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JEL: G12, G14

ОЦЕНКА НА СЛАБАТА ФОРМА НА ЕФЕКТИВНОСТ
И ПАЗАРНИЯТ РИСК НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

доц. д-р Йорд ан Йорданов

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
ὼ +1, която би могло, която би могло да бъде направена въз основа на информацията в период
t, е просто ὼ .

ῴ(ὼ +1/  ) = ὼ ,, (1)

където:
ῴ(е математическо очакване;
  ) – информационен набор в момент ὸ;;
ὼ ,– цена на акция в момент ὸ;.
Следователно, очакваната стойност на изменението на цените е

ῴ(ὼ +1 − ὼ /  ) = 0..
За да бъде валиден моделът „справедлива игра”, не следва да е възмож-

но по никакъв начин наборът от информация   )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   ). При тестовете на т.нар. слаба форма на
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ефективност информационният набор   )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 (‐ +1 =   +1 − ὢ ).. 
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 ὼ  се приема като независима и се дефинира като:

‐ = ὼ ὼ −1                                                                                            

ὼ = ὼ + ‐

(2)

или

ὼ = ὼ −1 + ‐

Ὁ(‐ ) =

, (3)

където ,
−1 + ‐

Ὁ(‐ ) = 0, Ὁ(‐ 2) = „2 

ὼ
( | )

и Ὁ(‐ ‐ ) = 0    ὸ ≠ ί, т.е.,

ὼ +1

, т.е., ‐  е бял шум.
Ако знаехме миналите цени

„2

ὼ , прогнозата за, прогнозата за

    ὸ ≠

ὼ +1 би била

ὼ +1 = Ὁ(ὼ +1|ὼ . . . . ὼ1) 

ὼ = ὼ + ‐

, (4)
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което е очакваната стойност на

    ὸ ≠

ὼ +1 условно от предишните стойности

„2

ὼ , прогнозата за.
Понеже ὼ +1 = ὼ + ‐ +1,

ὼ + Ὁ(‐ +1) = ὼ

, прогнозата за един период напред е:
ὼ +1 = ὼ + ‐ +1

ὼ +1 = ὼ + Ὁ(‐ +1) = ὼ , (5)

така че цялата информация, необходима за да се прогнозира

„2

ὼ , прогнозата за, се съдържа
вече в неговите последни стойности. Подобно на това прогнозата за n периода
напред също е

ὼ + = ὼ + Ὁ�∑ ‐ +=1 = ὼ ,                                                                , (6)

което означава, че оптималната прогноза на ὼ +  е самото

„2

ὼ , прогнозата за.
Ако стохастичният процес е описан от „случайно блуждаене“, то после-

дователните промени на

„2

ὼ , прогнозата зане трябва да корелират, понеже
ὼ

(ὼ +1 ὼ ) = ‐ +1, 

(ὼ ὼ −1) = ‐ , 

ὅέὺ[(ὼ +1 ὼ ), (ὼ ὼ −1)] = 0. .

Това следва да е вярно не само за последователните промени на

„2

ὼ , прогнозата за, но и
за промените между

„2

ὼ , прогнозата заи ὼ + ,, 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.

Положителната асиметрия е състояние, при което дясната страна на раз-
пределението е по-дълга или по-дебела. Средното и медианата ще са по-голе-
ми от модата. Отрицателната асиметрия е състояние, при което лявата страна
на разпределението е по-дълга или по-дебела. Средното и медианата ще са по-
малки от модата. Асиметрията използва третите момента на вероятностното
разпределение около средното и се изчислява по следния начин:

Ὓ = Ὁ �( − )3

( )3 .

Така асиметрията (Ὓ ) е равна на третия момент, разделен на стандарт-
ното отклонение на куб (Gujarati 2003). Разпределение, чиято асиметрия е 0,
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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:

ὑ = Ὁ �( − )4

( )4 .

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 отADF теста за стационарност (случайно блуждаене)
за периода 30.10.2000 – 1.06.2020 г.

