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فرصت هاي سرمایه  ااستراتژي هاي سرمایه در گردش ب رابطه بینبررسی 
  شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گذاري
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  :چکیده
ه و به طبع این توسعه فعالیت هاي تجاري ،توسعه کمی و کیفی مدیریت مالی را درپی داشت

تداوم فعالیت هاي بنگاه هاي اقتصادي تا میزان زیادي به مدیریت . مدیریت را پیچیده کرده است 
منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد زیرا فعالیت هاي عملیاتی در دوره عادي معموال ساالنه به 

نتظار تحقق یابد و سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب بستگی دارد به گونه اي که نتایج مورد ا
بنابراین سرمایه در گردش از اقالم مهم دارائی هاي . امکان تداوم فعالیت دراز مدت فراهم شود 

هدف . واحدها و بنگاه هاي اقتصادي تلقی می شود که در تصمیم هاي مالی نقش برجسته اي دارد 
سرمایه گذاري می  این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژي هاي سرمایه در گردش با فرصت هاي

براي این منظور پنجاه شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از هفت صنعت . باشد
براي تعیین استراتژي هاي . مورد بررسی قرار گرفته اند) 1390-1386(براي یک دوره پنج ساله 

روش مورد  سرمایه در گردش از نسبت هاي مالی، و براي محاسبه فرصت هاي سرمایه گذاري از
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها . استفاده گردیده است) 1999(استفاده بیکی جکی و فردیناند 

حاکی از تفاوت معنی دار فرصت هاي سرمایه گذاري در بین صنایع مختلف می باشد؛ اما در رابطه 
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در گردش بر با آزمون فرضیه دوم نتیجه بدست آمده نشان دهنده عدم تاثیر استراتژي هاي سرمایه 
  .فرصت هاي سرمایه گذاري دارد

  سرمایه در گردش، فرصت هاي سرمایه گذاري، نسبت هاي مالی:واژگان کلیدي

  

  

  : مقدمه
خود  به سازمان کارایی ارتقاء در را ویژه اي جایگاه مالی مدیریت مباحث کاربرد امروزه

 اصلی مدیران وظیفه دو عنوان به گذاري سرمایه و مالی تامین تصمیمات اتخاذ لذا. است داده اختصاص

 بر همان مدیریت که گردش در سرمایه مدیریت راستا، این در. باشدمی دارا را خاصی اهمیت مالی،

 مباحث حیطه بخشی از عنوان به سهامداران ثروت حداکثرسازي جهت باشد، می جاري مصارف و منابع

 عوامل به توجه با شرایط مختلف در تفاعیان واحد مدیران .است ویژه اي اهمیت داراي مالی مدیریت

 و اداره براي را استراتژي مناسبی باید بازده و ریسک به توجه با و انتفاعی واحد بیرونی و درونی

 جاري دارائی هاي مدیریت نوع استراتژي چنانچه. نمایند انتخاب خود واحد گردش در سرمایه مدیریت

 بهترین به دستیابی امکان شود، مناسب انتخاب اي هگون به معین موقعیتی در جاري بدهی هاي و

 بدهی هاي و جاري دارائی هاي در تعادل ایجاد .شد خواهد فراهم گردش در سرمایه مدیریت استراتژي

 تاثیر دیگري روي بر یکی مورد در گیري تصمیم کهطوري به است؛ برخوردار خاصی اهمیت از جاري

 تجاري واحد یک در گردش سرمایه امور اداره در. )1378جهانخانی، طالبی، (می گذارد  زیادي

 بدهی هاي استراتژي و دارایی هاي جاري استراتژي تلفیق از که دارد وجود گوناگونی استراتژي هاي

 مدیریت بحث هاي مهمترین از یکی. )1380جهانخانی و پارسائیان، (شود  می حاصل جاري

 واحد بقاي و رشد در توجهی قابل نقش است که آن گردش در سرمایه مدیریت انتفاعی، واحد یک

 مدیریت و جاري دارائی هاي مدیریت دو گروه در گردش در سرمایه مدیریت. کند می ایفا انتفاعی

 انتخاب نوع با راکه مختلفی عوامل تا است دنبال آن به تحقیق این .شود می تقسیم جاري بدهی هاي

 عوامل از این برخی .دهد قرار بررسی مورد ط استارتبا در گردش در سرمایه مدیریت استراتژي

 سرمایه مدیریت .سهام صاحبان حقوق بازده و نرخ سرمایه گذاري بازده نرخ هر سهم، سود: از عبارتند
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 به می کند ایفا نقش حیاتی سازمان یک مدیریتی ساختار در که است بخش هایی از یکی گردش در

 یک در کرده اند که خونی تشبیه بسان را نقدینگی و گردش در سرمایه بحث موارد برخی در که طوري

 وظیفه که است شده یاد آن تپنده عنوان قلب به بخش این مدیریت از و است جریان در تجاري واحد
  .دارد عهده به را سازمان رگ هاي به خون پمپاژ

همیشه در  سرمایه گذاران. فرصت هاي رشد در واقع پاداشی براي سرمایه گذاران تلقی می شود
تصمیمات سرمایه گذاري خود ریسک را در نظر دارند زیرا آنچه باعث موفقیت می گردد استفاده بهینه از 

است که براي این امر باید سیاست هاي مالی موثر بر ایجاد فرصت  فرصت هاي سرمایه گذاري موجود
ی حسابداري کمترین زمان امروزه سیستم هاي اطالعات. هاي رشد را در واحد هاي تجاري شناسایی کرد

اطالعات الزم را در دسترس استفاده کنندگان قرار می دهند تا در تصمیم گیري ها مورد استفاده قرار 
  ).1382تهرانی و نوربخش، ( گیرد

آینده نگري گروه هاي استفاده کننده از صورت هاي مالی، همواره حسابداران را به جستجوي 
مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاري و . لی هدایت کرده استروش هاي برتر تفسیر اطالعات ما

. توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار آن هاست
فرصت هاي سرمایه . یکی از روش هاي برتر تفسیر اطالعات، بررسی فرصت هاي سرمایه گذاري است

