای وضعیت آفتابی عدد یک،

شکستی که بزرگتر یا مساوی  Cpباشد؛  :BPLOنقطه

نیمهابری عدد دو ،ابری عدد سه ،بارانی عدد چهار
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و برفی یا مه گرفتگی عدد پنج در نظر گرفته شده
است .به عبارت دیگر ،نسبت پوشش ابر برای حالت

و در غیر این صورت برابر با صفر است (.)8
ت) بازده سهام در دوره  :)RETt-1( t-1شیوه

یک %0 ،تا  ،%10حالت دو %10 ،تا  ،%30حالت سه،

ال تشریح شده است.
اندازهگیری این متغیر قب ا

 %30تا  ،%50حالت چهار %50 ،تا  ،%80و برای

الزم به ذکر است فرضیههای پژوهش در دو بخش

حالت پنج %80 ،تا  %100است (.)18

صنایع راهبردی و غیرراهبردی آزمون شده است .بر

شایان ذکر است در پژوهش حاضر اطالعات

اساس نظر اردکانی و همکاران سه گروه صنعت برتر

مربوط به دادههای آب و هوا شامل متوسط دما ،متوسط

در خلق مزیت صادرات صنعتی کشور شامل صنایع

رطوبت ،متغیر بارش و نسبت پوشش ابر ،با استفاده از

فلزات اساسی ،سایر محصوالت کانی غیرفلزی و

سامانه درخواست دادههای هواشناسی متعلق به سازمان

محصوالت شیمیایی ،صنایع راهبردی در ایران را

هواشناسی کشور گردآوری شده است.

تشکیل میدهد و سایر صنایع به عنوان صنایع
غیرراهبردی دستهبندی میشود ( .)1همانطور که در

متغیرهای کنترلی

جدول شماره  1مالحظه میشود ،در پژوهش حاضر از

الف) اثر فصلی ( :)SADپژوهشهای گذشته ،مدت

صنایع راهبردی و صنایع غیرراهبردی ،به ترتیب ،تعداد

طول شب را متغیر اختاللهای خلقی فصلی در نظر

 55و  63شرکت بررسی شده است.

گرفتهاند و با تعامل دورهای بین بینظمیهای فصلی،
فصل پاییز و زمستان را فصلهای تغییر خلق و خوی

یافتهها

سرمایهگذاران ارزیابی کردهاند .در این پژوهش
برای ماههای مربوط به دو فصل پاییز و زمستان مقدار
یک و برای ماههای مربوط به دو فصل بهار و تابستان

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای شرکتهای
فعال برای صنایع راهبردی و غیرراهبردی ،به ترتیب ،در

مقدار صفر قرار داده شده است (.)25
ب) متغیر دامی برای اولین روز کاری ( :)MONبا

جدولهای شمارههای  2و  3ارائه شده است .بررسی و

توجه به اینکه در ایران اولین روز کاری ،روز شنبه

مقایسه نتایج ارائه شده در جدولهای مزبور نشان

است ،درصورتیکه ماه با روز شنبه شروع شده باشد

میدهد متغیرهای بازده سهام و گردش مالی در صنایع

مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر قرار

راهبردی باالتر از صنایع غیرراهبردی است در حالیکه

داده شده است (.)8

متغیرهای نوسان بازده و نقدشوندگی در صنایع غیرراهبردی

پ) متغیر دامی برای اولین ماه سال ( :)JANبا توجه به

نسبت به صنایع راهبردی بیشتر است .در مورد متغیرهای آب

اینکه در ایران اولین ماه سال ،ماه فروردین است،

و هوا نتایج به گونهای بود که تفاوت قابل مالحظهای بین

در صورتی که ماه فروردین باشد برابر با یک است

صنایع راهبردی و غیرراهبردی مشاهده نشد.
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جدول :1نمونه به تفکیک صنعت
نوع صنعت

تعداد

صنایع راهبردی

55

صنایع غیرراهبردی

63

جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی صنایع راهبردی
بازده
سهام
0/182
میانگین
0/18
میانه
0/82
بیشینه
()0/51
کمینه
انحراف معیار 0/202
()0/001
چولگی
3/153
کشیدگی
آزمون جارکو -برا 4/75
سطح معنیداری 0/092
4860
مشاهدات

متغیر
نوسان گردش نقد کیفیت متوسط متوسط
دامی باد
دما رطوبت
بازده مالی شوندگی هوا
شدید
0/293
0/3
1/28
()0/57
0/269
()0/014
3/159
5/341
0/069
4860

