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Аналіз ролі високодохідних облігацій у розподілі стратегічних активів у період Великої рецесії
За допомогою скоригованої моделі Блека-Літтермана, автори аналізують роль високодохідних облігацій у
розподілі активів виходячи зі ступеня ризиків для інвесторів. При цьому автори використовують дані США про
високодохідні облігації за період з 2007 по 2013 рр. Ключові висновки охоплюють роль високодохідних облігацій
у розподілі активів у моделі формування портфелю акцій на світовому ринку інвестицій залежно від терпимості
інвесторів до ризиків. Зокрема, частка високодохідних облігацій не перевищує 4,15% від сукупних активів у
портфелі акцій на світовому ринку інвестицій за період з 2007 по 2013 рр., в той час як частка активів після
розподілу залишається відносно незмінною та низькою в плані ризиків, незалежно від ступеня ризиків для
інвесторів або фази бізнес-циклу. Простими словами, результати дослідження свідчать про те, що високодохідні
облігації знаходяться у несприятливому становищі у процесі розподілу активів по відношенню до інших
фінансових інструментів у портфелі акцій на світовому ринку інвестицій.
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Анализ роли высокодоходных облигаций в распределении стратегических активов в период
Великой рецессии
При помощи скорректированной модели Блека-Литтермана, авторы анализируют роль высокодоходных облигаций
в распределении активов исходя из степени рисков для инвесторов. При этом авторы используют данные США о
высокодоходных облигациях за период с 2007 по 2013 гг. Ключевые выводы охватывают роль высокодоходных
облигаций в распределении активов в модели формирования портфеля акций на мировом рынке инвестиций в
зависимости от терпимости инвесторов к рискам. В частности, доля высокодоходных облигаций не превышает
4,15% от совокупных активов в портфеле акций на мировом рынке инвестиций за период с 2007 по 2013 гг., в то
время как доля активов после распределения остается относительно неизменной и низкой в плане рисков,
независимо от степени рисков для инвесторов или фазы бизнес-цикла. Простыми словами, результаты
исследования свидетельствуют о том, что высокодоходные облигации находятся в неблагоприятном положении в
процессе распределения активов по отношению к другим финансовым инструментам в портфеле акций на
мировом рынке инвестиций.
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