بدین معنی که هر چقدر توانایی . بالقوه سرمایه گذاري شرکت را نشان می دهدگذاري در واقع توانایی 
انجام سرمایه گذاري شرکت در آینده بیشتر باشد، شرکت داراي فرصت هاي سرمایه گذاري بیشتري 

به استفاده کنندگان صورت هاي مالی از جمله سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که قبل از اتخاذ هر . است
که در چه شرکتی سرمایه گذاري کنند، فرصت هاي سرمایه گذاري شرکت را صمیمی مبنی بر اینگونه ت

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و شرکت هایی را انتخاب کنند که داراي فرصت هاي سرمایه گذاري 
  .)1388خادمی، (بیشتري هستند 

  :مبانی نظري
 از بـا اسـتفاده   تا است آن بر سعی است شده انجام مالی مدیریت حوزه در که حاضر تحقیق در

اي، تاثیر استراتژي هـاي سـرمایه در گـردش بـر      کتابخانه مطالعات و مالی مدیریت تئوري هاي و مفاهیم
 تهـران مـورد   بهـادار  اوراق بـورس  فرصت هاي سرمایه گذاریی پیش روي شرکت هاي پذیرفته شـده در 

 .گیرد قرار تبیین و بررسی
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  :یت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شوداستراتژي هاي کلی مدیر
 محافظه کارانه .1

 جسورانه .2

 میانه رو .3

در استراتژي محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش نسبت سرمایه در گردش باال خواهد بود 
در این حالت مدیریت می کوشد تا نسبت نقدینگی و نسبت جـاري  . و قدرت نقدینگی بیش از حد باالست

به مقیاسی برساند که از مقادیر متعلق به متوسط صنعت باالتر و همزمان بدهی جاري آن پایین تر شرکت را 
  .شود

در مقابل استراتژي جسورانه سعی می کند که با داشتن کم ترین میزان دارایی هاي جاري بیشترین 
ی گیرد می کوشد تا مدیر مالی شرکتی که سیاستی جسورانه در پیش م. استفاده را از بدهی هاي جاري ببرد

مقدار این نسبت ها را کاهش دهد درصدد بر می آید تا نسبت جاري و آنی را بـه مقـادیري برسـاند کـه از     
متوسط صنعت کمتر و چه بسا سرمایه در گردش خـالص شـرکت را منفـی کنـد و میـزان بـدهی جـاري را         

  .افزایش دهد
بدهی هاي جـاري اسـت و ریسـک معقـول را      استراتژي میانه رو حد متعادل استفاده از دارایی ها و

  . می پذیرد
و ) 2006(تحقیقی که در این زمینه می توان به آن اشـاره کـرد مطالعـات تئـوریکی شـوین بـاچر       

بـاچر در مطالعـات   . مـی باشـد  ) 1388حسن پـور،  (بررسی استراتژي هاي سرمایه در گردش و بازده سهام 
در استراتژي محافظه کارانه واحد هاي تجاري تا . قرار می دهد خود دو نوع استراتژي تامین مالی را مد نظر

زمانی که نقد کافی براي تکمیـل پـروژه فـراهم شـود عملیـات اصـلی را بـه تعویـق مـی اندازنـد در مقابـل            
استراتژي جسورانه با وجود منابع محدود حتی قبل از تامین مالی خارجی بعضـی عملیـات اصـلی پـروژه را     

نتایج مطالعه داخلی صـورت گرفتـه در   . تیجه نوع استراتژي در انتخاب پروژه موثر استانجام می دهند در ن
این زمینه نشان می دهد که میانگین بازده در استراتژي هاي مختلـف بـا یکـدیگر تفـاوت معنـی دار دارد و      

  .استراتژي جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژي هاي در کل صنایع دارد
 .شود می گذاري سرمایه گردش در در سرمایه ها شرکت منابع از توجهی قابل شبخ معموال

 که را وجوهی ها شرکت بر این عالوه. افزاید می گردش در سرمایه مدیریت اهمیت بر خود امر این که
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 و کافی داشتن موجودي مثال عنوان به. کنندمی خرج گوناگون جهت مصارف در آورند می دست به
 که نگهداري طور همان دهد؛ قرار تاثیر تحت را شرکت درآمد فروش تواند می باز اعتباري سیاست

 همچنین و دهد کاهش بازار زیاد تقاضاي زمان در موجودي را کمبود ریسک تواند می کافی موجودي

 را شرکت فروش باز اعتباري سیاست استفاده از با یا و کند جلوگیري تولید برنامه در وقفه و از تاخیر

 باعث مشتریان به زیاد اعتبار یا دادن و موجودي حد از بیش نگهداري است ممکن از طرفی. داد ایشافز

 فوق موارد ).2003(دالف مارك شود بلوکه گردش در سرمایه در نقد از وجوه زیادي حجم که شود
  .گیرد قرار بررسی مورد در گردش سرمایه تحت استراتژي تواند می

 برنامه و ها گیري تصمیم کل از بخشی تنها مختلف، هاي دارایی رد مالی وجوه گذاري سرمایه
 هر دهند، انجام گذاري سرمایه افراد اینکه از قبل .می دهند انجام افراد اغلب که است مالی هاي ریزي

 انجام به مربوط گیري تصمیم برگیرنده در باید طرحی چنین این. باشد داشته کلی طرح یک باید فردي

 سرمایه هاي فرصت فرآیند بیان .باشد آن سودآوري میزان و دارایی عمر طول مالکیت، نحوه معامله،
 هاي فعالیت حالت دراین .است گذاري سرمایه تصمیمات اصلی ماهیت تحلیل و تجزیه مستلزم گذاري

 تأثیر آنها گیري تصمیم روي بر که مهمی عوامل و شده تحلیل و تجزیه گیري تصمیم فرآیند به مربوط

 رابطه و باشند می بیشتر بازده دنبال به گذاران سرمایه بنابراین. گیرد می قرار بررسی مورد باشد می گذار

شورورزي و آزادوار، (دهند  می قرار بررسی مورد را گذاري سرمایه بازده و ریسک میان
1389(.   

