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УДК – 336
Econ Lit – G21

АРХИТЕКТУРА НА БАНКОВАТА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Л ю б о м и р  Ге о р г и е в , 
докт. П е т ъ р  Н и к о л о в

Въведение

През последните две десетилетия светът на финансите коренно се про-
меня. Под влияние на фактори като нови технологии, либерализация на финан-
совите институции и глобализация на финансовите пазари се осъществяват 
значителни трансформации в индустрията на финансовите услуги. В частност 
финансовите и банковите системи на различните страни стават по-взаимос-
вързани. Тази финансова интеграция, от една страна, позволява по-добра ди-
версификация на рисковете, но от друга – е основа за проява на „ефекта на 
доминото”, тъй като по-голямата свързаност води до по-лесно предаване на 
шокове между банките и банковите системи. По този начин в съвременния 
финансов свят системният риск на наднационално или дори на глобално ниво 
става твърде висок. Неотдавнашната финансова криза разкрива как сложните 
взаимовръзки в банковото дело могат да допринесат за предаването на небла-
гоприятни шокове и зараза. 

Следователно стабилността на една банка вече не може да бъде оценя-
вана изолирано, тъй като зависи в голяма степен от взаимовръзките и с други 
банки. Доктрината Too Big To Fail (Твърде голяма, за да фалира) несъмнено 
трябва да се допълни с Too Interconnected To Fail (Твърде взаимосвързана, за 
да фалира). От друга страна, за да се оцени стабилността на цялата система, 
трябва да се вземат предвид спецификите на мрежовата ѝ структура. Това е 
резултат и от напредъка в икономическата и финансовата теория, която прес-
тава да се фокусира единствено върху индивидуалните посредници, техните 
функции и поведение, а все повече развива системен поглед върху финансова-
та мрежа като неделимо цяло. 

Водени от това разбиране, редица изследователи в последните години 
насочват своите усилия към изучаване на спецификата на банковите мрежи на 
страни като Германия (Upper, Worms 2002), Австрия (Boss et al. 2004), Велико-



6

британия (Wells 2004), Нидерландия (Van Lelyveld, Liedorp 2006), Финландия 
(Toivanen 2009), Канада (Chapman et al. 2011), Мексико (Martinez-Jaramillo et 
al. 2012), Португалия (Fernandes, Borges 2013), Унгария (Boros 2015), Китай 
(Xiao, Tang, Zhou 2017; Cao et al. 2017). Същевременно в родната специали-
зирана литература липсват изследвания в тази сфера с изключение на това на 
Ненова (2013). В него обаче се прави систематизиране на основните теоретич-
ни постановки на мрежовата структура, както и методологично описване на 
симулационните подходи за тестване на корелирани фалити на банки. От тази 
гледна  точка  трудът има  теоретико-методологичен характер,  но няма пряко 
приложение на разглежданите модели върху банковата система в България. 

В този контекст предмет на това изследване е мрежовата архитектура, а 
обектът е банковият сектор в България. Оценявайки нарастващото значение 
на финансовите мрежи в годините след глобалната криза, целта на студията е 
да се обоснове подход за анализ, на базата на който да се изведат специфични-
те характеристики на банковата мрежова структура в България. Качественият 
анализ на мрежовата структура на банковата система може да се използва като 
основа за идентифициране на рисковете от зараза и оценка на финансовата ѝ 
стабилност.

За реализиране на поставената цел е необходимо да се откроят следните 
изследователски задачи:

1.	Обосноваване на необходимостта от нов „мрежови” поглед върху ар-
хитектурата на съвременните банкови системи, използвайки инструментари-
ума на мрежовата теория. 

2.	Емпиричен анализ на мрежовите възли и преките междубанкови връз-
ки в банковия сектор на България.

3.	Мрежово моделиране на банковата система в България, основавайки 
се на принципа на максималната ентропия.

Изследователската теза, която се аргументира: архитектурата на въ-
трешната банкова мрежа в България показва, че не е налице съществена 
заплаха от разпространение на финансова зараза. Тъй като такава все пак 
може да бъде „внесена отвън” чрез фалит на системно важен субсидиар, 
е необходимо регулаторните органи и банковият мениджмънт да: 1) осъ-
ществяват непрекъснат мониторинг върху степента на свързаност и кон-
центрацията на междубанкови средства; 2) ограничават образуването не 
само на „прекалено големи“, но и на „прекалено свързани“ банки.
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Глава първа

Мрежи и приложението им във финансите

1.1. Мрежова теория и специфика на финансовите мрежи

Мрежите играят централна роля в съвременната индустриална органи-
зация. Много мрежови индустрии като телекомуникациите, железопътният и 
авиационният  транспорт са в центъра на  съвременните икономики. Според 
Mark Fruin (1998): „трите най-популярни модела и идеални като тип органи-
зации са йерархиите (както често биват назовавани бюрокрациите и фирми-
те), пазарите и мрежите”. Но да се прозре разликата между йерархиите, па-
зарите и мрежите, се оказва трудна задача. В цитираното произведение Mark 
Fruin твърди, че за да се изрази характерът на взаимовръзките в съвременните 
икономики, е по-подходящо да се използват понятията „мрежа” и „пазар”, а не 
„организация” и „институция” (Mark Fruin 1998: 46).

По своята същност мрежите са системи от взаимно свързани елемен-
ти, познати като възли (nodes). Същевременно един възел може да съдържа 
в себе си една или повече мрежи, така че дали даден обект или система ще 
бъдат назовавани възел или мрежа зависи единствено от мястото им в изу-
чаваната  съвкупност. Например UniCredit Group може да бъде разглеждана 
като мрежа сама по себе си, а УниКредит Булбанк – като един от възлите ѝ. 
От друга страна, UniCredit Group е един от многото възли в европейската бан-
кова (финансова) система. По същия начин интранетът (вътрешната мрежа) 
на една компания може да бъде разглеждан като мрежа или просто като възел 
в интернет. От друга страна, някои възли, наречени „базови”, не са мрежи, а 
по-скоро основни елементи или градивни компоненти, от които са изградени 
всички мрежи (Pistor 2007: 3). В дигиталния свят основен тип базисни възли 
са микрочиповете, които се вграждат в различни устройства като персонални 
компютри и мобилни телефони. В обществото най-разпространените базисни 
възли са човешките индивиди. 

Мрежовата теория  (network  theory)  е част от теорията на графите 
(graph theory). Според нея мрежата може да бъде дефинирана като графика, 
която изобразява дискретни обекти като възли и връзките между тях, а те мо-
гат да бъдат симетрични или асиметрични (Cohen, Havlin 2010). Мрежовата 
теория също така идентифицира ключовите елементи на мрежите. В тях се 
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включват: маса (тегло) на връзката между два възела, степен на централиза-
ция на възел; позиция на възлите в мрежата; вид свързаност. Табл. 1 представя 
основните им характеристики.

Таблица 1 

Ключови мрежови елементи

Ключови елементи Характеристики

Маса (тегло) на връзката между 
два възела

Показател за значимостта на връзката. Зависи от 
стойността или обема на потоците между възлите

Степен на централизация на възел
Свързана е с броя на връзките „от” и „към” 
възела. Може да се изчисли като дял на броя 
на действителните връзки от спрямо този на 
потенциалните такива

Позиция на възлите в мрежата
Намира се в зависимост от това дали даден възел 
играе доминираща роля в мрежата или пък е 
подчинен на централните възли

Вид свързаност
Бива пряка и косвена. Пряката се характеризира 
с директни взаимоотношения между възлите. 
Косвената се осъществява чрез общ за два възела 
елемент

Характерът на връзките между възлите (например тяхната посока, ка-
чество, интензитет и честота) формира различни типове мрежови структу-
ри (network structures). Теорията на мрежите разграничава два вида мрежови 
структури – обикновени мрежи (regular networks) и сложни мрежи (complex 
networks). В обикновените мрежи връзките между възлите са фиксирани (ре-
гулярни) и броят на съседите на всеки възел е еднакъв. Повечето мрежи в за-
обикалящата ни действителност (социални, биологични, технологични и т.н.) 
се характеризират с нетривиални модели на връзки между възлите, които не 
са базирани нито на регулярност, нито на чиста случайност. Такъв тип мре-
жи се наричат сложни или комплексни. Финансовите мрежи са точно такива, 
имайки предвид природата на връзките между възлите, които ги изграждат 
(финансови институции и техни клиенти).

Много важна черта на мрежите е проявата на положителни външни ефек-
ти (network externalities). В една типична мрежа прибавянето на нов клиент 
(възел) повишава готовността на всички участници да плащат за мрежовите 
услуги. По такъв начин те са в по-благоприятно положение като потребители. 
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Ползата от добавянето на нов възел (или нов клиент) обаче надвишава инди-
видуалната или личната изгода за отделния възел (или клиент). Според закона 
на Меткалф1 (Metcalfe‘s law) стойността на една мрежа е пропорционална на 
броя на потребителите, т.е.:

Мрежова стойност = n*(n – 1)/2, 

където n е броят на участниците в мрежата.
Една-единствена пощенска служба, железопътна гара,  телеграф, теле-

фон или компютър са абсолютно безполезни. Ако прибавим още една поща, 
гара и т.н., то всяка допълнителна връзка ще повишава стойността на мрежата. 
С други думи, мрежите се характеризират с повишаваща се възвръщаемост от 
мащаба и тъй като финансовите системи са мрежи, законът на Меткалф може 
да се приложи за тях. Това обаче не означава, че всяка фирма или сегмент от 
мрежата ще се възползват от тази възможност. Това, което всъщност има зна-
чение, е мащабът на мрежата.

Най-важното условие  за  свързаност между компонентите  в  една мре-
жа  е  допълняемостта.  При  някои  мрежи  тя  се  реализира  незабавно,  но  в 
повечето  ситуации  допълняемостта  между  компонентите  съществува  само 
като потенциална възможност и не се реализира веднага. Освен това,  за да 
реализират ползата от допълняемостта,  компонентите  се нуждаят и от съв-
местимост и координация. Например в телекомуникациите и железопътния 
транспорт  координацията  приема  формата  на  техническа  съвместимост  на 
комуникационните стандарти и на уточняване на ширината между релсите. 
Във финансовата мрежа, освен техническите аспекти на съвместимостта, съ-
ществува необходимост и от координация във времето и мястото. И тъй като 
съвместимостта не се реализира незабавно, трябва да се проучат внимателно 
алтернативите, стоящи както пред участниците на финансовите пазари, така и 
пред финансовия посредник (в частност борсата).

Като  вземем  предвид  единствено  разграничението  според  търсене  и 
предлагане, можем да опишем мрежата на борсовото посредничество (фиг. 1). 

1  Робърт Меткалф е основател на 3Com Corporation и създател на Ethernet.
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координация във времето и мястото.  И тъй като съвместимостта не се реализира незабавно, 

трябва да се проучат внимателно алтернативите, стоящи както пред участниците на 

финансовите пазари, така и пред финансовия посредник (в частност борсата).

Като вземем предвид единствено разграничението според търсене и предлагане, 

можем да опишем мрежата на борсовото посредничество (фиг. 1). 

Фиг. 1. Мрежа на борсовото посредничество

(Източник: Economides and White 1993: 5)

Тя се състои от две категории търгуващи: търсещи – D1,…, Dm, и предлагащи –

S1….Sn, които се срещат на борсата Е (Exchange). И търсещите, и предлагащите желаят да 

сключат сделка, т.е. техните борсови поръчки да се срещнат с насрещни такива. По този 

начин всяка оферта за покупка, т.е. всеки компонент DIE, се допълва с насрещна оферта за 

продажба, представена от подмножество компоненти като SjE. Следователно в мрежата на 

фондовите борси не всички компоненти са взаимно допълващи се. Това означава, че има 

нужда от трети компонент – при фондовата борса това ще е необходимостта от централен 

борсов механизъм или от търговска система, чрез която се осигурява изпълнение на 

брокерските поръчки. Но прибавянето на нов компонент (например нова оферта за покупка) 

също оказва положително въздействие върху допълващите се компоненти (съответстващите 

оферти за продажба). Освен това изгодата от допълнителната оферта „купува” не се 

ограничава само до компонента, който точно отговаря на предложението за покупка. Като 

цяло прибавянето на нова оферта „купува” има благоприятен ефект  (чрез цената) върху 

широко подмножество от оферти за продажба. Така външните мрежови ефекти в мрежата на 

фондовата борса се проявяват в подмножество от търгуващи „от другата страна” на пазара.

При ниско ниво на активност и ликвидност увеличението на насрещните оферти (в 

резултат на разширяването на мрежата) има благоприятен ефект върху пазарните участници. 

С разширяване на мрежата пазарната ликвидност (измервана посредством флуктуациите на 

Фиг. 1. Мрежа на борсовото посредничество
(Източник: Economides and White 1993: 5)

Тя се състои от две категории търгуващи: търсещи – D1,…, Dm, и пред-
лагащи – S1….Sn, които се срещат на борсата Е  (Exchange). И търсещите, и 
предлагащите желаят да сключат сделка, т.е. техните борсови поръчки да се 
срещнат с насрещни такива. По този начин всяка оферта за покупка, т.е. все-
ки компонент DIE, се допълва с насрещна оферта за продажба, представена 
от  подмножество  компоненти  като SjE.  Следователно  в  мрежата  на  фондо-
вите борси не всички компоненти са взаимно допълващи се. Това означава, 
че има нужда от трети компонент – при фондовата борса това ще е необхо-
димостта  от централен борсов механизъм  или  от търговска система,  чрез 
която се осигурява изпълнение на брокерските поръчки. Но прибавянето на 
нов компонент (например нова оферта за покупка) също оказва положител-
но  въздействие  върху  допълващите  се  компоненти  (съответстващите  офер-
ти за продажба). Освен това изгодата от допълнителната оферта „купува” не 
се ограничава само до компонента, който точно отговаря на предложението 
за покупка. Като цяло прибавянето на нова оферта „купува” има благоприя-
тен ефект (чрез цената) върху широко подмножество от оферти за продажба. 
Така външните мрежови ефекти в мрежата на фондовата борса се проявяват в 
подмножество от търгуващи „от другата страна” на пазара.

При ниско ниво на активност и ликвидност увеличението на насрещни-
те оферти (в резултат на разширяването на мрежата) има благоприятен ефект 
върху пазарните участници. С разширяване на мрежата пазарната ликвидност 
(измервана посредством флуктуациите на пазарните цени) се увеличава. Това 
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в основата си е ефект от закона за големите числа, действащ върху подмноже-
ства от пасващи насрещни оферти, които се увеличават с повишаване на броя 
на пазарните участници. Така на една обикновена фондова борса, намираща 
се в състояние на неликвидност, външните ефекти приемат формата на пови-
шаване на инвестиционната активност и снижаване на пазарната несигурност. 

Погледнато в по-широк план, фиг. 1 може да послужи за представяне на  
процеса (мрежата) на финансовото посредничество. По-конкретно D1 … Dm 
са субекти (главно индивиди и домакинства), търсещи активи на финансовите 
пазари, за да инвестират своите спестявания (спестители). От друга страна, S1 

… Sn са  основно бизнес фирми, предлагащи финансови активи (облигации, 
акции), за да финансират свои инвестиционни проекти (заематели или емитен-
ти). Тук, за разлика от борсовото посредничество, нещата са доста по-сложни, 
тъй като желанията (потребностите) на спестителите и заемателите по-често 
са несъответстващи (Kolb, Rodriguez 2004: 265). Това налага необходимостта 
от функционирането на финансови посредници като банки, застрахователни 
компании, взаимни фондове и др. Казано по друг начин, финансовите пазари 
не могат да осигурят директно свързване на спестителите и заемателите без 
наличие  на  посреднически  институции.  Същевременно  обаче  ефективното 
функциониране на финансовите пазари и посредниците изисква наличие на 
подходяща инфраструктура – рейтингови агенции; кредитни регистри;  тър-
говски, платежни и клирингови системи; регулаторни агенции и др. Всички те 
(финансовите пазари, посредници и инфраструктура) образуват финансовата 
система,  която също може да бъде представена и анализирана като мрежа. 
Финансовата система (като мрежа) е подобна на мрежата от бизнес фирми в 
реалната икономика, тъй като и двете са изградени от възли и връзки между 
тях. Разликата е, че, от една страна, броят на възлите във финансовата мрежа 
е много по-голям, а от друга – връзките между възлите не са така регулярни.  
Имайки предвид природата на сделките на финансовите пазари, можем да ка-
жем, че финансовите мрежи са много по-сложни. 

Следва да подчертаем обаче, че в повечето страни от ЕС (вкл. България) 
финансовите системи са банково базирани, т.е. банковият сектор играе доми-
нираща роля в процеса на финансово посредничество. Това обяснява защо фо-
кусът на изследването е насочен именно към мрежата от банкови институции.
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1.2. Банковата система като мрежа

В контекста на казаното дотук, банковата система, като главен стожер 
във всяка икономика, може да се изследва като сложна мрежа от възли (банки) 
и връзки (преки и косвени) между тях. С други думи, всяка банка от система-
та може да се приеме като възел, който се свързва както с клиентите си, така 
и с други банки чрез предлагане на депозитни, кредитни, платежни и други 
услуги. Централната банка пък е главен възел (център) за останалите възли в 
системата, чрез който търговските банки уреждат междубанковите си тран-
закции. През последните години редица автори анализират банковата система 
като финансова мрежа със сложни взаимодействия между отделните ѝ еле-
менти (Allen, Babus 2008; Nier et al. 2008; Hammond 2009; Haldane, May 2011). 

Мрежовият подход при моделирането на банковата система е особено 
важен за оценката на финансовата стабилност и все повече се използва като 
инструмент за диагностициране на външни негативни ефекти, които могат да 
засегнат  една институция и  впоследствие цялата  система. В  специализира-
ната литература са известни две основни групи банкови мрежови структури:

 • без йерархична подчиненост на възлите, описани  от  Allen  и  Gale 
(2000), и Babus (2006);

 • йерархични банкови мрежи, представени подробно от Veld et al. (2015). 
Allen и Gale (2000) разглеждат икономика, състояща се от четири реги-

она, като във всеки функционират произволен брой идентични банки. Бази-
райки се на междубанковите експозиции (връзките в мрежата), те представят 
банковата система чрез два модела. Първият е т.нар. пълна банкова мрежа, 
при която банките в един регион са свързани с банките в останалите региони 
посредством междубанкови депозити и заеми. Както се вижда от фиг. 2, всяка 
банка има изградени преки двупосочни връзки с банките от другите региони.
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кредитни, платежни и други услуги. Централната банка пък е главен възел (център) за 

останалите възли в системата, чрез който търговските банки уреждат междубанковите си 

транзакции. През последните години редица автори анализират банковата система като 

финансова мрежа със сложни взаимодействия между отделните ѝ елементи (Allen, Babus 

2008; Nier et al. 2008; Hammond 2009; Haldane, May 2011).  

Мрежовият подход при моделирането на банковата система е особено важен за 

оценката на финансовата стабилност и все повече се използва като инструмент за 

диагностициране на външни негативни ефекти, които могат да засегнат една институция и 

впоследствие цялата система. В специализираната литература са известни две основни групи 

банкови мрежови структури: 

• без йерархична подчиненост на възлите, описани от Allen и Gale (2000), и Babus 

(2006); 

• йерархични банкови мрежи, представени подробно от Veld et al. (2015).  

Allen и Gale (2000) разглеждат икономика, състояща се от четири региона, като във 

всеки функционират произволен брой идентични банки. Базирайки се на междубанковите 

експозиции (връзките в мрежата), те представят банковата система чрез два модела. Първият 

е т.нар. пълна банкова мрежа, при която банките в един регион са свързани с банките в 

останалите региони посредством междубанкови депозити и заеми. Както се вижда от фиг. 2, 

всяка банка има изградени преки двупосочни връзки с банките от другите региони. 

 
Фиг. 2. Пълна банкова мрежа 

(Източник: Allen, Gale 2000: 11) 

Тази структура е типичен пример за мрежа с директно взаимодействие и е близка до 

т.нар. обикновени мрежи. За разлика от нея при непълната банкова мрежа банките от даден 

регион са свързани само с определени банки от другите региони (фиг. 3). 

Фиг. 2. Пълна банкова мрежа
(Източник: Allen, Gale 2000: 11)

Тази структура е типичен пример за мрежа с директно взаимодействие 
и е близка до т.нар. обикновени мрежи. За разлика от нея при непълната бан-
кова мрежа банките от даден регион са свързани само с определени банки от 
другите региони (фиг. 3).
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Фиг. 3. Непълна банкова мрежа 

(Източник: Allen, Gale 2000: 13) 

Тук връзките са еднопосочни и с пряк характер. Степента на свързаност е значително 

по-ниска от пълната банкова мрежа. Нещо повече, прекъсването на връзката между два 

възела може да рефлектира върху съвкупната цялост на мрежата. По този начин, при 

ликвиден шок, банките не могат да посрещнат нуждите си поради недостатъчната им 

обвързаност в мрежата.  

Към разгледаните две структури може да бъде добавена още една, която се явява 

междинно звено – полупълна структура (фиг. 4).  

 
Фиг. 4. Полупълна банкова мрежа 

(Източник: Babus 2006: 7) 

За разлика от непълната в нея има изградени двупосочни връзки между банките в 

мрежата, но не всички възли взаимодействат помежду си. Отново връзките са по линия на 

междубанковите депозити. По-голямата свързаност, в сравнение с непълната структура, 

увеличава възможностите за абсорбиране на негативните въздействия на икономически 

шокове. 

Двата най-разпространени модела за представяне и анализ на т.нар. йерархични 

банкови структури са основният модел „ядро – периферия“ и пълният му вариант (фиг. 5 и 

6). И в двата модела (които са типични сложни мрежи) участниците, т.е. банковите 

Фиг. 3. Непълна банкова мрежа
(Източник: Allen, Gale 2000: 13)

Тук връзките са еднопосочни и с пряк характер. Степента на свързаност 
е значително по-ниска от пълната банкова мрежа. Нещо повече, прекъсването 
на връзката между два възела може да рефлектира върху съвкупната цялост 
на мрежата. По този начин, при ликвиден шок, банките не могат да посрещнат 
нуждите си поради недостатъчната им обвързаност в мрежата. 

Към разгледаните две структури може да бъде добавена още една, която 
се явява междинно звено – полупълна структура (фиг. 4). 
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мрежата, но не всички възли взаимодействат помежду си. Отново връзките са по линия на 

междубанковите депозити. По-голямата свързаност, в сравнение с непълната структура, 

увеличава възможностите за абсорбиране на негативните въздействия на икономически 

шокове. 

Двата най-разпространени модела за представяне и анализ на т.нар. йерархични 

банкови структури са основният модел „ядро – периферия“ и пълният му вариант (фиг. 5 и 

6). И в двата модела (които са типични сложни мрежи) участниците, т.е. банковите 

Фиг. 4. Полупълна банкова мрежа
(Източник: Babus 2006: 7)

За разлика от непълната в нея има изградени двупосочни връзки между 
банките в мрежата, но не всички възли взаимодействат помежду си. Отново 
връзките са по линия на междубанковите депозити. По-голямата свързаност, 
в сравнение с непълната структура, увеличава възможностите за абсорбиране 
на негативните въздействия на икономически шокове.

Двата най-разпространени модела за представяне и анализ на т.нар. йе-
рархични банкови структури са основният модел „ядро – периферия“ и пъл-
ният му  вариант  (фиг.  5  и  6). И  в  двата модела  (които  са  типични  сложни 
мрежи) участниците, т.е. банковите институции, могат да бъдат разделени на 
централни, представляващи част от ядрото, и периферни. При първия всички 
агенти в ядрото са напълно свързани помежду си и взаимодействат с някои иг-
рачи от периферията, докато всеки периферен участник има поне една връзка 
с ядрото, но не взаимодейства с други периферни участници. Следователно 
при него е налице силна обвързаност на банките в ядрото и липса на връзки 
между елементите от периферията. Казано по друг начин, периферните банки 
могат да си взаимодействат по косвен начин – само чрез ядрото, докато силна-
та обвързаност на централните възли позволява изграждането на по-стабилни 
и устойчиви връзки.
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институции, могат да бъдат разделени на централни, представляващи част от ядрото, и 

периферни. При първия всички агенти в ядрото са напълно свързани помежду си и 

взаимодействат с някои играчи от периферията, докато всеки периферен участник има поне 

една връзка с ядрото, но не взаимодейства с други периферни участници. Следователно при 

него е налице силна обвързаност на банките в ядрото и липса на връзки между елементите от 

периферията. Казано по друг начин, периферните банки могат да си взаимодействат по 

косвен начин – само чрез ядрото, докато силната обвързаност на централните възли 

позволява изграждането на по-стабилни и устойчиви връзки. 

 
Фиг. 5.      Фиг. 6. 

                Основен модел „ядро - периферия”              Пълен модел „ядро - периферия“ 

(Източник: Veld et al. 2015: 11-12) 
 
Специфичното за пълния модел е, че всеки възел от периферията се свързва с всички 

възли от ядрото. Това означава по-голяма обвързаност на банките в системата и по-голяма 

зависимост една от друга. В действителност съвременните банкови системи на повечето 

страни имат този вид структура – със сложни и многобройни връзки между участниците, 

поради развития междубанков пазар на финансови инструменти. 

Чрез мрежовата структура може да се изследва степента на обвързаност на отделните 

елементи, доколко тази обвързаност допринася за появата и разпространението на финансова 

зараза и е предпоставка за намаляване на устойчивостта на банковата система. Терминът 

„финансова зараза” започва да навлиза широко в специализираната литература в края на 

миналия век, в отговор на кризите от края на 90-те години – на азиатската и руската 

финансова криза, както и колапса на хедж фонда Long Term Capital Management (LTCM)2. 

Внимателният анализ на въпросните кризи разкрива няколко ключови характеристики на 

финансовите (банкови) системи (Allen, Carletti 2008):  

• сравнително малки по сила шокове могат да предизвикат финансова криза и да 

нанесат значителни вреди за икономиката; 

                                                
2 Под финансова зараза се разбира разпространението на загуби, понесени от отделна част на финансовата 
система към останалите ѝ части посредством различни връзки между финансовите институции. 

 Фиг. 5. Фиг. 6.
Основен модел „ядро - периферия” Пълен модел „ядро - периферия“

(Източник: Veld et al. 2015: 11-12)

Специфичното  за  пълния  модел  е,  че  всеки  възел  от  периферията  се 
свързва  с  всички  възли  от  ядрото. Това  означава по-голяма  обвързаност на 
банките в системата и по-голяма зависимост една от друга. В действителност 
съвременните  банкови  системи  на  повечето  страни  имат  този  вид  структу-
ра – със сложни и многобройни връзки между участниците, поради развития 
междубанков пазар на финансови инструменти.

Чрез  мрежовата  структура  може  да  се  изследва  степента  на  обвърза-
ност на отделните елементи, доколко тази обвързаност допринася за появата 
и разпространението на финансова зараза и е предпоставка за намаляване на 
устойчивостта на банковата система. Терминът „финансова зараза” започва да 
навлиза широко в специализираната литература в края на миналия век, в от-
говор на кризите от края на 90-те години – на азиатската и руската финансова 
криза, както и колапса на хедж фонда Long Term Capital Management (LTCM)2. 
Внимателният анализ на въпросните кризи разкрива няколко ключови харак-
теристики на финансовите (банкови) системи (Allen, Carletti 2008): 

• сравнително малки по сила шокове могат да предизвикат финансова 
криза и да нанесат значителни вреди за икономиката;

• ефектът от шока, т.е. мащабността на кризата, зависи от връзките меж-
ду институциите, където е възникнал, с останалата част от финансовата (бан-

2  Под финансова зараза се разбира разпространението на загуби, понесени от отделна 
част  на финансовата  система  към  останалите  ѝ  части  посредством  различни  връзки 
между финансовите институции.
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ковата) система;
• сложността на финансовата (банковата) система и липсата на информа-

ция за интензитета на връзките между институциите в нея правят невъзможно 
предвиждането на потенциалната опасност, която шокът може да нанесе.

Глобалната финансова криза от 2007 – 2008 г.  засилва вниманието на 
специалистите  към  взаимовръзките  между  финансовите  институции  и  по-
конкретно към риска от финансова зараза като един от възможните канали за 
реализиране на системен риск. В банковия сектор този риск се свързва с поня-
тието „системно събитие”, т.е. фалитът на една банка може да доведе до провал 
и на други банки. Системният риск произтича от преките и косвените връзки 
между банките. Преките (или директни) връзки са вследствие от експозиции 
на междубанковия пазар, който позволява на банките да взаимодействат по-
между си. Косвените (или непреки) връзки пък се дължат на притежаването 
на еднакви или корелирани класове активи в портфейлите от инвестиции, или 
от споделянето на една и съща база вложители, т.е. това е форма на риск от 
концентрация. Nier et al. (2008) разграничават още по-конкретно механизмите 
за реализиране на системно събитие:

• пренасяне на проблеми между отделни институции или групи инсти-
туции чрез преки двустранни експозиции между тях;

• информационна зараза;
• реакция на принудителна продажба на активи от страна на институ-

ции, изпитващи финансови затруднения;
• корелирани експозиции на банки към общ рисков фактор, като напри-

мер спукването на балон на финансовите пазари.
По-голямото фокусиране върху системния риск може да бъде илюстри-

рано чрез институционалната структура на банковата система и по-конкретно –  
чрез елементите на мрежата за сигурност. От институционална гледна точка в 
структурата на съвременните банкови системи се включват: 1) централна бан-
ка; 2) търговски банки и други кредитни институции; 3) мрежа за сигурност в 
банковия сектор; 4) инфраструктура на кредитния пазар, представена от сис-
тема  за  информационно осигуряване  (кредитни регистри и  бюра) и правна 
система (осъществяваща защита интересите на банките като кредитори).

Исторически погледнато мрежата за сигурност е еволюирала в годи-
ните, за да достигне до посочения в табл. 2 състав от институционални ком-
поненти.
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Таблица 2 

Модели на мрежата за сигурност в банковия сектор

Първоначален модел Междинен модел Съвременен модел

• Банков надзор
• Кредитор от последна 
инстанция

• Банков надзор
• Кредитор от последна 
инстанция

• Система за защита на 
банковите депозити

• Банков надзор
• Кредитор от последна 
инстанция

• Система за защита на 
банковите депозити

• Макропруденциален 
надзор

• Институция за 
преструктуриране и 
оздравяване на банки

(Източник: Младенов 2015: 60 - 61).

Първоначалният  модел,  характерен  за  периода  до  1960  г.,  е  включвал 
само първите два елемента, с изключение на САЩ, където схемата за депозит-
но гарантиране е създадена през 1933 г. В междинния модел (1960 – 2007 г.) се 
включва и системата за депозитно гарантиране. Глобалната финансова криза 
налага формирането на нов модел, включващ два нови елемента: макропруден-
циалния надзор и инструменти за преструктуриране и оздравяване на банки.

Макропруденциалният надзор  придобва  особена  значимост  след  гло-
балната финансова криза. Той е насочен към ограничаване на системния риск 
и поддържане на стабилността на цялата финансовата (банкова) система чрез 
контрол върху т.нар. системно значими финансови институции. Така напри-
мер макропруденциалното регулиране и надзорът във финансовата система 
на ЕС се осъществява от Европейския съвет за системен риск (ЕССР); във Ве-
ликобритания – от Съвет за финансова политика (Financial Policy Committee) 
към Bank of England; в САЩ – от Съвет за надзор върху финансовата стабил-
ност (Financial Stability Oversight Council – FSOC). 

Институция за преструктуриране и оздравяване на банки. С тази функ-
ция са натоварени преди всичко схемите за гарантиране на банковите депо-
зити. Въпросните схеми могат да участват в процеса по подпомагане и пре-
структуриране на проблемни банки. Целта в крайна сметка е банките да не 
бъдат спасявани с парите на данъкоплатците
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Глава втора

Мрежови „поглед” върху банковия сектор в България

2.1. Банковите институции като мрежови възли

Банковата система в България, като всяка друга, се отличава със свои-
те особености, специфика и вид на участниците, които я изграждат. За да се 
анализира структурата на сектора, е необходимо да се разкрият типовете кре-
дитни институции, опериращи в него, както и техните характерни черти. В 
нашата страна функционират търговски банки, „изповядващи“ универсалния 
модел на банкиране. При него банковият бизнес е широко дефиниран, като 
включва всички аспекти на предлагането на финансови продукти и услуги, 
в  това  число  сделки  с  ценни  книжа,  застраховане,  пенсионно  осигуряване, 
лизинг и т.н (Вачков, Георгиев, Камеларов 2009: 303). На местния пазар най-
големите обеми от средства са насочени към традиционните продукти – кре-
дити и депозити, и в по-малка степен към инвестиции в ценни книжа, застра-
ховане, лизинг и др. На пазара участват 26 банки, разпределени в две групи 
(Българска народна банка: 2018а): банки, лицензирани в Република България, 
и клонове на чуждестранни банки в Република България. Към първата спадат 
банки с местни и чуждестранни капитали, които извършват самостоятелно и 
независимо своята дейност, докато клоновете са на чуждестранни банки и са 
пряко подчинени на банката майка.

Характерна особеност е, че управление „Банков надзор”, което е струк-
турно звено към БНБ, групира банките с оглед открояване на динамиката на 
процесите в банковата система. Мястото на банките в групите зависи от раз-
мера  на  активите  им  и  се  променя  в  края  на  всеки  отчетен  период. Първа 
група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към 
всеки отчетен период, втората – от останалите, а в трета група влизат клонове 
на чуждестранни банки в България. Разпределението на банките по групи към 
31.12.2018 г. е представено в табл. 3 (Българска народна банка: 2018b). Съще-
временно следва да се допълни, че от близо десет години Уникредит Булбанк 
и Банка ДСК са институциите с най-голям пазарен дял в страната. Това говори 
за водеща и доминантна позиция, превръщайки ги в системно важни играчи 
на пазара на банкови услуги.
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Таблица 3

Разпределение на банките по групи (31.12.2018 г.)

Първа група Втора група Трета група

УниКредит Булбанк Райфайзенбанк (България) Сити банк Европа – клон 
България

Банка ДСК SG0 Експресбанк БНП Париба С.А. – клон 
София

Обединена българска банка Централна кооперативна 
банка

ИНГ банк Н.В. – клон  
София

Първа инвестиционна банка Българска банка за развитие БНП Париба Пърсънъл 
Файненс С.А. – клон  
България

Юробанк България Банка Пиреос България Te-Же Зираат банкасъ – 
клон София

Алианц Банк България Варенголд банк АГ – клон 
София

Прокредит банк (България)

Инвестбанк

Общинска банка

Интернешънъл асет банк

Българо-американска 
кредитна банка

Търговска банка Д

ТИ БИ АЙ Банк

Токуда банк

Тексим банк

Важен аспект за изследването е видът собственост на кредитните ин-
ституции. В нашата система преобладават банки с чуждестранни капитали, 
главно  дъщерни  дружества  и  клонове  на  големи  банкови  групи  в  Европа. 
Характерно за банките с местна собственост е следването на самостоятелен 
бизнес модел, предвид спецификата и условията на банковия пазар, докато 
поведението на чуждестранните банки на местния пазара може да бъде „мо-
делирано“ от банката майка чрез вливане или отлив на средства, разширяване 
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или свиване на участието на субсидиара и т.н. Пълната класификация на бан-
ките спрямо собствеността е представена в табл. 4.

Таблица 4

Разпределение на банките по вида на собственост (31.12.2018 г.)

Вид собственост Банки

Държавна Българска банка за развитие

Местна Първа инвестиционна банка

Централна кооперативна банка

Инвестбанк

Общинска банка

Интернешънъл асет банк

Българо-американска кредитна банка

Търговска банка Д

Тексим банк

Чуждестранна – 
субсидиари на банки 

УниКредит Булбанк

Банка ДСК

Обединена българска банка

Юробанк България

Райфайзенбанк (България)

SG Експресбанк

Банка Пиреос България

Алианц Банк България

Прокредит банк (България)

ТИ БИ АЙ банк

Токуда банк

Чуждестранна – клонове 
на банки

Сити банк Европа – клон България

БНП Париба С.А. – клон София

ИНГ банк Н.В. – клон София

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България

Te-Же Зираат банкасъ – клон София

Варенголд банк АГ, клон София
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От представеното разпределение могат да се изложат две важни конста-
тации:

• Първо,  в  страната  има  една  банка  с  99,9%  държавна  собственост  – 
Българска банка за развитие. Създадена е през 1999 г. като насърчителна бан-
ка. Основен фокус в дейността ѝ е подкрепата за малките и средните пред-
приятия. Бизнес моделът ѝ се свързва с предоставяне на средства по различни 
програми на местно и европейско ниво на други банки в страната с цел тях-
ното изпълнение. Банката  се  явява основният кредитор на другите банки в 
страната по отношение на подпомагане със средства, които пък банката бене-
фициент инвестира в заложените в програмите проекти. От друга страна оба-
че, институцията е лицензирана като търговска банка и на пазарен принцип 
отпуска кредити на банки, депозира пари и открива разплащателни сметки в 
други банкtи (които се явяват предоставени средства на други банки/вземания 
от други банки в активната страна на баланса) с цел извличане на печалба и 
се финансира  от местния  пазар  чрез междубанкови  депозити. Поради  тази 
причина е напълно логично Българска банка за развитие да бъде включена в 
обхвата на изследване на мрежовата структура и устойчивостта на мрежата.

• Второ, банките с чуждестранна собственост са разделени в две кате-
гории. Единадесет от тях са самостоятелни дъщерни дружества на банкови 
групи от Европа и света – тоест те са самостоятелни дивизии, които наби-
рат  самостоятелно  капитал,  имат  известна  степен  на  самостоятелност  при 
извършването на  своята дейност, но  са пряко подчинени на банката майка. 
От друга страна, клоновете на чуждестранните банки зависят изцяло от по-
ведението на основната банка. Те не са самостоятелни дружества и разчитат 
предимно на трансфери отвън.

Друга отличителна черта на банковата мрежа е умерената степен на 
концентрация, изразена чрез показателите: коефициент на концентрация на 
петте  най-големи  банки  (CR5),  коефициент  на  концентрация  на  трите  най-
големи банки (CR3) и индекс на Хърфиндал-Хиршман HHI (Георгиев и др. 
2017: 149 - 150). В периода 2005 – 2014 г. средните стойности на CR5 и CR3 
са съответно 53% и 37%. През 2017 г. CR3 достига 49,81%, което означава, че 
три банки в страната имат пазарен дял от близо 50% (World Bank 2019). Един-
ствено индексът на Хърфиндал-Хиршман HHI показва, че концентрацията е 
малко под границата за умереност – през последните няколко години тя варира 
малко под 1000 пункта, но се забелязва повишаване. Консолидацията на ОББ 
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и KBC през 2017 г., покупката на Търговска банка „Виктория“ от Инвестбанк 
плюс придобиването на SG Експресбанк от Банка ДСК повишава още повече 
стойностите на индикаторите за концентрация. Така в края на 2019 г. инде-
ксът на Хърфиндал-Хиршман HHI е със стойност 939 (EU structural financial 
indicators 2019), докато в края на първото полугодие на 2020 г. CR5 достига 
66,3% (Българска народна банка 2020). И двете стойности са най-високи за 
последните 5 години.

Изясняването на особеностите на системата и вида на банките дава ос-
нова за изследване на типа на структурата и на начините на свързаност между 
възлите. Предвид  силно  свития фондов пазар,  слабата му  активност и  спе-
цификата на банковия бизнес у нас, е обяснимо фокусът в анализа да падне 
върху преките връзки за сметка на непрякото свързване. Това твърдение може 
да се аргументира със следното:

• Липсата на достатъчно видове финансови инструменти за инвестира-
не и ниската активност на търговия на Българската фондова борса (БФБ) на 
практика маргинализират ефекта от косвеното обвързване. Добавяйки и фа-
кта, че главните инвестиционни инструменти са държавни ценни книжа, от-
личаващи се с ниска волатилност, се стига до извода, че заплаха от държането 
на портфейли с едни и същи активи трудно може да се породи.

• Сравнително ограничената роля на другите финансови посредници – 
застрахователни компании, пенсионни фондове, инвестиционни фондове – е 
предпоставка  за доминиращата позиция на банките и поради тази причина 
трябва да се изследват преките взаимоотношения между тях. Това се доказва 
и от данните в табл. 5

Таблица 5

Финансово посредничество в България (% от БВП)

Показатели 2005 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 2017 г.

Активи на банковия сектор 78,31 113,05 104,61 119,00 102,00

Активи на застрахователни 
компании

2,17 3,95 6,71 6,55 7,35

Балансови активи на частни 
пенсионни-осигурителни дружества

2,22 7,70 10,70 8,58 11.00
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Активи на местни и чуждестранни 
инвестиционни фондове

- 2,12 1,24 1,78 3,60

Пазарна капитализация на „БФБ –
София” АД

20,11 55,46 15,26 12,54 24,08

(Източник: БНБ, КФН, БФБ – София). 

• Традиционните  видове  дейности  като  кредитиране  и  влогонабиране 
и далеч по-малкият мащаб на инвестиционното банкиране насочват внима-
нието върху предоставените междубанкови кредити и приетите депозити от 
други банки.

Стъпвайки на публично достъпните данни за преките връзки, е необхо-
димо да се дефинира обхватът и границите на изследването:

• Първо, обхватът на периода е от 2014 г. до 2018 г. Началната година е 
2014 г., тъй като именно оттогава за банките започват да се публикуват данни 
за размера на междубанковите експозиции, съгласно Регламент (EС) 575/2013 
относно  пруденциалните  изисквания  за  кредитните  институции  и  инвести-
ционните посредници. До 2018 г. е налична информация за преките връзки в 
официалните банкови документи.

• Второ, изследваните банки за посочения период са 23 на брой. Тук се 
включват банки, които имат пряко свързване с други банки по отношения на 
предоставени и/или привлечени средства. Това са: Уникредит Булбанк, Бан-
ка ДСК, Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка, Юробанк 
България, Райфайзенбанк  (България), SG Експресбанк, Централна коопера-
тивна банка, Сибанк, Банка Пиреос България, Алианц банк България, Бъл-
гарска банка за развитие, Инвестбанк, ПроКредит банк (България), Общинска 
банка, Интернешънъл Асет банк, Българо-американска кредитна банка, Тър-
говска банка Д, Ти Би Ай банк, Токуда банк, Тексим банк, Търговска банка 
„Виктория” и Te-Же Зираат банкасъ – клон София;

• Трето, от анализа са изключени предоставените кредити от Българска 
банка за развитие към други банки, които са строго целеви за изпълнението на 
определени национални и международни програми. Кредитите, предоставени 
на пазарен принцип, попадат в анализа.

• Четвърто, банките,  които  нямат  експозиции  от/към  други  местни 
банки, са изключени от анализа. Това са: Алфа банк България, БНП Париба 
С.А. – клон София, ИНГ Банк Н.В. – клон София, Ситибанк Европа АД – клон 
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България и Варенголд банк АГ, клон София.
• Пето, всички предоставени и привлечени средства от местни банки 

на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България са от БНП Париба 
С.А. – клон София. Тъй като двата клона принадлежат към френската BNP 
Paribas,  то това се явяват вътрешни трансфери в рамките на групата, които 
следва да отпаднат от изследването.

• Шесто, данните за Сибанк и Търговска банка „Виктория“ са до 2017 г.,  
тъй като те са влети съответно в Обединена българска банка и Инвестбанк. 
Поради поставянето на КТБ под особен надзор през 2014 г. и впоследствие 
изключването ѝ от системата тя също не е в обхвата на анализа.

Изследването се основава на следните източници на данни:
• годишни финансови отчети на банките;
• годишно оповестяване съгласно част осма „Оповестяване на инфор-

мация от институциите“ на Регламент (EС) 575/2013 относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници;

• тримесечен бюлетин на БНБ „Банките в България“.

2.2. Анализ на преките междубанкови връзки

Фокусирайки се върху активната страна на банковия баланс, може да се 
установи, че размерът на предоставените ресурси3 към местни банки варира 
в границите на 1 – 1,5 млрд. лв., а този към чуждестранни банки – 5,4 – 10,2 
млрд. лв. (вж. приложение 1 и приложение 2). Отнасяйки тези стойности към 
общо предоставените средства, делът на първите не надвишава 2%, а делът на 
вторите се колебае в границите между 7,48% и 14,04%. Това, от една страна, е 
разбираемо, тъй като основните субекти, към които е насочено кредитирането, 
са фирмите, гражданите и домакинствата. От друга страна, не е много ефек-
тивно за икономиката големи обеми от средства да циркулират само в рамките 

3  Предоставените ресурси на банки включват: предоставени кредити и аванси на други 
банки, разплащателни сметки в други банки, предоставени депозити на други банки и 
други подобни вземания на дадена банка. Изключват се парите, паричните инструменти 
и сметки в централната банка, както и трансферите, свързани с обслужването на раз-
лични програми на ББР. Данните са извлечени от годишните финансови отчети на бан-
ките и тримесечния бюлетин на БНБ, като за някои кредитни институции разбивката за 
местни и чуждестранни банки е направена на база данните от годишното оповестяване 
съгласно част осма „Оповестяване на информация от институциите“ на Регламент (EС) 
575/2013  относно  пруденциалните  изисквания  за  кредитните  институции  и  инвести-
ционните посредници. 
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на банковата система, вместо да се използват в реалния сектор. Вижда се оба-
че, че експозициите към банки извън страната значително превишават нивото 
на междубанковите връзки във вътрешната мрежа. Логиката се обосновава от 
факта, че банките с най-висок дял на активите са субсидиари на европейски 
банкови групи. През последните две години се забелязва увеличаване на меж-
дубанково кредитиране, като това от части се дължи и на окрупняването на 
банковия бизнес поради сливания и поглъщания.

Още по-малък е делът на междубанковите привлечени средства4. Сред-
ствата от местни банки не превишават 1 млрд. лв. за изследвания период, до-
като  тези от чуждестранни банки  са  в интервала 1,64 – 2,48 млрд.  лв.  (вж. 
приложение 3 и приложение 4). Спрямо общите средства тези от местни са 
около 1 – 2%, а от чуждестранни – между 2% и 4%. На какво се дължат ни-
ските стойност:

• Първо, високата ликвидност на банките в страната. В годините пре-
ди изследвания период се наблюдава чувствително набиране на средства не 
само от банки, а и от фирми и граждани. Лихвените проценти по депозитите 
достигат до 8 – 10% на годишна база. Темповете на привличане на средства 
са много по-големи от предоставянето на такива, поради което се наблюдава 
свръхликлидност.

• Второ, в допълнение на горното твърдение за свръхликвидността на 
кредитните  институции,  понижаващите  се  лихвени  проценти  през  послед-
ните три години логично спада и депозирането на средства между банките. 
Поставянето под  специален надзор на КТБ от  средата на 2014  г.  също има 
своето отражение. Към настоящия момент лихвените нива по междубанкови-
те депозити дори имат отрицателни стойности, което обяснява намаляването 
на привлечените средства от други банки.

• Трето, възможността, която предоставя Българска банка  за развитие 
на местните банки чрез осигуряване на средства на други банки за стимулира-
не на малкия и средния бизнес, допълнително води до понижено привличане 
на депозити.

Разкриването на дела на междубанковите преки връзки за всяка банка е 
от съществено значение за определяне на системно важните възли в мрежата. 
Колкото по-висок е делът на директните взаимоотношения, които една инсти-

4  Привлечените  ресурси от  банки  включват:  всички  задължения,  привлечени депозити, 
открити разплащателни сметки от други банки, задължения за обратно изкупуване и т.н.
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туция има с останалите, толкова нейната значимост за системата е по-голяма. 
За определяне на  степента на важност на даден възел  се използват четири 
показателя:

• съотношение на предоставени средства към местни кредитни инсти-
туции от конкретен възел към общо предоставени средства на местни кредит-
ни институции в банковата система;

• съотношение на предоставени средства към чуждестранни кредитни 
институции от конкретен възел към общо предоставени средства на чуждес-
транни кредитни институции в банковата система;

• съотношение на привлечените средства от местни кредитни институ-
ции от конкретен възел към общо привлечени средства от местни кредитни 
институции в банковата система;

• съотношение  на  привлечените  средства  от  чуждестранни  кредитни 
институции от конкретен възел към общо привлечени чуждестранни от мест-
ни кредитни институции в банковата система.

Хвърляйки  поглед  към  междубанковото  кредитиране  в  рамките  на 
местния банков сектор, дяловете на всяка банка са представени на фиг. 75. В 
периода са изследвани двадесет и три банки, като четири от тях се откроят 
с най-голям дял: Интернешънъл Асет банк – 13,97%, Обединена българска 
банка – 12,68%, Българска банка за развитие – 12,11% и Алианц банк Бълга-
рия – 11,31%. Тъй като техният резултат е сравнително по-висок от този на 
останалите участници  (общо делът им е 50,07% – повече от половината от 
цялата мрежа), може да се направи заключението, че четирите банки играят 
важна роля на пазара на предоставени ресурси и се открояват като пазарни 
лидери. Те са със системно важно значение. В допълнение останалите играчи 
могат да бъдат разделени на две категории – с по-солидно присъствие (шест 
банки с общ дял 31,55%) и с незначително присъствие (тринадесет банки с 
общ дял 18,37%). Уникредит Булбанк, Общинска банка, Българо-американска 
кредитна банка, Централна кооперативна банка, Райфайзенбанк (България) и 
SG Експресбанк  принадлежат към банките с по-солидно присъствие.

5  Подробните данни са представени в приложение 5.
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Хвърляйки поглед към междубанковото кредитиране в рамките на местния банков 

сектор, дяловете на всяка банка са представени на фиг. 75. В периода са изследвани двадесет 

и три банки, като четири от тях се откроят с най-голям дял: Интернешънъл Асет банк – 

13,97%, Обединена българска банка – 12,68%, Българска банка за развитие – 12,11% и 

Алианц банк България – 11,31%. Тъй като техният резултат е сравнително по-висок от този на 

останалите участници (общо делът им е 50,07% – повече от половината от цялата мрежа), 

може да се направи заключението, че четирите банки играят важна роля на пазара на 

предоставени ресурси и се открояват като пазарни лидери. Те са със системно важно 

значение. В допълнение останалите играчи могат да бъдат разделени на две категории – с по-

солидно присъствие (шест банки с общ дял 31,55%) и с незначително присъствие (тринадесет 

банки с общ дял 18,37%). Уникредит Булбанк, Общинска банка, Българо-американска 

кредитна банка, Централна кооперативна банка, Райфайзенбанк (България) и SG 

Експресбанк  принадлежат към банките с по-солидно присъствие. 

 

 

Фиг. 7. Дял на предоставени средства към местни кредитни институции по банки от общо 
предоставени средства на местни кредитни институции в банковата система средно за периода 

2014-2018 г. (%) 

От направените изчисления ясно се открояват четири банки, чиито дял е 50,07% (фиг. 

8). Най-голям дял притежава банката с местни капитали Интернешънъл Асет банк. Тя е един 

от най-активните участници на вътрешния пазар на предоставени ресурси към други банки. 

Тъй като тя не е част от чуждестранна банкова група, е подходящо отдаването на средства да 

се извършва в банковия сектор на страната; той ѝ е добре познат и това води до по-ниски 

                                                
5 Подробните данни са представени в приложение 5. 
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Фиг. 7. Дял на предоставени средства към местни кредитни институции 
по банки от общо предоставени средства на местни кредитни  

институции в банковата система средно за периода 2014 – 2018 г. (%)

От направените изчисления ясно се открояват четири банки, чиито дял 
е 50,07% (фиг. 8). Най-голям дял притежава банката с местни капитали Ин-
тернешънъл Асет банк. Тя е един от най-активните участници на вътрешния 
пазар на предоставени ресурси към други банки. Тъй като тя не е част от чуж-
дестранна банкова група, е подходящо отдаването на средства да се извършва 
в банковия сектор на страната; той ѝ е добре познат и това води до по-ниски 
транзакционни разходи. Стабилността на системата е друга предпоставка за 
тази дейност, което би следвало да минимизира опасността от банкови фали-
ти. Въпреки че по отношение на активите банката е във втора група, по линия 
на този показател е пазарен лидер. Обединена българска банка и Алианц банк 
България са субсидиарите на чужди банки, които попадат в тази категория. 
Първата е със значителни ресурси и е в топ пет на банките в страната по акти-
ви. Следователно значителните предоставени ресурси не се само във фокуса 
на местните банки, а са и инструмент за генериране на доходи от лихви и за 
банките с чуждестранна собственост.
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транзакционни разходи. Стабилността на системата е друга предпоставка за тази дейност, 

което би следвало да минимизира опасността от банкови фалити. Въпреки че по отношение 

на активите банката е във втора група, по линия на този показател е пазарен лидер.

Обединена българска банка и Алианц банк България са субсидиарите на чужди банки, които 

попадат в тази категория. Първата е със значителни ресурси и е в топ пет на банките в 

страната по активи. Следователно значителните предоставени ресурси не се само във фокуса 

на местните банки, а са и инструмент за генериране на доходи от лихви и за банките с 

чуждестранна собственост.

Фиг. 8. Класификация на възлите в мрежата според дела на предоставените средства към 
местни кредитни институции за периода 2014 – 2018 г.

Както бе посочено, условно банките са класифицирани в три големи групи лидери, 

шест банки с общ дял от 31,55% и останалите 13 банки. Дяловете на банките от втората 

група варират в интервала 4,52% – 6,81%, а на тези от последната група – 0% – 3,08%. От 

посочените данни не може да се твърди, че съществува зависимост между фактора „критична 

маса“ и системната значимост на възлите. Така например Банка ДСК, която попада в първа 

група в класация на БНБ, предоставя едва 2,88% междубанкови ресурси от общите 

междубанкови ресурси в системата. Юробанк България има нулев дял на предоставите 

средства.

Класификацията на възлите може да се извърши и по отношение на отдадени ресурси 

на банки извън територията на страната. От анализа на данните се вижда, че субсидиарите на 

големите банкови групи в Европа имат водеща позиция. Тази закономерност е напълно 

логична, тъй като голяма част от трансферите се извършват в рамките на групата, а всяка от 

тях е представена с по една банка на нашия пазар. По подобие на горното изследване и тук 

на преден план се открояват четири банки лидери: Банка ДСК с дял 19,70%, Уникредит 

4 банки лидери по 
предоставени средства към 

местни кредитни 
институции с дял 50,07%

6 банки с общ дял на 
предоставени средства към 

местни кредитни 
институции 31,55%

13 банки с общ дял на 
предоставени средства към 

местни кредитни 
институции 18,37%

Фиг. 8. К ласификация на възлите в мрежата според дела 
на предоставените средства към местни кредитни институции 

за периода 2014 – 2018 г.

Както  бе  посочено,  условно  банките  са  класифицирани  в  три  големи 
групи лидери, шест банки с общ дял от 31,55% и останалите 13 банки. Дяло-
вете на банките от втората група варират в интервала 4,52% – 6,81%, а на тези 
от последната група – 0% – 3,08%. От посочените данни не може да се твър-
ди, че съществува зависимост между фактора „критична маса“ и системната 
значимост на възлите. Така например Банка ДСК, която попада в първа група 
в класация на БНБ, предоставя едва 2,88% междубанкови ресурси от общите 
междубанкови ресурси в системата. Юробанк България има нулев дял на пре-
доставите средства.

Класификацията на възлите може да се извърши и по отношение на от-
дадени ресурси на банки извън територията на страната. От анализа на да-
нните се вижда, че субсидиарите на големите банкови групи в Европа имат 
водеща позиция. Тази закономерност е напълно логична, тъй като голяма част 
от трансферите се извършват в рамките на групата, а всяка от тях е предста-
вена с по една банка на нашия пазар. По подобие на горното изследване и тук 
на преден план се открояват четири банки лидери: Банка ДСК с дял 19,70%, 
Уникредит Булбанк – 18,32%, Юробанк България – 13,06% и Обединена бъл-
гарска банка – 9,74% (фиг. 9)6

6  Подробните данни са представени в приложение 6.
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Булбанк – 18,32%, Юробанк България – 13,06% и Обединена българска банка – 9,74% (фиг. 

9)6. 

 

 

Фиг. 9. Дял на предоставени средства към чуждестранни кредитни институции по банки от 
общо предоставени средства на чуждестранни кредитни институции в банковата система 

средно за периода 2014 – 2018 г. (%) 

Сумарният дял на банките лидери е 60,82%. За разлика обаче от деловото 

съотношение на средствата към местни банки банките с най-голям дял са част от големи 

европейски концерни. Те са и пазарни лидери по отношение на активите в системата – 

намират се в първа група в класацията на БНБ. На практика тези възли предпочитат да се 

свързват с възли извън местната мрежа. Поведението им се определя от банката майка, тъй 

като много голям ресурс от средства „циркулира“ в рамките на поделенията в групата. От 

друга страна, местния пазар не е толкова привлекателен и те насочват своите средства на 

външния за нашата страна европейски пазар. 

 По отношение на концентрацията се наблюдават по-високи стойности за банките 

лидери и по-ниски за останалите групи – банките със значително присъствие са пет на брой с 

общ дял 29%, а тези с незначително присъствие са 14 с дял едва 10,18% (фиг. 10). 

                                                
6 Подробните данни са представени в приложение 6. 
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Фиг. 9. Дял на предоставени средства към чуждестранни кредитни  
институции по банки от общо предоставени средства на чуждестранни 

кредитни институции в банковата система средно  
за периода 2014 – 2018 г. (%)

Сумарният дял на банките лидери е 60,82%. За разлика обаче от делово-
то съотношение на средствата към местни банки банките с най-голям дял са 
част от големи европейски концерни. Те са и пазарни лидери по отношение 
на  активите  в  системата  –  намират  се  в  първа  група  в  класацията  на БНБ. 
На практика тези възли предпочитат да се свързват с възли извън местната 
мрежа. Поведението им се определя от банката майка, тъй като много голям 
ресурс от средства „циркулира“ в рамките на поделенията в групата. От друга 
страна, местния пазар не е толкова привлекателен и те насочват своите сред-
ства на външния за нашата страна европейски пазар.

По отношение на концентрацията се наблюдават по-високи стойности 
за банките лидери и по-ниски за останалите групи – банките със значително 
присъствие са пет на брой с общ дял 29%, а тези с незначително присъствие 
са 14 с дял едва 10,18% (фиг. 10).
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Фиг. 10. Класификация на възлите в мрежата според дела на предоставените средства към 
чуждестранни кредитни институции за периода 2014 – 2018 г.

Като се има предвид, че сумата на предоставените ресурси на банки извън България 

значително надхвърля тази на предоставените в нашата банкова система, концентрацията в 

определен брой възли може да доведе до негативни последици. Прекалено големите 

експозиции извън рамките на страната и съсредоточаването в малък брой кредитни 

институции прави мрежата твърде зависима от чуждестранните банки. Системното значение 

на банките лидери засилва опасността от пренасяне на заразата отвън при фалит на 

чуждестранен контрагент или при решение за реорганизация на бизнеса. Така например 

поради свиването или експанзията на определени банкови групи се наблюдават сливания и 

поглъщания на субсидиари, опериращи в страна, което променя формата и свързаността в 

мрежата. 

Съществуват и допирни точки между изследванията на местно и на чуждестранно 

ниво. В банките с най-голям дял и на двете места присъства Обединена българска банка, 

което я прави основен играч на пазара на предоставени междубанкови средства както към 

местни възли, така и към чуждестранни. Дяловете пък на SG Експресбанк и Райфайзенбанк 

(България) са почти еднакви и за двата показателя, което говори, че възлите по сходен начин 

се свързват с други банки.

Изследвайки преките връзки откъм пасивната страна на банковите баланси, отново 

може да разграничим средствата, получени от банки резиденти и такива от външни 

институции. Фокусирайки се върху експозициите на вътрешния пазар, се наблюдава 

структура, подобна на междубанковите активи. Голям дял от средствата са притежание на 

4 банки лидери по 
предоставени средства към 

чуждестранни кредитни 
институции с дял 60,82%

5 банки с общ дял на 
предоставени средства към 

чуждестранни кредитни 
институции 29,00%

14 банки с общ дял на 
предоставени средства към 

чуждестранни кредитни 
институции 10,18%

Фиг. 10. Класификация  на възлите в мрежата според 
дела на предоставените средства към чуждестранни 

кредитни институции за периода 2014 – 2018 г.

Като се има предвид, че сумата на предоставените ресурси на банки из-
вън България значително надхвърля тази на предоставените в нашата банкова 
система, концентрацията в определен брой възли може да доведе до негатив-
ни последици. Прекалено големите експозиции извън рамките на страната и 
съсредоточаването в малък брой кредитни институции прави мрежата твърде 
зависима от чуждестранните банки. Системното значение на банките лидери 
засилва опасността от пренасяне на заразата отвън при фалит на чуждестра-
нен контрагент или при решение за реорганизация на бизнеса. Така например 
поради свиването или експанзията на определени банкови групи се наблюда-
ват сливания и поглъщания на субсидиари, опериращи в страна, което проме-
ня формата и свързаността в мрежата. 

Съществуват  и  допирни  точки  между  изследванията  на  местно  и  на 
чуждестранно ниво. В банките с най-голям дял и на двете места присъства 
Обединена българска банка, което я прави основен играч на пазара на пре-
доставени междубанкови средства както към местни възли, така и към чуж-
дестранни. Дяловете пък на SG Експресбанк и Райфайзенбанк (България) са 
почти еднакви и за двата показателя, което говори, че възлите по сходен начин 
се свързват с други банки.

Изследвайки преките връзки откъм пасивната страна на банковите ба-
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ланси, отново може да разграничим средствата, получени от банки резиденти 
и такива от външни институции. Фокусирайки се върху експозициите на въ-
трешния пазар, се наблюдава структура, подобна на междубанковите активи. 
Голям дял от средствата са притежание на малък брой възли – 66,74% се 
държат от три банки – Уникредит Булбанк, SG Експресбанк и Банка ДСК 
(фиг. 11)7. 
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малък брой възли – 66,74% се държат от три банки – Уникредит Булбанк, SG Експресбанк 

и Банка ДСК (фиг. 11)7.  

 

 

Фиг. 11. Дял на привлечените средства от местни кредитни институции по банки от общо 
привлечени средства от местни кредитни институции в банковата система средно за периода 

2014 – 2018 г. (%) 

Първата банка е изявен лидер, притежаващ почти 35% от общия дял. Мащабът на 

институцията и доверието, с което се ползва на пазара, са причина тя да привлича средства 

от банките в страната. Стабилността ѝ през изследвания период е още една предпоставка за 

свързване с възела. С подобни аргументи, макар и с леки изключения, същото може да се 

твърди и за останалите банки лидери: SG Експресбанк и Банка ДСК. Техният дял обаче, дори 

обединен, не превишава този на Уникредит Булбанк. 

Останалите двадесет банки са разпределени в две групи – с по-значително присъствие 

и с незначително присъствие. Дяловете им обаче са доста по-малки от тези на банките 

лидери – 21,70% за първата група и едва 11,56% за втората група (фиг. 12). 

                                                
7 Подробните данни са представени в приложение 7. 
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Фиг. 11. Дял на привлечените средства от местни кредитни институции 
по банки от общо привлечени средства от местни кредитни институции 

в банковата система средно за периода 2014 – 2018 г. (%)

Първата банка е изявен лидер, притежаващ почти 35% от общия дял. 
Мащабът на институцията и доверието, с което се ползва на пазара, са при-
чина тя да привлича средства от банките в страната. Стабилността ѝ през из-
следвания период е още една предпоставка за свързване с възела. С подобни 
аргументи, макар и с леки изключения, същото може да се твърди и за оста-
налите банки лидери: SG Експресбанк и Банка ДСК. Техният дял обаче, дори 

7  Подробните данни са представени в приложение 7.
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обединен, не превишава този на Уникредит Булбанк.
Останалите двадесет банки са разпределени в две групи – с по-значи-

телно присъствие и с незначително присъствие. Дяловете им обаче са доста 
по-малки от тези на банките лидери – 21,70% за първата група и едва 11,56% 
за втората група (фиг. 12).

24

Фиг. 12. Класификация на възлите в мрежата според дела на привлечените средства от местни 
кредитни институции за периода 2014 – 2018 г.

Наблюдава се твърде голяма концентрация на привлечени средства от няколко на 

брой възли, открояващи се със своите мащаби, подобно на класификацията на банките по 

отношение на предоставени средства към местни банки. Какви са обаче основите разлики:

• Първо, за разлика от предишната класификация, в която сред банките лидери 

доминира такава с местна собственост, тук всички лидери са с чуждестранна собственост. Те 

са субсидиари на големи европейски концерни със значително присъствие в Централна и 

Източна Европа. Изводът е, че средствата, предоставени от банките с местна собственост, са 

насочени към чуждестранните субсидиари.

• Второ, съществува ясно изразен пазарен участник с доминиращата роля в 

привличането на средства, докато дяловете на банките лидери, предоставящи кредити,  са 

сравнително близки.

• Трето, възлите с най-голям дял на предоставени средства са с много малък 

(дори нулев – Интернешънъл Асет Банк) процент на привлечени средства. Това означава, че 

тези банки се финансират чрез депозити от граждани и фирми за сметка на междубанково 

свързване.

При изследване на привлечените средства от институции извън страната, може да се 

аргументира твърдението, че концентрацията на ресурси е най-висока за този показател. 

Четири от банките държат дял от 92,60%. Това са: Сибанк – 36,73%, Уникредит Булбанк –

26,69%, Обединена българска банка – 18,86% и Банка Пиреос България – 10, 33% (фиг. 13)8.

Изброените банки значително превъзхождат останалите.

                                               
8 Подробните данни са представени в приложение 8.

3 банки лидери по 
привлечени средства от 

местни кредитни институции 
с общ дял 66,74%

5 банки с общ дял на 
привлечените средства от 

местни кредитни институции 
21,70%

15 банки с общ дял на 
привлечени средства от 

местни кредитни институции 
11,56%

Фиг. 12. Класификация на възли те в мрежата според дела 
на привлечените средства от местни кредитни институции 

за периода 2014 – 2018 г.

Наблюдава се твърде голяма концентрация на привлечени средства от 
няколко на брой възли, открояващи се със своите мащаби, подобно на класи-
фикацията на банките по отношение на предоставени средства към местни 
банки. Какви са обаче основите разлики:

• Първо, за разлика от предишната класификация, в която сред банките 
лидери доминира такава с местна собственост, тук всички лидери са с чуж-
дестранна собственост. Те са субсидиари на големи европейски концерни със 
значително присъствие в Централна и Източна Европа. Изводът е, че сред-
ствата, предоставени от банките с местна собственост, са насочени към чуж-
дестранните субсидиари.

• Второ, съществува ясно  изразен  пазарен  участник  с  доминиращата 
роля в привличането на средства, докато дяловете на банките лидери, предос-
тавящи кредити,  са сравнително близки.
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• Трето, възлите с най-голям дял на предоставени средства са с много 
малък (дори нулев – Интернешънъл Асет Банк) дял на привлечени средства. 
Това означава, че тези банки се финансират чрез депозити от граждани и фир-
ми за сметка на междубанково свързване.

При изследване  на  привлечените  средства  от  институции извън  стра-
ната, може да се аргументира твърдението, че концентрацията на ресурси е 
най-висока за този показател. Четири от банките държат дял от 92,60%. Това 
са: Сибанк – 36,73%, Уникредит Булбанк – 26,69%, Обединена българска бан-
ка – 18,86% и Банка Пиреос България – 10, 33% (фиг. 13)8. Изброените банки 
значително превъзхождат останалите.
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Фиг. 13. Дял на привлечените средства от чуждестранни кредитни институции по банки от 
общо привлечени средства от чуждестранни кредитни институции в банковата система средно 

за периода 2014 – 2018 г. (%) 

Четирите водещи институции са с чуждестранна собственост. Голяма част от 

привлечените средства са трансферирани ресурси от майката към субсидиара, но има 

известна част, която се свързва с привлечени депозити и открити разплащателни сметки на 

чуждестранни банки извън банковата група. Освен четирите банки останалите също се 

класифицират в две групи, но този път и двете са с незначително присъствие (фиг. 14). 

Деветнадесет имат дял под 8%. Нещо повече, девет институции имат нулев дял на 

привлечените средства от чуждестранни контрагенти, като за банките с местни капитали 

стойностите са много ниски. Сравнявайки резултатите с привлечените средства от местни 

банки, се стига до заключението, че основните набиратели на депозитите ресурс са банките с 

чуждестранна собственост. Разпределението на дяловете е сравнително по равномерно при 

ресурсите от местните банки, като се наблюдава много силна концентрация при 

привличането от кредитни институции извън страната. Това е поредно доказателство за 

силната свързаност между субсидиарите в нашата банкова система и банките в чужбина. 
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Фиг. 13. Дял на привлечените средства от чуждестранни кредитни  
институции по банки от общо привлечени средства от чуждестранни 

кредитни институции в банковата система средно  
за периода 2014 – 2018 г. (%)

Четирите  водещи институции  са  с  чуждестранна  собственост. Голяма 
част  от  привлечените  средства  са  трансферирани  ресурси  от  майката  към 

8  Подробните данни са представени в приложение 8.
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субсидиара, но има известна част, която се свързва с привлечени депозити и 
открити разплащателни сметки на чуждестранни банки извън банковата гру-
па. Освен четирите банки останалите също се класифицират в две групи, но 
този път и двете са с незначително присъствие (фиг. 14). Деветнадесет имат 
дял под 8%. Нещо повече, девет институции имат нулев дял на привлечените 
средства  от  чуждестранни  контрагенти,  като  за  банките  с местни  капитали 
стойностите са много ниски. Сравнявайки резултатите с привлечените сред-
ства от местни банки, се стига до заключението, че основните набиратели на 
депозитен ресурс са банките с чуждестранна собственост. Разпределението 
на дяловете е сравнително по равномерно при ресурсите от местните банки, 
като се наблюдава много силна концентрация при привличането от кредитни 
институции извън страната. Това е поредно доказателство за силната свърза-
ност между субсидиарите в нашата банкова система и банките в чужбина.

26

Фиг. 14. Класификация на възлите в мрежата според дела на привлечени средства от 
чуждестранни кредитни институции за периода 2014 – 2018 г.

Съпоставяйки резултатите с предоставените средства към чуждестранни банки, могат 

да се направят следните обобщения:

• Първо, и при двата показателя банките лидери са четири на брой. За разлика 

обаче от активните операции при пасива делът на участниците е значително по-голям.

• Второ, банките с местна собственост предпочитат да предоставят средства на 

чуждестранни играчи, отколкото да привличат пари от тях.

• Трето, почти всички възли предоставят междубанкови активи, докато едва 15 

възела привличат ресурс от чужбина.

В заключение, класифицирането на възлите по отношение на предоставените и 

привлечените средства разкрива мястото на дадена в банка в системата. Забелязва се, че 

главно банките с чуждестранни капитали имат по-голям дял както на отпуснати 

междубанкови кредити, така и на привлечени междубанкови депозити. Изключение прави 

Интернешънъл Асет банк, която е една от малкото местни банки с челни позиции по този 

показател. Това донякъде е обосновано от мащаба на кредитните институции – по-голямата 

критична маса е предпоставка за по-голям дял на междубанковите експозиции. Разбира се 

тази зависимост е по-характерна за малки банкови системи като нашата, отколкото за 

мащабен банков сектор с разнообразна собственост на възлите.

Следващата част от изследването е фокусирана върху вътрешната мрежа и подхода за 

нейното конструиране. Въпреки по-силната свързаност на голяма част от възлите с такива 

извън мрежата анализ на степента на разпространение на финансова зараза е по-реалистичен 

в рамките на една банкова система. В допълнение, повечето външни връзки не са на база 

„чисто“ пазарни отношения, а на база финансови трансфери между банковите поделения. 

4 банки лидери по 
привлечени средства от 
чуждестранни кредитни 
институции с общ дял 

92,60%

9 банки с общ дял на 
привлечените средства от 
чуждестранни кредитни 

институции 7,35%

10 банки с общ дял на 
привлечени средства от 
чуждестранни кредитни 

институции 0,05%

Фиг. 14.  Класификация на възлите в мрежата според дела 
на привлечени средства от чуждестранни кредитни институции 

за периода 2014 – 2018 г.

Съпоставяйки резултатите с предоставените средства към чуждестран-
ни банки, могат да се направят следните обобщения:

• Първо, и при двата показателя банките лидери са четири на брой. За 
разлика обаче от активните операции при пасива делът на участниците е зна-
чително по-голям.
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• Второ, банките  с  местна  собственост  предпочитат  да  предоставят 
средства на чуждестранни играчи, отколкото да привличат пари от тях.

• Трето, почти всички възли предоставят междубанкови активи, докато 
едва 15 възела привличат ресурс от чужбина.

В заключение, класифицирането на възлите по отношение на предоста-
вените и привлечените средства разкрива мястото на дадена в банка в систе-
мата. Забелязва се, че главно банките с чуждестранни капитали имат по-голям 
дял както на отпуснати междубанкови кредити, така и на привлечени между-
банкови депозити. Изключение прави Интернешънъл Асет банк, която е една 
от малкото местни банки с челни позиции по този показател. Това донякъде 
е обосновано от мащаба на кредитните институции – по-голямата критична 
маса е предпоставка за по-голям дял на междубанковите експозиции. Разбира 
се тази зависимост е по-характерна за малки банкови системи като нашата, 
отколкото за мащабен банков сектор с разнообразна собственост на възлите.

Следващата част от изследването е фокусирана върху вътрешната мре-
жа  и  подхода  за  нейното  конструиране. Въпреки  по-силната  свързаност  на 
голяма част от възлите с такива извън мрежата анализ на степента на разпрос-
транение на финансова  зараза е по-реалистичен в рамките на една банкова 
система. В допълнение, повечето външни връзки не са на база „чисто“ пазар-
ни отношения, а на база финансови трансфери между банковите поделения. 
Затова е нужно банковата система на страната да се разглежда като една мре-
жа, в която възлите взаимодействат помежду си, като заразата, респективно 
устойчивостта, са резултат от тях.

