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Альтернативний аналіз ринкової доданої вартості на прикладі Таїланду
У статті проаналізовано ринкову додану вартість лістингових компаній у Таїланді. Відомо, що основними
недоліками ринкової доданої вартості є розмір компаній та ефект ринкового доходу. За допомогою двох
додаткових підходів для більш широкого дослідження ринкової доданої вартості – змін ринкової доданої вартості
та скоригованого ринкового доходу за темпами зростання ринкової доданої вартості за трирічний період –
отримано кращі тлумачення терміну «ринкова додана вартість» на тайському ринку за період з 1999 по 2018 рр.
Перший підхід зменшує відхилення ринкової капіталізації, в той час як другий зменшує вплив ринкових трендів
загалом та стабільність поточної діяльності компаній. Автори роблять висновок про те, що використання двох
альтернативних методів призводить до невідповідності річних результатів оцінки ринкової доданої вартості
результатам оцінки традиційної ринкової доданої вартості, як наслідок, до появи нових поглядів на цей показник.
Таким чином, дослідження покращує розуміння ринкової доданої вартості та факторів створення вартості.
Ключові слова: ринкова додана вартість, недоліки та підвищення ринкової доданої вартості, ефект ринкової
капіталізації, ефект стану ринку, зміна ринкової доданої вартості, скоригований ринковий дохід за темпами
зростання ринкової доданої вартості за трирічний період, оцінка показників, ціннісно-орієнтований аналіз,
максимізація прибутку власників акцій, тайські лістингові компанії, Фондова біржа Таїланду, альтернативний
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Альтернативный анализ рыночной добавленной стоимости на примере Таиланда
В статье проанализирована рыночная добавленная стоимость листинговых компаний в Таиланде. Известно, что
основными недостатками рыночной добавленной стоимости являются размер компаний и эффект рыночного
дохода. При помощи двух дополнительных подходов для более широкого исследования рыночной добавленной
стоимости – изменений рыночной добавленной стоимости и скорректированного рыночного дохода по темпам
роста рыночной добавленной стоимости за трехлетний период – получены лучшие толкования термина «рыночная
добавленная стоимость» на тайском рынке за период с 1999 по 2018 гг. Первый подход уменьшает отклонения
рыночной капитализации, в то время как другой уменьшает влияние рыночных трендов в целом и стабильность
текущей деятельности компаний. Авторы делают вывод о том, что использование двух альтернативных методов
приводит к несоответствию годовых результатов оценки рыночной добавленной стоимости результатам оценки
традиционной рыночной добавленной стоимости, как следствие, к появлению новых взглядов на данный
показатель. Таким образом, исследование улучшает понимание рыночной добавленной стоимости и факторов
создания стоимости.
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