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Аналіз впливу віку та статі на терпимість південноафриканських інвесторів до фінансових ризиків
Терпимість до фінансових ризиків означає рівень ризику, який та чи інша особа готова взяти на себе при прийнятті
фінансових рішень. Минулі дослідження показали, що демографічні фактори, використані в якості незалежних змінних,
мають вплив на терпимість інвесторів до ризиків. В рамках цього дослідження, автори приділили увагу впливу статі та
віку на південноафриканських інвесторів. Було проведено мало досліджень з терпимості до ризиків та демографічної
ситуації у Південній Африці. Таким чином, з’явилася можливість проведення подальших досліджень у цій сфері. Метою
дослідження є точне визначення ризиків південноафриканських інвесторів на основі рівня терпимості до ризиків з
врахуванням їх статі та віку. Дослідження може бути використане інвестиційними компаніями як майбутній інструмент
прогнозування рівня терпимості до ризиків з врахуванням статі та віку. Результати дослідження відповідають
результатам минулих досліджень, згідно з якими інвестори-чоловіки є більш терпимими до ризиків, ніж інвесторижінки. Була також виявлена статистична розбіжність між інвесторами-чоловіками та інвесторами-жінками у віковій
категорії від 35 до 49 років та інвесторами, старшими за 50 років. За допомогою бінарного регресійного аналізу було
виявлено, що всі вікові категорії є більш терпимими до ризиків, ніж інвестори, старші за 50 років.
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Анализ влияния пола и возраста на терпимость южноафриканских инвесторов к
финансовым рискам
Терпимость к финансовым рискам означает уровень риска, который та или иная особа готова взять на себя при
принятии финансовых решений. Прошлые исследования показали, что демографические факторы, использованные в
качества независимых переменных, имеют влияние на терпимость инвесторов к рискам. В рамках данного
исследования, авторы уделили внимание влиянию пола и возраста на южноафриканских инвесторов. Были проведены
мало исследований по терпимости к рискам и демографической ситуации в Южной Африке. Таким образом, появилась
возможность проведения дальнейших исследований в данной сфере. Целью исследования является точное определение
рисков южноафриканских инвесторов на основе уровня терпимости к рискам с учетом их пола и возраста. Исследование
может быть использовано инвестиционными компаниями как будущий инструмент прогнозирования уровня
терпимости к рискам с учетом пола и возраста. Результаты исследования соответствуют результатам прошлых
исследований, согласно которым инвесторы-мужчины являются более терпимыми к рискам, чем инвесторы-женщины.
Было также выявлено статистическое расхождение между инвесторами-мужчинами и инвесторами-женщинами в
возрастной категории от 35 до 49 лет и инвесторами старше 50 лет. При помощи бинарного регрессионного анализа
было выявлено, что все возрастные категории являются более терпимыми к рискам, чем инвесторы старше 50 лет.
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