
  247-262 اتصفح -1399سي و یکم، تابستان اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره فصلنامه علمي 

 کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگي بر عملکرد مالي تأثیر

 ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارها بانک
 

 1طیبه فراهانی

 2مجید صبوری

 

 14/04/1399 پذیرش:تاریخ                        30/11/1397 تاریخ دریافت:

 چکیده

این واقعیت را بسیار پررنگ  ،و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور ها بانکاقتصادی وسیع جایگاه 

ید همواره نسبت مناسبی را تضمین ثبات و ارتقا عملکرد در سیستم بانکی کشور با برای نماید که می

مورد ساختار گیری در  تصمیمبرقرار نمود.  ها بانک میان سرمایه و ریسک موجود در داراییهای

ها بوده، اما در عین حال  وی شرکتل پیش رئترین و چالش برانگیزترین مسا سرمایه، یکی از مشکل

کفایت  نسبت تأثیرهدف از پژوهش حاضر  .ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است حیاتی

د. در این پژوهش باش می ی تجاریها بانکبر عملکرد مالی  ، ساختار سرمایه و نقدینگیسرمایه

تا  1389بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی  15اطالعات مالی 

 تأثیری ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از ها دادهبا روش رگرسیون  1395

د. اندازه بانک اثر باش میبر عملکرد مالی  مثبت و معنادار نسبت کفایت سرمایه و ساختار سرمایه

عمر بانک و درصد مالکیت سهامداران  منفی و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک دارد.

 نهادی اثر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها ندارند.

 

 نقدینگی و بانک.  کفایت سرمایه، ساختار سرمایه، عملکرد مالی، هاي کلیدي: واژه

 JEL: G21,G14, D24, B26, E22بندي  طبقه

 

  

                                                                                                                    
  ta1385us@yahoo.com          (ئول)نویسنده مس بوئین زهرا واحد، دانشگاه آزاد اسالمی،استادیار،گروه اقتصاد 1

 majid saboori@gmail.com   زاد اسالمی، واحد بوئین زهرااه آدانشگدانشجوی ارشد مدیریت، گروه مدیریت،  2
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 مقدمه 

عنوان  به ها بانک زیرا د؛شو می محسوب اقتصادی هر های بخش ترین مهم از یکی بانکداری صنعت

 در بانکداری .ندشو می شمرده مالی بازارهای اصلی ارکان از بیمه و بورس درکنار پولی منابع واسطه

 الزم، حد در بازار سرمایه نیافتن توسعه دلیل به زیرا است، برخوردار بیشتری اهمیت از ایران اقتصاد

ند )حسینی باش میی تولیدی ها شرکتها و  مالی بنگاه تأمین دار عهده که هستند ها بانک این عمل در

 گردند نهادهای بازار پول کشور محسوب میترین  عنوان یکی از فعال به ها بانک(. 1386و سوری، 

بنابراین در شرایط رقابتی تداوم فعالیت آنها بستگی به عملکرد صحیح آنها دارد و هرگونه کم کاری 

. در انجام وظایف آنان خسارت جبران ناپذیری بر بانک، مشتریان و اقتصاد کشور را به همراه دارد

مین مالی نقش نظام بانکی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در جهت تجهیز منابع و تأ

ها، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعطای وام های رهنی و رفع برای اجرای پروژه

گذاری های اقتصادی، سرمایهنیازهای اساسی جمعیت و نیز جلوگیری از تعمیق روند کاهنده فعالیت

های اول لویتبایست از جمله اوها را می همیت است که حفظ سالمت مالی بانکو اشتغال آنچنان پرا

 .(1384)نصراهلل اقتصاد ملی کشورها به حساب آورد  گذاری اقتصادی درسیاست

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. 

 باشد، اثرگذار مستقیم طور به شرکت اعتبار و ارزش بر میتواند شرکت سرمایه ساختار آنکه به باتوجه

موردنیاز  منابع هزینه، کمترین با که است؛ ساختاری برخوردار ای اهمیت ویژه از مالی مباحث در

 کنندگان ینتأم هرچه(. 93نوروزی، و بیئی)ن دهد افزایش را آن شرکت ارزش و کند تأمین را شرکت

 به کمتری تمایل باشند، داشته انتظارشان مورد بازده و منابع به برای دستیابی بیشتری ابهام مالی

با ریسک اعتباری و هزینه سرمایه  ها بانکداشت. مرتبط بودن ساختار سرمایه  خواهند دهی قرض

باعث ایجاد تمایالت متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیشتر و یا 

 افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول شده است. 

