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Аналіз впливу макроекономічних об’яв та біржових прибутків у портфелях акцій американський
компаній на рентабельність діяльності та інвестицій
Автори статті аналізують вплив макроекономічних об’яв за період з квітня 1998 до травня 2017 рр. на прибуток від
портфелів акцій американських компаній. Використовуючи добовий обіг акцій у 25 портфелях, сформованих на основі
рентабельності діяльності та інвестицій, автори аналізують, до якої міри потенціальна асиметрія впливає на портфелі
акцій після макроекономічних об’яв. Три методологічні підходи, використані в цьому дослідженні, свідчать про те, що
індекс ISM для невиробничого сектора, показники зайнятості у несільськогосподарському секторі, роздрібна торгівля,
витрати на особисте споживання та кількість початкових заявок на допомогу по безробіттю мають значний вплив на
дохідність портфеля. Також, автори роблять висновок про те, об’яви мають менший вплив на портфелі, що містять в
собі акції компаній з вищою рентабельністю діяльності та рівнем інвестування. Оскільки за ці роки вищезгаданий сектор
отримав мало валюти, ця дослідження є дуже важливим, так як дає уявлення про вплив об’яв про окремі
макропоказники на дохідність зважених за вартістю портфелів акцій. В той же час, автори вказують портфельним
менеджерам на наслідки макроекономічних об’яв, які впливають на економічні очікування і очікувану дохідність
портфелів акцій американських компаній.
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Анализ влияния макроэкономических объявлений и биржевой прибыли в портфелях акций
американских компаний на рентабельность деятельности и инвестиций
Авторы статьи анализируют влияние макроэкономических объявлений за период с апреля 1998 до мая 2017 гг. на
прибыль от портфелей акций американских компаний. Используя суточный оборот акций в 25 портфелях,
сформированных на основе рентабельности деятельности и инвестиций, авторы анализируют, до какой степени
потенциальная асимметрия влияет на портфели акций после макроэкономических объявлений. Три методологических
подхода, использованных в данном исследовании, свидетельствуют о том, что индекс ISM для непроизводственного
сектора, показатели занятости в несельськохозяйственном секторе, розничная торговля, расходы на личное потребление
и количество первоначальных заявок на пособие по безработице имеют значительное влияние на доходность портфеля.
Также, авторы делают вывод о том, что объявления меньше влияют на портфели, содержащие в себе акции компаний с
высшей рентабельностью деятельности и уровнем инвестирования. Поскольку за эти года вышеупомянутый сектор
получил мало валюты, данное исследование является очень важным, так как дает представление о влиянии объявлений
об отдельных макропоказателях на доходность взвешенных по стоимости портфелей акций. В то же время, авторы
указывают портфельным менеджерам на последствия экономических объявлений, влияющих на экономические
ожидания и ожидаемую доходность портфелей акций американских компаний.
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