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Аналіз визначальних факторів структури капіталу в галузі вугільної промисловості на
фондовій біржі Індонезії
Метою дослідження є аналіз впливу прибутковості, розміру компанії, структури активів та ціни на сировину
(вугілля) на структуру капіталу зі співвідношенням заборгованості до власного капіталу як показника у
вугледобувних компаніях, що мають лістинг акцій на індонезійському фондовому ринку (Індонезійській фондовій
біржі). Результати попередніх досліджень впливу деяких незалежних змінних, наприклад, розміру компанії,
прибутковості, структури активів, та дивідендної політики, а саме: співвідношення виплати дивідендів до
співвідношення заборгованості до власного капіталу, вказують на прогалини в цих роботах, які потребують
подальшого вивчення. Дані для дослідження взято з офіційних річних звітів компаній, зареєстрованих на
фондовій біржі Індонезії. Використовуючи методи множинної регресії, автори виявили, що лише прибутковість і
структура активів суттєво впливають на структуру капіталу (запропоновану у вигляді відношення позикового
капіталу до власного). Вплив рентабельності виявився негативним, тоді як вплив структури активів – позитивним.
З огляду на ці результати, менеджери можуть розпочати розгляд питання повторної оптимізації зовнішніх коштів
за умови зростання рівня прибутковості. Крім того, їм потрібно підтримувати структуру активів компанії та
збалансувати основні фонди таким чином, щоб структура капіталу була в належному стані. Результати в цілому
підтверджують теорію ієрархії.
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Анализ определяющих факторов структуры
промышленности на фондовой бирже Индонезии

капитала

в

секторе

угольной

Целью исследования является анализ влияния прибыльности, размера компании, структуры активов и цены на
сырье (уголь) на структуру капитала с соотношением задолженности к собственному капиталу как показателя в
угледобывающих компаниях, имеющих листинг акций на фондовом рынке Индонезии (фондовая биржа
Индонезии). Результаты предыдущих исследований влияния некоторых независимых переменных, например,
размера компании, прибыльности, структуры активов, и дивидендной политики, а именно: соотношение выплаты
дивидендов к соотношению задолженности к собственному капиталу, указывают на пробелы в этих работах,
требующие дальнейшего изучения. Данные для исследования взяты из официальных годовых отчетов компаний,
зарегистрированных на фондовой бирже Индонезии. Используя методы множественной регрессии, авторы
обнаружили, что только прибыльность и структура активов существенно влияют на структуру капитала
(предложенную в виде соотношения заемного капитала к собственному). Влияние рентабельности оказалось
отрицательным, а влияние структуры активов – положительным. Исходя из этих результатов, менеджеры могут
начать рассмотрение вопроса повторной оптимизации внешних средств при условии роста уровня прибыльности.
Кроме того, им нужно поддерживать структуру активов компании и сбалансировать основные фонды таким
образом, чтобы структура капитала была в надлежащем состоянии. Результаты в целом подтверждают теорию
иерархии.
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