 شده اما شناخته شرکت ارزش و سرمایه هزینه بر ثرمؤ عاملی عنوان به سرمایه ساختار هرچند

بوده است.  پژوهشگران توجه مورد نیز شرکت ارزش و سرمایه هزینه بر سهام نقدشوندگی تأثیر

مدت است  های کوتاه نقدینگی یکی از عوامل توانمندی بانک در بازپرداخت به هنگام تعهدات و بدهی

مدت استفاده  گوی به نیازهای نقد در کوتاه توانمندی بانک در پاسخ و از نقدینگی در راستای ارزیابی

نگی موجب نگهداشت بخشی از آید، اما باید به این موضوع توجه شود که افزایش نقدی عمل می هب

گردد، لذا با افزایش بیش  دد که بازده اندکی از آن حاصل میگر هایی می بخش های شرکت در دارایی

(. 2015، 1یابد )محمد و هاشیم سودآوری و بازده مالکانه کاهش میاز حد نقدینگی، میزان 

                                                                                                                    
1 Muhmada and Hashima  
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شکل مناسبی انجام  های بانک و تسهیالت اعطایی به ها و سپرده گذاری که مدیریت سرمایه صورتیدر

مدت به  های کوتاه پردهوسیله تغییر شکل س حجم اعتبارات خودشان را به ها بانکنشده باشد و 

های  های مرتبط با سررسید نامتناسب بدهی با ریسک مدت گسترش دهند، آنها دائماًاعتبارات بلند

های پرداختی و  ها و وام ها و احتمال عدم بازپرداخت بدهی مربوط به سودهای پرداختی به سپرده

اغلب  ها بانکگونه  نقدینگی، اینر جلوگیری از بحران منظو شوند، لذا به اجه میخطر ورشکستگی مو

رو نقدینگی باال انتظار  ازدهی را نگهداری نمایند، از ایننقدی با نرخ های پایین ب  ناگزیرند دارایی

 رود که با سودآوری پایین همراه باشد. می

المت بانکی مورد استفاده قرار هایی است که در تعیین س نسبت کفایت سرمایه از جمله شاخص

ها و  کننده در تشخیص توانمندی بانک کفایت سرمایه عامل اصلی و تعیین نسبتگیرد.  می

رود، به  شمار می ها و نامالیمات اثرگذار بر اقالم ترازنامه به های مالی در رویارویی با نوسان واسطه

گردد. در  ر شرایط نامساعد اقتصادی میهمین دلیل افزایش این نسبت موجب توانمندی بانک د

تری را در اختیار بانک  های مناسب گذاری فایت سرمایه امکان انتخاب سرمایهبت باالتر کنتیجه نس

ا نسبت باالتر کفایت دهد. لذ پذیری بانک را نیز افزایش می دهد و عالوه بر این قدرت ریسک قرار می

هایشان به وسیله افزایش پرداخت  ها را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفوی دارایی سرمایه بانک

های مورد انتظار و افزایش درآمد بانک  ها به امید حداکثر کردن بازده واماعتبارات، تسهیالت و 

تحریک کند، بنابراین احتمال رابطه مثبت بین نسبت کفایت سرمایه و عملکرد بانک وجود دارد 

 (.2015شیم، )محمد و ها

کننده سالمت  های تعیین بررسی شاخص  های پژوهشگران پولی و بانکی کشور، اساس یافتهبر

. در پنج ساله اخیر در مقایسه با دوره مشابه قبلی است ها بانکدهنده افت سالمت  بانکی کشور نشان

لکرد مالی و ضعفی گیری عم ها و ارزیابی و اندازه و ضرورت کفایت سرمایه برای بانک نظر به اهمیت

ساختار  تأثیردست آمده از بررسی  های به ی در این زمینه مشهود است، یافتههای تجار ککه در بان

 مالی ایران با اهمیت باشد. تواند برای بازار مایه، نقدینگی و کفایت سرمایه میسر

 

 مباني نظري و پیشینه پژوهش. 1

 

 کفایت سرمایه. 1-1

 ریسک ضرایب به شده موزون های اراید مجموع به پایه سرمایه تقسیم حاصل سرمایه کفایت نسبت 

دنیا  های بانک به بال کمیته توسط 1333 سال در بار اولین نسبت ین. ادباش می درصد برحسب

 پیشنهاد ها پ بانک به را سرمایه حداقل شروط از ای مجموعه سال آن در بالگردید. کمیته  فیمعر
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ست که از سوی ها بانکهای ارزیابی سالمت عملکرد  از شاخص  یکینسبت کفایت سرمایه  کرد.

