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Нові ринкові реформи та ліквідність фондового ринку: досвід Кувейту
У країнах, що розвиваються введено нові правила для захисту інвесторів, забезпечення справедливості та
посилення довіри шляхом управління усіма типами ринкових махінацій. Крім того, ці правила введено для
покращення стану ринку загалом та підвищення ринкової ефективності. Ліквідність ринку є однією з основних
складових для оцінки стану ринку загалом. Автори статті роблять спробу проаналізувати ліквідність ринку до та
після прийняття Закону про ринки капіталу від 2010 р. з метою посилення довіри інвесторів та підвищення якості
розкриття інформації та звітності для державних компаній Кувейту. Шляхом запровадження шести показників
ліквідності, що охоплює ємність ринку, обіг та волатильність, автори вказують на значне погіршення усіх
показників після прийняття Закону про ринки капіталу та більш значний вплив на малі компанії. Автори роблять
висновок про те, що занадто суворі правила у країнах, що розвиваються, незважаючи на те, що їх метою є
покращення стану ринку загалом, посилення захисту інвесторів, а також цілісності ринку, можуть мати негативний
вплив на ринкову ефективність.
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Новые рыночные реформы и ликвидность фондового рынка: опыт Кувейта
В развивающихся странах введены новые правила для защиты инвесторов, обеспечения справедливости и
усиления доверия путем управления всеми типами рыночных махинаций. Кроме того, данные правила введены для
улучшения состояния рынка в целом и повышения рыночной эффективности. Ликвидность рынка является одной
из основных составляющих для оценки состояния рынка в целом. Авторы статьи делают попытку
проанализировать ликвидность рынка до и после принятия Закона о рынках капитала от 2010 г. с целью усиления
доверия инвесторов и повышения качества раскрытия информации и отчетности для государственных компаний
Кувейта. Путем внедрения шести показателей ликвидности, охватывающей ёмкость рынка, оборот и
волатильность, авторы указывают на значительное ухудшение всех показателей после принятия Закона о рынках
капитала и более значительное влияние на малые компании. Авторы делают вывод о том, что слишком строгие
правила в развивающихся странах, несмотря на то, что их целью является улучшение состояния рынка в целом,
усиление защиты инвесторов, а также целостности рынка, могут иметь негативное влияние на рыночную
эффективность.
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