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 چکیده

ها گذاری به جریان نقدی در شرکتبه بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی خارجی بر حساسیت سرمایه پژوهشاین 

صورت ترکیبی و برای شده در بورس اوراق بهادار تهران بهشرکت پذیرفته 111های مربوط به پردازد. در این تحقیق دادهمی

وتحلیل قرارگرفته است. حساسیت ده از رگرسیون چندگانه مورد تجزیهو با استفا 1838الی  1831های ی زمانی سالدوره

ها دارد. های نقدی عملیاتی شرکتای به تغییرات جریانگذاری به جریان نقدی اشاره به نسبت تغییرات مخارج سرمایهسرمایه

ی های دارات در شرکتگذاری به جریان وجه نقد مثبت است و این حساسینتایج تحقیق نشان داد که حساسیت سرمایه

تامین مالی  شاخصهای فاقد محدودت مالی است اما بر اساس بیشتر از شرکت  شاخص ویتدوومحدودیت مالی بر اساس 

های بدون های دارای محدودیت مالی کمتر از شرکتاین حساسیت در شرکت منهای مخارج سرمایه، تغییرات سود نقدی

گذاری به جریان وجوه نقد در محدودیت مالی است. در ادامه نتایج آشکار نمود که اثر نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه

های بیشتر از شرکت ود نقدیتامین مالی منهای مخارج سرمایه، تغییرات س شاخصهای دارای محدودیت مالی بر اساس شرکت

 هایهای دارای محدودیت مالی کمتر از شرکتدر شرکت شاخص ویتدووبدون محدودیت مالی است ولی این اثر بر اساس 

گذاری به جریان وجوه نقد بر بدون محدودیت مالی است و سرانجام مشخص شد اثر تأمین مالی خارجی بر حساسیت سرمایه

های بدون محدودیت مالی است ولی این اثر بر های دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتتدر شرک شاخص ویتدوواساس 

های های دارای محدودیت مالی کمتر از شرکتدر شرکتتامین مالی منهای مخارج سرمایه، تغییرات سود نقدی  شاخصاساس 

 فاقد محدودیت مالی است.

 

 هایای، جریانگذاری به جریان نقدی، مخارج سرمایهاسیت سرمایه: نگهداشت وجه نقد، محدودیت مالی، حسکلمات کلیدی

 نقدی عملیاتی

 

 

 

 

 

Abstract  

 

This paper examines the impact of cash holdings and external financing on investment-cash 

flow Sensitivity in companies. In this research, the data of about 111 companies listed on 

Tehran Stock Exchange are analyzed in combination, and for the years of 1384 to 1393, 

applying multiple regression. The cash flow sensitivity of investment refers to the impact of 

changes in capital expenditure to the changes of operating cash flow of the company. The 

results of the present study show that the cash flow sensitivity of investment is positive and 

the sensitivity in companies with financial restrictions is higher, based on the wwindex, and 

according to the fin-cap and divch indices, it is lower than the companies without financial 

restrictions. Then, the results indicated that the impact of cash holding on the cash flow 



sensitivity of investment in companies with financial restrictions are higher based on fin-cap 

and divch indices, but according to the wwindex it is lower than the companies without 

financial restriction. Finally, it was indicated that the effect of external financing on the cash 

flow sensitivity of investment in companies with financial restrictions is higher than the 

companies without financial restrictions, based on wwindex; and it is lower than these 

companies based on fin-cap and divch indices. 

Keywords: cash holding, financial restriction, investment-cash flow Sensitivity, capital 

expenditure, operating cash flow. 
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