 یا و نمود یشناسای باید را ها آن بلکه. افتند نمی اتفاق خود به خود گذاري هیسرما هاي فرصت

 مختلف سطوح از است ممکن گذاري سرمایه هاي فرصت مختلف انواع. آورد بوجود را ها آن که این
 مدیریت توسط است ممکن گذاري سرمایه هاي فرصت از برخی ؛بگیرد سرچشمه شرکت هاي بخش
 رمایهس هاي فرصت ارائه در عالی مدیریت مشارکت .شود ارائه مدیره هیئت اعضاي یا سازمان عالی

 مالی هاي سیاست طریق از شرکت فعالیت گسترش و بسط نظیر استراتژیک اقدامات به معموالً گذاري
 تخصیص موجب گذاري سرمایه هاي فرصت که این به نظر .شود می محدود جدید بازارهاي به ورود و

 هاي ستسیا است ممکن لذا شوند، می ها هزینه یاکاهش درآمد تحصیل منظور به شرکت مالی منابع

اسماعیل (از سوي شرکت به اجرا گذاشته شود  گذاري سرمایه هاي فرصت براي اصولی و منظم مالی
  ).1381پور، 
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  :پیشینه پژوهش
 تحلیـل  و تجزیه ها، شرکت و عملیاتی مالی هاي سیاست تفکیک اساس بر )1386( نژاد خرم

 را تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته سازي دارو صنعت هاي شرکت در گردش سرمایه مدیریت

 در جـزء سـرمایه   دو روي بـر  شـرکت  درونـی  و محیطـی  مختلف تاثیر عوامل تحقیق این در. داد انجام

 تحقیـق  این .است گرفته قرار مطالعه مورد نیاز مورد در گردش سرمایه و خالص نقد وجه شامل گردش

 موضوع این به دنبال  شرکت عملیاتی از مالی هاي سیاست تفکیک تحقیق  در شده مطرح مدل ارائه با

 بلکه دیدگاه؛ کارانه محافظه یا است جسورانه کل در یک شرکت هاي سیاست گفت توان نمی که بود

هـاي   سیاسـت  اسـت  ممکن. باشد متفاوت تواند می مسائل عملیاتی و مالی تامین مسائل به نسبت شرکت
 بـه  توجـه  با .نکند عمل جسورانه عملیاتی هاي مورد سیاست در ولی باشد، جسورانه شرکتی مالی تامین

هـاي   شـرکت  مالی هاي سیاست. نمود مشاهده را ها تفکیک سیاست اي اندازه تا توان می تحقیق، نتایج
 نتـایج  به توجه با. است کارانه محافظه هاعملیاتی آن هاي سیاست و است بوده جسورانه کل در داروئی

 خـود  حـد  کمتـرین  در ها اسـت  شرکت مالی هاي سیاست هندهد نشان که خالص مانده نقد تحقیق این

 حـد  بیشترین است در آنها عملیاتی هاي سیاست دهنده نشان که نیاز گردش مورد در سرمایه نیز و بوده
  .دارد قرار خود

بازده سهام در  ر استراتژي هاي سرمایه در گردش بر ، در تحقیقی به بررسی تاثی)1388(حسن پور 
نتایج تحقیق وي نشان داد کـه میـانگین بـازده در اسـتراتژي هـاي       .دار تهران پرداخته استبورس اوراق بها

مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد و استراتژي جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژي هاي 
 .در کل صنایع دارد

اسـت هـاي تقسـیم  سـود     بین فرصت هاي سرمایه گـذاري و سی  ، به بررسی رابطه )1388(برومند 
داري و سیاست تقسیم سود رابطه ي معنـا  پرداخت و به این نتیجه رسید که بین فرصت هاي سرمایه گذاري

  .وجود دارد
، به بررسی ارنباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاري عایدات و فرصت هـاي  )1389(سینایی

بـا اسـتفاده از روش    1385-1380طـی دوره  از . سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار تهـران پرداخـت  
آماري رگرسیون چندگانه به این نتیجه رسید که مربوط بودن سود هاي جاري با ارزش ، بـا رشـد در سـهم    
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بازار افزایش می یابد، اما بین معیارهاي سنجش تغییرات سهم بازار و فرصت هاي سرمایه گذاري ، رابطه ي 
  .معنا داري وجود ندارد

قرار  بررسی مورد را گردش در سرمایه مدیریت کارائی  خود تحقیق در)1998(نسوینی و شین
 قـرار  بررسـی  مـورد  1994 تـا  1975 هـاي  طی سـال  را شرکت 58985 تعداد تحقیق این در .دادند

 در گردش در سرمایه کارایی مدیریت معیار عنوان به تجاري فعالیت دوره خالص این تحقیق در. گرفتند

 رگرسـیون  و تحلیـل  نـر  تري شاخص و جنس آلفاي اساس بر که تحقیق نتایج این. دبو شده گرفته نظر

 رابطه معکـوس  ها شرکت سودآوري و نقد وجه تبدیل بین چرخه که بود این از حاکی بود، شده انجام

 شـامل  آن ياجـزا  و نقـد  وجه تبدیل چرخه کاهش توانند با می مدیران همچنین. دارد وجود داريمعنا

 سـودآوري  معقـول  حـد  در هـا،  گردش موجودي دوره و بستانکاران واریز دوره البات،مط دوره وصول
  .افزایش دهند را شرکت

 ها شرکت گردش در سرمایه مدیریت عملکرد خود تحقیق در )2002( گوپتا پراکاش و آناند

 انبه عنو شرکت 427 تعداد تحقیق این در. دادند قرار مورد بررسی 2001 تا 1991 هاي سال بین را

 از هـا  شـرکت  گـردش  در سرمایه مدیریت ارزیابی عملکرد براي تحقیق این در. بود شده انتخاب نمونه

 اسـتفاده  گـردش  در سـرمایه  عملیاتی و گردش چرخه گردش، نقد وجه تبدیل چرخه معیارهاي کارائی

 سرمایه دیریتم ارزیابی عملکرد براي شده انتخاب معیارهاي که بود این از تحقیق حاکی نتایج. بود شده

 تحلیـل  و به تجزیه باشند، می مفید گردش در سرمایه مدیریت براي ارزیابی کهاین بر عالوه گردش در
  .کنند کمک می نیز ها شرکت بازده و ریسک