Глава трета

Матрично моделиране и мрежова архитектура на банковата система

3.1. Матрица на междубанковите експозиции  
и принцип на максималната ентропия

В съвременния банков свят голяма част от институциите имат двустран-
ни взаимоотношения помежду си. В зависимост от спецификата на връзките 
може да бъде изследвана мрежовата структура. Най-удачният и широко раз-
пространен в научната сфера и в практиката начин за конфигуриране на бан-
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ковата структура посредством двустранните експозиции е чрез метод, базиран 
на основата на матрици, съставени именно от предоставените и привлечените 
ресурси. За детайлното му разбиране е необходимо първо да се изяснят особе-
ностите на основните видове матрици. Според Saltoglu и Yenilmez (2010: 30) 
те са три вида:

• Матрица за съседство или близост (adjacency matrix – A): всеки еле-
мент на матрицата съдържа или 1, ако има връзка между възлите (Lenders and 
Borrowers) в матрицата, или 0, ако няма такава връзка. Например структурата 
„ядро – периферия“ може да бъде представена по следния начин (фиг. 15). В 
горния ляв квадрант е дадена свързаността между елементите в ядрото, а в 
долния десен квадрант тази между възлите в периферията.
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Затова е нужно банковата система на страната да се разглежда като една мрежа, в която 

възлите взаимодействат помежду си, като заразата, респективно устойчивостта, са резултат 

от тях. 

 
Глава трета 

Матрично моделиране и мрежова архитектура на банковата система 

3.1. Матрица на междубанковите експозиции и принцип на  

максималната ентропия 

В съвременния банков свят голяма част от институциите имат двустранни 

взаимоотношения помежду си. В зависимост от спецификата на връзките може да бъде 

изследвана мрежовата структура. Най-удачният и широко разпространен в научната сфера и 

в практиката начин за конфигуриране на банковата структура посредством двустранните 

експозиции е чрез метод, базиран на основата на матрици, съставени именно от 

предоставените и привлечените ресурси. За детайлното му разбиране е необходимо първо да 

се изяснят особеностите на основните видове матрици. Според  Saltoglu и Yenilmez (2010: 

30) те са три вида: 

• Матрица за съседство или близост (adjacency matrix – A): всеки елемент на 

матрицата съдържа или 1, ако има връзка между възлите (Lenders and Borrowers) в 

матрицата, или 0, ако няма такава връзка. Например структурата „ядро – периферия“ може да 

бъде представена по следния начин (фиг. 15). В горния ляв квадрант е дадена свързаността 

между елементите в ядрото, а в долния десен квадрант тази между възлите в периферията. 

 
Фиг. 15. Структурата „ядро – периферия“ представена чрез матрицата за съседство (близост) 

(Източник: Saltoglu, Yenilmez 2010: 30) Фиг. 15. Структурата „ядро – периферия“ представена  
чрез матрицата за съседство (близост)

(Източник: Saltoglu, Yenilmez 2010: 30)

• Матрица за свързаност (connectivity matrix – C):  всеки  елемент  на 
матрицата  представлява  брой  на  транзакциите  между  възлите  (Lenders  and 
Borrowers). Подходяща е за представяне на броя кредити и депозити на една 
банка към други банки.

• Претеглена матрица за свързаност (weighted connectivity matrix – W): 
всеки елемент на матрицата представлява относителния дял на предоставени-
те средства от единия възел, която се явява относителен дял на привлечените 
средства от другия възел. Тя е най-често използвана и лежи в основата на ме-
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тода на максималната ентропия (ще го разгледаме по-долу).
Трябва да се отбележи, че от първостепенна важност за конструирането 

на матрицата е набавянето на необходимите данни. Много често обаче липс-
ва публичност на данните за междубанковите експозиции, което се явява съ-
ществена пречка в изследванията. Поради специфичността на информацията 
централната банка не публикува подобни данни. Как обаче може да бъде пре-
одолян този информационен проблем? 

Решението му се състои в използване на принципа на максималната ен-
тропия, познат от теорията на информацията. Той е широко застъпен в разра-
ботките на: Upper, Worms (2002) за Германия; Wells (2004) за Великобритания, 
Van Lelyveld, Liedorp (2006) за Нидерландия; Toivanen (2009) за Финландия; 
Fernandes, Borges (2013) за Португалия; Boros (2015) за Унгария, Zhang, Zeng 
(2016), Cao et al. (2017), Xiao, Tang, Zhou (2017) за Китай и др. В контекста на 
междубанковите връзки този принцип може да се интерпретира по следния 
начин. Ако са известни само съвкупните задължения и вземания на отделните 
банки в дадена банкова система, прилагането на максимална ентропия озна-
чава, че се приема максимално диверсифициране на експозициите на всяка 
банка спрямо всички контрагенти на междубанковия пазар. Освен това подоб-
на процедура позволява разнородната допълнителна частична информация да 
бъде включена в основната матрица (под формата на ограничения в оптими-
зационната процедура) и по този начин да се достигне до по-реалистична кар-
тина за разпределението на междубанковите експозиции (Ненова 2013: 23).

Редица  автори  акцентират  върху  претеглената  матрица  за  свързаност, 
като най-добре описваща връзките в мрежата: Sheldon, Maurer (1998), Upper, 
Worms  (2002),  Boss  et  al.  (2004), Wells  (2004),  Lublóy  (2005), Van  Lelyveld, 
Liedorp (2006), Degryse, Nguyen (2007), Toivanen (2009). Най-често матрицата 
на двустранните междубанкови експозиции се представя чрез редове и коло-
ни, като редовете представят сумата на предоставените кредити от всяка бан-
ка, а колоните – сумата на получените депозити от всяка банка. Характерна 
особеност е, че основният диагонал на матрицата е съставен само от нули, тъй 
като банките не кредитират сами себе си (табл. 6).
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Таблица 6

Матрица на междубанковите експозиции

Получени 
депозити/
Предоставени 
кредити

Банка А Банка B Банка C Банка D Общо 
предоставени 
кредити

Банка А 0 Кредити/
Депозити 
Банка А – 
Банка B

Кредити/
Депозити 
Банка А – 
Банка C

Кредити/
Депозити 
Банка А – 
Банка D

Общо предоставени 
кредити от Банка А

Банка B Кредити/
Депозити 
Банка B – 
Банка А

0 Кредити 
Банка B – 
Банка C

Кредити 
Банка B – 
Банка D

Общо предоставени 
кредити от Банка B

Банка C Кредити/
Депозити 
Банка C – 
Банка А

Кредити/
Депозити 
Банка C – 
Банка B

0 Кредити/
Депозити 
Банка C – 
Банка D

Общо предоставени 
кредити от Банка C

Банка D Кредити/
Депозити 
Банка D – 
Банка А

Кредити/
Депозити 
Банка D – 
Банка B

Кредити/
Депозити 
Банка D – 
Банка C

0 Общо предоставени 
кредити от Банка D

Общо 
получени 
депозити

Общо 
получени 
депозити 
на Банка A

Общо 
получени 
депозити 
на Банка B

Общо 
получени 
депозити 
на Банка C

Общо 
получени 
депозити 
на Банка D

Общо 
предоставени/
получени депозити

Основният начален пункт, от който се изхожда, е, че банковата система 
има пълна структура, подобна на модела на Allen, Gale (2000), в която всички 
възли си взаимодействат. Матрицата има следния вид (фиг. 16):
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Получени 
депозити/Пред
оставени 
кредити 

Банка А Банка B Банка C Банка D Общо 
предоставени 
кредити 

Банка А 0 Кредити/Депо
зити Банка А – 
Банка B 

Кредити/Депо
зити Банка А – 
Банка C 

Кредити/Депо
зити Банка А – 
Банка D 

Общо 
предоставени 
кредити от Банка А 

Банка B Кредити/Депо
зити Банка B – 
Банка А 

0 Кредити Банка 
B – Банка C 

Кредити Банка 
B – Банка D 

Общо 
предоставени 
кредити от Банка B 

Банка C Кредити/Депо
зити Банка C – 
Банка А 

Кредити/Депо
зити Банка C – 
Банка B 

0 Кредити/Депо
зити Банка C – 
Банка D 

Общо 
предоставени 
кредити от Банка C 

Банка D Кредити/Депо
зити Банка D – 
Банка А 

Кредити/Депо
зити Банка D – 
Банка B 

Кредити/Депо
зити Банка D – 
Банка C 

0 Общо 
предоставени 
кредити от Банка D 

Общо 
получени 
депозити 

Общо 
получени 
депозити на 
Банка A 

Общо 
получени 
депозити на 
Банка B 

Общо 
получени 
депозити на 
Банка C 

Общо 
получени 
депозити на 
Банка D 

Общо 
предоставени/полу
чени депозити 

Основният начален пункт, от който се изхожда, е, че банковата система има пълна 

структура, подобна на модела на Allen, Gale (2000), в която всички възли си взаимодействат. 

Матрицата има следния вид (фиг. 16): 
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Фиг. 16. Матрица на междубанковите експозиции с известни стойности по редове и колони 

(Източник: Zhang, Zeng 2016: 129) 

В матрицата на междубанковите експозиции са известни единствено сумите на всеки 

ред (предоставените средства от една банка към други кредитни институции) ai = ∑nj=1 xij и 

на всяка колона (получените средства от други кредитни институции на една банка) li = 

∑ni=1 xji, където xij е елементът пряка връзка между два възела в мрежата. Не е известно 

разпределението на тези преки връзки банка по банка. При липса на каквато и да е 

допълнителна информация, най-рационалното решение е да се избере разпределение, което 

максимизира несигурността (известно също като ентропия в информационната теория) на 

Фиг. 16. Матрица на междубанковите експозиции  
с известни стойности по редове и колони

(Източник: Zhang, Zeng 2016: 129)

В матрицата на междубанковите експозиции са известни единствено су-
мите на всеки ред (предоставените средства от една банка към други кредит-
ни институции) ai = ∑nj=1 xij и на всяка колона (получените средства от дру-
ги кредитни институции на една банка) li = ∑ni=1 xji, където xij е елементът 
пряка връзка между два възела в мрежата. Не е известно разпределението на 
тези преки връзки банка по банка. При липса на каквато и да е допълнителна 
информация, най-рационалното решение е да се избере разпределение, което 
максимизира несигурността (известно също като ентропия в информационна-
та теория) на междубанковите експозиции. Максимизирането на ентропията 
може да бъде обяснено чрез примера на разпределението на вероятностите 
за резултата от хвърлянето на зарове. Без каквато и да е предварителна ин-
формация по какъв начин са разпределени числата в заровете, най-разумното 
разпределение е това, което придава еднаква вероятност на всеки от шестте 
възможни изхода. Така максимизирането на ентропията позволява да се избе-
ре уникално разпределение, използващо пълноценно наличната информация 
(Boros 2015: 14 –15).

Съществуват две ограничения в модела:
• общата стойност на отпуснатите кредити трябва да бъде равна на об-

щата стойност на привлечените средства, тъй като банковата система е затво-
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рена (изключват се взаимоотношенията с банки, които са извън системата),

т.е. 
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• поради факта че една банка не може сама да кредитира себе си и не може да 

привлича от себе си финансов ресурс, стойностите по главния диагонал на матрицата X 

трябва да са нули. 

При спазване на първото ограничение моделът на максималната ентропия има вида 

(Elsinger et al. 2002; Upper, Worms  2002;  Wells  2004;  Xiao, Tang, Zhou  2015; Zhang, Zeng  

2016): 
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Оптималното решение на този математически модел е xij = ai*lj (Upper, Worms 2002: 

9; Xiao, Tang, Zhou 2015: 265; Boros 2015; Zhang, Zeng 2016: 130), което означава, че 

търсените елементи на матрицата се намират чрез умножение на стойностите за всеки 

ред и всяка колона. При xij = ai*lj функцията ∑nj=1∑ni=1 xij*ln(xij) достига своя минимум 

(т.е. максимална ентропия), която дава най-вероятното разпределение на елементите в 

матрицата Х. Следователно разпределението на дяловете в матрицата отразява 

 ;

• поради факта че една банка не може сама да кредитира себе си и не 
може да привлича от себе си финансов ресурс, стойностите по главния диаго-
нал на матрицата X трябва да са нули.

При спазване на първото ограничение моделът на максималната ентро-
пия има вида (Elsinger et al. 2002; Upper, Worms 2002; Wells 2004; Xiao, Tang, 
Zhou 2015; Zhang, Zeng 2016):
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Оптималното решение на този математически модел е xij = ai*lj (Upper, Worms 2002: 

9; Xiao, Tang, Zhou 2015: 265; Boros 2015; Zhang, Zeng 2016: 130), което означава, че 

търсените елементи на матрицата се намират чрез умножение на стойностите за всеки 

ред и всяка колона. При xij = ai*lj функцията ∑nj=1∑ni=1 xij*ln(xij) достига своя минимум 

(т.е. максимална ентропия), която дава най-вероятното разпределение на елементите в 

матрицата Х. Следователно разпределението на дяловете в матрицата отразява 
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Оптималното решение на този математически модел е xij = ai*lj (Upper, 
Worms 2002: 9; Xiao, Tang, Zhou 2015: 265; Boros 2015; Zhang, Zeng 2016: 130), 
което означава, че търсените елементи на матрицата се намират чрез ум-
ножение на стойностите за всеки ред и всяка колона. При xij = ai*lj функци-
ята ∑nj=1∑ni=1 xij*ln(xij) достига своя минимум (т.е. максимална ентропия), 
която дава най-вероятното разпределение на елементите в матрицата Х. Сле-
дователно разпределението на дяловете в матрицата отразява относителната 
важност на всяка институция на междубанковия пазар чрез размера на пре-
доставените ѝ кредити и привлечените ѝ депозити от общо предоставените 
кредити и привлечени депозити в мрежата. Матрицата аргументира твърде-
нието, че свързването между възлите се доближава до „пълна“ структура, тъй 
като всяка банка, която заема дори малка сума, я разпределя към всички ос-
танали банки под формата на предоставен ресурс (кредити). Така този метод 
изключва възможността за „обвързано банкиране“, т.е. банка  да предпочете 
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взаимоотношения с избрани контрагенти (Wells 2004: 13).
Поради наличието на второто ограничение се налага получената опти-

мална матрица Х с елементи xij да се коригира, като се построи преходна ма-
трица Х0 с главен диагонал, съставен от нули (фиг. 17).
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Фиг. 17. Преходна матрица с главен диагонал от нули 

(Източник: Zhang, Zeng 2016: 130) 

Преходната матрица действа като помощна матрица за намиране на преките връзки 

между възлите в мрежата, при условие че една банка не може сама да кредитира себе си и не 

може да привлича от себе си финансов ресурс. В същото време намерените нови връзки xij  в 

коригираната матрица Х трябва да са максимално близки до оптималните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥ij0, 

както и да удовлетворяват ограничителните условия: 
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отношение на всяка банка). В научната литература за намиране на елементите на новата 

матрица Х се използва методът на кръстосаната ентропия. Той свързва двете матрици – 

преходната Х0 и търсената Х – като свързването става посредством намиране на минимума 

на нелинейната функция (Elsinger et al  2002;  Upper, Worms  2002;  Wells  2004; Xiao, Tang, 

Zhou  2015;  Zhang, Zeng  2016): 
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Фиг. 17. Преходна матрица с главен диагонал от нули
(Източник: Zhang, Zeng 2016: 130)

Преходната матрица действа като помощна матрица за намиране на пре-
ките връзки между възлите в мрежата, при условие че  една банка не може 
сама да кредитира себе си и не може да привлича от себе си финансов ресурс. 
В същото време намерените нови връзки xij  в коригираната матрица Х трябва 
да са максимално близки до оптималните стойности 
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коригираната матрица Х трябва да са максимално близки до оптималните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥ij0, 
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отношение на всяка банка). В научната литература за намиране на елементите на новата 

матрица Х се използва методът на кръстосаната ентропия. Той свързва двете матрици – 

преходната Х0 и търсената Х – като свързването става посредством намиране на минимума 
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, както и да удовлет-
воряват ограничителните условия: 
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 (по отношение на 
всяка банка). В научната литература за намиране на елементите на новата матрица 
Х се използва методът на кръстосаната ентропия. Той свързва двете матрици –  
преходната Х0 и търсената Х – като свързването става посредством намира-
не на минимума на нелинейната функция (Elsinger et al 2002; Upper, Worms  
2002; Wells 2004; Xiao, Tang, Zhou 2015; Zhang, Zeng 2016):
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Решението на този модел гарантира, че при намерен минимум на нелинейната 

функция елементите на получената матрицата Х имат най-вероятното възможно 

разпределение, като структурата се доближава максимално до „пълна“ структура. 

Как може да се реши математическият модел, свързан с оптималното разпределение 

на елементите в матрицата Х? В научната литература се използват и разнообразни софтуери: 

RAS алгоритъм, What’s Best и др. Общото е, че всички водят до намиране на минимума на 

нелинейната функция, при която разпределението на елементите е максимално близко до 

оптималното. По този начин се намира стойността на връзките между всеки два възела в 

мрежата. 

 е пряката връзка между два възела в пре-
ходната матрица Х0,  а  xij –  връзката между  елементите  в  търсената  от  нас 
коригирана матрица Х. 

И тук, както в първоначалния модел, се налагат няколко ограничения:
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• първо,  стойността  на  всеки  ред  е  известна  и  трябва  да  е  равна  на  
ai = ∑nj=1 xij0, т.е. стойността на всеки ред от матрицата не може да бъде по-
голяма от тази стойност;

• второ,  стойността на  всяка  колона  е известна и  трябва да  е  равна  е 
равна на li = ∑ni=1 xji0, т.е. стойността на всяка колона от матрицата не може 
да бъде по-голяма от тази стойност;

• главният диагонал на търсената матрица е съставен от нули, тъй като 
банките нямат взаимоотношения сами със себе си – в този ред на мисли глав-
ният диагонал се изключва в нелинейната функция.

Така математическият модел за максимизиране на кръстосаната ентро-
пия има вида (Elsinger et al. 2002; Upper, Worms 2002; Wells 2004; Xiao, Tang, 
Zhou 2015; Zhang, Zeng 2016) 
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Решението на този модел гарантира, че при намерен минимум на нелинейната 

функция елементите на получената матрицата Х имат най-вероятното възможно 

разпределение, като структурата се доближава максимално до „пълна“ структура. 

Как може да се реши математическият модел, свързан с оптималното разпределение 

на елементите в матрицата Х? В научната литература се използват и разнообразни софтуери: 

RAS алгоритъм, What’s Best и др. Общото е, че всички водят до намиране на минимума на 

нелинейната функция, при която разпределението на елементите е максимално близко до 

оптималното. По този начин се намира стойността на връзките между всеки два възела в 

мрежата. 

при ограничителни условия:
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Решението на този модел гарантира, че при намерен минимум на нелинейната 

функция елементите на получената матрицата Х имат най-вероятното възможно 

разпределение, като структурата се доближава максимално до „пълна“ структура. 

Как може да се реши математическият модел, свързан с оптималното разпределение 

на елементите в матрицата Х? В научната литература се използват и разнообразни софтуери: 

RAS алгоритъм, What’s Best и др. Общото е, че всички водят до намиране на минимума на 

нелинейната функция, при която разпределението на елементите е максимално близко до 

оптималното. По този начин се намира стойността на връзките между всеки два възела в 

мрежата. 

Решението на този модел гарантира, че при намерен минимум на нели-
нейната функция елементите на получената матрицата Х имат най-вероятно-
то възможно разпределение,  като  структурата  се доближава максимално до 
„пълна“ структура.

Как може да се реши математическият модел,  свързан с оптималното 
разпределение на елементите в матрицата Х? В научната литература се из-
ползват и разнообразни софтуери: RAS алгоритъм, What’s Best и др. Общото 
е, че всички водят до намиране на минимума на нелинейната функция, при 
която разпределението на елементите е максимално близко до оптималното. 
По този начин се намира стойността на връзките между всеки два възела в 
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мрежата.
Математически RAS е итеративен метод, при който отделните клетки на 

матрицата се коригират с такива стойности, така че сборът от клетки на всеки 
ред и всяка колона да бъде равен на предварително зададени суми. Корекцията 
се състои в умножаване на всеки запис на ред или колона и се прилага толкова 
пъти, докато сумата на ред или колона не стане равна на предварително зададе-
на. Целта е да се представи такова разпределение на елементите, което да отго-
варя на предварително зададените ограничения (Memobust Handbook 2014: 3). 
Основният недостатък е прекалено многото итерации и допускания при умно-
жението на елементите в матрицата с цел удовлетворяване на ограниченията. 
Това може да доведе до изкривяване на данните и до тяхното манипулиране.

Алтернативен метод е   What’s Best!  , който представлява добавка към 
програмния продукт Microsoft Excel. За разлика от RAS алгоритъм, свързан 
с множество пресмятания, What‘s Best! е напълно автоматизиран. Той позво-
лява изграждане на мащабни оптимизационни модели, чието решение може 
да бъде представено в табличен вид. Именно поради тези си предимства този 
метод  е  използван  в  настоящата  разработка  за  разпределение  на  данните  в 
матрицата за банковата система в България.

3.2. Мрежова структура на банковия сектор в България

Специфичните черти на директното свързване олицетворяват вида мре-
жова структура. Посоката и масата на връзките определят по какъв начин си 
взаимодействат  възлите  в мрежата  в  България,  като  дефинират  и  системно 
важните, и периферните възли. Какъв вид има мрежата? Вече бе обосновано, 
че чрез принципа на максималната ентропия може да се моделира мрежовата 
структура. За нашата банкова система прилагането на модела се ръководи от 
следните особености:

• Първо, използват се относителните дялове на предоставените и при-
влечените ресурси между банките в страната. Процентното съотношение дава 
по-точна представа и опосредства по-лесното съпоставяне между възлите от-
колкото абсолютните стойности на тези величини. То се базира на изчислява-
ните по-горе данни за размера на преките връзки в мрежата. В допълнение, 
по този начин се спазва едно от ограниченията на модела за равенство между 
сумите на всички редове и колони – 100%.

• Второ, използваната матрица е с размери 23 на 23 – 23 реда и 23 коло-
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ни, съответстващи на броя възли в изследвания период.
• Трето, конструираната  матрица  е  за  период  от  пет  години  (2014  – 

2018), като се използват осреднени данни от годишните отчети на банките. 
Това придава всеобхватност на модела и разкрива каква е структурата на мре-
жата, базирайки се на времеви период.

• Четвърто, матрицата позволява да се откроят системно важните бан-
ки – това са тези възли, чиято маса на пряката връзка е най-висока.

За прилагането на модела,  базиран на принципа на максималната  ен-
тропия, се използват вече описаните стъпки. Изходен пункт е използването 
на относителните дялове на преките връзки от/към местни кредитни институ-
ции (приложение 5 и приложение 7) и конструирането на преходната матрица 
(приложение 9). Сумата на всеки ред и на всяка колона в тази матрица служи 
като ограничение на нелинейната функция. Тъй като възлите през изследва-
ния период са 23, се конструира матрица с 506 променливи величини9, като 
главният диагонал  е  съставен от нули. При  зададените ограничения и  след 
дефиниране на променливите, с помощта на What‘s Best! се извежда мини-
мумът на нелинейната функция. В случая при Z = 0,0598066810 ентропията 
се максимизира и разпределението на елементите в търсената матрица е 
най-близко до оптималното, отнасящо се за „пълна“ мрежова структура.

Приложение 10 разкрива какво е разпределението на стойностите в еле-
ментите на търсената матрица. Решаването на тази задача дава отговор на въ-
проса какви са теглата на преките връзки (изразени чрез относителни стойно-
сти) между всички участници в мрежата. По този начин може да се изследва 
кои елементи са най-силно свързани и представляват центрове на мрежата. 
За такива могат да се приемат онези, които имат тегло на пряката връзка по-
голямо  от  средната  стойност  на максималните  стойности  за  всеки  ред  или 
колона. Тъй като средната стойност по редове е по-голяма, тя се приема за 
долна граница11. Изчисленията показват, че средната маса на максималните 
стойности по редове в матрицата е 1,62% (0,0162). Връзките, които отгова-

9  Броят на променливите (броят преки връзки) се изчислява по формулата: N*N-1, къдео 
N е броят на възлите в мрежата.

10  За изчисляването на минимума на нелинейната функция към xij и xij^0 се добавя стой-
ност за грешка, равна на 0,00000001, с цел избягване на ситуация, при която ln=0, по-
неже ln от нула не е дефиниран.

11  В научната литература съществуват различни техники за определянето на банките в 
ядрото. Предвид ниските тегла на връзките, използваният подход е най-удачният.



45

рят на това условия, са между възлите:
• Интернешънъл Асет банк – Уникредит Булбанк – 5,06% (0,0506);
• Обединена българска банка – Уникредит Булбанк – 4,80% (0,0480);
• Българска банка за развитие  – Уникредит Булбанк – 4,57% (0,0457);
• Алианц банк България – Уникредит Булбанк – 4,11% (0,0411);
• Интернешънъл Асет банк – SG Експресбанк – 2,98% (0,0298);
• Обединена българска банка – SG Експресбанк – 2,83% (0,0283);
• Българска банка за развитие – SG Експресбанк – 2,70% (0,0270);
• Алианц банк България – SG Експресбанк – 2,42% (0,0242);
• Уникредит Булбанк – SG Експресбанк  – 2,28% (0,0228);
• SG Експресбанк  – Уникредит Булбанк – 2,08% (0,0208);
• Общинска банка – Уникредит Булбанк – 1,98% (0,0198);
• Българо-американска  кредитна  банка  – Уникредит  Булбанк  –  1,86% 

(0,0186);
• Централна кооперативна банка – Уникредит Булбанк – 1,79% (0,0179);
• Райфайзенбанк (България) – Уникредит Булбанк – 1,78% (0,0178).
Прави впечатление, че в десет от представените четиринадесет двупо-

сочни връзки присъства Уникредит Булбанк, което я прави централната банка 
в мрежата. В първите четири връзки с най-голяма маса неизменен участник 
е именно тази институция. На второ място се нарежда SG Експресбанк,  тя 
присъства в шест от всички връзки. Останалите системно важни участници 
са: Интернешънъл Асет банк, Обединена българска банка, Българска банка 
за развитие, Алианц банк България, Общинска банка, Българо-американска 
кредитна банка, Централна кооперативна банка (ЦКБ) и Райфайзенбанк (Бъл-
гария). На тази база може да се направи заключението, че банковата мрежа в 
страната има ядро, състоящо се от десет по-големи банки и тринадесет банки 
в периферията. Най-точно моделът на мрежовото  свързване  се описва чрез 
пълната структура „ядро – периферия“. 

В сектора доминират няколко системно важни „играчи“ с голям дял на 
преките връзки от общите в мрежата, които са по-здраво свързани по между 
си. Наличието на голям брой институции, които слабо си взаимодействат, го-
вори за по-висока концентрация на ресурс в ядрото. Централните възли имат 
по-голям обем и връзките между тях са по-плътни, понеже масата и теглото 
са по-големи в сравнение с останалите. Центровете се превръщат в гръбнак 
на банковата система. Характерно за периферията е, че има голям набор от въ-
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зли, които са слабо свързани по между си, като дори имат и сравнително слабо 
свързване с ядрото. Стойността на връзките за повечето периферни връзки е 
под 0,00005, което говори за много слабо взаимодействие. На тази база могат 
да се направят следните изводи за мрежата:

• Първо, съществува сравнително висока степен на концентрация на ре-
сурси в ядрото на мрежата (фиг. 18). То представлява 43,48% от броя на всички 
възли (десет от общо двадесет и три). Колкото размерът на ядрото е по-маща-
бен, толкова броят на системно важните институции е по-голям. По презумп-
ция такива банкови системи са по-малко подвластни на кризи, поради факта 
че шоковете и финансовата зараза могат да бъдат стопирана чрез капиталови-
те буфери на централните хъбове. Обединявайки усилия, големите играчи са 
способни да минимизират негативните ефекти. В сравнение с редица избра-
ни страни размерът на ядрото на мрежата в България е сравнително мащабен. 
Съпоставяйки го с ЕС, има близки размери, но значително изпреварва страни 
като САЩ, Великобритания, Австралия, Бразилия, Холандия, Италия и др.
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Фиг. 18. Относителен размер на ядрото на банковата мрежа в България  

и други страни (%) 

(Източници: Anand et al. 2017: 5-6;  собствени изчисления) 
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• Второ, като водещ централен хъб Уникредит Булбанк има изключи-
телна роля за поддържане на стабилността на системата. Нейната висока сте-
пен на свързаност с другите участници допринася  за изграждане на дълго-
трайни преки двустранни отношения, които са градивните елементи на всяка 
мрежа. Не по-маловажна е и SG Експресбанк, която също стои в сърцевината 
на мрежовата структура. Анализирайки взаимодействията на банките от яд-
рото, може да се заключи, че докато цялата мрежа има структурата „ядро – 
периферия“, то само ядрото може да бъде разгледано като самостоятелна под-
мрежа. Предвид специфичността на връзките и тяхната посока ядрото може 
да бъде представено като структура с ясно изразен център (money centre bank 
structure) – минимизирането на свързаността между банките в периферията 
и между центровете  в мрежата  извежда на  преден план  важността  на  цен-
тралните хъбове. Отношенията между всички ядра минават през някоя от две-
те банки, въпреки че доминантната роля е на Уникредит Булбанк. Този тип 
мрежа най-пълно описва начина на взаимоотношенията на играчите в ядрото. 
Своеобразната централна подмрежа може да се изследва и анализира отделно, 
както и да се тества нейната устойчивост. Графично структурата може да се 
представи по следния начин (фиг. 19):
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Таблица 7 
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• Трето, връзките между възлите в периферията имат стойности, клоня-
щи към нула. Това е типично за структурата „ядро – периферия“, при която в 
повечето случаи липсват изградени връзки между възлите. От друга страна, по-
осезаемо е взаимодействието с центровете поради тяхната критична важност.

• Четвърто,  може  да  се  направи  заключението,  че слабото  ниво  на 
свързаност  минимизира  заплахата  от  финансова  зараза.  Добре  изграденото 
ядро със своя лидер Уникредит Булбанк следва да тушира негативните вли-
яние от неблагоприятни събития. Погледнато от друг ъгъл обаче съществува 
твърде голяма зависимост на мрежата от определен набор от банки, като най-
голяма  е  зависимостта  от  централния  хъб. Поради  тази  причина  трябва  да 
се прилагат адекватни мерки за ограничаване на проявлението на системния 
риск за поддържане целостта на мрежата.

• Пето, в ядрото доминират банки с чуждестранни капитали за сметка на 
тези, чиято собственост е местна. Както бе уточнено обаче субсидиарите на го-
лемите банки у нас са самостоятелни единици, които са добре капитализирани.

За пълното и всеобхватно изследване на мрежовата структура е необхо-
димо да се изведат основните характеристики и специфики на мрежата. По-
ради спецификата на свързване в табл. 7 са представени две големи групи по-
казатели – показатели за централизация (centrality measures) и показатели за 
сближаване (cohesion measures), имащи важно значение за банковата система.

Таблица 7

Специфични мрежови показатели на банковата система12

Показател Стойност

Показатели за централизация (centrality measures)

     Средна маса (тегло) на връзката между два възела 0,1890%

     Максимална маса (тегло) на връзката между два възела 5,0583%

     Степен на централизация

         Среден брой връзки от един възел (out-degree centrality) 14,43

         Среден брой връзки към един възел (in-degree centrality) 14,43

12  Тъй като обект на анализ са само преките връзки, то стойностите за плътност и свърза-
ност съвпадат.



49

Показатели за сближаване (cohesion measures)

      Брой възли 23

      Брой потенциални връзки 506

      Брой действителни връзки 332

      Свързаност 65,61%

      Реципрочност 65,36%

      Плътност 65,61%

      Зависимост от кредитора (Lender dependency) 13,97%

      Зависимост от кредитополучателя (Borrower dependency) 34,90%

(Източник: собствени изчисления)

Показателите напълно характеризират вида на мрежовата структура на 
банковата система в страната. Нека анализираме представените групи.

Към показателите за централизация се включват: средна маса (тегло) на 
връзката между два възела, максимална маса  (тегло) на връзката между два 
възела, както и степен на централизация със своите разновидности – out-degree 
centrality и in-degree centrality. Тъй като за целите на анализа се работи с осред-
нени величини, е логично и тук да се представят средни стойности. Средната 
маса на връзката между два възела в мрежата е на много ниски нива, което 
говори, че като цяло банките трансферират по между си финансов ресурс в по-
скромни размери. Разбира се най-голямо тегло на връзката има тази с участие-
то на Уникредит Булбанк – централният хъб в мрежата. Средният брой връзки 
от/към един въвел е приблизително 14, малко повече от половината от общия 
брой. Това говори за сравнително ниско ниво на взаимодействие.

Показателите за сближаване съдържат: брой възли, брой потенциални 
връзки, брой действителни връзки, свързаност, реципрочност, плътност, зави-
симост от кредитора, зависимост от кредитополучателя. Важно е да се отбе-
лежи, че броят на потенциалните връзки се изчислява по формулата N*(N-1), 
където N е броят на възлите в мрежата. При мрежа от 23 участника броят на 
потенциалните връзки е 506. Друго уточнение е, че за действителни връзки се 
приемат тези, които наистина съществуват. За целите на анализа това са връз-
ки, чиято маса е по-голяма от 0,000050, защото в противен случай връзката е 
по-малка от 0,01%, което я прави недействителна. За нашата банкова система 
връзките, които отговарят на това условие, са 332. Плътността на мрежата, из-
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разена чрез съотношението действителни връзки върху потенциални връзки, 
е умерена – 65,61%. Умерената плътност позволява на мрежата да абсорбира 
негативните последствия от проявлението на системния риск. Реципрочност-
та  също  е  умерена – 65,36%,  което  показва,  че  съществуват  изключително 
много двустранни отношения между участниците в банковата система. Реци-
прочността също спомага за ограничаване на системния риск. Наблюдава се и 
средна степен на свързаност, което, от една страна, е положителен факт пред-
вид взаимната помощ, която могат да си оказват банки в условията на криза. 
Погледнато от друг ъгъл обаче по-силното свързване води до проблема „твър-
де свързани, за да фалират“. На тази база отделянето на ресурси от останалите 
банки за подпомагане на банки в криза може да доведе до „ефекта на домино-
то“ и понякога за мрежата е по-удачно да остави възел да я напусне, отколкото 
да се получи лавинообразен ефект на фалити на други банки. Индикаторите 
за зависимост от кредитора и зависимост от кредитополучателя са свързани 
с Интернешънъл Асет банк и Уникредит Булбанк, тъй като те са банки лиде-
ри по отношението на отдаването и привличането на средства. Стойностите 
за показателя „зависимост от кредитополучателя  (Borrower dependency)“ са 
високи,  което  говори  за  силна  зависимост на  останалите  банки от Уникре-
дит Булбанк. Следователно нейната важност е предпоставка за адекватен (т.е. 
стриктен) надзор от страна на Българска народна банка.

На базата на представения анализ може да се направи изводът, че мре-
жовата структура на банковата система е изградена от ядро и периферия, като 
типично за този тип образувание ядрото е по-силно свързано от периферия-
та. От друга страна, в ядрото изпъква Уникредит Булбанк като главен възел. 
Самото ядро има елементи на структура с ясно изграден център. Като цяло 
между възлите има умерена свързаност с ниска маса на връзките.

Заключение

Възприемането на финансовите и банковите системи като сложни ком-
плексни мрежи и анализирането на мрежовата им архитектура днес е задъл-
жително при изследване на тяхната устойчивост и стабилност. Това означава, 
че мрежовият подход следва да допълва досегашния, тясно свързан със срав-
нителната институционална икономика и икономиката на банкерството.  

Често се налага банковите институции, поради естеството на бизнеса им 
и проблема  „ликвидност”,  да  взаимодействат помежду  си,  като предоставят 
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заеми или приемат депозити. Това генерира сложни взаимовръзки, които могат 
да бъдат анализирани с помощта на инструментариума на мрежовата теория. 
Докато наличните данни за междубанковите експозиции на банките в Бълга-
рия предоставят частичен поглед върху тези връзки, те са полезни за разбиране 
на общата структура на банковата мрежа. Много от характеристиките на бан-
ковата мрежа в България за периода 2014 – 2018 г. са сходни с тези на мрежите 
в други страни. По-конкретно могат да се обобщят в следните направления:

• Мрежата се формира от почти всички участници на банковия пазар 
през изследвания период. С изключение на клоновете на чуждестранните бан-
ки в страната всички останали участват пряко в мрежовото свързване, незави-
симо от тяхната акционерна собственост. Това говори за активни взаимоотно-
шения на играчите и определя тяхната свързаност.

• В голяма степен, по отношение на връзките към вътрешната мрежа, 
банките  изграждат  „слаби“  връзки,  изразяващи  се  в  нисък  обем  на  in-out 
degrees. Отношенията с банки извън мрежата са по-силно изразени, но голяма 
част от тях са плод на свързването на субсидиара с банката майка.

• Не всички банки се свързват по линия и на двата вида преки връзки –  
предоставяне на  ресурси  (актив) и привличане на  средства  (пасив). Докато 
само една банка (Юробанк България) не отдава финансови ресурси на други-
те банки, то цели пет нямат взаимоотношения в мрежата по линия на пасив-
ните операции. Изводът е, че банките в страната предпочитат прякото активно 
свързване в сравнение с приемането на средства,  т.е.  те са по-активни като 
кредитори отколкото като кредитополучатели.

• Средната маса на връзката между два възела е много ниска. Като цяло, 
въпреки високия дял на участващите банки, взаимодействието между тях е 
сравнително слабо. Показатели като реципрочност, свързаност и плътност до-
казват умерената степен на свързаност. Факт е обаче, че циркулиращите обе-
ми от финансови ресурси между елементите на мрежата са много ниски. Сла-
бото свързване е предпоставка за минимизиране на финансовото заразяване.

• Ядрото на мрежата заема над 40% от целия ѝ обем. Това прави мре-
жата изключително зависима от броя възли в ядрото, които имат доминираща 
роля. Нашата мрежа е типичен представител на пълната структура „ядро – пе-
риферия“ с по-висока степен на свързаност на ядрото и слабо свързана пери-
ферия. Както бе отбелязано този вид архитектура има плюсове и минуси, но 
най-важният въпрос е до каква степен то е устойчиво на неблагоприятен шок 
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и финансова зараза.
Представеният анализ води до заключението, че банковата мрежа в Бъл-

гария  е  така  структурирана,  че  нивото на прякото  свързване не  води до  съ-
ществена заплаха от разпространение на зараза. Все пак евентуална заплаха би 
могла да дойде при турбуленции на международните пазари, изразяващи се в 
крах на голяма банкова група, глобални икономически сътресения и т.н., които 
да „внесат“ заразата отвън чрез фалит на системно-важен субсидиар. Въпреки 
всичко мрежовото свързване не е за подценяване. Устойчивостта на една банка 
не се свежда само до съхраняване на нейната платежоспособност. Тя се свърз-
ва и с минималния размер на загубите, които се понасят при „ефекта на доми-
ното“. Това е съществено важно при настъпване на песимистичен сценарий, 
състоящ се от фалити на няколко институции по едно и също време. Поради 
тези причини прилагането на системен подход от полисимейкърите, мениджъ-
рите и регулаторните органи, базиран на мрежово свързване, става все по-на-
ложително. Чрез изследването на връзките между възлите, степента на свърза-
ност и концентрацията на междубанкови средства, те трябва да ограничават не 
само образуването на „прекалено големи“ банки, но и на „прекалено свързани“ 
банки. Мрежовият анализ демонстрира, че не винаги голяма банка по активи е 
център на мрежата. Необходимо е прилагане на механизми за ограничаване на 
свързаността и концентрацията на и към определени възли, което би довело до 
по-малка вероятност от разпространение на финансова зараза.

Безспорно е, че матричният модел, базиран на принципа на максимал-
ната ентропия, е най-подходящият начин за моделиране на мрежовата струк-
тура. Той служи като основа, върху която могат да се очертаят насоките  за 
бъдещи изследвания:

• Първо, анализът може да се разшири, като се включат преките експо-
зиции към банки извън страната. По този начин става възможно да се изслед-
ва дали заразата може да бъде пренесена отвън при фалит на чуждестранен 
контрагент.

• Второ, използване на алтернативни модели, които включват и непре-
ките взаимоотношения, както и сравнение между това по кой канал е по-веро-
ятно да се разпространи финансовата зараза.

• Трето, мрежата може да бъде разширена чрез включване и на финтех 
компании включване на финтех компании. По този начин може да се оцени 
тяхната конкурентна позиция в системата спрямо банковите институции.
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Приложения
Приложение 1

Предоставени средства към местни банки  
за периода 2014 – 2018 (хил. лв.)

2014 2015 2016 2017 2018

Уникредит Булбанк 180 715 100 733 82 067 30 579 52 878

Банка ДСК 13 947 21 756 32 711 83 772 30 590

Първа инвестиционна банка 18 835 6 597 29 337 11 680 28 912

Обединена българска банка 45 513 36 045 12 067 417 123 321 647

Юробанк България 0 0 0 0 0

Райфайзенбанк (България) 108 461 66 970 69 127 38 603 32 620

Сосиете женерал Експресбанк 43 660 91 423 73 546 42 439 45 847

Централна кооперативна банка 64 565 57 461 111 962 35 727 52 046

Сибанк 12 420 10 796 34 967 57 846 -

Банка Пиреос България 25 893 64 452 37 143 9 808 8 550

Алианц банк България 158 543 148 868 138 920 159 145 137 102

Българска банка за развитие 161 885 92 992 222 876 72 529 244 141

Инвестбанк 44 518 27 506 21 798 51 570 56 645

ПроКредит банк (България) 0 6 096 0 0 0

Общинска банка 44 093 62 920 76 542 55 615 119 495

Интернешънъл Асет банк - - - 130 318 236 467

Българо-американска кредитна банка 58 624 77 530 58 905 68 742 67 120

Търговска банка Д 20 986 30 881 37 260 25 670 60 645

Ти Би Ай Банк 43 621 29 470 951 6 948 10 298

Токуда банк 253 8 833 13 434 15 470 21 765

Тексим банк 11 941 4 771 9 460 9 247 13 425

Търговска банка „Виктория" 7 837 166 7 814 10 196 -

Те–Дже Зираат банкасъ – клон София - - - 3 262 5 116

Общо 1 066 310 946 266 1 070 887 1 336 289 1 545 309

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент 
(EС) 575/2013, собствени изчисления.) 
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Приложение 2

Предоставени средства към чуждестранни банки  
за периода 2014 – 2018 (хил. лв.)

2014 2015 2016 2017 2018

Уникредит Булбанк 1 446 774 1 124 640 1 238 838 1 596 118 2 233 734

Банка ДСК 2 055 602 1 620 654 1 112 494 1 533 302 1 893 128

Първа инвестиционна банка 738 988 611 583 345 444 430 214 528 637

Обединена българска банка 877 671 122 188 314 952 1 137 565 1 611 331

Юробанк България 1 487 226 109 616 1 166 309 1 264 068 1 417 922

Райфайзенбанк (България) 284 476 713 157 313 151 308 371 311 306

Сосиете женерал Експресбанк 86 185 426 640 550 887 551 872 640 359

Централна кооперативна банка 126 554 146 548 151 855 245 289 170 060

Сибанк 527 204 149 439 510 565 828 009 -

Банка Пиреос България 696 736 158 352 534 224 774 802 566 466

Алианц банк България 2 965 14 850 43 297 52 907 47 748

Българска банка за развитие 167 284 45 338 51 758 12 512 86 081

Инвестбанк 157 994 3 414 7 266 5 408 5 060

ПроКредит банк (България) 138 119 96 475 311 511 288 320 268 469

Общинска банка 27 059 16 732 44 880 72 591 162 871

Интернешънъл Асет банк - - - 85 439 183 946

Българо-американска кредитна банка 0 0 0 0 0

Търговска банка Д 15 277 18 216 8 706 12 816 27 205

Ти Би Ай Банк 46 834 10 796 106 390 14 226 6 822

Токуда банк 10 824 7 792 4 237 9 644 11 618

Тексим банк 6 486 5 117 1 031 840 2 741

Търговска банка „Виктория" 7 837 166 7 814 10 196 -

Те–Дже Зираат банкасъ – клон София - - - 3 262 5 116

Общо 8 908 764 5 401 894 6 817 795 9 288 917 10 215 734

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент 
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 3

Привлечени средства от местни банки за периода 2014 – 2018 (хил. лв.)

2014 2015 2016 2017 2018

Уникредит Булбанк 176 590 244 518 261 928 323 800 384 382

Банка ДСК 228 741 51 478 115 139 11 401 447

Първа инвестиционна банка 140 270 107 857 299

Обединена българска банка 38 225 40 471 66 605 13 170 6 850

Юробанк България 15 941 17 814 19 143 7 840 25 395

Райфайзенбанк (България) 5 055 6 446 839 22 251 53 270

Сосиете женерал Експресбанк 126 812 132 588 156 861 223 461 222 061

Централна кооперативна банка 1 841 6 432 10 134 7 049 14 438

Сибанк 76 467 201 66 904 24 156 -

Банка Пиреос България 51 890 17 115 32 541 36 083 19 466

Алианц банк България 36 59 111 108 10 336

Българска банка за развитие 75 956 413 42 157 32 361 4 323

Инвестбанк 14 012 10 016 10 012 0 6

ПроКредит банк (България) 43 834 29 695 36 059 30 113 37 884

Общинска банка 964 7 11 12 7

Интернешънъл Асет банк 0 0 0 0 0

Българо-американска кредитна банка 13 705 11 323 13 279 21 090 6 259

Търговска банка Д 4 226 5 008 10 991 9 036 8 290

Ти Би Ай Банк 6 993 4 149 5 815 0 3 175

Токуда банк 149 563 87 191 268

Тексим банк 21 131 19 066 0 9 505 24 562

Търговска банка „Виктория" 0 0 0 0 -

Те–Дже Зираат банкасъ – клон София - - - 0 293

Общо 902 708 597 632 848 723 772 484 822 011

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент 
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 4

Привлечени средства от чуждестранни банки  
за периода 2014 – 2018 (хил. лв.)

2014 2015 2016 2017 2018

Уникредит Булбанк 1 326 175 845 927 466 954 128 476 93 646

Банка ДСК 3 379 2 865 1 706 3 366 7 547

Първа инвестиционна банка 1 253 4 438 3 241 7 279 2 725

Обединена българска банка 45 405 22 321 20 459 430 283 1 503 259

Юробанк България 2 919 2 040 2 028 1 185 2 684

Райфайзенбанк (България) 46 391 41 879 30 924 37 656 42 870

Сосиете женерал Експресбанк 0 0 146 952 65 252 6 320

Централна кооперативна банка 19 447 2 850 2 317 1 385 26 002

Сибанк 742 100 854 454 891 872 662 108 -

Банка Пиреос България 236 055 268 464 236 723 236 675 129 292

Алианц банк България 0 0 0 0 0

Българска банка за развитие 0 429 1 580 1 548 1 436

Инвестбанк 0 0 0 0 0

ПроКредит банк (България) 43 453 24 202 25 884 53 745 53 280

Общинска банка 0 0 0 0 0

Интернешънъл Асет банк 0 0 0 0 0

Българо-американска кредитна банка 0 0 0 0 0

Търговска банка Д 0 0 0 0 0

Ти Би Ай Банк 1 989 20 526 64 0 1 858

Токуда банк 0 0 0 0 0

Тексим банк 0 0 0 0 0

Търговска банка „Виктория" 0 0 0 0 -

Те–Дже Зираат банкасъ – клон София - - - 12 055 5 607

Общо 2 468 566 2 090 395 1 830 704 1 641 013 1 876 526

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент 
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 5

Класификация на възлите в мрежата  
в зависимост от тяхната системна значимост по отношение  

на предоставените средства към местни банки за периода 2014 – 2018 г.

Банки с предоставени ресурси  
на кредитни институции

Предоставени ресурси на 
местни кредитни институции / 
общо предоставени ресурси на 
местни кредитни институции  
в банковата система средно  
за периода 2014 – 2018 (%)

Групиране  
на възлите

Интернешънъл Асет Банк 13,97 Системно важни възли 
в мрежата с най-голям 
дял на предоставените 
средства към други 
банки. Общ дял:50,07%

Обединена българска банка 12,68
Българска банка за развитие 12,11
Алианц банк България 11,31
Уникредит Булбанк 6,81

Възли с общ дял на 
предоставени средства 
към други банки: 
31,55%

Общинска банка 5,46
Българо-американска кредитна банка 5,04
Централна кооперативна банка 4,90
Райфайзенбанк (България) 4,82
SG Експресбанк 4,52
Инвестбанк 3,08

Възли с най-нисък 
дял на предоставени 
средства към други 
банки. Общ дял:18,37%

Банка ДСК 2,78
Търговска банка Д 2,67
Банка Пиреос България 2,22
Сибанк 2,21
Първа инвестиционна банка 1,45
Ти Би Ай банк 1,39
Токуда банк 0,91
Тексим банк 0,74
Търговска банка „Виктория" 0,50
Те–Дже Зираат банкасъ – клон София 0,32
ПроКредит банк (България) 0,09
Юробанк България 0,00
Общ брой 23 100,00

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент 
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 6

Класификация на възлите в мрежата в зависимост от тяхната  
системна значимост по отношение на предоставените средства  

към чуждестранни банки за периода 2014 – 2018 г.

Банки с предоставени ресурси  
на кредитни институции

Предоставени ресурси на 
чуждестранни кредитни 

институции / общо 
предоставени ресурси на 
чуждестранни кредитни 
институции в банковата 

система средно за периода  
2014 – 2018 (%)

Групиране на възлите

Банка ДСК 19,70 Системно важни възли в 
мрежата с най-голям дял на 
предоставените средства 
към други банки. Общ дял: 
60,82%

Уникредит Булбанк 18,32
Юробанк България 13,06
Обединена българска банка 9,74
Банка Пиреос България 6,55

Възли с общ дял  
на предоставени  
средства към други банки: 
29,00%

Първа инвестиционна банка 6,37
Сибанк 6,04
SG Експресбанк 5,41
Райфайзенбанк (България) 4,63
ПроКредит банк (България) 2,64

Възли с най-нисък дял на 
предоставени средства към 
други банки. Общ дял:
10,18%

Централна кооперативна банка 2,02
Интернешънъл Асет банк 1,61
Българска банка за развитие 0,87
Общинска банка 0,78
Те–Дже Зираат банкасъ – клон София 0,63
Ти Би Ай банк 0,44
Инвестбанк 0,43
Алианц банк България 0,39
Търговска банка Д 0,20
Токуда банк 0,11
Тексим банк 0,04
Търговска банка „Виктория" 0,03
Българо-американска кредитна банка 0,00
Общ брой 23 100,00

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент 
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 7

Класификация на възлите в мрежата в зависимост  
от тяхната системна значимост по отношение на привлечените  

средства от местни банки за периода 2014 – 2018 г.

Банки с привлечени ресурси  
от кредитни институции

Привлечени ресурси 
от местни кредитни 
институции / общо 

привлечени ресурси от 
местни кредитни ин-
ституции в банковата 
система средно за пе-
риода 2014 – 2018 (%)

Групиране на възлите

Уникредит Булбанк 34,90 Системно важни възли в мрежа-
та с най-голям дял на привлече-
ните средства от други банки. 
Общ дял: 66,74%

SG Експресбанк 21,62
Банка ДСК 10,22

Сибанк 5,26

Възли с общ дял на привлечени 
средства от други банки: 21,70%

ПроКредит банк (България) 4,46
Обединена българска банка 4,15
Банка Пиреос България 3,94
Българска банка за развитие 3,89
Райфайзенбанк (България) 2,20

Възли с най-нисък дял на при-
влечени средства от други бан-
ки. Общ дял: 11,56%

Юробанк България 2,16
Тексим банк 1,86
Българо-американска кредитна банка 1,65
Централна кооперативна банка 1,00
Търговска банка Д 0,94
Инвестбанк 0,85
Ти Би Ай банк 0,51
Алианц банк България 0,27
Първа инвестиционна банка 0,04
Токуда банк 0,03
Общинска банка 0,03
Те–Дже Зираат банкасъ – клон София 0,02
Интернешънъл Асет банк 0,00
Търговска банка „Виктория" 0,00
Общ брой 23 100,00

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент 
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 8

Класификация на възлите в мрежата в зависимост от тяхната  
системна значимост по отношение на привлечените средства  

от чуждестранни банки за периода 2014 – 2018 г.

Банки с привлечени ресурси от 
кредитни институции

Привлечени ресурси от 
чуждестранни кредит-
ни институции / общо 
привлечени ресурси от 

чуждестранни кредитни 
институции в банковата 

система средно за периода 
2014 – 2018 (%)

Групиране на възлите

Сибанк 36,73 Системно  важни  възли  в 
мрежата с най-голям дял на 
привлечени средства от дру-
ги банки. Общ дял: 92,60%

Уникредит Булбанк 26,69
Обединена българска банка 18,86
Банка Пиреос България 10,33
SG Експресбанк 2,04

Възли с общ дял на привле-
чени средства от други бан-
ки: 7,35%

ПроКредит банк (България) 1,87
Райфайзенбанк (България) 1,86
Централна кооперативна банка 0,49
Те–Дже Зираат банкасъ – клон София 0,41
Ти Би Ай Банк 0,23
Първа инвестиционна банка 0,18
Банка ДСК 0,18
Юробанк България 0,10
Българска банка за развитие 0,05

Възли  с  най-нисък  дял  на 
привлечени средства от дру-
ги банки. Общ дял: 0,05%

Алианц банк България 0,00
Инвестбанк 0,00
Общинска банка 0,00
Интернешънъл Асет банк 0,00
Българо-американска кредитна банка 0,00
Търговска банка Д 0,00
Токуда банк 0,00
Тексим банк 0,00
Търговска банка „Виктория" 0,00
Общ брой 23 100,00

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент 
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Преходна матрица на банковата система на България за периода 2014 – 2018 г.
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Приложение 10

Матрица на банковата система на България, базирана на принципа на максималната 

ентропия за периода 2014 – 2018 г.
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АРХИТЕКТУРА НА БАНКОВАТА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Любомир Георгиев, 
докт. Петър Николов

Резюме

Важен структурен белег на всяка банкова система е мрежата от експозиции между 
отделните кредитни институции. Използвайки данни от БНБ и годишните отчети на бан-
ките, тази студия „картографира” мрежата от междубанкови експозиции в България. След 
това анализира основните ѝ характеристики, използвайки инструментариума на мрежо-
вата теория и матричното моделиране. Много от чертите на банковата мрежа в България 
са сходни с тези на мрежите в други страни. Тя е типичен представител на пълната струк-
тура „ядро – периферия“ с по-висока степен на свързаност на ядрото и слабо свързана 
периферия.

Архитектурата на банковата мрежа в България показва, че нивата на пряко свърз-
ване не водят до съществена заплаха от разпространение на зараза. Все пак евентуална 
заплаха би могла да настъпи при турбуленции на международните пазари, изразяващи се 
в крах на голяма банкова група, глобални икономически сътресения и т.н., които да „вне-
сат“ заразата отвън чрез фалит на системно важен субсидиар. 

Ключови думи: мрежова теория, банкова мрежа, принцип на максималната ен-
тропия, финансова зараза, устойчивост на банковата система.

ARCHITECTURE OF THE BANKING NETWORK IN BULGARIA

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev,  PhD 
PhD Student Petar Nikolov

Abstract

An  important  structural  feature  of  any  banking  system  is  the  network  of  exposures 
between  individual  credit  institutions.  Using  data  from  the  BNB  and  the  annual  reports  of 
banks, this study „maps“ the network of interbank exposures in Bulgaria. It then analyzes its 
main  features using  the  tools of network  theory  and matrix modeling. Many of  the  features 
of the banking network in Bulgaria are similar to those of networks in other countries. It is a 
typical representative of the complete „core-periphery“ structure with a higher degree of core 
connectivity and weakly connected periphery.

The  architecture  of  the  banking  network  in  Bulgaria  shows  that  the  levels  of  direct 
connection do not lead to a significant threat of spreading the infection. However, a potential 
threat could come from turbulence in international markets, expressed in the collapse of a large 
banking group, global economic turmoil, etc., which could „bring“ the infection from abroad 
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through the bankruptcy of a systemically important subsidiary.
Keywords: network theory, banking network, principle of maximum entropy, financial 

contagion, sustainability of the banking system.

Съдържание

Въведение ..............................................................................................................5

Глава първа. Мрежи и приложението им във финансите ..............................7
1.1.  Мрежова теория и специфика на финансовите мрежи .........................7
1.2.  Банковата система като мрежа ..............................................................12

Глава втора. Мрежови „поглед” върху банковия сектор  
в България ...........................................................................................................18

2.1.  Банковите институции като мрежови възли ........................................18
2.2.  Анализ на преките междубанкови връзки ...........................................24

Глава трета. Матрично моделиране и мрежова  
архитектура на банковата система .................................................................35

3.1.  Матрица на междубанковите експозиции  
и принцип на максималната ентропия .................................................35

3.2.  Мрежова структура на банковия сектор в България ...........................43 

Заключение ..........................................................................................................50

Приложения ........................................................................................................53

Използвана литература .....................................................................................63

Резюме на български език ................................................................................73

Резюме на английски език ................................................................................73



75

JEL K15

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ  
В БЪЛГАРИЯ – ЕВОЛЮЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕН  

КЪМ ПРАВЕН ИНСТИТУТ

проф. д-р  М а р г а р и т а  Б ъ ч в а р о в а

Въведение

Терминът „потребителска несъстоятелност” не е утвърден в правната ни 
теория и нормативната уредба. При изследване на законодателната практика 
на държави от Европейския съюз (ЕС), Канада и САЩ отделни изследователи  
констатират тенденция за откриване на несъстоятелност и срещу физически 
лица потребители (Тянкова 2009). В този смисъл понятието „потребителска 
несъстоятелност” (личен фалит) се използва като събирателен термин, отра-
зяващ наличието на неплатежоспособност и свръхзадълженост  за физически 
лица, които не извършват стопанска дейност и които могат да бъдат преодоле-
ни чрез института на несъстоятелността. 

В исторически аспект проблемът относно потребителската несъстоятел-
ност в България възниква след 2008 г., в контекста на световната икономиче-
ска криза и произтичащите от този обективен процес последици върху иконо-
миката. На тази основа възникват дискусии относно въвеждането на актуални 
законодателни модели за решаване на проблемите, породени от неизпълнение 
на задълженията, произтичащи от сключените до този момент договори. Пред 
законодателството на всяка държава се очертава необходимостта от въвежда-
не  на регулатори относно несъстоятелността на две нива: спрямо лицата, осъ-
ществяващи търговска дейност, от една страна, и спрямо физическите лица, 
които не развиват стопанска дейност, от друга страна. В световен мащаб и в 
рамките на ЕС проблемът за потребителската несъстоятелност намира адек-
ватно законодателно решение в зависимост от историческите и националните 
особености. Независимо от общата тенденция в Европа за приемане на спе-
циално законодателство при свръхзадълженост на физически лица, в Бълга-
рия все още няма правна уредба по този въпрос. Но са налице обществени и 
законодателни процеси, които очертават тенденцията за трансформиране на 
потребителската несъстоятелност от обществено явление в правно регулиран 
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процес  с  цел  създаване на  обособен  в правната ни  система регламент. Във 
връзка с това в настоящото научно изследване се очертават общите проблеми 
и цели относно необходимостта за изграждане на специално законодателство 
за потребителска несъстоятелност, в контекста на използваните национални 
законодателни подходи в отделните държави. 

Основният дебат в България е свързан с приложимия законодателен под-
ход  за уреждане на задълженията на лицата нетърговци, а именно: чрез отде-
лен закон за личен фалит или чрез промяна на гражданското законодателство 
в частта за погасителната давност. Във връзка с действащата дискусия по този 
въпрос, научната теза в това изследване е за приемане на отделен закон, кой-
то да систематизира процедурите, приложими за уреждане на отношения-
та между неплатежоспособния длъжник и кредиторите му, породени извън 
сферата на търговската несъстоятелност. По този начин правната  регла-
ментация в България придобива съвременен вид, необходим за достигането на 
законодателното равнище на развитите в икономическо отношение държави.

Целта на научното изследване е да обобщи съществуващите основни 
законодателни подходи и доктринални  становища,  които представляват ме-
тодологична основа за анализ на несъстоятелността като обществен и правен 
институт и на базата на нормативния, историческия и систематичния метод 
да изведе основните принципни положения за изграждане на правния модел 
в България.

Предмет на изследване са отделните законодателни модели при уреж-
дане на потребителската несъстоятелност в различни държави, като обект на 
изследване е нормативната регламентация в частта за несъстоятелността. 

Научният анализ е насочен към решаване на следните изследователски 
задачи:

a) периодизация на правната уредба от значение за несъстоятелността, в 
зависимост от конкретните обществени процеси в България и в Европа; 

б) систематизиране на отделни теоретични становища и правни модели; 
в) формиране на обобщени изводи относно бъдещия законодателен  мо-

дел за потребителската несъстоятелност в България.
Научното изследване е базирано на методология, която включва  общи 

научните  методи:  анализ,  синтез,  индукция,  дедукция.  Паралелно  с  тях  са 
използвани и специфични методи в правната доктрина: сравнителноправен, 
нормативен, исторически и системен метод.
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Научното изследване е съобразено с нормативната регламентация към 
месец септември 2021 г.

Глава първа

Възникване и доктринални учения  
за потребителска несъстоятелност

1.1. Историческо развитие на проблема  
за потребителската несъстоятелност 

От гледна точка на историческото развитие проблемът за потребител-
ската несъстоятелност не може да се разглежда откъснато от общия проблем 
за несъстоятелността в отделната държава, поради обществената и регулатор-
ната връзка между тях. Възникването на института за потребителската несъс-
тоятелност е в тясна връзка с еволюцията на правната уредба относно търгов-
ската несъстоятелност. 

Исторически  факти  за  необходимостта  от  създаване  на  аналогична 
процедура  за  несъстоятелност  на  отделните  физически  лица,  подобно  на 
търговската несъстоятелност, са налични още от 1883 г. При приемането на  
Bankruptcy Act в Англия се повдигат дискусии за създаване на законова ре-
гулация  относно  личния  фалит  (Ramsay  2017).  В  съвремието  въпросите  за 
потребителската несъстоятелност са в полезрението на  законодателствата в 
отделните държави от 1979 г., като с особена острота този въпрос се поставя 
след световната икономическа криза от 2008 г.

Прегледът на правната доктрина показва липса на единен подход относ-
но критериите, прилагани за отграничаване на отделните периоди, през които 
еволюира развитието на несъстоятелността като обществен и правен инсти-
тут. На основата на различната характеристика на правилата, регулиращи от-
ношенията между  длъжника  и  кредиторите му, Смольский  (2003)  предлага 
следнитe етапи: 

а) първоначален етап за уреждане на отношенията, основан на морални, 
религиозни, социални правила и норми, който завършва към 326 г. пр.н.е.; 

б) етап на правно рeгулиране, чието начало е поставено в древното рим-
ско право. 

В научните изследвания изследователите Dupoux и Nerguararian (2012) 
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извеждат на преден план като критерий характера на отговорността на длъж-
ника и на тази  основа  обособяват следните периоди за развитието на несъс-
тоятелността: 

а) период на лична отговорност на длъжника; 
б) период на имуществена отговорност; 
в) етап на трансформиране на несъстоятелността от обществен в правен 

институт. 
Именно в периода на имуществената отговорност на длъжника, устано-

вен от римското право, в рамките на процедурата „missio in possessionem“  се 
намират и първите наченки на зараждане на института на несъстоятелността. 
Характерно  за посочената процедура е възможността кредиторите да бъдат 
допуснати до владение на имотите на длъжника с цел съхранение и надзор. 

Сериозен  тласък  в  развитието  на  правния  регламент  на  несъстоятел-
ността  дава  римското право,  чиито постулати и  институти  са  възприети  от 
националните системи в отделните държави. На тази основа възниква и про-
цес по създаване на отделни национални законодателства, което води до из-
граждането на две основни системи на правото в световен мащаб: системата 
на общото право и системата на континенталното право. 

В резултат на този исторически процес се развива и законодателството 
на България, което е в непосредствена връзка със системата на континентал-
ното право. В частта за търговската несъстоятелност са реципирани норми от 
Германия, Франция, Румъния, Унгария, както по отмененото, така и по дейст-
ващото ни право (Кацаров 1990). Характерно за българската регламентация е, 
че към момента на приемането на първия Търговски закон (ТЗ) се изгражда 
дуалистична правна система, в резултат на което през 1897 – 1898 г. се създава 
и специална правна уредба за търговците на основата на френската система 
за несъстоятелността (Стефанов 2014). Дуалистичният подход за разделното 
правно регулиране на лицата търговци и  физическите лица е отменен с прие-
мането на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) през 1950 г. За периода 
от 1950 до 1991 г. се възстановява общият правен режим и в страната ни се 
прилага единно гражданско законодателство за всички физически лица. През 
1991 г., с приемането на актуалния ТЗ, в България отново се въвежда прин-
ципът  за  дуализъм при  регулиране на  търговските  отношения,  а материята 
на несъстоятелността е уредена през 1994 г. с приемането на специална част 
четвърта от ТЗ. 
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Пряката връзка на действащия ТЗ спрямо проблема за несъстоятелност-
та на физическите лица е във  възможността за откриване на производство и 
спрямо лица нетърговци (Тянкова 2010), но съдружници в персонални друже-
ства (събирателно, командитно дружества, включително и в гражданско дру-
жество). Основанието за допустимостта на производството е в личната и нео-
граничената отговорност, която те носят като съдружници за задълженията на 
търговското дружество, без да е необходимо да са налице общите предпостав-
ки за неплатежоспособност или свръхзадълженост. Сериозно влияние в раз-
витието на нормативната уредба в отделните европейски държави притежа-
ват анализите и препоръките, предоставяни от органите на ЕС. След 2010 г.,  
поради членството на България в ЕС, вътрешното ни право е под влияние на 
процесите на хармонизация с цел успешно функциониране на  европейския 
пазар. Считано от 2015 г., в резултат на препоръки от Европейската комисия, 
множество държави модернизират правото си при неплатежоспособност на 
физическите лица, като предвиждат специални разпоредби, обособени в от-
делен  акт  или  като  част  от  действащ  общ  закон. В  държави  като Австрия, 
Белгия, Чешката република, Кипър, Германия, Латвия, Малта, Нидерландия, 
Полша, Словения, Великобритания и в източна Франция общото законодател-
ство относно несъстоятелността се прилага и за частни лица при условията на 
свръхзадълженост. С особено значение за разглеждания проблем е Директива 
ЕС 2019/1023 на Европейския Парламент и на Съвета от 2019 г. (Европейски 
парламент 2019), която препоръчва на държавите членки в най-кратки сроко-
ве да прилагат разпоредбите на директивата за опрощаване на дълговете за 
лицата търговци и спрямо потребителите. 

С оглед възприемането на конкретен законодателен подход от същест-
вено значение е наличието на широка обществена подкрепа. В тази връзка е 
направено проучване, съгласно което обществената нагласа в България относ-
но възможността физическите лица да обявят самостоятелно фалит варират в 
следните граници: с положителен отговор – 71, 3 %; с отрицателен отговор –  
24, 9%; без отговор – 3, 8 %, като 82 % от анкетираните предпочитат приемане 
на отделен и специален закон ( Институт за правни инициативи 2018). В тези 
анализи същността на процедурата при неплатежоспособност на физическо-
то  лице  се  разглежда  като  рационален  изход  и  ново  начало  за  излизане  от 
лична финансова криза. От посочените емпирични данни се оформя заклю-
чението, че изричното регламентиране на правото да се обяви личен фалит в 
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съзнанието на гражданите е като потенциална превантивна мярка, а не като 
санкционна процедура. В този смисъл правото на личен фалит от позицията 
на длъжника може да се разглежда през призмата на субективните граж-
данските права.

В  българската  парламентарна  практика  съществуват  проектозакони, 
предназначени за регулиране на потребителската несъстоятелност в послед-
ните три години. През 2017 г. се подготвя законопроект в правната комисия 
на Народното събрание по посочената проблематика, озаглавен Законопроект 
за защита при свръхзадълженост на физически лица от 21.07.2017 г. Вторият 
проект е под наименование Закон за несъстоятелността на физическите лица 
(ЗНФЛ) от 2019 г. в изпълнение на задължението, произтичащо от Директива 
2019/1023. Липсата на  конкретна  визия  за  създаването на  специален  закон, 
съобразен с конкретните правни и икономически условия в страната, нала-
га през 2021 г. да се приеме като компромисен вариант регламентирането на 
абсолютен   давностен срок от 10 години  (Голева 2021),  след изтичането на 
който се погасяват паричните вземания срещу физическите лица, независимо 
от прекъсването ѝ, освен ако задължението е отстрочено или разсрочено (чл. 
112  от  ЗЗД). Приемането  на  подобен  подход,  по  наше мнение,  притежава 
временен и преходен характер, до изграждането на конкретен правен модел, 
основан на съвременното равнище на теоретичните и законодателните реше-
ния в отделните държави.

Поради  липса  на  специално  законодателство  у  нас  практиката  е  раз-
работила процедури, с оглед на които физическото лице може да преодолее 
неплатежоспособността си и да продължи своята дейност. Те се свеждат до 
следните правни способи: 

а) сключване на индивидуални споразумения с кредиторите за реорга-
низация на дълга – включват мерки, свързани със спиране на плащанията за 
определен период, предотвратяване на задълженията и изготвяне на погасите-
лен план; 

б) доброволна продан на имуществото на длъжника с цел постигане на 
максимална пазарна цена; 

в) прехвърляне на право на собственост върху отделни права с цел пога-
сяване на дълг;

г) определяне на временен управител на имуществото; 
д) прилагане на законодателството на държава от ЕС, което урежда т.нар. 
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потребителска несъстоятелност и срещу физическо лице, което е български 
гражданин с цел решението да се приложи и на територията на Р България по 
силата на членството в ЕС. 

Посочените общи правни способи за преодоляване на индивидуалната 
неплатежоспособност не са в състояние да постигнат универсално разреша-
ване на проблема за потребителската несъстоятелност на национално ниво. 
Поради това, по наше мнение, е налице необходимост от създаване на правна 
уредба за потребителската несъстоятелност в България, която да се основа-
ва на: а) достиженията спрямо корпоративната несъстоятелност (Bachvarova  
2016); б) историческите и националните особености; в) наличните теории в 
специализираната литература; г) европейските препоръки и директиви.

Важно е да се подчертае, че с Директива (ЕС) 2019/1023 се предвиж-
да възможност  за опрощаване на  задълженията на физически лица, упраж-
няващи  търговска  дейност,  занаят  или  професия,  като  се  определя  срок  до 
17.07.2021 г. държавите да се съобразят с нея. Предложението на ЕК е държа-
вите да предприемат стъпки за пълно опрощаване на задълженията на пред-
приемачите физически лица след изтичането на определен период от време, 
не по-дълъг от три години. На тази база, както и с оглед на правната симетрия, 
институтът за „опрощаване на дълг“ следва да се възприеме и по отношение 
на физическите лица, които не развиват стопанска дейност, но са в състояние 
на свръхзадълженост. Допълнителен аргумент е и във възможността, предос-
тавена  от Директива  2019/1023,  държавите по  тяхна преценка  да  разширят 
прилагането на процедурите по несъстоятелност и спрямо физическите лица, 
които не са предприемачи. Съгласно посочените основни положения в Дирек-
тива 2019/1023 се извежда заключението за хармонизиране на националните 
законодателства на държавите членки на ЕС в частта за прилагане на институ-
та за опрощаване на дълг и за двете категории физически лица: предприемачи 
и нетърговци. 

С оглед на  гореизложеното се обосновава и научният интерес от раз-
глеждането на доктринални  становища в  литературата и  отделни  законода-
телни подходи, които, на основата на систематичния, нормативния и истори-
ческия метод, в синтезиран вид представят особеностите и предимствата на 
процедурите по обявяването на личен фалит. 
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1.2. Теоретични концепции за същността  
на потребителската несъстоятелност

В икономическата литература  са налице  становища,  които характери-
зират несъстоятелността като обществен институт. Според Гаврилова (2008) 
той включва система от формални и неформални норми на взаимодействие на 
субектите на пазара, обезпечаващи икономически приемливо разрешение на 
конфликтна ситуация, породена от невъзможност да се плащат дълговете по 
пътя на ликвидацията или реорганизацията с цел да се извърши заздравява-
не на икономиката като цяло. Към елементите на този институт се посочват:  
а) акцент върху превантивните мерки за предотвратяване на фалитите с цел 
поддържане  на  равновесие  на  пазара;  б)  разпространението му  във  всички 
области  на  икономическите  отношения  и  постепенно  изграждане  на  съот-
ветната правна база не само в търговските отношения, но и в гражданското 
и  наказателното  право;  в)  формиране  на  институционално-организационна 
база, т.е. органи, които са отговорни за изграждането и функционирането на 
съответен механизъм; г) решаване на социалните проблеми поради фалит на 
предприятията.

С оглед основното предназначение на института на несъстоятелността 
отделни автори (Осипов 2015; Шолохова 2016) го определят като антикри-
зисен инструмент. Основният аргумент е в целта на производството да съ-
действа за максимална възвръщаемост на дълга в полза на кредиторите, а от 
друга страна да осигури спрямо длъжника процедура за ликвидиране на за-
дълженията и съхраняване на потенциалните възможности за бъдеща реали-
зация. От края на XIX в. е налице по-различна концепция за банкрута изобщо, 
а именно: като процедура за преход на собствеността от този, който не може 
да я използва ефективно, към лицето, което знае как да извлече полза от нея 
(Попов 2011).

