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Стохастичні границі ефективності для бразильських інвестиційних фондів: аналіз
панельних даних
Під час дослідження було розроблено основи, методологічні та емпіричні можливості оцінки та аналізу результатів
інвестування у інвестиційних фондах, оскільки вони були впроваджені у 1970-ті рр., що, таким чином, сприяло
більшому визнанню на фінансових ринках і наукових колах. Перші підходи до аналізу ефективності цих фондів,
враховуючи їх стохастичні впливи, з’явилися у кінці 1990-х рр. за допомогою стохастичного граничного аналізу,
хоча вони все ще потребують більш ретельної перевірки. У статті зроблено оцінку та проаналізовано стохастичні
границі ефективності 33 різних бразильських інвестиційних фондів з 2012 до 2015 рр. З цією метою було
використано підхід, запропонований Баттезе та Коеллі, який показує впливи неефективності, визначені як явні
функції конкретних факторів в контексті панельних даних. Зроблено їх оцінку за допомогою методу максимальної
ймовірності. Коефіцієнт Шарпа було також розраховано з метою порівняння. На основі двох показників
(стохастичний граничний аналіз і коефіцієнт Шарпа) було визначено найбільш ефективні і неефективні для
інвестування фонди. Такі дії стимулювали необхідні та багатообіцяючі дослідження, а також майбутні
дослідження, які в свою чергу можуть створити нові методи в якості ефективного інструменту для вибору
найкращих і найбільш безпечних фондів для інвестування.
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Стохастические границы эффективности для бразильских инвестиционных фондов:
анализ панельных данных
Во время исследования были разработаны основы, методологические и эмпирические возможности оценки и
анализа результатов инвестирования в инвестиционных фондах, поскольку они были внедрены в 1970-е гг., что,
таким образом, способствовало большему признанию на финансовых рынках и научных кругах. Первые подходы к
анализу эффективности данных фондов, учитывая их стохастические влияния, появились в конце 1990-х гг. при
помощи стохастического граничного анализа, хотя они все еще требуют более тщательной проверки. В статье
сделана оценка и проанализированы стохастические границы эффективности 33 различных бразильских
инвестиционных фондов с 2012 до 2015 гг. С этой целью был использован подход, предложенный Баттезе и
Коелли, показывающий влияния неэффективности, определенные как функции конкретных факторов в контексте
панельных данных. Сделана их оценка при помощи метода максимальной вероятности. Коэффициент Шарпа также
был рассчитан с целью сравнения. На основе двух показателей (стохастический граничный анализ и коэффициент
Шарпа) были определены эффективные и многообещающие исследования, а также будущие исследования,
которые в свою очередь могут создать новые методы в качестве эффективного инструмента для выбора наилучших
и наиболее безопасных фондов для инвестирования.
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