4/609
4/63
7/86
1
1/067
0/084
2/966
5/945
0/051
4860

10/61
10/5
14/82
5/05
1/555
0/013
2/867
3/679
0/158
4860

104/4
107
170
56
23/18
0/276
3/358
88/03
0/000
4860

18/69
18/5
32/8
5
9/457
()0/023
1/493
460
0/000
4860

35/62
37
61
10
10/26
()0/079
3/159
10/32
0/005
4860

0/434
0/000
1
0/000
0/495
0/263
1/069
810/9
0/000
4860

متغیر
دامی
بارش

نسبت
اثر
پوشش
فصلی
ابر

69/35 0/516
67
1
147
1
30
0/000
30/51 0/499
(0/54 )0/064
2/477 1/004
291/7
810
0/000 0/000
4860
4860

0/5
0/5
1
0/000
0/5
0/000
1
810
0/000
4860

متغیر دامی
اولین روز
کاری
0/133
0/000
1
0/000
0/339
2/157
5/653
5195/
0/000
4860

متغیر دامی بازده سهام
اولین ماه در دوره
قبل
سال
0/083
0/000
1
0/000
0/276
3/015
10/09
17545
0/000
4860

0/532
0/395
3/78
()3/11
1/385
0/049
3/168
7/708
0/021
4860

جدول  :3آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی صنایع غیرراهبردی
متغیر
بازده نوسان گردش نقد کیفیت متوسط متوسط
دامی باد
دما رطوبت
سهام بازده مالی شوندگی هوا
شدید
0/176
میانگین
0/18
میانه
0/68
بیشینه
()0/34
کمینه
0/174
انحراف معیار
0/031
چولگی
3/246
کشیدگی
آزمون جارکو -برا 5/983
سطح معنیداری 0/05
2220
مشاهدات

0/176 0/339
0/18
0/36
0/68
1/58
()0/34( )0/87
0/174 0/396
(0/031 )0/054
3/246 3/214
5/983 5/347
0/05 0/069
2220 2220

10/68
10/58
15/17
6/17
1/452
0/121
2/95
5/665
0/058
2220

104/3
107
170
56
23/27
0/271
3/34
37/97
0/000
2220

18/64
18/2
32/9
5
9/474
()0/012
1/488
211/3
0/000
2220

آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

35/67
37
60
10
10/25
()0/069
3/157
4/084
0/129
2220

0/441
0/000
1
0/000
0/496
0/234
1/054
370/2
0/000
2220

متغیر
دامی
بارش
0/509
1/000
1/000
0/000
0/5
()0/036
1/001
370
0/000
2220

متغیر دامی متغیر دامی بازده سهام
نسبت
اثر
اولین روز اولین ماه در دوره
پوشش
فصلی
قبل
سال
کاری
ابر
69/84
68
147
30
30/91
0/544
2/47
135/7
0/000
2220

0/5
1
1
0/000
0/5
()0/001
1
370
0/000
2220

0/133
0/000
1
0/000
0/34
2/157
5/653
2373
0/000
2220

0/083
0/000
1
0/000
0/276
3/015
10/09
8014
0/000
2220

0/532
0/395
3/78
()3/11
1/386
0/049
3/168
3/52
0/171
2220

همه متغیرها کمتر از  %5است و این موضوع بیانگر این

در این پژوهش از آزمون ریشه واحد لوین ،لین و

است که متغیرها از مرتبه صفر و در سطح مانا هستند.

چو برای سنجش مانایی متغیرها در سطح و تفاضل مرتبه

این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در

اول استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  4ارائه

طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای  1392تا

شده است .همانطور که نتایج مندرج در جدول مزبور

 1396ثابت بوده است.

نشان میدهد سطح معنیداری آزمون ریشه واحد در
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دادههای ترکیبی با استفاده از آزمون  Fلیمر و هاسمن

الگوی اثرات تصادفی و اثرات ثابت میتواند انجام شود

تعیین شد .نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر و هاسمن برای

که برای انتخاب آنها از آزمون هاسمن استفاده شد .با

فرضیههای پژوهش در جدول شماره  5ارائه شده است.

توجه به الگوی فرضیههای اول تا چهارم پژوهش

همانطور که در این جدول مالحظه میشود روش

احتمال آزمون کای دو بیشتر از  %5است .بنابراین ،از

دادههای تابلویی برای فرضیههای اول تا چهارم پژوهش

الگوی اثرات تصادفی برای تخمین و تجزیه و تحلیل

پذیرفته شد .روش دادههای تابلویی با استفاده از دو

الگوی فرضیههای پژوهش استفاده شد.