В правната теория отделните теоретични концепции и доктринални тези 
от значение за производството по несъстоятелност могат да се систематизират 
по следния начин : 

А. Базови, с оглед на основните цели, заложени от законодателя в регла-
мента на отделните закони. 

В. Специфични, с оглед на отделни отличителни страни на самото про-
изводство по несъстоятелност.
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A. Към базовите концепции отнасяме: утвърдената в американското за-
конодателство концепция за „fresh start“ (ново начало), съответно в Европа за 
„втори шанс“, като след 2015 г. насоките на Европейската комисия са преори-
ентиране към концепцията за „fresh start“. Към тази група отнасяме и концеп-
цията за балансиране на интересите на всички участници в производството –  
обстоятелство, което води до стабилизиране на отношенията в икономиката и 
в обществото като цяло.

1. Терминът „ново начало“ е обобщаващ за въведената политика от дър-
жавните органи в САЩ за предоставяне на облекчения на длъжниците, идея 
с дълъг исторически път на развитие (Hallinan 1986). Тя е възприета като ос-
новна концепция в американското право както за корпоративната, така и за 
потребителската  несъстоятелност  (Porter,  Thorne  2006;  Iancu  2012;  Jackson  
1986). Сърцевината на посочената концепция е във възможността за освобож-
даването на честния длъжник от личната му отговорност за задълженията при 
определени от законодателството условия  (Howard 1987). Tabb (1990) опре-
деля  fresh  start не само като правна, но и като културна по своята същност 
концепция. Особено внимание се обръща на рехабилитационните процедури, 
както и на превантивните мерки, които се предприемат в извънсъдебната фаза 
преди откриването на производството по несъстоятелност. С оглед на тях са 
налице и икономически модели и методи, които могат да бъдат използвани за 
прогнозиране на неплатежоспособност (Beaver 1967).

2. В Европа доминираща в сферата на несъстоятелността е концепци-
ята  за  втори шанс    (Доклад  на  комисията  2012) Първият  закон,  регулиращ 
проблемите за потребителската несъстоятелност, е приет в Дания през 1984 г.  
(Kilborn 2016), като реформи на европейските законодателства по пътя на тях-
ната хармонизация, настъпи след 2011 г. (Wessels 2015). Основната тенденция 
е за въвеждането на реорганизационни процедури, сключване на споразуме-
ния с кредиторите, което увеличава възможността за възвръщаемост на тех-
ните вземанията.(Wilkinson, Ewer, Stephenson 2015). 

3. В Русия проблемът за обявяване на физическо лице като неплатежо-
способно се регулира от общия закон за несъстоятелността в сила от 1.10.2015 г.  
(Иванова, Барников 2016). Основната научна концепция, която се прилага, е 
за балансиране на интересите на всички участници в спора за несъстоя-
телността (Свириденко 2011). 

B. Теоретични концепции, обобщени на основата на отделни еле-
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менти от производството по несъстоятелност. За анализ на същността на 
производството по несъстоятелност отделни автори акцентират върху различ-
ни негови съществени елементи, върху които изграждат и съответните  теоре-
тични концeпции. В тази връзка в специализираната теория са аргументирани 
следните по-важни от методологическа гледна точка теории. 

1. Теория за колективния характер на производството (Rajak 2008). Тя 
акцентира върху общата колективната процедура, която предоставя възмож-
ност на всички кредитори едновременно да удовлетворят вземанията си. Пре-
димството за длъжника е в обстоятелството, че по този начин се освобождава 
от  многобройни  индивидуални  изпълнителни  производства  при  невъзмож-
ност да изпълнява задълженията си.

2. Теория за полезността на потребителите. Като най-важна политика 
в основата на несъстоятелността се изтъква възможността за освобождаване 
от отговорност на нечия задлъжнялост. Исторически тази идея възниква в Ан-
глия  през 1705 г., но за първи път нормативно намира израз в американското 
законодателство чрез закона от 1898 г. (Sousa 2010).

3. Нормативна теория (Mooney 2004). Основава се на генералния прин-
цип, че законодателството за банкрута трябва да максимизира ползите на ли-
цата, които притежават права спрямо длъжника.

4. Теория за споделяне на риска (Risk sharing theory); теория за произ-
водството като процедура (Procedure theory); теория, основана на стойност 
(Value based theory). Те са изведени на основата на особеностите на производ-
ството по несъстоятелност като колективно производство, в което на кредито-
рите, чрез единна процедура, се осигурява възвръщаемост на вземанията им 
от длъжника (Azmi, Razak, Samawati 2018).

5. Теория за перспективите и ефектите на законите за несъстоятел-
ността върху предприемаческите намерения  (Estrin,  Mickiewicz,  Rebmann  
2017). Авторите са на мнение, че строгостта на закона за несъстоятелността 
влияе върху предприемачите и техните решения към нови инвеститорски ини-
циативи и действия.

6. Теория за добросъвестност на длъжника. В съвременната доктрина 
принципът за добросъвестност на длъжника и за балансиране на интересите 
на всички участници в производството се извежда като фактор за ефективното 
функциониране на системата за личен фалит (Ambrasaitė, Norkus 2014.)

С оглед на извършената систематизация на отделните теоретични кон-
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цепции  се  обосновава  твърдението  за  наличие  на  доктринални  становища, 
които отразяват спецификите на производството по несъстоятелност. Поради 
това те могат да послужат като фундамент за създаване на специална правна 
регламентация, която да инкорпорира в разпоредбите съдържащите се в тях 
основни идеи. 

Глава втора

Модели за правна регламентация  
на потребителската несъстоятелност

2.1. Законодателни подходи при уреждане  
на потребителската несъстоятелност в отделни държави

На  основата  на  актовете  на  Европейския  съд  по  правата  на  човека  в 
правната  теория  Афанасиев  и  Бумажкина  (2016)  систематизират  следните 
принципи и задачи на института на потребителската несъстоятелност: 

а) вземанията на кредиторите се третират като негова собственост и ос-
вобождаването на длъжника от тях лишава кредиторите от тази собственост; 

б) целта на личния фалит е запазване и защита на човешкото достойн-
ството и недопускане на толкова обременителни дългове, които водят до сил-
но обедняване на лицето; 

в) постигане на законни, социални и икономически интереси чрез оси-
гуряване на справедлив баланс на интересите на заинтересованите лица. 

Поради особеностите на законодателствата в отделните държави могат 
да се систематизират различни законодателни подходи при регламентиране на 
проблема за фалит на физически лица (Бъчварова 2019). Във връзка с направе-
но проучване при анализ на отделни законодателни актове се констатира, че:

1. САЩ притежават законодателство в сферата на несъстоятелността от 
1898 г., като съществена реформа е извършена през 1978 г. В правната уредба 
на САЩ – в Bankruptcy Code (BC) – са налице отделни параграфи (глава 7 и 
гл. 13), които регулират несъстоятелността, не само на отделните компании, 
но и на физически лица (Бъчварова и др. 2018: 71). Впоследствие се приема 
Закон за предотвратяване на злоупотребите с несъстоятелност и защита на по-
требителите от 2005 г. (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection 
Act of 2005 – BAPCPA) като специално законодателство. Критерий за подава-
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не на заявление за обявяване в несъстоятелност на физическо лице е текущият 
месечен доход на длъжника, от който се приспадат допустимите разходи, пре-
смятат се като обща величина за следващите пет години и се съпоставят със 
средния доход в държавата. С цел предотвратяване на  злоупотреби, при усло-
вие че размерът на текущия доход на длъжника е по-голям от средния размер 
на дохода в държавата,  той подлежи на проверка за притежаваните от него 
средства. Предвижда се период на допълнително консултиране на длъжника 
от специална  Агенция за кредитно консултиране или неправителствен орган 
в рамките на 180 дни преди подаване на заявлението за откриване на произ-
водството. Основната цел е по този начин длъжникът да се подпомогне при 
управление на собствените си финанси. За да получи право за освобождаване 
от отговорност, длъжникът също така трябва да завърши курс за финансово 
управление. Предвидени са презумпции за наличие на измами (например при 
покупка на определен от закона артикул на стойност над 500 долара в рамките 
на 90 дни от подаването на иска).

2. В Германия е налице отделно законодателство, което урежда т.нар. част-
но банкрутство. Германският кодекс за несъстоятелността (Insolvenzordnung, 
InsO) е ревизиран през 2012 г., като освобождаване от дълг се допуска след 
изтичане на определен срок от 5 години при спазване на добро поведение. В 
изпълнение на препоръките от Директива 2019/1023 ЕС през 2020 г. в Герма-
ния се извършва сериозна реформа на законодателството, свързано с несъс-
тоятелността. Част от нея е въвеждането на отделен „Закон за допълнително-
то съкращаване на производството по освобождаване от остатъчен дълг и за 
адаптиране на свързаните с пандемията разпоредби в дружественото и коо-
перативното право, правото на сдруженията и фондациите, както и наемното, 
и арендното право“. В нормативния акт се предвиждат изменения в частта за 
опрощаване на дълговете на физически лица, като приложението на  закона 
се отнася както за физически лица предприемачи, така и за физически лица 
нетърговци. Освобождаване на остатъчните дългове на длъжника се допуска 
при наличие на добросъвестност и при невъзможност да се изплатят задълже-
нията след продажба на цялото му секвестируемо имущество или ако е прех-
върлил всичките си трудови, или сходни на тях доходи за 3 години в съответ-
ствие с изискванията на Директива 2019/1023 (Василев 2021). Нов момент в 
закона е съчетаването на института за освобождаване от дълг с последиците 
при прилагане на абсолютния давностен срок. Непогасените задължения на 
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длъжника, дори и след освобождаване от дълга, се смятат за съществуващи, 
но се трансформират в естествени, т.е. нравствени задължения. Доброволното 
им изпълнение след изтичане на давностния срок се приема за редовно и не 
подлежи на връщане.

3. В Англия и във Франция съществува специална процедура – индиви-
дуално доброволно споразумение при опасност от фалит на физическо лице. 
Тя е насочена към подпомагане на длъжника да преговаря с всички свои кре-
дитори с цел постигане на споразумение и избягване на ненужните фалити. 
Във Франция нормите, свързани с потребителите, са кодифицирани в Потре-
бителски кодекс. Към централната банка е структуриран административен ор-
ган – Комисия за дълговете на домакинствата (Даскалов 2015) – оторизиран 
да разглежда молбите при наличие на свръхзадлъжнялост. Преценката на ко-
мисията включва доколко е възможно преструктуриране на дълга чрез предо-
говаряне на задълженията и изготвяне на погасителен план до 10 години или 
опрощаване на дълга. Като компромисен вариант е мораториумът върху пла-
щанията за срок от 2 години. След този срок, при невъзможност да се погасява 
дългът, производството се отнася към съда.

4. Нормативната уредба в Русия е включена в общия закон за несъсто-
ятелността. От 2015 г. действа граждански закон (Закон №127 – ФЗ), който 
съдържа  нормативна  уредба  относно  неплатежоспособност  на  физически  
лица. Основание  за  откриването  на  производството  е  задължение  в  размер 
на най-малко на 500 хиляди рубли и забавяне на плащането в рамките на 90 
дни. Производството е допустимо и при по-малък дълг при наличие на свръх-
задълженост,  когато  имуществото  на  длъжника  не  е  в  състояние  да  погаси 
задълженията му. Срокът на производството е от 6 до 12 месеца. При основа-
телност на молбата се назначава управител (администратор) на имуществото 
с цел преструктуриране на дълга или сключване на споразумение с кредито-
рите. Като крайно средство се прилага разпродажба на определени активи на 
длъжника и погасяване на дълговете му, като остатъкът се отписва. Негатив-
ните последици за физическото лице са следните: невъзможност да напуска 
страната в рамките на периода на производството; отпада правото му да заема 
управленски функции  за период от  три  години; нова процедура  се допуска 
най-рано след 5 години и др. (Бочева 2017)

С оглед на гореизложеното се оформя заключението, че основните зако-
нодателни подходи могат да бъдат: създаване на специално законодателство, 
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пряко свързано с проблемите за потребителската несъстоятелност, от една 
страна, или включването ѝ в рамките на общите законодателни актове.

Независимо  от  различния  нормотворчески  подход  като  общи  белези, 
произтичащи от нормативния  анализ при производствата  срещу физически 
лица, можем да посочим: а) въведено е изискване длъжникът да е добросъ-
вестен, за да се открие производството; б) основанието за откриване на про-
изводството е невъзможност да се плащат дългове, липса на имущество или 
превишение на дълговете над определен минимум; в) наличие на определено 
време, през който длъжникът, най-често на основата на погасителен план, из-
плаща задълженията към кредиторите от трудовите си доходи; г) продажба на 
секвестируемо  имущество  на  длъжника  (маса  на  несъстоятелността),  сред-
ствата от което служат за погасяване дълговете; д) освобождаване/опрощава-
не на остатъка от дълга при определени от закона предпоставки. 

В някои държави, например Белгия и Франция, само физическо лице, 
което не е свързано с предприемаческа дейност, може да бъде освободено от 
дълговете, докато в Германия и Холандия това е възможно и за двете катего-
рии физически лица: потребители и занимаващи се с дребен бизнес (Gruodyte, 
Kirsien 2010)

В научните изследвания  са посочени два модела, които са определящи 
при характеристиката на института за потребителската несъстоятелност: ан-
гло-американски и континенталноправен, като в отделни държави могат 
да се открие и съчетание между тях (Цветкова 2016) . 

Характерното за англо-американския модел е, че е насочен в по-голяма 
степен към защита на интересите на длъжника чрез опростени процедури за 
освобождаване  от  дълга. Континенталноправният  е  нaсочен  към  защита на 
интересите на кредиторите и е в полза само на добросъвестните длъжници, 
които изпълняват своевременно погасителен план за частично или пълно по-
гасяване на дълговете си. От своя страна континенталноправният модел се 
подразделя на три подразновидности, в зависимост от конкретния елемент 
от процедурата, която е особена важна за конкретното законодателство: 

а) скандинавски  модел,  който  акцентира  основно  върху  добросъвест-
ността на длъжника; 

б) германо-австрийски модел, при който основният  акцент  е поставен 
върху реализацията на плана за погасяване на дълговете; 

в) френски  модел,  който  акцентира  върху  профилактичните  мерки  и 
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сравнително  строги  условия  за  освобождаването  на  дълговете  (Афанасиев, 
Бумажкина 2016).

Дори и в рамките на ЕС законодателните модели за решаване на пробле-
мите при свръхзадълженост на физическите лица съществено се различават. 
При проведено проучване на законодателствата на Германия и Великобрита-
ния се забелязват сериозни разлики в законовите условия. Докато законода-
телството в Германия налага дълъг период, след който длъжниците могат да 
получат облекчения,  то във Великобритания са налице множество алтерна-
тиви, които позволяват на длъжника за управлява дълга си (König 2016). Във 
Великобритания са въведени индивидуални споразумения, които според Pond 
(2002) поставят възвръщаемостта в още по-голяма несигурност. Той предлага 
прилагането на теорията на игрите за определяне на модел на стратегическия 
избор на кредитора с цел получаване на по-голяма част от вземането си. 

Изграждането на правен регламент, предназначен да регулира отноше-
нията при личен фалит, предполага съществуването на фундамент от принци-
пи, които да залегнат в него. Според Гаврилова (2008) като основни начала се 
очертават: 

а) принцип на сътрудничество между кредитори, длъжник, попечители, 
прилаган в САЩ, който позволява освобождаване на дълговете при добросъ-
вестност от страна на длъжника; 

б) принцип  на  социалната  полезност,  съгласно  който  при  освобожда-
ването от обременителните дългове длъжникът е в състояние да възстанови 
своята трудова дейност;

в) принцип на освобождаване на дълговете на длъжника, което води до 
отстраняване на негативните последици както за личността му, така и за ико-
номиката като цяло. 

Следователно трудността при създаването на правен регламент в отдел-
ната държава се свързва със сложността на отношенията, които се пораждат. 
От една страна, това са чисто граждански отношения и по начало не са про-
фесионални, но от друга страна, са и отношения между финансови, държавни 
структури и органи, професионалисти, физически лица и потребители. Блан-
сирането на интересите между тях е определящо при създаването на специал-
но законодателство в сферата на потребителската несъстоятелност.
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2.2. Правен модел за потребителската несъстоятелност  
в България – етапи и перспективи

С оглед на историческите условия могат да се посочат следните фактори 
от значение за еволюцията на потребителската несъстоятелност в България: 
развитие  на  института  на  корпоративната  несъстоятелност,  от  една  страна, 
и присъединяването на България  към ЕС. По мнение на  автора,  с  оглед на 
еволюцията на идеята за несъстоятелността в исторически аспект е възможна 
следната периодизация : 

А. Правна уредба на корпоративната несъстоятелност,  която  пре-
минава през: а) първи етап – до 326 г.пр.н.е.; б) втори етап – създаване и ут-
върждаване  на  римското  право;  в)  трети  етап  –  обособяване  на  световните 
системи на common law и civil law; г) четвърти етап – приемането на първите 
кодекси в отделните държави (САЩ, Франция, Германия). 

Б. Правна уредба на ниво Европейски съюз, която преминава през:
а) първи етап – хармонизация на правилата за корпоративната несъсто-

ятелност в рамките на ЕС; б) втори етап – обособяване на подраздел на прав-
ната уредба, отнасяща се до потребителската несъстоятелност и отделянето ѝ 
от общия регламент на несъстоятелността. 

Необходимостта от правно регулиране на потребителската несъстоятел-
ност в България се обуславя от показатели, които могат да се подразделят в 
две основни категории: икономически и правни. На основата на  събраните 
статистически данни от БНБ се констатира растеж на паричните средства, от-
пуснати от банковите институции в полза на нефинансови предприятия, до-
макинства и НТДОО. Тяхната динамика може да бъде проследена в таблица1.

Таблица 1

Динамика на кредитите за периода 2016 – 2020

Година 2016 2017 2018 2019 2020

Брой кредити 2 741 743 2 746 507 3 065 552 3 171 576 2 912 790

В хил. лв. 49 176 457 50 828 565 54 739 350 58 826 557 61 503 859

Изготвена от автора (Източник: Статистически отчети на Българска народна банка
https://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StDepositsAndCredits/
StDCQuarterlyData/index.htm?forYear=2020).
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На база на горепосочените статистически данни, за целия разглеждан 
период от 2016 до 2020 г., общата сума на кредитите е в размер на 275 074 
788 лв. От движението на кредитите се констатира значително увеличение на 
техния   размер. Освен като кредитополучатели от банки съществуват и фи-
зически лица, които могат да попаднат в състояние на личен фалит поради 
следните условия: a) получават ниски доходи с оглед на потреблението, което 
е необходимо за издръжка и живеене; б) нямат постоянни доходи; в) не могат 
да бъдат потребители на банкови услуги, с оглед на непостоянния характер 
на доходите и имат натрупана текуща задлъжнялост. Посочените емпирични 
данни са основание за обосновано предположение за висок риск на задлъжня-
лост, а оттук и за неплатежоспособност на физически лица.

От правна гледна точка в България основните положения, от които 
се ръководи  законодателят при изготвянето на правната регламентация при 
корпоративната и в проектите за потребителската несъстоятелност, са: а) да 
се осигури възможност за преодоляване на неплатежоспособността; б) спра-
ведливо  разпределение  и  удовлетворяване  на  вземанията  на  кредиторите;  
в) възстановяване на социалната и трудова активност. Важен момент в про-
изводството е да се осигури баланс в интересите на отделните участници и 
на тази база да се гарантира равноправното им третиране в производството. 
Поради това съдът е задължен на всички етапи от производството да следи за 
наличието на добросъвестност на длъжника. Паралелно с това и при потре-
бителската несъстоятелност предоставянето на втори шанс и перспектива за 
ново начало също са част от фундаменталните цели, върху които следва да 
бъде изградена правната уредба. 

С оглед гореизложеното, в съответствие с реалната икономическа обста-
новка в страната, бъдещият законодателен модел на България, свързан с реша-
ването на въпросите относно потребителската несъстоятелност на основата 
на модела в България за търговската несъстоятелност, може да се представи 
по следния начин. 

Способите за прилагане  на  института  за  потребителската  несъсто-
ятелност  могат  да  бъдат  диференцирани  в  две  категории:  a)  алтернативни; 
б) задължителни, които се развиват в съдебната фаза, но са в зависимост от 
наличието на различни законовите предпоставки. Алтернативен метод и при 
потребителската несъстоятелност може да е сключване на извънсъдебно спо-
разумение, което да се допуска по всяко време на производството. Чрез него 
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длъжникът  и  кредиторите  му  имат  възможност  да  предвидят  реформиране 
на дълга, разсрочване, отсрочване, подновяване на задълженията, опрощава-
не и други саниращи мерки за възстановяване на платежоспособността. Ос-
вен този способ като алтернативни, но като съдебни  процедури, могат да се 
приложат следните варианти, в зависимост от доходите на длъжника: а) пре-
структуриране на дълговете с одобряване на погасителен план; б) продажба 
на секвестируемото имуществото на длъжника; в) обявяване в несъстоятел-
ност при липса на доходи и имущество.

Като най-благоприятна за длъжника процедура може да се посочи обя-
вяване на несъстоятелност с приемане на погасителен план. Основните по-
ложения в него се  свеждат до:  а) максимален срок  за погасяване 3  години;  
б) да е предвидено погасяване както на 50 % от обезпечените, така и на 50 % 
от необезпечените вземаниия; в) кредиторите да запазват правата си по удов-
летворяване на задълженията, за които е предоставено допълнително обезпе-
чение като ипотека, залог и др.; г) опрощаване на задълженията да се допуска, 
при условие че длъжникът е добросъвестен и спазва сроковете за погасяване 
на задълженията съгласно приетия план. С негово съгласие да се допуска и ос-
ребряване на несеквестируемо имущество с цел максимално удовлетворяване 
на правата на кредиторите.

При несъстоятелност с ликвидация основната предпоставка е липса на 
месечни доходи, надвишаващи определен несеквестируем минимум. Основ-
ният способ за това е продан на имуществото, като получените суми подлежат 
на разпределение между кредиторите. След изтичане на 3  години и добро-
съвестност на длъжника остатъкът от дълга да се опрощава, като съдебното 
производство се прекратява.

Обявяване в несъстоятелност при липса на доходи е такъв способ, при 
който не  са  налице  доходи и  секвестируемо имущество,  което  да  служи  за 
погасяване на дълговете на длъжника. Когато липсата на доходи е трайно със-
тояние в рамките на определен период от време, то на това основание да могат 
да се опрощават задълженията. Когато е налице недобросъвестност, укриване 
на доходи и други злоумишлени действия, с цел да се увредят кредиторите, 
опрощаването се явява правно и икономически неоправдано. 

В обобщен вид изводите от допустимите способи в производството за 
потребителската несъстоятелност могат да се отразят във фиг.1.



93

25 
 

Обявяване в несъстоятелност при липса на доходи е  такъв способ, при 

който не са налице доходи и секвестируемо имущество, което да служи за 

погасяване на дълговете на длъжника. Когато липсата на доходи е трайно 

състояние в рамките на определен период от време, то на това основание да 

могат да се опрощават задълженията. Когато е налице недобросъвестност, 

укриване на доходи и други злоумишлени действия, с цел да се увредят 

кредиторите, опрощаването се явява правно и икономически неоправдано.  

В обобщен вид изводите от допустимите способи в производството за 

потребителската несъстоятелност могат да се отразят във фиг.1. 

 
 

Фиг. 1. Способи за погасяване на дълговете 

 

На основата на извършения нормативен анализ се систематизират 

следните предимства от приемането на специален закон за потребителската 

несъстоятелност: а) законодателството на България във висока степен ще се 

хармонизира със законодателствата на отделните държави членки на ЕС; б) 

осигурява се приложението за  „опрощаване на дълг“,  което се извършва не 

 

-

 

Алтернативен 
способ 

Извънсъдебно 
споразумение 

Погасителен 
план 

Ликвидация на 
имущество 

 

Несъстоятелност 
при липса на 

имущество 

Процедури  
в открито 

производство по 
несъстоятелност  

Фиг. 1. Способи за погасяване на дълговете

На  основата  на  извършения  нормативен  анализ  се  систематизират 
следните  предимства  от  приемането  на  специален  закон  за  потребителска-
та несъстоятелност: а) законодателството на България във висока степен ще 
се хармонизира със законодателствата на отделните държави членки на ЕС;  
б) осигурява се приложението за „опрощаване на дълг“, което се извършва 
не  автоматично,  а  от  съда  при  строго  определени  от  закона  предпоставки;  
в) ограничават се икономическите и социалните разходи, свързани с процеса 
по намаляване на задлъжнялостта; г) преструктурирането на дълговете уве-
личава възможността за тяхната събираемост; д) опрощаването на дългове-
те съдейства за закрила на трудовите и социалните права на потребителите;  
е)  стимулира  се  ново  потребление; ж)  увеличава  се  икономическата  актив-
ност; з) имуществото на длъжника служи за неговото справедливо разпреде-
ление между кредиторите в рамките на общо съдебно производство; и) пости-
га се обща стабилност в икономическите отношения.

В момента в страната за физическите лица се прилага абсолютният дав-
ностен срок от 10 години съгласно чл. 112 от ЗЗД (ДВ, №102, 2020). По сила-
та на този текст с изтичането на 10 години се погасяват паричните вземания 
срещу физическите лица,  независимо от прекъсването на давностния  срок, 
освен когато  задължението  е отсрочено или разсрочено. Правната уредба  е 
императивна по характер, което изключва уреждането на отношенията между 
длъжника и кредитора на основата на съглашение между тях. Характерно за 
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погасителната давност е, че в рамките на определен от закона срок, при без-
действие от страна на кредитора, се погасява правото му на иск, респ. правото 
на принудително изпълнение на задължението му. Погасяването на посочени-
те процeсуални права на кредитора предполага активност на длъжника. За да 
се постигнат последиците на давността, е необходимо  изрично негово волеи-
зявление пред държавен орган за изтекъл давностен срок (ВКС 2011). Общото 
правило е, че съдилищата служебно не прилагат давностните срокове. 

На основата на сравнително-правния метод могат да се посочат следни-
те отличия между института за „опрощаване на дълг“ и абсолютната погаси-
телна давност, систематизирани в таблица 2.

Таблица 2

Сравнение между „опрощаване на дълг“ и абсолютен давностен срок

Опрощаване на дълг при специален 
закон за потребителска несъстоятелност

Абсолютна погасителна давност
по ЗЗД

1.  Цел  на  производството  е  справедливо 
удовлетворяване на кредиторите и  възста-
новяване  на  неплатежоспособността  на 
длъжника

1.  Целта  на  погасителната  давност  е  да 
трансформира  фактическото  състояние  в 
правно  положение  поради  бездействие  на 
кредитора да събере вземането си

2. Производството се инициира от длъжник 
или кредитор/и

2.  Производството  се  води  от  кредитор, 
като длъжникът е в позицията на ответник 

3.  Погасява  вземането  като  материално 
право на кредитора

3. Погасява процесуалното право на иск и/
или правото на принудително изпълнение 

4. При изпълнение на дълга след опроща-
ването, то се смята за без основание  и под-
лежи на връщане

4.  Задължението на длъжника остава  като 
„нравствен дълг“. Изпълнение след изтича-
не на давностния срок е редовно и не може 
да се претендира обратно

5.  Прилага  се  само  за  добросъвестните 
длъжници

5. Прилага се за всички длъжници, незави-
симо от добросъвестността им. 

6. Колективен характер на съдебното про-
изводство с всички заинтересовани лица

6. За всеки дълг е необходимо завеждането 
на отделно съдебно производство

7.  Опрощаването  на  дълг  се  извършва  от 
съда при строго определени предпоставки

7. Погасителната давност изисква възраже-
ние от страна на длъжника. Съдът служеб-
но не прилага давностните срокове

8. Стимулира длъжника към трудова актив-
ност, ако е налице погасителен план

8. Представлява период от време, за което е 
необходимо бездействие на страните
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9.  Налице  е  надзор  върху  доходите  и  от 
страна на доверено лице синдик

9. Не е налице промяна в правното положе-
ние на длъжника

10. Длъжникът няма право свободно да се 
разпорежда с имуществото си 

10.  Длъжникът  не  е  ограничен  в  правото 
си да извършва разпоредителни действие с 
имуществото в рамките на давностния срок

11. Осигурява възможност  за  справедливо 
разпределение на секвестируемото имуще-
ство  спрямо  всички  кредитори  в  рамките 
на един процес

11.  Предполага  множество  съдебни  про-
изводства  и  индивидуални  принудителни 
действия спрямо длъжника

12. Дългът престава да съществува и като 
материално право, и като процесуална въз-
можност да се събере принудително

12. Материалното право на вземане в полза 
на кредитора продължава да съществува

Изготвено от автора на основата на общото учение за опрощаване на дълг, 
несъстоятелност и погасителна давност.

С оглед на извършения нормативен анализ, на основата на сравнител-
но-правния метод, се констатират съществени различия между несъстоятел-
ността и погасителната давност, както от гледна точка на целите,  заложени 
от законодателя, така и от гледна точка на съдържанието и последиците при 
прилагането им. Във връзка с това се оформя заключението, че въведеният 
от българския законодател абсолютен давност срок, след изтичането на кой-
то  паричните  вземания  срещу  физическите  лица  се  погасяват,  независимо 
от прекъсването, освен при разсрочване и отстрочване, не е в състояние да 
осъществи целите и да замести производство по несъстоятелност. Необходи-
мостта от създаването на специална уредба за потребителската несъстоятел-
ност произтича и от препоръките на ЕС за преструктуриране и опрощаване на 
дълговете като следствие от политиката в Европа. Това предполага производ-
ството по несъстоятелност да се изгради не като санкционно по характер за 
неплатежоспособния длъжник, а като възможност за възстановяване на ико-
номическата му активност.

Заключение

На основата на извършения исторически и нормативен анализ се офор-
мят следните изводи относно модела, свързан с правния режим на потреби-
телската несъстоятелност в България:

1. Потребителската  несъстоятелност,  като  обществен  и  правен  инсти-
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тут, възниква и еволюира на базата на развитието на общия институт за кор-
поративната несъстоятелността. Поради това в отделни държави като САЩ 
правната уредба се съдържа в общия закон за корпоративната несъстоятел-
ност, който предвижда процедури и при неплатежоспособност на физически 
лица.

2. На съвременния етап регламентирането на потребителската несъсто-
ятелност в България е необходимост, поради членството на страната в ЕС и 
процесите по хармонизиране на националните законодателства в тази сфера. 
По този начин ще се осигури изпълнение на препоръките на ЕС в Директива 
2019/1023, както и осъвременяване на законодателството ни с общите тенден-
ции в Европа и отделните европейски държави.

3. Подходящ законодателен подход е приемането на специален закон за 
потребителската несъстоятелност, който да гарантира правото на фалит като 
основно гражданско право и като превантивен механизъм за оздравяване при 
наличието на лична финансова криза. Приемането на отделен закон е в със-
тояние окончателно да разреши въпросите по повод свръхзадълженост на фи-
зически лица при отчитане на интересите на всички заинтересовани страни.

4. В  основата  на  нормативната  уредба  за  потребителската  несъстоя-
телност в България следва да е утвърдената доктрина за добросъвестност на 
длъжника и за освобождаване от дълг при максимална възвръщаeмост в полза 
на кредиторите. Прилагането на мярката „освобождаване от дълг“ по наше 
мнение следва да се използва  в краен случай, след изчерпване на въведените 
оздравителни процедури по реорганизация на дълга или предоговарянето му 
чрез погасителен план в рамките на производството. Предпоставка за това е и 
въвеждането на период от време за наблюдение върху действията на длъжни-
ка с цел установяване на неговата добросъвестност. За да се преодолеят опити 
за използване на производството за користни цели, важен аспект от правната 
уредба е регламентирането на срок (например 5 години), след изтичането на 
който да се допуска повторното му прилагане спрямо същия длъжник. Във 
връзка с това е и необходимостта от осъвременяване на наказателната отго-
ворност при  умишлен банкрут (чл. 227 от НК).

5. Основното  предимство  при  процедурите  за  потребителска  несъс-
тоятелност е в отпадане на дълга на длъжника като субективно материално 
право. От този момент задължението се заличава като правно и нравствено 
по характер. За разлика от последиците при абсолютния давностен срок, при 
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който се погасява единствено и само правото на кредитора за принудително 
изпълнение на  задължението, но  самото материално право на вземане про-
дължава да съществува. При изпълнение на погасено по давност задължение, 
то се счита за редовно и не може да се претендира обратно. В този контекст 
институтът на погасителната давност не е в състояние да замести необходи-
мостта от приемане на специално законодателство при неплатежоспособност 
на физически лица в страната.
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ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ  
В БЪЛГАРИЯ –  ЕВОЛЮЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕН КЪМ ПРАВЕН ИНСТИТУТ 

проф. д-р Маргарита Бъчварова

Резюме

В научното изследване се проследява процесът по превръщане на потребителската 
несъстоятелност в България от обществен в правен институт на основата на обективните 
и  закономерните процеси. Те са свързани с особеностите в историческото развитие на 
корпоративната несъстоятелност, от една страна, и хармонизацията на отделните законо-
дателства в Европа. Разгледани са доктринални становища, които оказват влияние върху 
изграждането на правния регламент за потребителската несъстоятелност в България. Ос-
новните резултати от научното изследване са: историческа периодизация и основен из-
вод, че правният модел се основава на утвърдената доктрина за добросъвестност на длъж-
ника и за освобождаване от дълг при възвръщамеост на дълговете в полза на кредиторите.

Keywords: потребителска несъстоятелност, личен фалит, доктрини, еволюция, 
правен институт, правен модел.

THE PROBLEM OF CONSUMER BANKRUPTCY IN BULGARIA -
EVOLUTION FROM PUBLIC TO LAW INSTITUTE

Prof. Margarita Bachvarova, PhD

Abstract

This scientific research traces the process of transformation of the consumer insolvency 
in Bulgaria from a public into a legal institution based on the objective and naturally-determined 
processes. On one side they are associated with the special aspects of the historical evolution of 
the corporate insolvency, on the other hand is the harmonization of la of the European member 
states. Consideration is also given to the doctrines that work on the development of the consumer 
insolvency law in Bulgaria. The key outcomes of the scientific research are: performance of a 
historical division into periods and the basic premise that the legal method rests on the approved 
doctrine for the debtor’s good faith and for cancellation of a debt in the presence of a return on 
the debts in favor of the creditors.

Keywords: consumer insolvency, personal bankruptcy, doctrines, legal models
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ОЦЕНКА НА СЛАБАТА ФОРМА НА ЕФЕКТИВНОСТ  
И ПАЗАРНИЯТ РИСК НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 

доц. д-р  Й о р д а н  Й о р д а н о в

Въведение

Основната цел на това изследване е тестване на слабата форма на ефек-
тивност. На първо място се оценява слабата форма на ефективност на Бъл-
гарска фондова борса  (БФБ) с помощта на Веригите на Марков и на второ 
място – параметрите на стандартния модел за оценка на капиталовите активи 
(МОКА). Макар че, на пръв поглед, двете насоки изглеждат несвързани, оцен-
ката на МОКА на практика тества две хипотези едновременно – за равнове-
сието на капиталовите пазари и това, че капиталовият пазар е ефективен. При 
МОКА се акцентира върху оценката на системния риск (бета) и декомпозира-
нето на общия риск на акциите на системен и специфичен. Дали оценката на 
бета (системен риск) е статистически значима, дали пропорцията системен/
специфичен риск се променя с течението на времето – това са някои от въпро-
сите, на които се търси отговор. За оценката на слабата форма на ефективност 
се използват седмични възвръщаемости, докато за МОКА – месечни.

За постигането на целта са поставени следните задачи:
-  излагане на теоретичните основи на слабата форма на ефективност на 

капиталовите пазари;
-  характеризиране на базисните данни и проверка за стационарност с 

помощта на разширения тест на Дики и Фулър (АДФ);
-  описателна статистика на месечните данни, оценка на параметрите на 

МОКА с помощта на едноиндексния модел.
-  оценка на съотношението системен/специфичен риск и стабилността 

на бета за различни периоди.
Приложени са базисна описателна статистика на динамичните редове, 

методът на Веригите на Марков и едноиндексният модел.
Обект на изследване са листваните фирми на БФБ за период от 2000 г. 

до юни 2020 г., като извадката се формира на базата на следните ограничения:
1) фирмите да имат регулярна непрекъсната седмична (месечна) търго-
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вия;
2) да са активни към 30.05.2020 г.;
3) да имат минимум 100 седмични и 50 месечни наблюдения.
Актуалността на темата произтича от развитието на процеса по дисин-

термедиация и нарастващата роля на капиталовите пазари като алтернатива 
на банковото посредничество. От една страна, е налице нарастващо търсене 
на капиталови инструменти в резултат на нарастващата роля на развитието 
на капиталовопокривните осигурителни системи, застрахователните услуги и 
нарастващите парични спестявания на домакинствата. От друга страна, пред-
приемачите се нуждаят от източници за финансиране, с които да ограничат 
степента на ливъридж и рискови експозиции на капиталовите проекти.

1. Оценка на слабата форма на ефективност

Обзорът на ефективността на капиталовите пазари (Fama 1970) дефи-
нира ефективните капиталови пазари като такива, на които цените на ценните 
книжа отразяват напълно цялата налична информация. Тази дефиниция се ба-
зира на модела за „справедливата игра”. Даден процес е „справедлива игра”, 
ако неговата очаквана стойност е нула. В този смисъл най-добрата прогноза за 

2 
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страна, предприемачите се нуждаят от източници за финансиране, с които да ограничат 

степента на ливъридж и рискови експозиции на капиталовите проекти. 
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Обзорът на ефективността на капиталовите пазари (Fama 1970) дефинира ефективните 

капиталови пазари като такива, на които цените на ценните книжа отразяват напълно 

цялата налична информация. Тази дефиниция се базира на модела за „справедливата игра”. 

Даден процес е „справедлива игра”, ако неговата очаквана стойност е нула. В този смисъл 

най-добрата прогноза за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1, която би могло да бъде направена въз основа на 

информацията в период t, е просто 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                               (1) 

където:  

𝛦𝛦𝛦𝛦 е математическо очакване; 

 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  – информационен набор в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡; 

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 – цена на акция в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡.  

Следователно, очакваната стойност на изменението на цените е 𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0. 

За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възможно по никакъв 

начин наборът от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡 да бъде използван с цел заработване на свръхпечалби, т.е. 

печалби по-високи отколкото са естествените способности на дадения актив. Така степента 

на пазарна ефективност се обвързва с набора от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡. При тестовете на т.нар. 

слаба форма на ефективност информационният набор 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  се състои от историческите цени 

на акциите. Пазарът е ефективен в тази слаба форма, ако никой не може да използва тези 

исторически цени, за да генерира свръхпечалби. 

Моделът, с който се проверява слабата форма на ефективност, е известен под името 

„случайно блуждаене“ (Random Walk, RW)1, т.е. последователните ценови промени имат 

еднакво и независимо разпределение. За разлика от модела „справедлива игра“ се допуска 

разлика в цените (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡). Working  (1934) отбелязва, че моделът „случайно 

блуждаене“ е валиден не само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата 

борса. 

, която би могло да бъде направена въз основа на информацията в период 
t, е просто 
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цялата налична информация. Тази дефиниция се базира на модела за „справедливата игра”. 

Даден процес е „справедлива игра”, ако неговата очаквана стойност е нула. В този смисъл 

най-добрата прогноза за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1, която би могло да бъде направена въз основа на 
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разлика в цените (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡). Working  (1934) отбелязва, че моделът „случайно 

блуждаене“ е валиден не само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата 
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За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възможно по никакъв 

начин наборът от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡 да бъде използван с цел заработване на свръхпечалби, т.е. 

печалби по-високи отколкото са естествените способности на дадения актив. Така степента 

на пазарна ефективност се обвързва с набора от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡. При тестовете на т.нар. 

слаба форма на ефективност информационният набор 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  се състои от историческите цени 

на акциите. Пазарът е ефективен в тази слаба форма, ако никой не може да използва тези 

исторически цени, за да генерира свръхпечалби. 

Моделът, с който се проверява слабата форма на ефективност, е известен под името 

„случайно блуждаене“ (Random Walk, RW)1, т.е. последователните ценови промени имат 

еднакво и независимо разпределение. За разлика от модела „справедлива игра“ се допуска 

разлика в цените (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡). Working  (1934) отбелязва, че моделът „случайно 

блуждаене“ е валиден не само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата 

борса. 

;
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Актуалността на темата произтича от развитието на процеса по дисинтермедиация и 

нарастващата роля на капиталовите пазари като алтернатива на банковото посредничество. 

От една страна, е налице нарастващо търсене на капиталови инструменти в резултат на 

нарастващата роля на развитието на капиталовопокривните осигурителни системи, 

застрахователните услуги и нарастващите парични спестявания на домакинствата. От друга 

страна, предприемачите се нуждаят от източници за финансиране, с които да ограничат 

степента на ливъридж и рискови експозиции на капиталовите проекти. 

 

1. Оценка на слабата форма на ефективност 

Обзорът на ефективността на капиталовите пазари (Fama 1970) дефинира ефективните 

капиталови пазари като такива, на които цените на ценните книжа отразяват напълно 

цялата налична информация. Тази дефиниция се базира на модела за „справедливата игра”. 

Даден процес е „справедлива игра”, ако неговата очаквана стойност е нула. В този смисъл 

най-добрата прогноза за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1, която би могло да бъде направена въз основа на 

информацията в период t, е просто 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                               (1) 

където:  

𝛦𝛦𝛦𝛦 е математическо очакване; 

 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  – информационен набор в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡; 

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 – цена на акция в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡.  

Следователно, очакваната стойност на изменението на цените е 𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0. 

За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възможно по никакъв 

начин наборът от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡 да бъде използван с цел заработване на свръхпечалби, т.е. 

печалби по-високи отколкото са естествените способности на дадения актив. Така степента 

на пазарна ефективност се обвързва с набора от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡. При тестовете на т.нар. 

слаба форма на ефективност информационният набор 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  се състои от историческите цени 

на акциите. Пазарът е ефективен в тази слаба форма, ако никой не може да използва тези 

исторически цени, за да генерира свръхпечалби. 

Моделът, с който се проверява слабата форма на ефективност, е известен под името 

„случайно блуждаене“ (Random Walk, RW)1, т.е. последователните ценови промени имат 

еднакво и независимо разпределение. За разлика от модела „справедлива игра“ се допуска 

разлика в цените (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡). Working  (1934) отбелязва, че моделът „случайно 

блуждаене“ е валиден не само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата 

борса. 

 – цена на акция в момент 
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Актуалността на темата произтича от развитието на процеса по дисинтермедиация и 

нарастващата роля на капиталовите пазари като алтернатива на банковото посредничество. 

От една страна, е налице нарастващо търсене на капиталови инструменти в резултат на 

нарастващата роля на развитието на капиталовопокривните осигурителни системи, 

застрахователните услуги и нарастващите парични спестявания на домакинствата. От друга 

страна, предприемачите се нуждаят от източници за финансиране, с които да ограничат 

степента на ливъридж и рискови експозиции на капиталовите проекти. 

 

1. Оценка на слабата форма на ефективност 

Обзорът на ефективността на капиталовите пазари (Fama 1970) дефинира ефективните 

капиталови пазари като такива, на които цените на ценните книжа отразяват напълно 

цялата налична информация. Тази дефиниция се базира на модела за „справедливата игра”. 

Даден процес е „справедлива игра”, ако неговата очаквана стойност е нула. В този смисъл 

най-добрата прогноза за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1, която би могло да бъде направена въз основа на 

информацията в период t, е просто 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                               (1) 

където:  

𝛦𝛦𝛦𝛦 е математическо очакване; 

 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  – информационен набор в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡; 

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 – цена на акция в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡.  

Следователно, очакваната стойност на изменението на цените е 𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0. 

За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възможно по никакъв 

начин наборът от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡 да бъде използван с цел заработване на свръхпечалби, т.е. 

печалби по-високи отколкото са естествените способности на дадения актив. Така степента 

на пазарна ефективност се обвързва с набора от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡. При тестовете на т.нар. 

слаба форма на ефективност информационният набор 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  се състои от историческите цени 

на акциите. Пазарът е ефективен в тази слаба форма, ако никой не може да използва тези 

исторически цени, за да генерира свръхпечалби. 

Моделът, с който се проверява слабата форма на ефективност, е известен под името 

„случайно блуждаене“ (Random Walk, RW)1, т.е. последователните ценови промени имат 

еднакво и независимо разпределение. За разлика от модела „справедлива игра“ се допуска 

разлика в цените (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡). Working  (1934) отбелязва, че моделът „случайно 

блуждаене“ е валиден не само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата 

борса. 

. 
Следователно,  очакваната  стойност  на  изменението  на  цените  е 
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Актуалността на темата произтича от развитието на процеса по дисинтермедиация и 

нарастващата роля на капиталовите пазари като алтернатива на банковото посредничество. 

От една страна, е налице нарастващо търсене на капиталови инструменти в резултат на 

нарастващата роля на развитието на капиталовопокривните осигурителни системи, 

застрахователните услуги и нарастващите парични спестявания на домакинствата. От друга 

страна, предприемачите се нуждаят от източници за финансиране, с които да ограничат 

степента на ливъридж и рискови експозиции на капиталовите проекти. 

 

1. Оценка на слабата форма на ефективност 

Обзорът на ефективността на капиталовите пазари (Fama 1970) дефинира ефективните 

капиталови пазари като такива, на които цените на ценните книжа отразяват напълно 

цялата налична информация. Тази дефиниция се базира на модела за „справедливата игра”. 

Даден процес е „справедлива игра”, ако неговата очаквана стойност е нула. В този смисъл 

най-добрата прогноза за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1, която би могло да бъде направена въз основа на 

информацията в период t, е просто 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                               (1) 

където:  

𝛦𝛦𝛦𝛦 е математическо очакване; 

 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  – информационен набор в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡; 

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 – цена на акция в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡.  

Следователно, очакваната стойност на изменението на цените е 𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0. 

За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възможно по никакъв 

начин наборът от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡 да бъде използван с цел заработване на свръхпечалби, т.е. 

печалби по-високи отколкото са естествените способности на дадения актив. Така степента 

на пазарна ефективност се обвързва с набора от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡. При тестовете на т.нар. 

слаба форма на ефективност информационният набор 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  се състои от историческите цени 

на акциите. Пазарът е ефективен в тази слаба форма, ако никой не може да използва тези 

исторически цени, за да генерира свръхпечалби. 

Моделът, с който се проверява слабата форма на ефективност, е известен под името 

„случайно блуждаене“ (Random Walk, RW)1, т.е. последователните ценови промени имат 

еднакво и независимо разпределение. За разлика от модела „справедлива игра“ се допуска 

разлика в цените (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡). Working  (1934) отбелязва, че моделът „случайно 

блуждаене“ е валиден не само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата 

борса. 

.
За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възмож-

но по никакъв начин наборът от информация 
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Актуалността на темата произтича от развитието на процеса по дисинтермедиация и 

нарастващата роля на капиталовите пазари като алтернатива на банковото посредничество. 

От една страна, е налице нарастващо търсене на капиталови инструменти в резултат на 

нарастващата роля на развитието на капиталовопокривните осигурителни системи, 

застрахователните услуги и нарастващите парични спестявания на домакинствата. От друга 

страна, предприемачите се нуждаят от източници за финансиране, с които да ограничат 

степента на ливъридж и рискови експозиции на капиталовите проекти. 

 

1. Оценка на слабата форма на ефективност 

Обзорът на ефективността на капиталовите пазари (Fama 1970) дефинира ефективните 

капиталови пазари като такива, на които цените на ценните книжа отразяват напълно 

цялата налична информация. Тази дефиниция се базира на модела за „справедливата игра”. 

Даден процес е „справедлива игра”, ако неговата очаквана стойност е нула. В този смисъл 

най-добрата прогноза за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1, която би могло да бъде направена въз основа на 

информацията в период t, е просто 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                               (1) 

където:  

𝛦𝛦𝛦𝛦 е математическо очакване; 

 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  – информационен набор в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡; 

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 – цена на акция в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡.  

Следователно, очакваната стойност на изменението на цените е 𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0. 

За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възможно по никакъв 

начин наборът от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡 да бъде използван с цел заработване на свръхпечалби, т.е. 

печалби по-високи отколкото са естествените способности на дадения актив. Така степента 

на пазарна ефективност се обвързва с набора от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡. При тестовете на т.нар. 

слаба форма на ефективност информационният набор 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  се състои от историческите цени 

на акциите. Пазарът е ефективен в тази слаба форма, ако никой не може да използва тези 

исторически цени, за да генерира свръхпечалби. 

Моделът, с който се проверява слабата форма на ефективност, е известен под името 

„случайно блуждаене“ (Random Walk, RW)1, т.е. последователните ценови промени имат 

еднакво и независимо разпределение. За разлика от модела „справедлива игра“ се допуска 

разлика в цените (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡). Working  (1934) отбелязва, че моделът „случайно 

блуждаене“ е валиден не само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата 

борса. 

 да бъде използван с цел за-
работване на свръхпечалби, т.е. печалби по-високи отколкото са естествените 
способности на дадения актив. Така степента на пазарна ефективност се об-
вързва с набора от информация 
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Актуалността на темата произтича от развитието на процеса по дисинтермедиация и 

нарастващата роля на капиталовите пазари като алтернатива на банковото посредничество. 

От една страна, е налице нарастващо търсене на капиталови инструменти в резултат на 

нарастващата роля на развитието на капиталовопокривните осигурителни системи, 

застрахователните услуги и нарастващите парични спестявания на домакинствата. От друга 

страна, предприемачите се нуждаят от източници за финансиране, с които да ограничат 

степента на ливъридж и рискови експозиции на капиталовите проекти. 

 

1. Оценка на слабата форма на ефективност 

Обзорът на ефективността на капиталовите пазари (Fama 1970) дефинира ефективните 

капиталови пазари като такива, на които цените на ценните книжа отразяват напълно 

цялата налична информация. Тази дефиниция се базира на модела за „справедливата игра”. 

Даден процес е „справедлива игра”, ако неговата очаквана стойност е нула. В този смисъл 

най-добрата прогноза за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1, която би могло да бъде направена въз основа на 

информацията в период t, е просто 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                               (1) 

където:  

𝛦𝛦𝛦𝛦 е математическо очакване; 

 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  – информационен набор в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡; 

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 – цена на акция в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡.  

Следователно, очакваната стойност на изменението на цените е 𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0. 

За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възможно по никакъв 

начин наборът от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡 да бъде използван с цел заработване на свръхпечалби, т.е. 

печалби по-високи отколкото са естествените способности на дадения актив. Така степента 

на пазарна ефективност се обвързва с набора от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡. При тестовете на т.нар. 

слаба форма на ефективност информационният набор 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  се състои от историческите цени 

на акциите. Пазарът е ефективен в тази слаба форма, ако никой не може да използва тези 

исторически цени, за да генерира свръхпечалби. 

Моделът, с който се проверява слабата форма на ефективност, е известен под името 

„случайно блуждаене“ (Random Walk, RW)1, т.е. последователните ценови промени имат 

еднакво и независимо разпределение. За разлика от модела „справедлива игра“ се допуска 

разлика в цените (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡). Working  (1934) отбелязва, че моделът „случайно 

блуждаене“ е валиден не само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата 

борса. 

. При тестовете на т.нар. слаба форма на 
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От една страна, е налице нарастващо търсене на капиталови инструменти в резултат на 

нарастващата роля на развитието на капиталовопокривните осигурителни системи, 

застрахователните услуги и нарастващите парични спестявания на домакинствата. От друга 

страна, предприемачите се нуждаят от източници за финансиране, с които да ограничат 

степента на ливъридж и рискови експозиции на капиталовите проекти. 

 

1. Оценка на слабата форма на ефективност 

Обзорът на ефективността на капиталовите пазари (Fama 1970) дефинира ефективните 

капиталови пазари като такива, на които цените на ценните книжа отразяват напълно 

цялата налична информация. Тази дефиниция се базира на модела за „справедливата игра”. 

Даден процес е „справедлива игра”, ако неговата очаквана стойност е нула. В този смисъл 

най-добрата прогноза за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1, която би могло да бъде направена въз основа на 

информацията в период t, е просто 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                               (1) 

където:  

𝛦𝛦𝛦𝛦 е математическо очакване; 

 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  – информационен набор в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡; 

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 – цена на акция в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡.  

Следователно, очакваната стойност на изменението на цените е 𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0. 

За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възможно по никакъв 

начин наборът от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡 да бъде използван с цел заработване на свръхпечалби, т.е. 

печалби по-високи отколкото са естествените способности на дадения актив. Така степента 

на пазарна ефективност се обвързва с набора от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡. При тестовете на т.нар. 

слаба форма на ефективност информационният набор 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  се състои от историческите цени 

на акциите. Пазарът е ефективен в тази слаба форма, ако никой не може да използва тези 

исторически цени, за да генерира свръхпечалби. 

Моделът, с който се проверява слабата форма на ефективност, е известен под името 

„случайно блуждаене“ (Random Walk, RW)1, т.е. последователните ценови промени имат 

еднакво и независимо разпределение. За разлика от модела „справедлива игра“ се допуска 

разлика в цените (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡). Working  (1934) отбелязва, че моделът „случайно 

блуждаене“ е валиден не само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата 

борса. 

  се  състои  от  историческите  цени 
на акциите. Пазарът е ефективен в тази слаба форма, ако никой не може да 
използва тези исторически цени, за да генерира свръхпечалби.

Моделът, с който се проверява слабата форма на ефективност, е извес-
тен под името „случайно блуждаене“ (Random Walk, RW)1, т.е. последовател-
ните ценови промени имат еднакво и независимо разпределение. За разлика 
от модела „справедлива игра“ се допуска разлика в цените 
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нарастващата роля на капиталовите пазари като алтернатива на банковото посредничество. 

От една страна, е налице нарастващо търсене на капиталови инструменти в резултат на 

нарастващата роля на развитието на капиталовопокривните осигурителни системи, 

застрахователните услуги и нарастващите парични спестявания на домакинствата. От друга 

страна, предприемачите се нуждаят от източници за финансиране, с които да ограничат 

степента на ливъридж и рискови експозиции на капиталовите проекти. 

 

1. Оценка на слабата форма на ефективност 

Обзорът на ефективността на капиталовите пазари (Fama 1970) дефинира ефективните 

капиталови пазари като такива, на които цените на ценните книжа отразяват напълно 

цялата налична информация. Тази дефиниция се базира на модела за „справедливата игра”. 

Даден процес е „справедлива игра”, ако неговата очаквана стойност е нула. В този смисъл 

най-добрата прогноза за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1, която би могло да бъде направена въз основа на 

информацията в период t, е просто 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                               (1) 

където:  

𝛦𝛦𝛦𝛦 е математическо очакване; 

 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  – информационен набор в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡; 

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 – цена на акция в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡.  

Следователно, очакваната стойност на изменението на цените е 𝛦𝛦𝛦𝛦(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡/𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0. 

За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възможно по никакъв 

начин наборът от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡 да бъде използван с цел заработване на свръхпечалби, т.е. 

печалби по-високи отколкото са естествените способности на дадения актив. Така степента 

на пазарна ефективност се обвързва с набора от информация 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡. При тестовете на т.нар. 

слаба форма на ефективност информационният набор 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑡𝑡𝑡𝑡  се състои от историческите цени 

на акциите. Пазарът е ефективен в тази слаба форма, ако никой не може да използва тези 

исторически цени, за да генерира свръхпечалби. 

Моделът, с който се проверява слабата форма на ефективност, е известен под името 

„случайно блуждаене“ (Random Walk, RW)1, т.е. последователните ценови промени имат 

еднакво и независимо разпределение. За разлика от модела „справедлива игра“ се допуска 

разлика в цените (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡). Working  (1934) отбелязва, че моделът „случайно 

блуждаене“ е валиден не само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата 

борса. 

. 
Working  (1934)  отбелязва,  че  моделът  „случайно  блуждаене“  е  валиден  не 
само за цените на фондовата борса, но и за тези на стоковата борса.

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „слу-
чайно  блуждаене“.  Той  анализира  поведението  на  седмичните  промени  на 
фондовите индекси на Лондонската фондова борса и цените на памука и пше-
ницата на Американските стокови пазари. Неговото заключение е, че дина-
мични редове от ценовите промени приличат на случайни числа, изтеглени от 
симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, добавени към текущата 
цена, детерминират цената за следващата седмица. 

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на 
Dow Jones напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни 
числа. Изводът е, че ценовите промени са независими от предходните цени. 
Osborne (1959) пък достига до извода, че движението на цените на фондовия 
пазар е подобно на Брауновото движение на физическите частици.

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 
последователна промяна на 
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Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

 се приема като независима и се дефинира като:

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

  (2)

или

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

,  (3)

където , 

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 
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където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  
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което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

 и 

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

, т.е., 

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

 е бял шум.
Ако знаехме миналите цени 

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

, прогнозата за 
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Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

 би била
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Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 
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или 
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където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 
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което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

,  (4)
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което е очакваната стойност на 

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

 условно от предишните стойности 

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

.
Понеже 

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 
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Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  
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напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 
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където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 
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което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 
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така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  
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което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 
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(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

, се съдържа 
вече в неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода 
напред също е 

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

,  (6)

което означава, че оптималната прогноза на 
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Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

 е самото 

3 
 

Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

.
Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то после-

дователните промени на 
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Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

 не трябва да корелират, понеже
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Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 
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което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸�∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
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Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 
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промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 
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Това следва да е вярно не само за последователните промени на 
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Kendall (1953) извършва първото цялостно изследване на модела „случайно 

блуждаене“. Той анализира поведението на седмичните промени на фондовите индекси на 

Лондонската фондова борса и цените на памука и пшеницата на Американските стокови 

пазари. Неговото заключение е, че динамични редове от ценовите промени приличат на 

случайни числа, изтеглени от симетрична популация с фиксирана дисперсия, които, 

добавени към текущата цена, детерминират цената за следващата седмица.  

В друго изследване Roberts (1959) открива, че седмичните изменения на Dow Jones 

напомнят динамичен ред, генериран от последователни случайни числа. Изводът е, че 

ценовите промени са независими от предходните цени. Osborne (1959) пък достига до 

извода, че движението на цените на фондовия пазар е подобно на Брауновото движение на 

физическите частици. 

При „случайно блуждаене“, което е пример за стохастичен процес, всяка 

последователна промяна на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 се приема като независима и се дефинира като: 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1                                                                                            (2)          

или 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                            (3)              

където 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0, 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡2) = 𝜎𝜎𝜎𝜎2 и 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝜀𝜀𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠) = 0    𝑡𝑡𝑡𝑡 ≠ 𝑠𝑠𝑠𝑠, т.е., 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 е бял шум. 

Ако знаехме миналите цени 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, прогнозата за 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 би била 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 . . . . 𝑥𝑥𝑥𝑥1) ,                                                                                      (4)             

което е очакваната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 условно от предишните стойности 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Понеже 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, прогнозата за един период напред е: 

𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑡𝑡+1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                                    (5)        

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, се съдържа вече в 

неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода напред също е  
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𝑗𝑗𝑗𝑗=1 � = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡,                                                                (6)                

което означава, че оптималната прогноза на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑛𝑛𝑛𝑛 е самото 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то последователните 

промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 не трябва да корелират, понеже 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡+1, 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 
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(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡), (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1)] = 0. 

Това следва да е вярно не само за последователните промени на 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡, но и за промените 

между 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 и 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡+𝑖𝑖𝑖𝑖, независимо от времевия интервал i. 

Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случайността в 

промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на акциите са получени 

, независимо от времевия интервал i.
Моделът „случайно блуждаене“ е предпочитан за тестиране на случай-

ността в промените на акциите. За целта се приема, че промените в цените на 
акциите са получени от идентични и независими едно от друго вероятност-
ни разпределения, като в същото време първите и вторите моменти на тези 
разпределения не зависят от времето t. Fama (1965) и Mandelbrot (1966) по-
казват, че безусловното разпределение на възвръщаемостта с къси хоризонти 
се характеризира  с наднормален ексцес. Това означава,  че разпределението 
на възвръщаемостта се характеризира със струпвания около математическото 
очакване и краищата на разпределението.

1.1. Данни и базисни тестове на слабата форма на ефективност

Данните за това изследване са извлечени от информационния сайт Ин-
фосток (www.infostock.bg). Селекцията на потенциалната извадка се придър-
жа към следните 3 условия:
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1) фирмите са действащи (не са фалирали, преобразувани или делиства-
ни) към 1.06.2020 г.;

2) имат регулярна търговия на седмична база;
3) имат история от поне 10 години.
Акциите, отговарящи на посочените условия, са:
„Албена” АД (ALB), „Алкомет” АД (ALUM), „Химимпорт” АД (CHIM), 

„М+С  Хидравлик”  АД  (MCH),  „Монбат”  АД  (MONBAT),  „Неохим”  АД 
(NEOH), Синергон Холдинг (PETHL), „Софарма” АД (SFARM), „Трейс” АД 
(TRACE) и индекса на БФБ – София (SOFIX). ALB и SOFIX покриват с данни 
целият период от 30.10.2000 – 1.6.2020 г., докато останалите акции се включ-
ват постъпателно, като последната е TRACE, с данни от 23.02.2009 г. 

Селектирани са 5 подпериода, които се стремят да обхванат трендовете 
на пазара, но не  съвпадат напълно с подпериодите на месечните данни при 
МОКА поради методологически съображения и особености на моделите. Под-
периодите  са  съответно:  30.10.2000  –  31.05.2004  г.,  7.06.2004  –  1.10.2007  г., 
8.10.2007 – 16.02.2009 г., 23.02.2009 – 17.02.2014 г. и 24.02.2014 – 1.06.2020 г.

Таблица 1 предоставя описателна статистика на извадката от акции и 
индекса SOFIX за целия период на съществуването им. Рекордът на генери-
рана  възвръщаемост  се  държи от ALUM, 0.019  седмично,  което  е над 99% 
на  годишна  база2.  Единствените  отрицателни  възвръщаемости  са  на CHIM 
и TRACE, за което съществува обективна предпоставка – акциите натрупват 
негативен потенциал още при листването си по време на финансовата кри-
за  2007  –  2009  г. Но MONBAT,  при  аналогично  листване,  реализира  пози-
тивна възвръщаемост. Като цяло е налице позитивна релация между риск и 
възвръщаемост. Индексът SOFIX постига задоволителна възвръщаемост при 
най-ниско стандартно отклонение, което е манифестация на редуцирането на 
риска в резултат на диверсификацията. 
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Когато позиционираме акциите в пространството между риск и възвръ-
щаемост,  единствено  тези  два  фактора  детерминират  доминантните  акции. 
Обикновено  се  приема,  че  вероятностното  разпределение  е  нормално. Ако 
разпределението не е нормално, акцията има инкрементен риск, който не е 
отчетен от стандартното ѝ отклонение. Асиметрията и ексцесът са показате-
лите, измерващи степента на отклонение от нормалното разпределение.

Асиметрията  (Skewness)  (Ламбова,  Русев,  Косева  2008)  измерва  сте-
пента на разсейване от симетричната крива на нормално разпределение. Из-
мерва наличието или липсата на симетрия в разпределението на данните. На 
практика асиметрията съпоставя екстремните стойности на двете опашки на 
разпределението. Симетричното разпределение ще има числово значение на 
асиметрията от 0.

Има две състояния на асиметрия – положителна и отрицателна. 
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) е равна на третия момент, разделен на стандарт-
ното отклонение на куб (Gujarati 2003). Разпределение, чиято асиметрия е 0, 



112

е симетрично разпределено. От таблица 1 се вижда, че седмичната възвръ-
щаемост на извадката от акции има положителна асиметрия и не случайно 
позитивните максимуми са по-високи от негативните максимуми в абсолютна 
стойност (единственото изключение е MONBAT). Разпределенията на всички 
акции са положително асиметрични.

Ексцесът (Радилов, Хаджиев, Жекова 2010) измерва степента на сплес-
натост на емпиричното разпределение спрямо кривата на нормалното разпре-
деление. Той се изчислява по формулата:
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Ексцесът (Радилов, Хаджиев, Жекова 2010) измерва степента на сплеснатост на 

емпиричното разпределение спрямо кривата на нормалното разпределение. Той се 

изчислява по формулата: 

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 �(𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜇𝜇𝜇𝜇)4

(𝜎𝜎𝜎𝜎)4 �. 

Нормалното разпределение има ексцес 3. Ако ексцесът е над 3, то разпределението е с 

връх над нормалното, ако е под 3 – сплеснато под нормалното разпределение. 

Макар ексцесът да се характеризира по изпъкналостта или сплеснатостта спрямо 

нормалното разпределение, всъщност той характеризира липсата или наличието на 

отдалечени наблюдения (outliers) в разпределението. Подобни отдалечени наблюдения 

(Иванов 2020) са екстремно високи позитивни и негативни възвръщаемости. 

Кратък поглед върху таблица 1 установява, че всички акции са с ексцес над 3. Това 

важи особено за ALUM и MCH. Налице са няколко причини за необходимостта от отчитане 

от учените и практиците на екстремните възвръщаемости на вероятностното разпределение 

(Gettinby et al. 2004). На първо място, количествената оценка на присъщия риск на акция 

или портфейл от акции зависи в голяма степен от формата на опашките на разпределението 

на възвръщаемостта. Коефициентите на асиметрия и ексцес са силно повлияни от формата 

на опашките на разпределението и следователно следва да се отчитат при оценката на риска. 

Избягващите риска инвеститори (по-голямата част от индивидуалните инвеститори) като 

цяло се стремят да избягнат разпределения с отрицателна асиметрия, поради наличието на 

вероятност от понасяне на значителни загуби, както и такива с ексцес над 3, при които 

наблюдаваме дебели „опашки“ на разпределението или отдалечени наблюдения. 

Таблица 1 също така предоставя информация за автокорелацията на седмичната 

възвръщаемост. Очаквано за динамичните редове на възвръщаемостта автокорелацията е 

слаба, преобладаващо позитивна. Това означава известна степен на неслучайност, понеже 

позитивната автокорелация предполага положителната (отрицателната) възвръщаемост да е 

последвана от положителна (отрицателна) възвръщаемост. И обратно – сериите от 

отрицателна корелация в различните лагове предполагат положителната (отрицателната) 

възвръщаемост да е последвана от отрицателна (положителна) възвръщаемост. Моделът на 

възвръщаемостта, построен на база „случайно блуждаене“, предполага незначителна 

(клоняща към нула) автокорелация. Изследвания на зависимостта на динамичните редове от 

предходните им стойности намират позитивна автокорелация в краткосрочни периоди и 

негативна такава за периоди над 12 месеца. (Poterba, Summers  1988; Campbell, Lo,  

MacKinlay 1997). Слабата активност на търговията (тънка търговия) е най-често 

споменаваният източник на автокорелация на възвръщаемостта. (Scholes, Williams 1977; Lo, 

Нормалното разпределение има ексцес 3. Ако ексцесът е над 3, то раз-
пределението е с връх над нормалното, ако е под 3 – сплеснато под нормално-
то разпределение.

Макар ексцесът да се характеризира по изпъкналостта или сплеснатост-
та спрямо нормалното разпределение, всъщност той характеризира липсата 
или наличието на  отдалечени наблюдения  (outliers)  в  разпределението. По-
добни отдалечени наблюдения (Иванов 2020) са екстремно високи позитивни 
и негативни възвръщаемости.

Кратък поглед върху таблица 1 установява, че всички акции са с ексцес 
над 3. Това важи особено за ALUM и MCH. Налице са няколко причини за 
необходимостта от отчитане от учените и практиците на екстремните възвръ-
щаемости на вероятностното разпределение (Gettinby et al. 2004). На първо 
място, количествената оценка на присъщия риск на акция или портфейл от 
акции  зависи в  голяма степен от формата на опашките на разпределението 
на възвръщаемостта. Коефициентите на асиметрия и ексцес са силно повли-
яни от формата на  опашките на  разпределението и  следователно  следва  да 
се отчитат при оценката на риска. Избягващите риска инвеститори (по-голя-
мата част от индивидуалните инвеститори) като цяло се стремят да избягнат 
разпределения с отрицателна асиметрия, поради наличието на вероятност от 
понасяне на значителни загуби, както и такива с ексцес над 3, при които на-
блюдаваме дебели „опашки“ на разпределението или отдалечени наблюдения.

Таблица 1 също така предоставя информация за автокорелацията на сед-
мичната възвръщаемост. Очаквано за динамичните редове на възвръщаемост-
та автокорелацията е слаба, преобладаващо позитивна. Това означава известна 
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степен на неслучайност, понеже позитивната автокорелация предполага поло-
жителната  (отрицателната) възвръщаемост да е последвана от положителна 
(отрицателна) възвръщаемост. И обратно – сериите от отрицателна корелация 
в различните лагове предполагат положителната (отрицателната) възвръщае-
мост да е последвана от отрицателна (положителна) възвръщаемост. Моделът 
на възвръщаемостта, построен на база „случайно блуждаене“, предполага не-
значителна (клоняща към нула) автокорелация. Изследвания на зависимост-
та на динамичните редове от предходните им стойности намират позитивна 
автокорелация в краткосрочни периоди и негативна такава за периоди над 12 
месеца. (Poterba, Summers 1988; Campbell, Lo, MacKinlay 1997). Слабата ак-
тивност на търговията (тънка търговия) е най-често споменаваният източник 
на автокорелация на възвръщаемостта. (Scholes, Williams 1977; Lo, MacKinlay 
1988, 1990; Kadlec, Patterson 1999). Тънката търговия е характерна за слабо 
търгувани акции, които не се търгуват с дни, седмици и месеци, докато актив-
но  търгуваните  акции  реализират  търговски  оборот  почти  ежедневно. Така 
новопостъпилата информация ще бъде отразена в цените на акциите с тънка 
търговия със забавяне, за разлика от отразяването ѝ в цените на активно тър-
гуваните акции. Тънката търговия би могла да породи позитивна зависимост 
във възвръщаемостта на акциите, каквато в случая наблюдаваме в таблица 1. 
Друга хипотеза, обясняваща серийните корелации, се базира на поведението 
на  търговците  с  обратна  връзка  (feedback  traders)  (Cutler,  Poterba,  Summers 
1990; Shleifer, Summers 1990; Sentana, Wadhwani 1992). Позитивните търговци 
с обратна връзка купуват при нарастване на цената и продават при намаля-
ване на цената. Негативните постъпват диаметрално противоположно: про-
дават при нарастване на цената и купуват при намаляване на цената. Sentana 
и Wadhwani  (1992), прилагайки модел, показват, че наличието на пазара на 
негативни  търговци  с  обратна  връзка  води  до  положителна  автокорелация, 
докато позитивни търговци с обратна връзка предизвикват отрицателна коре-
лация. Така би могло да се предположи, за извадката от акции от таблица 1, 
наличието на негативни търговци с обратна връзка.

Стандартният тест за проверка на хипотезата „случайно блуждаене“ е 
тестът на Дики и Фулър за единичен корен (Unit root test). Тук прилагаме раз-
ширения тест за единичен корен (ADF), в безтрендовата форма с константа, 
спрямо  седмичните  възвръщаемости.  Технологията  следва  препоръките  на 
Engle, Granger (1987) и Schwert (1989) за тестване на стационарността на ди-
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намичните редове. Ако отхвърлим нулевата хипотеза за наличие на единичен 
корен (unit root), тогава динамичният ред е стационарен. Отхвърлянето на ну-
левата хипотеза е показателно за липсата на единичен корен в динамичните 
редове,  следователно,  с  определено ниво  на  риск  от  грешка  (напр.  5%),  не 
може да се отхвърли твърдението, че динамичните редове са „случаен про-
цес“. ADF тестът не потвърждава, че динамичният ред е „случаен процес“, а 
само че е стационарен и не може да се отхвърли, че е случаен. Обикновено ди-
намичните редове на цените са I(1) процес, докато първите им разлики (въз-
връщаемостта) са I(0)3 процес, т.е. – стационарни. Възвръщаемостта (първите 
разлики) детрендват цените, но това не означава нулев свободен член, понеже 
възвръщаемостта не  е  нулева. Ето  защо прилагаме  вариант  2  (от  трите)  на 
ADF теста – именно – без тренд със свободен член.

Таблица 2

Резултати от ADF теста за стационарност (случайно блуждаене)  
за периода 30.10.2000 – 1.06.2020 г.

ALB ALUM CHIM MCH MONBAT NEOH PETHL SFARM SOFIX TRACE

ADF 
статистика -11.308 -18.687 -11.493 -7.967 -5.093 -24.256 -6.291 -9.762 -9.705 -8.326

Критични 
нива     1% -3.437 -3.437 -3.440 -3.438 -3.440 -3.437 -3.437 -3.437 -3.437 -3.440

5% -2.864 -2.865 -2.865 -2.865 -2.866 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.866

10% -2.568 -2.568 -2.569 -2.569 -2.569 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.569

(Източник: Infostok.bg).

От таблица 2 се вижда, че всички седмични възвръщаемости на акции 
и индексът SOFIX са стационарни при 1% ниво на риск от грешка, следова-
телно  хипотезата „случайно блуждаене“ се отхвърля. Фактът, че се отхвърля, 
не означава липса на закономерност в движението на цените, а просто липса 
на „единичен корен“ (unit root) в редовете на възвръщаемостта. Следващият 
параграф представя алтернативни тестове на слабата форма на ефективност 
на българския капиталов пазар.
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1.2. Вериги на Марков

Целта на този параграф е да се тества хипотезата случаен процес при 
възвръщаемостта на извадката от 9 акции и индекса SOFIX. Отхвърлянето на 
случайността би означавало наличие на структура в динамичните редове на 
възвръщаемостите и евентуално спекулативни балони като специален случай 
на първата. Методологията на веригите на Марков (Markov Chains) се прилага 
за седмичните възвръщаемости  на извадката от акции и индекса SOFIX. Вся-
ка седмична възвръщаемост приема стойност 0 или 1. Стойност 0 е налице, 
ако наблюдаваната седмична възвръщаемост е отрицателна или нулева. Ако 
седмичната възвръщаемост е положителна, се присвоява състояние 1. Нека 
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 ALB ALUM CHIM MCH MONBAT NEOH PETHL SFARM SOFIX TRACE 
ADF  
статистика -11.308 -18.687 

-
11.493 -7.967 -5.093 -24.256 -6.291 -9.762 -9.705 -8.326 

Критични  
нива     1% -3.437 -3.437 -3.440 -3.438 -3.440 -3.437 -3.437 -3.437 -3.437 -3.440 

5% -2.864 -2.865 -2.865 -2.865 -2.866 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.866 
10% -2.568 -2.568 -2.569 -2.569 -2.569 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.569 

(Източник: Infostok.b). 

