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Аналіз впливу COVID-19 та настроїв інвесторів на доходи галузей у США та Європі
Хоча лише нещодавно було проведено деякі дослідження зв’язку між настроями щодо COVID-19 та
доходами, волатильністю чи обсягом торгівлі акціями, не було проведено аналіз для оцінки впливу
раціональності чи нераціональності інвесторів на доходи країн і галузей.
У статті показано настрої та їх вплив, пов’язаний з випадками спалахів COVID-19 на біржові
прибутки у США, Європі та основних країн, які постраждали від пандемії.
Це дозволить зрозуміти ступінь впливу раціональності чи нераціональності на біржові прибутки
країни та галузі. Під час дослідження було використано робастну панельну М-оцінку з фіксованими
ефектами. Зроблено висновок про те, що доходи США є більш чутливими до настроїв, тому більш
схильними до ірраціональних факторів, ніж у Європі, а фактори країн по-різному впливають на
доходи. Крім Великобританії, у Італії та Іспанії як найбільш постраждалих країнах Європи галузі
туризму, нерухомості та автомобільна (остання в Італії) більше постраждали від пандемії.
Важливість дослідження полягає у забезпеченні нового більш детального аналізу ірраціональної
поведінки у країнах, що дозволяє зробити порівняння. Більше того, дозволяє визначити, коефіцієнт
рентабельності активів яких галузей і країн є більш чутливим до раціональності чи нераціональності
подій, що дозволить купівлю-продаж цінних паперів, фінансове планування для інвесторів,
директивних органів та науковців поза контекстом та в контексті пандемії.
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Педро Мануэль Ногейра Реис, Карлос Пиньо
Анализ влияния COVID-19 и настроений инвесторов на доходы отраслей в США и
Европе
Хотя лишь недавно были проведены некоторые исследования связи между настроениями
относительно COVID-19 и доходами, волатильностью или объемом торговли акциями, не был
проведен анализ для оценки влияния рациональности или нерациональности инвесторов на доходы
стран и отраслей.
В статье показаны настроения и их влияние, связанное со случаями вспышек COVID-19 на биржевые
прибыли в США, Европе и основных стран, пострадавших от пандемии.
Это позволит понять степень влияния рациональности или нерациональности на биржевые прибыли
страны и отрасли. В ходе исследования была использована робастная панельная М-оценка с
фиксированными эффектами. Сделан вывод о том, что доходы США более чувствительны к
настроениям, поэтому более подвержены иррациональным факторам, чем в Европе, а факторы стран
по-разному влияют на доходы. Кроме Великобритании, в Италии и Испании как наиболее
пострадавших странах Европы отрасли туризма, недвижимости и автомобильная (последняя в
Италии) больше пострадали от пандемии.
Важность исследования заключается в обеспечении нового более детального анализа
иррационального поведения в странах, что позволяет сделать сравнение. Более того, позволяет
определить, коэффициент рентабельности активов каких отраслей и стран более чувствителен к
рациональности или нерациональности событий, что позволит куплю-продажу ценных бумаг,
финансовое планирование для инвесторов, директивных органов и ученых вне контекста и в
контексте пандемии.
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