(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 Ὑ  
обозначава t-та възвръщаемост на стационарен динамичен ред от T възвръща-
емости и нека Ὅ  бъде последователност от n = 2 преходни маркови състояния.
Тези състояния се дефинират по следния начин:

Ὅ = �
1Ὑ > 0

0Ὑ ≤ 0
.

Така динамичните редове на възвръщаемостта Ὑ се трансформират в
дихотомна последователност от две състояния на Марков. Динамичните ре-
дове Ὅ  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 (Ὅ  ). 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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ὔ иὓозначават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго. Такаозначават броя на случаите на преходи от едно състояние в друго.
Така ὔ00

ὓ00

е броят на наблюдаваните 0, когато предишната последователност на
състоянието е 00 и

ὔ00
ὓ00 е броят на наблюдаваните 1, когато предишната после-

дователност на състояния е 00. Съответните вероятности за преход могат да
бъдат определени като:

00 0 0 2 0 1= − −P I I It t t,

01 0 0 2 1 1= − −P I I It t t,

10 0 1 2 0 1= − −P I I It t t,

11 0 1 2 1 1= − −P I I It t t, ,

Ὅкъдето Ὅ е реализация на състояние n (n = 0,1), в период ὸ..
Прилагайки функцията на вероятността (Chaw 1983; Poirier 1995;

Azzalini 1996) ὒ(Ὓ ,Ώ,“), намираме стойността на четирите неизвестни параметъра,, намираме стойността на четирите неизвестни па-
раметъра, Ώ = [‗00‗01‗10‗11]

“

чрез максимизиране на функцията на макси-
малното правдоподобие (МП). Съществува обаче трудност, причинена от на-
личието на първоначалното състояние “ във функцията на логаритмичната
вероятност, т.е.:

ὒ(Ὓ ,Ώ,“) = ὰέὫ “ + ∑ ὔ ὰέὫ‗ +∑ ὓ ὰέὫ( 1 − ‗ )11
=00

11
=00          Ὅ1 = Ὅ2 = 1, 

Ὓ {Ὅ } “където

“)

Ὓ е реализацията на

ὰέὫ‗

{Ὅ }, а, а “ е вероятността за началните състояния.
Включването на първоначалното състояние изисква итеративно решение на Ώ, а, 
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 “ 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

ὰέὫ‗

{Ὅ }, анаистина е започнал в момент ὸ = 1..
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 ‗ се изчисляват от съкратената функция на вероятността, 
се изчисляват от съкратената функция на вероятността, т.е. без да се взема
предвид аргументът “. По този начин оценките на максималната вероят-
ност на ‗ се изчисляват от съкратената функция на вероятността,, ὔ /�ὔ +ὓ  и нейната асимптотична дисперсия „2�‗ =‗ ὔ

‗ �1− ‗ /�ὔ +ὓ  са свързани със средното и дисперсията на биномно-
то разпределение. Например максималното правдоподобие на вероятността и
асимптотичната дисперсия за ‗00 ще бъдат съответно: ‗̂00 = ὔ00/(ὔ00 +ὓ00)  
и „2(‗00) = ‗̂00�1− ‗̂00 /(ὔ00 +ὓ00).

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-
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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 иWatson, (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
‗00 = ‗11

11

следва да е спазено. Следователно хипотеза 1 (Рационални балони)
е , а хипотеза 2 (случаен процес) е ‗00 = ‗11следва

11

, а хипотеза 2 (случаен процес)
е ‗00 = ‗01 = ‗10 = ‗11.