От таблица 2 се вижда, че всички седмични възвръщаемости на акции и индексът 

SOFIX са стационарни при 1% ниво на риск от грешка, следователно  хипотезата „случайно 

блуждаене“ се отхвърля. Фактът, че се отхвърля, не означава липса на закономерност в 

движението на цените, а просто липса на „единичен корен“ (unit root) в редовете на 

възвръщаемостта. Следващият параграф представя алтернативни тестове на слабата форма 

на ефективност на българския капиталов пазар. 

 

1.2. Вериги на Марков 

Целта на този параграф е да се тества хипотезата случаен процес при възвръщаемостта 

на извадката от 9 акции и индекса SOFIX. Отхвърлянето на случайността би означавало 

наличие на структура в динамичните редове на възвръщаемостите и евентуално 

спекулативни балони като специален случай на първата. Методологията на веригите на 

Марков (Markov Chains) се прилага за седмичните възвръщаемости  на извадката от акции 

и индекса SOFIX. Всяка седмична възвръщаемост приема стойност 0 или 1. Стойност 0 е 

налице, ако наблюдаваната седмична възвръщаемост е отрицателна или нулева. Ако 

седмичната възвръщаемост е положителна, се присвоява състояние 1. Нека 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 обозначава t-

та възвръщаемост на стационарен динамичен ред от T възвръщаемости и нека 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 бъде 

последователност от n = 2 преходни маркови състояния. Тези състояния се дефинират по 

следния начин: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 = �
1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 > 0

0𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 0
. 

Така динамичните редове на възвръщаемостта 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 се трансформират в дихотомна 

последователност от две състояния на Марков. Динамичните редове 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 се изчисляват за 

седмичните възвръщаемости на 9 акции и индекса SOFIX, които са трансформация на 

наблюдаваната им възвръщаемост. В сравнение с други подходи като тестовете на 

дисперсия и регресионните тестове, които приемат линейност на възвръщаемостта, 

подходът на веригата на Марков позволява нелинейност. Освен това верижният подход на 

Марков може да открие модели на неслучайност и не изисква нормално разпределение на 
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5% -2.864 -2.865 -2.865 -2.865 -2.866 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.866 
10% -2.568 -2.568 -2.569 -2.569 -2.569 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.569 

(Източник: Infostok.b). 

От таблица 2 се вижда, че всички седмични възвръщаемости на акции и индексът 

SOFIX са стационарни при 1% ниво на риск от грешка, следователно  хипотезата „случайно 

блуждаене“ се отхвърля. Фактът, че се отхвърля, не означава липса на закономерност в 

движението на цените, а просто липса на „единичен корен“ (unit root) в редовете на 

възвръщаемостта. Следващият параграф представя алтернативни тестове на слабата форма 

на ефективност на българския капиталов пазар. 

 

1.2. Вериги на Марков 

Целта на този параграф е да се тества хипотезата случаен процес при възвръщаемостта 

на извадката от 9 акции и индекса SOFIX. Отхвърлянето на случайността би означавало 

наличие на структура в динамичните редове на възвръщаемостите и евентуално 

спекулативни балони като специален случай на първата. Методологията на веригите на 

Марков (Markov Chains) се прилага за седмичните възвръщаемости  на извадката от акции 

и индекса SOFIX. Всяка седмична възвръщаемост приема стойност 0 или 1. Стойност 0 е 

налице, ако наблюдаваната седмична възвръщаемост е отрицателна или нулева. Ако 

седмичната възвръщаемост е положителна, се присвоява състояние 1. Нека 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 обозначава t-

та възвръщаемост на стационарен динамичен ред от T възвръщаемости и нека 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 бъде 

последователност от n = 2 преходни маркови състояния. Тези състояния се дефинират по 

следния начин: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 = �
1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 > 0

0𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 0
. 

Така динамичните редове на възвръщаемостта 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 се трансформират в дихотомна 

последователност от две състояния на Марков. Динамичните редове 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 се изчисляват за 

седмичните възвръщаемости на 9 акции и индекса SOFIX, които са трансформация на 

наблюдаваната им възвръщаемост. В сравнение с други подходи като тестовете на 

дисперсия и регресионните тестове, които приемат линейност на възвръщаемостта, 

подходът на веригата на Марков позволява нелинейност. Освен това верижният подход на 

Марков може да открие модели на неслучайност и не изисква нормално разпределение на 

 бъде последователност от n = 2 преходни маркови състояния. 
Тези състояния се дефинират по следния начин:
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 ALB ALUM CHIM MCH MONBAT NEOH PETHL SFARM SOFIX TRACE 
ADF  
статистика -11.308 -18.687 

-
11.493 -7.967 -5.093 -24.256 -6.291 -9.762 -9.705 -8.326 

Критични  
нива     1% -3.437 -3.437 -3.440 -3.438 -3.440 -3.437 -3.437 -3.437 -3.437 -3.440 

5% -2.864 -2.865 -2.865 -2.865 -2.866 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.866 
10% -2.568 -2.568 -2.569 -2.569 -2.569 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.569 

(Източник: Infostok.b). 

От таблица 2 се вижда, че всички седмични възвръщаемости на акции и индексът 

SOFIX са стационарни при 1% ниво на риск от грешка, следователно  хипотезата „случайно 

блуждаене“ се отхвърля. Фактът, че се отхвърля, не означава липса на закономерност в 

движението на цените, а просто липса на „единичен корен“ (unit root) в редовете на 

възвръщаемостта. Следващият параграф представя алтернативни тестове на слабата форма 

на ефективност на българския капиталов пазар. 

 

1.2. Вериги на Марков 

Целта на този параграф е да се тества хипотезата случаен процес при възвръщаемостта 

на извадката от 9 акции и индекса SOFIX. Отхвърлянето на случайността би означавало 

наличие на структура в динамичните редове на възвръщаемостите и евентуално 

спекулативни балони като специален случай на първата. Методологията на веригите на 

Марков (Markov Chains) се прилага за седмичните възвръщаемости  на извадката от акции 

и индекса SOFIX. Всяка седмична възвръщаемост приема стойност 0 или 1. Стойност 0 е 

налице, ако наблюдаваната седмична възвръщаемост е отрицателна или нулева. Ако 

седмичната възвръщаемост е положителна, се присвоява състояние 1. Нека 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 обозначава t-

та възвръщаемост на стационарен динамичен ред от T възвръщаемости и нека 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 бъде 

последователност от n = 2 преходни маркови състояния. Тези състояния се дефинират по 

следния начин: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 = �
1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 > 0

0𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 0
. 

Така динамичните редове на възвръщаемостта 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 се трансформират в дихотомна 

последователност от две състояния на Марков. Динамичните редове 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 се изчисляват за 

седмичните възвръщаемости на 9 акции и индекса SOFIX, които са трансформация на 

наблюдаваната им възвръщаемост. В сравнение с други подходи като тестовете на 

дисперсия и регресионните тестове, които приемат линейност на възвръщаемостта, 

подходът на веригата на Марков позволява нелинейност. Освен това верижният подход на 

Марков може да открие модели на неслучайност и не изисква нормално разпределение на 

Така динамичните редове на възвръщаемостта 
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 ALB ALUM CHIM MCH MONBAT NEOH PETHL SFARM SOFIX TRACE 
ADF  
статистика -11.308 -18.687 

-
11.493 -7.967 -5.093 -24.256 -6.291 -9.762 -9.705 -8.326 

Критични  
нива     1% -3.437 -3.437 -3.440 -3.438 -3.440 -3.437 -3.437 -3.437 -3.437 -3.440 

5% -2.864 -2.865 -2.865 -2.865 -2.866 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.866 
10% -2.568 -2.568 -2.569 -2.569 -2.569 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.569 

(Източник: Infostok.b). 

От таблица 2 се вижда, че всички седмични възвръщаемости на акции и индексът 

SOFIX са стационарни при 1% ниво на риск от грешка, следователно  хипотезата „случайно 

блуждаене“ се отхвърля. Фактът, че се отхвърля, не означава липса на закономерност в 

движението на цените, а просто липса на „единичен корен“ (unit root) в редовете на 

възвръщаемостта. Следващият параграф представя алтернативни тестове на слабата форма 

на ефективност на българския капиталов пазар. 

 

1.2. Вериги на Марков 

Целта на този параграф е да се тества хипотезата случаен процес при възвръщаемостта 

на извадката от 9 акции и индекса SOFIX. Отхвърлянето на случайността би означавало 

наличие на структура в динамичните редове на възвръщаемостите и евентуално 

спекулативни балони като специален случай на първата. Методологията на веригите на 

Марков (Markov Chains) се прилага за седмичните възвръщаемости  на извадката от акции 

и индекса SOFIX. Всяка седмична възвръщаемост приема стойност 0 или 1. Стойност 0 е 

налице, ако наблюдаваната седмична възвръщаемост е отрицателна или нулева. Ако 

седмичната възвръщаемост е положителна, се присвоява състояние 1. Нека 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 обозначава t-

та възвръщаемост на стационарен динамичен ред от T възвръщаемости и нека 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 бъде 

последователност от n = 2 преходни маркови състояния. Тези състояния се дефинират по 

следния начин: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 = �
1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 > 0

0𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 0
. 

Така динамичните редове на възвръщаемостта 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 се трансформират в дихотомна 

последователност от две състояния на Марков. Динамичните редове 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 се изчисляват за 

седмичните възвръщаемости на 9 акции и индекса SOFIX, които са трансформация на 

наблюдаваната им възвръщаемост. В сравнение с други подходи като тестовете на 

дисперсия и регресионните тестове, които приемат линейност на възвръщаемостта, 

подходът на веригата на Марков позволява нелинейност. Освен това верижният подход на 

Марков може да открие модели на неслучайност и не изисква нормално разпределение на 

  се трансформират в 
дихотомна последователност от две състояния на Марков. Динамичните ре-
дове 
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 ALB ALUM CHIM MCH MONBAT NEOH PETHL SFARM SOFIX TRACE 
ADF  
статистика -11.308 -18.687 

-
11.493 -7.967 -5.093 -24.256 -6.291 -9.762 -9.705 -8.326 

Критични  
нива     1% -3.437 -3.437 -3.440 -3.438 -3.440 -3.437 -3.437 -3.437 -3.437 -3.440 

5% -2.864 -2.865 -2.865 -2.865 -2.866 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.866 
10% -2.568 -2.568 -2.569 -2.569 -2.569 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.569 

(Източник: Infostok.b). 

От таблица 2 се вижда, че всички седмични възвръщаемости на акции и индексът 

SOFIX са стационарни при 1% ниво на риск от грешка, следователно  хипотезата „случайно 

блуждаене“ се отхвърля. Фактът, че се отхвърля, не означава липса на закономерност в 

движението на цените, а просто липса на „единичен корен“ (unit root) в редовете на 

възвръщаемостта. Следващият параграф представя алтернативни тестове на слабата форма 

на ефективност на българския капиталов пазар. 

 

1.2. Вериги на Марков 

Целта на този параграф е да се тества хипотезата случаен процес при възвръщаемостта 

на извадката от 9 акции и индекса SOFIX. Отхвърлянето на случайността би означавало 

наличие на структура в динамичните редове на възвръщаемостите и евентуално 

спекулативни балони като специален случай на първата. Методологията на веригите на 

Марков (Markov Chains) се прилага за седмичните възвръщаемости  на извадката от акции 

и индекса SOFIX. Всяка седмична възвръщаемост приема стойност 0 или 1. Стойност 0 е 

налице, ако наблюдаваната седмична възвръщаемост е отрицателна или нулева. Ако 

седмичната възвръщаемост е положителна, се присвоява състояние 1. Нека 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 обозначава t-

та възвръщаемост на стационарен динамичен ред от T възвръщаемости и нека 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 бъде 

последователност от n = 2 преходни маркови състояния. Тези състояния се дефинират по 

следния начин: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 = �
1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 > 0

0𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 0
. 

Така динамичните редове на възвръщаемостта 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 се трансформират в дихотомна 

последователност от две състояния на Марков. Динамичните редове 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 се изчисляват за 

седмичните възвръщаемости на 9 акции и индекса SOFIX, които са трансформация на 

наблюдаваната им възвръщаемост. В сравнение с други подходи като тестовете на 

дисперсия и регресионните тестове, които приемат линейност на възвръщаемостта, 

подходът на веригата на Марков позволява нелинейност. Освен това верижният подход на 

Марков може да открие модели на неслучайност и не изисква нормално разпределение на 

 се изчисляват за седмичните възвръщаемости на 9 акции и индекса 
SOFIX, които са трансформация на наблюдаваната им възвръщаемост. В срав-
нение с други подходи като тестовете на дисперсия и регресионните тестове, 
които приемат линейност на възвръщаемостта, подходът на веригата на Мар-
ков позволява нелинейност. Освен това верижният подход на Марков може 
да открие модели на неслучайност и не изисква нормално разпределение на 
възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по 
отношение на вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и инде-
кса SOFIX се прилага модел на две състояния с два хода спрямо веригата на 
Марков (
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 ALB ALUM CHIM MCH MONBAT NEOH PETHL SFARM SOFIX TRACE 
ADF  
статистика -11.308 -18.687 

-
11.493 -7.967 -5.093 -24.256 -6.291 -9.762 -9.705 -8.326 

Критични  
нива     1% -3.437 -3.437 -3.440 -3.438 -3.440 -3.437 -3.437 -3.437 -3.437 -3.440 

5% -2.864 -2.865 -2.865 -2.865 -2.866 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.866 
10% -2.568 -2.568 -2.569 -2.569 -2.569 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.569 

(Източник: Infostok.b). 

От таблица 2 се вижда, че всички седмични възвръщаемости на акции и индексът 

SOFIX са стационарни при 1% ниво на риск от грешка, следователно  хипотезата „случайно 

блуждаене“ се отхвърля. Фактът, че се отхвърля, не означава липса на закономерност в 

движението на цените, а просто липса на „единичен корен“ (unit root) в редовете на 

възвръщаемостта. Следващият параграф представя алтернативни тестове на слабата форма 

на ефективност на българския капиталов пазар. 

 

1.2. Вериги на Марков 

Целта на този параграф е да се тества хипотезата случаен процес при възвръщаемостта 

на извадката от 9 акции и индекса SOFIX. Отхвърлянето на случайността би означавало 

наличие на структура в динамичните редове на възвръщаемостите и евентуално 

спекулативни балони като специален случай на първата. Методологията на веригите на 

Марков (Markov Chains) се прилага за седмичните възвръщаемости  на извадката от акции 

и индекса SOFIX. Всяка седмична възвръщаемост приема стойност 0 или 1. Стойност 0 е 

налице, ако наблюдаваната седмична възвръщаемост е отрицателна или нулева. Ако 

седмичната възвръщаемост е положителна, се присвоява състояние 1. Нека 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 обозначава t-

та възвръщаемост на стационарен динамичен ред от T възвръщаемости и нека 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 бъде 

последователност от n = 2 преходни маркови състояния. Тези състояния се дефинират по 

следния начин: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 = �
1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 > 0

0𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 0
. 

Така динамичните редове на възвръщаемостта 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 се трансформират в дихотомна 

последователност от две състояния на Марков. Динамичните редове 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 се изчисляват за 

седмичните възвръщаемости на 9 акции и индекса SOFIX, които са трансформация на 

наблюдаваната им възвръщаемост. В сравнение с други подходи като тестовете на 

дисперсия и регресионните тестове, които приемат линейност на възвръщаемостта, 

подходът на веригата на Марков позволява нелинейност. Освен това верижният подход на 

Марков може да открие модели на неслучайност и не изисква нормално разпределение на 

). Първият етап е да се оцени преходната матрица, т.е. броят на поя-
вата на състояние n (0,1), когато предишните две състояния са били например 
00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два периода дава 
4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 
които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин пре-
ходните отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат 
представени в матрична форма 4 по 2:
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Преходна Матрица  Вероятностна Матрица

Предишни Текущо състояние Предишни Текущо състояние

състояния 0 1 състояния 0 1

0 0 N00 M00 0 0 λ00 1−λ00

0 1 N01 M01 0 1 λ01 1−λ01
1 0 N10 M10 1 0 λ10 1−λ10

1 1 N11 M11 1 1 λ11 1−λ11

11 
 
 

възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

 и 

11 
 
 

възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

 означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. 
Така 

11 
 
 

възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

 е броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на 
състоянието е 00 и 

11 
 
 

възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

 е броят на наблюдаваните 1, когато предишната после-
дователност на състояния е 00. Съответните вероятности за преход могат да 
бъдат определени като:

11 
 
 

възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

11 
 
 

възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

където 
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възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

 е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 
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възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

.
Прилагайки  функцията  на  вероятността  (Chaw  1983;  Poirier  1995; 

Azzalini 1996) 
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възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

, намираме стойността на четирите неизвестни па-
раметъра, 
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възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

  чрез  максимизиране  на  функцията  на  макси-
малното правдоподобие (МП). Съществува обаче трудност, причинена от на-
личието на първоначалното състояние 
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възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

  във функцията на логаритмичната 
вероятност, т.е.:
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

където 

12 
 
 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

 е реализацията на 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

, а 
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възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

 е вероятността за началните състояния. 
Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

, 
а пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени 
максималното правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятнос-
ти за извадката от наблюдения. 

Има две условия, при които 
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възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

 може да се третира като „излишен“ па-
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раметър и по този начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато разме-
рът на извадката Т е достатъчно голям. Тогава, както математически доказва 
Feller (1971), основните обстоятелства относно стационарните разпределения 
са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги на Марков. В 
условия на „слаба регулярност“ (mild regularity) на преходните вероятности 
съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимпто-
тичното разпределение на последователността на събитията, независимо от 
първоначалното състояние. С други думи, влиянието на първоначалното със-
тояние избледнява и системата се стреми към стабилно състояние, управля-
вано от стационарно решение. Във втория случай може да се предположи, че 
процесът 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

 наистина е започнал в момент 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

.
Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е по-

вече от 100 (над 600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица 
автори  за  апроксимиране на  асимптотичното разпределение. Така оценките 
на максималното  правдоподобие  (MLE maximum  likelihood  estimate)  за 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

 
се изчисляват от съкратената функция на вероятността,  т.е. без да се взема 
предвид  аргументът 
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възвръщаемостта, въпреки че динамичният ред следва да е стационарен по отношение на 

вероятностите за преход. По този начин за всяка акция и индекса SOFIX се прилага модел 

на две състояния с два хода спрямо веригата на Марков (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛). Първият етап е да се оцени 

преходната матрица, т.е. броят на появата на състояние n (0,1), когато предишните две 

състояния са били например 00. Комбинацията от двете състояния 0 и 1 за предходните два 

периода дава 4 комбинации: 00, 01, 10, 11. За текущия период има само две възможности, 

които покриват всички възможни условни ситуации: 0 и 1. По този начин преходните 

отчитания и свързаните с тях преходни вероятности могат да бъдат представени в матрична 

форма 4 по 2: 

 

 Преходна Матрица                                               Вероятностна Матрица 

Предишни Текущо състояние  Предишни Текущо състояние 

състояния 0 1  състояния 0 1 

0 0 N00 M00  0 0 λ00 1−λ00 

0 1 N01 M01  0 1 λ01 1−λ01 

1 0 N10 M10  1 0 λ10 1−λ10 

1 1 N11 M11  1 1 λ11 1−λ11 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 и 𝑀𝑀𝑀𝑀означават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Така 𝑁𝑁𝑁𝑁00 е 

броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на състоянието е 00 и 𝑀𝑀𝑀𝑀00 

е броят на наблюдаваните 1, когато предишната последователност на състояния е 00. 

Съответните вероятности за преход могат да бъдат определени като: 

[ ]λ 00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,  

[ ]λ 11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, , 

където 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  е реализация на състояние n (n = 0,1), в период 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995; Azzalini 1996) 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра, 𝛬𝛬𝛬𝛬 = [𝜆𝜆𝜆𝜆00𝜆𝜆𝜆𝜆01𝜆𝜆𝜆𝜆10𝜆𝜆𝜆𝜆11] 

чрез максимизиране на функцията на максималното правдоподобие (МП). Съществува 

обаче трудност, причинена от наличието на първоначалното състояние 𝜋𝜋𝜋𝜋 във функцията на 

логаритмичната вероятност, т.е.: 

.  По  този  начин  оценките  на  максималната  вероят-
ност  на 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

, 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

  и  нейната  асимптотична  дисперсия 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

 са свързани със средното и дисперсията на биномно-
то разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и 
асимптотичната дисперсия за 

12 
 
 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

 ще бъдат съответно: 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00

11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

 
и 
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𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00
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𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 12 
 
 

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝛬𝛬𝛬𝛬,𝜋𝜋𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜋𝜋𝜋𝜋 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)11
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00
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𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=00          𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 = 1, 

където 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 е реализацията на {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡}, а 𝜋𝜋𝜋𝜋 е вероятността за началните състояния. 

Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на 𝛬𝛬𝛬𝛬, а 

пренебрегването му позволява решение по стандартен начин, като се оцени максималното 

правдоподобие (maximum likelihood) на преходните вероятности за извадката от 

наблюдения.  

Има две условия, при които𝜋𝜋𝜋𝜋може да се третира като „излишен“ параметър и по този 

начин да се игнорира. Един от тези случаи е, когато размерът на извадката Т е достатъчно 

голям. Тогава, както математически доказва Feller (1971), основните обстоятелства относно 

стационарните разпределения са еднакви както за дискретни, така и за непрекъснати вериги 

на Марков. В условия на „слаба регулярност“ (mild regularity)  на преходните вероятности 

съществува уникално стационарно разпределение, което представя асимптотичното 

разпределение на последователността на събитията, независимо от първоначалното 

състояние. С други думи, влиянието на първоначалното състояние избледнява и системата 

се стреми към стабилно състояние, управлявано от стационарно решение. Във втория 

случай може да се предположи, че процесът {𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡} наистина е започнал в момент 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1. 

Тъй като броят на наблюденията, използвани в това изследване, е повече от 100 (над 

600) и това число се счита за достатъчно голямо от редица автори за апроксимиране на  

асимптотичното разпределение. Така оценките на максималното правдоподобие (MLE 

maximum likelihood estimate) за 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 

т.е. без да се взема предвид аргументът 𝜋𝜋𝜋𝜋. По този начин оценките на максималната 

вероятност на 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� и нейната асимптотична дисперсия 𝜎𝜎𝜎𝜎2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�/�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� са свързани със средното и дисперсията на биномното 

разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и асимптотичната 

дисперсия за 𝑙𝑙𝑙𝑙00 ще бъдат съответно: �̂�𝑙𝑙𝑙00 = 𝑁𝑁𝑁𝑁00/(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00) и 𝜎𝜎𝜎𝜎�2(𝑙𝑙𝑙𝑙00) = �̂�𝑙𝑙𝑙00�1 − �̂�𝑙𝑙𝑙00�/

(𝑁𝑁𝑁𝑁00 + 𝑀𝑀𝑀𝑀00). 

Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни условия. 

Първото е очакваното изплащане на „играта“ да бъде нула. В литературата съществуват 

различни подходи за реализиране на това условие. Една от възможностите е средната 

възвръщаемост за изследвания период да бъде приспадната от динамичния ред на 

възвръщаемостта. Друга възможност е плъзгаща средна с определен лаг да бъде 

приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват 

първите разлики на динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В 

изследването е приложен третият подход поради следните съображения: 

.
Хипотезата за случайно блуждаене изисква изпълнението на две важни 

условия. Първото  е  очакваното изплащане на  „играта“  да  бъде нула. В  ли-
тературата  съществуват  различни  подходи  за  реализиране  на  това  условие. 
Една от възможностите е средната възвръщаемост за изследвания период да 
бъде приспадната от динамичния ред на възвръщаемостта. Друга възможност 
е плъзгаща средна с определен лаг да бъде приспадната от динамичния ред на 
възвръщаемостта. Третата възможност е да се използват първите разлики на 
динамичния ред на цените, т.е. – реалната възвръщаемост. В изследването е 
приложен третият подход поради следните съображения:

1. За изследвания период са налице акции, чиито осреднена възвръщае-
мост е незначително под нулата, докато на останалите акции – незначително 
над  нулата. Прилагането  на  предходните  2  подхода  би  довело  до  сериозно 
изкривяване на състоянията 0 и 1, имайки предвид че реална възвръщаемост 
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е изложена на значителна асиметрия. 
2. Третият подход е интуитивно близък до реакцията на инвеститора, 

отчитайки реалните повишения и спадове в цената.
 Второто условие се отнася до възможността за прогнозиране на пазар-

ните цени с помощта на историческите цени. Пазарът е в слабата форма на 
ефективност,  ако никой не може да използва миналите цени,  за да  спечели 
доходност над пазарната. Предмет на теста тук е пътят на възвръщаемостта, 
дефиниращ вторите моменти – дисперсия и стандартно отклонение. Според 
хипотезата за случаен процес този път трябва да бъде чисто случаен, така че 
да не се появява структура или модел, свързващ предишни възвръщаемости 
с  текущата  и  бъдещата  възвръщаемост.  Конвенционалният  иконометричен 
подход  за  откриване  на  връзка между минали  и  текущи  възвръщаемости  е 
чрез изчисляване на коефициентите на автокорелация. Този подход обаче ос-
реднява  зависимостта  на  настоящата  възвръщаемост  с  възвръщаемостта  от 
определена дискретна дистанция, да кажем 2 седмици преди това, което е ко-
ефициент на автокорелация с лаг 2. Предимството на този метод е прецизното 
количествено определяне на процеса. Научаваме, че текущата възвръщаемост 
е например -12% от възвръщаемостта с лаг 2. Не знаем обаче нищо за пътя на 
възвръщаемостта от лаг 2 до лаг 0, което се отчита като недостатък на пара-
метричния иконометричен подход. Методът на веригата Марков преодолява 
този недостатък, като показва пътя, неговите разклонения и свързаните с тях 
вероятности два хода назад в настоящия експеримент.

Може да възникне въпросът защо е избрана двуходова верига на Марков 
с 2 състояния. Вярно е, че в литературата съществуват различни комбинации 
от броя на състоянията и ходовете. Dryden (1969) използва едноходова верига 
на Марков с 3 състояния, за да тества моделите на борсовите индекси. Трите 
състояния са I (увеличение), D (намаление), N (без промяна). Подобна струк-
тура има  смисъл  в  неговото  разследване,  тъй  като  той използва  ежедневни 
динамични редове на цените и е по-вероятно да преобладава състоянието „без 
промяна“. Mills (1995) използва двуходова верига на Марков с три състояния 
за тестване на асиметриите на бизнес цикъла. Други автори установяват гра-
ници „отгоре“ и „отдолу“ и отчитат само пробивите като възходи или паде-
ния. Възприетият тук подход следва структурата на McQueen и Thorley (1991). 
Избрана е двуходова верига на Марков, защото тя е тясно свързана с духа на 
„случайно блуждаене“, както и поради липсата на състояние U (непромене-



119

но). Двуходовата верига също така позволява тестване за наличие на спекула-
тивни балони. Едноходовата верига на Марков има ограничени възможности 
в  тази област. Верига на Марков  с  три и повече хода ще предизвика неже-
лано мултиплициране на предходни състояния, както и редуциране на броя 
на наблюденията, от които се черпят пределните вероятности. В допълнение, 
експериментът, проведен от Kroll, Levy и Rapoport (1988), установява, че ин-
веститорите се държат така, сякаш възвръщаемостта на акциите има памет за 
два периода.

Не на последно място е аргументът, че какъвто и да е редът на верига-
та на Марков, даден динамичен ред на възвръщаемост трябва да има равна 
вероятностна структура, ако следва случаен процес. Това е така, защото по-
следният изисква състоянията 0 и 1 да имат равна вероятност на сбъдване, 
без значение от предходното състояние. Следователно нулевата хипотеза за 
случаен процес е, че всички вероятности за преход са равни.

Ефективните пазари не следва да генерират пазарни балони. Тестването 
на хипотезата на рационалните балони с веригите на Марков е предложено от 
Blanchard и Watson, (1982), които приемат едновременно наличието на рацио-
нално и ирационално поведение на инвеститорите. Според тях инвеститори-
те, притежаващи активи, чиято цена е над фундаменталната стойност и които 
са наясно с това, не продават активите си, защото предвиждат по-нататъшни 
увеличения на цените. Подразбира се обаче, че ще има неинформирани ку-
пувачи, за да може тази стратегия да успее. Рано или късно инфлацията на 
надценените активи трябва да приключи. Това е моментът на възвръщане към 
фундаменталната стойност или „денят на истината“, когато балонът се спуква 
и цената на актива се понижава рязко, в много случаи под фундаменталната 
стойност. Тази алтернатива е в унисон с предположението за ограничена ра-
ционалност в икономиката на транзакционните разходи.

Първоначалното предположение за рационалните балони е, че е по-ве-
роятно да се появят в цените на активите с по-малко информация или с по-
малко надеждна информация. Ако не е налице рационален балон, равенството 
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позволява тестване за наличие на спекулативни балони. Едноходовата верига на Марков 
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държат така, сякаш възвръщаемостта на акциите има памет за два периода. 

Не на последно място е аргументът, че какъвто и да е редът на веригата на Марков, 

даден динамичен ред на възвръщаемост трябва да има равна вероятностна структура, ако 

следва случаен процес. Това е така, защото последният изисква състоянията 0 и 1 да имат 

равна вероятност на сбъдване, без значение от предходното състояние. Следователно 
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фундаменталната стойност или „денят на истината“, когато балонът се спуква и цената на 
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Ако не е налице рационален балон, равенството 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11следва да е спазено. 

Следователно хипотеза 1 (Рационални балони) е 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11, а хипотеза 2 (случаен процес) е 

𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆01 = 𝜆𝜆𝜆𝜆10 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11. Значимостта на хипотезите се оценява чрез тестова характеристика 

на максималното правдоподобие (LRT, Likelihood-Ratio Test): 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 2[𝐿𝐿𝐿𝐿(𝛬𝛬𝛬𝛬𝑢𝑢𝑢𝑢) − 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝛬𝛬𝛬𝛬𝑐𝑐𝑐𝑐)] ∼ 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛2, 
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вероятност има асимптотично разпределение 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛2, където n е равно на броя на 

ограниченията. По този начин хипотеза 1 има 1, а хипотеза 2 има 3 ограничения. 

Таблица 3 демонстрира резултатите от преходните матрици на веригите на Марков, 

заедно със статистиката на тестовете на хипотеза 1 и хипотеза 2 за периода от 30.10.2000 до 

1.06.2020 г. за 9 акции и индекса SOFIX. Така например за ALB, когато предходното 

състояние е било 00, в текущия период е последвано от 214 нули (отрицателна или нулева 

седмична възвръщаемост) и 145 единици (положителна възвръщаемост). Оценките по 

метода на максималното правдоподобие (MLE, Мaximum Likelihood Еstimation) са 

представени за две от екстремните вероятности за текущо състояние 0 и 1 – 𝜆𝜆𝜆𝜆00 и 𝜆𝜆𝜆𝜆11. В 

случая с ALB, 𝜆𝜆𝜆𝜆00=0.596, a 𝜆𝜆𝜆𝜆11=0.488, което показва липса на равенство.  

Преоценяването на параметрите на логаритъма на функцията на правдоподобието (log-

likelihood) при условията на ограниченията, дефинирани от H1, 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11, и приспадането 

им от логаритъма на функцията на правдоподобието, при липса на ограничения, генерира 

стойността на LRT теста. Тестовата характеристика на максималното правдоподобие (The 

likelihood Ratio Test, LRT) следва „хи-квадрат“ разпределение, чиито критични стойности 

за 1 степен на свобода са 6.653 при 0.01, 3.841 при 0.05 и 2.706 при 0.1 степен на значимост. 

Така H1 може да бъде отхвърлена при 1% ниво на риск от грешка за индекса SOFIX.  

 

 

  

 

, където n е 
равно на броя на ограниченията. По този начин хипотеза 1 има 1, а хипотеза 
2 има 3 ограничения.

Таблица 3 демонстрира резултатите от преходните матрици на веригите 
на Марков,  заедно  със  статистиката  на  тестовете  на  хипотеза  1  и  хипотеза 
2 за периода от 30.10.2000 до 1.06.2020 г. за 9 акции и индекса SOFIX. Така 
например за ALB, когато предходното състояние е било 00, в текущия период 
е последвано от 214 нули (отрицателна или нулева седмична възвръщаемост) 
и 145 единици (положителна възвръщаемост). Оценките по метода на макси-
малното правдоподобие (MLE, Мaximum Likelihood Еstimation) са представе-
ни за две от екстремните вероятности за текущо състояние 0 и 1 – 

15 
 
 

вероятност има асимптотично разпределение 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛2, където n е равно на броя на 

ограниченията. По този начин хипотеза 1 има 1, а хипотеза 2 има 3 ограничения. 

Таблица 3 демонстрира резултатите от преходните матрици на веригите на Марков, 

заедно със статистиката на тестовете на хипотеза 1 и хипотеза 2 за периода от 30.10.2000 до 

1.06.2020 г. за 9 акции и индекса SOFIX. Така например за ALB, когато предходното 

състояние е било 00, в текущия период е последвано от 214 нули (отрицателна или нулева 

седмична възвръщаемост) и 145 единици (положителна възвръщаемост). Оценките по 

метода на максималното правдоподобие (MLE, Мaximum Likelihood Еstimation) са 

представени за две от екстремните вероятности за текущо състояние 0 и 1 – 𝜆𝜆𝜆𝜆00 и 𝜆𝜆𝜆𝜆11. В 

случая с ALB, 𝜆𝜆𝜆𝜆00=0.596, a 𝜆𝜆𝜆𝜆11=0.488, което показва липса на равенство.  

Преоценяването на параметрите на логаритъма на функцията на правдоподобието (log-

likelihood) при условията на ограниченията, дефинирани от H1, 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11, и приспадането 

им от логаритъма на функцията на правдоподобието, при липса на ограничения, генерира 

стойността на LRT теста. Тестовата характеристика на максималното правдоподобие (The 

likelihood Ratio Test, LRT) следва „хи-квадрат“ разпределение, чиито критични стойности 

за 1 степен на свобода са 6.653 при 0.01, 3.841 при 0.05 и 2.706 при 0.1 степен на значимост. 

Така H1 може да бъде отхвърлена при 1% ниво на риск от грешка за индекса SOFIX.  
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вероятност има асимптотично разпределение 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛2, където n е равно на броя на 

ограниченията. По този начин хипотеза 1 има 1, а хипотеза 2 има 3 ограничения. 

Таблица 3 демонстрира резултатите от преходните матрици на веригите на Марков, 

заедно със статистиката на тестовете на хипотеза 1 и хипотеза 2 за периода от 30.10.2000 до 

1.06.2020 г. за 9 акции и индекса SOFIX. Така например за ALB, когато предходното 

състояние е било 00, в текущия период е последвано от 214 нули (отрицателна или нулева 

седмична възвръщаемост) и 145 единици (положителна възвръщаемост). Оценките по 

метода на максималното правдоподобие (MLE, Мaximum Likelihood Еstimation) са 

представени за две от екстремните вероятности за текущо състояние 0 и 1 – 𝜆𝜆𝜆𝜆00 и 𝜆𝜆𝜆𝜆11. В 

случая с ALB, 𝜆𝜆𝜆𝜆00=0.596, a 𝜆𝜆𝜆𝜆11=0.488, което показва липса на равенство.  

Преоценяването на параметрите на логаритъма на функцията на правдоподобието (log-

likelihood) при условията на ограниченията, дефинирани от H1, 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11, и приспадането 

им от логаритъма на функцията на правдоподобието, при липса на ограничения, генерира 

стойността на LRT теста. Тестовата характеристика на максималното правдоподобие (The 

likelihood Ratio Test, LRT) следва „хи-квадрат“ разпределение, чиито критични стойности 

за 1 степен на свобода са 6.653 при 0.01, 3.841 при 0.05 и 2.706 при 0.1 степен на значимост. 

Така H1 може да бъде отхвърлена при 1% ниво на риск от грешка за индекса SOFIX.  
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вероятност има асимптотично разпределение 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛2, където n е равно на броя на 

ограниченията. По този начин хипотеза 1 има 1, а хипотеза 2 има 3 ограничения. 

Таблица 3 демонстрира резултатите от преходните матрици на веригите на Марков, 

заедно със статистиката на тестовете на хипотеза 1 и хипотеза 2 за периода от 30.10.2000 до 

1.06.2020 г. за 9 акции и индекса SOFIX. Така например за ALB, когато предходното 

състояние е било 00, в текущия период е последвано от 214 нули (отрицателна или нулева 

седмична възвръщаемост) и 145 единици (положителна възвръщаемост). Оценките по 

метода на максималното правдоподобие (MLE, Мaximum Likelihood Еstimation) са 

представени за две от екстремните вероятности за текущо състояние 0 и 1 – 𝜆𝜆𝜆𝜆00 и 𝜆𝜆𝜆𝜆11. В 

случая с ALB, 𝜆𝜆𝜆𝜆00=0.596, a 𝜆𝜆𝜆𝜆11=0.488, което показва липса на равенство.  

Преоценяването на параметрите на логаритъма на функцията на правдоподобието (log-

likelihood) при условията на ограниченията, дефинирани от H1, 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11, и приспадането 

им от логаритъма на функцията на правдоподобието, при липса на ограничения, генерира 

стойността на LRT теста. Тестовата характеристика на максималното правдоподобие (The 

likelihood Ratio Test, LRT) следва „хи-квадрат“ разпределение, чиито критични стойности 

за 1 степен на свобода са 6.653 при 0.01, 3.841 при 0.05 и 2.706 при 0.1 степен на значимост. 

Така H1 може да бъде отхвърлена при 1% ниво на риск от грешка за индекса SOFIX.  

 

 

  

 

=0.596, a 
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вероятност има асимптотично разпределение 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛2, където n е равно на броя на 

ограниченията. По този начин хипотеза 1 има 1, а хипотеза 2 има 3 ограничения. 

Таблица 3 демонстрира резултатите от преходните матрици на веригите на Марков, 

заедно със статистиката на тестовете на хипотеза 1 и хипотеза 2 за периода от 30.10.2000 до 

1.06.2020 г. за 9 акции и индекса SOFIX. Така например за ALB, когато предходното 

състояние е било 00, в текущия период е последвано от 214 нули (отрицателна или нулева 

седмична възвръщаемост) и 145 единици (положителна възвръщаемост). Оценките по 

метода на максималното правдоподобие (MLE, Мaximum Likelihood Еstimation) са 

представени за две от екстремните вероятности за текущо състояние 0 и 1 – 𝜆𝜆𝜆𝜆00 и 𝜆𝜆𝜆𝜆11. В 

случая с ALB, 𝜆𝜆𝜆𝜆00=0.596, a 𝜆𝜆𝜆𝜆11=0.488, което показва липса на равенство.  

Преоценяването на параметрите на логаритъма на функцията на правдоподобието (log-

likelihood) при условията на ограниченията, дефинирани от H1, 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11, и приспадането 

им от логаритъма на функцията на правдоподобието, при липса на ограничения, генерира 

стойността на LRT теста. Тестовата характеристика на максималното правдоподобие (The 

likelihood Ratio Test, LRT) следва „хи-квадрат“ разпределение, чиито критични стойности 

за 1 степен на свобода са 6.653 при 0.01, 3.841 при 0.05 и 2.706 при 0.1 степен на значимост. 

Така H1 може да бъде отхвърлена при 1% ниво на риск от грешка за индекса SOFIX.  

 

 

  

 

=0.488, което показва липса на равенство. 
Преоценяването на параметрите на логаритъма на функцията на прав-

доподобието (log-likelihood) при условията на ограниченията, дефинирани от 
H1, 
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вероятност има асимптотично разпределение 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛2, където n е равно на броя на 

ограниченията. По този начин хипотеза 1 има 1, а хипотеза 2 има 3 ограничения. 

Таблица 3 демонстрира резултатите от преходните матрици на веригите на Марков, 

заедно със статистиката на тестовете на хипотеза 1 и хипотеза 2 за периода от 30.10.2000 до 

1.06.2020 г. за 9 акции и индекса SOFIX. Така например за ALB, когато предходното 

състояние е било 00, в текущия период е последвано от 214 нули (отрицателна или нулева 

седмична възвръщаемост) и 145 единици (положителна възвръщаемост). Оценките по 

метода на максималното правдоподобие (MLE, Мaximum Likelihood Еstimation) са 

представени за две от екстремните вероятности за текущо състояние 0 и 1 – 𝜆𝜆𝜆𝜆00 и 𝜆𝜆𝜆𝜆11. В 

случая с ALB, 𝜆𝜆𝜆𝜆00=0.596, a 𝜆𝜆𝜆𝜆11=0.488, което показва липса на равенство.  

Преоценяването на параметрите на логаритъма на функцията на правдоподобието (log-

likelihood) при условията на ограниченията, дефинирани от H1, 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11, и приспадането 

им от логаритъма на функцията на правдоподобието, при липса на ограничения, генерира 

стойността на LRT теста. Тестовата характеристика на максималното правдоподобие (The 

likelihood Ratio Test, LRT) следва „хи-квадрат“ разпределение, чиито критични стойности 

за 1 степен на свобода са 6.653 при 0.01, 3.841 при 0.05 и 2.706 при 0.1 степен на значимост. 

Така H1 може да бъде отхвърлена при 1% ниво на риск от грешка за индекса SOFIX.  

 

 

  

 

, и приспадането им от логаритъма на функцията на правдопо-
добието, при липса на ограничения, генерира стойността на LRT теста. Тес-
товата характеристика на максималното правдоподобие (The likelihood Ratio 
Test, LRT) следва „хи-квадрат“ разпределение, чиито критични стойности за 1 
степен на свобода са 6.653 при 0.01, 3.841 при 0.05 и 2.706 при 0.1 степен на 
значимост. Така H1 може да бъде отхвърлена при 1% ниво на риск от грешка 
за индекса SOFIX. 
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Този  резултат  не  е  неочакван,  отчитайки  нивото  на 

15 
 
 

вероятност има асимптотично разпределение 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛2, където n е равно на броя на 

ограниченията. По този начин хипотеза 1 има 1, а хипотеза 2 има 3 ограничения. 

Таблица 3 демонстрира резултатите от преходните матрици на веригите на Марков, 

заедно със статистиката на тестовете на хипотеза 1 и хипотеза 2 за периода от 30.10.2000 до 

1.06.2020 г. за 9 акции и индекса SOFIX. Така например за ALB, когато предходното 

състояние е било 00, в текущия период е последвано от 214 нули (отрицателна или нулева 

седмична възвръщаемост) и 145 единици (положителна възвръщаемост). Оценките по 

метода на максималното правдоподобие (MLE, Мaximum Likelihood Еstimation) са 

представени за две от екстремните вероятности за текущо състояние 0 и 1 – 𝜆𝜆𝜆𝜆00 и 𝜆𝜆𝜆𝜆11. В 

случая с ALB, 𝜆𝜆𝜆𝜆00=0.596, a 𝜆𝜆𝜆𝜆11=0.488, което показва липса на равенство.  

Преоценяването на параметрите на логаритъма на функцията на правдоподобието (log-

likelihood) при условията на ограниченията, дефинирани от H1, 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11, и приспадането 

им от логаритъма на функцията на правдоподобието, при липса на ограничения, генерира 

стойността на LRT теста. Тестовата характеристика на максималното правдоподобие (The 

likelihood Ratio Test, LRT) следва „хи-квадрат“ разпределение, чиито критични стойности 

за 1 степен на свобода са 6.653 при 0.01, 3.841 при 0.05 и 2.706 при 0.1 степен на значимост. 

Така H1 може да бъде отхвърлена при 1% ниво на риск от грешка за индекса SOFIX.  

 

 

  

 

=0.566  и 
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вероятност има асимптотично разпределение 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑛𝑛𝑛𝑛2, където n е равно на броя на 

ограниченията. По този начин хипотеза 1 има 1, а хипотеза 2 има 3 ограничения. 

Таблица 3 демонстрира резултатите от преходните матрици на веригите на Марков, 

заедно със статистиката на тестовете на хипотеза 1 и хипотеза 2 за периода от 30.10.2000 до 

1.06.2020 г. за 9 акции и индекса SOFIX. Така например за ALB, когато предходното 

състояние е било 00, в текущия период е последвано от 214 нули (отрицателна или нулева 

седмична възвръщаемост) и 145 единици (положителна възвръщаемост). Оценките по 

метода на максималното правдоподобие (MLE, Мaximum Likelihood Еstimation) са 

представени за две от екстремните вероятности за текущо състояние 0 и 1 – 𝜆𝜆𝜆𝜆00 и 𝜆𝜆𝜆𝜆11. В 

случая с ALB, 𝜆𝜆𝜆𝜆00=0.596, a 𝜆𝜆𝜆𝜆11=0.488, което показва липса на равенство.  

Преоценяването на параметрите на логаритъма на функцията на правдоподобието (log-

likelihood) при условията на ограниченията, дефинирани от H1, 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11, и приспадането 

им от логаритъма на функцията на правдоподобието, при липса на ограничения, генерира 

стойността на LRT теста. Тестовата характеристика на максималното правдоподобие (The 

likelihood Ratio Test, LRT) следва „хи-квадрат“ разпределение, чиито критични стойности 

за 1 степен на свобода са 6.653 при 0.01, 3.841 при 0.05 и 2.706 при 0.1 степен на значимост. 

Така H1 може да бъде отхвърлена при 1% ниво на риск от грешка за индекса SOFIX.  

 

 

  

 

=0.637. За изследвания период индексът SOFIX има 56.6% вероятност за 
повишаване, ако предходните 2 седмици се е повишил, и 63.7% вероятност 
да се понижи, ако предходните 2 седмици се е понижил, или не е отчел из-
менение. Хипотеза H1 за наличие на рационални балони не се отхвърля само 
за две фирми от извадката. Това са „Албена” АД (ALB) и „Химимпорт” АД 
(CHIM) при ниво на риск от грешка 5%. Възниква въпросът как е възможно, 
за редица от акциите, които участват в индекса SOFIX, H1 да се отхвърля, а 
за индекса – да се приема и то с изключително ниско ниво на риск от грешка. 
Тук има две възможности: първата е сборът от претеглени случайни величини 
да резултира в неслучаен сбор; втората се отнася до съзнателно манипулиране 
на индекса с благородни мотиви или пък с цел облага. 

Втората хипотеза (H2) налага като ограничение равенство на преходните 
вероятности: 

18 
 
 

Този резултат не е неочакван, отчитайки нивото на 𝜆𝜆𝜆𝜆00=0.566 и 𝜆𝜆𝜆𝜆11=0.637. За 

изследвания период индексът SOFIX има 56.6% вероятност за повишаване, ако 

предходните 2 седмици се е повишил, и 63.7% вероятност да се понижи, ако предходните 2 

седмици се е понижил, или не е отчел изменение. Хипотеза H1 за наличие на рационални 

балони не се отхвърля само за две фирми от извадката. Това са „Албена” АД (ALB) и 

„Химимпорт” АД (CHIM) при ниво на риск от грешка 5%.  Възниква въпросът как е 

възможно, за редица от акциите, които участват в индекса SOFIX, H1 да се отхвърля, а за 

индекса – да се приема и то с изключително ниско ниво на риск от грешка. Тук има две 

възможности: първата е сборът от претеглени случайни величини да резултира в неслучаен 

сбор; втората се отнася до съзнателно манипулиране на индекса с благородни мотиви или 

пък с цел облага.  

Втората хипотеза (H2) налага като ограничение равенство на преходните вероятности: 

𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆01 = 𝜆𝜆𝜆𝜆10 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11. Критични стойности за 3 степени на свобода са 11.345 при 0.01, 

7.815 при 0.05 и 6.251 при 0.1 степен на значимост. Тук съответно при 1% и 5% степен на 

достоверност отхвърляме хипотезата за SOFIX и MCH. Отново светлината на прожектора 

ни насочва към SOFIX. Справка за резултатите по подпериоди показва че H1 се отхвърля 

при 5% степен на достоверност за подпериода 7.06.20004 – 1.10.2007 г., а H2 – за 

подпериода 8.10.2007 – 16.02.2009 г.  

Техническата работа по веригите на Марков разкрива закономерност в движението на 

цените. Както за целия период, така и за подпериодите,  при мнозинството от акциите 

наблюденията при текущо състояние 0 преобладават пред тези от текущо състояние 1. 

Таблица 4 на преходните вероятности за целия период, както и за избраните подпериоди, 

илюстрира закономерността. Видно за целия период е, че вероятността на състояние 1 

(повишение на цената) е по-малка отколкото вероятността за състояние 0 (намаление или 

без промяна) на цената. Баланс на тези 2 състояния има единствено при индекса SOFIX и 

SFARM. Относно подпериодите тази тенденция се запазва, с изключение на подпериода на 

пазарен бум: 7.06.2004 – 1.10.2007 г. По принцип, при регистрирана положителна седмична 

възвръщаемост, за целия период (с изключение на CHIM и TRACE) е естествено да се 

очаква по-голям брой на наблюдения 1 (повишение на цената), ако повишенията и 

намаленията на цените са еквивалентни. Последното не е факт, съдейки от представените в 

таблица 4 преобладаващи вероятности за текущо състояние 0 на седмичната 

възвръщаемост, независимо от предходните състояния. 

 

. Критични стойности за 3 степени на сво-
бода са 11.345 при 0.01, 7.815 при 0.05 и 6.251 при 0.1 степен на значимост. Тук 
съответно при 1% и 5% степен на достоверност отхвърляме хипотезата за SOFIX 
и MCH. Отново светлината на прожектора ни насочва към SOFIX. Справка за 
резултатите по подпериоди показва че H1 се отхвърля при 5% степен на досто-
верност за подпериода 7.06.20004 – 1.10.2007 г., а H2 – за подпериода 8.10.2007 –  
16.02.2009 г. 

Техническата работа по веригите на Марков разкрива закономерност в 
движението на цените. Както за целия период, така и за подпериодите,  при 
мнозинството от акциите наблюденията при текущо състояние 0 преоблада-
ват пред тези от текущо състояние 1. Таблица 4 на преходните вероятности 
илюстрира  закономерността.  Видно  за  целия  период  е,  че  вероятността  на 
състояние 1 (повишение на цената) е по-малка отколкото вероятността за със-
тояние 0 (намаление или без промяна) на цената. Баланс на тези 2 състояния 
има единствено при индекса SOFIX и SFARM. Относно подпериодите тази 
тенденция се запазва, с изключение на подпериода на пазарен бум: 7.06.2004 – 
1.10.2007 г. По принцип, при регистрирана положителна седмична възвръща-
емост, за целия период (с изключение на CHIM и TRACE) е естествено да се 
очаква по-голям брой на наблюдения 1 (повишение на цената), ако повишени-
ята и намаленията на цените са еквивалентни. Последното не е факт, съдейки 
от представените в таблица 4 преобладаващи вероятности за текущо състоя-
ние 0 на седмичната възвръщаемост, независимо от предходните състояния.
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Описателната характеристика на седмичната възвръщаемост говори за 
наличие на позитивна асиметрия с изключение на MONBAT. Това означава 
доминация  на  позитивни  над  негативни  отдалечени  наблюдения  и  „дебели 
опашки“ на разпределението вдясно. За да се провери това, за всяка от 9-те 
фирми  и  индекса  SOFIX  се  изчисляват  седмиците  с  позитивна  възвръщае-
мост, тези с негативна възвръщаемост и седмиците с нулева възвръщаемост. 
След това се калкулира средната възвръщаемост в седмиците на повишение 
и тази – в седмиците на понижение. Резултатите са представени в таблица 5.

Таблица 5

Средно повишение (+), средно понижение ( - ) на седмичната  
възвръщаемост брой седмици на повишение (+) и понижение (-)

ALB ALUM CHIM MCH MONBAT NEOH PETHL SFARM SOFIX TRACE

Средно (+) 0.036 0.093 0.041 0.043 0.028 0.050 0.053 0.028 0.021 0.044

Брой (+) 414 363 291 403 319 423 387 453 536 282

Средно (-) -0.025 -0.041 -0.033 -0.033 -0.026 -0.041 -0.042 -0.023 -0.020 -0.039

Брой (-) 492 406 388 370 331 405 452 424 478 338

Без промяна 109 125 19 87 48 90 91 41 1 29

Очевидно е, че при всички акции средното седмично повишение е над 
средното седмично понижение, без да се вземат предвид седмиците без про-
мяна. Единствено при MONBAT и SFARM нивата са близки. При останалите 
разликата е около 1% и повече на седмична база. Това е значителна разлика 
предвид средната седмична възвръщаемост за целият период. Най-високата 
разлика се наблюдава при ALUM, което не е изненадващо предвид най-висо-
ката асиметрия на тази акция.

Другият наблюдаван феномен е по-големият брой на седмици с отрица-
телна възвръщаемост за повечето от акциите. Ако към тях добавим и броя на 
седмиците с нулева възвръщаемост (без промяна на цените), то е възможно да 
формулираме следната закономерност:

1. За  разгледания  период  средната  положителна  седмична  възвръщае-
мост е по-висока от средната отрицателна седмична възвръщаемост.

2. Средната положителна седмична възвръщаемост се сбъдва в по-ма-
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лък брой седмици отколкото средната отрицателна седмична възвръщаемост 
и тази без промяна.

Следователно имаме редки,  но  значителни повишавания на цените,  и 
множество, но по-неизразени спадове в цените или без изменения. Обясне-
нието на този феномен, изискващ по-задълбочено допълнително изследване, 
може да се корени както в наличието на инвеститори с положителна обратна 
връзка (разгледани в изложението), така и на прилагането на стратегията „На-
помпи и изхвърли“ (Pump and Dump). Същественият момент при тази схема е 
„надуването“ на цената на акцията чрез фалшива и преувеличена информация 
за компанията. Манипулаторите също така закупуват значителни обеми, като 
разпродават  позициите  си,  след  като  рекламното  манипулиране  „изстреля“ 
цената нагоре (Baker, Nofsinger, Puttonen 2020). В изследване на връзката меж-
ду изглаждането на корпоративните доходи и информативността на цените на 
акциите за извадка от 66 публично търгувани компании на БФБ за периода 
2010 – 2014  г. Борисов установява,  че:  „С доказването,  че изглаждането на 
доходите има отрицателно влияние върху тяхната информативност, се уста-
новява  също,  че  преобладават  опортюнистичните  мотиви  за  извършването 
му от страна на мениджмънта на компаниите. Следователно, основна цел за 
извършването му е да се фалшифицира предаваната информация на нейните 
стейкхолдъри“ (Борисов 2020: 168).

2. Релацията „системен – идиосинкратичен риск” на БФБ

Тази част от студията има за цел оценка на системния риск (бета) за из-
вадката от акции на БФБ за периода 2000 – 2020 година. Интерес представляват 
въпросите, отнасящи се до стабилността на системния риск, както и динами-
ката на съотношението „системен – идиосинкратичен риск”. Системният риск 
е част от уравнението на модела за оценка на капиталовите активи (МОКА), 
представен за първи път във финансовата икономика от Sharpe (1964), който 
надгражда върху някои от по-ранните творби на Markowitz  (1952). Най-ран-
ната версия на МОКА е изцяло завършена благодарение на приноса на Lintner 
(1965). От тогава моделът се превръща в стандарт в инвестиционната индус-
трия и неотменна част на учебниците за студентите финансисти4.

Fabozzi и Francis (1978) изследват стабилността на коефициента бета на 
Нюйоркската фондова борса (NYSE ) на базата на извадка от 700 акции. Тяхно-
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то заключение е, че бета е нестабилна. Blume (1971) установява, че бета се ста-
билизира с увеличаване на периода за оценка. Спрямо стабилността на бета за 
отделни акции и портфейли Levitz (1974) установява, че портфейлната бета е 
стабилна, докато при индивидуалните акции е силно нестабилна. Изследвайки 
пазарите на развиващите се страни, Deb и Misra (2011) използват изкуствени 
(dummy) променливи за период от 1996 до 2010 г., за да тестват стабилността 
на бета, и установяват, че тя е нестабилна в краткосрочен период.

2.1. Статистически характеристики на месечните възвръщаемости

Данните за настоящото изследване използват месечните цени при затва-
ряне на търговията на БФБ за период от 1.10.2000 до 30.06.2020 г. Извадката от 
акции е подбрана така, че да включва фирми с максимална продължителност 
на съществуване, както и с относително активна търговия, за да се избегне 
ефектът на т.нар. „тънка търговия“5 (thin trading, infrequent trading). Селекти-
раните акции са активни към 1.07.2020 г., което би могло да повдигне въпроса 
за „отклонение поради оцеляването“ (survivorship bias). От друга страна, из-
ползваните извадки от акции предоставят търсената непрекъснатост, даваща 
възможност  за  анализ  на  поведението  на  цените  и  възвръщаемостта  в  раз-
лични трендови периоди. Извадката от акции с месечна възвръщаемост е от 
19 фирми и индекса SOFIX. Началният период за 9 от акциите е 1.11.2000 г.,  
като  постъпателно  се  включват  и  останалите  10  фирми:  „М+С  хидравлик” 
АД (7/01), „Българска холдингова компания” АД (12/01), „Неохим” АД (3/02), 
„Холдинг света София” АД  (5/02),  „Хидравлични елементи и системи” АД 
(12/02), „Алкомет” АД (1/03) „Юрий Гагарин” АД (2/03), „Химимпорт” АД 
(11/06), „Монбат” АД (2/07) и „Трейс груп холд” АД (1/08). Пълният период 
от данни се използва за описателна статистика на възвръщаемостта, докато 
прилагането  на месечни  данни  за  оценка  на  системния  риск  (бета)  се  осъ-
ществява в периоди по целесъобразност. Стандартно, за изчисляване на бета, 
се използват 36 месечни данни, но с цел обхващането на определени ценови 
тредове периодът може да бъде разширен до 42 месеца. Ценовата графика на 
индекса SOFIX и разделението на периоди са покадзани на фиг. 1. 

Както беше подчертано, в идеалният случай целта е да се стратифици-
рат периоди от по 36 месеца всеки  (необходими за изчисляването на бета), 
като началото на всеки от тях е месец януари на съответната година. Другата, 
може би по-важна, цел е всеки период да обхване специфичен тренд. Ето защо 
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първият период е от юни 2004 до септември 2007 г. Това е време на експло-
зивно нарастване на цените, високи възвръщаемости и както впоследствие се 
оказва – нереалистични очаквания за висок икономически растеж. Началото 
на световната финансова криза от 2008 – 2009 слага край на първия период, 
последвано  от  стръмен  спад  на  БФБ. Възстановяването  на финансовия  па-
зар през 2009 г. е допълнително затруднено от газовата криза, поради което 
вторият период е от октомври 2007 до декември 2010 г. Третият и четвъртият 
период са по 36 месеца, а петият – 42 месеца – от януари 2017 до юни 2020 г. 

25

(Източник: Infostock. bg).

Фиг. 1. Индекса SOFIX и сегрегираните периоди за анализ

Таблица 5 представя описателната статистика на месечната възвръщаемост на 19 

акции и индекса SOFIX от ноември 2000 до юни 2020 г. Нека разгледаме релацията „общ 

риск – възвръщаемост”, сравнявайки средната възвръщаемост със стандартното 

отклонение. От данните в таблица 5 става ясно, че практическото правило в областта на 

финансите – „по-високата възвръщаемост изисква понасяне на по-висок риск“ – е спазено с 

малки изключения. За възвръщаемости от порядъка под 1% месечно понесеният риск е 10 –

15%, докато за възвръщаемости над 2% месечно е около 15 – 20% месечно с малки 

изключения.

Акцията, постигнала най-високата възвръщаемост за целия изследван период, е 

Холдинг света София (HSOF), чиято средномесечна възвръщаемост е невероятните 5.63%, 

но забележете – със стандартно отклонение от 40.5%! Индексът SOFIX не изпъква с висока 

възвръщаемост (0.94%), но за отбелязване е фактът на най-ниското стандартно отклонение, 

съпоставено с това на акциите от извадката. Това е обективен факт в подкрепа на 

диверсификацията, понеже индексът SOFIX е портфейл от акции и така голям дял от 

специфичния риск е елиминиран, а това води до понижен общ риск.

Таблица 5
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Фиг. 1. Индекса SOFIX и сегрегираните периоди за анализ
(Източник: Infostock. bg).

Таблица 5 представя описателната статистика на месечната възвръщае-
мост на 19 акции и индекса SOFIX от ноември 2000 до юни 2020 г. Нека раз-
гледаме релацията „общ риск – възвръщаемост”, сравнявайки средната въз-
връщаемост със стандартното отклонение. От данните в таблица 5 става ясно, 
че практическото правило в областта на финансите – „по-високата възвръща-
емост изисква понасяне на по-висок риск“ – е спазено с малки изключения. 
За възвръщаемости от порядъка под 1% месечно понесеният риск е 10 – 15%, 
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докато за възвръщаемости над 2% месечно е около 15 – 20% месечно с малки 
изключения.

Акцията, постигнала най-високата възвръщаемост  за целия изследван 
период, е Холдинг света София (HSOF), чиято средномесечна възвръщаемост 
е невероятните 5.63%, но забележете – със стандартно отклонение от 40.5%! 
Индексът SOFIX не изпъква с висока възвръщаемост (0.94%), но за отбеляз-
ване е фактът на най-ниското стандартно отклонение, съпоставено с това на 
акциите от извадката. Това е обективен факт в подкрепа на диверсификацията, 
понеже индексът SOFIX е портфейл от акции и така голям дял от специфич-
ния риск е елиминиран, а това води до понижен общ риск.

Таблица 6

Описателна статистика на месечната възвръщаемост  
на извадка от акции и индекса SOFIX на БФБ 

за периода ноември 2000 г. – юни 2020 г.

Акция Средна  
възвръщ. Медиана Макс. Мин. Ст. 

откл.
Аси-
метрия Екцес Jarque-Bera Prob. Наблю-

дения
ALB 0.0119 0.0000 0.670 -0.306 0.105 1.64 12.47 987.60 0.00 236
ALUM 0.0302 0.0000 2.391 -0.538 0.215 6.52 71.67 42742.44 0.00 210
BHC 0.0217 -0.0029 2.636 -0.625 0.253 5.45 53.66 24947.68 0.00 223
BTH 0.0055 0.0036 0.500 -0.455 0.131 -0.02 4.53 22.95 0.00 236
CHIM 0.0003 -0.0183 0.948 -0.489 0.149 1.66 13.15 779.68 0.00 164
DOVUHL 0.0205 0.0000 1.104 -0.444 0.161 1.96 13.01 1136.43 0.00 236
GAGBT 0.0095 -0.0003 0.857 -0.517 0.164 1.08 7.76 238.62 0.00 209
HES 0.0300 0.0000 0.630 -0.669 0.155 0.57 8.23 251.77 0.00 211
HSOF 0.0563 0.0000 3.616 -0.717 0.405 5.46 42.11 14978.50 0.00 218
IHLBL 0.0168 0.0000 1.063 -0.424 0.160 3.02 19.88 3162.73 0.00 236
MCH 0.0259 0.0000 0.591 -0.296 0.124 1.43 7.51 270.47 0.00 228
MONBAT 0.0023 -0.0028 0.421 -0.339 0.102 0.76 7.80 170.12 0.00 161
NEOH 0.0210 0.0000 0.558 -0.429 0.127 1.27 7.40 236.62 0.00 220
PET 0.0299 -0.0013 1.961 -0.566 0.277 2.91 16.89 2229.80 0.00 236
PETHL 0.0090 0.0000 1.167 -0.399 0.156 2.81 18.47 2664.55 0.00 236
SFARM 0.0144 0.0006 0.888 -0.782 0.120 0.86 23.24 4058.12 0.00 236
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SLB 0.0165 0.0000 1.092 -0.475 0.192 1.42 9.12 446.79 0.00 236
SOFIX 0.0094 0.0026 0.420 -0.379 0.082 0.23 8.71 323.06 0.00 236
TRACE -0.0037 -0.0131 0.486 -0.400 0.137 0.47 4.83 26.33 0.00 150
ZLP 0.0105 0.0000 0.714 -0.409 0.175 1.20 6.10 151.21 0.00 236

Фиг. 2 показва графично разположението на извадката от акции в прос-
транството „риск – възвръщаемост”. Две акции (Химимпорт (CHEM) и Трейс 
Груп Холд (TRACE)) имат необяснимо ниска възвръщаемост. Основна причи-
на за този феномен би могло да бъде листването на двете фирми през 2007 г.,  
както и това че не са се възползвали от растежа на пазара преди 2007 г. „Мон-
бат” АД (MONBAT) обаче също излиза на пазара през 2007 г., но показва за-
доволителна средна възвръщаемост.

27 
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Холдинг света София  (HSOF) показва най-високата средна възвръща-
емост – 5.63%. Тя е възможна не само поради високите възвръщаемости на 
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акциите през първия период, но и на скок в цената през четвъртия период, 
когато средномесечна възвръщаемост е 11.7%.

Таблица  5  демонстрира,  че  повечето  разпределения  са  асиметрични, 
приемайки относително симетрично разпределение за такова със стойности 
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си и обратно – когато пазарът се понижава, повечето от акциите понижават 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

  (7)

където:
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𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 
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 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазар-
ната възвръщаемост и е случайна променлива;
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приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна промен-
лива;
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 – константа, измерваща очакваните промени на 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 при дадени про-
мени в 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

.
Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, 

зависима от пазара, и втората – независима от него. 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 измерва колко чувстви-
телна е възвръщаемостта на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато 
например 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

=2, това означава, че възвръщаемостта на акция се очаква да на-
расне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне (намалее) с 1 %.

Членът 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е 
чувствителна (т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. 
Удобно е членът 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 да бъде разделен на две части. Нека 
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𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 
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Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 
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възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 
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𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 и   – случайният (неизвестен) елемент на 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

. Тогава
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

, където 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 има очаквана стойност, равна на нула. Уравне-
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

  (8)

Следва да повторим, че 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 и 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 са случайни променливи. Всяка от тях 
има вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да 
обозначим  техните  стандартни  отклонения  съответно  като 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

  и 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

.  Ана-
лизът до тук не включва никакви приемания. Просто имаме математически 
израз,  при  който  дадена  величина  е  равна  на  сумата  от  няколко  компонен-
та. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои приемания, при кои-
то едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. На 
първо място, би било добре ако 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 не корелира с 
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𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 
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Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 
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Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 
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приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 
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и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 
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Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

Ако 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 не корелира с 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

, това показва колко добре уравнение 8 описва 
възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта 
на пазара. Оценките на 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

, 
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където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 
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възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 и 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 няма да корелират, поне за 
периода, за който се извършва оценяването. Всички характеристики на едно-
индексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по дефиниция, или 
по конструкцията на модела. Единствената характеристика на едноиндексния 
модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на мо-
дела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,                                                              (7) 

където: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазарната 

възвръщаемост и е случайна променлива; 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚  – норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна променлива; 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – константа, измерваща очакваните промени на 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 при дадени промени в 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната, зависима от 

пазара, и втората – независима от него. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 измерва колко чувствителна е възвръщаемостта 

на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато например 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=2, това означава, че 

възвръщаемостта на акция се очаква да нарасне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне 

(намалее) с 1 %. 

Членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е чувствителна 

(т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс. Удобно е членът 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 да бъде 

разделен на две части. Нека 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 е очакваната стойност на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – случайният (неизвестен) 

елемент на 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖. Тогава 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖, където 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 има очаквана стойност, равна на нула. Уравнението за 

възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния начин: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖.                                              (8) 

 

Следва да повторим, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 са случайни променливи. Всяка от тях има 

вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да обозначим техните 

стандартни отклонения съответно като 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚. Анализът до тук не включва никакви 

приемания. Просто имаме математически израз, при който дадена величина е равна на 

сумата от няколко компонента. На този етап обаче е удобно да дефинираме някои 

приемания, при които едноиндексният модел е съвместим с идеите на модела на Марковиц. 

На първо място, би било добре ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚. Това би означавало, че 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝐸𝐸𝐸𝐸�(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0)�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� = 0. 

Ако 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 не корелира с 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, това показва колко добре уравнение 8 описва 

възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта на пазара. 

Оценките на 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2  в повечето случаи се намират с помощта на регресионен анализ 

(метод на най-малките квадрати, МНМК). Регресионният анализ е метод, гарантиращ, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 няма да корелират, поне за периода, за който се извършва оценяването. Всички 

 е независима от 
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характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX). 

 за всички стойности на i и j, или 
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характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX). 

 Това подсказва, че единстве-
ната причина за систематичното съвместно движение на активите се дължи 
на факта, че те в една или в друга степен се движат в синхрон с движение-
то  на  пазара.  Така  в  основата  на  едноиндексния модел  имаме  уравнението 
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характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX). 

 и приеманията за остатъчния член на грешките:
По конструкция на МНМК:

1. Средното на 
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характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX). 

По приемане:
1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива
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характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX). 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара
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характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX). 

3. Членът на грешките не автокорелира
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характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX). 

Приемането  по  т.  3  означава,  че  изразът  на  регресионната  грешка  не 
може да бъде прогнозиран, т.е. той е непредвидим.

По дефиниция:
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характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX). 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отде-
лен актив и на портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за 
оптималния портфейл. От едноиндексния модел могат да бъдат изведени изра-
зите за стандартното отклонение и ковариацията на актив и портфейл. С оглед 
на поставената тук цел от интерес е вариацията (стандартното отклонение) на 
актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на даден актив е:
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характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX). 

 (9)
където:
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характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX). 

 е  оценената  бета  на  актив  (акция)  i  според  едноиндексния  модел 
(уравнение 8);

29 
 
 

характеристики на едноиндексния модел, които бяха описани до тук, са верни или по 

дефиниция, или по конструкцията на модела. Единствената характеристика на 

едноиндексния модел, която е по приемане, е тази за корелационната характеристика на 

модела. Най-важното приемане на едноиндексния модел е, че 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 е независима от 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 за 

всички стойности на i и j, или 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. Това подсказва, че единствената причина за 

систематичното съвместно движение на активите се дължи на факта, че те в една или в 

друга степен се движат в синхрон с движението на пазара. Така в основата на 

едноиндексния модел имаме уравнението 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и приеманията за 

остатъчния член на грешките: 

По конструкция на МНМК: 

1. Средното на 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

По приемане: 

1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива 

𝐸𝐸𝐸𝐸 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚)�� =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0. 

2. Активите са свързани единствено чрез пазара 

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗� = 0. 

3.  Членът на грешките не автокорелира 

Cov(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0 ∀𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не може да бъде 

прогнозиран, т.е. той е непредвидим. 

По дефиниция: 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

𝑉𝑉𝑉𝑉ar(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и на 

портфейл, както и по отношение на решаването на проблема за оптималния портфейл. От 

едноиндексния модел могат да бъдат изведени изразите за стандартното отклонение и 

ковариацията на актив и портфейл. С оглед на поставената тук цел от интерес е вариацията 

(стандартното отклонение) на актив, изведена от едноиндексния модел. Вариацията на 

даден актив е: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ,                                                                 (9) 

където: 

𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊 е оценената бета на актив (акция) 𝑖𝑖𝑖𝑖 според едноиндексния модел (уравнение 8); 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс (SOFIX).  – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс 
(SOFIX).

Общата вариация на актива 
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Общата вариация на актива 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 може да бъде разделена на две части: систематичен 

риск  𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 , и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . Дневният ред включва 

изчисляването на коефициента бета за всеки от периодите от фиг. 1, като впоследствие се 

изчислява 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 , за да се декомпозира общият риск на всяка от акциите от извадката.  

Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са представени в 

таблица 6. 

 
Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
за периода юни 2004 –септември 2007 г. 

 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

 може да бъде разделена на две части: 
систематичен риск 
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Общата вариация на актива 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 може да бъде разделена на две части: систематичен 

риск  𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 , и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . Дневният ред включва 

изчисляването на коефициента бета за всеки от периодите от фиг. 1, като впоследствие се 

изчислява 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 , за да се декомпозира общият риск на всяка от акциите от извадката.  

Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са представени в 

таблица 6. 

 
Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
за периода юни 2004 –септември 2007 г. 

 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

, и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск 
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Общата вариация на актива 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 може да бъде разделена на две части: систематичен 

риск  𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 , и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . Дневният ред включва 

изчисляването на коефициента бета за всеки от периодите от фиг. 1, като впоследствие се 

изчислява 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 , за да се декомпозира общият риск на всяка от акциите от извадката.  

Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са представени в 

таблица 6. 

 
Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
за периода юни 2004 –септември 2007 г. 

 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 
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изчислява 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
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Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са представени в 

таблица 6. 

 
Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
за периода юни 2004 –септември 2007 г. 

 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

 и 

30 
 
 

Общата вариация на актива 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 може да бъде разделена на две части: систематичен 

риск  𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 , и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . Дневният ред включва 

изчисляването на коефициента бета за всеки от периодите от фиг. 1, като впоследствие се 

изчислява 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 , за да се декомпозира общият риск на всяка от акциите от извадката.  

Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са представени в 

таблица 6. 

 
Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
за периода юни 2004 –септември 2007 г. 

 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

, за да се деком-
позира общият риск на всяка от акциите от извадката. 

Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са 
представени в таблица 7.
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Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

за периода юни 2004 – септември 2007 г.
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ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

t-Stat. R-sq. F-stat. D-W stat.