جدول  :4نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
متغیرها

نماد

بازده سهام
نوسان بازده
گردش مالی
نقد شوندگی
کیفیت هوا
متوسط دما
متوسط رطوبت
متغیر دامی باد شدید
متغیر دامی بارش
نسبت پوشش ابر
اثر فصلی
متغیر دامی اولین روز کاری
متغیر دامی اولین ماه سال
بازده سهام در دوره قبل

RET
VOLT
TUR
ILIQ
AQI
TEMP
HUM
WIND
PRE
CC
SAD
MON
JAN
RETt-1

صنایع راهبردی
سطح
آماره آزمون
معنیداری
لوین ،لین و چو

()27/3134
()20/7516
()15/0378
()42/8002
()30/4158
()32/0518
()12/0902
()6/45464
()11/7254
()50/2715
()3/47667
()78/1658
()6/03269
()50/1127

صنایع غیرراهبردی
سطح
آماره آزمون
معنیداری
لوین ،لین و چو

()10/6847
()11/6895
()7/42742
()27/658
()20/6598
()21/9318
()8/25989
()5/30266
()10/8702
()34/0718
()45/8171
()52/8293
()9/12346
()33/8693

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0003
0/0000
0/0000
0/0000

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

جدول  :5نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن
فرضیه
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم

الگو
صنایع راهبردی
صنایع غیرراهبردی
صنایع راهبردی
صنایع غیرراهبردی
صنایع راهبردی
صنایع غیرراهبردی
صنایع راهبردی
صنایع غیرراهبردی

آزمون
 Fلیمر
40/812979
30/235741
40/778347
33/701233
34/973665
54/137184
3/349111
3/054958

سطح
معنیداری
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

آزمون
هاسمن
0/000082
0/007165
0/007402
0/061096
0/070133
0/136602
0/002113
0/214482

سطح
معنیداری
0/9257
0/8502
0/8475
0/7848
0/7421
0/5024
0/8657
0/3294

مجله حسابداری سالمت ،سال نهم ،شماره دوم ،پیاپی  ،24پاییز و زمستان 1399

149

بررسی تغییر آب و هوا بر متغیرهای مالی بازار سرمایه (صنایع راهبردی و غیرراهبردی)

تجزیه و تحلیلهای فرضیههای پژوهش
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای اول تا چهارم

نوسانات بازده سهام در صنایع راهبردی متفاوت از
صنایع غیرراهبردی است.

پژوهش در جدول شماره  6نشان داده شده است .نتایج

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش در سطح

حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش در سطح خطای 5

خطای  %5نشان میدهد که در صنایع راهبردی تنها متغیر

درصد نشان میدهد که در صنایع راهبردی متغیرهای

نسبت پوششی ابر با گردش مالی رابطه مثبت و معنیدار

متوسط دما و بارش با بازده سهام رابطه مثبت و معنیدار

و متغیرهای متوسط دما ،باد شدید و بارش با گردش مالی

و متغیرهای متوسط رطوبت ،باد شدید ،نسبت پوششی

رابطه منفی و معنیدار دارد .در حالیکه در صنایع

ابر و اثر فصلی با بازده سهام رابطه منفی و معنیدار دارد.

غیرراهبردی متغیرهای متوسط رطوبت ،باد شدید ،نسبت

در حالیکه در صنایع غیرراهبردی متغیرهای باد شدید

پوشش ابر و اثر فصلی با گردش مالی دارای رابطه مثبت

و اثر فصلی با بازده سهام رابطه مثبت و معنیدار و

و معنیدار دارد اما متغیرهای کیفیت هوا ،متوسط دما و

متغیرهای کیفیت هوا ،متوسط رطوبت و بارش با بازده

بارش با گردش مالی رابطه منفی و معنیداری دارد.

سهام رابطه منفی و معنیدار دارد .بر اساس نتایج بدست

بنابراین ،بر اساس نتایج بدست آمده میتوان اذعان کرد

آمده میتوان بیان کرد که فرض صفر آماری پذیرفته

که فرض صفر آماری پذیرفته نشد .بنابراین ،تأثیر آب و

نشد .بنابراین ،تأثیر آب و هوا بر بازده سهام در صنایع

هوا بر گردش مالی در صنایع راهبردی متفاوت از صنایع

راهبردی متفاوت از صنایع غیرراهبردی است.

