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Аналіз факторів дивідендної політики
Ринок капіталу та економіка Пакистану мають важливі характеристики для аналізу динаміки дивідендної політики.
Агентські конфлікти між керівниками та інвесторами компаній є основними перешкодами для успіху компанії.
Загалом акціонер забирає усі права та таким же чином контролює рішення щодо дивідендної політики. Дивіденди
передають більш точну інформацію про перспективи компанії ніж будь-які інші джерела. Метою статті є
визначення та аналіз впливу вподобань акціонерів та сигнальної складової дивідендів на дивідендну політику
компаній у Пакистані. У статті представлено аналіз думок фінансових директорів вищої ланки на прикладі
вісімдесяти лістингових компаній на Пакистанській фондовій біржі за період з 2017 по 2018 рр. Для аналізу впливу
вподобань акціонерів та сигнального механізму на дивідендну політику лістингових компаній у Пакистані було
використано коефіцієнт кореляції Пірсона та множинний регресійний аналіз. За допомогою статистичних методів
автори доводять значний позитивний вплив вподобань акціонерів та сигнальної складової дивідендів на
дивідендну політику лістингових компаній. Дивідендна політика є результатом вподобань інвесторів та сигнальної
складової дивідендів.
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Анализ факторов дивидендной политики
Рынок капитала и экономика Пакистана имеют важные характеристики для анализа динамики дивидендной
политики. Агентские конфликты между руководителями и инвесторами компаний являются основными
препятствиями для успеха компании. В целом акционер забирает все права и таким же образом контролирует
решения касательно дивидендной политики. Дивиденды передают более точную информацию о перспективах
компании чем любые другие источники. Целью статьи является определение и анализ влияния предпочтений
акционеров и сигнальной составляющей дивидендов на дивидендную политику компаний в Пакистане. В статье
представлен анализ мнений финансовых директоров высшего звена на примере восьмидесяти листинговых
компаний на Пакистанской фондовой бирже за период с 2017 по 2018 гг. Для анализа влияния предпочтений
инвесторов и сигнального механизма на дивидендную политику листинговых компаний в Пакистане был
использован коэффициент корреляции Пирсона и множественный регрессионный анализ. При помощи
статистических методов авторы доказывают значительное позитивное влияние предпочтений акционеров и
сигнальной составляющей дивидендов на дивидендную политику листинговых компаний. Дивидендная политика
является результатов предпочтений инвесторов и сигнальной составляющей дивидендов.
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