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Вплив диверсифікації прибутку на вартість і стабільність банків: порівняльний аналіз
банків Нігерії та Малайзії
Дослідження є внеском у поточні дебати стосовно недоліків і переваг диверсифікації доходів. Диверсифікація може
вплинути на банки, якщо вони вкладають кошти в більш ризиковані операції з меншою прибутковістю або ж інвестують
у види діяльності, що є менш ризикованими та більш прибутковими. Запропоновано розширені висновки емпіричної
літератури з використанням іншого виміру диверсифікації доходів з точки зору країн з ринком, що формується.
Використано останні фінансові дані 26 малайзійських і нігерійських банків за період 2009–2017 рр. (загалом 234
спостереження). Для перевірки взаємозв'язку застосовано узагальнений метод моментів. Результати показують, що
диверсифікація доходів – співвідношення невідсоткового доходу до валової виручки (NII), співвідношення комісійних
виплат до доходу (NII1) та співвідношення невідсоткового доходу до загальної вартості активів (NIITA) – суттєво
впливає на цінність і стабільність нігерійських банків. Ліквідність, адміністративні витрати, чиста процентна маржа
(NIM), проблемна заборгованість (NPL), розмір, темпи зростання ВВП та інфляція також впливають на вартість і
стабільність банку. Стосовно малайзійських банків, змінні диверсифікації не мають значного впливу на фірмову
вартість банку, тоді як вплив ліквідності, адміністративних витрат, NIM і розміру є суттєвим. Диверсифікація (NII та
NIITA), ліквідність, адміністративні витрати, NIM, NPL, розмір, зростання ВВП та рівень інфляції значною мірою
впливають на стабільність банків Малайзії. Зроблено висновок, що диверсифікація доходів впливає як на вартість, так
і на стабільність банків, а для досягнення надійної фінансової стабільності установи, які зосереджуються на діяльності,
що приносить відсотки, можуть вкладати кошти в операції з безвідсотковою дохідністю.
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