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Прогнозування прибутку компаній з малою капіталізацією на Йоханесбурзькій фондовій
біржі
У статті проаналізовано прогнозування прибутку компаній з малою капіталізацією на Йоханесбурзькій
фондовій біржі за період з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2015 року. Автори порівнюють результати
регресійного аналізу загальноприйнятих основних показників діяльності компаній та специфічних показників
компаній з малою капіталізацією на основі рівня прибутку 104 компаній з малою капіталізацією. Автори
описують прогноз, що відрізняється від описаного у попередніх дослідженнях, зосереджених на великих
компаніях. Результатами дослідження доводять, що має місце різниця у характері прибутку, отриманого
компаніями з малою капіталізацією, та дають уявлення про унікальні показники, які можуть бути використані
інвесторами та аналітиками компаній з малою капіталізацією.
Ключові слова: мала капіталізація, прибуток, прогнозування, співвідношення балансової та ринкової вартості
компанії, показники росту вартості компаній, прискорення, показник прибутковості, опублікований прибуток
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Прогнозирование прибыли компаний с маленькой капитализацией на Йоханнесбургской
фондовой бирже
В статье проанализировано прогнозирование прибыли компаний с маленькой капитализацией на
Йоханнесбургской фондовой бирже за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2015 года. Авторы
сравнивают результаты регрессионного анализа общепринятых основных показателей деятельности компаний
и специфических показателей компаний с маленькой капитализацией на основе уровня прибыли 104 компаний
с маленькой капитализацией. Авторы описывают прогноз, отличающийся от описанного в предыдущих
исследованиях, сосредоточенных на больших компаниях. Результаты исследования показывают, что имеет
место разница в характере прибыли, полученной компаниями с маленькой капитализацией, и дают
представление об уникальных показателях уровня прибыли, которые могут быть использованы инвесторами и
аналитиками компаний с маленькой капитализацией.
Ключевые слова: маленькая капитализация, прибыль, прогнозирование, соотношение балансовой и рыночной
стоимости компании, ускорение, показатель прибыльности, опубликованная прибыль на акцию (HEPS),
показатель EBITDA, рентабельность собственного капитала.
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