تعیین  ها بانک  ارزشیابی مدیریت ریسک  المللی، جهتهای بین تسویه  المللی بانک مقررات بین  کمیته

مایه که المللی کمیته باسل، نسبت کفایت سر س تعاریف مندرج در استاندارد بیناسابرگردیده است. 

 گردد: صورت زیر محاسبه می است، به درصد 8حداقل آن 

نسبت کفایت سرمایه =
سرمایه تعدیل شده

( ریسکی) مجموع داراییهای مخاطره آمیز
∗ 100 

 

 عملکرد مالي بانک. 2-1

د و معیار مناسبی جهت باش میبرگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل بانک  عملکرد مالی در

معیارهای  معیارهای اندازه عملکرد معموالً گردد،دسترسی به اهداف تعیین شده قلمداد می

د، در تحقیق حاضر عملکرد باش میها  قوق صاحبان سهام یا بازده داراییحسابداری شامل بازده ح

 (.2014،  1گردد )لی و همکاران گیری می اندازه (ROE)مالی با معیار بازده حقوق صاحبان سهام 

 شود:از فرمول زیر استفاده می بازده حقوق صاحبان سهامگیری برای اندازه

 

                          
t

t
t

TE

NI
ROE  

 TEtو  t در سال  سود خالص بانک t، NItدر سال  حقوق صاحبان سهامبازده ROE که در آن 

 باشد.میt در سال  بانک حقوق صاحبان سهامجمع 

 

 ساختار سرمایه. 3-1

و  که چگونه شرکت منابع مالی مورد نیاز همه عملیات شرکتدهنده آن است  ساختار سرمایه نشان

ن است بسته به هدف کند. ساختار سرمایه ممک های مختلف تأمین می رشد خود را با استفاده از راه

در این تحقیق، ساختار  (.2،1995)راجان و زینگالس شود میهای مختلفی تعریف  تحقیق به شیوه

)جیل و  شود میهای شرکت محاسبه  ندمدت به کل داراییهای بل صورت نسبت بدهی سرمایه به

 (.3،2011همکاران

 

                                                                                                                    
1 Lee and et al 
2 Rajan & Zingales 
3 Gill and et al 
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CS =
TD

TA
    

های  جمع دارایی TAمدت و های بلند جمع بدهی TDساختار سرمایه،  CS فوقدر رابطه 

 د.باش میشرکت 

 

 نقدینگي. 4-1

 وریضر اـی ریاـج یاـهزنیا عـفر رمنظو به ،نقد هجوو به ستیابید در بانک یک ناییاتو نقدینگی

 تتسهیال و ارانذـگ دهسپر یتقاضا به گویی پاسخ ایبر کافی نقدینگی دارای بایستی ها بانکست. ا

 مندزنیا مالی تسساؤم رمنظو بدین. کنند جلب را عمومی نطمیناا طریق ینا از تا باشند نگیرندگا

 در سیدرسر قاـنطبا مدـع دـننابتو اـت هستند ثربخشا بدهی و ییدارا مدیریت سیستم شتندا

(. در این تحقیق، 1392کنند )بهرامی نسب، بهینه  را هاآن گشتزبا و قلاحدرا بدهیها  ها و ییدارا

 .شود مینقدینگی از فرمول زیر محاسبه 

LIQ =
C + SI

CA
              

 CAسرمایه گذاری های کوتاه مدت و  SIوجه نقد،  Cنقدینگی بانک،  LIQ فوقدر رابطه 

 د.باش میبدهی های جاری 

 

 پیشینه پژوهش. 5-1

ی ها بانکمدیریت ریسک اعتباری و کفایت سرمایه بر عملکرد مالی  تأثیر( به بررسی 1394حیدری )

غیره در با استفاده از رگرسیون خطی چند مت ها دادهایرانی پرداخت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

ان ناشی ها و اعتبارات سرسید گذشته و ذخیره زی میزان وامدهد بین  % نشان می95سطح اطمینان 

. از سوی دیگر این ها رابطه معکوس وجود دارد ارات سرسید گذشته با عملکرد بانکها و اعتب از وام

ها رابطه  ها با عملکرد بانک قدینگی و نسبت کفایت سرمایه بانکدهد بین نسبت ن نتایج نشان می

  مستقیم وجود دارد.

