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Аналіз сприйняття ризиків та психологічних аспектів поведінки інвесторів у країнах, що
розвиваються, на прикладі Індонезійської фондової біржі
Ринок капіталу функціонує як посередник між особами, які мають надлишкові кошти, тобто інвесторами, та тими,
хто потребує ці кошти, тобто емітентами. Рішення про продаж та купівлю акцій чи фінансових активів є
стратегічним для інвесторів, оскільки пов’язане з можливістю отримання прибутку в майбутньому. Метою статті є
дослідження психологічних аспектів поведінки інвесторів при прийнятті рішення про купівлю та продаж простих
акцій на фондовій біржі країн, що розвиваються. Конкретною метою цього дослідження є одночасне надання
емпіричних даних про сприйняття ризиків, психологічні аспекти довіри та результати діяльності. Вибірка
складається зі 100 індивідуальних інвесторів у місті Палембанг, Південна Суматра, Індонезія. Дані були зібрані з
березня по травень 2016 року за допомогою анкетування. Результати дослідження свідчать про те, що сприйняття
ризиків та психологічні аспекти значно впливають на довіру. Більше того, довіра має значний позитивний вплив на
результати діяльності. Дослідження не дає повне пояснення психологічних аспектів поведінки інвесторів, тому для
повного їх відображення може знадобитися додаткова змінна. У подальших дослідженнях може використовуватися
експериментальне дослідження факторів, що враховуються при купівлі та продажу акцій.
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Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
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Анализ восприятия рисков и психологических аспектов поведения инвесторов в
развивающихся странах на примере Индонезийской фондовой биржи
Рынок капитала функционирует как посредник между лицами, имеющими избыточные средства, то есть
инвесторами, и теми, кто нуждается в данных средствах, то есть эмитентами. Решение о продаже и покупке акций
или финансовых активов является стратегическим для инвесторов, поскольку связано с возможностью получения
прибыли в будущем. Целью статьи является исследование психологических аспектов поведения инвесторов при
принятии решения о покупке и продаже простых акций на фондовой бирже развивающихся стран. Конкретной
целью данного исследования является одновременное предоставление эмпирических данных о восприятии рисков,
психологических аспектах доверия и результатах деятельности. Выборка состоит из 100 индивидуальных
инвесторов в городе Палембанг, Южная Суматра, Индонезия. Данные были собраны с марта по май 2016 года при
помощи анкетирования. Результаты исследования свидетельствуют о том, что восприятие рисков и психологические
аспекты значительно влияют на доверие. Более того, доверие имеет значительное положительное влияние на
результаты деятельности. Исследование не дает полного объяснения психологических аспектов поведения
инвесторов, поэтому для полного их отображения может понадобиться дополнительная переменная. В дальнейших
исследованиях может использоваться экспериментальное исследование факторов, учитываемых при покупке и
продаже акций.
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