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Аналіз впливу вдалих та невдалих переворотів на фінансові ринки Таїланду
У статті проаналізований короткостроковий та довгостроковий вплив переворотів на фінансові ринки Таїланду.
Використовуючи щоденні дані з фондових ринків та ринків іноземної валюти за період з 2005 до 2017 рр., автори
дослідження вказують на (1) короткостроковий вплив переворотів 2006 та 2014 рр. на фондові ринки та ринки іноземної
валюти Таїланду; (2) різний напрямок та ступінь впливу під час обох переворотів; а також (3) в довгостроковій
перспективі, мінімальний вплив переворотів на ринок валюти, але і кращі ринкові показники (позитивний прибуток та
зниження волатильності прибутку), незважаючи на підвищення ризику втрати ліквідності на фондовому ринку.
Всупереч загальній думці про негативні наслідки захоплення влади, це дослідження свідчить про те, що невизначеність
при переворотах може дати гарні інвестиційні можливості для отримання інвесторами аномального прибутку. Більше
того, в довгостроковій перспективі, переворот може сприяти зміцненню стабільності та розвитку в країні.
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Класифікація JEL: F31, G10, G14.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання
на оригінальну версію статті.
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Анализ влияния удачных и неудачных переворотов на финансовые рынки Таиланда
В статье проанализировано краткосрочное и долгосрочное влияние переворотов на финансовые рынки Таиланда.
Используя ежедневные данные с фондовых рынков и рынков иностранной валюты за период с 2005 по 2017 гг., авторы
исследования указывают на (1) краткосрочное влияние переворотов 2006 и 2014 гг. на фондовые рынки и рынки
иностранной валюты Таиланда; (2) разное направление и степень влияния во время обоих переворотов; а также (3) в
долгосрочной перспективе, минимальное влияние переворотов на рынок валюты, но и лучшие рыночные показатели
(положительная прибыль и снижение волатильности прибыли), несмотря на повышение риска потери ликвидности на
фондовом рынке. Вопреки всеобщему мнению о негативных последствиях захвата власти, данное исследование
свидетельствует о том, что неопределенность при переворотах может дать хорошие инвестиционные возможности для
получения инвесторами аномальной прибыли. Более того, в долгосрочной перспективе, переворот может
способствовать укреплению стабильности и развитию в стране.
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