( به بررسی ارتباط بین عملکرد مالی و نسبت کفایت سرمایه در 1393) رحیمیان و همکاران

-1385ی سه گروه بانکی در فاصله زمانی ها دادهشبکه بانکی کشور پرداخته است. در این خصوص 

ود ها بیانگر وج ارزیابی قرار گرفته است و یافته مورد ها دادهبا استفاده از روش تحلیل ترکیبی  1390

با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با  ها بانکارتباط مثبت بین اندازه 

 نسبت کفایت سرمایه دارد.
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به مطالعه  CAMELهای  ها براساس شاخص ( در مقاله ارزیابی عملکرد بانک2015محمد و هاشیم )

لی و خارجی در مالزی، را با استفاده از های داخ ن مطالعه عملکرد بانک، شامل بانکپرداختند و ای

کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، شایستگی مدیریت، کیفیت درآمد و نقدینگی )کامل( برای دوره مالی 

مورد ارزشیابی قرار داده است. با استفاده از تحلیل رگرسیون، نتایج مطالعه نشان  2012تا  2008

معنی داری روی  تأثیریفیت درآمد و نقدینگی داده است که کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، ک

 عملکرد بانک های مالزی دارند.

ی تجاری در آلبانی ها بانکثر بر عملکرد مالی ( به بررسی عوامل داخلی مؤ2014) 1سکرازی

( استفاده شده است. ROAها ) پرداخت. در این بررسی، برای ارزیابی عملکرد از شاخص بازده دارایی

 داری دارد. یمعن تأثیر ها بانکاساس نتایج کفایت سرمایه و نقدینگی بر سودآوری بر

( به بررسی رابطه بین نرخ کفایت سرمایه، ریسک ورشکستگی و عملکرد 2005) 2شو و همکاران   

برای  مالی پرداختند. آنها به بررسی یک روند بلندمدت، با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی به

ی  دهندهدست آمده، نشان شاهدات هفتگی پرداختند. نتایج بهاساس م( بر1993-2000انی )بازه زم

ند و نیز رابطه مثبت باش میرابطه مثبت بین نرخ کفایت سرمایه و شاخص ریسک ورشکستگی 

 گردد. دار بین کفایت سرمایه و عملکرد مالی مشاهده می معنا

 

 هاي پژوهش فرضیه. 2

کفایت سرمایه، نقدینگی و ساختار سرمایه بر عملکرد مالی  تأثیردر پژوهش حاضر به بررسی 

ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( پرداخته ها بانکی تجاری )مطالعه موردی ها بانک

 ند: باش می، لذا پژوهش حاضر دارای سه فرضیه به شرح زیر شود می

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  مثبت بر عملکرد مالی بانککفایت سرمایه اثر  فرضیه اول:

 تهران دارد.

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  گی اثر منفی بر عملکرد مالی بانکنقدین فرضیه دوم:

 تهران دارد.

های پذیرفته شده در بورس اوراق  یه اثر مثبت بر عملکرد مالی بانکساختار سرما فرضیه سوم:

 هادار تهران دارد.ب
 

 

                                                                                                                    
1 Çekrezi 
2 hu and et al 
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 روش پژوهش. 3

روش این تحقیق از نوع همبستگی می باشد، یعنی بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از 

ی پانلی به ها دادهد، در این پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره و باش میطریق رگرسیون 

ی مورد استفاده، این پژوهش از ها داده، همچنین از لحاظ شود میآزمون فرضیه پژوهش پرداخته 

د. یعنی با استفاده از اطالعات گذشته به بررسی روابط بین متغیرها باش مینوع پس رویدادی 

ی ها شرکتهای مالی  و اطالعات مورد نظر برای انجام این پژوهش از صورت شود میپرداخته 

های پذیرفته شده در  ی در ارتباط با بانکرهای اطالعاتپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نرم افزا

 بورس اوراق بهادار و سایت کدال استخراج شده است.