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127

** Значими при 1% ниво на риск от грешка.
* Значими при 5% ниво на риск от грешка.
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета.

Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции 
имат статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 
13 акции при извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незна-
чима бета, с над 5% ниво на риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. 
Не случайно тези дружества имат много ниски R-sq. Периодът на оценява-
не се характеризира с  „биков“  тренд, при 6 – 7% ръст на БВП на  годишна 
база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. Индексът 
SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните ак-
ции  IHLBL и HES –  12.7% и BTH –  0.1% възвръщаемости  са  екстремните 
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наблюдения. Резултатите от табл. 6 са почти идентични за съвпадащите акции 
с изследването на Петранов и Хинов (2008) за почти припокриващ се период 
(1.01.2004 – 31.12.2007 г.).

Таблица 8

Резултати от оценка на модела 

31 
 
 

Резултатите от табл. 6 са почти идентични за съвпадащите акции с изследването на 

Петранов и Хинов (2008) за почти припокриващ се период (1.01.2004 – 31.12.2007 г.). 

 

Таблица 7 
Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

за периода   октомври 2007 –  декември 2010 г. 
 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB 0.022 1.283 1.100 8.110** 0.640 65.773** 1.740 
ALUM 0.022 1.102 1.089 6.943** 0.566 48.200** 1.769 
BHC -0.026 -1.871 0.402 3.688** 0.269 13.600** 2.120 
BTH 0.025 0.874 0.369 1.618 0.066 2.618 2.788 
CHIM 0.011 0.745 1.302 11.434** 0.779 130.735** 1.900 
DOVUHL -0.012 -0.520 0.405 2.208* 0.116 4.874* 2.287 
GAGBT 0.025 1.106 0.939 5.281** 0.430 27.893** 1.538 
HES 0.018 0.719 0.931 4.799** 0.384 23.028** 2.032 
HSOF 0.076 1.376 1.702 3.890** 0.290 15.132** 2.123 
IHLBL -0.018 -1.466 1.022 10.382** 0.744 107.778** 1.956 
MCH 0.011 0.632 0.782 5.901* 0.485 34.827** 1.551 
MONBAT 0.022 2.244* 1.002 13.047** 0.821 170.229** 2.075 
NEOH 0.007 0.424 0.722 5.418** 0.442 29.352** 2.006 
PET 0.040 0.774 -0.210 -0.508 0.007 0.258 1.903 
PETHL -0.021 -1.846 0.964 10.767** 0.758 115.919** 2.609 
SFARM 0.016 1.420 0.827 9.014** 0.687 81.254** 1.399 
SLB 0.003 0.116 0.683 3.047** 0.201 9.283** 2.303 
ZLP -0.001 0.979 0.893 5.313** 0.433 28.228** 2.365 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 

 

Периодът октомври 2007 – декември 2010 г. обхваща навлизането на света във 

финансова криза, стартирала от САЩ през август 2007 г. със спукването на ипотечния 

балон на пазара на недвижима собственост и свързаният с това крах на банковата система. 

В България сривът на БФБ идва с известно закъснение (ноември 2007 г.), въпреки че дори 

след една година тогавашният министър на финансите Пламен Орешарски, по време на 

среща със синдикалисти, твърди, че „на този етап терминът „криза” спрямо българската 

икономика е пресилен“ (Dnes.bg 2008).  Да, наистина, икономиката на страната регистрира 

нулев растеж за 2008 г., но пък прогнозите на министъра на финансите за очаквано 

„забавяне на растежа на икономиката ни до 5,1% през 2009“ (Dnes.bg 2008)  не се 

оправдават, напротив, регистрира се спад от 2%. Рационалността на подобно изказване, 

след като борсовите индекси, а и други индикатори (кривата на доходността), предвиждат 

криза, е може би желанието да не се генерират самоосъществяващи се негативни сигнали. 

за периода октомври 2007 – декември 2010 г.

Акция

30 
 
 

Общата вариация на актива 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 може да бъде разделена на две части: систематичен 

риск  𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 , и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . Дневният ред включва 

изчисляването на коефициента бета за всеки от периодите от фиг. 1, като впоследствие се 

изчислява 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 , за да се декомпозира общият риск на всяка от акциите от извадката.  

Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са представени в 

таблица 6. 

 
Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
за периода юни 2004 –септември 2007 г. 

 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

t-Stat.
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BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
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Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 
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ALB 0.022 1.283 1.100 8.110** 0.640 65.773** 1.740
ALUM 0.022 1.102 1.089 6.943** 0.566 48.200** 1.769
BHC -0.026 -1.871 0.402 3.688** 0.269 13.600** 2.120
BTH 0.025 0.874 0.369 1.618 0.066 2.618 2.788
CHIM 0.011 0.745 1.302 11.434** 0.779 130.735** 1.900
DOVUHL -0.012 -0.520 0.405 2.208* 0.116 4.874* 2.287
GAGBT 0.025 1.106 0.939 5.281** 0.430 27.893** 1.538
HES 0.018 0.719 0.931 4.799** 0.384 23.028** 2.032
HSOF 0.076 1.376 1.702 3.890** 0.290 15.132** 2.123
IHLBL -0.018 -1.466 1.022 10.382** 0.744 107.778** 1.956
MCH 0.011 0.632 0.782 5.901* 0.485 34.827** 1.551
MONBAT 0.022 2.244* 1.002 13.047** 0.821 170.229** 2.075
NEOH 0.007 0.424 0.722 5.418** 0.442 29.352** 2.006
PET 0.040 0.774 -0.210 -0.508 0.007 0.258 1.903
PETHL -0.021 -1.846 0.964 10.767** 0.758 115.919** 2.609
SFARM 0.016 1.420 0.827 9.014** 0.687 81.254** 1.399
SLB 0.003 0.116 0.683 3.047** 0.201 9.283** 2.303
ZLP -0.001 0.979 0.893 5.313** 0.433 28.228** 2.365

** Значими при 1% ниво на риск от грешка.
* Значими при 5% ниво на риск от грешка.

Периодът  октомври  2007  –  декември  2010  г.  обхваща  навлизането  на 
света във финансова криза, стартирала от САЩ през август 2007 г. със спук-
ването на ипотечния балон на пазара на недвижима собственост и свързаният 
с това крах на банковата система. В България сривът на БФБ идва с известно 
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закъснение (ноември 2007 г.), въпреки че дори след една година тогавашният 
министър на финансите Пламен Орешарски, по време на среща със синди-
калисти, твърди, че „на този етап терминът „криза” спрямо българската ико-
номика е пресилен“  (Dnes.bg 2008). Да, наистина, икономиката на страната 
регистрира нулев растеж за 2008 г., но пък прогнозите на министъра на фи-
нансите  за очаквано „забавяне на растежа на икономиката ни до 5,1% през 
2009“ (Dnes.bg 2008) не се оправдават, напротив, регистрира се спад от 2%. 
Рационалността на подобно изказване, след като борсовите индекси, а и други 
индикатори (кривата на доходността), предвиждат криза, е може би желание-
то да не  се  генерират  самоосъществяващи се негативни сигнали. Индексът 
SOFIX е с отрицателна възвръщаемост -3.3% средномесечно, така печалбите 
от предходния период са изтрити напълно. 

По отношение на стабилността на оценените бети за двата периода, там, 
където са измерени статистически значими бети, осредненото изменение е 20 –  
40%. Следва да се отбележи, че почти всички дружества понижават бета кое-
фициентите си. Най-висока стабилност имат бета коефициентите на GAGBT 
и IHLBL. 
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Индексът SOFIX е с отрицателна възвръщаемост -3.3% средномесечно, така печалбите от 

предходния период са изтрити напълно.  

По отношение на стабилността на оценените бети за двата периода, там, където са 

измерени статистически значими бети, осредненото изменение е 20 – 40%. Следва да се 

отбележи, че почти всички дружества понижават бета коефициентите си. Най-висока 

стабилност имат бета коефициентите на GAGBT и IHLBL.  

Таблица 8 
Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

за периода януари 2011 – декември 2013 г. 
 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB 0.003 0.347 0.450 2.497* 0.155 6.235* 1.846 
ALUM -0.006 -0.680 0.486 2.943** 0.203 8.661** 2.165 
BHC -0.017 -1.055 0.678 2.267* 0.131 5.141* 2.630 
BTH 0.034 2.109* 0.511 1.744 0.082 3.040 2.001 
CHIM -0.024 -1.033 2.734 6.606** 0.562 43.633** 1.690 
DOVUHL -0.039 -2.151* 0.708 2.149* 0.120 4.617* 2.720 
GAGBT 0.015 0.691 0.655 1.664 0.075 2.769 2.195 
HES -0.006 -0.471 0.858 3.798** 0.298 14.421** 2.030 
HSOF 0.074 1.127 -1.094 -0.912 0.024 0.832 2.059 
IHLBL -0.011 -0.963 0.981 4.759** 0.400 22.651** 2.228 
MCH 0.006 0.609 0.647 3.644** 0.281 13.280** 1.666 
MONBAT -0.006 -0.647 1.133 6.572** 0.560 43.191** 2.346 
NEOH 0.013 0.782 0.838 2.696* 0.176 7.269* 2.087 
PET 0.013 0.245 -0.127 -0.128 0.000 0.017 2.266 
PETHL -0.012 -0.565 2.442 6.522** 0.556 42.532** 2.259 
SFARM -0.007 -0.812 0.954 6.240** 0.534 38.940** 1.305 
SLB 0.017 0.598 0.371 0.709 0.015 0.503 2.120 
TRACE -0.015 -0.847 1.927 6.097** 0.522 37.179** 1.513 
ZLP 0.000 0.003 1.171 1.892 0.095 3.581 2.355 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 

 

Третият период бележи посткризисния период и е съпроводен от незначителни 

повишавания и спадове на индекса. Независимо от това икономиката сякаш все още е в 

кризисно състояние. За 2011 г. икономическият растеж е 2%, докато 2012 и 2013 г. 

приключват с нулев ръст на БВП. 2013 г. е изпъстрена с антимонополни протести през 

януари и такива срещу кабинета на Орешарски през юни. Индексът SOFIX е на 

положителна територия, с 1% средномесечна възвръщаемост. Видно от таблица 8 редица от 

дружествата (CHIM, PETHL и TRACE) повишават необичайно нивата на системния риск 

до около и над 2 при висока статистическа значимост. По отношение на изменението в бета 

за периода януари 2011 – декември 2013 г.
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Общата вариация на актива 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 може да бъде разделена на две части: систематичен 

риск  𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 , и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . Дневният ред включва 

изчисляването на коефициента бета за всеки от периодите от фиг. 1, като впоследствие се 

изчислява 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 , за да се декомпозира общият риск на всяка от акциите от извадката.  

Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са представени в 

таблица 6. 

 
Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
за периода юни 2004 –септември 2007 г. 

 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

t-Stat.
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Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

t-Stat. R-sq. F-stat. D-W stat.

ALB 0.003 0.347 0.450 2.497* 0.155 6.235* 1.846
ALUM -0.006 -0.680 0.486 2.943** 0.203 8.661** 2.165
BHC -0.017 -1.055 0.678 2.267* 0.131 5.141* 2.630
BTH 0.034 2.109* 0.511 1.744 0.082 3.040 2.001
CHIM -0.024 -1.033 2.734 6.606** 0.562 43.633** 1.690
DOVUHL -0.039 -2.151* 0.708 2.149* 0.120 4.617* 2.720
GAGBT 0.015 0.691 0.655 1.664 0.075 2.769 2.195
HES -0.006 -0.471 0.858 3.798** 0.298 14.421** 2.030
HSOF 0.074 1.127 -1.094 -0.912 0.024 0.832 2.059
IHLBL -0.011 -0.963 0.981 4.759** 0.400 22.651** 2.228
MCH 0.006 0.609 0.647 3.644** 0.281 13.280** 1.666
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MONBAT -0.006 -0.647 1.133 6.572** 0.560 43.191** 2.346
NEOH 0.013 0.782 0.838 2.696* 0.176 7.269* 2.087
PET 0.013 0.245 -0.127 -0.128 0.000 0.017 2.266
PETHL -0.012 -0.565 2.442 6.522** 0.556 42.532** 2.259
SFARM -0.007 -0.812 0.954 6.240** 0.534 38.940** 1.305
SLB 0.017 0.598 0.371 0.709 0.015 0.503 2.120
TRACE -0.015 -0.847 1.927 6.097** 0.522 37.179** 1.513
ZLP 0.000 0.003 1.171 1.892 0.095 3.581 2.355

** Значими при 1% ниво на риск от грешка.
* Значими при 5% ниво на риск от грешка.

Третият период бележи посткризисния период и е съпроводен от незна-
чителни повишавания и спадове на индекса. Независимо от това икономиката 
сякаш все още е в кризисно състояние. За 2011 г. икономическият растеж е 2%, 
докато 2012 и 2013 г. приключват с нулев ръст на БВП. 2013 г. е изпъстрена с 
антимонополни протести през януари и такива срещу кабинета на Орешарски 
през юни. Индексът SOFIX е на положителна територия, с 1% средномесечна 
възвръщаемост. Видно от таблица 9 редица от дружествата (CHIM, PETHL и 
TRACE) повишават необичайно нивата на системния риск до около и над 2 
при висока  статистическа  значимост. По отношение на изменението в бета 
коефициентите  спрямо  предходния  период  средното  изменение  е  2.7% при 
стандартно отклонение 27%, като не се вземат предвид екстремните измене-
ния на ALB, ALUM, BHC, CHIM, DOVUHL, HSOF и PETHL. Това е приемлив 
резултат, като се има предвид фактът, че всеки портфейлен мениджър или ин-
дивидуален инвеститор следва да актуализира параметрите на инвестицията 
си ако не ежедневно, то поне ежемесечно. Така, на roll-over база, промените в 
бета на дружествата биха били доста по-незначителни. От друга страна, екс-
тремните изменения принадлежат основно на холдингови дружества. Според 
изследвания  на  портфейлната  теория  (Blume  1971;  Eubank,  Zumwalt  1979) 
бета коефициентите на подобни (холдингови) акции следва да са по-стабилни 
във времето спрямо бетите на нехолдинговите дружества, поради взаимното 
компенсиране на промените на дружествата, включени в холдинга, благода-
рение  на  диверсификацията. Тази  странност  на  националния фондов  пазар 
заслужава да бъде обект на допълнително изследване.
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Таблица 10
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коефициентите спрямо предходния период средното изменение е 2.7% при стандартно 

отклонение 27%, като не се вземат предвид екстремните изменения на ALB, ALUM, BHC, 

CHIM, DOVUHL, HSOF и PETHL. Това е приемлив резултат, като се има предвид фактът, 

че всеки портфейлен мениджър или индивидуален инвеститор следва да актуализира 

параметрите на инвестицията си ако не ежедневно, то поне ежемесечно. Така, на roll-over 

база, промените в бета на дружествата биха били доста по-незначителни. От друга страна, 

екстремните изменения принадлежат основно на холдингови дружества. Според 

изследвания на портфейлната теория (Blume 1971; Eubank, Zumwalt 1979) бета 

коефициентите на подобни (холдингови) акции следва да са по-стабилни във времето 

спрямо бетите на нехолдинговите дружества, поради взаимното компенсиране на 

промените на дружествата, включени в холдинга, благодарение на диверсификацията. Тази 

странност на националния фондов пазар заслужава да бъде обект на допълнително 

изследване. 

 

Таблица 9 
Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

за периода януари 2014  –  декември 2016 г. 
 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.001 -0.103 0.564 2.638* 0.170 6.957* 2.051 
ALUM 0.027 2.043* 1.009 3.224** 0.234 10.393** 2.129 
BHC 0.016 0.560 0.341 0.483 0.007 0.233 2.626 
BTH -0.023 -1.152 0.707 1.488 0.061 2.214 1.916 
CHIM -0.004 -0.474 1.626 7.738** 0.638 59.881** 2.331 
DOVUHL 0.005 0.361 1.553 4.705** 0.394 22.140** 2.080 
GAGBT -0.016 -0.922 0.775 1.901 0.096 3.614 1.655 
HES 0.024 2.252* 1.429 5.475** 0.469 29.979** 1.522 
HSOF 0.120 1.156 -0.453 -0.181 0.001 0.033 1.909 
IHLBL -0.001 -0.057 1.710 7.008** 0.591 49.110** 2.085 
MCH 0.016 2.002 1.112 5.625** 0.482 31.642** 2.156 
MONBAT 0.005 0.861 1.218 9.512** 0.727 90.485** 2.306 
NEOH 0.003 0.334 0.284 1.294 0.047 1.674 2.540 
PET -0.052 -2.229* 2.313 4.119** 0.333 16.970** 2.062 
PETHL -0.004 -0.386 0.966 3.627** 0.279 13.158** 2.192 
SFARM -0.011 -1.524 0.768 4.535** 0.377 20.565** 2.567 
SLB -0.005 -0.114 0.440 0.418 0.005 0.175 2.970 
TRACE 0.006 0.416 0.989 2.696* 0.176 7.269* 2.011 
ZLP 0.016 0.458 -0.191 -0.231 0.002 0.054 2.410 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
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Общата вариация на актива 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 може да бъде разделена на две части: систематичен 

риск  𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 , и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . Дневният ред включва 

изчисляването на коефициента бета за всеки от периодите от фиг. 1, като впоследствие се 

изчислява 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 , за да се декомпозира общият риск на всяка от акциите от извадката.  

Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са представени в 

таблица 6. 

 
Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
за периода юни 2004 –септември 2007 г. 

 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

t-Stat.
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риск  𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 , и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . Дневният ред включва 

изчисляването на коефициента бета за всеки от периодите от фиг. 1, като впоследствие се 

изчислява 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 , за да се декомпозира общият риск на всяка от акциите от извадката.  

Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са представени в 

таблица 6. 

 
Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
за периода юни 2004 –септември 2007 г. 

 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

t-Stat. R-sq. F-stat. D-W stat.

ALB -0.001 -0.103 0.564 2.638* 0.170 6.957* 2.051
ALUM 0.027 2.043* 1.009 3.224** 0.234 10.393** 2.129
BHC 0.016 0.560 0.341 0.483 0.007 0.233 2.626
BTH -0.023 -1.152 0.707 1.488 0.061 2.214 1.916
CHIM -0.004 -0.474 1.626 7.738** 0.638 59.881** 2.331
DOVUHL 0.005 0.361 1.553 4.705** 0.394 22.140** 2.080
GAGBT -0.016 -0.922 0.775 1.901 0.096 3.614 1.655
HES 0.024 2.252* 1.429 5.475** 0.469 29.979** 1.522
HSOF 0.120 1.156 -0.453 -0.181 0.001 0.033 1.909
IHLBL -0.001 -0.057 1.710 7.008** 0.591 49.110** 2.085
MCH 0.016 2.002 1.112 5.625** 0.482 31.642** 2.156
MONBAT 0.005 0.861 1.218 9.512** 0.727 90.485** 2.306
NEOH 0.003 0.334 0.284 1.294 0.047 1.674 2.540
PET -0.052 -2.229* 2.313 4.119** 0.333 16.970** 2.062
PETHL -0.004 -0.386 0.966 3.627** 0.279 13.158** 2.192
SFARM -0.011 -1.524 0.768 4.535** 0.377 20.565** 2.567
SLB -0.005 -0.114 0.440 0.418 0.005 0.175 2.970
TRACE 0.006 0.416 0.989 2.696* 0.176 7.269* 2.011
ZLP 0.016 0.458 -0.191 -0.231 0.002 0.054 2.410

** Значими при 1% ниво на риск от грешка.
* Значими при 5% ниво на риск от грешка.

Основното събитие, белязало четвъртият период, е фалитът на КТБ, во-
дещ до сътресения в корпоративния сектор през 2014 г. В края на 2013 липс-
ват  индикации  за  предстояща  криза,  дългът  е  под  14 млрд.  лв.,  а  година  и 
половина по-късно, в края на март 2015, е с 10 млрд. лв. по-висок. Една от 
причините е кризата с КТБ, предизвикала изтеглянето на заем, с който основ-
но да се покриват гарантираните депозити. Така през декември 2014 г. дългът 
нараства над 22 млрд. лв. Докато растежът на БВП през 2014-та, 2015-та и 
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2016-та г. е 2%, 4% и 4% (НСИ), то брутният дълг на правителството от 17.1% 
през 2013 нараства на 27.1%, 26% и 29.3% от БВП (Eurostat).

SOFIX нараства с 0.6% на средномесечна база. HSOF реализира макси-
малната за периода средномесечна възвръщаемост (11.7%), а BTH – минимал-
ната (-1.9%). Периодът бележи значителна нестабилност на системния риск, 
както в посока на нарастване, така и на намаление. Единствените дружества с 
относително стабилни бети са ALB и SLB. 

Таблица 11

Резултати от оценка на модела 

34 
 
 

Основното събитие, белязало четвъртият период, е фалитът на КТБ, водещ до 

сътресения в корпоративния сектор през 2014 г. В края на 2013 липсват индикации за 

предстояща криза,  дългът е под 14 млрд. лв., а година и половина по-късно, в края на март 

2015, е с 10 млрд. лв. по-висок. Една от причините е кризата с КТБ, 

предизвикала изтеглянето на заем, с който основно да се покриват гарантираните депозити. 

Така през декември 2014 г. дългът нараства над 22 млрд. лв. Докато растежът на БВП през 

2014-та, 2015-та и 2016-та г. е 2%, 4% и 4% (НСИ) , то брутният дълг на правителството от 

17.1% през 2013 нараства на 27.1%, 26% и 29.3% от БВП (Eurostat). 

SOFIX нараства с 0.6% на средномесечна база. HSOF реализира максималната за 

периода средномесечна възвръщаемост (11.7%), а BTH – минималната (-1.9%). Периодът 

бележи значителна нестабилност на системния риск, както в посока на нарастване, така и 

на намаление. Единствените дружества с относително стабилни бети са ALB и SLB.  

 

Таблица 10 
Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

за периода януари 2017 – юни 2020 г. 
 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.011 -1.830 0.896 6.864** 0.541 47.111** 2.610 
ALUM -0.011 -0.745 1.152 3.538** 0.238 12.518** 2.355 
BHC 0.015 0.503 1.360 2.091* 0.098 4.370* 2.729 
BTH -0.031 -1.387 -0.025 -0.052 0.000 0.003 2.031 
CHIM 0.000 -0.033 1.354 6.106** 0.482 37.288** 1.942 
DOVUHL 0.048 2.024* 1.944 3.734** 0.259 13.945** 1.733 
GAGBT -0.019 -0.693 2.140 3.509** 0.235 12.310** 1.907 
HES 0.000 0.010 0.666 4.692** 0.355 22.017** 1.921 
HSOF 0.006 0.617 0.126 0.554 0.008 0.306 2.800 
IHLBL 0.000 -0.008 0.962 6.191** 0.489 38.331** 2.286 
MCH 0.003 0.505 0.679 4.769** 0.362 22.743** 1.895 
MONBAT -0.017 -2.439* 1.239 7.893** 0.609 62.301** 1.362 

NEOH -0.018 -1.175 -1.098 
-

3.354** 0.219 11.248** 1.689 
PET 0.041 0.689 1.127 0.874 0.019 0.764 2.326 
PETHL -0.005 -0.424 0.479 1.904 0.083 3.626 2.505 
SFARM 0.007 1.076 0.788 5.405** 0.422 29.218** 1.711 
SLB 0.020 0.696 0.562 0.890 0.019 0.793 1.888 
TRACE 0.001 0.081 1.161 4.495** 0.336 20.201** 1.531 
ZLP 0.024 0.834 1.799 2.812** 0.165 7.908** 2.477 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
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Общата вариация на актива 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 може да бъде разделена на две части: систематичен 

риск  𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 , и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . Дневният ред включва 

изчисляването на коефициента бета за всеки от периодите от фиг. 1, като впоследствие се 

изчислява 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2 , за да се декомпозира общият риск на всяка от акциите от извадката.  

Оценените коефициенти бета за извадката от акции за първия период са представени в 

таблица 6. 

 
Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
за периода юни 2004 –септември 2007 г. 

 

Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

t-Stat.
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Таблица 6 

Резултати от оценка на модела 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝑹𝑹𝑹𝑹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 
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Акция 𝜶𝜶𝜶𝜶 t-Stat. 𝜷𝜷𝜷𝜷 t-Stat. R-sq. F-stat. 
D-W 
stat. 

ALB -0.002 -0.134 1.443 6.806** 0.549 46.323** 1.813 
ALUM 0.010 0.543 1.392 5.858** 0.475 34.317** 2.454 
BHC 0.009 0.246 1.784 3.514** 0.245 12.348** 1.993 
BTH -0.016 -1.183 0.477 2.663* 0.157 7.091* 2.534 
DOVUHL 0.039 0.927 1.284 2.291* 0.121 5.250* 1.778 
GAGBT 0.011 0.470 0.975 3.107** 0.203 9.652 1.492 
HES 0.124 3.842** 0.085 0.201 0.001 0.001 2.007 
HSOF 0.019 0.439 0.668 1.169 0.035 1.367 2.312 
IHLBL 0.086 2.018 1.170 2.084* 0.103 4.343* 1.819 
MCH 0.047 1.684 1.215 3.268** 0.219 10.678** 1.490 
NEOH 0.037 1.614 1.021 3.400** 0.233 11.561** 2.326 
PET -0.009 -0.963 0.762 6.127** 0.497 37.544** 2.211 
PETHL 0.062 1.439 0.934 1.643 0.066 2.699 1.890 
SFARM 0.002 0.157 1.164 8.700** 0.666 75.688** 1.884 
SLB -0.019 -1.175 1.035 4.927** 0.390 24.274* 2.421 
ZLP 0.016 0.796 0.633 2.332* 0.125 5.440* 1.127 
** Значими при 1% ниво на риск от грешка. 
* Значими при 5% ниво на риск от грешка. 
Забележка: затъмнените редове са с поне 5% ниво на риск от грешка на бета. 

 
Затъмнените акции от таблицата са тези, при които съответните акции имат 

статистически значима бета от поне 5% ниво на риск от грешка. Това са 13 акции при 

извадка от 16 акции. Tри от акциите са със статистически незначима бета, с над 5% ниво на 

риск от грешка, и това са HES, HSOF и PETHL. Не случайно тези дружества имат много 

ниски R-sq. Периодът на оценяване се характеризира с „биков“ тренд, при 6 – 7% ръст на 

БВП на годишна база, както и подобряване на индекса на потребителското доверие. 

Индексът SOFIX регистрира растеж от 3.5% средномесечно, докато при отделните акции 

IHLBL и HES – 12.7% и BTH – 0.1% възвръщаемости са екстремните наблюдения. 

t-Stat. R-sq. F-stat. D-W stat.

ALB -0.011 -1.830 0.896 6.864** 0.541 47.111** 2.610
ALUM -0.011 -0.745 1.152 3.538** 0.238 12.518** 2.355
BHC 0.015 0.503 1.360 2.091* 0.098 4.370* 2.729
BTH -0.031 -1.387 -0.025 -0.052 0.000 0.003 2.031
CHIM 0.000 -0.033 1.354 6.106** 0.482 37.288** 1.942
DOVUHL 0.048 2.024* 1.944 3.734** 0.259 13.945** 1.733
GAGBT -0.019 -0.693 2.140 3.509** 0.235 12.310** 1.907
HES 0.000 0.010 0.666 4.692** 0.355 22.017** 1.921
HSOF 0.006 0.617 0.126 0.554 0.008 0.306 2.800
IHLBL 0.000 -0.008 0.962 6.191** 0.489 38.331** 2.286
MCH 0.003 0.505 0.679 4.769** 0.362 22.743** 1.895
MONBAT -0.017 -2.439* 1.239 7.893** 0.609 62.301** 1.362
NEOH -0.018 -1.175 -1.098 -3.354** 0.219 11.248** 1.689
PET 0.041 0.689 1.127 0.874 0.019 0.764 2.326
PETHL -0.005 -0.424 0.479 1.904 0.083 3.626 2.505
SFARM 0.007 1.076 0.788 5.405** 0.422 29.218** 1.711
SLB 0.020 0.696 0.562 0.890 0.019 0.793 1.888
TRACE 0.001 0.081 1.161 4.495** 0.336 20.201** 1.531
ZLP 0.024 0.834 1.799 2.812** 0.165 7.908** 2.477

** Значими при 1% ниво на риск от грешка.
* Значими при 5% ниво на риск от грешка.
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През петия период, до 2020 г., националната икономика бележи годишен 
ръст на БВП съответно 4%, 3% и 3% за 2017 – 2019 г. Но този растеж не е в 
унисон с 0.5% отрицателна месечна възвръщаемост на SOFIX за периода, кое-
то на годишна база би било - 6%. Това е единственият период, в който иконо-
миката на страната расте, а индексът на борсата намалява. От фиг. 1 може да се 
види, че спадът прогресира от началото на 2018 г. Ситуацията с бета показва 
определена нестабилност в широки граници. Единствено SFARM, MONBAT, 
ALUM, SLB и TRACE се променят в тесни граници. Сериозен спад се случва 
и през януари 2020 г., още преди настъпването на кризата с COVID-19.

Може да се обобщи, че в преобладаващия брой случаи едноиндексният 
модел за оценка на системния риск дава статистически значими резултати на 
коефициента бета. Що се отнася до стабилността на коефициента бета – тя е 
под въпрос. От период в период са налице дружества със стабилна бета (около 
40%), но отгатването им е повече игра на руска рулетка. Статистическият по-
казател R-sq., показващ съотношението между обяснената от индекса SOFIX 
вариация и общата вариация на дадена акция, също варира в широки граници 
за отделните акции и между периодите. Понеже SOFIX е измерител на сис-
темния риск,  ниските  стойности на R-sq.  следва  да  отразяват  висок  специ-
фичен за фирмата риск. Това най-общо могат да бъдат положителни събития 
като получаване на нови поръчки, отваряне на нови пазари или пък отрица-
телни  –  съдебни  дела,  производствени  аварии,  затваряне  на  пазари  поради 
санкции, влошаване на логистичната мрежа за движение на суровини, мате-
риали и готова продукция6, корпоративни скандали, включително с членове 
на управителното тяло на дружеството7.

Ниските нива на R-sq. при някои от акциите биха могли да се дължат на 
допълнителен специфичен риск, предизвикан от търговци с позитивна обратна 
връзка (De Long, Shleifer, Summers, Waldmann 1990), както и подвеждащи или 
манипулативни новини. Eun, Wang и Xiao (2015) изследват съвместното дви-
жение на цените на  акциите,  в  зависимост от  „стегнатостта/отпуснатостта“8 
и степента на индивидуализъм за 47 държави в период от 1990 до 2010 г. Те 
използват пазарен (едноиндексен) модел, за да оценят съвместното движение 
на цените и установяват, че в държавите, които в културно отношение са „стег-
нати“ и в по-малка степен индивидуалистични, цените на акциите се движат 
съвместно по-синхронно (co-move). Повишаването на „стегнатостта“ (индиви-
дуализма) с едно стандартно отклонение се свързва с 12.9% нарастване (18.2% 
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намаляване) на съвместното синхронно движение на цените на акциите (R2).
След хипотези относно причините за повишен специфичен риск е ред 

да  се оцени съотношението между системен и  специфичен риск  за изслед-
ваната  извадка.  Сумирани  системният  и  специфичният  риск  са  100%  (общ 
риск). За оценката на системния и на общия риск се използват резултатите от 
едноиндексния модел,  където 
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риск се използват резултатите от едноиндексния модел, където 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2  е общият 

риск. Системният риск е 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Таблица 11 показва изчисления системен риск като процент от общия риск за дадена 

акция. Следователно: 100% минус системния риск дава като резултат специфичния риск за 

ценната книга. Налице е динамика на съотношението системен/специфичен риск за редица 

от дружествата, за други е характерно ниско ниво на системен риск (ZLP, SLB, BTH и 

HSOF), а за трети – сравнително високи нива на системен риск през различните периоди 

(MCH, ALB, SFARM, IHLBL, CHIM). На този етап са възможни единствено 

предположения, като това, че ZLP и SLB зависят силно от международните пазари на 

туристически услуги, но пък не е такъв случаят с ALB. По отношение на откъснатостта на 

BTH от родния пазарен индекс, вестник Капитал (2017) загатва вероятна причина.  

Осреднено, най-висок дял на пазарния риск се регистрира през периода октомври 2007 

– декември 2010. Това е период на срив на пазара. Интересно е, че системният риск не 

преобладава в първия период, на възходящ тренд. Така пазарният риск нараства в периоди 

на пазарен срив, а при възход и умерен растеж – поддържа нива над 70%. 

Таблица 11 
Системен риск (𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 ) като процент от общия риск 

 
          Период 
Акция 

6.04-9.07 10.07-12.10 1.11-12.13 1.14-12.16 1.17-6.20 

ZLP 13% 43% 10% 0% 17% 
SLB 39% 20% 1% 1% 2% 
PET 50% 1% 0% 33% 2% 
NEOH 23% 44% 18% 5% 22% 
MCH 22% 48% 28% 48% 36% 
HES 0% 38% 30% 47% 36% 
GAGBT 20% 43% 8% 10% 24% 
BTH 16% 7% 8% 6% 0% 
BHC 25% 27% 13% 1% 10% 
ALB 55% 64% 15% 17% 54% 
SFARM 

 
69% 53% 38% 42% 

PETHL 7% 76% 56% 28% 8% 
IHLBL 10% 74% 40% 59% 49% 
HSOF 3% 29% 2% 0% 1% 
DOVUHL 12% 12% 12% 39% 26% 
TRACE 

  
52% 18% 34% 

MONBAT 
 

82% 56% 73% 61% 
ALUM 47% 57% 20% 23% 24% 
CHIM 

 
78% 56% 64% 48% 

Средно 28% 45% 25% 27% 26% 
 

  е  общият  риск. Системният 
риск е 
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          Период 
Акция 

6.04-9.07 10.07-12.10 1.11-12.13 1.14-12.16 1.17-6.20 

ZLP 13% 43% 10% 0% 17% 
SLB 39% 20% 1% 1% 2% 
PET 50% 1% 0% 33% 2% 
NEOH 23% 44% 18% 5% 22% 
MCH 22% 48% 28% 48% 36% 
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GAGBT 20% 43% 8% 10% 24% 
BTH 16% 7% 8% 6% 0% 
BHC 25% 27% 13% 1% 10% 
ALB 55% 64% 15% 17% 54% 
SFARM 

 
69% 53% 38% 42% 

PETHL 7% 76% 56% 28% 8% 
IHLBL 10% 74% 40% 59% 49% 
HSOF 3% 29% 2% 0% 1% 
DOVUHL 12% 12% 12% 39% 26% 
TRACE 

  
52% 18% 34% 

MONBAT 
 

82% 56% 73% 61% 
ALUM 47% 57% 20% 23% 24% 
CHIM 

 
78% 56% 64% 48% 

Средно 28% 45% 25% 27% 26% 
 

.
Таблица 12 показва изчисления системен риск като процент от общия 

риск за дадена акция. Следователно: 100% минус системния риск дава като 
резултат специфичния риск за ценната книга. Налице е динамика на съотно-
шението системен/специфичен риск за редица от дружествата, за други е ха-
рактерно ниско ниво на системен риск (ZLP, SLB, BTH и HSOF), а за трети –  
сравнително високи нива на системен риск през различните периоди (MCH, 
ALB, SFARM, IHLBL, CHIM). На този етап са възможни единствено предпо-
ложения, като това, че ZLP и SLB зависят силно от международните пазари 
на туристически услуги, но пък не е такъв случаят с ALB. По отношение на 
откъснатостта на BTH от родния пазарен индекс, вестник Капитал (2017) за-
гатва вероятна причина. 

Осреднено, най-висок дял на пазарния риск се регистрира през периода 
октомври 2007 – декември 2010. Това е период на срив на пазара. Интересно е, 
че системният риск не преобладава в първия период, на възходящ тренд. Така 
пазарният риск нараства в периоди на пазарен срив, а при възход и умерен 
растеж – поддържа нива над 70%.

Таблица 12

Системен риск 

36 
 
 

риск се използват резултатите от едноиндексния модел, където 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
2  е общият 

риск. Системният риск е 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚2 . 

Таблица 11 показва изчисления системен риск като процент от общия риск за дадена 

акция. Следователно: 100% минус системния риск дава като резултат специфичния риск за 

ценната книга. Налице е динамика на съотношението системен/специфичен риск за редица 

от дружествата, за други е характерно ниско ниво на системен риск (ZLP, SLB, BTH и 

HSOF), а за трети – сравнително високи нива на системен риск през различните периоди 

(MCH, ALB, SFARM, IHLBL, CHIM). На този етап са възможни единствено 

предположения, като това, че ZLP и SLB зависят силно от международните пазари на 

туристически услуги, но пък не е такъв случаят с ALB. По отношение на откъснатостта на 

BTH от родния пазарен индекс, вестник Капитал (2017) загатва вероятна причина.  

Осреднено, най-висок дял на пазарния риск се регистрира през периода октомври 2007 

– декември 2010. Това е период на срив на пазара. Интересно е, че системният риск не 

преобладава в първия период, на възходящ тренд. Така пазарният риск нараства в периоди 

на пазарен срив, а при възход и умерен растеж – поддържа нива над 70%. 

Таблица 11 
Системен риск (𝜷𝜷𝜷𝜷𝒊𝒊𝒊𝒊𝟐𝟐𝟐𝟐𝝈𝝈𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 ) като процент от общия риск 

 
          Период 
Акция 

6.04-9.07 10.07-12.10 1.11-12.13 1.14-12.16 1.17-6.20 

ZLP 13% 43% 10% 0% 17% 
SLB 39% 20% 1% 1% 2% 
PET 50% 1% 0% 33% 2% 
NEOH 23% 44% 18% 5% 22% 
MCH 22% 48% 28% 48% 36% 
HES 0% 38% 30% 47% 36% 
GAGBT 20% 43% 8% 10% 24% 
BTH 16% 7% 8% 6% 0% 
BHC 25% 27% 13% 1% 10% 
ALB 55% 64% 15% 17% 54% 
SFARM 

 
69% 53% 38% 42% 

PETHL 7% 76% 56% 28% 8% 
IHLBL 10% 74% 40% 59% 49% 
HSOF 3% 29% 2% 0% 1% 
DOVUHL 12% 12% 12% 39% 26% 
TRACE 

  
52% 18% 34% 

MONBAT 
 

82% 56% 73% 61% 
ALUM 47% 57% 20% 23% 24% 
CHIM 

 
78% 56% 64% 48% 

Средно 28% 45% 25% 27% 26% 
 

 като процент от общия риск

          Период
Акция 6.04-9.07 10.07-12.10 1.11-12.13 1.14-12.16 1.17-6.20

ZLP 13% 43% 10% 0% 17%
SLB 39% 20% 1% 1% 2%
PET 50% 1% 0% 33% 2%
NEOH 23% 44% 18% 5% 22%
MCH 22% 48% 28% 48% 36%
HES 0% 38% 30% 47% 36%
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GAGBT 20% 43% 8% 10% 24%
BTH 16% 7% 8% 6% 0%
BHC 25% 27% 13% 1% 10%
ALB 55% 64% 15% 17% 54%
SFARM 69% 53% 38% 42%
PETHL 7% 76% 56% 28% 8%
IHLBL 10% 74% 40% 59% 49%
HSOF 3% 29% 2% 0% 1%
DOVUHL 12% 12% 12% 39% 26%
TRACE 52% 18% 34%
MONBAT 82% 56% 73% 61%
ALUM 47% 57% 20% 23% 24%
CHIM 78% 56% 64% 48%
Средно 28% 45% 25% 27% 26%

Първоначалното  предположение,  че  относителният  дял  на  системния 
риск ще нараства с развитието на капиталовия пазар, за сметка на редуцира-
нето на специфичния риск, не се оправдава. Осреднено, пазарният риск под-
държа нива 25 – 30%, следователно специфичните фактори допринасят за 70 –  
75% от общия риск.

Заключение

Представен е моделът „случайно блуждаене“, с който се оценява слаба-
та форма на ефективност на БФБ. За целта на анализа са селектирани данни, 
съобразно избрани от автора ограничения. Проследени са корелационни зави-
симости и ADF за стационарност, като резултатите са интерпретирани.

Тествана е хипотезата „случаен процес“, свързана с възвращаемостта. 
Разгледани  са  варианти  за  използването на  двуходовите  вериги на Марков, 
както и някои ограничения на модела. Направени са препратки към изследва-
ния на други автори. Анализирани са резултатите от седмичната възвращае-
мост на избрани компании от БФБ, проследени са закономерности, коменти-
рани са хипотези за манипулативни стратегии, свързани с цените на акциите.

Изследван е системният риск за извадка акции на БФБ. Анализирана е 
месечната възвращаемост на акциите от 20 компании. Направени са изводи за 



144

асиметрично разпределение и опит за оценка на съотношението между сис-
темен и специфичен риск. В таблична форма е представен системният риск, 
като част от общия. Изводът е, че специфичните фактори преобладават в об-
щия риск и доминират (с около 70%) над пазарния.

Рекордът на генерирана възвръщаемост се държи от ALUM, 0.019 сед-
мично, което е над 99% на годишна база. Единствените отрицателни възвръща-
емости са на CHIM и TRACE, за което съществува обективна предпоставка –  
акциите натрупват негативен потенциал още при листването си по време на 
финансовата  криза  2007  –  2009  г.  Но MONBAT,  при  аналогично  листване, 
реализира позитивна възвръщаемост. Като цяло е налице позитивна релация 
между риск и възвръщаемост. Индексът SOFIX постига задоволителна въз-
връщаемост при най-ниско стандартно отклонение, което е манифестация на 
редуцирането на риска в резултат на диверсификацията.

Разпределението на възвръщаемостта на част от акциите е в значителна 
степен асиметрично, а на всички акции – със значителен ексцес. Този извод е 
валиден както за седмичните, така и за месечните възвръщаемости.

Очаквано за динамичните редове на възвръщаемостта автокорелацията 
е слаба, преобладаващо позитивна. Това означава известна степен на неслу-
чайност, понеже позитивната автокорелация предполага положителната (от-
рицателната) възвръщаемост да е последвана от положителна (отрицателна) 
възвръщаемост. И обратно – сериите от отрицателна корелация в различните 
лагове преполагат положителната  (отрицателната) възвръщаемост да е пос-
ледвана  от  отрицателна  (положителна)  възвръщаемост. Моделът  „случайно 
блуждаене“ предполага незначителна (клоняща към нула) автокорелация, коя-
то променя знака си всеки пореден лаг. Тестът ADF показва, че всички акции и 
индексът SOFIX са стационарни при 1% ниво на риск от грешка, следовател-
но  хипотезата „случайно блуждаене“ не може да бъде отхвърлена.

С  веригите  на Марков  са  проведени два  теста. Хипотеза H1  за  нали-
чие на рационални балони не се отхвърля само за две фирми от извадката. 
Това са „Албена” АД (ALB) и „Химимпорт” АД (CHIM) при ниво на риск от 
грешка 5%, както и за SOFIX при 1% ниво на статистическа грешка. Втората 
хипотеза (H2) налага като ограничение равенство на преходните вероятности: 
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Очаквано за динамичните редове на възвръщаемостта автокорелацията е слаба, 

преобладаващо позитивна. Това означава известна степен на неслучайност, понеже 

позитивната автокорелация предполага положителната (отрицателната) възвръщаемост да е 

последвана от положителна (отрицателна) възвръщаемост. И обратно – сериите от 

отрицателна корелация в различните лагове преполагат положителната (отрицателната) 

възвръщаемост да е последвана от отрицателна (положителна) възвръщаемост. Моделът 

„случайно блуждаене“ предполага незначителна (клоняща към нула) автокорелация, която 

променя знака си всеки пореден лаг. Тестът ADF показва, че всички акции и индексът 

SOFIX са стационарни при 1% ниво на риск от грешка, следователно  хипотезата „случайно 

блуждаене“ не може да бъде отхвърлена. 

С веригите на Марков са проведени два теста. Хипотеза H1 за наличие на рационални 

балони не се отхвърля само за две фирми от извадката. Това са „Албена” АД (ALB) и 

„Химимпорт” АД (CHIM) при ниво на риск от грешка 5%,  както и за SOFIX при 1% ниво 

на статистическа грешка. Втората хипотеза (H2) налага като ограничение равенство на 

преходните вероятности: 𝜆𝜆𝜆𝜆00 = 𝜆𝜆𝜆𝜆01 = 𝜆𝜆𝜆𝜆10 = 𝜆𝜆𝜆𝜆11. Критични стойности за 3 степени на 

свобода са 11.345 при 0.01, 7.815 при 0.05 и 6.251 при 0.1 степен на значимост. Тук при 1% 

и 5% степен на достоверност отхвърляме хипотезата за SOFIX и MCH. 

Наблюдават се по-голям брой седмици с отрицателна възвръщаемост за повечето от 

акциите. Ако към тях добавим и броя на седмиците с нулева възвръщаемост (без промяна 

на цените), то е възможно да формулираме следната закономерност: 

1. За разгледания период средната положителна седмична възвръщаемост е по-висока 

от средната отрицателна седмична възвръщаемост. 

2. Средната положителна седмична възвръщаемост се сбъдва в по-малък брой седмици 

отколкото средната отрицателна седмична възвръщаемост и без промяна. 

Следователно има редки, но значителни повишавания на цените и множество по-

неизразени спадове в цените или липса на изменения. Обяснението на този феномен, 

изискващ по-задълбочено допълнително изследване, може да се корени както в наличието 

на инвеститори с положителна обратна връзка, така и на прилагането на стратегията 

„Напомпи и изхвърли“ (Pump and Dump). 

Едноиндексният модел за оценка на системния риск дава статистически значими 

резултати на коефициента бета. Що се отнася до стабилността на коефициента бета – тя е 

под въпрос. От период в  период са налице дружества със стабилна бета (около 40%), но 

отгатването им е повече игра на руска рулетка. Статистическият показател R-sq., показващ 

съотношението между обяснената от индекса SOFIX вариация спрямо общата вариация, 

също варира в широки граници за отделните акции и между периодите. 

. Критични стойности за 3 степени на свобода са 11.345 
при 0.01, 7.815 при 0.05 и 6.251 при 0.1 степен на значимост. Тук при 1% и 5% 
степен на достоверност отхвърляме хипотезата за SOFIX и MCH.
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Наблюдават се по-голям брой седмици с отрицателна възвръщаемост за 
повечето от акциите. Ако към тях добавим и броя на седмиците с нулева въз-
връщаемост (без промяна на цените), то е възможно да формулираме следната 
закономерност:

1. За  разгледания  период  средната  положителна  седмична  възвръщае-
мост е по-висока от средната отрицателна седмична възвръщаемост.

2. Средната положителна седмична възвръщаемост се сбъдва в по-ма-
лък брой седмици отколкото средната отрицателна седмична възвръщаемост 
и без промяна.

Следователно има редки, но значителни повишавания на цените и мно-
жество по-неизразени спадове в цените или липса на изменения. Обяснението 
на този феномен, изискващ по-задълбочено допълнително изследване, може 
да се корени както в наличието на инвеститори с положителна обратна връзка, 
така и на прилагането на стратегията „Напомпи и изхвърли“ (Pump and Dump).

Едноиндексният модел за оценка на системния риск дава статистически 
значими  резултати на  коефициента  бета. Що  се  отнася  до  стабилността  на 
коефициента бета – тя е под въпрос. От период в период са налице друже-
ства със стабилна бета (около 40%), но отгатването им е повече игра на руска 
рулетка.  Статистическият  показател R-sq.,  показващ  съотношението  между 
обяснената от индекса SOFIX вариация спрямо общата вариация, също вари-
ра в широки граници за отделните акции и между периодите.

В заключение, поставените в увода цели са изпълнени. Хипотезата, че 
цените на акциите са случаен процес, се отхвърля за индекса SOFIX и някои 
акции. Бета на индивидуалните акции в повечето случаи е статистически зна-
чима, но нестабилна. Съотношението системен/специфичен риск е в полза на 
специфичния риск и е устойчиво във времето.

Бележки

1 Статистиците използват термина „единичен корен“ (Unit Root).
2  Отчетените възвръщаемости следва да се разглеждат внимателно. В конкретния случай 

с ALUM високата възвръщаемост е резултат основно от възвръщаемостта, реализира-
на през първите 34 седмици от листването на компанията, като за този период средната 
седмична възвръщаемост е 42.43%, а само през 34-та седмица са 1316%! През втория, 
третия, четвъртия и петия подпериод средната седмична възвръщаемост е съответно: 
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1.5%, -3.5%, 0.7% и 0.1%. Също така, поради разминаването в периодите и подпери-
одите на  седмичните и месечните  възвръщаемости,  не могат  да  се  търсят  директни 
сравнения.

3  Динамичните редове с единичен корен (случайна блуждаене) са интегрирани от първи 
ред,  I(1), докато стационарните динамични редове са интегрирани от нулев ред или 
I(0). Ако се вземат първите разлики на I(1) динамичен ред то резултатът ще бъде дина-
мичен ред интегриран от нулев ред - I(0), т.е. стационарен.

4  През годините се натрупват и значителен обем критики спрямо МОКА. Едни от първите 
критици на МОКА е Richard Roll (1977), който най-общо подлага на съмнение модела, 
основно поради невъзможността пазарният портфейл (изразен чрез индекс) да обхване 
всички капиталови активи, каквото е едно от приеманията на МОКА. Напоследък сери-
озни критики се отправят към приеманията на МОКА, че инвеститорите са рационални 
и че имат хомогенни очаквания. O’Sullivan (2018) подчертава: „..двете теории (МОКА и 
ХЕП-Хипотеза за ефективността на пазарите) са тясно свързани помежду си (всъщност 
ХЕП предполага поне някаква версия на МОКА); и двете имат лоши резултати по отно-
шение на емпирични тестове, доколкото финансовите пазари упорито фалшифицират 
прогнозите си; и това, когато навлезем по-дълбоко в теоретична основа, те се оказват 
икономически неправдоподобни, дори несвързани, и във всеки случай философски сил-
но предизвикателни. По-специално те оперират с невероятно тясна концепция за човеш-
ката рационалност и очаквания, да не говорим за така силно изтъкнатия от поведенче-
ските икономисти факт, че човешките решения и действия в условията на несигурност 
(и по-специално решенията относно инвестиции на финансови пазари) често се движат 
повече от емоционални вълни на оптимизъм и песимизъм, а не от хладнокръвна рацио-
налност“.

5  Проблемът на „тънката търговия“ на финансовите пазари се разглежда за пръв път от 
Dimson и Marsh (1983).

 6  Такива са случаите с газовата криза от 2009 г. и затрудненията по предвижване на стоки 
през 2015 г. поради т.нар. „мигрантска криза“.

7  Новината за готвен арест на един от собствениците на Монбат на 28.05.2020 г. води до 
срив на цената на дружеството от 4.12 лв. при затваряне на 27.05.2020 г. до 3.34 лв. при 
затваряне на 2.06.2020 г.

8  „Стегнати култури“, според Gelfand (2018) са тези, при които социалните норми са ясно 
дефинирани и надеждно установени, като е оставено съвсем малко място за импровиза-
ции и интерпретации. „Отпуснатите култури“  са с гъвкави и неформални социални нор-
ми. Те имат „очаквания“, но позволяват на хората да дефинират спектъра на толерантност, 
в рамките на който да упражнят личните си предпочитания. Като „най-стегнати култу-
ри“ Uz (2014) определя Мароко (0), Индонезия (3.1) и Египет (3.9); „Най-отпуснати“ –  
Белгия (119.8), Люксембург (113.9) и Франция (99.6). България е в средата, с комплекс-
на оценка 60.4.
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ОЦЕНКА НА СЛАБАТА ФОРМА НА ЕФЕКТИВНОСТ  
И ПАЗАРНИЯТ РИСК НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА (БФБ)

доц. д-р Йордан Йорданов

Резюме

Настоящото изследване има за цел тестване на слабата форма на ефективност на 
БФБ за период от 30.10.2000 до 1.06.2020 г. на базата на седмична възвръщаемост и ре-
лацията „системен – специфичен риск“ на базата на месечна възвръщаемост. Използва се 
моделът на веригите на Марков, за да се провери хипотезата „случайно блуждаене“, като 
се тества случаен процес в динамичните редове на възвръщаемостта на акциите. Вериги-
те на Марков се дефинират в две състояния – положителна и отрицателна възвръщаемост 
и  два  хода. Хипотезата  „случайно  блуждаене“  ограничава  вероятностите  за  преход  на 
веригите на Марков да са равни, независимо от предходните състояния. За определяне на 
съотношението „системен – специфичен риск“ се оценява параметърът бета от едноин-
дексния модел и се определя системният риск, като процент от общия риск. 

Ключови думи: капиталови пазари, ефективност, вериги на Марков, системати-
чен риск, бета.

WEAK FORM EFFICENCY AND MARKET RISK EVALUATION  
AT THE BSE (BULGARIAN STOCK EXCHANGE)

Assoc. Prof. Yordan Yordanov, PhD

Abstract

The present study aims to test the weak form of efficiency of the BSE for the period from 
30.10.2000 to 1.06.2020 on the basis of weekly returns and the system-specific risk relationship on 
the basis of monthly returns. Markov’s chain model is used to test the “random walk” hypothesis 
by testing a random process in the time series of stock returns. Markov chains are defined in two 
states  - positive and negative  returns and second order. The “random walk” hypothesis  limits 
the  transition probabilities of Markov chains  to be equal,  regardless of  the previous states. To 
determine the system-specific risk ratio, the beta parameter of the single-index model is evaluated 
and systemic risk is determined as a percentage of the total risk.

Keywords: Capital Markets, Efficiency, Markov Chains, Systematic Risk, Beta.
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АГЕНЦИИТЕ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ –  
ЗНАЧИМОСТ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

доц. д-р  Д и м и т ъ р  Р а ф а и л о в

Въведение

В продължение на десетилетия агенциите за кредитен рейтинг изпълня-
ват своите функции без да привличат особено внимание. Обикновено те „само 
се споменават при обучението в бизнес училищата и остават един от най-мал-
ко изследваните  аспекти на  съвременните корпоративни финанси“  (Pettit  et 
al. 2004: 1). Картината коренно се променя след 2007 г., когато настъпва срив 
на пазара на рискови ипотечни книжа, довел по-късно до началото на глобал-
ната финансова криза. Рейтинговите агенции заемат важно място при обяс-
нението на причините за възникването на кризата, поради което стават обект 
на множество научни изследвания, дискусии и критики. Въпреки грешките, 
които допускат в предходните години, рейтинговите агенции продължават да 
са „вход“ към дълговите пазари за много от емитентите и са техен ключов еле-
мент. Дискусията относно агенциите за кредитен рейтинг е актуална и днес, 
защото остават редица открити въпроси за тяхната роля във финансовата сис-
тема. Необходими ли са и могат ли дълговите пазари да функционират без 
тях? Достатъчни ли бяха предприетите мерки за премахване на „дефектите“ 
им и доведоха ли до повишаване на точността на рейтингите? Има ли потен-
циал за подобряване на тяхната дейност в бъдеще? Разработката изхожда от 
тези въпроси, като прави опит за съвременен поглед върху основните пробле-
ми на рейтинговите агенции.

Студията  има  за  обект  на  изследване  агенциите  за  кредитен  рейтинг, 
като предмет на анализ е специфичната им роля по отношение на пазарите 
на дългови ценни книжа. Целта на разработката е, чрез оценка на функциите 
и качеството на дейността на рейтинговите агенции, да се очертаят тенден-
циите и бъдещите перспективи за тяхното развитие. За постигане на така де-
финираната цел са поставени три основни задачи. Първо, да се аргументира 
ключовото място на агенциите за кредитен рейтинг в рамките на финансовата 
инфраструктура1 на базата на специфичните функции, които изпълняват. Вто-
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ро, да се анализира представянето на рейтинговите агенции от гледна точка 
на точността на присъжданите от тях рейтинги в периода след глобалната фи-
нансова криза, като се направи оценка до каква степен са преодолени техните 
недостатъци. Трето, да се очертаят насоки за подобряване на тяхната дейност 
чрез изменения в регулациите и по-широка дигитализация. В изследването се 
защитава тезата, че през последното десетилетие агенциите за кредитен рей-
тинг подобряват своето представяне, което се изразява в по-голяма точност 
на присъжданите от тях рейтинги. Рейтинговите агенции имат потенциала да 
продължат своето положително развитие при осъществяване на необходими-
те регулаторни и технологични промени.

Глава първа

Рейтинговите агенции като компонент  
на финансовата инфраструктура

1.1. За необходимостта от кредитни рейтинги

В съвременния си вид агенциите за кредитен рейтинг съществуват по-
вече от век2 и са неизменна част от „пейзажа“ на дълговите пазари. Те са еле-
мент от информационната финансова инфраструктура, като осигуряват оцен-
ка за кредитния риск на дълговите ценни книжа и улесняват тяхната емисия 
и търговия. През последните години обаче често се изказват критики срещу 
дейността на рейтинговите агенции с оглед на сериозните грешки при при-
съждането на рейтинги преди и по време на глобалната финансова криза. В 
тази връзка се изразява съмнение в необходимостта им, като то се подкрепя и 
от технологичния скок при събирането и обработката на информация, вклю-
чително и  за кредитоспособността на длъжниците. Въпреки тези критични 
мнения необходимостта от рейтингови агенции се обуславя от няколко спе-
цифични техни функции, които все още нямат алтернатива. Първата и най-
важната е намаляването на информационната асиметрия при емисията и ин-
вестирането в дългови ценни книжа. Всеки инвеститор се явява кредитор на 
емитента и като такъв има нужда от достатъчно информация, за да оцени кре-
дитния риск и в частност риска от неплатежоспособност. Кредитната инфор-
мация обаче има две особености. Първо, събирането и анализът ѝ са свързани 
с големи икономии от мащаба3. Второ, тя има някои от характеристиките на 
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публично благо, защото може много лесно да се разпространи и да се ползва 
без заплащане (проблем с „пътника без билет“). При кредити, които се отпус-
кат от банките и другите кредитни институции, тези два проблема се решават 
от големия мащаб на кредитните анализи, които обхващат множество кредити 
и длъжници и достъпът до частна информация, която, заедно с  резултатите от 
нейната обработка, не се разпространява публично.

При инвестициите в дългови книжа обаче инвеститорите могат да раз-
читат единствено на публична информация, за да оценят кредитоспособност-
та. Най-често публичната информация не е достатъчна и решение на пробле-
ма могат да дадат агенциите за кредитен рейтинг. Като трета страна те могат 
да имат достъп до частна информация за емитента, като я отразят в рейтинг, 
разпространяван публично. В допълнение агенциите за кредитен рейтинг по-
стигат и икономии от мащаба, поради което техните разходи по събирането 
и анализа на информацията за даден длъжник ще са значително по-ниски в 
сравнение с тези на отделен инвеститор, който реши самостоятелно да си оси-
гурява и обработва кредитна информация. Евентуална алтернатива на кредит-
ните рейтинги е отделният инвеститор да заплаща за частна информация. Тъй 
като тази частна информация може лесно да стане публична, ако инвеститорът 
влага малък дял от своя портфейл в дадената ценна книга или ако допълнител-
ната стойност на частната информация не е много висока, за инвеститора не е 
изгодно за заплаща за нея и ще разчита само на публичната (Grossman, Stiglitz 
1976; Grossman, Stiglitz 1980). Като следствие, при дълговите книжа инвести-
торите могат да предпочитат публичната информация за кредитните рейтинги 
пред това да заплащат за частна информация за длъжниците. Ако стойността 
на информацията за кредитния риск на длъжника е значително по-голяма от 
разходите за нейното осигуряване, е възможно да бъде изгодно присъждането 
и на повече от един рейтинг (Bongaerts, Cremers, Goetzmann 2012).

Информационната роля на рейтинговите агенции се засилва и от факта, 
че част от инвеститорите в дългови инструменти нямат знанията и уменията 
да  анализират наличната кредитна информация. Чрез прилагането на отно-
сително проста скала от рейтинги разграничаването на длъжниците според 
риска от неплатежоспособност е достъпно и за такива инвеститори.

Осигурявайки информация за качеството на емитентите,  агенциите за 
кредитен рейтинг ограничават информационната асиметрия, повишават ефек-
тивността на пазарите на дългови ценни книжа, като приближават цените им 
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до техните справедливи стойности. Информационната функция на агенциите 
допринася и за по-добрата алокация на капитала в икономиката, защото чрез 
рейтингите се разграничават „добрите“ от „лошите“ длъжници и се финанси-
рат според техния риск.

За да изпълняват  ефективно  своята информационна функция,  агенци-
ите за кредитен рейтинг трябва да отговарят на няколко условия (Jeon, Lovo 
2013). Първо, агенцията трябва да е способна да събира и обработва цялата 
значима частна информация от емитента, като точно оценява риска от неиз-
пълнение. Второ, агенцията трябва да прилага рейтингова политика, която да 
отчита цялата събрана и анализирана частна информация в рейтинга, без да 
пропуска части от нея,  въпреки предпочитанията на  емитента. Трето,  аген-
цията да може да разпространява публично присъдения рейтинг незабавно, 
независимо  от  желанието  на  емитента.  Както  глобалната  финансова  криза 
показа, агенциите не винаги отговарят на посочените условия. Достъпът до 
информация за емитента зависи от неговото съгласие, като агенцията се явя-
ва „външна“ страна. Заплащането на рейтинга от емитента може да повлияе 
върху точността на рейтинговата система. Публикуването на рейтинга също 
зависи от договореното с емитентите. При нарушение на описаните условия 
качеството на рейтинговите системи е ниско и те могат да причинят негатив-
ни ефекти за финансовата система. 

Освен че намаляват информационната асиметрия, рейтингите подобря-
ват финансовите решения на емитентите и инвеститорите. Ако дадена ком-
пания трябва да финансира свой инвестиционен проект, тя може да използва 
дългова  емисия. В  случай че  се обърне към рейтингова  агенция,  агенцията 
може да направи предварителен анализ на бизнеса и проекта и да информира 
компанията какъв би бил рейтинга. Така фирмата би могла по-точно да преце-
ни каква ще е цената на финансирането и дали такъв проект би бил изгоден. 
От друга страна, рейтингът е полезен на инвеститорите, които ще финанси-
рат проекта, защото той представлява надежден сигнал за неговото качество. 
Причината е, че, ако проектът е губещ, фирмата няма да плати за присъжда-
нето на рейтинг. Ползата от рейтингите при взимането на финансови решения 
се определя от тяхната точност, като се променя в зависимост от степента на 
морален риск (Kashyap, Kovrijnykh 2016), регулациите (Opp, Opp, Harris 2013) 
и прозрачността на рейтингите (Sangiorgi, Spatt 2017). 

Третата важна функция на рейтингите е, че улесняват сключването на 
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договори, свързани с емисията облигации (Parlour, Rajan 2020). Тъй като рей-
тинговите агенции са трета страна по дълговия контракт, рейтингът може да 
се разглежда като ясно измерим сигнал за риска. От тази гледна точка рейтин-
гите могат да се включат като условия при контракти между различни страни. 
Повечето от тези условия са т.нар. „рейтингови спусъци“ (rating triggers), кои-
то се задействат при промяна на кредитния рейтинг, най-често под определе-
но ниво (Stumpp 2001). Пример са защитните клаузи (covenants) при емисията 
на облигации или заеми. Като защитна клауза в проспекта на емисията или 
друг заем на длъжника могат да се предвидят санкции, допълнителни обез-
печения или предсрочна изискуемост, ако рейтингът спадне под определено 
ниво. Тъй като рейтингът отразява много по-голям обем от информация, той 
ще е предпочитан като защитна клауза в сравнение с определянето на отделни 
финансови съотношения или други изисквания. Така наличието на рейтинг би 
улеснило пласирането на емисията или получаването на заема. Специфични 
рейтингови условия  се използват и  в  търговията  с финансови инструменти 
(особено при репо сделки и извънборсова търговия със суапи, опции и други 
деривати). При тях от рейтинга на дадена страна, която поема задължения по 
сделката, ще зависи възможността да се сключи сделка, честотата и размерът 
на обезпечението при маржин търговията, платените такси и др. 

Рейтингите могат да се използват и при формирането на възнаграждени-
ята на мениджърите. В техните договори освен условия за постигане на опре-
делени приходи и печалби трябва да се отчитат и поетите рискове. Рейтингите 
са ясна външна оценка за поетите рискове и от тази гледна точка подобряват 
контрола върху представянето на мениджърите.

В по-общ смисъл за използване на рейтинги при финансови контракти 
може да се счита и определянето на минимални или определени граници на 
рейтингите, които институционалните инвеститори (особено инвестиционни-
те фондове, застрахователните компании и пенсионните фондове) определят 
при управлението на своите портфейли от дългови ценни книжа. Съобразявай-
ки се с тези изисквания, портфейлните мениджъри инвестират само в ценни 
книжа с рейтинг, който е зададен в обявената инвестиционна политика – най-
често само в облигации с инвестиционен рейтинг. Използването на рейтингите 
от институционални инвеститори в инструменти с фиксиран доход не нама-
лява и след последната глобална финансова криза. Това доказва, че въпреки 
техните недостатъци, рейтингите са елемент от контрактите на финансовите 



158

пазари, който все още няма алтернатива (Baghai, Becker, Pitschner 2020). 
Четвъртият  съществен  принос  на  рейтинговите  агенции  е  в  тяхната 

координационна функция (Boot, Milbourn, Schmeits 2006). При тази концеп-
ция фирмата избира дали да инвестира в проекти с висок или нисък риск от 
неплатежоспособност, които се финансират с облигации. Проектите с нисък 
риск са по-изгодни и имат по-висока нетна настояща стойност. Ако разликата 
в кредитния риск на проектите е в рамките на определен интервал, изборът 
на компанията ще зависи от очакванията на инвеститорите, които закупуват 
облигациите. Ако достатъчен дял от инвеститорите очакват, че фирмата ще 
избере нискорискови проекти, те ще изискват по-ниска цена на капитала и в 
резултат компанията действително ще направи този избор. Ако очакванията 
са към високорисковите проекти, изборът на фирмата ще е да инвестира в тях. 
Такава ситуация не е оптимална от икономическа гледна точка, защото има 
вероятност фирмата да реализира високорискови проекти, въпреки че те са с 
по-ниска изгода.

Включването  на  рейтинговите  агенции  може  да  доведе  до  оптимално 
равновесие. Причината е, че рейтинговите агенции изпълняват ролята на мо-
ниторингов механизъм – при влошаване на кредитния риск те ще информират 
за това фирмите и ще им дадат възможност да предприемат коригиращи мер-
ки. Ако тези мерки са успешни, няма да се стигне до намаляване на рейтинга. 
Инвеститорите отчитат тази роля на рейтинговите агенции, което ще повлияе 
върху техните очаквания. При повишаване на кредитния рейтинг голяма част 
от инвеститорите ще считат, че фирмата ще избере нискорискови проекти и ще 
отговори на тези очаквания поради по-ниската цена на капитала. Ако рейтин-
гът не се промени, това ще е сигнал, че фирмата е преодоляла затрудненията 
и отново изборът ще е към нискорисковите проекти. Понижаване на рейтинга 
ще има тогава, когато разликата в риска на проектите е станала много малка и 
изборът ще е на проектите с по-висок риск. При тази ситуация обаче изборът 
би бил същият и ако не се присъждаше рейтинг. Като цяло агенциите за кре-
дитен рейтинг дават възможност за координиране между избора на фирмата и 
очакванията на инвеститорите, при което се достига до оптимално от иконо-
мическа гледна точка решение. Агенциите имат стимул да съдействат за избор 
на по-нискорискови проекти, защото така се намалява вероятността от фалит 
на емитента и се осигурява получаване на рейтингови такси за по-дълго време.

Описаните функции на агенциите за кредите рейтинг допринасят за по-
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високата ефективност на пазарите на дългови ценни книжа, подобряват ало-
кацията на капитала и съдействат за по-доброто управление на емитентите. 
Тези положителни ефекти обаче ще съществуват, само ако кредитните аген-
ции присъждат рейтинги с висока точност, които отразяват реалното равнище 
на кредитен риск. Както показа периодът на последната глобална финансова 
криза, това не е гарантирано. Провалите на агенциите се дължат на различни 
причини, които се изясняват по-долу. На тази основа могат да се коментират и 
приложените решения за тяхното преодоляване. 

1.2. Проблеми и текущи решения

Финансовата  криза,  започнала  през  2007  г.  в  САЩ и  придобила  гло-
бален обхват през 2008 г., разкрива редица провали на агенциите при оцен-
ката на кредитния риск. Най-значителните отклонения са наблюдавани при 
структурираните финансови инструменти4, които стоят в основата на срива 
във финансовата система. Това дава основание да се посочи, че рейтинговите 
агенции са едни от „виновниците“ за възникване на кризата. Проблемите при 
оценките на емисиите на структурирани финансови продукти водят до драсти-
чен спад в точността на рейтингите. Докато преди кризата средната стойност 
на тригодишния коефициентът на точност5 е около и над 80%, през  2008 г.  
спада до 67,1%, а през 2009 г. е само 43,6% (Standard & Poor’s 2011а). Прова-
лът при структурните финанси контрастира със  стабилното представяне на 
агенциите при корпоративните облигации. Там преди кризата коефициентът 
варира между 75% и 95%, през 2008 г. отбелязва спад до 65%, но през 2009 г. 
се възстановява до 82,7% (Standard & Poor’s 2011b). Очевидно е, че грешките 
на агенциите не са при всички оценявани емисии, а са концентрирани в струк-
турираните финансови продукти.

Има различни причини, които обясняват провалите на агенциите за кре-
дитен рейтинг, като най-важните от тях са в следните насоки:

• Конфликтът  на  интереси,  произтичащ от  бизнес модела  „емитентът 
плаща“. В повечето случаи рейтинговите агенции получават възнаграждение-
то си от емитентите. В стремежа си да привлекат и задържат повече клиен-
ти, те имат интерес да присъждат по-високи от действителните рейтинги на 
длъжниците. Такова поведение е в конфликт с интересите на инвеститорите, 
които очакват висока точност на рейтингите. Проблемът се задълбочава при 
структурираните финансови продукти, където таксите са значително по-висо-
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ки, емисиите се управляват от сравнително малък брой инвестиционни банки 
и желанията на емитентите „тежат“ значително.

• Проблеми при  събирането и  проверка на  информацията. Агенциите 
присъждат  рейтингите,  като  получават  данни,  доброволно  предоставени  от 
емитентите. Рейтинговите  агенции нямат правомощия да  събират принуди-
телно информация и не могат да проверяват дали тя е вярна. Тъй като емитен-
тът има интерес от завишен рейтинг, възниква опасност от укриване на нега-
тивна информация от негова страна и присъждане на твърде висок рейтинг.

• Слаба конкуренция. При пазара на кредитни рейтинги съществува оли-
гопол от трите най-големи агенции (Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch), които 
имат над 92% от него (SEC  2020a; ESMA 2019). Възможността на инвестито-
рите да получат повече алтернативни мнения за дадена емисия е ограничена, 
което намалява разнообразието от прилагани подходи и модели за оценка на 
риска. Поради липсата на конкурентен натиск агенциите нямат стимул да по-
вишават качеството на рейтингите и да намаляват цените на услугите.

• Подходът  „независим  от  цикъла  рейтинг”  (through-the-cycle  rating). 
Агенциите  за  кредитен  рейтинг  прилагат  политика  на  стабилни  рейтинги, 
които да не се влияят от текущата конюнктура. Този подход обаче може да е 
причина за бавна реакция, най-вече при намаляване на рейтингите. Освен това 
при него преценката кога влошаването на кредитоспособността е временно и 
кога постоянно е до голяма степен е субективна. Този проблем се задълбочава, 
особено през периоди на бързи промени и кризисни ситуации. Поддържането 
на стабилен рейтинг на структурираните финансови инструменти има и про-
циклични  ефекти. При  влошаване на  икономическата  конюнктура,  за  да  се 
поддържа същият рейтинг, ливъриджът на тези книжа трябва да се намали, а 
средната доходност да се увеличи, като компенсация за по-високия риск. Това 
увеличение на свой ред води до по-високи лихви по заемите и намалено пред-
лагане на кредит, което допълнително влошава конюнктурата.

• Статусът на квазирегулаторните органи. Кредитните рейтинги се из-
ползват  при  редица  регулации  по  отношение  на  финансовите  институции. 
Множество  финансови  институции  (застрахователни  компании,  пенсионни 
фондове, взаимни фондове на паричния пазар) могат да  инвестират само в 
дългови инструменти, които имат инвестиционен рейтинг от призната аген-
ция за кредитен рейтинг. Капиталовите изисквания към банките и други фи-
нансови институции използват рискови тегла на различни инструменти, кои-
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то зависят от техния рейтинг. Централните банки рефинансират търговските 
банки, като изискват обезпечения от дългови книжа, които да имат минима-
лен кредитен рейтинг. Такива правила дават на рейтинговите агенции регула-
торна власт, при която промяната на кредитния рейтинг (особено свалянето 
под инвестиционен) има значително въздействие върху решенията на редица 
инвеститори. Регулаторният статут на рейтингите създава систематични ри-
скове, защото стимулира финансовите институции да инвестират в книжа с 
надценен рейтинг. По този начин те могат да поемат по-високи от регламенти-
раните рискове и да поддържат по-нисък капитал, за да реализират по-големи 
печалби. Този ефект е особено силен при структурираните финансови инстру-
менти, които се използват за регулаторен арбитраж. Регулаторният статус на 
рейтингите дава възможност за опасно съчетаване на интересите на емитенти 
и инвеститори в посока към тяхното надценяване.

• Съчетаването  на  рейтингови  и  консултантски  услуги.  Обикновено 
агенциите, освен че определят рейтинг, консултират емитента как различни 
негови действия биха са отразили на рейтинга му. Това увеличава зависимост-
та на агенцията от емитента, защото тя получава от него допълнителни при-
ходи. Проблемът е особено сериозен при структурираните инструменти, за-
щото там рейтинговите агенции консултират банката източник (originator) или 
организатора (arranger) какви да са параметрите на секюритизацията, така че 
ценните  книжа,  които ще  се  емитират,  да  бъдат  с  определен  рейтинг. След 
това същата агенция оценява рейтинга на книжата. Очевидно, че след като е 
дала мнение и получава заплащане за структуриране на сделката, агенцията 
трудно може да даде независима оценка за рейтинга.

