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Аналіз різниці у розподілі біржового прибутку у період Великої рецесії
Стратегії розподілу активів, а саме метод середнього відхилення, використовують минулі доходи для
визначення оптимальної зваженої величини. Хоча минулі та очікувані доходи повинні отримуватися
в ході однакового розподілу, ще не було здійснено формальну перевірку цього на практиці. За
допомогою критерію Колмогорова-Смірнова, Крамера-фон Мізеса та критерію суми рангів
Вілкоксона було проаналізовано, чи отримуються щоденні доходи 242 компаній з довготривалими
торгами за індексом S&P. Тести вказують на те, що загалом біржові прибутки отримуються в ході
однакового розподілу. Однак, гіпотезу було відхилено у період Великої рецесії, зі зростанням
коефіцієнту відхилення при збільшенні горизонту прогнозування. На основі ряду макроекономічних
показників зроблено висновок про те, що коефіцієнт відхилення має високий рівень стійкості. Хоча
макроекономічні показники не є статистично значущими факторами коефіцієнту відхилення, криза на
ринку має слабкий, але значний вплив.
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Анализ разницы в распределении биржевой прибыли в период Великой рецессии
Стратегии распределения активов, а именно метод среднего отклонения, используют прошлые
доходы для определения оптимальной взвешенной величины. Хотя прошлые и ожидаемые доходы
должны получаться в ходе одинакового распределения, еще не была осуществлена формальная
проверка этого на практике. С помощью критерия Колмогорова-Смирнова, Крамера-фон Мизеса и
критерия суммы рангов Уилкоксона были проанализированы, получаются ли ежедневные доходы 242
компаний с долговременными торгами по индексу S&P. Тесты указывают на то, что в целом
биржевые прибыли получаются в ходе одинакового распределения. Однако, гипотеза была отклонена
в период Великой рецессии, с ростом коэффициента отклонения при увеличении горизонта
прогнозирования. На основе ряда макроэкономических показателей сделан вывод о том, что
коэффициент отклонения имеет высокий уровень устойчивости. Хотя макроэкономические
показатели не являются статистически значимыми факторами коэффициента отклонения, кризис на
рынке имеет слабое, но значительное влияние.
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