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Аналіз впливу когнітивного спотворення на стратегії вибору портфеля цінних паперів на
Нігерійському фондовому ринку
Емпіричні дані про фондові ринки таких розвинених країн як США, Великобританія, Німеччина та Японія, а також
фондові ринки країн, що розвиваються, показують вплив когнітивної психології та когнітивного спотворення
інституційних та індивідуальних інвесторів на їх рішення про інвестування в акції зростання, тобто інвестори
завжди віддають перевагу акціям зростання замість недооцінених акцій. У більшості випадків інвестори віддають
перевагу акціям зростання замість недооцінених акцій, не беручи до уваги фундаментальні ринкові показники. У
статті проаналізовано ймовірність впливу когнітивної психології та когнітивного спотворення на стратегії вибору
портфелю цінних паперів на основі стилю інвестування у акції зростання чи недооцінені акції на Нігерійському
фондовому ринку. У дослідженні було описано зведені первинні дані та використано модель мультиномінальної
логістичної регресії для прийняття логічних рішень. Первинні дані були зібрані за допомогою опитування
індивідуальних та інституційних інвесторів на нижньому рівні Нігерійської фондової біржі. Результати аналізу
підтверджують значний вплив когнітивної психології та когнітивного спотворення на рішення про інвестування у
акції зростання на Нігерійському фондовому ринку. Інвестори більше надають перевагу акціям зростання замість
недооцінених акцій, не беручи до уваги фундаментальні ринкові показники. У статті надано рекомендації щодо
серйозного ставлення інвесторів до ризиків та правил вибору портфелю цінних паперів на Нігерійському
фондовому ринку.
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інвестування, акції зростання, недооцінені акції.
Класифікація JEL: G11, G12.
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 когнитивного искажения на стратегии выбора портфеля ценных бумаг на
Нигерийском фондовом рынке
Эмпирические данные о фондовых рынках таких развитых стран как США, Великобритания, Германия и Япония, а
также фондовых рынках развивающихся стран, показывают влияние когнитивной психологии и когнитивного
искажения институциональных и индивидуальных инвесторов на их решение об инвестировании в акции роста, то
есть инвесторы всегда предпочитают акции роста вместо недооцененных акций. В большинстве случаев инвесторы
предпочитают акции роста вместо недооцененных акций, не принимая во внимание фундаментальные рыночные
показатели. В статье проанализирована вероятность влияния когнитивной психологии и когнитивного искажения
на стратегии выбора портфеля ценных бумаг на основе стиля инвестирования в акции роста или недооцененные
акции на Нигерийском фондовом рынке. В исследовании были описаны сводные первичные данные и
использована модель мультиноминальной логистической регрессии для принятия логических решений. Первичные
данные были собраны при помощи опроса индивидуальных и институциональных инвесторов на нижнем уровне
Нигерийской фондовой биржи. Результаты анализа подтверждают значительное влияние когнитивной психологии
и когнитивного искажения на решение об инвестирование в акции роста на Нигерийском фондовом рынке.
Инвесторы больше предпочитают акции роста вместо недооцененных акций, не принимая во внимание
фундаментальные рыночные показатели. В статье представлены рекомендации касательно серьезного отношения
инвесторов к рискам и правилам выбора портфеля ценных бумаг на Нигерийском фондовом рынке.
Ключевые слова: когнитивная психология, когнитивное искажение, выбор портфеля ценных бумаг, стили
инвестирования, акции роста, недооцененные акции.
Классификация JEL: G11, G12.

Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