یی که در دوره ها بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،  ها بانکدر این تحقیق از بین 

 شوند: عنوان نمونه انتخاب می دارای شرایط زیر باشند به 1396ا ت 1389های زمانی بین سال

 .نماد بانک از تابلو بورس اوراق بهادار حذف نگردیده باشد 

 .اطالعات مورد نیاز بانک در دسترس باشد 

 :شود میمدل رگرسیون خطی چند متغیره زیر استفاده برای بررسی فرضیات پژوهش از 

 

itit6it5it4it3it2it10it
INSAGESIZECSLIQCAPROE   

نقدینگی  LIQ، کفایت سرمایه بانک CAP، بازده حقوق صاحبان سهام ROEکه در این رابطه 

درصد مالکیت سهامداران  INSعمر بانک،  AGEاندازه بانک،   SIZE ،ساختار سرمایه CS، بانک

   د. باش میجزء باقیمانده مدل  𝜀𝑖,𝑡و  نهادی

                                            

 ها دادهتجزیه و تحلیل . 4

 برای مطلوب سرمایه کفایت نسبت حداقل ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک نامه آیین براساس

 در سرمایه بازار بانکداری صنعت سرمایه کفایت نسبت. است درصد هشت معادل ایرانی یها بانک

 به 14/ 71 از که طوری به است داشته کاهش درصد 39 معادل ،1391 سال به نسبت 1394 سال

 به پایه  سرمایه رشد عدم(. سال در کاهش درصد 15 متوسط طور به) است رسیده درصد 8/ 96

 شده ها بانک در سرمایه کفایت نسبت شدید افت به منجر ریسک به شده تعدیل های دارایی تناسب

دهد کاهش محسوس کفایت سرمایه صنعت  . اطالعات سامانه ارزیابی عملکرد بانکی نشان میاست

شده است. این  های تعدیل بانکداری بازار ناشی از کاهش شدید اقالم اصلی سرمایه نسبت به دارایی

م برای بهبود کفایت سرمایه از طریق افزایش اقال ها بانکاطالعات همچنین بیانگر آن است که تالش 
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فرعی سرمایه نیز نتوانسته کاهش در اقالم اصلی را جبران کند و در نتیجه صنعت بانکداری بازار 

  .رو شده است سرمایه با کاهش محسوس کفایت سرمایه روبه

منظور کسب شناخت بیشتر درباره نمونه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، خالصه وضعیت  به

( نمایی کلی از آمار توصیفی 1گردیده است. جدول)آمار توصیفی متغیرهای تحقیق محاسبه 

 متغیرها را نشان می دهد:

 آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش .1جدول 
نام 

 متغیر
 چولگی ضریب انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین

ROE 0.175 0.169 0.457 0.267- 0.108 0.285- 

CAP 0.108 0.088 0.380 0.020- 0.075 1.816 

LIQ 0.029 0.010 0.258 0.001 0.048 2.720 

CS 0.909 0.933 0.986 0.515 0.074 2.277- 

SIZE 18.969 19.155 21.326 15.140 1.379 0.509- 

AGE 2.759 2.708 4.158 1.098 0.674 0.036- 

INS 0.487 0.440 0.960 0.050 0.293 0.080- 

 

د، افزایش بازده حقوق باش میعنوان شاخصی برای سودآوری بانک  بازده حقوق صاحبان سهام به

ایجاد شده توسط یجاد سود از محل منابع را در ا نشانه عملکرد مناسب مدیرانصاحبان سهام 

د که باش می 175/0میانگین متغیر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با  ،دباش میصاحبان سهام بانک 

% 18ی مورد بررسی بازده حقوق صاحبان سهام حدود ها بانکطور میانگین در  دهد به نشان می

تر از ها پاییندرصد داده 50دهد  د که نشان میباش می 169/0است، میانه برای این متغیر برابر با 

 457/0درصد باالتر از آن قرار دارند، حداکثر و حداقل محاسبه شده برای این متغیر  50و  این مقدار

% و 46دهد بیشترین و کمترین بازده حقوق صاحبان سهام حدود  د که نشان میباش می  -267/0و 

د که نشان دهنده متوسط باش می 108/0د. مقدار انحراف معیار برای این متغیر برابر با باش می -27%

