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Реакція прибутковості азіатсько-тихоокеанських інвестиційних компаній на дохід від
акцій
Дослідження є актуальним для інвесторів, які бажають диверсифікувати свій інвестиційний
портфель, вкладаючи кошти в американські інвестиційні компанії, які інвестують у певні країни
басейну Тихого океану, щоб краще зрозуміти переваги диверсифікації таких інвестицій. Мета полягає
в тому, щоб вивчити добову прибутковість кількох базованих у США інвестиційних компаній,
орієнтованих на країни тихоокеанського басейну, щоб переконатися, чи точно відображає ця
дохідність зміни показників власного капіталу відповідного ринку тихоокеанського басейну
наступного торгового дня. Використовуваний метод полягає в тому, що реакція щоденної
прибутковості інвестиційних компаній порівняно з добовою прибутковістю на ринку США
досліджується для Японії, Південної Кореї та Австралії за 2006–2010 рр. Ця реакція дохідності
порівнюється з поверненнями в країні походження. Далі, на період з 2011 по 2015 рік, до дослідження
включено інвестиційні компанії зі США, які інвестують у Тайвань, Сінгапур, Китай та Індонезію.
Результати показують, що ціни акцій інвестиційних компаній в «день t», як правило, надмірно
реагують на зміни S&P 500 в «день t», порівняно з «днем t + 1» відповідно до змін відповідного
індексу ринку тихоокеанського басейну – часто більш ніж на 100 % Результати дослідження також
показують, що в «день t + 1» для ціни акцій цих інвестиційних компаній характерний зворотний
розвиток. Це вказує на те, що вигоди від диверсифікації інвестицій у ці інвестиційні компанії
тихоокеанського басейну зменшуються внаслідок підвищеної волатильності. Дохідність S&P 500
супроводжується значно більшою віддачею від акцій інвестиційних компаній тихоокеанського
басейну, ніж фактично реалізується в країні проживання наступного дня, що свідчить про те, що
вигоди від диверсифікації реалізуються повною мірою.
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