غیرراهبردی است.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش در سطح

نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش در

خطای  5درصد نشان میدهد که در صنایع راهبردی

سطح خطای  %5نشان میدهد که در صنایع راهبردی

متغیرهای کیفیت هوا ،متوسط دما و بارش با نوسان

متغیرهای کیفیت هوا ،متوسط رطوبت ،باد شدید،

بازده سهام رابطه مثبت و معنیدار و متغیرهای متوسط

نسبت پوششی ابر ،اثر فصلی و اولین روز کاری با

رطوبت ،باد شدید و اثر فصلی با نوسان بازده سهام

نقدشوندگی رابطه مثبت و معنیداری دارد و هیچ

رابطه منفی و معنیدار دارد .این در حالی است که در

متغیری رابطه منفی و معنیدار با نقدشوندگی ندارد.

صنایع غیرراهبردی متغیرهای باد شدید ،نسبت پوششی

همچنین ،در صنایع غیرراهبردی نیز متغیرهای کیفیت

ابر و اثر فصلی با نوسانات بازده سهام رابطه مثبت و

هوا ،متوسط دما ،متوسط رطوبت ،باد شدید ،بارش و

معنیدار دارد و تنها متغیر کیفیت هوا با نوسانات بازده

اولین روز کاری با نقدشوندگی رابطه مثبت و

سهام رابطه منفی و معنیدار دارد .از اینرو ،با توجه به

معنیداری دارد .با توجه به این نتایج فرض صفر آماری

نتایج بدست آمده میتوان بیان کرد که فرض صفر

پذیرفته نشد .بنابراین ،تأثیر آب و هوا بر نقدشوندگی

آماری پذیرفته نشد .بنابراین ،تأثیر آب و هوا بر

در صنایع راهبردی متفاوت از صنایع غیرراهبردی است.
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جدول  :6نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
صنایع راهبردی
متغیرها

فرضیه اول فرضیه دوم فرضیه سوم

صنایع غیرراهبردی
فرضیه
چهارم

فرضیه اول

فرضیه دوم فرضیه سوم

فرضیه
چهارم

عرض از مبدأ

*11/46649

12/15941

50/29444

58/65958

9/697798

7/203599

32/55513

42/10906

کیفیت هوا

0/769271

2/856838

0/231076

2/065211

()2/28762

()3/997905( )3/627506

2/903497

1/99034

3/027209

()2/00328

0/435126

()0/191404( )0/574753

(1/966705 )3/061438

()1/306967( )2/410099( )2/139976

2/89342

()0/469805( )2/556114

2/260681

1/968664

متغیر دامی باد شدید

()2/316047

()2/48217

()2/140802

1/993104

2/209713

2/964926

1/971621

3/004075

متغیر دامی بارش

2/384033

3/477771

()2/267154

0/030377

()2/070868( )0/338101( )2/173392

2/620474

نسبت پوشش ابر

()1/029467( )1/999963

2/028987

2/123583

0/623622

2/612981

2/261574

()0/588763

اثر فصلی

()4/280486( )2/683768

0/67849

2/848778

2/661968

2/408207

1/975951

()0/046749

0/908861

0/292501

3/049852

0/744679

0/43853

()0/976675

2/853744

متغیر دامی اولین ماه سال

()0/886339( )0/606112( )1/145233( )0/089665

1/514825

()0/506715

()0/45786

()0/912165

بازده سهام در دوره قبل

1/830649

12/15941

50/29444

58/65958

()1/59756

7/203599

32/55513

42/10906

ضریب تعیین

0/408372

0/408854

0/372346

0/360626

0/340585

0/363728

0/476637

0/366414

ضریب تعیین تعدیلشده

0/397207

0/397825

0/360635

0/358513

0/326626

0/350558

0/465804

0/353299

آمارهF-

36/57563

37/06827

31/79476

3/458969

24/39881

27/6173

43/99791

3/436777

آماره دوربین-واتسون

2/435911

2/463303

2/051333

2/409774

2/177788

2/189771

2/217039

1/51008

متوسط دما
متوسط رطوبت

متغیر دامی اولین روز کاری

1/556075

*مقادیر آماره  tالگوی رگرسیونی
مقادیر بزرگتر از  ± 1/96آماره  tدر سطح خطای  5درصد معنیدار است.

و هوا بر بازار بورس تأثیر داشته باشد.