است  285/0ار ضریب چولگی د، مقدباش می 108/0برای این متغیر برابر با  ها دادهنوسان از میانگین 

است که از نظر قرینگی دارای مقداری تفاوت با توزیع  ها دادهدهنده چوله به چپ بودن  که نشان

  نرمال است.
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برای  پژوهشدر این . الزم است مانایی تک تک متغیرها بررسی شود برای برآورد مدل رگرسیونی

( 2)این آزمون در جدول شود. خالصه نتایجاستفاده می دیکی فولربررسی مانایی متغیرها، از آزمون 

 ارائه شده است:
 

 (پایایي) ایستایي آزمون از حاصل نتایج .2 جدول

 پژوهشمتغیرهای 
 آماره آزمون

(ADF - Fisher Chi-square) 
 سطح معناداری

ROE 46.536 0.0452 

CAP 48.157 0.0431 

LIQ 52.855 0.0211 

CS 58.972 0.0012 

SIZE 46.354 0.0421 

AGE 276.310 0.0000 

INS 48.764 0.0420 

 

 که است 05/0 متغیرهای پژوهش کمتر از معناداری سطح شود، می مالحظه که طور همان

ورد مدل رگرسیونی  باید ترکیبی یا تابلویی برای برآ. هستند پایا متغیرها که است این دهنده نشان

. اگر سطح شود میلیمر استفاده -گردد. برای این کار از آزمون افمشخص  ها داده)پانل( 

غیر این صورت از نوع ز نوع پانل )تابلویی( هستند و درا ها دادهباشد  05/0معناداری َآن کمتر از 

کنید سطح احتمال مربوط به  مشاهده می (3طور که در جدول) هستند. همان ترکیبیی ها داده

 ند.باش میی این فرضیه از نوع تابلویی )پانل( ها دادهبوده بنابراین  05/0های پژوهش کمتر از فرضیه

 

 لیمر F زمونآ .3جدول

 نتیجه آزمون احتمال آماره

 تابلویی )پانل( 0.0001 3.847
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. در این آزمون اگر شود میبرای بررسی اثرات ثایت یا اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده  

غیر این صورت اثرات تصادفی هستند. درباشد اثرات ثابت اند و 05/0از سطع معناداری کمتر 

 د.باش می( نمایانگر نتیجه آزمون هاسمن 4جدول)

 

 آزمون هاسمن .4جدول

 

های پژوهش کمتر  ی دهد سطح احتمال مربوط به فرضیه( نشان م4طور که نتایج جدول) همان

 ند.باش میها دارای اثرات ثابت  ی این فرضیهها دادهد، بنابراین باش می 05/0از 

 ( اورده شده است:5ورد مدل رگرسیونی در جدول )نتایج مربوط به برآ 
 

 نتایج برآورد مدل رگرسیون .5جدول

itit6it5it4it3it2it10it
INSAGESIZECSLIQCAPROE 

 

 متغیر ها
ضرایب 

 مدل
 tآماره 

معنی 

 داری

 0.772 1.774 0.0796 (𝛽0مقدار ثابت مدل )

 0.0414 2.071 0.735 متغیر مستقل -(CAPکفایت سرمایه بانک )

 0.3056 -1.030 -0.212 متغیر مستقل -(LIQنقدینگی بانک )

 0.0003 3.727 0.972 متغیر مستقل -(CSساختار سرمایه )

 0.0011 -3.383 -0.098 متغیر کنترلی -(SIZEاندازه بانک )

 0.6620 0.438 0.038 متغیر کنترلی -(AGEعمر بانک )

متغیر  -(INSدرصد مالکیت سهامداران نهادی )

 کنترلی
0.416 1.428 0.1568 

Rضریب تعیین مدل )
2) 0.609 

معنی داری 

 مدل
0.0000 

Adj-Rضریب تعیین تعدیل شده مدل )
2) 0.516 

دوربین 

 واتسون
1.711 

 6.564 (Fنیکویی برازش مدل )آماره 
تعداد 

 مشاهدات
105 

 نتیجه آزمون احتمال آماره

 اثرات ثابت 0.0035 19.461
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د )سطح باش می 05/0کمتر از ( Probداری مدل ) ی جدول فوق، نظر به اینکه معنیها دادهمطابق 

( Fتوان گفت شاخص نیکویی برازش مدل )آماره  د(، بنابراین میباش می 0000/0معناداری برابر با 