 بود شده انجام )1998( سوینین و شین راستاي تحقیق در که تحقیقی در) 2003(مارك دالف 

 تحقیق این در. داد قرار بررسی بلژیک مورد در 1995 تا 1991 هاي سال بین شرکت 1637 تعداد ،

 بـه  بسـتانکاران  دوره واریـز  و موجـودي  گـردش  دوره مطالبات، وصول دوره وجه نقد، تبدیل چرخه از

 معیـار  به عنوان ها دارائی جمع به ناخالص سود نسبت از و در گردش، سرمایه مدیریت معیارهاي عنوان

و  هـا  دارائی کل به مالی هاي دارائی نسبت شرکت، فروش، اندازه درش از همچنین و شرکت سودآوري
 که تحقیق این نتایج . بود شده استفاده متغیرهاي کنترل عنوان به ها دارائی کل به مالی هاي بدهی نسبت

 رابطـه  کـه  بـود  ایـن  از حـاکی  شـده بـود   انجام رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی اساس  ضریب بر

 گـردش  دوره وصـول مطالبـات،   دوره شامل، آن اجزاء و نقد وجه تبدیل ین چرخهب معناداري معکوس
  .دارد وجود ها شرکت با سودآوري بستانکاران واریز دوره و موجودي
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 ، صـنعت  پـنج  در کوچـک  تولیـدي  هـاي  تحقیـق شـرکت   ایـن  در )2006(پـاداچی  کیسـون 
 کاغذي محصوالت و ساخته شمحصوالت پی پوشاك، اثاثیه، و مبلمان آشامیدنی، و محصوالت غذائی

 انتخاب نمونه به عنوان شرکت 58 تحقیق این در .داد قرار بررسی مورد 2003 تا 1998 هاي سال بین

 هـاي  و حسـاب  ها موجودي در اندازه از بیش گذاري سرمایه بود که این از حاکی تحقیق نتایج. شدند

کـارائی   و سـودآوري  نقـدینگی،  لتحلیـ  بـا  همچنـین . دهد کاهش می را ها شرکت سودآوري دریافتنی
 اي عمـده  تغییرات سازي کاغذ و انتشار و صنعت چاپ در که دریافتند شده، ذکر صنعت پنج عملیاتی

 بـر  اهمیتـی  با تاثیر تواند می هاي مختلفروش انتخاب و است داده رخ گردش در مدیریت سرمایه در

  .باشد ها داشته شرکت سودآوري
. دالف تحقیق خود را انجام دادند مارك تحقیق راستاي در )2006( تریفوندیس و الزاریدس

 تحقیق این نتایج .گرفتند قرار بررسی مورد 2004 تا 2001 هاي سال شرکت بین 131 تحقیق این در

 ها وجود شرکت سودآوري و نقد وجه تبدیل چرخه بین داري معکوس معنا رابطه که بود این از حاکی

 دوره: شامل آن اجزاء و نقد وجه تبدیل از چرخه مطلوبی سطح نگهداري با توانند می مدیران و دارد
  .دهند افزایش را شرکت بستانکاران سودآوري واریز دوره و موجودي گردش دوره وصول مطالبات،

 نقدینگی شرکت و گردش در سرمایه مدیریت بین رابطه در تحقیق خود) 2007( ناصر و رحمن

 1999 هاي سال بین شرکت 94 تحقیق این در . دادند قرار بررسی مورد ها شرکت سودآوري با را ها

 ها، موجودي گردش دوره نقد، تبدیل وجه چرخه از تحقیق این در .گرفتند قرار بررسی مورد 2004 تا 

 نسبت شرکت، عملیاتی، اندازه خالص سود جاري، نسبت مطالبات، وصول بستانکاران، دوره واریز دوره

 ضریب همبستگی اساس بر که تحقیق این نتایج. بود شده استفاده مالی، ايه دارائی نسبت و بدهی

آن  اجزاء و نقد وجه تبدیل چرخه بین که بود این از بود، حاکی شده انجام رگرسیون تحلیل و پیرسون
 شرکت سودآوري با مطالبات وصول و دوره بستانکاران واریز دوره ها، موجودي گردش دوره شامل،

 و ها شرکت نقدینگی که بین داد نشان تحقیق نتایج همچنین. دارد وجود معناداري معکوس رابطه ها
 این از تحقیق حاکی نتایج این بر عالوه. دارد وجود داري معنی رابطه معکوس آنها سودآوري با بدهی

  .دارد وجود معناداري مستقیم آن رابطه سودآوري و شرکت اندازه بین که بود
را  ها شرکت سودآوري و گردش در سرمایه مدیریت بین رابطه خود در تحقیق) 2011(گارسیا 

بورس  11از  2009 تا   1998 هاي سال بین شرکت 2974تحقیق  این در . دادند قرار بررسی مورد
 گردش دوره نقد، تبدیل وجه چرخه از تحقیق این در. گرفتند قرار بررسی اوراق بهادار اروپا مورد
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 عملیاتی، اندازه خالص سود جاري، نسبت مطالبات، وصول تانکاران، دورهبس واریز دوره ها، موجودي

 با توانند نتیجه حاکی از این شد می. بود شده مالی،استفاده هاي دارائی نسبت و بدهی نسبت شرکت،

 وصول مطالبات، دوره: شامل آن اجزاء و نقد وجه تبدیل چرخه از) فاصله زمانی(مطلوبی سطح نگهداري
  .دهند افزایش را شرکت بستانکاران سودآوري واریز دوره و وجوديم گردش دوره

و سود  ها شرکت گردش در سرمایه مدیریت تاثیر  خود تحقیق ، در)2011(غزي و همکاران 
نتیجه این تحقیق نیز حاکی از . دادند قرار مورد بررسی 2008 تا 2004 هاي سال بین آوري شرکتها را

 دوره: شامل آن اجزاء و نقد وجه تبدیل از چرخه )فاصله زمانی(مطلوبی سطح این شد که نگهداري
  .دهند افزایش را شرکت بستانکاران سودآوري واریز دوره و موجودي گردش دوره وصول مطالبات،

در تحقیقی با موضوع فرصت هاي سرمایه گذاري و پیش بینی  ،)2013(لیاندرس و ژانو 
ان با فرصت هاي سرمایه گذاري با ارزش در مقایسه با ورشکستگی به این نتیجه رسیدند که سهامدار