• Липса на алтернативни оценки. В редица случаи рейтингите са един-
ствената оценка за кредитния риск на инструментите. Инвеститорите нямат 
възможност  да  ги  сравнят  с  други  показатели и  така  не могат  да  преценят 
доколко са адекватни. Типичен пример са първичните пазари на дългови ин-
струменти. По отношение на инвестициите на вторичните пазари на корпо-
ративни облигации проблемът не е толкова сериозен, защото някои от тях са 
достатъчно  ликвидни,  за  да  може  да  се  получи  информация  от  спредовете 
на доходността. За други облигации кредитният риск може да се оцени и по 
спредовете на суапите за кредитно неизпълнение (credit default swap, CDS). 
Отново най-проблемни са структурираните финансови инструменти, за които 
вторичен пазар или няма, или е с много ниска ликвидност. Така мнението на 
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рейтинговите агенции остава без алтернатива.
• Използване на неадекватни математически модели. Този проблем е ти-

пичен за оценяването на структурираните инструменти. За разлика от тради-
ционните облигации, където рейтингът се присъжда на базата на фундамен-
тален анализ и експертна преценка на финансовото състояние на емитента, 
при структурираните финанси агенциите за кредитен рейтинг разчитат само 
на математически модели, чрез които се моделира вероятността от неплате-
жоспособност на различните траншове. За да бъде точен рейтингът, моделът 
трябва да отчита всички рискови фактори. Събитията по време на глобална-
та финансова криза показват, че в повечето случаи използваните модели са 
непълни. Те не отчитат наличие на асиметрия на информация между заема-
телите,  банките,  отпускащи  заемите  (originators),  финансовите  институции, 
които ги секюритизират (arrangers), рейтинговите агенции и инвеститорите. 
Типичен пример е т.нар. риск на източника (originator risk). Банките източни-
ци имат стимул да заблуждават организаторите на секюритизацията и рейтин-
говите агенции относно истинската кредитоспособност на заемополучатели-
те. Тъй като не се извършва проверка на информацията, се създава морален 
риск банките източници да предоставят неверни данни, както и да намаляват 
критериите при отпускането на заеми. Проблемът се влошава и от факта, че 
след секюритизацията банките, отпуснали заемите, вече не поемат кредитния 
риск. Така няма стимул да поддържат високи стандарти при отпускането на 
заеми. В резултат на този риск действителната вероятност от неплатежоспо-
собност по отделните заеми е по-голяма от заложената в модела и кредитният 
рейтинг е твърде оптимистичен.

• Липсващи  или  недостатъчно  данни.  Тъй  като  определянето  на  кре-
дитен  рейтинг  на  структурираните  инструменти  се  базира  изцяло  на  мате-
матически модели, качеството на крайния резултат зависи от качеството на 
входящата информация. За много от параметрите на секюритизираните заеми 
липсват данни или те са налични за сравнително кратки периоди от време, в 
които не са реализирани различни възможни сценарии. Например при ипотеч-
ните заеми данните обхващат минал период, в който цените на недвижимите 
имоти не са спадали значително. Така в моделите се включват твърде опти-
мистични параметри относно неплатежоспособност по отделните заеми и ко-
релациите между тях, което води до твърде висок рейтинг на структурираните 
финансови инструменти.
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• Липсваща или неефективна регулация на дейността на агенциите за 
кредитен рейтинг. Въпреки че кредитните рейтинги играят важна роля за нор-
малното функциониране  на  финансовата  система,  в  продължение  на  дълъг 
период  от  време  тяхната  дейност  не  е  регулирана,  тъй  като  се  е  разчитало 
изцяло на саморегулация. Това положение е парадоксално, особено като се 
има предвид, че надзорните органи дават „официален статут“ на кредитните 
рейтинги при регулацията на много от финансовите институции. Описаните 
по-горе проблеми трудно могат да се решат единствено на базата на добро-
волни действия от страна на рейтинговите агенции и практиката потвърждава 
това. Първите формални регулации са въведени в САЩ през 1975 г., но те са 
твърде общи и не засягат прозрачността, конфликтите на интереси и качест-
вото  на  дейността  на  рейтинговите  агенции.  Такива  са  въведени  едва  през 
2006 г., като са допълнени в средата на 2010 г. В ЕС агенциите започват да се 
регулират след 2009 г.

Изложените  проблеми  обясняват  причините,  поради  които  агенциите 
присъждат неточни кредитни рейтинги. Като се има предвид, че тези пробле-
ми са особено силни при структурираните финанси, провалът на агенциите в 
тази област е закономерен. Този провал има съществен принос за възникване-
то и мащаба на последната глобална финансова криза.

Значимостта  на  рейтинговите  агенции,  в  съчетание  с  описаните  про-
блеми,  налага  предприемане  на  мерки  за  подобряване  на  тяхната  дейност. 
Мерките са в рамките на приетите изрични регулации и ясни изисквания към 
рейтинговите агенции. През 2006 г. в САЩ са въведени правила за прозрач-
ност, конфликти на интереси и качество на дейността на агенциите за креди-
тен рейтинг6. След развитието на глобалната финансова криза през 2010 г. е 
приет закон, реформиращ финансовата система на САЩ, в който регулациите 
значително се разширяват, а изискванията към агенциите са силно повише-
ни7. В ЕС подробната регламентация за дейността на рейтинговите агенции 
се въвежда с регламент през 2009 г., който е изменян и допълван неколкократ-
но8. Подобни регулации са въведени и в други страни (Kruck 2011; Darbellay 
2013). Правилата, които се прилагат в отделните държави, като цяло са сход-
ни. Основните направления в тях са следните:

• Засилване на конкуренцията. Въвеждат се ясни правила за регистри-
ране на рейтинговите агенции, които се прилагат равнопоставено към всички. 
Забранява се на агенциите да принуждават емитентите да ползват техни услу-
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ги, като намаляват рейтинги или избирателно променят методиките за тяхно-
то определяне. Регулират се непоисканите рейтинги (unsolicited ratings), които 
трябва да са ясно обозначавани и отличавани от останалите. При структури-
раните инструменти рейтинговите агенции са длъжни да осигурят достъп до 
цялата информация, която е налична и се използва за определяне на рейтин-
га на дадения инструмент, на всяка друга регистрирана агенция, желаеща да 
получи достъп. В допълнение на това в ЕС агенциите трябва да предоставят 
публично пълната информация за анализа на загубите и паричните потоци, 
на базата на който са оценени структурираните инструменти. С цел стимули-
ране на конкуренцията и по-голяма точност регулациите на ЕС изискват при 
структурираните финанси рейтинг на даден инструмент да  се присъжда от 
най-малко две агенции. Също така европейските правила изискват от емитен-
тите да разгледат възможността за наемане на по-малка рейтингова агенция (с 
под 10% пазарен дял), в случаите когато се ангажират две или повече агенции 
за присъждане на рейтинг. Ако по-малка агенция не бъде наета, това трябва 
да се документира. 

• Ограничаване на конфликтите на интереси. Като общ принцип рей-
тинговите агенции трябва да изяснят всички конфликти на интереси, които 
могат да доведат до определяне на неадекватни рейтинги, и да организират 
дейността си така, че тези конфликти да се избягват. По-конкретно се забра-
нява в определянето на рейтинга да участват лица, които са свързани или по-
лучават възнаграждение от емитента, или друга страна, която има интерес от 
него. Освен това възнагражденията на лицата, изготвящи рейтингите, не мо-
гат да зависят от приходите, които агенциите получават от оценяваните фир-
ми. Въвежда се ротация на кредитните специалисти, така че даден експерт да 
не участва в определянето на рейтинга на даден емитент за продължителен 
период от време. Забранява се на рейтинговите агенции да предоставят до-
пълнителни консултантски услуги по отношение на въпроси, които директно 
влияят върху кредитния рейтинг, включително относно дизайна на структури-
рани финансови продукти. Агенциите се задължават да назначат отговорник 
по съответствието (compliance officer), който да следи за спазването на всич-
ки нормативни изисквания, както и да поддържат служба за преразглеждане 
(review function), наблюдаваща за адекватността на прилаганите методологии. 
Дейността и възнаграждението на отговорника по съответствието и службата 
за преразглеждане трябва да са независими от дейността по присъждане на 
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рейтинги, включително и по отношение на заплащането.
• Осигуряване  на  прозрачност  в  дейността  на  агенциите  за  кредитен 

рейтинг. В тази връзка регулациите изискват от агенциите да оповестяват де-
тайлна информация относно: правната структура и собствеността; големите 
клиенти; приходите от оценяването на рейтинги; приходите от допълнителни 
услуги; потенциалните конфликти на интереси и системата за тяхното прео-
доляване; присъжданите рейтинги; използваната методика, количествени мо-
дели и допусканията в тях; процента на изпадналите в неплатежоспособност 
по отделни рейтингови категории, както и други данни, необходими за оценка 
на адекватността на рейтингите; резултатите от оценката на съответствието 
с регулациите и др. Агенциите трябва да осигуряват публичен достъп до ин-
формация за историята на присъдените от тях рейтинги, която да е в структу-
риран вид и да улеснява машинната обработка9.

• Отговорност на рейтинговите агенции. При нарушаване на законовите 
изисквания регулиращите органи имат правомощия да търсят отговорност от 
агенциите, включително като им налагат различни наказания: глоби, перио-
дични финансови санкции, временна забрана за присъждане на кредитни рей-
тинги, временно прекратяване на използването на рейтингите за регулаторни 
цели,  прекратяване  на  регистрацията  на  агенцията. На  засегнатите  лица  се 
дава възможност да търсят по съдебен ред обезщетения за нанесени вреди от 
дейността на рейтинговите агенции, но тя не е абсолютна. В САЩ частните 
искове могат да се отхвърлят на база защита на свободата на изразяване, до-
като в ЕС инвеститорите и емитентите могат да търсят обезщетения за вреди, 
но само доколкото съответното национално законодателство позволява това.

• Ограничаване на регулаторното използване на рейтингите. Тук под-
ходите на САЩ и ЕС се различават. В САЩ предприемат по-радикален под-
ход, като регулации, базирани на рейтинги, се премахват, включително тези 
на банките, инвестиционните компании и др. Освен това всички федерални 
агенции трябва да премахнат всяко позоваване на кредитните рейтинги. Въ-
преки това промените не се отнасят до надзора на пенсионните фондове с де-
финирани пенсии, както и застрахователните компании, които се регулират на 
щатско ниво. В ЕС от финансовите институции се изисква да имат собствена 
оценка на кредитния риск на емитенти или финансови инструменти, която не 
може да се основава единствено на присъден рейтинг. Това обаче позволява 
рейтингите да се използват в съчетание с други показатели при кредитните 
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оценки, което частично запазва техния регулаторен статус.
Описаните изисквания към дейността на агенциите за кредитен рейтинг 

имат за цел да ги направят по-отговорни, като в резултат се повиши точността 
на техните рейтингови системи. Как може да се изследва точността е обект на 
анализ в следващата глава.

Глава втора

Методи и показатели за оценка на точността на рейтингите

2.1. Абсолютни измерители

Основното предназначение на рейтинговите системи е да оценят кре-
дитния риск, като дадат оценка на вероятността от изпадане в неизпълнение 
(default). На длъжниците, които имат по-висок риск да не изпълнят задълже-
нията си, трябва да се присъжда по-нисък рейтинг. От тази гледна точка точ-
ността на рейтинга се определя от това доколко правилно може в настоящия 
момент да разграничи  тези  емитенти,  които  в бъдеще ще фалират,  от  тези, 
които ще останат платежоспособни. Така точността на рейтингите всъщност 
се определя от тяхната дискриминационна сила (discriminatory power) т.е. от 
способността  им  да  разграничат  „добрите“  от  „лошите“  длъжници  (Tasche 
2005). За да е налице такава сила, трябва с увеличаване на рейтинга да нама-
лява делът на длъжници, които фалират. 

Адекватната система за прогноза на платежоспособността изисква да се 
минимизират грешките при оценките на риска от неизпълнение. В тази връз-
ка са възможни два типа грешки (Keenan, Sobehart 1999). Грешките от първи 
род (type I errors) са налице, ако неправилно се прогнозира, че даден длъжник 
няма да изпадне в неизпълнение, а той всъщност фалира. В този случай се 
присъждат твърде високи рейтинги, т.е. неправилно се оценява, че има ниска 
вероятност от неплатежоспособност, докато тя всъщност е висока. Пример за 
такъв тип грешка е, ако емитент на облигации с инвестиционен рейтинг фали-
ра. Другият тип са грешките от втори род (type II errors). При тях неправилно 
се прогнозира, че длъжник ще фалира, докато той остава платежоспособен. 
В този случай рейтингите са твърде ниски, тъй като оценяват кредитния риск 
по-високо отколкото всъщност е  – например ако на голяма и рентабилна кор-
порация се присъди по-нисък рейтинг от компания със стартиращ бизнес.
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Точността  на  рейтинговите  системи  отразява  допусканите  два  типа 
грешки  и  може  да  се  анализира  чрез  методи  за  абсолютно  и  относително 
измерване. Абсолютната  точност на рейтингите  се изследва чрез методи  за 
оценка на абсолютния размер на вероятността от неплатежоспособност за от-
делните  рейтингови  степени през  различни  времеви периоди. При добрите 
системи абсолютната честота на неизпълненията трябва да нараства с намаля-
ване на рейтинга, като във времето тя не се променя значително. При оценката 
на абсолютната точност могат да се използват два показателя – дял на неиз-
пълненията при инвестиционните рейтинги и кумулативен дял на неизпълне-
нията (Cantor, Mann 2003).

Делът на неизпълненията при инвестиционните рейтинги показва колко 
процента от емитентите, които в началото на даден период са били с присъден 
инвестиционен рейтинг  (т.е.  не по-нисък от BBB-/Baa3),  в  неговия  край  са 
изпаднали в неплатежоспособност:

9 
 

Основното предназначение на рейтинговите системи е да оценят кредитния риск, като 
дадат оценка на вероятността от изпадане в неизпълнение (default). На длъжниците с по-висок 
риск да не изпълнят задълженията си трябва да се присъжда по-нисък рейтинг. От тази гледна 
точка точността на рейтинга се определя от това доколко правилно може в настоящия момент да 
разграничи тези емитенти, които в бъдеще ще фалират, от тези, които ще останат 
платежоспособни. Така точността на рейтингите всъщност се определя от тяхната 
дискриминационна сила (discriminatory power) т.е. от способността им да разграничат „добрите“ 
от „лошите“ длъжници (Tasche 2005). За да е налице такава сила, трябва с увеличаване на 
рейтинга да намалява делът на длъжници, които фалират.  

Адекватната система за прогноза на платежоспособността изисква да се минимизират 
грешките при оценките на риска от неизпълнение. В тази връзка са възможни два типа грешки 
(Keenan, Sobehart 1999). Грешките от първи род (type I errors) са налице, ако неправилно се 
прогнозира, че даден длъжник няма да изпадне в неизпълнение, а той всъщност фалира. В този 
случай се присъждат твърде високи рейтинги, т.е. неправилно се оценява, че има ниска 
вероятност от неплатежоспособност, докато тя всъщност е висока. Пример за такъв тип грешка е, 
ако емитент на облигации с инвестиционен рейтинг фалира. Другият тип са грешките от втори 
род (type II errors). При тях неправилно се прогнозира, че длъжник ще фалира, докато той остава 
платежоспособен. В този случай рейтингите са твърде ниски, тъй като оценяват кредитния риск 
по-високо отколкото всъщност е  – например ако на голяма и рентабилна корпорация се присъди 
по-нисък рейтинг от компания със стартиращ бизнес. 

 Точността на рейтинговите системи отразява допусканите два типа грешки и може да се 
анализира чрез методи за абсолютно и относително измерване. Абсолютната точност на 
рейтингите се изследва чрез методи за оценка на абсолютния размер на вероятността от 
неплатежоспособност за отделните рейтингови степени през различни времеви периоди. При 
добрите системи абсолютната честота на неизпълненията трябва да нараства с намаляване на 
рейтинга, като във времето тя не се променя значително. При оценката на абсолютната точност 
могат да се използват два показателя – дял на неизпълненията при инвестиционните рейтинги и 
кумулативен дял на неизпълненията (Cantor, Mann 2003). 

Делът на неизпълненията при инвестиционните рейтинги показва колко процента от 
емитентите, които в началото на даден период са били с присъден инвестиционен рейтинг (т.е. не 
по-нисък от BBB-/Baa3), в неговия край са изпаднали в неплатежоспособност: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑇𝑇) =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇)
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇),                                                                                               (2.1) 

където: 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑇𝑇) е дял на неизпълненията при инвестиционните рейтинги за период от T времеви 

интервала, започващ в момент (дата) y; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇) – брой на инвестиционните рейтинги, при които е настъпило неизпълнение през 

период от T времеви интервала, започващ в момент y; 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇) – общ брой на инвестиционните рейтинги в началото на период от T времеви 

интервала, започващ в момент y. 
Най-често при анализите се разглеждат периоди с различна продължителност: 

краткосрочен (1 година), средносрочен (3 или 5 години) и дългосрочен (10 години). При добрите 
системи за кредитен рейтинг този дял трябва да е възможно най-нисък, тъй като 
инвестиционният рейтинг обозначава само компании, при които вероятността от фалит е 
минимална. Показателят е особено важен за инвеститори, които са по-консервативни и търсят 
само дългови инструменти с минимален кредитен риск. 

Вторият абсолютен показател за точността на рейтингите е кумулативният дял на 
неизпълненията. Той отразява каква е честотата на фалитите в рамките на определен период от 
време за емитенти или ценни книжа, на които в началото на периода е присъден даден рейтинг. 

  (2.1)

където:
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Основното предназначение на рейтинговите системи е да оценят кредитния риск, като 
дадат оценка на вероятността от изпадане в неизпълнение (default). На длъжниците с по-висок 
риск да не изпълнят задълженията си трябва да се присъжда по-нисък рейтинг. От тази гледна 
точка точността на рейтинга се определя от това доколко правилно може в настоящия момент да 
разграничи тези емитенти, които в бъдеще ще фалират, от тези, които ще останат 
платежоспособни. Така точността на рейтингите всъщност се определя от тяхната 
дискриминационна сила (discriminatory power) т.е. от способността им да разграничат „добрите“ 
от „лошите“ длъжници (Tasche 2005). За да е налице такава сила, трябва с увеличаване на 
рейтинга да намалява делът на длъжници, които фалират.  

Адекватната система за прогноза на платежоспособността изисква да се минимизират 
грешките при оценките на риска от неизпълнение. В тази връзка са възможни два типа грешки 
(Keenan, Sobehart 1999). Грешките от първи род (type I errors) са налице, ако неправилно се 
прогнозира, че даден длъжник няма да изпадне в неизпълнение, а той всъщност фалира. В този 
случай се присъждат твърде високи рейтинги, т.е. неправилно се оценява, че има ниска 
вероятност от неплатежоспособност, докато тя всъщност е висока. Пример за такъв тип грешка е, 
ако емитент на облигации с инвестиционен рейтинг фалира. Другият тип са грешките от втори 
род (type II errors). При тях неправилно се прогнозира, че длъжник ще фалира, докато той остава 
платежоспособен. В този случай рейтингите са твърде ниски, тъй като оценяват кредитния риск 
по-високо отколкото всъщност е  – например ако на голяма и рентабилна корпорация се присъди 
по-нисък рейтинг от компания със стартиращ бизнес. 

 Точността на рейтинговите системи отразява допусканите два типа грешки и може да се 
анализира чрез методи за абсолютно и относително измерване. Абсолютната точност на 
рейтингите се изследва чрез методи за оценка на абсолютния размер на вероятността от 
неплатежоспособност за отделните рейтингови степени през различни времеви периоди. При 
добрите системи абсолютната честота на неизпълненията трябва да нараства с намаляване на 
рейтинга, като във времето тя не се променя значително. При оценката на абсолютната точност 
могат да се използват два показателя – дял на неизпълненията при инвестиционните рейтинги и 
кумулативен дял на неизпълненията (Cantor, Mann 2003). 

Делът на неизпълненията при инвестиционните рейтинги показва колко процента от 
емитентите, които в началото на даден период са били с присъден инвестиционен рейтинг (т.е. не 
по-нисък от BBB-/Baa3), в неговия край са изпаднали в неплатежоспособност: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑇𝑇) =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇)
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇),                                                                                               (2.1) 

където: 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑇𝑇) е дял на неизпълненията при инвестиционните рейтинги за период от T времеви 

интервала, започващ в момент (дата) y; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇) – брой на инвестиционните рейтинги, при които е настъпило неизпълнение през 

период от T времеви интервала, започващ в момент y; 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇) – общ брой на инвестиционните рейтинги в началото на период от T времеви 

интервала, започващ в момент y. 
Най-често при анализите се разглеждат периоди с различна продължителност: 

краткосрочен (1 година), средносрочен (3 или 5 години) и дългосрочен (10 години). При добрите 
системи за кредитен рейтинг този дял трябва да е възможно най-нисък, тъй като 
инвестиционният рейтинг обозначава само компании, при които вероятността от фалит е 
минимална. Показателят е особено важен за инвеститори, които са по-консервативни и търсят 
само дългови инструменти с минимален кредитен риск. 

Вторият абсолютен показател за точността на рейтингите е кумулативният дял на 
неизпълненията. Той отразява каква е честотата на фалитите в рамките на определен период от 
време за емитенти или ценни книжа, на които в началото на периода е присъден даден рейтинг. 

 е дял на неизпълненията при инвестиционните рейтинги за пе-
риод от T времеви интервала, започващ в момент (дата) y;
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Основното предназначение на рейтинговите системи е да оценят кредитния риск, като 
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риск да не изпълнят задълженията си трябва да се присъжда по-нисък рейтинг. От тази гледна 
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Адекватната система за прогноза на платежоспособността изисква да се минимизират 
грешките при оценките на риска от неизпълнение. В тази връзка са възможни два типа грешки 
(Keenan, Sobehart 1999). Грешките от първи род (type I errors) са налице, ако неправилно се 
прогнозира, че даден длъжник няма да изпадне в неизпълнение, а той всъщност фалира. В този 
случай се присъждат твърде високи рейтинги, т.е. неправилно се оценява, че има ниска 
вероятност от неплатежоспособност, докато тя всъщност е висока. Пример за такъв тип грешка е, 
ако емитент на облигации с инвестиционен рейтинг фалира. Другият тип са грешките от втори 
род (type II errors). При тях неправилно се прогнозира, че длъжник ще фалира, докато той остава 
платежоспособен. В този случай рейтингите са твърде ниски, тъй като оценяват кредитния риск 
по-високо отколкото всъщност е  – например ако на голяма и рентабилна корпорация се присъди 
по-нисък рейтинг от компания със стартиращ бизнес. 

 Точността на рейтинговите системи отразява допусканите два типа грешки и може да се 
анализира чрез методи за абсолютно и относително измерване. Абсолютната точност на 
рейтингите се изследва чрез методи за оценка на абсолютния размер на вероятността от 
неплатежоспособност за отделните рейтингови степени през различни времеви периоди. При 
добрите системи абсолютната честота на неизпълненията трябва да нараства с намаляване на 
рейтинга, като във времето тя не се променя значително. При оценката на абсолютната точност 
могат да се използват два показателя – дял на неизпълненията при инвестиционните рейтинги и 
кумулативен дял на неизпълненията (Cantor, Mann 2003). 

Делът на неизпълненията при инвестиционните рейтинги показва колко процента от 
емитентите, които в началото на даден период са били с присъден инвестиционен рейтинг (т.е. не 
по-нисък от BBB-/Baa3), в неговия край са изпаднали в неплатежоспособност: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑇𝑇) =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇)
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇),                                                                                               (2.1) 

където: 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑇𝑇) е дял на неизпълненията при инвестиционните рейтинги за период от T времеви 

интервала, започващ в момент (дата) y; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇) – брой на инвестиционните рейтинги, при които е настъпило неизпълнение през 

период от T времеви интервала, започващ в момент y; 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇) – общ брой на инвестиционните рейтинги в началото на период от T времеви 

интервала, започващ в момент y. 
Най-често при анализите се разглеждат периоди с различна продължителност: 

краткосрочен (1 година), средносрочен (3 или 5 години) и дългосрочен (10 години). При добрите 
системи за кредитен рейтинг този дял трябва да е възможно най-нисък, тъй като 
инвестиционният рейтинг обозначава само компании, при които вероятността от фалит е 
минимална. Показателят е особено важен за инвеститори, които са по-консервативни и търсят 
само дългови инструменти с минимален кредитен риск. 

Вторият абсолютен показател за точността на рейтингите е кумулативният дял на 
неизпълненията. Той отразява каква е честотата на фалитите в рамките на определен период от 
време за емитенти или ценни книжа, на които в началото на периода е присъден даден рейтинг. 

 – брой на инвестиционните рейтинги, при които е настъпило не-
изпълнение през период от T времеви интервала, започващ в момент y;
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Основното предназначение на рейтинговите системи е да оценят кредитния риск, като 
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вероятност от неплатежоспособност, докато тя всъщност е висока. Пример за такъв тип грешка е, 
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където: 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑇𝑇) е дял на неизпълненията при инвестиционните рейтинги за период от T времеви 

интервала, започващ в момент (дата) y; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇) – брой на инвестиционните рейтинги, при които е настъпило неизпълнение през 

период от T времеви интервала, започващ в момент y; 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇𝑇𝑇) – общ брой на инвестиционните рейтинги в началото на период от T времеви 

интервала, започващ в момент y. 
Най-често при анализите се разглеждат периоди с различна продължителност: 

краткосрочен (1 година), средносрочен (3 или 5 години) и дългосрочен (10 години). При добрите 
системи за кредитен рейтинг този дял трябва да е възможно най-нисък, тъй като 
инвестиционният рейтинг обозначава само компании, при които вероятността от фалит е 
минимална. Показателят е особено важен за инвеститори, които са по-консервативни и търсят 
само дългови инструменти с минимален кредитен риск. 

Вторият абсолютен показател за точността на рейтингите е кумулативният дял на 
неизпълненията. Той отразява каква е честотата на фалитите в рамките на определен период от 
време за емитенти или ценни книжа, на които в началото на периода е присъден даден рейтинг. 

 – общ брой на инвестиционните рейтинги в началото на период 
от T времеви интервала, започващ в момент y.

Най-често при анализите се разглеждат периоди с различна продължи-
телност: краткосрочен (1 година), средносрочен (3 или 5 години) и дългосро-
чен (10 години). При добрите системи за кредитен рейтинг този дял трябва да 
е възможно най-нисък, тъй като инвестиционният рейтинг обозначава само 
компании, при които вероятността от фалит е минимална. Показателят е осо-
бено важен за инвеститори, които са по-консервативни и търсят само дългови 
инструменти с минимален кредитен риск.

Вторият абсолютен показател за точността на рейтингите е кумулатив-
ният дял на неизпълненията. Той отразява каква е честотата на фалитите в 
рамките на определен период от време за емитенти или ценни книжа, на кои-
то в началото на периода е присъден даден рейтинг. Може да се тълкува като 
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историческа вероятност от изпадане в неплатежоспособност. Измерителят се 
изчислява за всяка отделна степен на рейтинговата скала по следния начин 
(Hamilton, Cantor 2006):

10 
 

Може да се тълкува като историческа вероятност от изпадане в неплатежоспособност. 
Измерителят се изчислява за всяка отделна степен на рейтинговата скала по следния начин 
(Hamilton, Cantor  2006): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1 −��1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)�
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

,                                                                 (2.2) 

където: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T времеви 

интервала, започващ в момент y; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти10 с 

рейтинг z, присъден в момент y; 
t = 1, 2, …, T. 
Рейтингът z съответства на различните степени (например AAA, AA, А и т.н.), присъдени 

в началото на дадения период (т.е. към датата y). Времевият интервал t обхваща отрязъците от 
време, които се проследяват в рамките на анализирания период, като той най-често е 1 година11. 
Числото T е броят на интервалите t, които се включват в периодa, за който се изчислява 
показателят. 

За определяне на кумулативния показател е необходимо да се намери и маржиналният дял 
на неизпълненията 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡). Той отразява при каква част от емитентите, които в началото на 
периода (датата y) са имали рейтинг z, са настъпили неизпълнения през времеви интервал t: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡),                                                                                               (2.3) 

където: 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) е брой на емитентите, изпаднали в неизпълнение през времеви интервал t, които са 

имали рейтинг z към момент y; 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – общ брой на емитентите в началото на времеви интервал t, които са имали 

рейтинг z към момент y. 
Кумулативният дял на неизпълненията би дал представа за адекватността на рейтингите, 

но само към началото на изследвания период. Дейността на агенциите за кредитен рейтинг е 
непрекъсната и затова е по-подходящо да се отчитат случаите на неплатежоспособност, като те 
се проследяват и през самия анализиран период. За целта се изчислява среден кумулативен дял 
на неизпълненията (Hamilton, Cantor 2006): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1 −��1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)�
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

,                                                                 (2.4) 

където: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е среден кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T 

времеви интервала; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – среден маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти 

с рейтинг z. 
Средният маржинален дял на неизпълненията е съответно: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

,                                                                                 (2.5) 

където Y е общ брой времеви интервали в целия анализиран период. 
Тук y ще бъде началото на отделните периоди, за които се отчитат броят на 

неизпълненията x и броят на емитентите n през отделните времеви интервали t12.  
При добре функциониращите рейтингови системи кумулативните дялове на 

неизпълненията трябва да нарастват постоянно при намаляване на рейтинга, както и при 

  (2.2.)

където:

10 
 

Може да се тълкува като историческа вероятност от изпадане в неплатежоспособност. 
Измерителят се изчислява за всяка отделна степен на рейтинговата скала по следния начин 
(Hamilton, Cantor  2006): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1 −��1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)�
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

,                                                                 (2.2) 

където: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T времеви 

интервала, започващ в момент y; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти10 с 

рейтинг z, присъден в момент y; 
t = 1, 2, …, T. 
Рейтингът z съответства на различните степени (например AAA, AA, А и т.н.), присъдени 

в началото на дадения период (т.е. към датата y). Времевият интервал t обхваща отрязъците от 
време, които се проследяват в рамките на анализирания период, като той най-често е 1 година11. 
Числото T е броят на интервалите t, които се включват в периодa, за който се изчислява 
показателят. 

За определяне на кумулативния показател е необходимо да се намери и маржиналният дял 
на неизпълненията 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡). Той отразява при каква част от емитентите, които в началото на 
периода (датата y) са имали рейтинг z, са настъпили неизпълнения през времеви интервал t: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡),                                                                                               (2.3) 

където: 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) е брой на емитентите, изпаднали в неизпълнение през времеви интервал t, които са 

имали рейтинг z към момент y; 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – общ брой на емитентите в началото на времеви интервал t, които са имали 

рейтинг z към момент y. 
Кумулативният дял на неизпълненията би дал представа за адекватността на рейтингите, 

но само към началото на изследвания период. Дейността на агенциите за кредитен рейтинг е 
непрекъсната и затова е по-подходящо да се отчитат случаите на неплатежоспособност, като те 
се проследяват и през самия анализиран период. За целта се изчислява среден кумулативен дял 
на неизпълненията (Hamilton, Cantor 2006): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1 −��1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)�
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

,                                                                 (2.4) 

където: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е среден кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T 

времеви интервала; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – среден маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти 

с рейтинг z. 
Средният маржинален дял на неизпълненията е съответно: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

,                                                                                 (2.5) 

където Y е общ брой времеви интервали в целия анализиран период. 
Тук y ще бъде началото на отделните периоди, за които се отчитат броят на 

неизпълненията x и броят на емитентите n през отделните времеви интервали t12.  
При добре функциониращите рейтингови системи кумулативните дялове на 

неизпълненията трябва да нарастват постоянно при намаляване на рейтинга, както и при 

 е кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период 
от T времеви интервала, започващ в момент y;

10 
 

Може да се тълкува като историческа вероятност от изпадане в неплатежоспособност. 
Измерителят се изчислява за всяка отделна степен на рейтинговата скала по следния начин 
(Hamilton, Cantor  2006): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1 −��1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)�
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

,                                                                 (2.2) 

където: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T времеви 

интервала, започващ в момент y; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти10 с 

рейтинг z, присъден в момент y; 
t = 1, 2, …, T. 
Рейтингът z съответства на различните степени (например AAA, AA, А и т.н.), присъдени 

в началото на дадения период (т.е. към датата y). Времевият интервал t обхваща отрязъците от 
време, които се проследяват в рамките на анализирания период, като той най-често е 1 година11. 
Числото T е броят на интервалите t, които се включват в периодa, за който се изчислява 
показателят. 

За определяне на кумулативния показател е необходимо да се намери и маржиналният дял 
на неизпълненията 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡). Той отразява при каква част от емитентите, които в началото на 
периода (датата y) са имали рейтинг z, са настъпили неизпълнения през времеви интервал t: 
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𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – общ брой на емитентите в началото на времеви интервал t, които са имали 

рейтинг z към момент y. 
Кумулативният дял на неизпълненията би дал представа за адекватността на рейтингите, 

но само към началото на изследвания период. Дейността на агенциите за кредитен рейтинг е 
непрекъсната и затова е по-подходящо да се отчитат случаите на неплатежоспособност, като те 
се проследяват и през самия анализиран период. За целта се изчислява среден кумулативен дял 
на неизпълненията (Hamilton, Cantor 2006): 
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където Y е общ брой времеви интервали в целия анализиран период. 
Тук y ще бъде началото на отделните периоди, за които се отчитат броят на 

неизпълненията x и броят на емитентите n през отделните времеви интервали t12.  
При добре функциониращите рейтингови системи кумулативните дялове на 

неизпълненията трябва да нарастват постоянно при намаляване на рейтинга, както и при 

  –  маржинален  дял  на  неизпълненията  във  времеви  интервал  t 
при емитенти10 с рейтинг z, присъден в момент y;

t = 1, 2, …, T.
Рейтингът z съответства на различните степени (например AAA, AA, А 

и т.н.), присъдени в началото на дадения период (т.е. към датата y). Времевият 
интервал t обхваща отрязъците от време, които се проследяват в рамките на 
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. Той отразява при каква част 
от емитентите, които в началото на периода (датата y) са имали рейтинг z, са 
настъпили неизпълнения през времеви интервал t:
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T времеви 

интервала, започващ в момент y; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти10 с 

рейтинг z, присъден в момент y; 
t = 1, 2, …, T. 
Рейтингът z съответства на различните степени (например AAA, AA, А и т.н.), присъдени 

в началото на дадения период (т.е. към датата y). Времевият интервал t обхваща отрязъците от 
време, които се проследяват в рамките на анализирания период, като той най-често е 1 година11. 
Числото T е броят на интервалите t, които се включват в периодa, за който се изчислява 
показателят. 

За определяне на кумулативния показател е необходимо да се намери и маржиналният дял 
на неизпълненията 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡). Той отразява при каква част от емитентите, които в началото на 
периода (датата y) са имали рейтинг z, са настъпили неизпълнения през времеви интервал t: 
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) е брой на емитентите, изпаднали в неизпълнение през времеви интервал t, които са 

имали рейтинг z към момент y; 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – общ брой на емитентите в началото на времеви интервал t, които са имали 

рейтинг z към момент y. 
Кумулативният дял на неизпълненията би дал представа за адекватността на рейтингите, 

но само към началото на изследвания период. Дейността на агенциите за кредитен рейтинг е 
непрекъсната и затова е по-подходящо да се отчитат случаите на неплатежоспособност, като те 
се проследяват и през самия анализиран период. За целта се изчислява среден кумулативен дял 
на неизпълненията (Hamilton, Cantor 2006): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1 −��1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)�
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е среден кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T 

времеви интервала; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – среден маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти 

с рейтинг z. 
Средният маржинален дял на неизпълненията е съответно: 
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където Y е общ брой времеви интервали в целия анализиран период. 
Тук y ще бъде началото на отделните периоди, за които се отчитат броят на 

неизпълненията x и броят на емитентите n през отделните времеви интервали t12.  
При добре функциониращите рейтингови системи кумулативните дялове на 

неизпълненията трябва да нарастват постоянно при намаляване на рейтинга, както и при 

  е брой на емитентите, изпаднали в неизпълнение през времеви 
интервал t, които са имали рейтинг z към момент y;
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Кумулативният дял на неизпълненията би дал представа за адекватност-
та на рейтингите, но само към началото на изследвания период. Дейността 
на агенциите за кредитен рейтинг е непрекъсната и затова е по-подходящо да 
се отчитат случаите на неплатежоспособност, като те се проследяват и през 
самия анализиран период. За целта се изчислява среден кумулативен дял на 
неизпълненията (Hamilton, Cantor 2006):
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Средният маржинален дял на неизпълненията е съответно: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

,                                                                                 (2.5) 

където Y е общ брой времеви интервали в целия анализиран период. 
Тук y ще бъде началото на отделните периоди, за които се отчитат броят на 

неизпълненията x и броят на емитентите n през отделните времеви интервали t12.  
При добре функциониращите рейтингови системи кумулативните дялове на 

неизпълненията трябва да нарастват постоянно при намаляване на рейтинга, както и при 

  (2.4)

където:
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Може да се тълкува като историческа вероятност от изпадане в неплатежоспособност. 
Измерителят се изчислява за всяка отделна степен на рейтинговата скала по следния начин 
(Hamilton, Cantor  2006): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1 −��1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)�
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

,                                                                 (2.2) 

където: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T времеви 

интервала, започващ в момент y; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти10 с 

рейтинг z, присъден в момент y; 
t = 1, 2, …, T. 
Рейтингът z съответства на различните степени (например AAA, AA, А и т.н.), присъдени 

в началото на дадения период (т.е. към датата y). Времевият интервал t обхваща отрязъците от 
време, които се проследяват в рамките на анализирания период, като той най-често е 1 година11. 
Числото T е броят на интервалите t, които се включват в периодa, за който се изчислява 
показателят. 

За определяне на кумулативния показател е необходимо да се намери и маржиналният дял 
на неизпълненията 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡). Той отразява при каква част от емитентите, които в началото на 
периода (датата y) са имали рейтинг z, са настъпили неизпълнения през времеви интервал t: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡),                                                                                               (2.3) 

където: 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) е брой на емитентите, изпаднали в неизпълнение през времеви интервал t, които са 

имали рейтинг z към момент y; 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – общ брой на емитентите в началото на времеви интервал t, които са имали 

рейтинг z към момент y. 
Кумулативният дял на неизпълненията би дал представа за адекватността на рейтингите, 

но само към началото на изследвания период. Дейността на агенциите за кредитен рейтинг е 
непрекъсната и затова е по-подходящо да се отчитат случаите на неплатежоспособност, като те 
се проследяват и през самия анализиран период. За целта се изчислява среден кумулативен дял 
на неизпълненията (Hamilton, Cantor 2006): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1 −��1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)�
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

,                                                                 (2.4) 

където: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е среден кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T 

времеви интервала; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – среден маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти 

с рейтинг z. 
Средният маржинален дял на неизпълненията е съответно: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

,                                                                                 (2.5) 

където Y е общ брой времеви интервали в целия анализиран период. 
Тук y ще бъде началото на отделните периоди, за които се отчитат броят на 

неизпълненията x и броят на емитентите n през отделните времеви интервали t12.  
При добре функциониращите рейтингови системи кумулативните дялове на 

неизпълненията трябва да нарастват постоянно при намаляване на рейтинга, както и при 

 е среден кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за 
период от T времеви интервала;
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Може да се тълкува като историческа вероятност от изпадане в неплатежоспособност. 
Измерителят се изчислява за всяка отделна степен на рейтинговата скала по следния начин 
(Hamilton, Cantor  2006): 
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T времеви 

интервала, започващ в момент y; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти10 с 

рейтинг z, присъден в момент y; 
t = 1, 2, …, T. 
Рейтингът z съответства на различните степени (например AAA, AA, А и т.н.), присъдени 

в началото на дадения период (т.е. към датата y). Времевият интервал t обхваща отрязъците от 
време, които се проследяват в рамките на анализирания период, като той най-често е 1 година11. 
Числото T е броят на интервалите t, които се включват в периодa, за който се изчислява 
показателят. 

За определяне на кумулативния показател е необходимо да се намери и маржиналният дял 
на неизпълненията 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡). Той отразява при каква част от емитентите, които в началото на 
периода (датата y) са имали рейтинг z, са настъпили неизпълнения през времеви интервал t: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡),                                                                                               (2.3) 

където: 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) е брой на емитентите, изпаднали в неизпълнение през времеви интервал t, които са 

имали рейтинг z към момент y; 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – общ брой на емитентите в началото на времеви интервал t, които са имали 

рейтинг z към момент y. 
Кумулативният дял на неизпълненията би дал представа за адекватността на рейтингите, 

но само към началото на изследвания период. Дейността на агенциите за кредитен рейтинг е 
непрекъсната и затова е по-подходящо да се отчитат случаите на неплатежоспособност, като те 
се проследяват и през самия анализиран период. За целта се изчислява среден кумулативен дял 
на неизпълненията (Hamilton, Cantor 2006): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1 −��1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)�
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

,                                                                 (2.4) 

където: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е среден кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T 

времеви интервала; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – среден маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти 

с рейтинг z. 
Средният маржинален дял на неизпълненията е съответно: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

,                                                                                 (2.5) 

където Y е общ брой времеви интервали в целия анализиран период. 
Тук y ще бъде началото на отделните периоди, за които се отчитат броят на 

неизпълненията x и броят на емитентите n през отделните времеви интервали t12.  
При добре функциониращите рейтингови системи кумулативните дялове на 

неизпълненията трябва да нарастват постоянно при намаляване на рейтинга, както и при 

 – среден маржинален дял на неизпълненията във времеви интер-
вал t при емитенти с рейтинг z.

Средният маржинален дял на неизпълненията е съответно:
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рейтинг z, присъден в момент y; 
t = 1, 2, …, T. 
Рейтингът z съответства на различните степени (например AAA, AA, А и т.н.), присъдени 

в началото на дадения период (т.е. към датата y). Времевият интервал t обхваща отрязъците от 
време, които се проследяват в рамките на анализирания период, като той най-често е 1 година11. 
Числото T е броят на интервалите t, които се включват в периодa, за който се изчислява 
показателят. 

За определяне на кумулативния показател е необходимо да се намери и маржиналният дял 
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рейтинг z към момент y. 
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но само към началото на изследвания период. Дейността на агенциите за кредитен рейтинг е 
непрекъсната и затова е по-подходящо да се отчитат случаите на неплатежоспособност, като те 
се проследяват и през самия анализиран период. За целта се изчислява среден кумулативен дял 
на неизпълненията (Hamilton, Cantor 2006): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1 −��1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)�
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

,                                                                 (2.4) 

където: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑇𝑇𝑇𝑇) е среден кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период от T 

времеви интервала; 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) – среден маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти 

с рейтинг z. 
Средният маржинален дял на неизпълненията е съответно: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡) =
∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑌𝑌𝑌𝑌−𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑦𝑦𝑦𝑦=1

,                                                                                 (2.5) 

където Y е общ брой времеви интервали в целия анализиран период. 
Тук y ще бъде началото на отделните периоди, за които се отчитат броят на 

неизпълненията x и броят на емитентите n през отделните времеви интервали t12.  
При добре функциониращите рейтингови системи кумулативните дялове на 

неизпълненията трябва да нарастват постоянно при намаляване на рейтинга, както и при 

  (2.5)

където Y е общ брой времеви интервали в целия анализиран период.
Тук y ще бъде началото на отделните периоди, за които се отчитат броят 

на неизпълненията x и броят на емитентите n през отделните времеви интер-
вали t12. 

При  добре  функциониращите  рейтингови  системи  кумулативните  дя-
лове  на  неизпълненията  трябва  да  нарастват  постоянно  при  намаляване  на 
рейтинга,  както  и  при  увеличаване  на  периода  за  изчисляване. По-ниските 
стойности, в рамките на даден рейтинг, говорят за по-висока точност.

Абсолютните измерители на точността на рейтинговите системи могат 
да дадат общ ориентир, но не винаги са адекватни при сравняване на предста-
вянето на различните агенции за кредитен рейтинг. Основният проблем е, че 
те дават представа за точността на отделните нива в рейтинговата скала, но не 
и за цялостната ѝ адекватност. Причината е, че не отчитат как са разпределени 
длъжниците, които се оценяват, в рамките на скалата. Например две агенции 
могат да имат идентични кумулативни дялове на неизпълненията, но едната 
да класира повече на брой длъжници в рамките на по-малък брой рейтингови 
степени в средата на скалата. Рейтингите на такава агенция ще има по-малка 
дискриминационна сила т.е. ще бъдат като цяло по-неточни от тези на другата 
(Cantor, Mann 2003). От тази гледна точка при сравнителния анализ са необхо-
дими и относителни измерители на точността.
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2.2. Относителни измерители

Относителната точност на рейтинговата система отразява нейната спо-
собност да подрежда правилно различните длъжници според техния  кредитен 
риск към даден момент или през даден период. В тази връзка относителната 
точност се базира не на абсолютната честота на неизпълненията в рамките на 
отделните рейтингови степени, а на съотношението между тях. При добрата 
рейтингова  система  съотношенията между неизпълненията при  различните 
рейтинги трябва да остават сравнително стабилни във времето.

Като относителни измерители на точността най-често се прилагат два 
метода, които отчитат грешките от първи и втори род. Първият метод е бази-
ран на кумулативния профил на точността, а вторият – на работната харак-
теристика на приемника. Кумулативният профил на  точността13  (cumulative 
accuracy  profile,  CAP)  е широко  използван  при  анализа  и  валидирането  на 
системите за кредитна оценка (Keenan, Sobehart 1999; Sobehart, Keenan, Stein 
2000; Tasche  2005; Altman, Rijken  2006).  Той  отразява  зависимостта между 
кумулативния дял на изпадналите в неизпълнение длъжници и кумулативния 
дял на всички длъжници, подредени според рейтинга (оценката им на риска 
от неплатежоспособност). Логиката на CAP е представена на фиг. 2.1.

АГЕНЦИИТЕ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ – ЗНАЧИМОСТ, 

ПРЕДСТАВЯНЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 
от доц. д-р Димитър Рафаилов 

 

Необходими промени на база на коректурите: 

 

- с. 155, маркираното в жълто изречение и това преди него – да станат: Достъпът до 

информация за емитента зависи от неговото съгласие, като агенцията се явява 

„външна“ страна. Заплащането на рейтинга от емитента може да повлияе върху 

точността на рейтинговата система. 

 

- с. 159, маркирано в синьо „което“ – да остане без промяна 

 

-с. 165, маркирано в жълто – изречението да стане: На длъжниците, които имат по-

висок риск да не изпълнят задълженията си, трябва да се присъжда по-нисък рейтинг. 

 

- с. 169, първи абзац, последно изречение – думата „сравТнително“ – да стане: 

„сравнително“ 

 

- с. 169, фиг. 2.1 – трябва да изглежда така: 

 
 Фиг. 2.1. Кумулативен профил на точността (CAP)
(Източник: адаптирана от  Engelmann, Hayden, Tasche  2003: 82).
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Кривата на CAP за дадена рейтингова система се формира, като емитен-
тите се групират по отделни рейтингови степени и тези групи се подреждат 
във възходящ ред според рейтинга (от най-ниския, напр. C, към най-високия, 
напр. AAA). Така емитентите ще са подредени от най-висок към най-нисък 
риск от неплатежоспособност. За всяко ниво на рейтинга се определя какъв 
дял от всички емитенти имат същия или по-нисък рейтинг (хоризонталната 
ос) и какъв дял от изпадналите в неизпълнение имат този рейтинг или по-ни-
сък (вертикалната ос).

Колкото по-точна е една рейтингова система, толкова по-голям процент 
от изпадналите в неизпълнение ще бъдат в по-ниските рейтинги. Ако система-
та е абсолютно точна, тя ще присъжда само най-ниски рейтинги на тези, които 
ще фалират. Кривата на CAP за такава рейтингова система (сивата непрекъс-
ната линия) представя един съвършен модел, който започва от нулата, след 
което кумулативният дял на неплатежоспособните нараства линейно до 100% 
за най-ниското ниво на рейтинга и остава толкова за по-високите рейтинги. 
Противоположност е случайният модел (пунктираната линия), който няма ни-
каква дискриминационна способност. При него изпадналите в неизпълнение 
се разпределят равномерно между отделните рейтинги и  кривата на CAP е 
права нарастваща линия.

Обикновено  рейтинговите  системи  имат  дискриминационна  способ-
ност, която не е съвършена. Тогава кривата на техния CAP (черната непрекъс-
ната линия) би била между тези на съвършения и случайния модел. Колкото 
по-високо е линията на CAP (по-близо до съвършения модел и по-далеч от 
случайния), толкова точността е по-голяма.

Относителната точност на рейтинговия модел на базата на CAP може да 
се оцени чрез показателя за коефициент на точност (accuracy ratio, AR)14. Той 
представлява съотношението между площта aR (тъмната защрихована област 
между линиите на CAP на оценявания рейтингов модел и на случайния модел) 
и площта aP (цялата защрихована област между CAP на съвършения модел и 
на случайния модел) (Engelmann, Hayden, Tasche 2003: 82):

12 
 

 
Кривата на CAP за дадена рейтингова система се формира, като емитентите се групират 

по отделни рейтингови степени и тези групи се подреждат във възходящ ред според рейтинга (от 
най-ниския, напр. C, към най-високия, напр. AAA). Така емитентите ще са подредени от най-
висок към най-нисък риск от неплатежоспособност. За всяко ниво на рейтинга се определя какъв 
дял от всички емитенти имат същия или по-нисък рейтинг (хоризонталната ос) и какъв дял от 
изпадналите в неизпълнение имат този рейтинг или по-нисък (вертикалната ос). 

Колкото по-точна е една рейтингова система, толкова по-голям процент от изпадналите в 
неизпълнение ще бъдат в по-ниските рейтинги. Ако системата е абсолютно точна, тя ще 
присъжда само най-ниски рейтинги на тези, които ще фалират. Кривата на CAP за такава 
рейтингова система (сивата непрекъсната линия) представя един съвършен модел, който започва 
от нулата, след което кумулативният дял на неплатежоспособните нараства линейно до 100% за 
най-ниското ниво на рейтинга и остава толкова за по-високите рейтинги. Противоположност е 
случайният модел (пунктираната линия), който няма никаква дискриминационна способност. 
При него изпадналите в неизпълнение се разпределят равномерно между отделните рейтинги и 
кривата на CAP е права нарастваща линия. 

Обикновено рейтинговите системи имат дискриминационна способност, която не е 
съвършена. Тогава кривата на техния CAP (черната непрекъсната линия) би била между тези на 
съвършения и случайния модел. Колкото по-високо е линията на CAP (по-близо до съвършения 
модел и по-далеч от случайния), толкова точността е по-голяма. 

Относителната точност на рейтинговия модел на базата на CAP може да се оцени чрез 
показателя за коефициент на точност (accuracy ratio, AR)14. Той представлява съотношението 
между площта aR (тъмната защрихована област между линиите на CAP на оценявания рейтингов 
модел и на случайния модел) и площта aP (цялата защрихована област между CAP на 
съвършения модел и на случайния модел) (Engelmann, Hayden, Tasche  2003: 82): 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

,                                                                                                           (2.6) 

където: 
aR е площта между CAP на рейтинговия и случайния модел; 
aP – площта между CAP на съвършения и случайния модел. 
Коефициентът на точност AR приема стойности между -1 и 1 и може да се тълкува 

подобно на коефициентите на корелация, като отразява теснотата на зависимостта между 
разликата в нивото на рейтинга и изпадането в неизпълнение. Колкото по-висок е AR, толкова 
по-голяма е относителната точност на модела. При съвършения модел AR = 1, като всички 
неплатежоспособни длъжници попадат само в най-ниския рейтинг. При случайния модел AR = 0, 
тъй като не успява да открие никаква връзка между рейтинг и вероятност от неизпълнение. Ако 
AR = -1, рейтинговият модел дава най-висок рейтинг на най-рисковите длъжници. 

Аналитично коефициентът на точност може да се изчисли по следния начин  (Carvalho, 
Laux, Pereira  2014: 14): 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
∑ (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟−1)(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟−1)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟𝑟𝑟=1

1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝑁𝑁⁄ ,                               (2.7) 

където: 
r е рейтинг на емитентите, като r = 1, 2, …, Rmax и кредитният риск при емитенти с 

рейтинг r е по-малък от този при емитенти с рейтинг r – 1; 
Rmax – максимален рейтинг (с най-нисък кредитен риск); 

nr – кумулативен дял на емитентите с рейтинг r и по-нисък, като 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 = ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑁𝑁

 и 𝑛𝑛𝑛𝑛0 = 0; 
dr – кумулативен дял на емитентите в неизпълнение с рейтинг r и по-нисък, като 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 =

∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝐷𝐷𝐷𝐷

 и 𝑑𝑑𝑑𝑑0 = 0; 

  (2.6)

където:
aR е площта между CAP на рейтинговия и случайния модел;
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aP – площта между CAP на съвършения и случайния модел.
Коефициентът на точност AR приема стойности между -1 и 1 и може да 

се тълкува подобно на коефициентите на корелация, като отразява теснотата 
на зависимостта между разликата в нивото на рейтинга и изпадането в неиз-
пълнение. Колкото по-висок е AR, толкова по-голяма е относителната точност 
на модела. При съвършения модел AR = 1, като всички неплатежоспособни 
длъжници попадат само в най-ниския рейтинг. При случайния модел AR = 0, 
тъй като не успява да открие никаква връзка между рейтинг и вероятност от 
неизпълнение. Ако AR = -1, рейтинговият модел дава най-висок рейтинг на 
най-рисковите длъжници.

Аналитично коефициентът на точност може да се изчисли по следния 
начин (Carvalho, Laux, Pereira  2014: 14):

12 
 

 
Кривата на CAP за дадена рейтингова система се формира, като емитентите се групират 

по отделни рейтингови степени и тези групи се подреждат във възходящ ред според рейтинга (от 
най-ниския, напр. C, към най-високия, напр. AAA). Така емитентите ще са подредени от най-
висок към най-нисък риск от неплатежоспособност. За всяко ниво на рейтинга се определя какъв 
дял от всички емитенти имат същия или по-нисък рейтинг (хоризонталната ос) и какъв дял от 
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aR е площта между CAP на рейтинговия и случайния модел; 
aP – площта между CAP на съвършения и случайния модел. 
Коефициентът на точност AR приема стойности между -1 и 1 и може да се тълкува 

подобно на коефициентите на корелация, като отразява теснотата на зависимостта между 
разликата в нивото на рейтинга и изпадането в неизпълнение. Колкото по-висок е AR, толкова 
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тъй като не успява да открие никаква връзка между рейтинг и вероятност от неизпълнение. Ако 
AR = -1, рейтинговият модел дава най-висок рейтинг на най-рисковите длъжници. 

Аналитично коефициентът на точност може да се изчисли по следния начин  (Carvalho, 
Laux, Pereira  2014: 14): 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
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1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝑁𝑁⁄ ,                               (2.7) 

където: 
r е рейтинг на емитентите, като r = 1, 2, …, Rmax и кредитният риск при емитенти с 

рейтинг r е по-малък от този при емитенти с рейтинг r – 1; 
Rmax – максимален рейтинг (с най-нисък кредитен риск); 
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𝑁𝑁𝑁𝑁
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неизпълнение ще бъдат в по-ниските рейтинги. Ако системата е абсолютно точна, тя ще 
присъжда само най-ниски рейтинги на тези, които ще фалират. Кривата на CAP за такава 
рейтингова система (сивата непрекъсната линия) представя един съвършен модел, който започва 
от нулата, след което кумулативният дял на неплатежоспособните нараства линейно до 100% за 
най-ниското ниво на рейтинга и остава толкова за по-високите рейтинги. Противоположност е 
случайният модел (пунктираната линия), който няма никаква дискриминационна способност. 
При него изпадналите в неизпълнение се разпределят равномерно между отделните рейтинги и 
кривата на CAP е права нарастваща линия. 

Обикновено рейтинговите системи имат дискриминационна способност, която не е 
съвършена. Тогава кривата на техния CAP (черната непрекъсната линия) би била между тези на 
съвършения и случайния модел. Колкото по-високо е линията на CAP (по-близо до съвършения 
модел и по-далеч от случайния), толкова точността е по-голяма. 

Относителната точност на рейтинговия модел на базата на CAP може да се оцени чрез 
показателя за коефициент на точност (accuracy ratio, AR)14. Той представлява съотношението 
между площта aR (тъмната защрихована област между линиите на CAP на оценявания рейтингов 
модел и на случайния модел) и площта aP (цялата защрихована област между CAP на 
съвършения модел и на случайния модел) (Engelmann, Hayden, Tasche  2003: 82): 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

,                                                                                                           (2.6) 

където: 
aR е площта между CAP на рейтинговия и случайния модел; 
aP – площта между CAP на съвършения и случайния модел. 
Коефициентът на точност AR приема стойности между -1 и 1 и може да се тълкува 

подобно на коефициентите на корелация, като отразява теснотата на зависимостта между 
разликата в нивото на рейтинга и изпадането в неизпълнение. Колкото по-висок е AR, толкова 
по-голяма е относителната точност на модела. При съвършения модел AR = 1, като всички 
неплатежоспособни длъжници попадат само в най-ниския рейтинг. При случайния модел AR = 0, 
тъй като не успява да открие никаква връзка между рейтинг и вероятност от неизпълнение. Ако 
AR = -1, рейтинговият модел дава най-висок рейтинг на най-рисковите длъжници. 

Аналитично коефициентът на точност може да се изчисли по следния начин  (Carvalho, 
Laux, Pereira  2014: 14): 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
∑ (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟−1)(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟−1 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟−1)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟𝑟𝑟=1

1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝑁𝑁⁄ ,                               (2.7) 

където: 
r е рейтинг на емитентите, като r = 1, 2, …, Rmax и кредитният риск при емитенти с 

рейтинг r е по-малък от този при емитенти с рейтинг r – 1; 
Rmax – максимален рейтинг (с най-нисък кредитен риск); 

nr – кумулативен дял на емитентите с рейтинг r и по-нисък, като 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 = ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑁𝑁

 и 𝑛𝑛𝑛𝑛0 = 0; 
dr – кумулативен дял на емитентите в неизпълнение с рейтинг r и по-нисък, като 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 =

∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝐷𝐷𝐷𝐷

 и 𝑑𝑑𝑑𝑑0 = 0; 
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 и 𝑑𝑑𝑑𝑑0 = 0; ;
i – рейтинг, по-нисък или равен на r, като i = 1, 2, …, r; 
Ni – брой на емитентите с рейтинг i в началото на периода;
Di – брой на емитентите в неизпълнение с рейтинг i през периода;
N – общ брой на емитентите в началото на периода;
D – общ брой на емитентите в неизпълнение през периода.
Методът, базиран на CAP, може да се използва за сравняване на точност-

та между различните рейтинги системи, като се съпоставят показателите на 
AR. Основният му недостатък е, че кривите на CAP не са директно сравними 
между рейтинговите агенции. Причината е в това, че формата на CAP зависи 
от съотношението между платежоспособни и неплатежоспособни длъжници 
и сравняването ѝ между различни извадки от емитенти може да е подвеждащо 
(Tasche 2005). Този недостатък отсъства при анализа, базиран на работната 
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характеристика на приемника (receiver operating characteristic, ROC)15. По от-
ношение на рейтинговите системи анализът се извършва чрез построяване и 
изследване на кривата на ROC, представена на фиг. 2.2.- с. 172, фиг. 2.2 – трябва да изглежда така: 

 
 

- с. 174, първи абзац от параграф 3.1, изречението „Източници на данни са годишните 

отчетите за регулаторите и бази от данни за историята на рейтингите, които на 

достъпни на сайтовете…“ – да се коригира на: Източници на данни са годишните 

отчетите за регулаторите и бази от данни за историята на рейтингите, които са 

достъпни на сайтовете… 

 

- с. 179, накрая, маркираното в червено – номерът на фигурата трябва да е 3.1. 

 

- с. 180, фиг. 3.4, маркираното в червено – номерът на фигурата трябва да е 3.1. 

 

- с. 181, изречение преди фигурата, маркираното в червено – номерът на фигурата 

трябва да е 3.2. 

 

- с. 181, фиг. 3.5, маркираното в червено – номерът на фигурата трябва да е 3.2. 

 

- с. 182, накрая, маркираното в червено – номерът на фигурата трябва да е 3.3. 

 

- с. 183, фиг. 3.6, маркираното в червено – номерът на фигурата трябва да е 3.3. 

 

- с. 184, първи абзац на параграф 4.1, изречението „Според икономиите наличието на 

големи агенции до известна степен е свързано с мащаба, …“ – да стане: Наличието на 

големи агенции до известна степен е оправдано от икономиите от мащаба,… 

Фиг. 2.2. Крива на работната характеристика на приемника (ROC)
(Източник: адаптирана от  Engelmann, Hayden, Tasche  2003: 83).

Кривата  се построява по подобен начин на CAP,  като  разликата  е,  че 
по хоризонталната ос се изобразява само кумулативният дял на емитентите, 
които са останали платежоспособни. Tя показва как при нарастване на кре-
дитния рейтинг се изменя делът на длъжниците, които имат същия или по-
нисък рейтинг и са в неизпълнение спрямо тези, които са платежоспособни. 
При един съвършен рейтингов модел (сивата непрекъсната линия) на всички 
неплатежоспособни емитенти ще бъде присъден най-нисък рейтинг, докато на 
платежоспособните – само по-висок. Колкото кривата е по-високо и по-близо 
до тази на съвършения модел, толкова точността на рейтинговата система е 
по-голяма. Числово  точността може да  се измери  с площта под кривата на 
ROC (area under the receiver operating characteristic curve, AUROC)16, обозначе-
на с областта в сиво. Тази площ е в линейна връзка с коефициента на точност 
AR (Engelmann, Hayden, Tasche 2003: 83):

16

сравняването ѝ между различни извадки от емитенти може да е подвеждащо (Tasche 
2005). Този недостатък отсъства при анализа, базиран на работната характеристика на 
приемника (receiver operating characteristic, ROC)15. По отношение на рейтинговите 
системи анализът се извършва чрез построяване и изследване на кривата на ROC, 
представена на фиг. 2.2.

Фиг. 2.2. Крива на работната характеристика на приемника (ROC)
(Източник: адаптирана от Engelmann, Hayden, Tasche 2003: 83).

Кривата се построява по подобен начин на CAP, като разликата е, че по 
хоризонталната ос се изобразява само кумулативният дял на емитентите, които са 
останали платежоспособни. Tя показва как при нарастване на кредитния рейтинг се 
изменя делът на длъжниците, които имат същия или по-нисък рейтинг и са в 
неизпълнение спрямо тези, които са платежоспособни. При един съвършен рейтингов 
модел (сивата непрекъсната линия) на всички неплатежоспособни емитенти ще бъде 
присъден най-нисък рейтинг, докато на платежоспособните – само по-висок. Колкото 
кривата е по-високо и по-близо до тази на съвършения модел, толкова точността на 
рейтинговата система е по-голяма. Числово точността може да се измери с площта 
под кривата на ROC (area under the receiver operating characteristic curve, AUROC)16, 
обозначена с областта в сиво. Тази площ е в линейна връзка с коефициента на точност 
AR (Engelmann, Hayden, Tasche 2003: 83):

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 0,5), (2.8)
от което следва, че:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 1

2
. (2.9)

AUROC се интерпретира като дела на правилните оценки на рейтинговата 
система и по-конкретно като вероятността длъжник, който е неплатежоспособен, да 
има по-нисък рейтинг от такъв, който е платежоспособен. При съвършен рейтингов 
модел, който точно разграничава всички неплатежоспособни длъжници, AUROC e 
равна на 1. При случайния модел емитентите в неизпълнение се разпределят 
равномерно сред всички рейтингови степени и AUROC e 0,5. Най-ниската възможна 

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE]

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ку
м

ул
ат

ив
ен

 д
ял

 о
т 

ем
ит

ен
ти

те
 в

 
не

из
пъ

лн
ен

ие

Кумулативен дял от емитентите, които не 
са в неизпълнение

AUROC
Случаен модел

Рейтингов модел

Съвършен модел

(2.8)



174

от което следва, че:

16

сравняването ѝ между различни извадки от емитенти може да е подвеждащо (Tasche 
2005). Този недостатък отсъства при анализа, базиран на работната характеристика на 
приемника (receiver operating characteristic, ROC)15. По отношение на рейтинговите 
системи анализът се извършва чрез построяване и изследване на кривата на ROC, 
представена на фиг. 2.2.

Фиг. 2.2. Крива на работната характеристика на приемника (ROC)
(Източник: адаптирана от Engelmann, Hayden, Tasche 2003: 83).

Кривата се построява по подобен начин на CAP, като разликата е, че по 
хоризонталната ос се изобразява само кумулативният дял на емитентите, които са 
останали платежоспособни. Tя показва как при нарастване на кредитния рейтинг се 
изменя делът на длъжниците, които имат същия или по-нисък рейтинг и са в 
неизпълнение спрямо тези, които са платежоспособни. При един съвършен рейтингов 
модел (сивата непрекъсната линия) на всички неплатежоспособни емитенти ще бъде 
присъден най-нисък рейтинг, докато на платежоспособните – само по-висок. Колкото 
кривата е по-високо и по-близо до тази на съвършения модел, толкова точността на 
рейтинговата система е по-голяма. Числово точността може да се измери с площта 
под кривата на ROC (area under the receiver operating characteristic curve, AUROC)16, 
обозначена с областта в сиво. Тази площ е в линейна връзка с коефициента на точност 
AR (Engelmann, Hayden, Tasche 2003: 83):

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 0,5), (2.8)
от което следва, че:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 1

2
. (2.9)

AUROC се интерпретира като дела на правилните оценки на рейтинговата 
система и по-конкретно като вероятността длъжник, който е неплатежоспособен, да 
има по-нисък рейтинг от такъв, който е платежоспособен. При съвършен рейтингов 
модел, който точно разграничава всички неплатежоспособни длъжници, AUROC e 
равна на 1. При случайния модел емитентите в неизпълнение се разпределят 
равномерно сред всички рейтингови степени и AUROC e 0,5. Най-ниската възможна 
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AUROC се интерпретира като дела на правилните оценки на рейтинго-
вата система и по-конкретно като вероятността длъжник, който е неплатежо-
способен, да има по-нисък рейтинг от такъв, който е платежоспособен. При 
съвършен рейтингов модел, който точно разграничава всички неплатежоспо-
собни длъжници, AUROC e равна на 1. При случайния модел емитентите в 
неизпълнение се разпределят равномерно сред всички рейтингови степени и 
AUROC e 0,5. Най-ниската възможна стойност е 0, която ще се получи, ако 
рейтинговият  модел  присъжда  винаги  по-високи  рейтинги  на  по-рискови 
длъжници. За минимално приемливо ниво на точност се определят стойности 
на AUROC над 0,6 (60%).

ROC анализът позволява да се сравнява точността между различни рей-
тингови системи. На фиг. 2.3 са представени кривите на ROC за три хипоте-
тични рейтингови модела. Модел 1 има най-висока точност от трите, защото 
неговата ROC крива е по-високо и не пресича кривите на другите два модела. 
Той ще има по-високи стойности на AR и AUROC. Сравнението на другите 
два модела не е толкова еднозначно, защото техните ROC криви се пресичат.
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стойност е 0, която ще се получи, ако рейтинговият модел присъжда винаги по-
високи рейтинги на по-рискови длъжници. За минимално приемливо ниво на точност 
се определят стойности на AUROC над 0,6 (60%). 

ROC анализът позволява да се сравнява точността между различни рейтингови 
системи. На фиг. 2.3 са представени кривите на ROC за три хипотетични рейтингови 
модела. Модел 1 има най-висока точност от трите, защото неговата ROC крива е по-
високо и не пресича кривите на другите два модела. Той ще има по-високи стойности 
на AR и AUROC. Сравнението на другите два модела не е толкова еднозначно, защото 
техните ROC криви се пресичат. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Фиг. 2.3. Криви на ROC за различни рейтингови модели 
 
При ниски нива на рейтингите Модел 3 има по-висока точност, защото 

неговата ROC крива е по-високо. При рейтинги по-високи (надясно) от пресечната 
точка Модел 2 дава по-добри оценки. Възможно е двата модела да имат еднаква 
AUROC – в подобен случай предпочитанието ще е в зависимост от това дали 
инвеститорът (кредиторът) се интересува повече от дискриминационната способност 
спрямо по-рисковите длъжници (Модел 3), или при по-надеждните длъжници (Модел 
2). 

Анализът на CAP и ROC е адекватен инструмент при оценката на точността на 
рейтинговите модели. Трябва да се има предвид обаче и един общ проблем – при 
малък брой на фалиралите емитенти грешката при оценката на точността може да е 
голяма (Stein 2007). Затова, ако броят на длъжниците, които са в неизпълнение, е 
много малък, при сравнителните анализи е по-подходящо показателите да се 
съпоставят за по-дълги периоди, тъй като се увеличават неплатежоспособните 
емитенти. 
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При ниски нива на рейтингите Модел 3 има по-висока точност, защото 
неговата ROC крива е по-високо. При рейтинги по-високи (надясно) от пре-
сечната  точка Модел 2 дава по-добри оценки. Възможно е двата модела да 
имат еднаква AUROC – в подобен случай предпочитанието ще е в зависимост 
от това дали инвеститорът (кредиторът) се интересува повече от дискрими-
национната способност спрямо по-рисковите длъжници (Модел 3), или при 
по-надеждните длъжници (Модел 2).

Анализът на CAP и ROC е адекватен инструмент при оценката на точ-
ността на рейтинговите модели. Трябва да се има предвид обаче и един общ 
проблем – при малък брой на фалиралите емитенти грешката при оценката 
на точността може да е голяма (Stein 2007). Затова, ако броят на длъжниците, 
които  са  в  неизпълнение,  е много малък,  при  сравнителните  анализи  е  по-
подходящо показателите да се съпоставят за по-дълги периоди, тъй като се 
увеличават неплатежоспособните емитенти.

Глава трета

Представяне на водещите рейтингови агенции

3.1. Абсолютна точност

За да се анализира адекватността на присъжданите рейтинги, описаните 
подходи и измерители са приложени спрямо трите водещи агенции за креди-
тен рейтинг – Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings и Fitch Ratings. 
През 2018 г. общите им приходи в САЩ са 6,545 млрд. долара, като пазарният 
им дял на база приходи е 93,5% (SEC 2020a). За същата година в ЕС трите 
агенции имат приходи от 1,333 млрд. евро и 92,1% пазарен дял (ESMA  2019). 
Изследването обхваща периода от края на 2009 г. до края на 2019 г. Използ-
вани са данни за присъдените рейтинги и обявените неизпълнения при три 
групи емитенти – корпорации, държави и структурирани финансови проду-
кти. Източници на данни са годишните отчети за регулаторите и бази от данни 
за историята на рейтингите, които са достъпни на сайтовете на агенциите17, 
както и Европейска рейтингова платформа и базата данни CEREP на Европей-
ския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)18.

Оценката на точността на рейтингите на трите водещи агенции най-на-
пред може да се направи в абсолютно измерение. Чрез прилагане на формула 
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(2.1) е определен делът на емитентите с инвестиционен рейтинг, изпаднали в 
неизпълнение, а резултатите са представени в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Дял на присъдени инвестиционни рейтинги,  
при които е настъпило неизпълнение

Емитенти / 
инструменти

Период 1 г.
(2018 – 2019 г.)

Период 3 г.
(2016 – 2019 г.)

Период 10 г.
(2009 – 2019 г.)

Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch

Корпорации 0,00% 0,06% 0,10% 0,00% 0,06% 0,15% 1,40% 0,73% 1,59%

Държави 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,41% 4,17% 1,23%

Структурирани 
финансови  
продукти

0,00% 0,06% 0,02% 0,02% 0,25% 0,23% 5,65% 10,41% 4,82%

(Източник: собствено проучване).

Като  цяло  трите  агенции  демонстрират  добри  резултати  с  проценти 
близки до нулата или много ниски. При по-кратките периоди (една и три годи-
ни) най-точни оценки има Moody’s, докато при дългосрочния (десетгодишен) 
S&P (при корпорациите) и Fitch  (при държавите и структурираните финан-
сови продукти). Прави впечатление, че при структурираните инструменти в 
периода 2009 – 2019 г. делът на неизпълненията в инвестиционните рейтинги 
е най-висок, особено на фона на корпоративните рейтинги. Това потвържда-
ва значителните проблеми с точността на рейтингите при тези инструменти, 
които агенциите демонстрират по време на глобалната финансова криза. По-
добна е ситуацията и при рейтингите на държавите, с изключение на Fitch. 
Положителното развитие е, че в по-близките до настоящия момент периоди 
тези проблеми при рейтингите на структурираните продукти и държавите не 
се установяват.

Другият абсолютен измерител на точността е средният кумулативен дял 
на неизпълненията, определен по формула (2.4). Стойностите му за трите аген-
ции по отношение на корпоративните емитенти са представени в табл. 3.2.
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Таблица 3.2

Среден кумулативен дял на неизпълненията при корпорации

Рейтинг
Период 1 г. Период 3 г. Период 10 г.

Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch

AAA (Aaa) 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,13% 0,37% 0,00% 0,70% 1,45%

AA (Aa) 0,00% 0,02% 0,05% 0,00% 0,12% 0,05% 0,24% 0,72% 0,09%

A 0,17% 0,05% 0,05% 0,98% 0,23% 0,26% 2,67% 1,24% 1,38%

BBB (Baa) 0,08% 0,16% 0,13% 0,40% 0,78% 0,66% 2,13% 3,32% 3,04%

BB (Ba) 0,00% 0,61% 0,62% 0,84% 3,48% 2,92% 8,57% 11,78% 8,31%

B 0,39% 3,33% 1,96% 3,74% 11,55% 6,92% 18,46% 23,74% 12,80%

CCC (Caa) - C 8,67% 27,08% 22,12% 18,89% 41,41% 32,28% 41,55% 50,38% 39,31%

(Източник: собствено проучване).