نتیجهگیری

در این پژوهش تأثیر آب و هوا بر متغیرهای مالی بازده
آلودگیهای محیطی و تغییرات اقلیمی به دلیل آثار

سهام ،نوسان بازده سهام ،گردش مالی و نقدشوندگی برای

نامطلوب ،در حال حاضر آثار چشمگیری بر سالمت

صنایع راهبردی و غیرراهبردی ،به ترتیب ،در قالب

عمومی و اقتصاد جهان دارد ( 36و  .)37در کشور ما نیز

فرضیههای اول تا چهارم پژوهش آزمون شد .نتایج حاصل

در سالهای اخیر به دلیل توسعه صنعتی ،آثار وضعیت

از آزمون فرضیههای مزبور نشان داد که اثر کیفیت آب و

آب و هوا دچار تغییرات زیادی شده است ( .)38به

هوا و آلودگی هوا بر متغیرهای مالی بازار سرمایه برای

عبارت دیگر ،به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و

صنایع راهبردی و غیرراهبردی تفاوت قابل مالحظهای

ویژگیهای طبیعی دارای تنوع آب و هوایی زیادی

دارد .به عنوان نمونه ،در صنایع راهبردی کیفیت هوا با

است و از آنجا که شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نوسانات بازده سهام رابطه مثبت و معنیداری دارد و با

اوراق بهادار تهران در مناطق مختلفی از کشور قرار

بازده سهام و گردش مالی رابطه معنیداری ندارد در

دارند میتوان انتظار داشت آلودگی هوا وکیفیت آب

حالیکه در صنایع غیرراهبردی با کیفیت هوا رابطه منفی
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و معنیداری دارد.

تا چهارم پژوهش حاکی از تأثیر آب و هوا بر متغیرهای

نکته قابل توجه در مورد نتایج بدست آمده این

مالی با اهمیتی شامل بازده سهام ،نوسان بازده سهام،

است که تأثیر آب و هوا بر متغیرهای مالی برای صنایع

گردش مالی و نقدشوندگی است ،به مسئولین شرکتها

راهبردی و غیرراهبردی در بیشتر موارد برعکس

پیشنهاد میشود در انتخاب مکان فعالیت شرکت به شرایط

یکدیگر است .از اینرو ،باید در تحلیل تأثیر آب و هوا،

اقلیمی نیز توجه داشته باشند .این امر برای شرکتهای

نوع صنعت را نیز در نظر گرفت.

فعال در صنایع راهبردی به دلیل نقش بااهمیتی که در

نتایج باال میتواند درک و دانش سرمایهگذاران و

توسعه اقتصادی کشور دارند ،حائز اهمیت بیشتر است.

پژوهشگران حوزه بازار سرمایه را افزایش دهد و در

افزون بر این ،مسئولین شرکتها به منظور بهبود

پرتو آن شاید بتوان عوامل دیگری را شناسایی کرد که

شاخصهای مالی نظیر بازده سهام و نقدشوندگی باید به

توانایی توضیح دادن تغییرات عوامل مالی بازار سرمایه

آثار آب و هوا بر این شاخصها و نیز نوع صنعتی که در

را داشته باشد .نتایج کاربردی این پژوهش میتواند

آن فعالیت میکنند توجه داشته باشند .چرا که بر اساس

مورد توجه دو گروه افراد قرار گیرد .گروه اول

نتایج حاصل از آزمون فرضیههای اول تا چهارم پژوهش،

استفادهکنندگان از اطالعات مالی هستند .این گروه که

شرایط آب و هوا بر متغیرهای مالی تأثیرگذار است و این

شامل سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،مدیران و

تأثیر برای شرکتهای فعال در صنایع راهبردی متفاوت از

مؤسسات حسابرسی هستند ،در واقع کسانی هستند که

صنایع غیرراهبردی است.

به طور مستقیم با آثار مالی و نتایج حاصل از عملکرد

برای انجام پژوهش در آینده نیز به پژوهشگران

شرکتها در ارتباط هستند .گروه دوم شامل

پیشنهاد میشود که به بررسی موضوع پژوهش حاضر در

پژوهشگران ،سیاستگذاران و تدوینکنندگان

صنایع پرمصرف آب نظیر مواد و محصوالت شیمیایی،

استانداردهای حسابداری و یا سازمانهایی مانند بورس

صنایع غذایی و فلزات اساسی ،تأثیر اختاللهای خلقی

اوراق بهادار تهران است که به مسائل اقتصادی و مالی

فصلی و شاخص کیفـیت هوا بر عملکرد شرکتها،

عالقهمند هستند .بخش عمدهای از نتایج این پژوهش

استفاده از سایر معیارهای نقدشوندگی نظیر معیار آمیهود

در تطابق با مبانی نظری است و ضمن پرکردن خالء

و بررسی دقیقتر دالیل زیستشناسی تأثیر متغیرهـای آب

پژوهشی انجام شده در این حوزه میتواند به مدیران در

و هوایی بر رفتار سهامداران بپردازند.

مدیریت درست و به سهامداران در سرمایهگذاری و
تعیین سیاست و رویههای شرکت کمک کند.

تضاد منافع

پیشنهادها

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله

با توجه به اینکه نتایج حاصل از آزمون فرضیههای اول
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