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Детермінанти спредів відсоткових ставок традиційних банків, що мають лістинг на
Індонезійській фондовій біржі
Метою статті є вивчення змінних, які визначають спреди ставок відсотка традиційних банків, що мають лістинг
акцій на Індонезійській фондовій біржі. Є чотири основні змінні, які впливають на спреди, а саме: фінансового
банку, макроекономічні, економічної свободи та структури ринку. Учасники дослідження – традиційні банки,
зареєстровані на Індонезійській фондовій біржі з 2013 по 2017 рік. Дані перевірялися за допомогою регресійної
моделі OLS. Результати вказують на те, що всі змінні фінансового банку (ризик ліквідності (LR),
співвідношення доходів і активів (RTAR), достатність капіталу (CA), коефіцієнт економічної ефективності
(CER) та неприйняття ризику (RA)) можуть суттєво впливати на спреди ставок відсотка. Серед
макроекономічних змінних лише дві здатні вплинути на спред відсоткових ставок, це – валовий внутрішній
продукт (GDP) та темпи інфляції (IR). Крім того, всі змінні економічної свободи та структури ринку можуть
суттєво визначати спреди відсоткових ставок.
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Детерминанты спредов процентных ставок традиционных банков, имеющих листинг на
Индонезийской фондовой бирже
Целью статьи является изучение переменных, определяющих спреды процентных ставок традиционных
банков, имеющих листинг акций на Индонезийской фондовой бирже. Есть четыре переменные, влияющие на
спреды, а именно: финансового банка, макроэкономические, экономической свободы и структуры рынка.
Участники исследования – традиционные банки, зарегистрированные на Индонезийской фондовой бирже с
2013 по 2017 год. Данные были проверены с помощью регрессионной модели OLS. Результаты указывают на
то, что все переменные финансового банка (риск ликвидности (LR), соотношение доходов и активов (RTAR),
достаточность капитала (CA), коэффициент экономической эффективности (CER) и непринятие риска (RA))
могут существенно влиять на спреды процентных ставок. Среди макроэкономических переменных только две
способны повлиять на спред процентной ставки, это – валовой внутренний продукт (GDP) и темпы инфляции
(IR). Кроме того, все переменные экономической свободы и структуры рынка могут существенно определять
спреды процентных ставок.
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