При добре функциониращите рейтингови системи процентит е трябва 
да нарастват при спадане на рейтингите. И при трите агенции като цяло се 
наблюдава тази  зависимост, като има и някои малки отклонения. При Fitch 
съществува проблем при рейтинг ААА, за който кумулативният процент на 
неизпълненията е по-висок спрямо следващите две по-ниски нива (АА и А) и 
през трите периода. Минимално разминаване има и при S&P в тригодишния 
период, където делът при рейтинг ААА е с една стотна от процента по-висок 
от този при рейтинг AA. Тези проблеми обаче не са особено сериозни, като 
се има предвид, че броят на емитентите с най-висок рейтинг е относително 
малък, а това води до по-големи естествени колебания в стойностите на този 
показател. Като цяло корпоративните рейтинги на S&P най-последователно и 
логично класифицират емитентите в различните степени и през трите пери-
ода. По-сериозен проблем има при Moody’s за рейтинг A. За всички периоди 
неговият кумулативен процент на неизпълненията е по-висок спрямо рейтинг 
BBB, а за едногодишния и тригодишния период – и спрямо BB. Това показва, 
че агенцията е присъждала твърде висок рейтинг (A) на някои корпорации, а 
на други – твърде нисък (BBB или BB). Положителното е, че при останалите 
нива на скалата оценките имат логични измерения. За добра точност на рей-
тингите свидетелстват и нарастващите проценти на неизпълнение при увели-
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чаване на периодите – най-ниски са при едногодишния период и най-високи 
при десетгодишния.

При рейтингите на държави (табл. 3.3) отклоненията са минимални.

Таблица 3.3

Среден кумулативен дял на неизпълненията при държави

Рейтинг
Период 1 г. Период 3 г. Период 10 г.

Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch

AAA (Aaa) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AA (Aa) 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,87% 0,00% 0,00%

A 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 0,25% 0,00% 4,15% 5,01% 4,17%

BBB (Baa) 0,00% 0,00% 0,00% 0,58% 1,12% 1,11% 2,76% 3,79% 3,28%

BB (Ba) 0,48% 0,52% 0,25% 2,75% 1,63% 0,84% 10,13% 5,93% 4,41%

B 2,40% 1,39% 1,26% 6,90% 4,12% 6,25% 19,69% 10,47% 10,61%

CCC (Caa) - C 11,32% 16,22% 26,47% 23,62% 22,34% 37,50% 38,95% 50,69% 31,58%

(Източник: собствено проучване).

Проблем и при трите агенции е налице при само при рейтинг А през де-
сетгодишния период, като при него кумулативните дялове на неизпълненията 
(4,15%, 5,01% и 4,17%) са по-високи от тези за по-ниския рейтинг BBB (съот-
ветно 2,75%, 3,79% и 3,28%). При рейтингова скала с добра точност трябва да 
бъде обратното, като по-високият рейтинг има по-ниски дялове на неизпълне-
нията. За по-краткосрочните периоди несъответствие е налице само при Fitch 
за тригодишния период при рейтинг BBB спрямо BB. Също така се наблюдава 
увеличаване на процентите при нарастване на продължителността на пери-
одите, което също подкрепя извода за добро функциониране на рейтинговите 
системи.

Резултатите за структурираните финансови продукти са представени на 
табл. 3.4.
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Таблица 3.4

Среден кумулативен дял на неизпълненията  
при структурирани финансови продукти

Рейтинг
Период 1 г. Период 3 г. Период 10 г.

Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch

AAA (Aaa) 0,52% 0,06% 0,85% 4,03% 1,05% 4,71% 16,95% 6,57% 9,26%

AA (Aa) 2,97% 0,24% 1,36% 13,60% 4,36% 8,06% 23,33% 14,55% 19,40%

A 3,22% 0,43% 2,47% 14,02% 6,35% 11,75% 29,93% 20,19% 30,55%

BBB (Baa) 6,05% 1,04% 4,97% 20,38% 10,52% 18,91% 42,66% 30,08% 39,79%

BB (Ba) 8,28% 2,15% 9,86% 19,38% 14,51% 24,63% 40,43% 37,60% 49,32%

B 12,31% 4,70% 15,91% 23,54% 22,14% 32,97% 50,01% 49,38% 60,84%

CCC (Caa) - C 20,30% 41,05% 38,04% 41,24% 72,13% 54,98% 63,36% 84,33% 88,73%

(Източник: собствено проучване).

При тях за почти всички периоди и агенции се наблюдава нарастване 
на дяловете с понижаване на рейтингите. Има две изключения при агенция 
Moody’s, които са за рейтинг BBB – при тригодишния и при десетгодишния 
период. Там кумулативните дялове на неизпълненията  (съответно 20,38% и 
42,66%)  са  по-големи  от  тези  за  рейтинг BB  (19,38% и  40,43%). В  същото 
време при структурираните финансови инструменти процентите на неизпъл-
ненията за всички нива на рейтингите са значително по-високи в сравнение 
с тези при корпорациите и държавите. Това свидетелства за сравнително ни-
ска абсолютна точност на рейтинговите системи, когато се прилагат спрямо 
структурираните финанси. Особено ясно този проблем се вижда при най-ви-
соките  рейтинги  (AAA и AA),  където  неизпълненията  трябва  да  са  близки 
до нула. При тригодишните и десетгодишните периоди обаче те достигат до 
стойности над 20%. В това отношение най-добре е положението при агенция 
S&P. От друга страна, е положителен фактът, че при едногодишния период 
кумулативните проценти са значително по-ниски. Като цяло за структурира-
ните финансови продукти се наблюдават проблеми с абсолютната точност на 
рейтингите, но е налице подобрение във времето.
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3.2. Относителна точност

Второто направление на анализа е да се направи оценка на относител-
ната точност на рейтинговите системи. В табл. 3.5 са представени двата пока-
зателя, които я измерват по отношение на корпоративните емитенти. При по-
кратките и по-близките до настоящия момент периоди и при трите рейтингови 
агенции  се установяват много висока  стойност на показателите. AUROC  за 
едногодишния и тригодишния период е далеч над 0,5, като делът на правилни-
те оценки надвишава 90% (стойност над 0,90). Очаквано при десетгодишния 
период има спад на точността, но въпреки това тя си остава много висока –  
измерена чрез AUROC е над 80%. Като се има предвид, че периодът от десет 
години обхваща и развитието на последната глобална финансова криза, може 
да се направи извод, че относителната точност на корпоративните рейтинги се 
запазва на много високи нива.

Таблица 3.5

Относителна точност на кредитните рейтинги на корпорации

Показатели
период 1 г.

(2018 – 2019 г.)
период 3 г.

(2016 – 2019 г.)
период 10 г.

(2009 – 2019 г.)

Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch

Коефициент на 
точност (AR) 0,9586 0,8970 0,8231 0,9277 0,8993 0,8302 0,6838 0,8638 0,6461

Площ под кривата 
ROC (AUROC) 0,9793 0,9485 0,9115 0,9638 0,9497 0,9151 0,8419 0,9319 0,8230

(Източник: собствено проучване).

Точността на рейтинговите системи по отношение на корпорациите в 
рамките на отделните рейтингови нива може да се анализира допълнително 
чрез кривите на ROC, които са представени на фиг. 3.1.
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Фиг. 3.5. Криви на ROC за рейтинги на корпорации 

 
През едногодишния период най-висока точност за всички степени на 

рейтингите постига Moody’s, чиято крива се намира най-високо. Втора по точност е 
S&P, а Fitch остава трета. Същото е подреждането и при тригодишния период. В по-
дългосрочен план най-добре за всички рейтингови нива се представя S&P, която 
успява да поддържа висока точност дори и през периода на значителни сътресения на 
финансовите пазари. Като цяло рейтингите на корпорациите и при трите агенции 
имат висока точност както общо, така и в рамките на степените с различен риск. 

Втората основна група емитенти, на които се присъждат рейтинги, са 
държавите и показателите за тяхната обща относителна точност са представени в 
табл. 3.6. 

 
Таблица 3.6 

Относителна точност на кредитните рейтинги на държави 

Показатели 
период 1 г. 

(2018 - 2019 г.) 
период 3 г. 

(2016 - 2019 г.) 
период 10 г. 

(2009 - 2019 г.) 
Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch 

Коефициент 
на точност 
(AR) 

- 0,8840 0,9200 0,9380 0,8740 0,8828 0,5263 0,4299 0,5718 

Площ под 
кривата ROC 
(AUROC) 

- 0,9420 0,9600 0,9690 0,9370 0,9414 0,7631 0,7149 0,7859 

(Източник: собствено проучване). 
 
При едногодишния и тригодишния период също се наблюдава висока точност. 

Стойностите на AUROC са между 0,9370 и 0,9600, което може да се тълкува като над 
90% вероятност от коректно класифициране на държавите според техния риск от 
неизпълнение. Следва да се отбележи, че за едногодишния период показателите на 
Moody’s не могат да се изчислят, защото няма държава с присъждан от агенцията 
рейтинг, която да е изпаднала в неплатежоспособност през тази година. 
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Фиг. 3.1. Криви на ROC за рейтинги на корпорации

През  едногодишния  период  най-висока  точност  за  всички  степени  на 
рейтингите  постига Moody’s,  чиято  крива  се  намира  най-високо.  Втора  по 
точност е S&P, а Fitch остава трета. Същото е подреждането и при тригодиш-
ния период. В по-дългосрочен план най-добре за всички рейтингови нива се 
представя S&P, която успява да поддържа висока точност дори и през периода 
на значителни сътресения на финансовите пазари. Като цяло рейтингите на 
корпорациите и при трите агенции имат висока точност както общо, така и в 
рамките на степените с различен риск.

Втората основна група емитенти, на които се присъждат рейтинги, са 
държавите и показателите за тяхната обща относителна точност са предста-
вени в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Относителна точност на кредитните рейтинги на държави

Показатели
период 1 г.

(2018 – 2019 г.)
период 3 г.

(2016 – 2019 г.)
период 10 г.

(2009 – 2019 г.)

Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch

Коефициент на 
точност (AR) - 0,8840 0,9200 0,9380 0,8740 0,8828 0,5263 0,4299 0,5718

Площ под 
кривата ROC 
(AUROC)

- 0,9420 0,9600 0,9690 0,9370 0,9414 0,7631 0,7149 0,7859

(Източник: собствено проучване).



182

При едногодишния и тригодишния период също се наблюдава висока 
точност. Стойностите на AUROC са между 0,9370 и 0,9600, което може да се 
тълкува като над 90% вероятност от коректно класифициране на държавите 
според техния риск от неизпълнение. Следва да се отбележи, че  за едного-
дишния период показателите на Moody’s не могат да се изчислят, защото няма 
държава с присъждан от агенцията рейтинг, която да е изпаднала в неплатежо-
способност през тази година.

През десетгодишния период се наблюдава силно влошаване на показате-
лите за точност, които спадат средно с над една четвърт. Тези резултати под-
крепят мнението, че в периода на глобалната финансова криза агенциите за 
кредитен рейтинг не са успели добре да оценят влошаването на кредитоспо-
собността на някои държави, присъждайки им твърде високи рейтинги. Реал-
ният проблем е още по-сериозен, като се има предвид че някои държави от Ев-
розоната като Испания, Португалия, Ирландия и Кипър не бяха в състояние да 
обслужват своите дългове и щяха да обявят фалит без спасителните операции 
на ЕЦБ, другите европейски страни и МВФ. Такъв вероятно щеше да настъпи 
и при Италия. Ако тези страни, които реално бяха несъстоятелни, бяха обявили 
неплатежоспособност, това щеше да се отрази върху показателите за точност 
на кредитните рейтинги на трите агенции и щеше да ги намали допълнително.

На фиг. 3.2 са представени кривите на ROC при рейтингите на държа-
вите.
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През десетгодишния период се наблюдава силно влошаване на показателите за 
точност, които спадат средно с над една четвърт. Тези резултати подкрепят мнението, 
че в периода на глобалната финансова криза агенциите за кредитен рейтинг не са 
успели добре да оценят влошаването на кредитоспособността на някои държави, 
присъждайки им твърде високи рейтинги. Реалният проблем е още по-сериозен, като 
се има предвид че някои държави от Еврозоната като Испания, Португалия, Ирландия 
и Кипър не бяха в състояние да обслужват своите дългове и щяха да обявят фалит без 
спасителните операции на ЕЦБ, другите европейски страни и МВФ. Такъв вероятно 
щеше да настъпи и при Италия. Ако тези страни, които реално бяха несъстоятелни, 
бяха обявили неплатежоспособност, това щеше да се отрази върху показателите за 
точност на кредитните рейтинги на трите агенции и щеше да ги намали 
допълнително. 

На фиг. 3.6 са представени кривите на ROC при рейтингите на държавите. 

   
Фиг. 3.6. Криви на ROC за рейтинги на държави 

 
Тук представянето на агенциите е много променливо. През едногодишния 

период Fitch показва по-голяма точност за всички степени на рейтингите в сравнение 
със S&P. През тригодишния период най-добре се представя Moody’s. Fitch има по-
голяма точност при по-рисковите емитенти, докато рейтингите на S&P са по-
прецизни при държавите с по-нисък риск. Картината при десетгодишния период 
отразява цялостното понижаване на точността, като кривите и при трите агенции са 
разположени много по-ниско. Почти при всички нива на скалата Fitch има най-висока 
точност, следвана от Moody’s и S&P. 

Общото представяне на агенциите при рейтингите на структурираните 
финансови продукти е отразено с показателите в табл. 3.7. 

 
Таблица 3.7 

Относителна точност на кредитните рейтинги 
на структурирани финансови продукти 

Показатели 
период 1 г. 

(2018 - 2019 г.) 
период 3 г. 

(2016 - 2019 г.) 
период 10 г. 

(2009 - 2019 г.) 
Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch 

Коефициент 0,8228 0,7646 0,8940 0,7757 0,7780 0,8343 0,3342 0,3976 0,4024 
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Фиг. 3.2. Криви на ROC за рейтинги на държави

Тук представянето на агенциите е много променливо. През едногодиш-
ния период Fitch показва по-голяма точност за всички степени на рейтингите в 
сравнение със S&P. През тригодишния период най-добре се представя Moody’s. 
Fitch има по-голяма точност при по-рисковите емитенти, докато рейтингите на 
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S&P са по-прецизни при държавите с по-нисък риск. Картината при десетго-
дишния период отразява цялостното понижаване на точността, като кривите и 
при трите агенции са разположени много по-ниско. Почти при всички нива на 
скалата Fitch има най-висока точност, следвана от Moody’s и S&P.

Общото представяне на агенциите при рейтингите на структурираните 
финансови продукти е отразено с показателите в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Относителна точност на кредитните рейтинги
на структурирани финансови продукти

Показатели
период 1 г.

(2018 – 2019 г.)
период 3 г.

(2016 – 2019 г.)
период 10 г.

(2009 – 2019 г.)

Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P Fitch

Коефициент на 
точност (AR) 0,8228 0,7646 0,8940 0,7757 0,7780 0,8343 0,3342 0,3976 0,4024

Площ под 
кривата ROC 
(AUROC)

0,9114 0,8823 0,9470 0,8879 0,8890 0,9171 0,6671 0,6988 0,7012

(Източник: собствено проучване).

През едногодишния и тригодишния период се установява добра относи-
телна точност, като AUROC е близо или над 0,90. През десетгодишния период 
обаче  общата  точност  спада  значително  и  показателите  са  едни  от  най-ни-
ските сред всички групи рейтинги, които са оценени. Това ясно потвърждава 
мнението, че и трите агенции до голяма степен са се провалили при оценява-
не на кредитния риск при структурираните финанси в периода на глобалната 
финансова криза.

Анализът на ROC на фиг. 3.3 показва различна точност през различните 
периоди.
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на точност 
(AR) 
Площ под 
кривата ROC 
(AUROC) 

0,9114 0,8823 0,9470 0,8879 0,8890 0,9171 0,6671 0,6988 0,7012 

(Източник: собствено проучване). 
 
През едногодишния и тригодишния период се установява добра относителна 

точност, като AUROC е близо или над 0,90. През десетгодишния период обаче общата 
точност спада значително и показателите са едни от най-ниските сред всички групи 
рейтинги, които са оценени. Това ясно потвърждава мнението, че и трите агенции до 
голяма степен са се провалили при оценяване на кредитния риск при структурираните 
финанси в периода на глобалната финансова криза. 

Анализът на ROC на фиг. 3.7 показва различна точност през различните 
периоди. 

 

   
Фиг. 3.7. Криви на ROC за рейтинги на структурирани финансови продукти 

 
При едногодишния период Fitch има значително предимство за по-ниските 

рейтингови степени, докато при по-високите, макар и минимално, по-добро е 
представянето на Moody’s. Кривата на S&P е по-ниско за целия спектър от рейтинги и 
съответно с по-ниска точност. Подобна е картината и през тригодишния период. През 
него S&P има точност при ниските рейтинги близка до тази на Moody’s, а при 
високите – до тази на Fitch. Интересното е, че S&P запазва представянето си спрямо 
едногодишния период, докато Moody’s и Fitch го влошават. През десетгодишния 
период влошаването на точността и при трите агенции за всички нива на рейтингите 
ясно се установява от значителното снижение на ROC кривите. Най-добре се 
представя Fitch, която показва по-добра точност при всички рейтинги. Много близко 
е S&P – тя има изоставане при средните нива на рейтингите. Moody’s отбелязва най-
ниска точност при почти всички рейтинги, с изключение само на най-високите. 

Анализът на представянето на рейтинговите агенции показва, че те имат сходна 
точност. Няма ясно изразен лидер, като през различните периоди и емитенти най-
високи показатели имат различни агенции. Най-добре агенциите се представят при 
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Фиг. 3.3. Криви на ROC за рейтинги  
на структурирани финансови продукти

При едногодишния период Fitch има значително предимство за по-ни-
ските рейтингови степени, докато при по-високите, макар и минимално, по-
добро е представянето на Moody’s. Кривата на S&P е по-ниско за целия спек-
тър от рейтинги и съответно с по-ниска точност. Подобна е картината и през 
тригодишния период. През него S&P има точност при ниските рейтинги близ-
ка до тази на Moody’s, а при високите – до тази на Fitch. Интересното е, че 
S&P запазва представянето си спрямо едногодишния период, докато Moody’s 
и Fitch го влошават. През десетгодишния период влошаването на точността и 
при трите агенции за всички нива на рейтингите ясно се установява от зна-
чителното  снижение  на ROC  кривите. Най-добре  се  представя  Fitch,  която 
показва по-добра точност при всички рейтинги. Много близко е S&P – тя има 
изоставане при  средните нива на рейтингите. Moody’s отбелязва най-ниска 
точност при почти всички рейтинги, с изключение само на най-високите.

Анализът на представянето на рейтинговите агенции показва, че те имат 
сходна  точност. Няма  ясно  изразен  лидер,  като  през  различните  периоди  и 
емитенти най-високи показатели имат различни агенции. Най-добре агенци-
ите се представят при корпоративните емитенти, където относителната точ-
ност се запазва висока както в краткосрочен, така и в дългосрочен период. В 
краткосрочен период, който обхваща последните една и три години, агенци-
ите показват висока точност и при рейтингите на държави и структурирани 
финансови инструменти. При тях обаче точността значително спада, ако се 
разгледа дългосрочният период, включващ времето след започване на глобал-
ната финансова криза. Изводът е, че агенциите за кредитен рейтинг действи-
телно са допускали по-големи грешки при оценяването на държави и особено 
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на структурирани финансови инструменти. Това подкрепя тезата, че рейтин-
говите агенции имат своя принос при развитието на кризисните процеси във 
финансовата система. Положителен факт е, че през последните години пока-
зателите за точност се подобряват значително, което е свидетелство за подо-
бряване на тяхното представяне. 

Глава четвърта

Предизвикателствата на бъдещето

4.1. Усъвършенстване на регулациите

Въведените регулации на рейтинговите агенции през последното десе-
тилетие имат положително влияние, но все още в тази област остават някои 
нерешени проблеми. Олигополното положение на пазара на кредитни рейтин-
ги не се е променило, като трите големи агенции продължават да имат над 
90% пазарен дял. Наличието на големи агенции до известна степен е оправ-
дано от икономиите от мащаба, но въпреки това по-голямата конкуренция би 
имала положително въздействие. Запазването на олигопола може да се обясни 
с продължаващия квазирегулаторен статут и значителното използване на рей-
тингите при вземане на инвестиционни и финансови решения както от раз-
лични финансови институции, така и от корпорации, правителства, държавни 
организации, общини и други органи на властта (Partnoy 2017). Въпреки че се 
наблюдава подобрение в спазването на въведените правила, все още рейтин-
говите агенции допускат нарушения по отношение на изискванията за про-
зрачност, спазването на приетите политики, процедури и методологии; предо-
твратяването на конфликта на интереси, качеството на вътрешните контролни 
механизми при присъждането на рейтинги, корпоративното ръководство и др. 
(SEC 2020b). Оповестяваните методологии, прилагани при определяне на кре-
дитните рейтинги, не са достатъчно прозрачни, съдържат доста субективни 
елементи и не могат да се приложат от някой външен наблюдател. Рейтинго-
вите агенции все още реагират бавно, като обичайно преразглеждат рейтинги-
те веднъж на няколко месеца. Информационното съдържание на рейтингите 
може да се повиши, като освен буквените обозначения, даващи представа за 
относителната вероятност от неплатежоспособност, се прави и оценка за аб-
солютната неплатежоспособност, загубите при неизпълнение и процентът на 
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възстановяване на вземанията.
За преодоляване на описаните проблеми могат да се препоръчат следни-

те изменения в регулациите на рейтинговите агенции:
• Пълно премахване на регулаторния статут на рейтингите. Както пока-

за анализът в първа глава квазирегулаторният статут на агенциите е в основа-
та на техните провали и неговото премахване би ги стимулирало да подобрят 
своето представяне. Това изисква да се промени целият комплекс от регулации 
на финансовата система, като се премахне всякакво позоваване на рейтинги 
при определяне на необходимия капитал, ограниченията в инвестиционната 
политика,  управлението  на  ликвидността  и  останалите  регулирани  аспекти 
от дейността на всички финансови институции. Те трябва да се задължат да 
разработят свои методики за оценка на кредитния риск, които да са обект на 
надзор за адекватност. Това изисква не само промени в нормативните актове, 
но и увеличаване на организационния, човешкия и финансовия капацитет на 
финансовите регулатори, така че да могат адекватно да преценяват точността 
на прилаганите системи за оценка на кредитния риск от отделните поднадзор-
ни лица. В това отношение като добър пример могат да се посочат банковите 
регулации, при които разработването, прилагането и надзорът на вътрешни 
системи  за  управление  на  кредитния  риск  е  значително  напреднало  (White 
2016). В допълнение на промените във финансовите регулации правителства-
та и другите публични организации не трябва да използват механично рей-
тингите при определяне на своята инвестиционна политика и управление на 
разходите. Те могат да извършват самостоятелно анализи на кредитния риск 
или да ги възлагат на конкурентна основа на външни кредитни анализатори, 
включително и на рейтингови агенции.

Премахването на регулаторните изисквания, базиращи се кредитни рей-
тинги, би оказало силен натиск върху рейтинговите агенции да подобрят точ-
ността и информационното съдържание на рейтинговите си системи, защото 
вече няма да имат гарантиран пазар и ще трябва да се конкурират с всички 
субекти,  които  са  специализирани  в  анализа на  кредитна информация. Ако 
това се постигне, детайлните регулации на рейтинговия бизнес могат да се 
премахнат, като отпадне регистрацията и лицензирането. Рейтингите ще мо-
гат да се третират като инвестиционни съвети и агенциите трябва да спазват 
само изисквания за отговорност и защита на правата на клиентите. Това до-
пълнително би подобрило обема и качеството на информацията на кредит-
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ните пазари, защото ще снижи бариерите за вход на нови играчи, ще намали 
разходите за прилагане на регулациите, ще насърчи конкуренцията и ще сти-
мулира иновациите.

До пълното премахването на регулаторното използване на рейтингите 
обаче регулациите трябва да се запазят и усъвършенстват в описаните по-долу 
насоки:

• Уеднаквяване на регулациите в глобален мащаб. Въпреки че много от 
правилата, регламентиращи дейността на рейтинговите агенции, са сходни в 
САЩ, ЕС и други водещи финансови пазари, все още съществуват различия, 
които  дават  възможност  на  рейтинговите  агенции  да  се  възползват  от  най-
облагодетелстващия ги режим. Глобалният характер на бизнеса на големите 
агенции изисква и глобален подход при тяхното регулиране. Сходните про-
блеми и  цели  на  регулациите  в  отделните  страни  са  благоприятно  условие 
за  международна  конвергенция,  като  подходяща  платформа  за  постигане 
на  съгласие  е Международната  организация  на  комисиите  за  ценни  книжа 
(International Organization of Securities Commissions, IOSCO) (Campos 2004).

• Регулиране  на  рейтинговите  агенции  от  независим и  самостоятелен 
орган.  Рейтинговите  агенции  изпълняват  близки  функции  до  тези  на  реги-
стрираните одитори и техният надзор трябва да бъде осъществяван по сходен 
начин – от самостоятелен и независим орган. Понастоящем надзорът най-чес-
то е в компетенциите на регулаторите на емисията и търговията с ценни кни-
жа. Това създава предпоставки за близки и интензивни връзки на регулатора с 
емитентите, инвеститорите и рейтинговите агенции, което може да го направи 
зависим от тях (Partnoy 2017). От тази гледна точка отделен надзорен орган е 
по-подходящ.

• Стимулиране на конкуренцията и ограничаване на конфликта на инте-
реси. В това отношение възможностите са най-разнообразни, например:

- Улесняване на достъпа до информация, необходима за анализ на кре-
дитния риск. При преценка на вероятността от неплатежоспособност основно 
се използват данни от финансовите отчети на емитентите, както и за пазарна-
та стойност на техните ценни книжа. И в момента част от информацията за 
тях е публична, като се оповестява чрез търговските регистри и регистрите на 
финансовите регулатори. Големият проблем е, че тази информация е неструк-
турирана и обработката ѝ е трудна и скъпа. За да се улесни достъпът, трябва 
да се въведат изисквания за представяне на всички данни, които емитентите 
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са длъжни да публикуват в структуриран вид, удобен за машинна обработка 
(Joffe 2018). Най-подходящо за целта е да се прилага стандартизиран XBRL 
формат с уеднаквени етикети. Освен фирмите, в структуриран вид трябва да 
публикуват данни и правителствата, местните органи на властта и други пуб-
лични организации, които емитират дългови ценни книжа.

Ако емитентите не са публични компании и им се присъжда рейтинг, 
трябва да бъдат задължени да разкриват същата информация като публичните 
дружества. Оповестяването на информация трябва да  се отнася и  за  струк-
турираните финансови инструменти, като се публикуват подробни данни за 
характеристиките на активите, които са обект на секюритизация. Изискване 
за разкриване на информация  трябва да  се  въведе и  за местните органи на 
властта и публичните организации, на които се присъжда кредитен рейтинг 
(White 2016).

Наличието на подробна, достъпна и лесна за компютърна обработка ин-
формация за емитентите и ценните книжа значително би улеснило кредитния 
анализ и би дало възможност на по-малки агенции и на независими аналити-
ци да дават кредитни оценки, които са алтернативни на рейтингите. По-голя-
мата информираност на публиката би направила рейтинговите агенции по-от-
говорни. Те ще избягват да изпълняват желанията на емитентите за по-високи 
рейтинги, защото това поведение лесно би  било забелязано.

-  Признаване на регулаторен статут на алтернативни оценки. Конкурен-
цията при анализа на кредитния риск може да се увеличи, ако за регулаторни 
нужди се признаят освен рейтингите на регистрираните агенции и мнения-
та  на  независими  оценители  (Joffe  2018).  Такива  например  са  изследовате-
ли, научни центрове, университети и организации с идеална цел, които имат 
експертизата в областта на кредитните пазари. Ако техните методологии са 
подробно описани, публично оповестени и одобрени от регулаторите, могат 
да се използват наравно с кредитните рейтинги.

-  Ротация на рейтинговите агенции. Подобно на одиторите, когато еми-
тентите  ползват  услугите  на  рейтингова  агенция,  да  се  въведе  максимален 
срок,  след  който  емитентът  трябва  да  смени  използваната  от  него  агенция 
(Jeon, Lovo 2013). Пo този начин би се насърчила конкуренцията, което ще 
ограничи обвързаността на агенциите с емитентите и произтичащия от това 
конфликт на интереси.

-  Заплащане, независимо от рейтинга. Ако емитентите заплащат такси-
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те на рейтинговите агенции, преди да бъде определен рейтингът или незави-
симо дали са били избрани, след като е бил определен, ще намалее стимулът 
за присъждане на твърде високи рейтинги (New York State Attorney General 
2008).

-  Оповестяване на плащанията, които емитентите правят на рейтинго-
вите  агенции,  за присъждането на рейтинги и други консултантски услуги. 
Подобно изискване има за плащанията за одиторските услуги, като разкрива-
нето на такава информация би показало на инвеститорите степента на зависи-
мост на агенциите от емитентите и би дало ориентир за наличие на конфликт 
на интереси (Jiang, Stanford, Xie 2011).

• Повишаване  на  прозрачността  на  рейтинговите  агенции.  В  това  от-
ношение рейтинговите агенции трябва да публикуват подробно описание на 
количествените методи, които използват, така че да могат да се прилагат и от 
външни лица. По този начин значително ще се улесни външният контрол вър-
ху тяхната дейност. Освен това, при установяване на нарушения от страна на 
рейтинговите агенции, регулаторните органи трябва да посочват коя агенция 
е извършила нарушението и в какво точно се състои. В момента регулаторите 
само отчитат установените нарушения и не назовават неизрядните агенции.

• По-ясна отговорност на рейтинговите агенции. Регулациите трябва да 
дадат възможност на всички засегнати лица до търсят по съдебен ред обез-
щетения за нанесени щети при допуснати грешки от агенциите. Трябва ясно 
да се дефинира в кои случаи се дължи обезщетение и при тях да се премахне 
възможността за изключване на отговорност, включително и на база аргумен-
ти като защита на свободата на изразяване или празноти и изключения в граж-
данското право.

4.2. Неизбежността на дигитализацията

Глобалната финансова криза постави под въпрос съществуващите прин-
ципи и подходи при оценката на кредитния риск. Тя показа, че много от при-
лаганите модели се базират на ограничена информация и отчитат сравнител-
но малък брой  зависимости. Нуждите от  значително повишаване на обема, 
разнообразието и сложността на данните, както и възможностите за тяхната 
обработка, създават благоприятна среда за бум на технологиите за анализ на 
финансова  информация.  Големите  данни  (Big  Data),  облачните  изчисления 
(cloud  computing) и машинното  самообучение  (machine  learning),  развивани 
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от FinTech компаниите, дават значителни предимства при оценката на креди-
тоспособността. Техните алгоритми предлагат висока точност, бързина, ни-
ски разходи и представляват предизвикателство за бизнеса на традиционните 
рейтингови компании. Процесите на дигитализация при кредитния анализ на-
лагат на агенциите за кредитен рейтинг да въвеждат по-широко финансовите 
технологии, ако искат да останат конкурентни на новите технологични играчи 
в дългосрочен план.

Освен заплаха процесът на дигитализацията може да донесе значителни 
предимства за бизнеса с кредитни рейтинги. Основните от тях са следните:

• По-висока точност на рейтингите. Използването на дигитални техно-
логии намалява грешките при набирането и обработката на данните. Цифро-
вият формат на информацията позволява процесът да се автоматизира, при 
което се засилва контролът за неверни и липсващи данни и се избягват човеш-
ки грешки (Goodman 2016).

Точността  на  оценките  се  повишава  и  поради  използването  на  по-го-
лям обем и по-разнообразни  типове  данни. Дигиталният формат позволява 
акумулиране на много големи обеми от данни, получени от множество източ-
ници, без това да е свързано със значителни разходи. Така могат да се отче-
тат много повече фактори, които са от значение за кредитоспособността на 
емитентите. Технологиите дават възможност да се използват т.нар. меки (soft) 
данни  (неструктурирани  или  полуструктурирани)  за  „цифровия  отпечатък“ 
на емитента, като общодостъпна информация за разположение, корпоратив-
на структура, акционери, качество на мениджмънта, отзиви в интернет, реак-
ции в социалните мрежи (публикации, харесвания, споделяния, коментари), 
участие в обществени поръчки, сключване на договори и др. (FSB  2017). За 
целта се прилага компютърната обработка на естествен език (natural language 
processing, NLP), която захранва алгоритмите за оценка на база машинно са-
мообучение (Mejia  2019).

За подобряване на адекватността на рейтингите допринася използване-
то на методи за анализ, които позволяват откриване на повече значими факто-
ри и зависимости. За разлика от традиционните методи, които работят само 
с ограничен обем от структурирани данни и сравнително малък брой вели-
чини, дигиталните данни позволяват да се прилага машинно самообучение и 
изкуствен интелект. Техните алгоритми могат да се обучават върху огромен 
обем данни, включително и неструктурирани. Така могат да се отчетат много 
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повече  значими фактори  за  кредитоспособността. Освен  това  изкуственият 
интелект е по-гъвкав и може да открие зависимости в данните, без предвари-
телно да са заложени като допускания.

• По-голяма бързина на оценката. Автоматизирането при събирането и 
обработката на кредитна информация значително ускорява кредитния анализ. 
Това би позволило на рейтинговите агенции да реагират много по-бързо на 
промените в конюнктурата, като отговорят на критиките, че много бавно пре-
разглеждат оценките си и рейтингите им „изостават“ от фактическото състоя-
ние на емитентите.

• По-ниски разходи. При дигитализацията рейтинговите агенции могат 
да спестят значителни разходи, свързани със събиране на данни, обработка 
на документи и анализ на информация. Основните причини са значителното 
намаляване на използвания труд и необходимостта от поддържане на голяма 
клонова мрежа.

• Лесна промяна на мащаба. Дигиталните процеси относително лесно 
могат да променят своя мащаб, защото намаляват необходимостта от човешки 
и физически капитал. Това се улеснява особено, ако се използват облачни тех-
нологии. Те осигуряват общодостъпен, удобен мрежови достъп при поисква-
не на споделени изчислителни ресурси (мрежи, сървъри, съхранение на дан-
ни, приложения и услуги) (Mell, Grance 2011). Облачните услуги позволяват 
бързо да се увеличават използваните изчислителни ресурси. Това отговаря на 
нуждите при моделирането на риска, симулациите и машинното самообуче-
ние, които все повече ще се използват от агенциите за кредитен рейтинг.

Дигитализацията в дейността на рейтинговите агенции може да повиши 
позитивната им роля на финансовите пазари, като увеличи точността и ин-
формационното съдържание на рейтингите. Същевременно трябва да се от-
читат и нейните потенциални отрицателни страни, свързани с използване на 
изкуствен интелект при анализ на кредитната информация (FSB 2017). Въз-
можна е неточност на оценките поради лошо специфициран алгоритъм или 
проблеми с данните. При разработването на алгоритъма могат да се включат 
параметри, които нямат връзка с вероятността от неизпълнение. В този слу-
чай получените оценки ще са изкривени, защото ще отразяват субективното 
виждане на разработчиците, а не действителността. Данните също може да 
бъдат проблем – ако тяхното количество и качество е недостатъчно или ня-
мат връзка с платежоспособността на емитентите, резултатите ще са с ниска 
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точност. От тази гледна точка трябва да има непрекъснат контрол от страна на 
хора върху адекватността на моделите и входящите данни.

Друг проблем е непрозрачността на алгоритмите на изкуствения инте-
лект. Често те се превръщат в „черни кутии“, защото не може да се обясни на 
какво се дължи получаването на конкретните крайни резултати на база входя-
щите данни. По този начин не може да се посочи кои фактори са определили 
дадената оценка за платежоспособност и каква е степента на тяхното влияние. 
Такива модели не са полезни за рейтинговите агенции. Доверието в техните 
оценки се базира в голяма степен на способността им да аргументират защо 
са присъдили или променили даден рейтинг, поради което те не могат да се 
позоват на някакъв неразбираем алгоритъм. В тази връзка агенциите трябва 
да използват само модели, които позволяват да се оцени значимостта и силата 
на отделните фактори.

Автоматизираните алгоритми за оценка на кредитния риск могат да да-
дат неточни резултати при спад или криза в икономиката. Това се дължи на 
факта, че техните оценки се дават на база  зависимости,  съществували пре-
ди началото на кризата  (в нормална обстановка), и не отговарят на резките 
промени,  при  които  функционират  длъжниците  след  нейното  начало.  Ако 
моделите на изкуствен интелект са обучавани върху данни от „добри“ годи-
ни, техните прогнози за неплатежоспособността през „лошите“ години ще са 
неадекватни (Sudjianto, Kosoff, Bridgers 2020). За да се избегне този проблем, 
е необходимо специалисти да следят входните данни за длъжниците, както и 
резултатите на моделите. Ако те започнат да се отклоняват значително от тези 
в периода на обучение, моделът трябва да се преформулира или обучи наново 
с информация от променената ситуация.

Поради описаните проблеми при използването на дигиталните техноло-
гии агенциите за кредитен рейтинг не могат да автоматизират изцяло процеса 
по присъждане на рейтинги, тъй като участието на хора не може да се избегне. 
Най-адекватната посока за развитие е съчетаване на оценките на изкуствения 
интелект с анализ на екип от кредитни експерти. На базата на автоматизирано 
събрана информация алгоритъм за машинно самообучение дава предварител-
на оценка  за  вероятността от неизпълнение и предлага рейтинг на  емитен-
та. Екипът от експерти обсъжда съществени фактори, най-вече такива, които 
трудно се подават на количествена оценка (репутация, качество на менидж-
мънта, зависимости с други компании и лица, икономическа конюнктура и оч-
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аквания, политически риск и др.). На базата на този анализ експертите могат 
да коригират до определена степен оценката на автоматизирания алгоритъм и 
да направят заключение за окончателния рейтинг, който да се присъди. Съче-
таването на изкуствения интелект с преценката на експертите позволява да се 
използва потенциалът за висока точност на автоматизирания процес, като се 
избягват неговите възможни недостатъци19.

Заключение

Агенциите  за кредитен рейтинг имат утвърдено място на пазарите на 
дългови ценни книжа. Развитието на финансовата система подкрепя вижда-
нето, че те са ключов елемент на финансовата инфраструктура. Тяхната ин-
формационна функция  е  значима,  тъй  като  чрез  постигане  на  икономии  от 
мащаба и преодоляване на неефективното събиране и обработка на кредитна 
информация по частен път рейтинговите агенции повишават ефективността 
на финансовите пазари. Агенциите подобряват и решенията на емитентите и 
инвеститорите при избора и финансирането на инвестиционни проекти, за-
щото процесът по присъждане на рейтинг дава по-добра представа за ефек-
тивността на проектите. Рейтингите дават възможност за по-добра защита на 
кредиторите, с което улесняват емисиите на облигации. Тъй като са оценка за 
кредитния риск на фирмата, те могат да се включат в мениджърските контра-
кти във връзка с определянето на по-адекватно възнаграждение. Кредитните 
рейтинги имат важна координационна функция, при която се синхронизират 
очакванията на инвеститорите и инвестиционните решения на емитентите. В 
резултат на това се постига оптимално равновесие при реализиране на инвес-
тиционните проекти.

Важността на агенциите за кредитен рейтинг по парадоксален начин е 
потвърдена от глобалната финансова криза, развила се през предходното де-
сетилетие. Съществуващите „дефекти“ във функционирането на агенциите са 
една от причините  за  срива на пазара на рискови ипотеки и  свързани  с  тях 
структурирани финансови инструменти, който бе „спусъкът“ за началото на 
кризата. Конфликтите на интереси, слабата конкуренция, статусът на квазире-
гулаторните органи, съчетаването на рейтингови и консултантски услуги, из-
ползването на неадекватни модели, липсващата или неефективна регулация се 
отразяват силно негативно върху качеството на рейтинговите системи. Анали-
зът на  представянето на агенциите потвърждава, че след започването на кри-
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зата точността на рейтингите, и най-вече тези на структурираните продукти, 
се влошава значително. Като решение на сериозните проблеми са предприети 
мерки за значителна промяна в регулациите. Техният ефект може да се оцени 
положително, защото във времето след кризата се наблюдава повишаване на 
точността и информационното съдържание на рейтингите. Доколко промяната 
е устойчива ще си проличи през тази и през следващите години, когато ико-
номическата криза, породена от коронавирусната пандемия, ще е своеобразен 
стрес тест за адекватността на рейтинговите агенции. 

Въпреки наблюдавания прогрес все още има възможности за повишава-
не на качеството на кредитните рейтинги. Първата е свързана с по-нататъшно 
подобряване на регулациите в посока на пълното премахване на регулаторното 
използване на рейтингите, хармонизиране на регулациите в отделните страни, 
стимулиране на конкуренцията и намаляване на конфликтите на интереси, по-
вишаване на прозрачността и отговорността на рейтинговите агенции. Втората 
възможност произтича от процесите на дигитализация. Въпреки че дигитали-
зацията носи заплаха за рейтинговите агенции, които все повече се конкурират 
от финтех компаниите при оценка на кредитния риск, в нея има потенциал за 
положителна промяна. Все по-голямото използване на дигитални технологии 
може да увеличи точността и бързината при присъждането на рейтинги, като 
намали разходите на агенциите. От тази гледна точка рейтинговите агенции 
трябва да съчетаят цифровите алгоритми с експертизата на своите специали-
сти, за да запазят ключовата си позиция на кредитните пазари.

Бележки

1  Финансовата инфраструктура е съвкупността от правила, институции и системи, чрез 
който икономическите субекти планират, договарят и извършват финансови транзак-
ции. Тя включва информационна инфраструктура  (счетоводни системи и  стандарти, 
системи за кредитна информация (кредитни регистри и кредитни бюра) и рейтинго-
ви агенции) и транзакционна инфраструктура (правна система, системи за сключване 
и реализация на сделки  (търговски, платежни и клирингови системи) и регулаторна 
система и механизми). По-подробно за финансовата инфраструктура и рейтинговите 
агенции, като неин елемент, вж.: Георгиев, Вълканов 2014.

2  Джон Муди (основателят на Moody’s Moody's Investors Service) започва да публикува 
наръчници с рейтинги на облигации през 1909 г. Poor’s Publishing и Standard Statistics 
(които по късно формират Standard & Poors) го последват съответно през 1916 г. и 1922 г.  
Fitch Publishing Company (предшественик на Fitch Ratings) присъжда рейтинги на об-
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лигации от 1924 г. (Harold 1938: 9-14).
3  Икономиите  от  мащаба  (economies  of  scale)  най-общо  представляват  намаляване  на 

разходите за единица продукт при увеличаване на обема на производството. По отно-
шение на обработката на кредитна информация икономиите от мащаба се изразяват в 
намаляване на разходите за събиране, проучване и анализ на информация за платежос-
пособността на отделния кредит или длъжник, с увеличаване на обема (броя) на креди-
тоискателите и кредитите. Такива икономии се постигат, защото редица от разходите 
по събиране и обработка на кредитната информация са постоянни (напр. за издръжка 
на офиси, отчетност, информационни системи, някои възнаграждения и др.) и не се 
увеличават с нарастване на обема на кредитните анализи.

4  Структурираните  финансови  инструменти/продукти  (structured  financial  instruments/
products)  са  сложни  финансови  инструменти,  чрез  които  се  осигурява  специфично 
финансиране,  разпределяне  на  риска  и  доходността  чрез  секюритизация,  емисия  на 
специфични ценни книжа, деривативни инструменти и др. При редица от тях е налице 
кредитен риск и се присъждат рейтинги. Такива са например обезпечените с активи 
ценни книжа (asset-backed securities, ABS), включително обезпечените с ипотека цен-
ни книжа (MBS), обезпечени заемни задължения (collateralized loan obligations, CLO), 
обезпечените дългови задължения (collateralized debt obligations, CDO), търговски кни-
жа, обезпечени с активи (asset-backed commercial papers, ABCP) и др.

5 Коефициентът на точност (accuracy ratio) отразява адекватността на рейтингите, като 
измерва зависимостта между изменението на рейтинга и изпадането на емитента в не-
платежоспособност. По-подробно показателят ще бъде разгледан в следващата глава.

6  Това става с приемането на Закона за реформа на агенциите за кредитен рейтинг от 
2006 г. (Credit Rating Agency Reform Act 2006).

7  Законът Дод-Франк за реформа на Уол Стрийт и за защита на потребителите (Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010).

8  Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 
2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (Regulation (EC) No 1060/2009, 2009).

9  В САЩ агенциите са длъжни да поддържат на своя интернет сайт информация за ис-
торията  на  присъдените  от  тях  рейтинги  във формат  на  разширения  език  за  бизнес 
отчетност (eXtensible Business Reporting Language, XBRL) със стандартна структура. В 
ЕС е създадена Европейска рейтингова платформа, която осигурява публичен интернет 
достъп до информация за историята на рейтингите, както и за регистрираните агенции.

10  Някои от рейтингите се присъждат не на емитенти, а на инструменти – например при 
структурираните финансови продукти. При тях анализът на точността се прави на база 
брой инструменти. С оглед избягване на повторенията навсякъде в текста се използва 
„емитенти“ или „брой емитенти“, като за рейтинги, които се присъждат на инструмен-
ти,  това  следва да  се разбира като „инструменти“ или „брой инструменти“. Това не 
променя логиката на анализа и приложението на формулите.

11  Интервалът може да е и по-кратък  (месец,  тримесечие). В настоящото изследване е 
избран интервал от една година, защото се анализират по-дългосрочни и трайни тен-
денции в работата на агенциите за кредитен рейтинг.
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12  Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван 
период, y = 2  е началото на втория и  т.н. Нека времевият интервал е  една  година и 
целият изследван период е от края на 2009 до края на 2019 г. (10 години). За да се из-
числи средният тригодишен кумулативен дял на неизпълненията за рейтинг z,

1 Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван период, y = 2 е началото 
на втория и т.н. Нека времевият интервал е една година и целият изследван период е от края на 2009 до края 
на 2019 г. (10 години). За да се изчисли средният тригодишен кумулативен дял на неизпълненията за рейтинг 
z, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(3), трябва първо да се определят средните маржинални дялове за първата, втората и третата година, 
съответно 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1), �̅�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧(2) и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3). За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1) трябва да се сумират 𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(1),𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(1), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011…, 2019 г., настъпили в 
рамките на една година. Освен това трябва да се сумират и  𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(1), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(1) … ,𝑛𝑛𝑛𝑛10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2019 г. За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(2) трябва да се сумират 
𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броят на неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 
2010, 2011 …, 2018 г., настъпили в рамките на втората година (съответно през 2011, 2012, …, 2019 г.). Освен 
това трябва да се сумират и 𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑛𝑛𝑛𝑛9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броя на емитентите с рейтинг z в началото 
съответно на 2010, 2011, …, 2018 г. Аналогично се определя и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3), при който се отчитат последователно 
периодите: началото на 2010 г. до  края на 2012 г., началото на 2011 г. до  края на 2013 г., …, началото на 2017 
г. до  края на 2019 г., като се вземат предвид настъпилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 
2019 г.). 
 

,  трябва  първо  да  се  определят  средните  маржинални  дялове  за  първата,  втората  и 
третата  година,  съответно 

1 Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван период, y = 2 е началото 
на втория и т.н. Нека времевият интервал е една година и целият изследван период е от края на 2009 до края 
на 2019 г. (10 години). За да се изчисли средният тригодишен кумулативен дял на неизпълненията за рейтинг 
z, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(3), трябва първо да се определят средните маржинални дялове за първата, втората и третата година, 
съответно 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1), �̅�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧(2) и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3). За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1) трябва да се сумират 𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(1),𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(1), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011…, 2019 г., настъпили в 
рамките на една година. Освен това трябва да се сумират и  𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(1), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(1) … ,𝑛𝑛𝑛𝑛10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2019 г. За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(2) трябва да се сумират 
𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броят на неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 
2010, 2011 …, 2018 г., настъпили в рамките на втората година (съответно през 2011, 2012, …, 2019 г.). Освен 
това трябва да се сумират и 𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑛𝑛𝑛𝑛9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броя на емитентите с рейтинг z в началото 
съответно на 2010, 2011, …, 2018 г. Аналогично се определя и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3), при който се отчитат последователно 
периодите: началото на 2010 г. до  края на 2012 г., началото на 2011 г. до  края на 2013 г., …, началото на 2017 
г. до  края на 2019 г., като се вземат предвид настъпилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 
2019 г.). 
 

.  За 

1 Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван период, y = 2 е началото 
на втория и т.н. Нека времевият интервал е една година и целият изследван период е от края на 2009 до края 
на 2019 г. (10 години). За да се изчисли средният тригодишен кумулативен дял на неизпълненията за рейтинг 
z, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(3), трябва първо да се определят средните маржинални дялове за първата, втората и третата година, 
съответно 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1), �̅�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧(2) и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3). За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1) трябва да се сумират 𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(1),𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(1), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011…, 2019 г., настъпили в 
рамките на една година. Освен това трябва да се сумират и  𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(1), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(1) … ,𝑛𝑛𝑛𝑛10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2019 г. За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(2) трябва да се сумират 
𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броят на неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 
2010, 2011 …, 2018 г., настъпили в рамките на втората година (съответно през 2011, 2012, …, 2019 г.). Освен 
това трябва да се сумират и 𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑛𝑛𝑛𝑛9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броя на емитентите с рейтинг z в началото 
съответно на 2010, 2011, …, 2018 г. Аналогично се определя и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3), при който се отчитат последователно 
периодите: началото на 2010 г. до  края на 2012 г., началото на 2011 г. до  края на 2013 г., …, началото на 2017 
г. до  края на 2019 г., като се вземат предвид настъпилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 
2019 г.). 
 

  трябва  да  се  сумират 

1 Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван период, y = 2 е началото 
на втория и т.н. Нека времевият интервал е една година и целият изследван период е от края на 2009 до края 
на 2019 г. (10 години). За да се изчисли средният тригодишен кумулативен дял на неизпълненията за рейтинг 
z, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(3), трябва първо да се определят средните маржинални дялове за първата, втората и третата година, 
съответно 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1), �̅�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧(2) и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3). За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1) трябва да се сумират 𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(1),𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(1), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011…, 2019 г., настъпили в 
рамките на една година. Освен това трябва да се сумират и  𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(1), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(1) … ,𝑛𝑛𝑛𝑛10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2019 г. За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(2) трябва да се сумират 
𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броят на неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 
2010, 2011 …, 2018 г., настъпили в рамките на втората година (съответно през 2011, 2012, …, 2019 г.). Освен 
това трябва да се сумират и 𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑛𝑛𝑛𝑛9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броя на емитентите с рейтинг z в началото 
съответно на 2010, 2011, …, 2018 г. Аналогично се определя и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3), при който се отчитат последователно 
периодите: началото на 2010 г. до  края на 2012 г., началото на 2011 г. до  края на 2013 г., …, началото на 2017 
г. до  края на 2019 г., като се вземат предвид настъпилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 
2019 г.). 
 

, които са броят на неизпълненията при емитентите с рейтинг 
z в началото съответно на 2010, 2011…, 2019 г., настъпили в рамките на една година. 
Освен това трябва да се сумират и 

1 Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван период, y = 2 е началото 
на втория и т.н. Нека времевият интервал е една година и целият изследван период е от края на 2009 до края 
на 2019 г. (10 години). За да се изчисли средният тригодишен кумулативен дял на неизпълненията за рейтинг 
z, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(3), трябва първо да се определят средните маржинални дялове за първата, втората и третата година, 
съответно 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1), �̅�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧(2) и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3). За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1) трябва да се сумират 𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(1),𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(1), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011…, 2019 г., настъпили в 
рамките на една година. Освен това трябва да се сумират и  𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(1), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(1) … ,𝑛𝑛𝑛𝑛10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2019 г. За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(2) трябва да се сумират 
𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броят на неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 
2010, 2011 …, 2018 г., настъпили в рамките на втората година (съответно през 2011, 2012, …, 2019 г.). Освен 
това трябва да се сумират и 𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑛𝑛𝑛𝑛9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броя на емитентите с рейтинг z в началото 
съответно на 2010, 2011, …, 2018 г. Аналогично се определя и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3), при който се отчитат последователно 
периодите: началото на 2010 г. до  края на 2012 г., началото на 2011 г. до  края на 2013 г., …, началото на 2017 
г. до  края на 2019 г., като се вземат предвид настъпилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 
2019 г.). 
 

, които са броят на емитен-
тите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2019 г. За 

1 Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван период, y = 2 е началото 
на втория и т.н. Нека времевият интервал е една година и целият изследван период е от края на 2009 до края 
на 2019 г. (10 години). За да се изчисли средният тригодишен кумулативен дял на неизпълненията за рейтинг 
z, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(3), трябва първо да се определят средните маржинални дялове за първата, втората и третата година, 
съответно 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1), �̅�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧(2) и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3). За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1) трябва да се сумират 𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(1),𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(1), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011…, 2019 г., настъпили в 
рамките на една година. Освен това трябва да се сумират и  𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(1), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(1) … ,𝑛𝑛𝑛𝑛10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2019 г. За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(2) трябва да се сумират 
𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броят на неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 
2010, 2011 …, 2018 г., настъпили в рамките на втората година (съответно през 2011, 2012, …, 2019 г.). Освен 
това трябва да се сумират и 𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑛𝑛𝑛𝑛9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броя на емитентите с рейтинг z в началото 
съответно на 2010, 2011, …, 2018 г. Аналогично се определя и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3), при който се отчитат последователно 
периодите: началото на 2010 г. до  края на 2012 г., началото на 2011 г. до  края на 2013 г., …, началото на 2017 
г. до  края на 2019 г., като се вземат предвид настъпилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 
2019 г.). 
 

 трябва да се 
сумират 

1 Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван период, y = 2 е началото 
на втория и т.н. Нека времевият интервал е една година и целият изследван период е от края на 2009 до края 
на 2019 г. (10 години). За да се изчисли средният тригодишен кумулативен дял на неизпълненията за рейтинг 
z, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(3), трябва първо да се определят средните маржинални дялове за първата, втората и третата година, 
съответно 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1), �̅�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧(2) и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3). За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1) трябва да се сумират 𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(1),𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(1), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011…, 2019 г., настъпили в 
рамките на една година. Освен това трябва да се сумират и  𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(1), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(1) … ,𝑛𝑛𝑛𝑛10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2019 г. За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(2) трябва да се сумират 
𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броят на неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 
2010, 2011 …, 2018 г., настъпили в рамките на втората година (съответно през 2011, 2012, …, 2019 г.). Освен 
това трябва да се сумират и 𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑛𝑛𝑛𝑛9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броя на емитентите с рейтинг z в началото 
съответно на 2010, 2011, …, 2018 г. Аналогично се определя и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3), при който се отчитат последователно 
периодите: началото на 2010 г. до  края на 2012 г., началото на 2011 г. до  края на 2013 г., …, началото на 2017 
г. до  края на 2019 г., като се вземат предвид настъпилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 
2019 г.). 
 

,  които са броят на неизпълненията при емитентите с 
рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2018 г., настъпили в рамките на вто-
рата година (съответно през 2011, 2012, …, 2019 г.). Освен това трябва да се сумират и 

1 Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван период, y = 2 е началото 
на втория и т.н. Нека времевият интервал е една година и целият изследван период е от края на 2009 до края 
на 2019 г. (10 години). За да се изчисли средният тригодишен кумулативен дял на неизпълненията за рейтинг 
z, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(3), трябва първо да се определят средните маржинални дялове за първата, втората и третата година, 
съответно 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1), �̅�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧(2) и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3). За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1) трябва да се сумират 𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(1),𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(1), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011…, 2019 г., настъпили в 
рамките на една година. Освен това трябва да се сумират и  𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(1), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(1) … ,𝑛𝑛𝑛𝑛10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2019 г. За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(2) трябва да се сумират 
𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броят на неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 
2010, 2011 …, 2018 г., настъпили в рамките на втората година (съответно през 2011, 2012, …, 2019 г.). Освен 
това трябва да се сумират и 𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑛𝑛𝑛𝑛9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броя на емитентите с рейтинг z в началото 
съответно на 2010, 2011, …, 2018 г. Аналогично се определя и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3), при който се отчитат последователно 
периодите: началото на 2010 г. до  края на 2012 г., началото на 2011 г. до  края на 2013 г., …, началото на 2017 
г. до  края на 2019 г., като се вземат предвид настъпилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 
2019 г.). 
 

, които са броя на емитентите с рейтинг z в началото съответно 
на 2010, 2011, …, 2018 г. Аналогично се определя и 

1 Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван период, y = 2 е началото 
на втория и т.н. Нека времевият интервал е една година и целият изследван период е от края на 2009 до края 
на 2019 г. (10 години). За да се изчисли средният тригодишен кумулативен дял на неизпълненията за рейтинг 
z, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷����𝑧𝑧𝑧𝑧(3), трябва първо да се определят средните маржинални дялове за първата, втората и третата година, 
съответно 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1), �̅�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧(2) и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3). За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(1) трябва да се сумират 𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(1),𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(1), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011…, 2019 г., настъпили в 
рамките на една година. Освен това трябва да се сумират и  𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(1), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(1) … ,𝑛𝑛𝑛𝑛10𝑧𝑧𝑧𝑧 (1), които са броят на 
емитентите с рейтинг z в началото съответно на 2010, 2011 …, 2019 г. За 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(2) трябва да се сумират 
𝑑𝑑𝑑𝑑1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑑𝑑𝑑𝑑9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броят на неизпълненията при емитентите с рейтинг z в началото съответно на 
2010, 2011 …, 2018 г., настъпили в рамките на втората година (съответно през 2011, 2012, …, 2019 г.). Освен 
това трябва да се сумират и 𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑧𝑧𝑧𝑧(2), 𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑧𝑧(2), … , 𝑛𝑛𝑛𝑛9𝑧𝑧𝑧𝑧(2), които са броя на емитентите с рейтинг z в началото 
съответно на 2010, 2011, …, 2018 г. Аналогично се определя и 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑���𝑧𝑧𝑧𝑧(3), при който се отчитат последователно 
периодите: началото на 2010 г. до  края на 2012 г., началото на 2011 г. до  края на 2013 г., …, началото на 2017 
г. до  края на 2019 г., като се вземат предвид настъпилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 
2019 г.). 
 

, при който се отчитат по-
следователно периодите: началото на 2010 г. до  края на 2012 г., началото на 2011 г. до 
края на 2013 г., …, началото на 2017 г. до края на 2019 г., като се вземат предвид настъ-
пилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 2019 г.).

13  В основата  си концепцията на CAP е подобна на кривата на Лоренц  (Lorenz curve), 
която се използва за анализ на неравенството при разпределението на доходите и бо-
гатството. 

14  Показателят е подобен на коефициента на Джини (Gini coefficient), като често се из-
ползват като синоними при изследванията, както и от някои рейтингови агенции (напр. 
Standard&Poor’s).  По  своята  същност  е  частен  случай  на  показателя  D  на  Сомърс 
(Somers’ D) (Somers 1962).

15  Наименованието произхожда от теорията за разпознаване на сигналите при радарните 
приемници. По-късно подходът започва широко да се използва в медицината  (психо-
физика, епидемиология, диагностични тестове, радиология, неврология, изпитания на 
лекарства), контрола на качеството, метеорологията, машинното самообучение и др. Из-
вестна е още като относителна работна характеристика (relative operating characteristic).

16  Още може да се срещне като площ под кривата (area under the curve, AUC).
17  Съответно  на  Moody’s:  https://www.moodys.com/Pages/reg001001.aspx  и  https://www. 

moodys.com/researchandratings/research-type/home;  на  S&P:  https://www.
standardandpoors.com/en_US/web/guest/regulatory/disclosures  и  https://www.
standardandpoors.com/en_US/web/guest/home;  на  Fitch:  https://www.fitchratings.com/
regulatory и https://www.fitchratings.com/coverage.

18  Достъпни съответно на: https://registers.esma.europa.eu/publication/ и https://cerep.esma.
europa.eu/cerep-web/statistics/ratingActivity.xhtml.

19  Такъв  подход  вече  се  реализира  на  практика  от  италианската  рейтинговата  агенция 
modeFinance, която се представя като „първата официална финтех агенция за креди-
тен рейтинг“ (https://cra.modefinance.com/en). Агенцията е регистрирана от ESMA през 
2015 г., което позволява нейните рейтинги да се използват за регулаторни цели в ЕС.
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АГЕНЦИИТЕ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ –  
ЗНАЧИМОСТ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПЕРСПЕКТИВ

доц. д-р Димитър Рафаилов

Резюме

Агенциите за кредитен рейтинг са ключов компонент на финансовата инфраструк-
тура. Настоящата студия изследва тенденциите в развитието на рейтинговите агенции след 
отминалата глобалната финансова криза. В нея се аргументира съществената значимост 
на агенции за функционирането на кредитните пазари, очертават се проявилите се недос-
татъци и се дискутират мерките за тяхното преодоляване. Анализира се представянето на 
рейтинговите агенции през последното десетилетие, като се установява подобряване на 
точността на рейтингите. В разработката се предлагат насоки за повишаване на информа-
ционното съдържание на рейтингите чрез промени в регулациите и дигитализация.

Ключови думи: рейтингови агенции, кредитни рейтинги, регулиране.

THE CREDIT RATING AGENCIES –  
SIGNIFICANCE, PERFORMANCE AND PERSPECTIVES

Assoc. Prof. Dimitar Rafai lov, PhD

Abstract

Credit  rating agencies are a key component of  the financial  infrastructure. This study 
examines trends in the activities of rating agencies after the past global financial crisis. It argues 
the essential importance of agencies for the functioning of credit markets, outlines the flaws that 
have emerged and discusses measures to overcome them. The analysis of credit rating agencies’ 
performance over  the  last decade  found  improvement  in  rating accuracy. The  study propose 
directions for increasing the information content of ratings through changes in regulations and 
digitalization.

Keywords: rating agencies, credit ratings, regulation.
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ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА  
НА БАНКОВИТЕ КОНСОЛИДАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

докт.  С т е ф а н  К у ц а р о в

Въведение

Сливанията и придобиванията на банки са процеси, които провокират 
специфични  промени  в  банковия  и финансовия  сектор  на  всяка  страна.  Те 
водят до разместване на пазарните слоеве и оказват влияние върху различни 
аспекти: ефективност, рентабилност и конкуренция. Повишаването на ефек-
тивността е цел пред банковите ръководства, за чието достигане сливанията и 
придобиванията са специфичен инструмент. Тези процеси могат да окажат и 
негативен ефект върху ефективността, ако не бъдат планирани и управлявани 
правилно.

Последните няколко десетилетия се характеризират с все по-нарастващ 
брой банкови сливания и придобивания както в световен мащаб, така и в Бъл-
гария. Тенденцията за продължаващо окрупняване и концентрация в сектора 
откроява като ключов проблема за ефективността на консолидираните банки. 
Тя може да бъде анализирана, като се съпостави с ефективността на банките, 
преди да се включат в консолидациите, както и с тези, които не се консоли-
дират, за да бъде откроен тренд. Промените в ефективността и оперативното 
представяне извеждат на преден план въпроси, свързани с управлението на 
консолидационните процеси и тяхната необходимост за банковите акционери 
и стейкхолдери. 

Преобладаващото мнение в специализираната литература е за позитивен 
ефект от сливанията и придобиванията върху банковите разходи и ефектив-
ността на консолидираната банка. Темата е слабо изследвана по отношение на 
банковия сектор в България, могат да бъдат откроени едва две по-задълбочени 
изследвания на промените върху ефективността вследствие на банковите кон-
солидации (Borisov 2017; Borisov 2020). Слабата разработеност на проблема 
предполага необходимост от задълбочено изследване на разглежданата про-
блематика.

В този контекст предмет на изследването е ефективността от банковите 
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сливания и придобивания, а обект е банковият сектор в България. Целта на 
студията е да се даде отговор на въпроса успяват ли консолидираните банки 
в България да повишат своята ефективност спрямо формиращите ги самос-
тоятелни банки, както и спрямо тези, които не участват в консолидационния 
процес?

Тази цел може да се постигне чрез решаването на следните задачи:
1. Изследване на  теоретичните  постановки  относно  ефективността  на 

банковите консолидации.
2. Обзор на литературата, изясняваща индикаторите и моделите за из-

следване на банковата ефективност, както и обосноваване на предимствата на 
анализа с пърформанс показатели.  

3. Анализ на ефективността на консолидираните банковите институции 
в България.

Резултатите  от  изследването  могат  да  бъдат  използвани  от  банковите 
институции в България при определяне на техните бъдещи политики за екс-
панзия и от регулаторните органи, следящи за концентрацията и стабилността 
на сектора.

Студията е структурирана в три параграфа, като в първия са описани те-
оретичните постановки на проблема. Във втория е изведена методологията на 
изследването, на базата на моделите, прилагани в световната специализирана 
литература. В  третия  параграф  са  разгледани  специфичните  особености  на 
банковите сливания и придобивания в  България, като с пърформанс показа-
тели е анализирана ефективността на консолидираните банки. 

1. Концептуална рамка

1.1. Банкови сливания и придобивания: теоретични основи

Сливанията, придобиванията, консолидациите и реструктуриранията са 
неизменна част от бизнес процесите в икономиката. Те са основен драйвер за 
разширяване на бизнеса, обхващане на нови пазари, намаляване на конкурен-
цията и диверсификация на активите. Банковият сектор не остава настрана от 
тези процеси, те са съществена част от стратегиите за експанзия и развитие 
на банките, способстват за окрупняването, оздравяването, географската рело-
кация и развитието на нови пазари. 

Сливане  или  придобиване  е  покупка  или  комбинация  на  най-мал-
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ко  един бизнес  актив или  субект  от  друг,  като  в  понятието M&As  (mergers 
and  acquisitions)  често  се  включват  и  продажби  и  други  реструктурирания 
(Pignataro 2015). Термините „сливане”, „придобиване” и „консолидация” са 
много близки по съдържание, макар между тях да съществуват и определе-
ни различия. Сливане  е  комбинация на два или повече икономически субе-
кта  (банки),  при  което  само  единият  продължава  да  съществува  и  да  носи 
първоначалното си наименование. Обичайно субектите са сходни по активи. 
Консолидация  е  комбинация на два или повече икономически субекта,  като 
се създава нова компания, която има ново наименование. Консолидираните 
банки  престават  да  съществуват. Придобиване  е  покупка  на  икономически 
субект или активи от друг. Разликата със сливането се състои в това, че при-
добиващата компания обикновено е значително по-голяма от придобиваната 
(Pignataro 2015). За целите на това изследване обаче термините ще бъдат раз-
глеждани като синоними и ще обозначават процесите на обединение между 
две и повече банки.

Основните  мотиви  за  банковите  сливания  и  придобивания  в  специа-
лизираната литература, най-често се свеждат до: синергия, диверсификация, 
пазарен дял и максимизиране на ползите на мениджмънта (Küçükkocaoğlu, 
Bozkur 2018: 236). Концепцията за синергията предполага, че две банки в ком-
бинация биха работили по-добре отколкото всяка поотделно и биха създали 
повече стойност за своите акционери. Консолидираната банка би добила пол-
зи чрез икономии от мащаба, което би довело до повишена ефективност. 

Диверсификацията може  да  бъде  обяснена  чрез  намаляване  на  риска, 
посредством диверсифициран портфейл от продукти и услуги  с по-широко 
географско представяне. Тя може да създаде синергия, която да редуцира раз-
ходите за капитал или да позволи на банката да смени своите основни проду-
кти и пазари с такива, които имат по-добър потенциал за растеж (DePamphilis  
2011: 6). 

Мотивът за пазарния дял се характеризира с това, че сливането на двама 
конкуренти  би  довело  до  намалена  ценова  конкуренция. Предполага  се,  че 
компаниите се сливат, за да подобрят монополната си сила и да поставят про-
дуктови цени, които не са приложими на по-конкурентен пазар. Увеличението 
на  пазарния  дял  дава  възможност  за  задаване  на  цени  над  пазарните  нива, 
което способства за увеличение на печалбата.

Мотивите,  свързани  с  максимизиране  на  доходите  на  мениджмънта, 
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се обосновават с това, че мениджмънтът на банка би предпочел сливане не 
само за увеличаване на рентабилността на акционерите, но и за поддържане 
на собствената си сигурност на работното място и максимизиране на своите 
ползи (Küçükkocaoğlu, Bozkurt 2018: 236).

С навлизането на новите технологии и финтех компаниите в банковия 
сектор  много финансови институции се оказват изоставащи в технологичното 
си развитие. Търсенето на дигитални услуги и необходимостта от бързо адап-
тиране на новите технологии извежда на преден план технологичните мотиви 
за сливане и придобиване. Технологичното предимство води до създаване на 
нови услуги и обхващане на по-голям сегмент от клиенти. Банките използват 
сливанията и поглъщанията на по-развити технологично финансови компа-
нии и конкуренти като бърз и в много случай по-евтин начин за придобиване 
на нови технологии. Придобиването и адаптирането на иновации и техноло-
гии спестява времето, необходимо за разработването на собствени продукти, 
и позволява на банките да са на изискваното от клиентите технологично ниво.

Редица теории се използват за обяснение на сливанията и придобивани-
ята (М&As – mergers and acquisitions): теория за ефективност на сливането, 
неокласическа теория, поведенческа теория и теория за зависимостта от 
ресурси. В банковия сектор преобладаващи са теорията на ефективността и 
теорията за зависимостта от ресурси. Според теорията за ефективността сли-
вания се планират, само когато се очаква да генерират достатъчно синергии, 
които могат да бъдат реализирани, за да направят сделката полезна за оферен-
та и целта. Основен мотив при тази теория е, че чрез сливанията и придобива-
нията може да се постигне синергия (оперативна и финансова), която да е под 
формата на намаляване на разходите или увеличаване на приходите.

Теорията за зависимостта от ресурси определя как външните ресурси – 
квалифицирани служители, средства, технологии и суровини – на дадена ор-
ганизация влияят върху нейното поведение. С тази теория може да се обясни 
въздействието  на  социалните  действия  и  организационните  промени  върху 
организацията. Тя предлага външно фокусирана перспектива за това как една 
организация може да придобие или да се слее с друга (Ullah, Seman 2018:  208).

Неокласическата  теория,  наричана  още  теория  за  максимизиране  на 
стойността, приема, че банковите ръководства се стремят към сливания като 
своеобразна реакция спрямо промените в икономическата и технологичната 
среда, за да се подобри представянето на компанията и за да се създаде поло-



207

жителна синергия. Мениджърите пристъпват към сливания и придобивания, 
за да създадат стойност за компанията и да я максимизират, като тези дейст-
вия сe извършват в полза на акционерите (Rani et al. 2020: 4). Неокласическата 
теория обяснява вълните от сливания и придобивания с факта, че в множество 
сектори има различни шокове, които правят тези операции рентабилни, а ос-
вен това благоприятните макроикономически условия намаляват разходите за 
финансиране за придобиване (Mariana 2012: 392).

Връзката между водещите мотиви и теориите за сливанията и придоби-
ванията е представена във фиг. 1.

4

Фиг. 1. Мотиви и теории за M&A

(Източник: адаптирано по Novickytė, Pedroja 2015).

Нефинансовите мотиви също могат да стоят в основата на сливанията и 

придобиванията. Ползите на акционерите да бъдат оставени на заден план за сметка на 

ползите на мениджмънта и това да е водещ мотив за M&As, което реферира с проблема 

„принципал – агент“ (Georgiev, Valkanov 2014). Интересна концепция за придобиванията е така 

наречената „Hubris“ или ролята на надменността и гордостта на мениджърите в придобиващата 

банка. Тя предполага, че мениджърите се стремят да придобиват компании по свои лични мотиви и 

че чистите икономически печалби и ефективност за придобиващата фирма не са единствената или 

дори основната мотивация при придобиването. Мениджърите налагат собствената си оценка над 

обективно определената пазарна оценка, като гордостта на мениджмънта му позволява да вярва, че 

неговата оценка е по-добра от тази на пазара. 

Тези мотиви не са свързани с ефективността, а фокусът е изместен към лични цели, които не 

носят подобрения в ефективността и финансовите показатели на компаниите. Поради тези причини 

се определят като нефинансови за организациите. 

1.2. Хипотези за влиянието на M&As върху банковата ефективност

Ефективността може да бъде дефинирана като отношението на постигнатия резултат спрямо 

вложените разходи или постигане на желания резултат с минимално количество ресурси, загуби и 

ненужни усилия. По-конкретно терминът „ефективност” се използва за описване на връзката между 

Фиг. 1. Мотиви и теории за сливания и придобивания
(Източник: Адаптирано по Novickytė, Pedroja 2015)

Неокласическата и поведенческата теория изхождат от противополож-
ни основи. Докато при неокласическата теория основна теза е, че се достига 
печалба за компанията и акционерите, при поведенческата теория изходната 
точка са действията на мениджмънта на компанията, които водят до загуби 
за акционерите. Мотивите за това варират от желание за власт и лична изгода 
до високомерно поведение, грешни преценки и недостатъчна компетентност. 
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Поведенческата теория разглежда сливанията като отклонения от неокласи-
ческите  икономически  сили.  Тя  се  свързва  с  мотиви  като  Hubris,  агентски 
(Agency) проблем, пазарното подценяване и проблеми с интеграцията. Ползи-
те на акционерите могат да бъдат оставени на заден план за сметка на ползите 
на мениджмънта и това да бъде водещ мотив за консолидации, което реферира 
с проблема „принципал – агент” (Georgiev, Valkanov: 2014). 

