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Аналіз зв’язку між престижем фірм на фондових біржах та рівнем корпоративних запасів готівки
у країнах з перехідної економікою на прикладі в’єтнамських лістингових фірм
Основною метою статті є аналіз зв’язку між рівнем корпоративних запасів готівки та престижем фірм на фондових
біржах. Також у статті описані інші фактори впливу вимог до лістингу на рівень корпоративних запасів готівки. У
статті використано вибірку з 577 лістингових фірм на В’єтнамській фондовій біржі за період з 2007 по 2015 рр., за
винятком фінансових установ. Результати свідчать про те, що лістингові фірми з більшим престижем на фондовій
біржі мають вищий рівень запасів готівки і навпаки. Дослідження показало наявність статистично значимого
зв’язку між запасами готівки та такими вимогами до лістингу як рівень прибутку, рівень дивідендів та рівень
розкриття інформації. Висновки сприятимуть ефективності управління готівкою лістингових фірм з різним
престижем на фондових біржах.
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Анализ связи между престижем фирм на фондовых биржах и уровнем корпоративных запасов
наличности в странах с переходной экономикой на примере вьетнамских листинговых фирм
Основной целью статьи является анализ связи между уровнем корпоративных запасов наличности и престижем
фирм на фондовых биржах. Также в статье описаны другие факторы влияния требований к листингу на уровень
корпоративных запасов наличности. В статье использована выборка из 577 листинговых фирм на Вьетнамской
фондовой бирже за период с 2007 по 2015 гг., за исключением финансовых учреждений. Результаты
свидетельствуют о том, что листинговые фирмы с большим престижем на фондовой бирже имеют высший уровень
запасов наличности и наоборот. Исследование показало наличие статистически значимой связи между запасами
наличности и таким требования к листингу как уровень прибыли, уровень дивидендов и уровень раскрытия
информации. Выводы будут способствовать эффективности управления наличностью листинговых фирм с разным
престижем на фондовых биржах.
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