[ ( )

. Значимостта на хипотезите се оценява чрез тестова
характеристика на максималното правдоподобие (LRT, Likelihood-Ratio Test):
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ὒὙὝ = 2[ὒ(Ώ ) − ὒ(Ώ )] ∼ …2,

ὒ(Ώ )където

[ὒ(Ώ )

ὒ(Ώ ) е логаритъмът на функцията на правдоподобието, оценена без
ограничения по отношение на параметрите, а ὒ(Ώ ) е логаритъмът на функ-
цията на правдоподобието, оценена при ограничени параметри. Тестът на
коефициента на вероятност има асимптотично разпределение …2, където n е равно на броя на, 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 – ‗00 и ‗11. В
случая с ALB, ‗00=0.596, a ‗11=0.488, което=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, ‗00 = ‗11, 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 ‗00=0.566 и 
‗11=0.488, което=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: �00 = �01 = �10 = �11. Критични. 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
съответнопри1%и5%степеннадостоверностотхвърлямехипотезатазаSOFIX
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-
верностзаподпериода7.06.20004–1.10.2007г., аH2–заподпериода8.10.2007– 
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 (-)

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.
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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%,



130

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.
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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.
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Фиг. 2. Риск и възвръщаемост за извадката от акции на БФБ
за периода ноември 2000 – юни 2020 г.

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
между 0.5 и +0.5. С особено високи стойности на асиметрия са ALUM, BHC,
HSOF и IHLBL.

2.2. Едноиндексен (пазарен) модел, системен и специфичен риск

Случайно наблюдение на движението на цените на акциите показва, че
когато пазарният индекс се повишава, повечето от акциите повишават цените
си и обратно – когато пазарът се понижава, повечето от акциите понижават
цените си. Това ни навежда на мисълта, че цените на отделните акции може би
корелират помежду си, поради това, че върху тях се оказва въздействие от общ
за всички акции фактор, а именно, пазарът или пазарният индекс. Ето защо,
възвръщаемостта на даден актив може да бъде изразена и по следния начин:

Ὑ = ὥ +  Ὑ ,                                                             (7)

където:
ὥ  

Ὑ

е фракция от възвръщаемостта на актив i, която не зависи от пазар-
ната възвръщаемост и е случайна променлива;

Ὑ   



– норма на възвръщаемост на пазарния индекс, случайна промен-
лива; Ὑ

  – константа, измерваща очакваните промени на Ὑ  при дадени про-
мени в Ὑ   


.

Това уравнение разделя възвръщаемостта на акция на две части. Едната,
зависима от пазара, и втората – независима от него.

Ὑ

  измерва колко чувстви-
телна е възвръщаемостта на актив спрямо възвръщаемостта на пазара. Когато
например

Ὑ

  =2, това означава, че възвръщаемостта на акция се очаква да на-
расне (намалее) с 2%, когато пазарът нарасне (намалее) с 1 %.

Членът ὥ  

Ὑ

представя тази част от възвръщаемостта на актива, която не е
чувствителна (т.е. независима) спрямо възвръщаемостта на пазарния индекс.
Удобно е членът ὥ  

Ὑ

да бъде разделен на две части. Нека ὥ  

Ὑ

е очакваната стой-
ност на ὥ  

Ὑ

и – случайният (неизвестен) елемент на ὥ  . Тогаваὥ

ὥ =  + ‐ , където, където ‐ , къдетоима очаквана стойност, равна на нула. Уравне-
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нието за възвръщаемостта на актив вече може да бъде написано по следния
начин:

Ὑ =  +  Ὑ + ‐ .                                             

‐

(8)

Следва да повторим, че ‐ , къдетои Ὑ   



са случайни променливи. Всяка от тях
има вероятностно разпределение, средно и стандартно отклонение. Нека да
обозначим техните стандартни отклонения съответно като „  и „ . Анализът до тук не включва никакви. 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 ‐ , къдетоне корелира с Ὑ   



. Това би означавало, че‐

ὧέὺ(‐ ,Ὑ ) = Ὁ�(‐ − 0) Ὑ − Ὁ(Ὑ ) = 0. 

‐ ὙАко ‐ , къдетоне корелира с Ὑ   



, това показва колко добре уравнение 8 описва
възвръщаемостта на който и да е актив като независима от възвръщаемостта
на пазара. Оценките на  , ,   и „2  в повечето случаи се намират с помощта
на регресионен анализ (метод на най-малките квадрати, МНМК). Регреси-
онният анализ е метод, гарантиращ, че ‐ , къдетои Ὑ   



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 ‐ , къдетое независима от
‐ за всички стойности на i и j, или Ὁ�‐ ‐ = 0. 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
Ὑ =  +  Ὑ + ‐ и приеманията за остатъчния член на грешките:

По конструкция на МНМК:

1.Средното на ‐ =Ὁ(‐ ) = 0.

