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Аналіз впливу макроекономічних факторів та політичних подій на індекс дохідності на
фондових ринках Палестини й Амману (2011‐2017)
Метою дослідження є аналіз впливу макроекономічних факторів на доходи фондових бірж Палестини й Амману.
Також у статті проаналізовано політичні події в цій сфері та їх вплив на доходи фондових ринків Палестини й
Амману. Під час дослідження було використано макроекономічну модель на основі теорії арбітражного
ціноутворення. Крім того, було обрано найважливіші політичні події, а також проаналізовано їх вплив за
допомогою методу вивчення подій. Результати свідчать про те, що індекс споживчих цін, валовий внутрішній
продукт, а також валютний курс, мають значний вплив на доходи фондового ринку, але індекс промислового
виробництва і торговельний баланс не мають значного впливу. Крім того, вони свідчать про значний вплив
політичних подій на доходи фондових ринків Палестини й Амману. Наприклад, на Палестинській фондовій біржі
сім з одинадцяти подій мали значний вплив на загальний індекс дохідності фондового ринку Палестини. Що
стосується Амманської фондової біржі, дев’ять з одинадцяти подій мали значний вплив на загальний індекс
дохідності фондового ринку Йорданії. Основні результати свідчать про те, що макроекономічні фактори та
політичні події мають значний вплив на доходи фондових ринків Палестини й Амману. Фондові ринки Палестини
й Амману є неефективними і не вбирають невизначену інформацію і гучні події.
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Анализ влияния макроэкономических факторов и политических событий на индекс доходности
на фондовых рынках Палестины и Аммана (2011‐2017)
Целью исследования является анализ влияния макроэкономических факторов на доходы фондовых бирж
Палестины и Аммана. Также в статье проанализированы политические события в данной сфере и их влияние на
доходы фондовых рынков Палестины и Аммана. Во время исследования была использована макроэкономическая
модель на основе теории арбитражного ценообразования. Кроме того, были выбраны важнейшие политические
события, а также проанализировано их влияние при помощи метода изучения событий. Результаты
свидетельствуют о том, что индекс потребительских цен, валовый внутренний продукт, а также валютный курс,
имеют значительное влияние на доходы фондового рынка, но индекс промышленного производства и торговый
баланс не имеют значительного влияния. Кроме того, они свидетельствуют о значительном влиянии политических
событий на доходы фондовых рынков Палестины и Аммана. Например, на Палестинской фондовой бирже семь из
одиннадцати событий имели значительное влияние на общий индекс доходности фондового рынка Палестины. Что
касается Амманской фондовой биржи, девять из одиннадцати событий имели значительное влияние на общий
индекс доходности фондового рынка Иордании. Основные результаты свидетельствуют о том, что
макроэкономические факторы и политические события имеют значительное влияние на доходы фондовых рынков
Палестины и Аммана. Фондовые рынки Палестины и Аммана являются неэффективными и не впитывают
неопределенную информацию и громкие события.
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