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Аналіз впливу злиттів і поглинань на акціонерну власність
Автори аналізують рівень аномальних доходів після оголошення про злиття за допомогою вибірки з 8945
подібних оголошень. Автори оцінюють рівень аномальних доходів за допомогою чотирьохфакторної моделі
Кархарта, методу найменших квадратів та асиметричної моделі GARCH, запропонованої Глостеном (далі
модель GJR-GARCH). Автори попередніх досліджень вказують на те, що, згідно з методом найменших
квадратів, еквайрери не отримують значних сукупних аномальних доходів. Однак, результати цього
дослідження свідчать про те, що, згідно з моделлю GJR-GARCH, еквайрери отримують значні сукупні
аномальні доходи. Автори пов’язують ці доходи з використанням моделі GJR-GARCH, оскільки вона є більш
ефективною при саме аналізі умовної волатильності та асиметрії в надприбутках.
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Анализ влияния слияний и поглощений на акционерную собственность
Авторы анализируют уровень аномальных доходов после обьявления о слиянии при помощи выборки из 8945
подобных объявлений. Авторы оценивают уровень аномальных доходов при помощи четырехфакторной
модели Кархарта, метода наименьших квадратов и асимметрической модели GARCH, предложенной Глостеном
(далее модель GJR-GARCH). Авторы предыдущих исследований указывают на то, что, в соответствии с
методом наименьших квадратов, эквайреры не получают значительные совокупные аномальные доходы.
Однако, результаты данного исследования свидетельствуют о том, что, в соответствии с моделью GJR-GARCH,
эквайреры получают значительные совокупные аномальные доходы. Авторы связывают данные доходы с
использованием модели GJR-GARCH, поскольку она является более эффективной при именно условной
волатильности и асимметрии в сверхдоходах.
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