По приемане:
1. Индексът не корелира с уникалната възвръщаемост на актива
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Ὁ ‐ �Ὑ − Ὁ(Ὑ ) =  ὧέὺ(Ὑ , ‐ ) = 0.

2. Активите са свързани единствено чрез пазара

Ὁ�‐ ‐ = ὧέὺ�‐ , ‐ = 0.

Cov(‐ , ‐ ) = 0 ∀Ὧ
3. Членът на грешките не автокорелира

Cov(‐ , ‐ + ) = 0 ∀Ὧ.

Приемането по т. 3 означава, че изразът на регресионната грешка не
може да бъде прогнозиран, т.е. той е непредвидим.

По дефиниция:

ὠar(‐ ) = „2 .

ὠar(Ὑ ) = „2 .
Този модел има важни приложения по отношение на вариацията на отделен актив и наТози 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:

„2 = 2„2 + „2 , (9)
където:

♫░ 

„
е оценената бета на актив (акция) i според едноиндексния модел

(уравнение 8);♫░

„ – стандартно отклонение на възвръщаемостта на пазарния индекс
(SOFIX).

Общата вариация на актива „2 може да бъде разделена на две части:
систематичен риск ♫░ Ɑ□, и т.н, и т.нар. идиосинкратичен (несистематичен) риск
„2 . Дневният ред включва. Дневният ред включва изчисляването на коефициента бета за всеки от
периодите от фиг. 1, като впоследствие се изчислява „ и „2 ,, 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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Таблица 7

Резултати от оценка на модела ╡░◄ = ♪░ + ♫░╡□◄ + Ⱡ░ 
септември 2007 г. за периода юни 2004 – септември 2007 г.

Акция ♪░
септември 2007 г.

t-Stat. ♫░
септември 2007 г.

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  = ࢻ + ࢼ + ࢿ
– декември 2010 г.за периода октомври 2007 – декември 2010 г.

Акция ♪░
септември 2007 г.

t-Stat. ♫░
септември 2007 г.

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 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.

Таблица 9

Резултати от оценка на модела  = ࢻ + ࢼ + ࢿ
декември 2013 г.за периода януари 2011 – декември 2013 г.

Акция ♪░
септември 2007 г.

t-Stat. ♫░
септември 2007 г.

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 наALB,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

Резултати от оценка на модела  = ࢻ + ࢼ + ࢿ
декември 2016 г.за периода януари 2014 – декември 2016 г.

Акция ♪░
септември 2007 г.

t-Stat. ♫░
септември 2007 г.

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



140

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  = ࢻ + ࢼ + ࢿ
–юни 2020 г.за периода януари 2017 – юни 2020 г.

Акция ♪░
септември 2007 г.

t-Stat. ♫░
септември 2007 г.

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.



141

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 „2 = 2„2 + „2 е общият риск. Системният
риск е 2„2 ..

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 рискСистемен риск (♫░ Ɑ□) като процент от общия рисккато 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
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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. ТестътADF 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:
�00 = �01 = �10 = �11. 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 спрямоМОКА. 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-
циииинтерпретации. „Отпуснатите култури“ са с гъвкави и неформални социалнинор-
ми.Теимат„очаквания“,нопозволяватнахоратададефиниратспектъранатолерантност,
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 БЪЛГАРСКАФОНДОВА 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 EFFICENCYANDMARKET RISK EVALUATION
AT THE BSE (BULGARIAN STOCK EXCHANGE)

Assoc. Prof. Yordan Yordanov, PhD

Abstract

The present study aims to test the weak form of e ciency of the BSE for the period from
30.10.2000 to 1.06.2020 on the basis of weekly returns and the system-speci c 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 de ned 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-speci c 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, E ciency, Markov Chains, Systematic Risk, Beta.
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