سهامدارانی که داراي اینچنین فرصت هایی نیستند، تمایلی بیشتري به صبر طوالنی قبل از نکول بدهی هاي 
همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که فرصت هاي سرمایه گذاري رابطه بسیار نزدیکی . قراردادي دارند

ا دارند و با استفاده از این روش اندازه گیري، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها را با ورشکستگی شرکت ه
  .بهبود بخشیدند

، به بررسی تاثیر ارزیابی نادرست قیمت سهام و فرصت هاي سرمایه گذاري بر )2013(دي جیولی 
ل ترکیب تجاري بین سا 1187وي با مطالعه . روش هاي پرداخت در ترکیب هاي تجاري پرداخته است

در بین شرکت هاي تجاري آمریکا به این نتیجه رسید که تصمیمات مربوط به روش  2005تا  1990هاي 
با این حال مدیران معتقد به . پرداخت در کوتاه مدت منجر به قیمت گذاري اشتباه سهام شرکت ها می شود

او همچنین به این . کیفیت و نحوه ادغام و همچنین ارزش سهام شرکت پس از ادغام در بلند مدت دارند
  .نتیجه رسید که فرصت هاي سرمایه گذاري بهتر منجر به استفاده وسیع تري از سهام می شود

  :اهداف اصلی تحقیق
جسورانه، میانه (سرمایه در گردش  هاب که کدامیک از استراتژياین ،با توجه به موضوع تحقیق

در تحقیق . ارند هدف اصلی تحقیق استبر فرصت هاي سرمایه گذاري تاثیرگذ) رو و محافظه کارانه
حاضر به بررسی و مقایسه میانگین فرصت هاي سرمایه گذاري در صنایع مختلف و نیز تاثیر نوع استراتژي 

 .بر این میانگین پرداخته می شود
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  : فرضیه هاي تحقیق 
 .میانگین فرصت هاي سرمایه گذاري در صنایع مختلف با یکدیگر تفاوت معنی داري دارد .1

  .تراتژي هاي سرمایه در گردش بر میانگین فرصت هاي سرمایه گذاري تاثیر می گذارداس .2

  روش تحقیق 
از آنجا که تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه تاثیر استراتژي هاي سرمایه در گردش بر فرصت هاي 

قیاسـی  فرضـیه هـاي تحقیـق بـا اسـتدالل      . مقایسه اي اسـت -سرمایه گذاري می پردازد، از نوع تحقیق علّی
ایـن بررسـی کتابخانـه اي و بررسـی     . تدوین شده و روش انجام تحقیـق از نـوع تحقیقـات اسـتقرایی اسـت     

 .صورت هاي مالی شرکت هاي مورد تحقیق انجام می شود

  :جامعه و نمونه آماري
 از نیـاز  مـورد  اطالعـات  بـه  سـهولت دسترسـی   و هـا  داده اعتبـار  جهت به تحقیق این هاي داده

 شده استخراج تهران اوراق بهادار بورس در شده پذیرفته هاي شرکت شده حسابرسیمالی  هاي صورت

 زمـانی  در دوره تهـران  بهـادار  اوراق بـورس  در شـده  پذیرفته هاي جامعه شرکت تحقیق، این در. است

جهت تعیین تعداد نمونه از روش نمونه گیري سیسـتماتیک  . فته اند قرارگر مطالعه مورد 1390 تا 1386
  :اده گردیده است؛ از طرفی نمونه آماري می بایست داراي شرایط زیر باشداستف

  اطالعات الزم جهت محاسبه متغیرهاي تحقیق و انجام آزمون فرضیه ها، از گزارش هاي عمومی
 .منتشره آن ها براي بورس قابل استخراج باشد

  ندبه عضویت بورس درآمده باش 1385شرکت هاي مورد بررسی باید قبل از سال. 

     هـا از نمونـه   به دلیل ماهیت موضوع، شرکت هاي سرمایه گذاري، واسـطه گـري مـالی، و بانـک
 .آماري حذف می شوند

 در بازه زمانی تحقیق تغییر در سال مالی نداشته باشند. 

شرکت به عنوان نمونه آماري تحقیق جهت انجام  50پس از در نظر گرفتن این ویژگی ها، تعداد 
  . اب و مورد بررسی قرار گرفتآمون فرضیه ها انتخ

  :روش گردآوري داده ها
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سایت شرکت هاي مورد (به طور کلی در این تحقیق جهت گردآوري اطالعات از اینترنت 
اطالعات مورد نیاز براي انجام این تحقیق از . استفاده شده است...) بررسی، بورس اوراق بهادار تهران و

به . ه شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده استصورت هاي مالی شرکت هاي تولیدي پذیرفت
هاي مورد نیاز از سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی منظور جمع آوري داده

)www.rdis.ir ( و سایت کدال)www.codal.ir (آورد نوین استفاده گردیده افزار رهچنین نرمو هم
  .است

  
  تحقیق عملیاتی متغیرهاي تعریف و مطالعه مورد متغیرهاي

از آنجا که تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه تاثیر استراتژي هاي سرمایه در گردش بر میانگین 
فرضیه هاي تحقیق با . مقایسه اي است -فرصت هاي سرمایه گذاري می پردازد از نوع تحقیقات علی

 . رایی استاستدالل قیاسی تدوین شده  و روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات استق

  متغیر مستقل
این متغیرها به صورت کیفی بوده و براي بررسی و : استراتژي هاي سرمایه در گردش) الف

تحلیل آن ها را به صورت متغیر کمی کرده و در قالب نسبت جاري، آنی و بدهی با متوسط صنعت 
  .مقایسه صورت گرفت

  :منطق تعیین نوع استراتژي هاي عبارت است از
 :ن نسبت جاري و آنی هر دو باالتر از متوسط صنعت باشنداگر میانگی .1

  نسبت بدهی باالتر از متوسط صنعت مورد انتظار است و نشان دهنده انتخاب استراتژي میانه رو
 .است

   نسبت بدهی در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژي محافظه
 .کارانه است

 :و جاري هر دو کمتر از متوسط صنعت باشنداگر میانگین نسبت آنی  .2

  نسبت بدهی پایین تر از متوسط صنعت مورد انتظار است و نشان دهنده انتخاب استراتژي میانه رو
 .است



