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Дослідження впливу оголошення Індонезії господаркою XVIII Азійських ігор на
індонезійський фондовий ринок
У 2014 році Індонезію було оголошено господарем XVIII Азійських ігор 2018 року, найбільшої спортивної події
в Азії, що повинно було позитивно вплинути на економіку країни та інвесторів з огляду на тисячі відвідувачів з
самої країни та з-за кордону. Прямою вимогою є повна підготовка до події країною-господаркою. У статті
проаналізовано реакцію учасників ринку капіталу на оголошення, а саме 25 компаній у галузі інфраструктури,
житлово-комунальної галузі, галузі перевезень, які мають лістинг акцій на Індонезійській фондовій біржі. Для
виявлення аномальних доходів у період проведення події було використано стандартний метод вивчення подій,
результати якого свідчать про аномальні доходи за два дні до і два дні після оголошення. Однак, загалом, значної
різниці у аномальних доходах до та після оголошення не спостерігалося. Крім того, не спостерігалося різниці у
обсязі торгової діяльності до та після оголошення господарем XVIII Азійських ігор. Учасники ринку капіталу не
вважають цю подію важливою у прийнятті ними рішення щодо інвестування у ринок капіталу.
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Исследование влияния объявления Индонезии хозяйкой XVIII Азиатских игр на
индонезийский фондовый рынок
В 2014 году Индонезия была объявлена хозяином XVIII Азиатских игр 2018 года, наибольшего спортивного
события в Азии, что должно было позитивно повлиять на экономику страны и инвесторов учитывая тысячи
посетителей из самой страны и из-за границы. Прямым требованием является полная подготовка к событию
страной-хозяйкой. В статье проанализирована реакция участников рынка капитала на объявление, а именно 25
компаний в отрасли инфраструктуры, жилищно-коммунальной отрасли, отрасли перевозок, имеющих листинг
акций на Индонезийской фондовой бирже. Для выявления аномальных доходов в период проведения события
был использован стандартный метод изучения событий, результаты которого свидетельствуют об аномальных
доходах за два дня до и два дня после объявления. Однако, в целом, значительной разницы в аномальных доходах
до и после объявления не наблюдалось. Кроме того, не наблюдалось разницы в объеме торговой деятельности до
и после объявления хозяином XVIII Азиатских игр. Участники рынка капитала не считают данное событие
важным в принятии ими решения касательно инвестирования в рынок капитала.
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