معنادار  نشان داده شده است، ROE برای متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام که با نماد

 د.باش مید که نمایانگر معناداری کل مدل باش می

 از رگرسیونی، معادله از حاصل نتایج در خود همبستگی عدم فرض بودن برقرار بررسی برای

جدول باال برابر با  در شده برآورد واتسون دوربین مقدار گردید. استفاده دوربین واتسون آزمون

 این قرار دارد بنابراین 5/2تا  5/1محدوده بین که مقدار محاسبه شده در  و از آنجائی است 711/1

 ندارد. وجود اول نوع همبستگی خود ها باقیمانده بین که است موضوع این بیانگر مقدار

 0414/0( برابر با CAP) کفایت سرمایه بانکتوجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل با

دهنده آن است که در سطح  نتایج مدل نشاند، بنابراین باش می 05/0د که مقدار آن کمتر از باش می

اثر معناداری بر متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام دارد. با  کفایت سرمایه بانک% 95اطمینان 

د، مشخص باش می 735/0مثبت و برابر با  کفایت سرمایه بانکتوجه به اینکه ضریب متغیر مستقل 

اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته بازده  بانک کفایت سرمایهمی گردد که با افزایش این نسبت 

میزان بازده حقوق کفایت نسبت، که  توان نتیجه گرفت که زمانی د، میحقوق صاحبان سهام دار

های  یز بهبود می یابد. بنابراین بانکصاحبان سهام نیز افزایش یافته و در نتیجه عملکرد مالی بانک ن

 دارند. لکرد مالی بهتری کفایت سرمایه باالتر، عمبا نسبت 

د باش می 3056/0( برابر با LIQ) نقدینگی بانکاینکه سطح معناداری متغیر مستقل  با توجه به

دهنده آن است که در سطح اطمینان  د، بنابراین نتایج مدل نشانباش می 05/0که مقدار آن بیشتر از 

توان گفت  صاحبان سهام ندارد. میازده حقوق اثر معناداری بر متغیر وابسته ب نقدینگی بانک% 95

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  مالی بانک نقدینگی بانک اثر معناداری بر عملکردکه 

فزایش میزان ها با ا ه این دلیل باشد که برخی از بانکعلت اصلی این امر ممکن است ب ندارد.

را کاهش داده و نیز در شرایط تورمی با  مین مالی خودهای تأ اند هزینه نقدینگی خود توانسته

اند و با استفاده از نوسانات  ها نموده به خرید ارز، طال و سایر داراییاستفاده از نقدینگی موجود اقدام 

ند و در اند سودآوری خود را افزایش ده ها توانسته ر نرخ ارز و تغییرات سایر داراییایجاد شده د

های نقدی خود استفاده مناسبی نمایند و در نتیجه  اند از دارایی نتوانستهها  مقابل گروه دیگر از بانک

ار متفاوت و افزایش نقدینگی موجب کاهش سودآوری آنها شده است و در مجموع به دلیل رفت

 ها از نقدینگی، متغیر نقدینگی بر عملکرد مالی بانک معنادار نشده است. استفاده متفاوت بانک

د باش می 0003/0( برابر با CS) ساختار سرمایهمعناداری متغیر مستقل توجه به اینکه سطح با

دهنده آن است که در سطح اطمینان  د، بنابراین نتایج مدل نشانباش می 05/0که مقدار آن کمتر از 
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وابسته بازده حقوق صاحبان سهام دارد. با توجه به اثر معناداری بر متغیر  بانک ساختار سرمایه% 95

گردد  مشخص مید، باش می 972/0مثبت و برابر با  بانک ساختار سرمایهاینکه ضریب متغیر مستقل 

بازده حقوق صاحبان سهام دارد، اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته  بانک ساختار سرمایهکه 

یابد، میزان بازده حقوق صاحبان  افزایش می بانک ساختار سرمایهکه  توان نتیجه گرفت که زمانی می

 یابد.  ه عملکرد مالی بانک نیز بهبود میسهام نیز افزایش یافته و در نتیج

% 5د که مقدار آن کمتر از باش می 0011/0برابر با اندازه بانک سطح معناداری متغیر کنترلی 

ها دارد، ضریب متغیر  هام بانکبازده حقوق صاحبان سند، لذا اندازه بانک اثر معناداری بر باش می