مهرماه  18و  17 –ازدهمین همایش ملی حسابداري ایران هاي یمجموعه مقاله                         12
1392  

 

 

  نسبت بدهی در حدود متوسط صنعت و یا بیشتر از آن، نشان دهنده انتخاب استراتژي جسورانه
 .است

  :متوسط صنعت در زیر مشخص می شود» حدوددر « و » پایین تر«، »باالتر«منظور از 
 درصد انحراف معیار از میانگین 25بیش از میانگین، با فاصله بیش از : باالتر -1

 درصد انحراف معیار از میانگین 25بیشتر یا کم تر از میانگین با فاصله کمتر از : در حدود -2

  راف معیار از میانگیندرصد انح 25کمتر از میانگین، با فاصله بیش از : پایین تر -3
براي ارزیابی و سنجش اثر نوع صنعت بر استراتژي و فرصت سرمایه گذاري : نوع صنعت) ب

صنعت مختلف  34شرکت ها، دسته بندي صنایع در بورس اوراق بهادار تهران که در آن شرکت ها را 
 .شدند صنعت واجد شرایط انتخاب 7طبقه بندي کرده، استفاده شده است و از این تعداد 

  :متغیر وابسته
سنجش و تعریف قابل اعتماد فرصت هاي سرمایه  در خصوص: فرصت هاي سرمایه گذاري

در برخی از تحقیقات از این . و همچنین ارائه نماد محاسباتی ثابت اتفاق نظر وجود ندارد 1(IO)گذاري
به ارزش دفتري آن به  ارزش بازار داراییفرصت ها به عنوان فرصت هاي رشد یاد می شود که از تقسیم 

به هر حال به استناد تحقیقات انجام شده در خارج از کشور و تعریف ارائه شده توسط بی . دست می آید
به عنوان معیار محاسبه فرصت هاي سرمایه گذاري استفاده  از نسبت زیر )1998( 2کی جگی و فردیناند

  :شده است

 ارزش بازار دارایی ها/ ها  ارزش دفتري دارایی() =  فرصت هاي سرمایه گذاري

  (ارزش دفتري سهام – ارزش بازار دارایی ها= ارزش بازار سهام ) + ارزش دفتري دارایی ها

  :روش هاي آماري آزمون فرضیه ها

________________________________________________________________ 
1Investment Opportunities 
2Bikki Jaggi & Ferdinand 
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ابتدا میانگین نسبت هاي مالی مورد نیاز را تهیه کرده و با مقایسه نسبت هاي شرکت با متوسط 
  :ی کنیم، سپس در آزمون فرضیه ها به صورت زیر عمل می کنیمصنعت، استراتژي مربوطه را مشخص م

روش هاي آماري به کار رفته در این تحقیق عبارت است از آنالیز واریانس یکطرفه و دو طرفه و 
) ANOVA(براي نشان دادن تفاوت بین گروه ها در مقایسه چندگانه میانگین ها  LSDآزمون تعقیبی 

  :ه از این روش ها به شرح زیر استدلیل استفاد. استفاده شده است
با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه وجود تفاوت بین میانگین ها به صورت کلی و با محاسبه ) الف

اگر آنالیز واریانس فرض برابري میانگین ها را رد کند، آن گاه با یکی از روش . ارزیابی می شود Fآماره 
مشخص کردن این که تفاوت معنی دار بین کدام میانگین ها بوده هاي مقایسه چندگانه میانگین ها، براي 

 .است به کار گرفته می شود

  ».میانگین فرصت هاي سرمایه گذاري در صنایع مختلف با یکدیگر تفاوت معنی داري دارد«
H0: µi1= µi2=...=µik 

H1: حداقل فرصت سرمایه گذاري دو صنعت برابر نیست  
  :که در آن

µik :هاي سرمایه گذاري در دوره مشخص در صنعت  میانگین فرصتK ام است.   

1,2,...,K :تعداد صنایع مورد استفاده است.  
بر اساس مطالعات انجام شده به نظر می رسد ارتباطی بین نوع استراتژي سرمایه در گردش ) ب

اري توجه براي بررسی این ارتباط از دید آم. اتخاذ شده و فرصت هاي سرمایه گذاري وجود داشته باشد
می کنیم که نوع استراتژي یک متغیر کیفی است و بررسی تاثیر استراتژي بر فرصت سرمایه گذاري، به انی 
معنی خواهد بود که با حرکت از یک سطح متغیر استراتژي به سطح دیگر آن آیا باعث تغییر معنی دار در 

ري مشاهده شود، تاثیر استراتژي اگر چنین تغیی. میانگین متغیر فرصت سرمایه گذاري می شود یا خیر
  .سرمایه در گردش بر میانگین فرصت سرمایه گذاري تایید می شود

  ».استراتژي هاي سرمایه در گردش بر میانگین فرصت هاي سرمایه گذاري تاثیر می گذارد«
H0: µi j=µi mi=µi mo 

H1: حداقل میانگین فرصت سرمایه گذاري دو استراتژي یکسان نیست 

  :که در آن
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µi j :میانگین فرصت سرمایه گذاري در دوره مشخص در استراتژي جسورانه  
µi mi :میانگین فرصت سرمایه گذاري در دوره مشخص در استراتژي میانه رو  
µi mo :میانگین فرصت سرمایه گذاري در دوره مشخص در استراتژي محافظه کارانه  

j  ،استراتژي جسورانهmi  استراتژي میانه رو وmo تژي محافظه کارانه استاسترا.  
برخی . ویژگی این روش توان زیاد در رد فرضیه صفر است. بکار گرفته شد LSDدر اینجا روش 

  ... .روش بونفرونی، روش توکی، روش دانت، روش شفه و: روش هاي دیگر عبارتند از
  :یافته هاي تحقیق

ذاري در صنایع مختلف با فرضیه اول تحقیق عبارتست از این که، میانگین فرصت هاي سرمایه گ
  .یکدیگر تفاوت معنی دار دارد

جدول آنالیز واریانس یک ( جدول مقایسه فرصت هاي سرمایه گذاري در صنایع مختلف، مقایسه چندگانه میانگین - 1جدول 
  فرضیه اول) طرفه

