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Показники доходності акцій після оголошень зворотного викупу в Китаї
Поєднуючи ринкову модель з трифакторною моделлю, стаття досліджує доходність акцій компаній після
оголошень зворотного викупу. Застосовуючи дані ринку акцій Китаю, у статті використовуються 417 оголошень
зворотного викупу за період з 2000 по 2012 роки. Емпіричні результати показують, що фірми з вищим рівнем
продажів більш вірогідно нададуть позитивний сигнал до ринку за допомогою зворотного викупу акцій. Аналіз
також показує, що чим вище відношення ринкової ціни акції до чистого прибутку (що застосовується як міра
переоцінки акції), тим нижче сукупні аномальні доходи. Ці результати означають, що китайські акційні ринки
приділяють більше уваги майбутньому зростанню фірм та переоцінці акцій.
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Показатели доходности акций после объявлений об обратном выкупе в Китае
Объединяя рыночную модель с трехфакторной моделью, статья исследует доходность акций компаний после
объявлений обратного выкупа. Используя данные рынка акций Китая, в статье используются 417 объявлений
обратного выкупа за период с 2000 по 2012 годы. Эмпирические результаты показывают, что фирмы с более
высоким уровнем продаж более достоверно предоставят позитивный сигнал рынку с помощью обратного выкупа
акций. Анализ также показывает, что чем выше отношение рыночной цены акции к чистой прибыли (которая
используется как мера переоценки акции), тем ниже совокупные аномальные доходы. Эти результаты означают,
что китайские акционные рынки уделяют больше внимания будущему росту фирм и переоценке акций.
Ключевые слова: гипотеза левериджа, ответ рынка, оперативная деятельность, объявление обратного выкупа,
обратная покупка акций, сигнальная гипотеза.
JEL Classification: G14, G23, G32.

Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

