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Фактори, що впливають на розвиток ринку похідних цінних паперів у В'єтнамі
У контексті інтеграції ринок капіталу відіграє важливу роль у зміцненні необхідних для розвитку
економічних ресурсів. Питання набуло ще більшого значення після того, як нещодавно в деяких країнах
сформувався ринок похідних цінних паперів, що є можливістю отримати доступ до багатьох джерел
капіталу, особливо іноземного. Мета статті – визначення факторів, що впливають на розвиток похідних
фінансових ринків В'єтнаму. Для перевірки моделі використано методи дослідницького факторного
аналізу та звичайних найменших квадратів. В опитуванні взяли участь 152 менеджери та експерти
в'єтнамських компаній, що спеціалізувалися на операціях з похідними цінними паперами у 2019 році.
Результати показали, що фактор міжнародної інтеграції має той самий напрямок, тоді як фактор
правового середовища негативно впливає на розвиток ринку похідних цінних паперів В'єтнаму. Тому
регуляторні органи В’єтнаму повинні внести зміни до деяких законів, щоб створити стабільний
правовий коридор, а державні органи управління – розробити відповідні стратегії міжнародної
інтеграції для залучення фінансових ресурсів з метою розвитку економіки країни.
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Факторы, влияющие на развитие рынка производных ценных бумаг во Вьетнаме
В контексте интеграции рынок капитала играет важную роль в укреплении необходимых для развития
экономических ресурсов. Вопрос приобрел еще большее значение после того, как недавно в некоторых
странах сформировался рынок производных ценных бумаг, что является возможностью получить
доступ ко многим источникам капитала, в частности иностранного. Цель статьи – определить факторы,
влияющие на развитие производных финансовых рынков Вьетнама. Для проверки модели
использованы методы исследовательского факторного анализа и обычных наименьших квадратов. В
опросе приняли участие 152 менеджера и эксперта вьетнамских компаний, которые
специализировались на операциях с производными ценными бумагами в 2019 году. Результаты
показали, что фактор международной интеграции имеет то же направление, в то время как фактор
правовой среды отрицательно влияет на развитие рынка производных ценных бумаг Вьетнама. Поэтому
регулирующие органы Вьетнама должны внести изменения в некоторые законы, чтобы создать
стабильный правовой коридор, а государственные органы управления – разработать соответствующие
стратегии международной интеграции для привлечения финансовых ресурсов с целью развития
экономики страны.
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