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Аналіз політики виплати готівкових дивідендів на Індонезійській фондовій біржі
Протягом десятиліть дивідендна політика залишається незрозумілою для дослідників. Рівень виплати дивідендів
варіюється не лише у галузях, а і в країнах. У статті проаналізовано дивідендну політику індонезійських
державних компаній, зокрема проаналізовано частковий вплив коефіцієнту ліквідності, коефіцієнту
заборгованості, розміру компанії, прибутковості та зростання активів на політику виплати готівкових дивідендів на
Індонезійській фондовій біржі з 2008 до 2015 рр. Загалом в якості вибірки було використано 102 компанії. Вибірку
було поділено на чотири групи: (1) група компаній, які виплачують непостійні дивіденди (група Change), (2) група
компаній, які виплачують постійні дивіденди, але потім припиняють виплату дивідендів (група Omission), (3)
група компаній, які спочатку не виплачують дивіденди, але потім виплачують дивіденди постійно (група Initiation)
і (4) група компаній, які виплачують постійні дивіденди (група Constant). Результати перевірки гіпотез з
використанням множинного регресійного аналізу свідчать про вплив прибутковості та зростання активів на
дивідендну політику в усіх групах компаній. Розмір компанії впливає на дивідендну політику у групах Change,
Initiation та Constant. Коефіцієнт заборгованості впливає на дивідендну політику в групі Change.
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Анализ политики выплаты наличных дивидендов на Индонезийской фондовой бирже
В течение десятилетий дивидендная политика остается непонятной для исследователей. Уровень выплаты
дивидендов варьируется не только в отраслях, но и в странах. В статье проанализирована дивидендная политика
индонезийских государственных компаний, в частности проанализировано частичное влияние коэффициента
ликвидности, коэффициента задолженности, размера компании, прибыльности и роста активов на политику
выплаты наличных дивидендов на Индонезийской фондовой бирже с 2008 до 2015 гг. В общем в качестве выборки
были использованы 102 компании. Выборка была поделена на четыре группы: (1) группа компаний,
выплачивающих непостоянные дивиденды (группа Change), (2) группа компаний, выплачивающих постоянные
дивиденды, но затем прекращающих выплату дивидендов (группа Omission), (3) группа компаний, сначала не
выплачивающих дивиденды, но затем выплачивающих дивиденды постоянно (группа Initiation) и (4) группа компаний,
выплачивающих постоянные дивиденды (группа Constant). Результаты проверки гипотез с использованием
множественного регрессионного анализа свидетельствуют о влиянии прибыльности и роста активов на дивидендную
политику во всех группах компаний. Размер компании влияет на дивидендную политику в группах Change, Initiation и
Constant. Коэффициент задолженности влияет на дивидендную политику в группе Change.
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