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Аналіз впливу акціонерної власності на ліквідність та дивіденди
У статті проаналізовано взаємозв’язки між акціонерною власністю, ліквідністю та дивідендами на британському
фондовому ринку за період з 2002 до 2016 рр. Використовуючи різні показники ліквідності, автор вказує на те, що
акції з вищим ступенем вільного обігу (інституційна власність) мають зв’язок з більш високим (більш низьким)
рівнем ліквідності. Крім того, виявлено значний позитивний зв’язок між інституційною власністю та політикою
виплати дивідендів, що, як наслідок, висвітлює конкурентні переваги та податкові пільги британських фірм в плані
їх дивідендного доходу. Цей зв’язок є стійким навіть з поправкою на специфічні характеристики фірм. Наостанок,
виявлено негативний зв’язок між дивідендами та ліквідністю, що означає більшу (меншу) ймовірність отримання
дивідендних виплат інвесторами, що володіють менш (більш) ліквідними акціями.
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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.

Гхаит Эль‐Надер
Анализ влияния акционерной собственности на ликвидность и дивиденды
В статье проанализированы взаимосвязи между акционерной собственностью, ликвидностью и дивидендами на
британском фондовом рынке за период с 2002 по 2016 гг. Используя различные показатели ликвидности, автор
указывает на то, что акции с высшей степенью свободного оборота (институциональная собственность) имеют
связь с более высоким (более низким) уровнем ликвидности. Кроме того, выявлена значительная позитивная связь
между институциональной собственностью и политикой выплаты дивидендов, что, как следствие, освещает
конкурентные преимущества и налоговые льготы британских фирм в плане их дивидендного дохода. Данная связь
является устойчивой даже с поправкой на специфические характеристики фирм. Напоследок, выявлена негативная
связь между дивидендами и ликвидностью, что означает большую (меньшую) вероятность получения
дивидендных выплат инвесторами, владеющими менее (более) ликвидными акциями.
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