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Інвестування у зростання проти вартісного інвестування на прикладі фондового ринку Нігерії
На сьогоднішній день на фондовому ринку Нігерії загалом спостерігається ведмежий тренд. У статті
проаналізовано дохідність вісімдесяти-восьми акцій, поділених на акції зростання та недооцінені акції на основі
коефіцієнту «ціна/зростання доходів». Метою статті є виявлення переважання недооцінених акцій над акціями
зростання в плані дохідності. За результатами досліджень у розвинених країнах і країнах, що розвиваються,
моментум свідчить про переважання недооцінених акцій над акціями зростання в плані дохідності. У статті
проаналізовано узагальнені дані з Довідника фондового ринку Нігерії та річних звітів у різних галузях за період з
1990 по 2016 рр. Для аналізу випадаючих показників, зворотної причинності та інших пов’язаних з ними
результатів аналізу панельних даних було використано описовий метод та узагальнений метод моментів xtabond2.
Згідно з результатами дослідження розвинених країн та країн, що розвиваються, автори статті вказують на
переважання недооцінених акцій над акціями зростання в плані дохідності на фондовому ринку Нігерії. Таким
чином, надано рекомендації для раціональних інвесторів щодо інвестування у низькодохідні недооцінені акції для
отримання більшого прибутку замість високодохідних акцій зростання, що дають низькі прибутки на Нігерійській
фондовій біржі.
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Инвестирование в рост против стоимостного инвестирования на примере фондового рынка
Нигерии
На сегодняшний день на фондовом рынке Нигерии в общем наблюдается медвежий тренд. В статье
проанализирована доходность восьмидесяти-восьми акций, поделенных на акции роста и недооцененные акции на
основе коэффициента «цена/рост доходов». Целью статьи является выявление преобладания недооцененных акций
над акциями роста в плане доходности. По результатам исследований в развитых и развивающихся странах,
моментум свидетельствует о преобладании недооцененных акций над акциями роста в плане доходности. В статье
проанализированы обобщенные данные со Справочника фондового рынка Нигерии и годовых отчетов в разных
отраслях за период с 1990 по 2016 гг. Для анализа выпадающих показателей, обратной причинности и других
связанных с ними результатов анализа панельных данных были использованы описательный метод и обобщенный
метод моментов xtabond2. Согласно результатам исследования развитых и развивающихся стран, авторы статьи
указывают на преобладание недооцененных акций над акциями роста в плане доходности на фондовом рынке
Нигерии. Таким образом, представлены рекомендации для рациональных инвесторов касательно инвестирования в
низкодоходные недооцененные акции для получения большей прибыли вместо высокодоходных акций роста,
дающих низкую прибыль на Нигерийской фондовой бирже.
Ключевые слова: коэффициент «цена/рост доходов», акции роста, высокодоходные, недооцененные акции,
низкодоходные.
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