سطح معنی داري 
P 

میانگین  F  آماره
 مجذورات

فرصت هاي سرمایه  مجموع مجذورات درجه آزادي
 اريگذ

  بین گروه ها  21.381 6 3.563 23.874 0.000
 داخل گروه ها 35.822 240 0.149  
 کل 57.203 246   

  
است  0.05و از آنجا که این مقدار کمتر از  p-value<=0.00و اینکه  1با توجه به نتایج جدول 

است و  0.05تر از بیش pبیشتر از جدول استاندارد است سطح معنی داري  Fنشان می دهد که اگر عدد 
یکسان بودن میانگین فرصت هاي مبنی بر  H0نشاندهنده این است که تفاوت معنی دار نیست که فرض 

رد می شود یا به عبارت دیگر میانگین ) درصد 95اطمینان ( 0.05سرمایه گذاري در همه صنایع در سطح 
  .فرصت هاي سرمایه گذاري در صنایع با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد

(   pستون چهارم نشان دهنده مقدار . آنالیز واریانس یک طرفه نشان داده شده است 2در جدول 
درصد براي  95دو ستون آخر فاصله اطمینان . براي آزمون تفاوت بین میانگین هاست) سطح معنی داري
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قدار صفر نباشد در مواردي که این فاصله اطمینان در برگیرنده م. تفاضل بین میانگین ها را نشان می دهد
  .درصد اطمینان فرض برابري دو میانگین را رد کرد 95می توان با 

  )LSD(نتایج آزمون مقایسه چندگانه اختالف بین فرصت هاي سرمایه گذاري صنایع مختلف : 2جدول 
  میانگین تفاضل  )J(استراتژي  )I(استراتژي

)I-J(  
سطح معنی   انحراف معیار

 Pداري 

  فاصله اطمینان
  حد باال  پایین حد

 - 0.56266 - 0.84628 0.000 0.071991 - 0.70447(*)  دارویی  خودرو

سیمان و   
  آهک

(*)0.19067 - 0.096371 0.049 0.38051 0.00083 

 0.15479 - 0.51356 0.000 0.091062 - 0.33418(*)  شیمیایی  
 0.03747 - 0.35850 0.112 0.100506 - 0.16052  غذایی  
کاشی و   

 0.23644 - 0.21737 0.934 0.115185 0.00953  سرامیک

 0.14105 - 0.21772 0.674 0.091062 - 0.03834  ماشین آالت  
 0.84628 0.56266 0.000 0.071991 0.70447(*)  خودرو  دارویی

سیمان و   
 0.68818 0.33942 0.000 0.088522 0.51380(*)  آهک

 0.53323 0.20736 0.000 0.082711 0.37029(*)  شیمیایی  
 0.72717 0.36074 0.000 0.093007 0.54395(*)  اییغذ  
کاشی و   

 0.92814 0.49987 0.000 0.108703 0.71400(*)  سرامیک

 0.82907 0.50320 0.000 0.082711 0.66613(*)  ماشین آالت  
سیمان و 

  آهک
  خودرو

(*)0.19067 0.096371 0.049 0.00083 0.38051 

 - 0.33942 - 0.68818 0.000 0.088522 - 0.51380(*)  دارویی  

 0.06259 - 0.34960 0.171 0.104622 - 0.14350  شیمیایی  
 0.25263 - 0.19232 0.790 0.112938 0.03016  غذایی  
کاشی و   

 0.44877 - 0.04835 0.114 0.126179 0.20021  سرامیک

 0.35843 - 0.05376 0.147 0.104622 0.15234  ماشین آالت  
 0.51356 0.15479 0.000 0.091062 0.33418(*)  خودرو  شیمیایی
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 - 0.20736 - 0.53323 0.000 0.082711 - 0.37029(*)  دارویی  

سیمان و   
 0.34960 - 0.06259 0.171 0.104622 0.14350  آهک

 0.38728 - 0.03996 0.111 0.108443 0.17366  غذایی  
کاشی و   

 0.58438 0.10304 0.005 0.122172 0.34371(*)  سرامیک

 0.49234 0.099344 0.003 0.099753 0.29584(*)  ماشین آالت  
 0.35850 - 0.03747 0.112 0.100506 0.16052  خودرو  غذایی

 - 0.36074 - 0.72717 0.000 0.093007 - 0.54395(*)  دارویی  

سیمان و   
 0.19232 - 0.25263 0.790 0.112938 - 0.03016  آهک

 0.03996 - 0.38728 0.111 0.108443 - 0.17366  شیمیایی  
کاشی و   

 0.42488 - 0.08479 0.190 0.129365 0.17005  سرامیک

 0.33580 - 0.09144 0.261 0.108443 0.12218  ماشین آالت  
کاشی و 
  سرامیک

  خودرو
0.00953 - 0.115185 0.934 0.23644 - 0.21737 

 - 0.49987 - 0.92814 0.000 0.108703 - 0.71400(*)  دارویی  

سیمان و   
  آهک

0.20021 - 0.126179 0.114 0.44877 - 0.04835 

 - 0.10304 - 0.58438 0.005 0.122172 - 0.34371(*)  شیمیایی  

 0.08479 - 0.42488 0.190 0.129365 - 0.17005  غذایی  
 0.19280 - 0.28854 0.696 0.122172 - 0.04787  ماشین آالت  

 0.21772 - 0.14105 0.674 0.091062 0.03834  خودرو  ماشین آالت
 - 0.50320 - 0.82907 0.000 0.082711 - 0.06613(*)  دارویی  

سیمان و   
  آهک

0.15234 - 0.104622 0.147 0.35843 - 0.05376 

 - 0.09934 - 0.49234 0.003 0.099753 - 0.29584(*)  شیمیایی  

 0.09144 - 0.33580 0.261 0.108443 - 0.12218  غذایی  
 0.28854 - 0.19280 0.696 0.122172 0.04787کاشی و   
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  سرامیک
  .درصد معنی دار می باشد 5نگین تفاضل در سطح میا*

فرضیه دوم عبارتست از این که استراتژي سرمایه در گردش بر میانگین فرصت هاي سرمایه 
  .گذاري تاثیر می گذارد