اندازه بانک اثر % 95، لذا در سطح اطمینان دباش می  -098/0اندازه بانک منفی و برابر با کنترلی 

بازده حقوق صاحبان سهام بانک دارد. سطح معناداری متغیرهای کنترلی عمر منفی و معناداری بر 

درصد مالکیت د، لذا عمر بانک و باش می% 5بیشتر از  نهادیداران  درصد مالکیت سهامبانک و 

ضریب تعیین  ها ندارند. مقدار بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک اثر معناداری داران نهادی سهام

 د که این مقدار بیانگر این مطلبباش می 516/0با  ورد شده برابرمدل رگرسیونی برآ تعدیل شده در

 د.شو می داده توضیح مستقل و کنترلی وابسته توسط متغیرهای متغیر رفتار %52که حدود  است

 

 گیري و پیشنهادها . نتیجه5

این واقعیت را بسیار پررنگ  ،و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور ها بانکاقتصادی وسیع جایگاه 

مناسبی را ید همواره نسبت تضمین ثبات و ارتقا عملکرد در سیستم بانکی کشور با برای نماید که می

مورد ساختار گیری در  تصمیمبرقرار نمود.  ها بانک میان سرمایه و ریسک موجود در داراییهای

ها بوده، اما در عین حال  ل پیش روی شرکتئترین و چالش برانگیزترین مسا سرمایه، یکی از مشکل

کفایت سرمایه  نسبت تأثیرهدف از پژوهش حاضر . ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است حیاتی

بانک پذیرفته شده در  15د. در این پژوهش اطالعات مالی باش می ی تجاریها بانکبر عملکرد مالی 

با روش پانل دیتا و با کمک نرم افزار  1396تا  1389بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 

eviews  تأثیرمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیر نقدینگی 

توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل کفایت نداشته است. با ها بانکمعناداری بر عملکرد 

 د، بنابراین نتایجباش می 05/0د که مقدار آن کمتر از باش می 0414/0برابر با  (CAPسرمایه بانک )

% کفایت سرمایه بانک اثر معناداری بر متغیر 95دهنده آن است که در سطح اطمینان  مدل نشان

و  وابسته بازده حقوق صاحبان سهام دارد. نسبت کفایت سرمایه و ساختار سرمایه اثر مثبت

رد ی موها بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.  معناداری بر عملکرد مالی بانک

های مالی و توسعه، از  یق تملک داراییمطالعه می توانند با افزایش نسبت کفایت سرمایه خود از طر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 16

http://mieaoi.ir/article-1-778-fa.html


 259         1399 تابستان، سي و یکمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

محل وجوه اداره شده و از محل بازپرداخت تسهیالت اعطایی حساب ذخیره ارزی عملکردشان را باال 

 ببرند.  

د، باش می 972/0توجه به اینکه ضریب متغیر مستقل ساختار سرمایه بانک مثبت و برابر با با

بازده حقوق گردد که ساختار سرمایه بانک اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته  مشخص می

یابد، میزان  که ساختار سرمایه بانک افزایش می توان نتیجه گرفت که زمانی صاحبان سهام دارد، می

لذا ابد. ی میده حقوق صاحبان سهام نیز افزایش یافته و در نتیجه عملکرد مالی بانک نیز بهبود باز

مین آنها متقبل در جهت تأ ها بانکهایی که  شناخت منابع مختلف مالی و هزینه توانند با می ها بانک

داکثر کردن شوند، در جهت برقراری توازن بین آنها و بهینه کردن ساختار سرمایه به منظور ح می

ها دارد،  حبان سهام بانکاندازه بانک اثر معناداری بر بازده حقوق صاداران خود برآیند.  سود سهام

% 95د، لذا در سطح اطمینان باش می  -098/0ضریب متغیر کنترلی اندازه بانک منفی و برابر با 

در  ها بانکچه اندازه حقوق صاحبان سهام بانک دارد. هر اندازه بانک اثر منفی و معناداری بر بازده

اده د که با استفباش میبیشتر  ها بانکطرفه بانک مرکزی از این  های یک تر باشد حمایت کشور بزرگ

ها اغلب منجر به  خود را جبران نمایند و این حمایتهای  اند ریسک از منابع بانک مرکزی توانسته

 . دشو می ها بانککاهش عملکرد 
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