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Вплив грошових і фінансових змінних на ціни акцій комерційних банків Йорданії
Метою статті є вивчення впливу грошових і фінансових змінних на ціни акцій комерційних банків Йорданії з
2001 по 2018 рік. Грошові змінні, що використовуються в дослідженні, містять у собі широку грошову масу,
ставку відсотка за депозитами з фіксованим терміном та інфляцію, тоді як фінансові змінні – дефіцит загального
бюджету, державні витрати та загальний внутрішній борг уряду. Для перевірки впливу розроблено рівняння
множинної лінійної регресії на основі програми E-Views. Результати вказують на значний позитивний ефект
широкої грошової маси, негативний вплив дефіциту загального бюджету та позитивний вплив внутрішнього
боргу на ціни акцій комерційних банків у Йорданії за вказаний період. Натомість, інфляція, ставка відсотка за
депозитами з фіксованим терміном і державні витрати не чинять жодного впливу. Автори рекомендують
враховувати взаємозв'язок між згаданими змінними при розробці грошово-кредитної та фінансової політики
центральним банком і урядом, щоб визначити, як ці змінні відображають ціни на акції комерційних банків
Йорданії. Загалом модель регресії досягла рівня R2 = 0,63, тобто 63% змін у цінах на акції йорданських
комерційних банків відбуваються завдяки динаміці включених до моделі незалежних змінних.
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Влияние денежных и финансовых переменных на цены акций коммерческих банков Иордании
Цель статьи – изучение влияния денежных и финансовых переменных на цены акций коммерческих банков
Иордании с 2001 по 2018 год. Используемые в исследовании денежные переменные включают широкую
денежную массу, процентную ставку по депозитам с фиксированным сроком и инфляцию, а финансовые
переменные – дефицит общего бюджета, государственные расходы и общий внутренний долг правительства. Для
проверки влияния разработано уравнение множественной линейной регрессии на базе программы E-Views.
Результаты указывают на существенный положительный эффект широкой денежной массы, отрицательное
влияние дефицита общего бюджета и положительное влияние внутреннего долга на цены акций коммерческих
банков Иордании за указанный период. И наоборот, инфляция, процентная ставка по депозитам с фиксированным
сроком и государственные расходы не оказывают никакого влияния. Авторы рекомендуют учитывать
взаимосвязь между упомянутыми переменными при разработке денежно-кредитной и финансовой политики
центральным банком и правительством, чтобы определить, как эти переменные отображают цены акций
коммерческих банков Иордании. В целом модель регрессии достигла уровня R2 = 0,63, то есть 63% изменений в
ценах акций иорданских коммерческих банков происходят благодаря динамике включенных в модель
независимых переменных.
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