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 و مدیریت آننقدینگی  

نقدینگی یکی از تعاریف مبتنی بر  مدیریت مالی،دانش در 

از انواع نقدشوندگی مربوط به توانایی  یکی .نقدشوندگی است

 بهسهام و اوراق قرضه  مبادله مانند ،ستا ها دارائیی مبادله

 نهادهای مالیشوندگی مربوط به دیگر نقد تعریف .منصفانهقیمت 

یا توانایی نقد کردن  خود  نقدینگیبا توجه به  ها بانک .استبزرگ 

 نشان دهنده ،تعریفدو  هر .شوند می گذاریارزش شان های دارائی

 .گذاران برای کاهش ریسک نقدینگی است تالش مدیران و سرمایه

 نقدینگیمدیریت 

از ثبات مالی و توان یافتن اطمینان کلیدی برای  ی مؤلفه یک ه نقد،ووج مدت کوتاه گذاری سرمایه و مدیریت ،آوری جمعروند 

 نقدینگی مدیریت .هستند نقدینگیمسئول مدیریت  ها شرکتیا مدیران  و داران خزانه طور کلی، به .پرداخت بدهی شرکت است

ها و  یوصول میزان افزایش دوره حسابهای دریافتنی، کاهش ،(تگیورشکس)عدم توانایی در پرداخت بدهی  موفق شامل جلوگیری از

 .است مواردی از این قبیل

 کسب و کارمدیریت نقدینگی در 

 مربوطهای  استفاده از نسبتتا بتوانند با ها دارند  های مالی شرکت صورت بهدهندگان و مدیران توجه خاصی  وام گذاران، سرمایه

صورت  مدت کوتاههای  جاری با بدهی های دارائی ی مقایسهمعموال با ارزیابی  این .نقدینگی را ارزیابی کنند ریسک نقدینگی،

های  ی و بدهیهای جار کنند تا اختالف بین دارایی تالشاند باید  که بیش از حد از اهرم مالی استفاده کرده هایی شرکت .گیرد می

در نقدینگی بحث  اما ،هستندک نقدینگی مواجه بدهی دارند با ریسهایی که  ها و دولت ی شرکت همه .جاری را کاهش دهند

به  هاآن زیرا وجود دارد، نهادهاتری برای ارزیابی مدیریت نقدینگی این  سختگیرانه قوانین .دارد یبیشتر حساسیتهای بزرگ  بانک

 .شوند اد شناخته میعامل حیات اقتصعنوان 

 گذاری سرمایه نقدشوندگی و

استفاده  های دیگر ی به عالوه سایر نسبتهای نقدینگ ها از نسبت سرمایه گذاران برای ارزیابی ارزش سهام و اوراق قرضه شرکت

تواند با  هنگامی که خریدار نمی .وشنده الزامی استهر دو طرف خریدار و فر وجود ،در بازارسهام ها دارائیی  مبادله برای .کنند می

عکس این قضیه . را افزایش دهد تا افراد را برای مشارکت در دارائی جلب کند شعلی فروشنده پیدا کند باید قیمت خریدقیمت ف

  که با قیمت فعلی ییها دارائی .باید قیمت فروش را کاهش دهد تا خریدار را جلب کند فروشنده در مورد فروشنده نیز صادق است،

را با کاهش وزن  خود وندگینقدشسرمایه گذاران ریسک  .شوند غیر نقدشونده نامیده می های دارائیقابل معامله نیستند  خود
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شوندگی باال نقد ی با تواناییدر حجم باال نیازمند بازارهای مبادله اصل، در .مدیریت می کنند در پرتفویغیر نقدشونده  های دارائی

 .است

 نقدینگیموفقیت در مدیریت عدم 

کم آنها دسترسی کمتری به اعتبارات  زیرا ؛کسب و کارهای کوچک است مدیرانبرای مهارت مورد نیاز  ،نقدینگیمدیریت موفق 

 مدیریت .های دریافتنی آن را مدیریت کنند وصول حساب ی دورهباید در  که ه دارندتوجهی هزینمقدار قابل در مقابل هزینه دارند، 

بتواند  در عین حال و را داشته باشد بینی پیش غیرقابل های هزینه شرکت را قادر می سازد تا توان مقابله بانقدینگی هوشمندانه 

 .حقوق را کنترل کندمستمر مانند  های هزینه


