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Аналіз зв’язку між деривативами та систематичним ризиком на прикладі банків, що
ведуть торги на Стамбульській фондовій біржі
Метою дослідження є аналіз зв’язку між використанням деривативів для спекуляцій та хеджування та
систематичним ризиком. За допомогою коінтеграційного аналізу панельних даних, аналізу причиннонаслідкового зв’язку та регресійного аналізу було проаналізовано вплив використання деривативів
сімома банками, що ведуть торги на Стамбульській фондовій біржі, за період з червня 2007 до грудня
2017 рр. на систематичний ризик. В рамках дослідження було проаналізовано банківський сектор,
оскільки рівень використання деривативів у ньому є високим. Під час дослідження було виявлено
довгостроковий коінтеграційний зв’язок між використанням деривативів та систематичним ризиком.
Також було виявлено значний негативний зв’язок між використанням деривативів для спекуляцій та
систематичним ризиком. Більше того, було виявлено однобічний причинно-наслідковий зв’язок між
використанням деривативів для спекуляцій та систематичним ризиком. Однак, не було виявлено
зв’язок між використанням деривативів для хеджування та систематичним ризиком. З іншого боку,
було виявлено значний негативний зв’язок між обмінними угодами банків для спекуляцій та
систематичним ризиком, водночас, не було виявлено зв’язок між форвардними та опціонними
контрактами та систематичним ризиком.
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Анализ связи между деривативами и систематическим риском на примере банков,
ведущих торги на Cтамбульской фондовой бирже
Целью исследования является анализ связи между использованием деривативов для спекуляций и
хеджирования и систематическим риском. При помощи коинтеграционного анализа панельных
данных, анализа причинно-следственной связи и регрессионного анализа было проанализировано
влияние использования деривативов семью банками, ведущими торги на Стамбульской фондовой
бирже, за период с июня 2007 до декабря 2017 гг. на систематический риск. В рамках исследования
был проанализирован банковский сектор, поскольку уровень использования деривативов в нем
является высоким. Во время исследования была выявлена долгосрочная коинтеграционная связь между
использованием деривативов и систематическим риском. Также была выявлена значительная
негативная связь между использованием деривативов для спекуляций и систематическим риском.
Более того, была выявлена одностороння причинно-следственная связь между использованием
деривативов для спекуляций и систематическим риском. Однако, не была выявлена связь между
использованием деривативов для хеджирования и систематичным риском. С другой стороны, была
выявлена значительная негативная связь между обменными сделками банков для спекуляций и
систематическим риском, в то же время, не была выявлена связь между форвардными и опционными
контрактами и систематическим риском.
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