 جدول آنالیز واریانس( جدول مقایسه میانگین فرصت هاي سرمایه گذاري انواع استراتژي ها، مقایسه چندگانه میانگین: 3جدول 
 )درصد 25نرخ (فرضیه دوم) یک طرفه

سطح معنی داري 
P 

میانگین  F  آماره
 مجذورات

مجموع  درجه آزادي
 مجذورات

فرصت هاي سرمایه 
 گذاري

  بین گروه ها  0.586 2 0.293 1.262 0.285
 داخل گروه ها 56.617 244 0.232  

 کل 57.203 246   

  
دن میانگین فرصت هاي سرمایه گذاري در فرض یکسان بو =p-value 0.285با توجه به نتایج

رد نمی شود یا به عبارت دیگر میانگین فرصت ) درصد اطمینان 95با ( 0.05همه استراتژي ها در سطح 
  .هاي سرمایه گذاري در استراتژي هاي مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار ندارد

 25نرخ (فرضیه دوم ) LSD(ري انواع استراتژي ها آزمون مقایسه اختالف بین میانگین فرصت هاي سرمایه گذا: 4جدول 
  )درصد

  فرصت هاي سرمایه گذاري: متغیر وابسته
  میانگین تفاضل  )J(استراتژي  )I(استراتژي

)I-J(  
سطح معنی   انحراف معیار

 Pداري 
  فاصله اطمینان

  حد باال  حد پایین
 0.03106 - 0.25878 0.123 0.073574 - 0.11386  محافظه کارانه  جسورانه

 0.13388 - 0.16494 0.838 0.075854 - 0.01553  میانه رو  
 0.25878 - 0.03106 0.123 0.073574 0.11386  جسورانه  محافظه کارانه

 0.26625 - 0.06958 0.250 0.085248 0.09833  میانه رو  
 0.16494 - 0.13388 0.838 0.075854 0.01553  جسورانه  میانه رو

 0.06958 - 0.26625 0.250 0.085248 - 0.09833  محافظه کارانه  
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بر اساس نتایج آزمون فرضیه صرفنظر از این که شرکت ها در چه صنعتی فعالیت داشته باشند با توجه به 
یک طرفه در کل صنایع میانگین فرصت هاي سرمایه گذاري در  ANOVAبررسی هاي انجام شده 

  .استراتژهاي مختلف با هم تفاوت معنی داري ندارد

  : گیرينتیجه 
همانطور که مطرح گردید هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژي هاي سرمایه در گردش و 

نتایج بدست آمده از آزمون . فرصت هاي سرمایه گذاري است لذا در این زمینه دو فرضیه مطرح گردید
تفاوت معنی دار ف با یکدیگر میانگین فرصت هاي سرمایه گذاري در صنایع مختلنشان داد که  فرضیه اول

ف اولیه از تعیین دسترسی به فرصت هاي سرمایه گذاري بهترهددارد؛ در این راستا می توان بیان کرد که 
سرمایه گذاري باالتر جذب سرمایه گذاران به سوي سرمایه گذاري هاي با فرصت هاي  واست  استراتژي
سال بررسی، تفاوت معنی  5در طی  به همین دلیل است که میانگین فرصت هاي سرمایه گذاري. می شوند

  .داري ایجاد کرده است
همانطور که در ادبیات تحقیق بیان شده به دلیل تفاوت در نیاز شرکت ها به در بررسی فرضیه دوم 

هر شرکت  ،نقدینگی در چرخه عمر محصوالت و نیز به دلیل تفاوت در نیاز سهامداران به سود تفسیمی
فرصت هاي در نتیجه همه از عواملی است که بر . ا در پیش می گیردسیاست متفاوت با سایر شرکت ه

در راستاي .ه گذاري صنایع مختلف می شودسرمایه گذاري اثر داشته و موجب تفاوت فرصت هاي سرمای
نشان می دهدمیانگین فرصت هاي سرمایه گذاري در استراتژي هاي مختلف با هم بررسی فرضیه دوم نتایج

لذا نمی توان گفت  که استراتژي هاي متفاوت تاثیر زیادي در فرصت هاي سرمایه .دتفاوت معنی دار ندار
توصیه می شود که در کنار اطالعات فرصت هاي سرمایه گذاري وضعیت نقدینگی . گذاري داشته است

شرکت ها نسبت به متوسط صنعت نیز گزارش شود تا اطالعات مفید تري جهت تصمیم گیري سرمایه 
  .ودگذاران فراهم ش

  
  
  

 منابع و ماخذ
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، مجلـه  "مالحظات اساسی در فرآینـد بودجـه بنـدي سـرمایه اي    "، )1381(اسماعیل پور، مجید  .1
  .58، صفحه 32بورس، شماره 

، پایان نامـه  "ارتباط فرصت هاي سرمایه گذاري و سیاست تقسیم سود"، )1388(برومند، راهبه  .2
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور

 ، انتشارات نگاه دانش"مدیریت سرمایه گذاري"، )1382(تهرانی، رضا؛ نوربخش، عسگر  .3

، جلد دوم، ترجمه و اقتباس از کتاب "مدیریت مالی"، )1380(جهانخانی، علی؛ پارسائیان، علی  .4
 .ریموند پی نوو، انتشارات سمت
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Abstract 
 

Business development, financial management, continuous 
development and quality, and the complex nature of this 
management has. Sustainable resource management 
activities of enterprises to a great extent depends on their 
short  Operating activities in the ordinary course usually 
depends on the proper management of working capital and 
annual So that the expected results have been achieved and 
to continue to provide long-term activity. So important in 
working capital items of assets and businesses can be 
considered a prominent role in financial decisions. The 
purpose of this study was to investigate the relationship 
between working capital strategies with investment 
opportunities are For this purpose, fifty-seven industrial 
companies listed in Tehran Stock Exchange for a period of 
five years (1386-1390) have been studied. To determine the 
ratio of working capital financing strategies, and the method 
used to calculate the investment opportunities Bickei Jackie 
and Ferdinand (1999) have been used Hypothesis test results 
indicated significant differences among different industries 
are investment opportunities, but the second hypothesis test 
results obtained Indicates a lack of working capital strategies 

to capitalize on opportunities. 
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