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Дослідження впливу зниження відсоткової ставки на первинному ринку цінних паперів
Європи
Метою статті є огляд зростаючої популярності фінансування за рахунок займів на європейському ринку. У
статті розглянуто збільшення обсягу випуску облігацій на основі вибірки з 9293 пропозицій щодо публічного їх
розміщення, виражених у євро та виданих між 30 листопада 2007 року та 30 листопада 2016 року, а також вплив
зменшення ринкової відсоткової ставки на первинний ринок цінних паперів. Авторами було проведено аналіз
більше ніж 7,666 трильйонів євро боргу, результати якого вказують на те, що, незважаючи на низьку відсоткову
ставку, обсяг випущених акцій в перспективі не збільшується. Зменшення відсоткової ставки лише компенсує
повільне економічне зростання, а також розвиток світового ринку та збільшення рівня політичних ризиків.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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Исследование влияния снижения процентной ставки на первичном рынке ценных бумаг
Европы
Целью статьи является обзор растущей популярности финансирования за счет займов на европейском рынке. В
статье рассмотрено увеличение объема выпуска облигаций на основе выборки из 9293 предложений касательно
публичного их размещения, выраженных в евро и выданных между 30 ноября 2007 года и 30 ноября 2016 года,
а также влияние уменьшения рыночной процентной ставки на первичный рынок ценных бумаг. Авторами был
проведен анализ более чем 7,666 триллионов евро долга, результаты которого указывают на то, что, несмотря
на низкую процентную ставку, объем выпущенных акций в перспективе не увеличивается. Уменьшение
процентной ставки только компенсирует медленный экономический рост, а также развитие мирового рынка и
увеличение уровня политических рисков.
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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.