Интересна концепция за придобиванията е така наречената Hubris, или 
ролята на надменността и гордостта на мениджърите в придобиващата банка. 
Тя предполага, че мениджърите се стремят да придобиват компании според 
свои лични мотиви и че чистите икономически печалби и ефективността за 
придобиващата фирма не са единствената или основната мотивация при при-
добиването. Мениджърите налагат собствената си оценка над обективно оп-
ределената пазарна оценка, като гордостта на мениджмънта му позволява да 
вярва, че неговата оценка е по-добра от тази на пазара. 

Тези мотиви не са базирани на ефективността: фокусът е изместен към 
лични цели, които не подобряват ефективността и финансовите показатели на 
компаниите. При тях водещата цел е не полза за акционерите и поради тези 
причини могат да бъдат определени като неносещи приходи за организациите. 

1.2. Хипотези за влиянието на сливанията  
и придобиванията върху банковата ефективност

Ефективността може да бъде дефинирана като отношението на постиг-
натия резултат спрямо вложените разходи или постигане на желания резултат 
с минимално  количество  ресурси,  загуби  и  ненужни  усилия. По-конкретно 
терминът „ефективност” се използва за описване на връзката между входя-
щите ресурси (вход) и резултатите (изход) (Hauswirt 2006: 11). Да се увеличи 
ефективността означава да се увеличи резултатът на изхода на дейността с 
даден входящ ресурс или да се намали входящият ресурс за даден резултат. 
Референтната скала са разходите, вложени на входа на производството, спря-
мо стойността на произведената продукция. 

Друго  определение  също  отнася  ефективността  към  връзката  „ресур-
си – резултати”. По-конкретно връзката между входящите фактори (ресурси, 
хора, идеи, материали или услуги) и стоките, и услугите, които са резултат от 
процеса на производство. Входящите и изходящите продукти могат да бъдат 
измерени в парично или в количествено изражение, за да се изчисли иконо-
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мическата ефективност на цялата трансформация (Eichhorn, Towers 2018: 2).
Ефективността е границата между вложените ресурси и получения ре-

зултат. Изместването в едната или в другата посока може да окаже негативно 
влияние върху ефективността. Прекаленото редуциране на ресурсите на входа 
(разходите) може да рефлектира върху количествата на изхода и обратно, голе-
мите количества на изхода могат да бъдат за сметка на преразход на ресурси. 

В контекста на казаното по-горе, за да бъде една банка по-ефективна, е 
възможна комбинация от два подхода. Първо, да се увеличи крайният резул-
тат, но не с цената на повече, а със същото количество ресурси. Второ, да бъде 
произвеждано същото количество продукция, но с по-малко вложени ресурси, 
т.е. в случая се набляга върху контрола над оперативните разходи. 

Имплицитно  е  прието,  че  банките  се  стремят  към  максимизиране  на 
печалбата и намаляване на разходите, поради което някои автори обясняват 
ефективността чрез производствената функция:

8 
 

парично или в количествено изражение, за да се изчисли икономическата 

ефективност на цялата трансформация (Eichhorn,  Towers 2018:  2). 

Ефективността е границата между вложените ресурси и получения 

резултат. Изместването в едната или в другата посока може да окаже негативно 

влияние върху ефективността. Прекаленото редуциране на ресурсите на входа 

(разходите) може да рефлектира върху количествата на изхода и обратно, 

големите количества на изхода могат да бъдат за сметка на преразход на ресурси.  

В контекста на казаното по-горе, за да бъде една банка по-ефективна, е 

възможна комбинация от два подхода. Първо, да се увеличи крайният резултат, но 

не с цената на повече, а със същото количество ресурси. Второ, да бъде 

произвеждано същото количество продукция, но с по-малко вложени ресурси, т.е. 

в случая се набляга върху контрола над оперативните разходи.  

Имплицитно е прието, че банките се стремят към максимизиране на 

печалбата и намаляване на разходите, поради което някои автори обясняват 

ефективността чрез производствената функция: 

𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥),                                                                                                                   (1) 

където y е произведената продукция с x вложени ресурси. Те определят 

ефективността, по подобен начин на продуктивността, но с разликата, че при 

ефективността се наблюдава максималното количество продукция на изхода за 

дадено ниво входящи ресурси. Продуктивността се дефинира, като y/x или 

количеството продукция на изхода, произведена с една единица (ресурси) на 

входа (Bikker, Bos  2008: 9).  

Ефективността на банките се измерва с относителната им способност да 

конвертират ресурсите в продукция, като максимизират печалбата или 

минимизират разходите. Банката е неефективна, ако използва твърде много 

количества на входа или ги разпределя в грешни пропорции (Belke et al.  2016:  2). 

Като базисни за ефективността могат да бъдат посочени принципът на 

максималния резултат и принципът на минималните разходи. Принципът на 

максималния резултат може да бъде описан като целенасочени действия, 

  (1)

където y е произведената продукция с x вложени ресурси. Те определят ефек-
тивността,  по  подобен  начин  на  продуктивността,  но  с  разликата,  че  при 
ефективността се наблюдава максималното количество продукция на изхода 
за дадено ниво входящи ресурси. Продуктивността се дефинира, като y/x или 
количеството продукция на изхода, произведена с една единица (ресурси) на 
входа (Bikker, Bos 2008: 9). 

Ефективността на банките се измерва с относителната им способност 
да конвертират ресурсите в продукция, като максимизират печалбата или ми-
нимизират разходите. Банката е неефективна, ако използва твърде много ко-
личества на входа или ги разпределя в грешни пропорции (Belke et al. 2016: 2).

Като базисни за ефективността могат да бъдат посочени принципът на 
максималния резултат  и  принципът на минималните разходи.  Принципът 
на максималния резултат може да бъде описан като целенасочени действия, 
предполагащи  възможно  най-добрата  връзка  между  средствата  и  резултата 
(вход и изход). Това може да бъде постигнато, като единият от тях бъде фикси-
ран, а другият се променя, т.е. постигане на възможно най-голям резултат с 
даден ресурс.

Принципът на минималните вложени разходи се следва, когато се прави 
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опит за достигне на дадена цел (ниво на продукция) с възможно най-малко 
ресурс. Трудно е да се определи кой от двата принципа е по-добър начин за 
постигане на резултатите. Това зависи от поставената цел и придружаващите 
условия за оценка на ефективността. Що се отнася до ефективността, без зна-
чение е кой от тези принципи се следва (Eichhorn, Towers 2018).

В специализираната литература могат да бъдат открити редица автори, 
които защитават противоположни хипотези: а) банките са по-ефективни след 
осъществени процеси на сливания и придобивания; б) консолидираните банки 
са по-неефективни след тези процеси. В някои изследвания авторите не дос-
тигат до категорично потвърждение на една от двете хипотези или не откри-
ват съществено изменение на ефективността. В подкрепа на първата хипотеза 
са изследванията на Weber (Weber 2017), Khan и др. (Khan et al. 2017); Lozano-
Vivas и др. (Lozano-Vivas et al. 2011); Blanco-Oliver (Blanco-Oliver 2021); Al-
Khasawneh и др. (Al-Khasawneh et al. 2020); Sarmiento и др. (Sarmiento et al. 
2018) и др. В подкрепа на втората, че сливанията и придобиванията не пови-
шават ефективността, са трудовете на Coccorese и Ferri (Coccorese, Ferri 2020); 
Liargovas  и  Repousis  (Liargovas,  Repousis  2011);  Beccalli  и  Frantz  (Beccalli, 
Frantz 2009); Küçükkocaoğlu и Bozkurt  (Küçükkocaoğlu, Bozkurt 2018); Singhal 
(Singhal 2017) и др.

Банковите сектори на различните държави се отличават със свои специ-
фики и влияние на различни фактори: състояние на икономиката, влияние на 
фондовата борса, макропруденциална политика и др. Разнопосочните мнения 
в теорията могат отчасти да бъдат обяснени с тези фактори, но от съществено 
значение за получените резултати е и методологията на изследване.  Въпреки 
големия брой изследвания на ефективността от консолидации, трудно могат 
да бъдат посочени преимущества на едната или другата хипотеза. В табл. 1 
са представени авторите, подкрепящи една от двете хипотези и изводите, до 
които достигат.
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Таблица 1 

Изследвания и изводи за банковата ефективност

7 
 

 
Авторите, подкрепящи хипотезата, че сливанията водят до повишена ефективност, в голяма 

степен се обединяват около това, че придобиващата банка е във водеща пазарна позиция, докато 

придобиваната банка е с по-ниски стойности на ефективност и по-слабо представяне. Целта на 

придобиващата банка е да приложи своята технология, управление и модел върху активите на 

придобиваната банка. По този начин ефективността теоретично следва да се повиши. Редица 

фактори могат да попречат на този процес, от които основен е контролът на разходите. Тяхното 

редуциране също не следва да бъде хиперболизирано и приемано за единственото средство за 

повишаване на банковата ефективност. 

Rhoades (1998) прави разграничение между редуцирането на разходите и подобряването на 

ефективността. Намаляването на оперативните разходи може да се дължи на съкращаване на 

служители, затваряне на клонове, консолидиране на централни офиси и др. Такива намаления на 

разходите обаче не се превръщат автоматично в подобрения на ефективността. Намаляването на 

разходите може да бъде придружено от намаляване на активите и приходите, което представлява 

свиване на фирмата, а не подобрение в ефективността. Неспособността да се направи разграничение 

между редуцирането на разходите и ползите от ефективността може поне отчасти да обясни 

разликите във възгледите между банкерите, които често наблягат на ефекта от намаляването на 

Автор Извод Изследван сектор Хипотеза

Rezitis (2008)
Ефективността на консолидираните банки е по-ниска, в 

сравнение с тези, които не се консолидират Гърция по-неефективни

Beccalli и Frantz (2009)
Сливанията и придобиванията са свързани със слабо 

влошаване на пърформънс показателите Европа по-неефективни

Liargovas и Repousis (2011)
Оперативното представяне на банките не се подобрява 

след M&A Гърция по-неефективни

Lozano-Vivas и др. (2011) Консолидираните банки имат по-висока ефективност в 
сравение с банки, които не са замесени в такива процеси

Европа по-ефективни

Weber (2017) Консолидациите са възможност за подобряване на 
разходната ефективност.

Италия по-ефективни

Khan и др. (2017)
Оперативното представяне на слетите банки се 

повишава значително след сливането. САЩ по-ефективни

Singhal (2017)
Банките не подобряват ефективността ефективност 

поради сливане и придобиване. Индия по-неефективни

Sarmiento и др. (2018) Сливанията и придобиванията допринасят за 
повишаване на банковата ефективност.

Колумбия по-ефективни

Kucukkocaoglu (2019)

Ползите по отношение на ефективността и 
рентабилността от сливане, придобиване или 

прехвърляне на акции не се реализират за разлика от 
направените разходи

Турция по-неефективни

Al-Khasawneh и др. (2020)
Сливащите се банки поддържат по-висока разходна 

ефективност спрямо банки, които не се сливат. САЩ по-ефективни

Coccorese, Ferri (2020)
Сливанията повишават разходната ефективност само 

при 5% от кооперативните банки Италия по-неефективни

Blanco-Oliver (2021)
Банковата реформа чрез консолидации оказва 

положително въздействие по отношение на 
ефективността и платежоспособноста

Испания по-ефективни

Авторите,  подкрепящи  хипотезата,  че  сливанията  водят  до  повишена 
ефективност,  в  голяма  степен  се  обединяват  около  това,  че  придобиващата 
банка е във водеща пазарна позиция, докато придобиваната банка е с по-ниски 
стойности на ефективност и по-слабо представяне. Целта на придобиващата 
банка е да приложи своята технология, управление и модел върху активите на 
придобиваната банка. По този начин ефективността теоретично следва да се 
повиши. Редица фактори могат да попречат на този процес, от които основен е 
контролът на разходите. Тяхното редуциране също не следва да бъде хипербо-
лизирано и приемано като единственото средство за повишаване на банковата 
ефективност.

Rhoades (1998) прави разграничение между редуцирането на разходите 
и подобряването на  ефективността. Намаляването на оперативните разходи 
може да се дължи на съкращаване на служители, затваряне на клонове, консо-
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лидиране на централни офиси и др. Такива намаления на разходите обаче не 
се превръщат автоматично в подобрения на ефективността. Намаляването на 
разходите може да бъде придружено от намаляване на активите и приходите, 
което  представлява  свиване  на фирмата,  а  не  подобрение  в  ефективността. 
Неспособността да се направи разграничение между редуцирането на разхо-
дите и ползите от ефективността може поне отчасти да обясни разликите във 
възгледите между банкерите, които често наблягат върху ефекта от намалява-
нето на разходите, който трябва да бъде получен след сливанията, и изследо-
вателите, които изучават последиците и ефективността от сливането (Rhoades  
1998: 275).

Между изследователите и работещите в сектора може да се наблюдава 
разрив в мненията поради различните позиции, от които изхождат. Предста-
вителите на сектора често имат хиперболизирани очаквания относно ползите 
от всяко сливане, водещи до изкривени представи за реалната ситуация. От 
друга страна, изследователите гледат по-мащабно на даден процес и често им 
убягват детайлите и подробностите.

2. Методология на изследването

2.1. Обзор на моделите за измерване на банковата ефективност

Ефективността  от  сливанията  и  придобиванията  е  изследвана  с  раз-
лични модели  през  годините.  В  специализираната  литература  могат  да  бъ-
дат откроени като най-често използвани следните: Data Envelopment Analysis 
(DEA), Stochastic Frontier analysis (SFA), методът „разлика в разликите“ (DD) 
и изследване с пърформанс показатели. В табл. 2 са представени автори, из-
ползвали тези модели както самостоятелно, така и в комбинации помежду им.
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Таблица 2 

Модели на изследване

8 
 

разходите, който трябва да бъде получен след сливанията, и изследователите, които изучават 

последиците и ефективността от сливането (Rhoades  1998: 275).  

Между изследователите и работещите в сектора се наблюдава разрив в мненията, поради 

различните позиции, от които изхождат. Представителите на сектора често имат хиперболизирани 

очаквания относно ползите от всяко сливане, които водят до изкривени представи за реалната 

ситуация. От друга страна, изследователите гледат по-мащабно на даден процес и често им убягват 

детайлите и подробностите. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

2.1. Обзор на моделите за измерване на банковата ефективност 

Ефективността от М&As е изследвана с различни модели през годините. Като най-често 

използвани в специализираната литература могат да бъдат откроени  следните: Data Envelopment 

Analysis (DEA), Stochastic Frontier analysis (SFA), методът „разлика в разликите“ (DD) и изследване с 

пърформанс показатели. В табл. 2 са представени автори, използвали тези модели. 

 

 

Таблица 2  

Модели на изследване 

 
Два от най-широко разпространените методи за измерване на банковата ефективност са 

параметричният Stochastic Frontier analysis (SFA) и непараметричният Data Envelopment Analysis 

(DEA). Методът SFA е иконометричен, стохастичен метод за оценка на границата на ефективност. За 

разлика от непараметричните методи, които се основават на линейната техника на програмиране, 

SFA включва определена функционална форма за връзката между входа и изхода на банковото 

производство. Моделът на стохастичната граница се използва в изследвания на производството, 

Автор Модел на изследване Период
Aiello и Bonanno (2016) SFA 5 години

Weber (2017) Пърформънс показатели 1 година

Khan и др. (2017)
Пърформънс показатели, DEA, EVA(икономическа 

добавена стойност), регресионен анализ 10 години

Неновски и Михайлова-
Борисова (2017) DEA, SFA 5 години

Geyfman и Walker (2018) Пърформънс показатели, регресионен анализ 5 години

Quaranta и др. (2018)
Многоизмерен подход включващ: Пърфомънс 

показатели, регресионен анализ, SFA, DEA 1 година

 Huljak и др. (2019) SFA и обща факторна производителност 12 години
Al-Khasawneh и др. (2020) DEA 10 години

Coccorese и Ferri (2020) SFA, регресионен анализ 10 години
 Gaganis и др. (2020) SFA 5 години
Blanco-Oliver (2021) DEA, регресионен анализ 12 години

Два от най-широко разпространените методи за измерване на банковата 
ефективност са параметричният Stochastic Frontier analysis (SFA) и непараме-
тричният Data  Envelopment Analysis  (DEA). Методът  SFA  е  иконометричен, 
стохастичен метод за оценка на границата на ефективност. За разлика от не-
параметричните методи, които се основават на линейната техника на програ-
миране, методът SFA включва  определена функционална форма  за  връзката 
между входа и изхода на банковото производство. Моделът на стохастичната 
граница се използва в изследвания на производството, себестойността, прихо-
дите, печалбата и други изследвания за постигане на целите. Разработен е през 
1977 г. паралелно от Meeusen и van den Broeck, и от Aigner, Lovell и Schmidt като 
първоначалната му формула (предложена от последните) е следната:

12 
 

пърформанс показатели. В табл. 2 са представени автори, използвали тези модели 

както самостоятелно, така и в комбинации помежду им. 

Таблица 2  

Модели на изследване 

 
Два от най-широко разпространените методи за измерване на банковата 

ефективност са параметричният Stochastic Frontier analysis (SFA) и 

непараметричният Data Envelopment Analysis (DEA). Методът SFA е 

иконометричен, стохастичен метод за оценка на границата на ефективност. За 

разлика от непараметричните методи, които се основават на линейната техника на 

програмиране, методът SFA включва определена функционална форма за 

връзката между входа и изхода на банковото производство. Моделът на 

стохастичната граница се използва в изследвания на производството, 

себестойността, приходите, печалбата и други изследвания за постигане на 

целите. Разработен е през 1977 г. паралелно от Meeusen и van den Broeck, и от 

Aigner, Lovell и Schmidt като първоначалната му формула (предложена от 

последните) е следната: 

𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝛽𝛽𝛽𝛽`𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑢𝑢𝑢𝑢,                                                                                                   (2) 

където y е наблюдаваният резултат; β`x + v е оптималната гранична цел 

(например максималната продукция или минималните разходи), преследвана от 

обекта на изследване; β`x е детерминираната част на границата; v е стохастичната 

Автор Модел на изследване Период
Aiello и Bonanno (2016) SFA 5 години

Weber (2017) Пърформънс показатели 1 година

Khan и др. (2017)
Пърформънс показатели, DEA, EVA(икономическа 

добавена стойност), регресионен анализ 10 години

Неновски и Михайлова-
Борисова (2017) DEA, SFA 5 години

Geyfman и Walker (2018) Пърформънс показатели, регресионен анализ 5 години

Quaranta и др. (2018)
Многоизмерен подход включващ: Пърфомънс 

показатели, регресионен анализ, SFA, DEA 1 година

 Huljak и др. (2019) SFA и обща факторна производителност 12 години
Al-Khasawneh и др. (2020) DEA 10 години

Coccorese и Ferri (2020) SFA, регресионен анализ 10 години
 Gaganis и др. (2020) SFA 5 години
Blanco-Oliver (2021) DEA, регресионен анализ 12 години

  (2)

където y е наблюдаваният резултат; β`x + v е оптималната гранична цел (на-
пример максималната продукция или минималните разходи), преследвана от 
обекта на изследване; β`x е детерминираната част на границата; v е стохастич-
ната част. Двете заедно съставляват „стохастична граница“. Количеството, с 
което наблюдаваният обект не успява да достигне оптимума (границата), е u –  
неефективността (Aigner et al. 1977).

DEA е непараметричен метод  за линейно програмиране, използван за 
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създаване на граница на ефективност и за оценка на ефективността на звена-
та, вземащи решение (DMU – decision making unit). Чрез DEA се определя гра-
ницата на ефективността за всички анализирани единици, като всяка едини-
ца от използвания набор от данни се оценява по отношение на тази граница. 
Относителната ефективност се свързва с единиците с най-добри показатели. 
Тези, които са на границата на ефективността, се считат за ефективни, докато 
останалите се считат за неефективни. Изследваните обекти, определени като 
неефективни, са такива, тъй като поне една друга единица може да произведе 
същото количество продукция с по-малко количество входящи ресурси или 
по-голямо количество продукция със същото количество ресурси. 

Методът DEA е предназначен да максимизира относителната ефектив-
ност на всяка разглеждана единица, при условие че получените средни стой-
ности са изпълними и за всички останали единици. По този начин се иденти-
фицират както референтните точки (относително ефективните функционални 
единици), които определят границата на ефективност, така и вътрешните точ-
ки (относително неефективните единици), които са под границата на ефектив-
ност (Andries, Cocris 2010: 58).

Методът DEA не отчита статистическия шум, така че оценките, свър-
зани  с  ефективността,  могат  да  бъдат  предубедени,  ако  производственият 
процес на компанията  се характеризира  със  стохастични елементи. Поради 
детерминирания си характер методът DEA предполага, че всички отклонения 
от ефективността се причиняват от компанията. Независимо от това има еле-
менти, като законодателна рамка, ниво на конкуренция и т.н., които не могат 
да бъдат контролирани от компанията, и които влияят върху нейните резулта-
тите (Andries,  Cocris 2010: 58).

DEA и  SFA  са широко  използвани  през  последните  четири  десетиле-
тия, като всеки от тях има предимства и недостатъци. Някои автори изтъкват 
разликите между двата  анализа,  като предпочитат SFA,  тъй  като позволява 
отдалечаване от граничните стойности поради произволност, докато при DEA 
се предполага, че отдалечаването от границата се дължи изцяло на неефектив-
ността (Aiello, Bonanno: 2016). Често ефективността се анализира паралелно 
с двата метода и се търси съпоставка на получените резултати. Двата модела 
имат  много  разклонения,  обхващащи  различни  области  на  изследователска 
дейност:  икономика,  иконометрия,  статистика  и  др.  Сред  най-популярните 
приложения са тези за банковата индустрия. N. Zelenyk и V. Zelenyk посочват, 
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че при търсене в Google Scholar (през април 2020 г.) има 58 400 резултата за 
„DEA и банкиране“ и 14 000 за „SFA и банкиране“, докато по-общото търсене 
в Google за DEA и SFA дава съответно около 6 660 000 и 2 000 000 резултата 
(Zelenyuk, Zelenyuk 2021: 3).

Друг  съвременен  метод  за  изследване  на  банковата  ефективност  при 
M&As  е методът Разлика в разликите  (DD –  difference  in  differences). Чрез 
него  се  прави  сравнение между  резултатите  преди  и  след  събитие,  спрямо 
разликата с резултатите от подобни банки, които не са засегнати от събитието. 
Акцентът е върху „причинно-следствен параметър“, влияещ върху резултата 
(Zelenyuk, Zelenyuk 2021: 31). DD е статистическа техника, която се развива 
през повече от един референтен период за субекти, разделени в две различни 
групи: изследвана и контролна група. DD се използва за оценка на причинно-
следствения ефект за конкретно събитие чрез сравняване на промените във 
времето при двете групи. Например банка, участващата в консолидация, по-
казва  по-голяма  ефективност  в  сравнение  с  останалите  (контролната  група 
банки, които не са замесени в консолидации). Това би означавало, че сливани-
ята и придобиванията водят до по-висока ефективност.

С регресионен анализ може да се оцени наличие на възможни функцио-
нални зависимости между две или повече случайни величини. Дали същест-
вува функционална зависимост между две зависими случайни величини и ако 
съществува, да се намери функция, която да я описва достатъчно точно. При-
ложен по отношение на ефективността в банковото дело регресионният ана-
лиз може да бъде използван за оценка на зависимостта между ефективността 
и мащаба или друга подобна релация. Зависимостта между ефективността и 
мащаба може да покаже дали след увеличаване на размера на банката (слива-
не, поглъщане, консолидация) ефективността се увеличава, намалява или ос-
тава непроменена, и каква е връзката между двете величини. Най-често регре-
сионният анализ се използва в двустепенни модели на изследване, при които 
в първа стъпка с друг метод се изчислява ефективността, а във втора стъпка, с 
регресионен анализ, се търси връзката на ефективността с друга променлива. 

2.2. Предимствата на анализа на финансовите съотношения

Едни от най-често използваните модели на изследване са традиционни-
те модели, базирани върху пърформанс показателите. При тях ефективността 
се измерва на базата на измененията на показателите в определен период. При 
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банковите консолидации този период може да варира от 3 до 5 години преди 
и след сливанията. Тук следва да се изключат възможности за изкривяване на 
данни, ако банката участва в други консолидации през разглежданите времеви 
интервали. Възвръщаемостта на активите и възвръщаемостта на собствения 
капитал показват  съотношението на нетната печалба  за  съответната  година 
към общата  сума на  активите и  собствения  капитал. Те могат да  дадат ин-
формация за това дали активите са използвани ефективно, за да се генерира 
печалба. Често са наричани счетоводни, поради факта че данните за тяхното 
изчисляване се извличат от финансовите отчети на банките.

Като пърформанс показатели могат да бъдат определени: ROA – възвръ-
щаемост на активите; ROE – възвръщаемост на собствения капитал, NIM –  
нетен лихвен марж, CIR – съотношение между приходи и разходи. Първите 
два са най-често използвани при практически анализи.

С  тези  показатели  най-често  се  измерват  рентабилността  и  ефектив-
ността на банката или това как тя използва средствата, с които разполага, и 
успява ли да извлече максимална изгода от тях. Ограничават се само до време-
вия период, за който са изчислени, но не могат да покажат на какво се дължат 
получените резултати,  т.е. не могат да бъдат изключени екзогенни фактори 
като икономически кризи и др. Основен компонент при изчисляване на ROA 
и ROE е печалбата. Тя показва дали желаните от акционерите стойности са 
постигнати  или  не,  но  не  дава  представа  за  разходи, модел  на  управление, 
генерирани приходи и мащаб на банката.

Въпреки редицата ограничения, които могат да бъдат отнесени към тях, 
могат да представят полезна базисна информация за дейността на банката и 
нейните резултати в минал и настоящ момент. Също така са важна част от опо-
вестяваната информация пред шеърхолдърите и стейкхолдърите на банката.

С ROA и ROE се измерва рентабилността и ефективността на банката, 
но не може да бъде поставен знак на равенство между тях. Рентабилността 
показва какво количество печалба се генерира на базата на дадено количество 
капитал или активи. Една банка може да бъде рентабилна, но неефективна, ако 
за добиването на продукцията е заплатена висока цена за ресурса. Ефектив-
ността търси минималното количество на ресурс (заплатената цена за него), 
което може да се вложи за производство на дадено количество продукция и 
съответно реализиране на по-голяма печалба. Ако се приеме, че по-големите 
банки имплицитно би следвало да реализират по-големи икономии от мащаба 
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и обхвата, то би следвало те да са по-ефективни от по-малките банки, но това 
може да не се получи, ако банките не успеят да установят добър контрол вър-
ху разходите си.

След глобалната финансова криза банките започват да прилагат все по-
често индикатори за ефективност, коригирани с рисков показател, като кори-
гирана спрямо риска възвръщаемост на капитала – RAROC, възвръщаемост на 
рисково коригиран капитал – RORAC и рисково коригирана възвръщаемост на 
рисково коригиран капитал – RARORAC. Рисково коригираната  възвръщае-
мост измерва нетния доход, който бизнесът е добил във връзка с риска в даден 
времеви период (Zelenyuk, Zelenyuk 2021). Основната разлика между RAROC 
и традиционните индикатори като възвръщаемост на активи (ROA) или въз-
връщаемост на собствения капитал  (ROE) е, че последните две мерки не се 
коригират с разликите в степента на риск за свързаните дейности в банката.

Lozano-Vivas и др. (2011) предлагат по различен прочит на изследване-
то с пърформанс показатели. Те ги комбинират с параметричния метод SFA. 
Чрез граничните стойности на показателите ROA и ROE и оптимизирането на 
разходите е измерена ефикасността, а за да се анализират подобренията в раз-
ходната ефективност е използван SFA. Граничните стойности на ROA, ROE и 
разходите анализират промяната в оперативния модел след сливанията, а SFA 
анализира  подобренията  в  управленската  ефективност. Печалбите  от  гледна 
точка на промяната в технологиите се изследват чрез тестване дали сливанията 
водят до промяна в границите на изброените показатели. Проверява се дали из-
менението на границата на разходите води до намаляване (увеличаване) на раз-
ходите ceteris paribus (при равни други условия). Често измерването на ROA и 
ROE от необработени данни води до случайни грешки или шум (noise). За да 
се измери управленската ефективност, е необходимо да бъдат изключени тези 
смущения. Ако банката не е напълно ефективна ROA (ROE) ще бъде по-малък 
от оптималния. Този оптимум може да се определи като максималната стой-
ност на показателя, която може да се достигне. Представено по следния начин:
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управленската ефективност, е необходимо да бъдат изключени тези смущения. 

Ако банката не е напълно ефективна ROA (ROE) ще бъде по-малък от 

оптималния. Този оптимум може да се определи като максималната стойност на 

показателя, която може да се достигне. Представено по следния начин:  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅∗ + 𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑢𝑢𝑢𝑢,                                                                                          (3) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅∗ + 𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑢𝑢𝑢𝑢,                                                                             (4) 

където ROA*, ROE* са максималните стойности на ROA, ROE, които могат 

да бъдат достигнати при равни други условия. Показателят u в уравненията може 

да бъде интерпретиран като неефективност на ROA (ROE) – невъзможност за 

постигане на максимална възвръщаемост на активите (собствения капитал) 

поради управленска некомпетентност, инертност и  др. Терминът v е обичайният 

компонент за случаен шум, който може да повлияе на ROA (ROE) както 

  (4)

където ROA*, ROE* са максималните стойности на ROA, ROE, които могат 
да бъдат достигнати при равни други условия. Показателят u в уравненията 
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може да бъде интерпретиран като неефективност на ROA (ROE) – невъзмож-
ност за постигане на максимална възвръщаемост на активите (собствения ка-
питал) поради управленска некомпетентност, инертност и др. Терминът v  е 
обичайният компонент за случаен шум, който може да повлияе на ROA (ROE) 
както положително, така и отрицателно и не е под контрола на никоя банка. 
Представеното изследване на авторите е първото, което определя граница на 
ROA и ROE, и ги декомпозира на максималната им стойност, и недостига на 
ROA и ROE от неговата максимална стойност, което се обозначава като не-
ефективност на тези показатели. Ако се използва производствена граница, в 
този случай имплицитната цел ще е да се увеличи максимално продукцията. 
Използването на границата на ROA (ROE) може да бъде оправдано чрез пред-
положението, че целта на банките е да увеличат максимално ROA (Lozano-
Vivas et al. 2011: 251).

Пърформанс показателите са универсално приложими за изследване на 
банковия сектор на България. Банките имат задължение да публикуват и пре-
доставят периодично своите финансови отчети. Много често в тях са предста-
вени и данни относно нарастването или изменението на тези показатели спря-
мо предходни години. Разбира се изнесената в отчетите информация може да 
бъде повлияна от методите за отчитане и представяне на печалбата на банка-
та, както и от отделените средства за провизии по лоши кредити.

Пърформанс  показателите  са  използвани  в  изследвания  на  ефектив-
ността на  банковия  сектор  в България  от  различни  автори: Неновски и  др. 
(Nenovsky et al. 2008), Борисов (Borisov 2017), Панчева (Pancheva 2011), Bonin 
и др. (Bonin et al. 2005), Неновски и др. (Nenovsky et al. 2007), Казанджиева-
Йорданова (Kazandzhieva-Yordanova 2018). Често се използва разпределение 
на  банките  в  групи  според  размера  на  активите,  за  да  се  правят  съпостав-
ки. Могат да бъдат отбелязани следните разпределения: в две групи – големи 
банки,  средни и малки банки  (Kazandzhieva-Yordanova,  2018);  в  три  групи: 
първите десет – първа група, останалите банки – втора група, клоновете на 
чуждестранни банки – трета група (Nenovsky et al. 2008).

Казанджиева-Йорданова (2018) определя възвръщаемостта на активите 
като индикатор за ефективността на управление на банката, а възвръщаемост-
та на капитала – като измерител на доходността, генерирана от акционерите 
на банката от капитала. Потърсена е и корелация между двата показателя и 
брутния вътрешен продукт (БВП). Предполага се, че растежът на БВП вли-
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яе положително на ROA и ROE, но изчислените коефициенти на корелация 
са много ниски. Поради това авторът заключва, че икономическият подем не 
засяга рентабилността и ефективността на банките и елементите на ROA и 
ROE. В анализа се заключва, че големите банки са с по-високи стойности на 
ROA и ROE в сравнение със средните и малките банки. Това води към хипоте-
зата, че големите банки реализират по-големи икономии от мащаба и обхвата, 
т.е. те са по-ефективни (Kazandzhieva-Yordanova 2018: 154).

Пърформанс показателите са универсално приложими, тъй като са лес-
ни  за  изчисление  (с  достъпни  данни)  и  обикновено  са  много  интуитивни. 
Различни информационни системи за управление са проектирани около тях 
и тяхното последващо разбиване на ключови компоненти. Например най-ва-
жният  показател  за  акционерите,  възвръщаемостта  на  собствения  капитал, 
може да се декомпозира на възвръщаемост на активите и мултипликатор на 
собствения капитал. Всеки от тях може допълнително да се декомпозира на 
отделни компоненти: възвръщаемостта на активите на маржа на печалбата и 
общата сума на активите. По тази начин могат да се опишат драйверите на 
възвръщаемостта на  собствения  капитал и  оперативната  ефективност. ROE 
стои  в  основата на почти  всички  системи  за  управление на  взимане на  ре-
шенията, свързан е с ефективността и възвръщаемостта, а целеполагането се 
изгражда на базата на тези показатели (Zelenyuk, Zelenyuk 2021: 4). 

Ефективността от сливанията и придобиванията на банките в България 
е  слабо изследвана  тема,  като могат да бъдат откроени едва няколко по-за-
дълбочени  изследвания. Отраженията  от  консолидациите  върху  концентра-
цията и  конкуренцията,  и  тяхната  специфика като процеси  са  разгледани в 
ограничен брой изследвания (Angelov 2018a; Angelov 2018b). Изследване на 
ефективността, свързана със сливания и придобивания в България, може да 
бъде проследено в едва две разработки (Borisov 2017; Borisov 2020). В пър-
вата авторът изследва влиянието на сливанията и поглъщанията върху ефек-
тивността на банките в периода 2007 – 2016 г. посредством традиционните 
показатели и достига до извода, че консолидациите имат положително влия-
ние върху ефективността на банките в България. Във втората, с помощта на 
DEA, се анализира ефективността на консолидиращи се банки през периода 
2007 – 2018 г. и се заключава, че придобиващите банки успяват да увеличат 
ефективността си от мащаба и да достигнат технологично оптимален мащаб 
на производството няколко години след сливането.
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Изследването с пърформанс показатели е предпочетено пред други мо-
дели на изследване поради универсалната му приложимост, наличието на не-
обходимия набор от данни и достъпността до тях, възможността за съпоставка 
на показателите през различните периоди и при различните банки. Допълни-
телно предимство на традиционния модел на изследване е широкото използ-
ване на тези показатели в банките при определяне на целите, мониторинга и 
представяне на постигнатите резултати. Това прави този модел по-близък до 
оперативните процеси в банките и ги представя по-ясно. Друго негово пре-
димство е, че отличава високо ефективните банки от другите, като компенси-
ра разликите в размера на банките и техните специфики. 

Традиционните показатели за анализ включват съотношението на акти-
вите на банката и печалбата, генерирана с използването на тези активи през 
финансовата година. Те са двете водещи съставни части при определяне на 
банковата ефективност. Печалбата е резултата от цялата банкова дейност, а 
активите изразяват нейния обхват и мащаб. Всички останали, включително 
много  сложни методи  за  анализ  на  ефективността  в  банкирането,  често  ги 
използват  като  базисни  компоненти  или  надграждат  върху  тях. Анализът  с 
пърформанс показатели се основава на комбиниране на две (абсолютни) фи-
нансови мерки в съотношение (Zelenyuk, Zelenyuk 2021).

Сравнението на стойностите след придобиването със статистическите 
данни за ефективността преди сливане позволява да се оцени въздействието 
на поглъщането. Сравнението на пърформанс показателите на придобиващи и 
придобити институции дава възможност за изследване на това дали е налице 
по-добре представяща се придобиваща банка и придобивана с недобро пред-
ставяне. Индикаторите за представяне се състоят от променливи, улавящи до-
ходността на банките и оперативната ефективност.

3. По-ефективни ли са консолидираните банки в България?

3.1. Банковите сливания и придобивания в България (2001 – 2021 г.)

Банковият сектор у нас се характеризира с динамични процеси на кон-
солидации през годините. Като се тръгне от 1987 г., когато в България функ-
ционират четири банки (БНБ, Българска външно търговска банка, ДСК и Ми-
нералбанк), премине се през 90-те години, характеризиращи се с приватиза-
цията на банките и навлизането на чуждите банки в България, и се стигне до 
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2021 г., когато броят на банките в България е двадесет и три, от които пет са 
клонове на чужди банки. С лиценз за банкова дейност е и Варенголд банк АГ, 
клон София, но не осъществява дейност, поради тази причина е изключена 
от статистиката. За периода от 2001 до 2021 г. могат да бъда откроени общо 
осемнадесет консолидации в банковия сектор (вж. фиг. 2).

15 
 

 
Фиг. 2. Банкови консолидации в България 

(Източник: Bulgarian National Bank  2020). 
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Фиг. 2. Банкови консолидации в България
(Източник: Bulgarian National Bank, 2020)

През периода 2001 – 2007 г. активни при придобиванията са гръцките 
банки, които увеличават пазарния си дял в България. Банка Пиреос придобива 
Хиос и Евробанк, Пощенска банка придобива ДЗИ банк, Националната банка 
на Гърция придобива ОББ. Към 2008 – 2009 г. четири банки (ОББ, Пощенска 
банка, Пиреос и Емпорики) и един банков клон (Алфа банк), които са гръцка 
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собственост, имат пазарен дял в активите на родния банков сектор 28,67% и 
24,37% от печалбата на банковата система (Vachkov 2009: 176). Поради силно-
то отражение на глобалната финансова криза върху гръцкия банков сектор се 
стига до преструктуриране на гръцките субсидиари и решенията им за оттегля-
не от българския пазар. Към 2020 г., след редица смени на собствеността в Бъл-
гария, остава само една гръцка банка – Юробанк и ЕФ Джи Груп (с търговска 
марка Пощенска банка). Тя също така е банката, участвала в най-голям брой 
придобивания, общо три на брой – през 2007 г. ДЗИ банк, през 2016 г. Алфа 
банк и през 2019 г. банка Пиреос. Интересна съдба има друга банка, започнала 
от сливането на две гръцки банки: Емпорики и Търговска банка на Гърция през 
1998 г.; придобита през 2012 г. от френската група Креди Агрикол, продадена 
през 2014 г. на КТБ (малко преди нейния фалит); преименувана в ТБ Виктория, 
за да се стигне до придобиването ѝ от българската Инвестбанк.

Едно от най-значимите сливания на българския банков пазар е през 2006 
г. между Биохим, Хеброс и Булбанк, което формира мегабанка за мащабите 
на родния сектор. Уникредит Булбанк е лидер по активи до 2019 г., когато е 
изместена за кратко от банка ДСК, за да възвърне водещата си позиция през 
2021 г. Всяко консолидиране в сектора води до концентрация на активи и до 
намаляване на конкуренцията в банковата система, както и до отреждане на 
водеща роля на консолидираната банка.

През последните години по-мащабните сливания са придобиването на 
ОББ от белгийската KBC (в лицето на Сибанк), което я прави трета по активи 
в България. Интересен факт е запазването на търговската марка на придоби-
тата банка ОББ като по-разпознаваема на пазара. Другото голяма сливане e за-
почналата през 2018 г. покупката на френската Сосиете Женерал от унгарска-
та ОТП в лицето на ДСК. След приключване на сливането банковата система 
в България има нов лидер по активи: ДСК, но за кратък период.

Към март 2011 г. петте най-големи трезора в България (УниКредит Бул-
банк, ДСК, ОББ, Райфайзенбанк и Пощенска банка) притежават 53,9% от ак-
тивите  на  банковата  система. Пазарните  дялове  на  кредитните  институции 
по активи са: Дъщерни банки от ЕС – 73,7%; клонове на банки от ЕС – 4,1%; 
местни кредитни институции – 19,3%; банки и клонове на банки извън ЕС –  
2,9%. От десетте водещи кредитни институции осем банки са чужди субси-
диари, а два трезора са с български капитал. Пазарната концентрация в бъл-
гарския банков сектор се изразява в превръщане на българската икономика в 
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доминиращ пазар на няколко големи банкови групи (Vachkov 2009).
Навлизането на чуждестранните банки в България може да се обвърже 

и с процеса на приватизация в сектора, въпреки че първата банка с изцяло 
чуждестранен  капитал  в България  е  получилата  лиценз през  1994  г.  – Рай-
файзен банк. През 1990 г., след приватизиране на клоновата мрежа на БНБ, се 
създават голям брой банки – около 70, които след това са консолидирани в по-
големи структури или закрити поради фалити. ОББ е първата приватизирана 
българска банка, създадена е през 1992 г. чрез консолидацията на двадесет и 
две регионални банки. През 1997 г. е продадена от Банковата консолидацион-
на компания на консорциум от инвеститори, като преди това е рекапитализи-
рана от правителството. През 2000 г. контролният и пакет акции е закупен от 
Националната банка на Гърция.

Навлизането на чуждите субсидиари води до стабилизиране на банко-
вия сектор в България. С появата на дъщерните банки на големите европейски 
банкови концерни се внася и рисковата им политика, оперативни модели, съ-
временни и наложени в европейските страни практики, политики и принципи 
на управление по примера на банките майки. През 1997  г.  чуждестранните 
банки представляват близо една трета от банковата система на страната. До-
миниращата роля на чуждите банкови субсидиари започва да предлага редица 
възможности за българския банков сектор. В условията на относително мал-
кия мащаб на страната силната конкуренция между дъщерните банки води до 
позитивни ефекти.

Според собствеността върху активите банките в страната се разпределят 
в следните пет групи: дъщерни банки от ЕС, местни банки, клонове на банки 
от ЕС, банки извън ЕС и клонове на банки извън ЕС. Към септември 2020 г. 
близо 80% от пазарния дял на банките в България е чуждестранен (фиг. 3).
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банкови субсидиари започва да предлага редица възможности за българския банков сектор. В 

условията на относително малкия мащаб на страната силната конкуренция между дъщерните банки 

води до позитивни ефекти.

Според собствеността върху активите банките у нас се разпределят в следните пет групи: 

дъщерни банки от ЕС, местни банки, клонове на банки от ЕС, банки извън ЕС и клонове на банки 

извън ЕС. Към септември 2020 г. близо 80% от пазарния дял на банките в България е чуждестранен 

(вж. фиг. 3).

Фиг. 3. Пазарен дял на банките според собствеността

(Източник: Bulgarian National Bank 2020).

В последните години все по-явна е тенденцията на окрупняване на сектора и намаляване на 

броя на банките. Към средата на 2020 г. 66% от активите на банковия сектор са концентрирани в 

първите пет банки, а 38% от активите в родния банков сектор са концентрирани във водещите две 

банки – УниКредит Булбанк и банка ДСК. Това съсредоточаване на активи поставя водещите банки 

в позиция на маркетмейкъри, а останалите са принудени да се съобразяват с налаганите от тях 

ценови политики.

3.2. Сравнително изследване с пърформанс показатели

За целите на настоящата разработка са изследвани показателите за ефективност при 

четиринадесет сливания на банки в периода 2001 – 2020 г. Разгледани са промените на показателите 

в седемгодишен период: три преди консолидацията и три след нея, като годината на консолидацията 

се счита за нулева. В изследването не са включени: придобиването на банка Пиреос от Пощенска 

Фиг. 3. Пазарен дял на банките според собствеността
(Източник: Bulgarian National Bank 2020)

В последните години е все по-явна тенденцията на окрупняване на сек-
тора и намаляване на броя на банките. Към средата на 2020 г. 66% от активите 
на банковия сектор са концентрирани в първите пет банки, а 38% от активите 
в родния банков сектор са концентрирани в две водещи банки – УниКредит 
Булбанк и банка ДСК. Това съсредоточаване на активи поставя водещите бан-
ки в позиция на маркетмейкъри, като останалите трябва да се съобразяват с 
налаганите от тях ценови политики.

3.2. Сравнително изследване с пърформанс показатели

За целите на тази студия са изследвани показателите за ефективност при 
четиринадесет сливания на банки от 2001 до 2020 г. Разгледани са промените 
на показателите в седемгодишен период: три години преди консолидацията и 
три след нея, като годината на консолидацията се счита за нулева. В изслед-
ването не са включени: придобиването на банка Пиреос от Пощенска банка, 
консолидацията на ДСК и Сосиете Женерал, поради липса на достатъчно дан-
ни за периода след обединенията им. От изследването са изключени придо-
биването на банка Виктория от Инвестбанк и покупката на Кредиагрикол от 
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КТБ, поради фалита на КТБ и вероятното изкривяване на данни. 
Получените данни са на база собствени изчисления, по информация от 

отчетите на банките, представени в БНБ. Изчисленията са по следните фор-
мули:

-	ROA = нетна печалба/общи активи;
-	ROE = нетна печалба/собствен капитал.
Средните стойности на двата показателя за трите години преди консо-

лидацията са съпоставени със средните стойности след консолидацията. Из-
ползвана е и контролна група от банки, за да могат да се изведат промените 
в ефективността, породени от самата сделка, и чрез съпоставка да се елими-
нират   икономическите ефекти, възникнали от различните цикли на иконо-
миката.  За целта  се използва  групирането на банки по размер на  активите, 
въведено от БНБ. Първа група се състои от петте най-големи банки на база 
на общите им активи, втора – от останалите банки, в трета група влизат кло-
новете на чуждестранни банки в България. В предходни години групирането 
на БНБ е стигало до 5 групи, като в студията последните три се разглеждат 
заедно. В разработка е предпочетено това групиране, за да бъдат изследваните 
банки съпоставими и със сходен размер на сумата на активите. Съпоставя-
нето на банка с голям размер на активите с банка със значително по-малък 
размер на активите може да е неточно, тъй като на теория по-голямата банка 
би следвало да реализира по-големи икономии от мащаба и обхвата. Това би 
изкривило стойностите на ефективността. 

Чрез сравнителен анализ на разглежданата и контролната група от бан-
ки се извеждат промените в ефективността, настъпили в резултат на сливания 
и придобивания. Чрез  анализа  се  търсят  отговорите на  два  въпроса:  1)  по-
ефективни ли са банките след тези процеси; 2) по-ефективни ли са слетите 
банки спрямо тези, които не участват в тези процеси.

В таблица 3 е представена методологията на емпиричния анализ за при-
добиването на Юнионбанк от Първа инвестиционна банка.
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Таблица 3 

Показатели при придобиването на Юнионбанк от ПИБ

19 
 

 
(Източник: собствени изчисления). 

Средните стойности на ROA и ROE преди и след придобиването са обобщени в таблица 4. 

Преди придобиването показателите на ПИБ и Юнионбанк се разглеждат заедно. 

 

 

 

Таблица 4  

Показатели при придобиването на Юнионбанк 

 
(Източник: собствени изчисления). 

Година Банка Активи печалба
Собствен 
капитал

ROA ROE 
Средно 

ROA
Средно 

ROЕ
ПИБ 6 101 669 36 503 477 044 0,60% 7,65%

Юнионбанк 1 711 710 4 548 204 291 0,27% 2,23%
Уникредит 11 906 377 232 041 2 009 826 1,95% 11,55%

ДСК 8 559 030 85 318 1 321 779 1,00% 6,45%
ОББ 6 715 464 30 337 1 122 783 0,45% 2,70%

Райфайзенбанк 6 448 320 51 036 947 672 0,79% 5,39%
ПИБ 6 907 337 28 915 511 231 0,42% 5,66%

Юнионбанк 1 646 145 2 705 207 485 0,16% 1,30%
Уникредит 12 658 532 212 496 2 130 768 1,68% 9,97%

ДСК 8 727 648 191 315 1 447 926 2,19% 13,21%
ОББ 6 347 603 -40 915 1 069 832 -0,64% -3,82%

Райфайзенбанк 6 171 745 4 171 908 578 0,07% 0,46%
ПИБ 7 445 943 25 865 538 610 0,35% 4,80%

Юнионбанк 1 449 234 6 993 201 016 0,48% 3,48%
Уникредит 12 728 118 201 585 2 162 274 1,58% 9,32%

ДСК 8 882 401 193 810 1 492 943 2,18% 12,98%
КТБ 6 740 298 71 195 605 563 1,06% 11,76%
ОББ 6 715 118 16 884 1 087 013 0,25% 1,55%

2014 ПИБ 8 645 835 30 455 728 283 0,35% 4,18%
ПИБ 8 681 388 12 687 745 528 0,15% 1,70% 0,15% 1,70%

Уникредит 17 368 317 290 007 2 507 791 1,67% 11,56%
ДСК 11 112 026 305 804 1 596 856 2,75% 19,15%
ОББ 6 540 475 48 907 1 217 792 0,75% 4,02%

Райфайзенбанк 6 459 550 61 615 910 327 0,95% 6,77%
ПИБ 8 852 470 90 191 841 756 1,02% 10,71% 1,02% 10,71%

Уникредит 18 625 832 291 438 2 709 842 1,56% 10,75%
ДСК 11 643 119 282 195 1 537 210 2,42% 18,36%
ОББ 6 831 636 111 261 1 082 343 1,63% 10,28%

Пощенска банка 6 818 262 119 570 1 147 985 1,75% 10,42%
ПИБ 8 642 557 85 430 929 249 0,99% 9,19% 0,99% 9,19%

Уникредит 19 096 088 297 653 2 853 255 1,56% 10,43%
ДСК 12 144 772 262 024 1 557 622 2,16% 16,82%

Пощенска банка 7 420 982 136 265 1 236 587 1,84% 11,02%
ОББ 7 358 140 -51 025 976 061 -0,69% -5,23%

2012

0,29% 3,48%

0,54% 4,96%

2011

0,43% 4,94%

1,05% 6,52%

2017
1,21% 8,26%

1,27% 8,90%

2016
1,84% 12,45%

2015
1,53% 10,37%

2013

0,41% 4,14%

Средно ROA 
преди сливане

Средно ROA 
след сливане

Средно ROЕ 
преди сливане

Средно ROЕ 
след сливане

ПИБ 0,38% 0,72% 4,19% 7,20%
Група 1 0,95% 1,53% 6,79% 10,36%

(Източник: Собствени изчисления)

Средните стойности на ROA и ROE преди и след придобиването са об-
общени в табл. 4. Преди придобиването показателите на ПИБ и Юнионбанк 
се разглеждат заедно.
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ДСК 8 882 401 193 810 1 492 943 2,18% 12,98%
КТБ 6 740 298 71 195 605 563 1,06% 11,76%
ОББ 6 715 118 16 884 1 087 013 0,25% 1,55%

2014 ПИБ 8 645 835 30 455 728 283 0,35% 4,18%
ПИБ 8 681 388 12 687 745 528 0,15% 1,70% 0,15% 1,70%

Уникредит 17 368 317 290 007 2 507 791 1,67% 11,56%
ДСК 11 112 026 305 804 1 596 856 2,75% 19,15%
ОББ 6 540 475 48 907 1 217 792 0,75% 4,02%

Райфайзенбанк 6 459 550 61 615 910 327 0,95% 6,77%
ПИБ 8 852 470 90 191 841 756 1,02% 10,71% 1,02% 10,71%

Уникредит 18 625 832 291 438 2 709 842 1,56% 10,75%
ДСК 11 643 119 282 195 1 537 210 2,42% 18,36%
ОББ 6 831 636 111 261 1 082 343 1,63% 10,28%

Пощенска банка 6 818 262 119 570 1 147 985 1,75% 10,42%
ПИБ 8 642 557 85 430 929 249 0,99% 9,19% 0,99% 9,19%

Уникредит 19 096 088 297 653 2 853 255 1,56% 10,43%
ДСК 12 144 772 262 024 1 557 622 2,16% 16,82%

Пощенска банка 7 420 982 136 265 1 236 587 1,84% 11,02%
ОББ 7 358 140 -51 025 976 061 -0,69% -5,23%

2012

0,29% 3,48%

0,54% 4,96%

2011

0,43% 4,94%

1,05% 6,52%

2017
1,21% 8,26%

1,27% 8,90%

2016
1,84% 12,45%
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1,53% 10,37%

2013

0,41% 4,14%

Средно ROA 
преди сливане

Средно ROA 
след сливане

Средно ROЕ 
преди сливане

Средно ROЕ 
след сливане

ПИБ 0,38% 0,72% 4,19% 7,20%
Група 1 0,95% 1,53% 6,79% 10,36%

(Източник: Собствени изчисления)

По  идентичен  начин  са  изследвани  показателите  за  ефективност  при 
всички разгледани консолидации. Обобщените резултати са представени гра-
фично в приложения 1, 2, 3 и 4. Възвръщаемостта на собствения капитал за 
придобиванията на Хиос и Евробанк от банка Пиреос не е изследвана, тъй 
като към тези сделки банка Пиреос е клон на гръцката Пиреос и нивата на 
собствен капитал са ниски, което води до високи стойности на показателя. 

За ROA се наблюдава повишение на показателя в седем консолидации 
след процесите и намаление при шест от сливанията (табл. 5). При консоли-
дацията на Евробанк и Пиреос показателят не се променя съществено. При 
ROE се наблюдава повишение на показателя в шест сделки и намаляване на 
стойността на показателя при шест от тях. При съпоставяне с банките от кон-
тролната група ROA e с по-високи стойности при четири сливания за консо-
лидиращите се банки в сравнение със средния ROA на банките от контролна-
та група, а в десет случая е с по-ниски стойности в сравнение с контролна-
та група. При ROE резултатите са сходни. Показателят на консолидираната 
банка е по-висок при три от сделките в сравнение с банките от групата, при 
девет от сделките е с по-ниски стойности (вж. табл. 5). В приложения 5 и 6 
са описани банките, формиращи контролните  групи,  с  които  се  съпоставят 
консолидиращите се банки.
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Таблица 5 

Промени в ROA и ROE след сливане
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(Източник: собствени изчисления). 

От получените резултати не може да се заключи категорично, че сливанията и 

придобиванията в банковия сектор в България се отразяват позитивно на ефективността. Анализът на 

данните показва, че M&As процесите на банки от първа група водят до повишение на ефективността, 

докато консолидациите на банки от втора и трета група имат негативен ефект. Анализът 

потвърждава, че големите банки в България са по-ефективни след консолидационни процеси и не 

открива позитиви за средните и малките банки. След като подобрения в ефективността се доказват 

основно при сливания на големи банки, причините и мотивите за консолидациите могат да бъдат 

търсени в стремежа на банките да увеличат пазарния си дял и да намалят конкуренцията в сектора. 

Както е известно от литературата, намаляването на броя на банките и конкуренцията между тях може 

да окаже положително влияние върху стабилността на сектора. По-конкретно става въпрос за така 

наречената хипотеза „концентрираност – стабилност” (Georgiev  et al.  2017). 

Емпиричното изследване потвърждава хипотезата, че консолидираните бански повишават 

ефективността си при големите банки, но за малките и средните хипотезата е отхвърлена. Те не 

успяват да повишат ефективността си при M&As. При сравнение с неконсолидиращите се банки 

хипотезата е отхвърлена, тъй като едва при четири случая ефективността на консолидираните банки 

е по-висока.  

   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изменението на банковата ефективност е многопластов и многозначим проблем, като в 

различните страни е с различни измерения. Изследването на ефективността на сливанията и 

придобиванията в банковия сектор в България показва, че големите банки са по-ефективни след 

Група Банка ROA ROE
ROA спрямо 

контролна група
ROE спрямо 

контролна група

ОББ/НБГ намаление повишение намаление намаление
Хипоферайнс/Биохим повишение намаление намаление намаление

Булбанк/Хеброс/Биохим повишение повишение повишение повишение
ДЗИ/Пощенска Банка повишение намаление намаление намаление

Юнионбанк/ПИБ повишение повишение намаление намаление

Алфа банк/Пощенска банка повишение повишение повишение повишение

ОББ/Си Банк намаление намаление намаление намаление
Нефтинвест/Инвестбанк намаление намаление намаление намаление
НЛБ/Банка Изток Запад повишение повишение намаление намаление

Стопанска и инвестиционна 
банка/Си банк

намаление намаление намаление намаление

НЛБ/Ти Би Ай повишение повишение повишение повишение
Емпорики/Креди агрикол намаление намаление намаление намаление

Пиреос/Хиос намаление повишение
Евробанк/Пиреос без промяна намаление

2

3

1

(Източник: Собствени изчисления)

При сливания и придобивания на банки от първа група ROA се пови-
шава в пет случая, ROE – при четири от сделките, и намаляват в два и три от 
разгледаните  случаи. В  сравнение  с  неконсолидиращите  се  банки  от  първа 
група и двата показателя са по-високи при две от консолидациите, и по-ниски 
при пет от сливанията (приложение 1 и приложение 2). 

При разгледаните сливания и придобивания на банки от втора група и 
двата показателя се повишават след две от сливанията, а намаляват след три 
от тях. Съпоставени с останалите банки от втора група едва след една консо-
лидация показателите са с по-високи стойности, докато при четири от сделки-
те са с по-ниски стойности. При сливанията на банки от трета група ROA не 
променя стойностите си значително при една от консолидациите и намалява 
при втората (приложение 3 и приложение 4).

Към изследването с двата пърформанс показателя е добавено и изслед-
ване на промяната в пазарния дял на активите за същия период преди и след 
сделката. Изследването цели да покаже дали консолидираните банки успяват 
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да увеличат пазарния дял на активите си спрямо своите правоприемници или 
след транзакцията се стига до намаляване на стойността на активи (табл. 6). 
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Таблица 6  
Пазарен дял на активите 

 
(Източник: Собствени изчисления) 

Банка Промяна
2001 2002 2003

ОББ/НБГ 12,50% 11,27% 10,41% ↓
2000 2002 2003 2004

Пиреос/Хиос 0,67% 0,67% 1,35% 1,71% ↑
1999 2000 2001 2003 2004 2005

Нефтинвестбанк/ 
Инвестбанк

1,13% 1,03% 0,82% 0,59% 0,63% 0,97% ↓

1999 2000 2001 2003 2004 2005
Хипоферайнс банк 0,84% 1,41% 1,34%
Биохим 5,26% 5,32% 5,27%
Общ пазарен дял 6,09% 6,73% 6,61%

2002 2003 2004 2006 2007 2008
Евробанк 1,46% 1,67% 1,71%
Пиреос 0,67% 1,35% 1,71%
Общ пазарен дял 2,13% 3,02% 3,42%

2003 2004 2005 2007 2008 2009
НЛБ /Банка Изток 
Запад 0,11% 0,28% 0,33% 0,33% 0,31% 0,29% −

2004 2005 2006 2008 2009 2010
Булбанк 14,45% 10,37% 9,98%
Хеброс 2,46% 2,90% 2,19%
Биохим 7,85% 8,59% 6,91%
Общ пазарен дял 24,76% 21,86% 19,07%

2004 2005 2006 2008 2009 2010
СИИ банка/ СИ банк 3,13% 3,59% 3,27% 2,65% 2,71% 2,54% ↓

2004 2005 2006 2008 2009 2010
ДЗИ Банка 2,91% 3,10% 2,46%
Пощенска банка 4,69% 5,17% 6,80%
Общ пазарен дял 7,60% 8,26% 9,26%

2008 2009 2010 2012 2013 2014
НЛБ/ТБИ 0,31% 0,29% 0,27% 0,23% 0,48% 0,56% ↑

2009 2010 2011
Емпорики/Креди 
Агрикол

0,68% 0,76% 0,72% ↓

2011 2012 2013 2015 2016 2017
Юнионбанк 2,23% 2,00% 1,69%
ПИБ 7,94% 8,38% 8,68%
Общ пазарен дял 10,17% 10,38% 10,37%

2013 2014 2015 2017 2018 2019
Алфа банк 4,26% 4,30% 1,22%
Пощенска банка 6,64% 7,22% 6,57%
Общ пазарен дял 10,91% 11,52% 7,79%

2015 2016 2017 2019
ОББ 7,47% 7,42% 7,52%
СИ банк 3,07% 3,37% 3,70%
Общ пазарен дял 10,54% 10,79% 11,22%

2020

10,66% 9,78%

↑

↑

↓

−

↓

↓

↓

2013

0,47%

9,92% 9,61% 8,84%

7,59% 7,78% 9,79%

15,83% 16,25% 15,29%

7,82% 8,50% 8,56%

6,49% 7,85% 8,59%

3,73% 6,04% 5,95%

Преди сливане След сливане
1999

12,39%
1999

0,84%
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Таблица 6  
Пазарен дял на активите 

 
(Източник: Собствени изчисления) 

Банка Промяна
2001 2002 2003

ОББ/НБГ 12,50% 11,27% 10,41% ↓
2000 2002 2003 2004

Пиреос/Хиос 0,67% 0,67% 1,35% 1,71% ↑
1999 2000 2001 2003 2004 2005

Нефтинвестбанк/ 
Инвестбанк

1,13% 1,03% 0,82% 0,59% 0,63% 0,97% ↓

1999 2000 2001 2003 2004 2005
Хипоферайнс банк 0,84% 1,41% 1,34%
Биохим 5,26% 5,32% 5,27%
Общ пазарен дял 6,09% 6,73% 6,61%

2002 2003 2004 2006 2007 2008
Евробанк 1,46% 1,67% 1,71%
Пиреос 0,67% 1,35% 1,71%
Общ пазарен дял 2,13% 3,02% 3,42%

2003 2004 2005 2007 2008 2009
НЛБ /Банка Изток 
Запад 0,11% 0,28% 0,33% 0,33% 0,31% 0,29% −

2004 2005 2006 2008 2009 2010
Булбанк 14,45% 10,37% 9,98%
Хеброс 2,46% 2,90% 2,19%
Биохим 7,85% 8,59% 6,91%
Общ пазарен дял 24,76% 21,86% 19,07%

2004 2005 2006 2008 2009 2010
СИИ банка/ СИ банк 3,13% 3,59% 3,27% 2,65% 2,71% 2,54% ↓

2004 2005 2006 2008 2009 2010
ДЗИ Банка 2,91% 3,10% 2,46%
Пощенска банка 4,69% 5,17% 6,80%
Общ пазарен дял 7,60% 8,26% 9,26%

2008 2009 2010 2012 2013 2014
НЛБ/ТБИ 0,31% 0,29% 0,27% 0,23% 0,48% 0,56% ↑

2009 2010 2011
Емпорики/Креди 
Агрикол

0,68% 0,76% 0,72% ↓

2011 2012 2013 2015 2016 2017
Юнионбанк 2,23% 2,00% 1,69%
ПИБ 7,94% 8,38% 8,68%
Общ пазарен дял 10,17% 10,38% 10,37%

2013 2014 2015 2017 2018 2019
Алфа банк 4,26% 4,30% 1,22%
Пощенска банка 6,64% 7,22% 6,57%
Общ пазарен дял 10,91% 11,52% 7,79%

2015 2016 2017 2019
ОББ 7,47% 7,42% 7,52%
СИ банк 3,07% 3,37% 3,70%
Общ пазарен дял 10,54% 10,79% 11,22%

2020

10,66% 9,78%

↑

↑

↓

−

↓

↓

↓

2013

0,47%

9,92% 9,61% 8,84%

7,59% 7,78% 9,79%

15,83% 16,25% 15,29%

7,82% 8,50% 8,56%

6,49% 7,85% 8,59%

3,73% 6,04% 5,95%

Преди сливане След сливане
1999

12,39%
1999

0,84%

(Източник: Собствени изчисления)

При четири от разгледаните сливания се отчита увеличение на пазар-
ния дял спрямо банките правоприемници, но при осем се отчита намаление. 
При две от сделките не се забелязва съществена промяна. През разгледаните 
години се забелязва траен тренд на увеличение на общата сума на активите в 
банковата система, като това следва да изключи възможността за свиване на 
обема на активите в банковата система поради влияние на макроикономиче-
ски фактори (табл. 6). 

Връзката  между  пазарен  дял  и  ефективност  след  консолидациите  е 
представена в табл. 7. При три от обединените банки се повишават и двата 
показателя, при пет от тях намаляват, а при една няма съществена промяна 
на показателите. Поради ограничеността на извадката и разнопосочните ре-
зултати не може да бъде изведен тренд и зависимост между двата показателя.
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При четири от разгледаните сливания се отчита увеличение на пазарния 

дял спрямо банките правоприемници, но при осем се отчита намаление. При две 

от сделките не се забелязва съществена промяна. През разгледаните години се 

забелязва траен тренд на увеличение на общата сума на активите в банковата 

система, като това следва да изключи възможността за свиване на обема на 

активите в банковата система поради влияние на макроикономически фактори 

(табл. 6).  

Връзката между пазарен дял и ефективност след консолидациите е 

представена в табл. 7. При три от обединените банки се повишават и двата 

показателя, при пет от тях намаляват, а при една няма съществена промяна на 

показателите. Поради ограничеността на извадката и разнопосочните резултати 

не може да бъде изведен тренд и зависимост между двата показателя. 

Таблица 7  

Пазарен дял - ефективност 

Консолидация ОББ/НБГ Пиреос/Хиос
Нефтинвестбанк

/ Инвестбанк
Хипоферайнс 
банк/Биохим/

Евробанк/
Пиреос

НЛБ/Банка 
Изток 
Запад

Алфа 
банк/Пощенска 

банка
Пазарен дял ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ − ↓
Ефективност ↓ ↓ ↓ ↑ − ↑ ↑

Консолидация
Булбанк
/Хеброс/
Биохим

СИИ банка/СИ 
банк

ДЗИ/Пощенска 
банка

НЛБ/ТБИ
Емпорики

/Креди 
агрикол

Юнион 
банк/ПИБ

ОББ/СИ банк

Пазарен дял ↓ ↓ − ↑ ↓ ↓ ↓
Ефективност ↑ ↓ − ↑ ↓ ↑ ↓  

(Източник: Собствени изчисления) 

От получените резултати е трудно да се заключи категорично, че 

сливанията и придобиванията в банковия сектор на България имат позитивен 

ефект върху ефективността. Анализът на данните показва, че процесите по 

сливания и придобивания на банки от първа група водят до повишение на 

ефективността, докато консолидациите на банки от втора и трета група имат 

негативен ефект върху ефективността. В сравнение с контролната група на 

неконсолидиращи се банки показателите за ефективност на обединените банки са 

по-ниски в по-голям брой от разглежданите случаи, което отхвърля хипотезата, че 

(Източник: Собствени изчисления)

От получените резултати е трудно да се заключи категорично, че сли-
ванията  и  придобиванията  в  банковия  сектор  на  България  имат  позитивен 
ефект върху ефективността. Анализът на данните показва, че процесите по 
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сливания и придобивания на  банки от първа  група  водят  до повишение на 
ефективността, докато консолидациите на банки от втора и трета група имат 
негативен ефект върху ефективността. В сравнение с контролната група на не-
консолидиращи се банки показателите за ефективност на обединените банки 
са по-ниски в по-голям брой от разглежданите случаи, което отхвърля хипо-
тезата, че те успяват да бъдат по-ефективни спрямо банките, които не участ-
ват в консолидационни процеси. След като подобрения в  ефективността  се 
доказват основно при сливания на големите банки, причините и мотивите за 
консолидациите могат да бъдат търсени в стремежа на банките за увеличаване 
на пазарния им дял и намаляване на конкуренцията в сектора. Както е извест-
но от литературата, намаляването в броя на банките и конкуренцията меж-
ду тях може да окаже положително влияние върху стабилността на сектора. 
По-конкретно става въпрос за така наречената хипотеза „концентрираност –  
стабилност” (Georgiev et al. 2017).

Емпиричното  изследване  частично  потвърждава  хипотезата,  че  кон-
солидираните банки повишават ефективността си спрямо банките, които ги 
формират (основно при банките от първа група). При сравнение с неконсоли-
диращите се банки хипотезата за повишаваща се ефективност е отхвърлена, 
тъй като едва при четири от четиринадесет случая ефективността на консоли-
дираните банки е по-висока. 

Заключение

Изменението в банковата ефективност е многопластов и многозначим 
проблем, като в различните страни е с различни измерения. Изследването на 
ефективността на  сливанията и придобиванията  в  банковия  сектор на Бъл-
гария показва, че банките от първа група (големите банки) са по-ефективни 
след процеси на сливания спрямо формиращите ги банки. Това доказва, че те 
успяват да реализират по-големи икономии от мащаба и обхвата и да бъдат 
по-ефективни. Съпоставянето с банки, които не участват в процеси на сли-
вания и придобивания, поставя под въпрос положителното влияние на слива-
нията върху ефективността. Това следва да постави редица въпроси относно 
мотивите за сливане и придобиване, както и планирани, и правилно управля-
вани  ли  са  тези  процеси. Акционерите  на  банки,  планиращи  да  пристъпят 
към консолидации, следва да обмислят водещите мотиви зад тези процеси и 
дали целевите резултати могат да бъдат постигнати, както и дали банковите 
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ръководства имат необходимата експертиза и готовност да управляват подоб-
ни  процеси  в  съответствие  с  поставените  цели.  Спецификата  на  сектора  и 
концентрацията  на  активи  в  банките  от  първа  група  показват  положителна 
релация по отношение на връзката между мащаб и ефективност. 

Поради разгледаните ограничения на традиционните методи за анализ 
и достоверността на представяните от банките данни получените резултати 
следва да се разглеждат с повишено внимание. Трябва да се отчете и ограни-
чеността на извадката от данни, за да се потвърдят или отхвърлят получените 
емпирични резултати. Тази студия може да бъде до развита чрез: 

 • Използване на други методи за анализ. Проблемът може да бъде из-
следван по-подробно с алтернативни модели: анализ на обвиване на данните 
(DEA), анализ на стохастичната граница (SFA) и метода на разликата в разли-
ките (DD). Такъв тип изследване дава оценка на разглеждания проблем през 
многомерен подход и по-широк поглед върху получените емпирични резул-
тати.

 • Изследване на ефективността и на чуждестранни банки, които участ-
ват в консолидационни процеси, както и корелацията на мащаба с ефектив-
ността.

 • Анализ на последиците от пазарната концентрация върху стабилност-
та, рентабилността и ефективността на сектора. Намаляването на конкурен-
цията води до повишаване на стабилността, но също така и до създаването 
на системно значими банки и проблеми като „твърде големи за да фалират“ 
(„Too Big To Fail“) и „свръхбанкиране”, които поставят различен ракурс върху 
стабилността на банковия и финансовия сектор.
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ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАНКОВИТЕ КОНСОЛИДАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

докт. Стефан Куцаров

Резюме

Банковите  сливания  и  придобивания  водят  до  различни  промени  в  банковия  и 
финансовия сектор на всяка държава. Те оказват пряко влияние върху ефективността на 
банките и тяхното оперативно представяне. Основната цел на студията е да изследва про-
мените в  ефективността на консолидиращи се банки спрямо тези,  които не участват в 
подобни процеси, т.е. да анализира връзката „мащаб – ефективност“ в банковия сектор в 
България. За измерване на ефективността са използвани пърформанс показателите ROA 
и ROE в седем годишен период. Получените резултати показват, че консолидациите на 
банки от първа група водят до повишение на ефективността, но при  консолидациите на 
банки от втора и трета група такава тенденция не се наблюдава. Емпиричното изследване 
частично потвърждава хипотезата, че консолидираните банки повишават ефективността 
си спрямо банките, които ги формират, основно при банките от първа група. Сравнението 
между консолидирани и неконсолидиращи се банки показва, че сливанията и придобива-
нията не са сигурен подход за повишаване на банковата ефективност.

Ключови думи: банки, сливания и придобивания, ефективност

ABOUT THE EFFICIENCY OF BANKING CONSOLIDATIONS IN BULGARIA

PhD Student Stefan Kutsarov

Abstract

Bank mergers and acquisitions are leading to different changes in the bank and financial 
sector in each country. They have a direct impact on the efficiency of banks and their operational 
performance. The main objective of this paper is to investigate the changes in the efficiency of 
consolidated banks compared to those that do not participate in such processes, i.e., to analyze the 
relationship "scale - efficiency" in the banking sector in Bulgaria. For measuring the efficiency 
are used performance indicators ROA and ROE in seven years. The results show that the M&As 
of banks from the first group lead to an increase in efficiency, but such a trend is not observed 
in banks from the second and third groups. Empirical research partially confirms the hypothesis 
that consolidated banks increase their efficiency compared to the banks that form them mainly 
in the banks of the first group. Comparison of consolidated and non-consolidated banks shows 
that mergers and acquisitions are not a secure approach to increasing banking efficiency.

Keywords: banks, M&As, efficiency



244

Съдържание

Въведение ..........................................................................................................203

1. Концептуална рамка....................................................................................204
1.1.  Банкови сливания и придобивания:  

теоретични основи ...............................................................................204
1.2.  Хипотези за влиянието на сливанията  

и придобиванията върху банковата ефективност ..............................208

2. Методология на изследването ....................................................................212
2.1.  Обзор на моделите за измерване  

на банковата ефективност ...................................................................212
2.2.  Предимствата на анализа  

на финансовите съотношения .............................................................215

3. По-ефективни ли са консолидираните банки в България? ................220
3.1.  Банковите сливания и придобивания  

в България (2001 – 2021 г.) ..................................................................220
3.2.  Сравнително изследване  

с пърформанс показатели ....................................................................224

Заключение ........................................................................................................231

Приложения ......................................................................................................233

Използвана литература ...................................................................................239

Резюме на български език ..............................................................................243

Резюме на английски език ..............................................................................243



245



246

Редактор Савина Богданова
Предпечатна подготовка Венета Кишева

Издателство „Наука и икономика”
Икономически университет – Варна

Даден за печат 2021 г.  Издателски коли 17,00
Формат 70х100/16    Тираж 150

Адрес: Икономически университет – Варна,
бул. „Княз Борис І” 77 

Секретар Емилия Киречева, 0882164725, godishnik@ue-varna.bg 

Печатна база
на Икономически университет – Варна

ISSN 0861-6752


