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Аналіз мотивів рішення фінансових компаній про виплату дивідендів на прикладі Дохійської біржі
цінних паперів
У статті визначено фактори дивідендної політики банків та інших фінансових установ на Дохійській біржі цінних
паперів за період з 2009 по 2015 рр. шляхом аналізу впливу восьми факторів на дивіденди на акції банків. Для
аналізу факторів дивідендної політики та факторів впливу на рішення банку про виплату дивідендів було
запроваджено три моделі. Результати дослідження свідчать про те, що, як і передбачалося, дивіденди на акції,
дохід на акцію, грошові потоки від продажу акцій, розмір компанії та середня рентабельність власного капіталу
минулого року позитивно впливають на дивіденди на акції цього року. Автори вказують на те, що співвідношення
залученого та власного капіталу, життєвий цикл банку та можливості для розвитку негативно впливають на
виплату дивідендів. У статті також показано, що банки та фінансові установи Катару здійснюють незначне
«згладжування доходів» при порівнянні суми доходів з грошовими потоками.
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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
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Анализ мотивов решения финансовых компаний о выплате дивидендов на примере Дохийской
биржи ценных бумаг
В статье определены факторы дивидендной политики банков и других финансовых учреждений на Дохийской
бирже ценных бумаг за период с 2009 по 2015 гг. путем анализа влияния восьми фактов на дивиденды на акции
банков. Для анализа факторов дивидендной политики и факторов влияния на решения банка о выплате дивидендов
были внедрены три модели. Результаты исследования свидетельствуют о том, что, как и предусматривалось,
дивиденды на акции, доход на акцию, денежные потоки от продажи акций, размер компании и средняя
рентабельность собственного капитала прошлого года положительно влияют на дивиденды на акции этого года.
Авторы указывают на то, что соотношение привлеченного и собственного капитала, жизненный цикл банка и
возможности для развития отрицательно влияют на выплату дивидендов. В статье также показано, что банки и
финансовые учреждения Катара осуществляют незначительное «сглаживание доходов» при сравнении суммы
доходов с денежными потоками.
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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.

