"VANGUARD SCIENTIFIC INSTRUMENTS IN MANAGEMENT, vol.12, no. 1, 2016, ISSN 1314-0582"

Подходи за структуриране на портфейл
от ЦК в контекста на класическите
теории
Автори: Георги Христов, Боян Ломев

Approaches to structuring a portfolio of
securities in the context of classical
theories
Autors: Georgi Hristov, Boyan Lomev
Резюме: Целта на изследването е да бъдат разгледани възможностите за
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1. УВОД
Теоретично погледнато, инвеститорите би трябвало да формират своите
инвестиционни портфейли, базирайки се на презумпцията за постигане на
максимална изгода в рамките на някакъв времеви период. Целта на
изследването е да бъдат разгледани възможностите за съставяне на портфейли
от рискови ценни книжа според класическата портфейлна методология на Хари
Марковиц, да се потърси резултат за тяхната ефективност и перспективност,
както и да се анализират причините и мотивите за някои отклонения от
класическите разбирания за рационалност, срещани в практиката.
Най-общо, инвестиционният процес може да се опише, като поредица от
взети конкретни решения спрямо някакво множество ценни книжа, базирани на
субективната оценка на портфолио менажера, произтичаща от неговия анализ
и прогнозни очаквания. Отчитайки това виждане и с цел – по-пълно доближаване
до практиката, ще реализираме изследването на базата на реални пазарни
данни, с високоликвидни акции, като за отправна точка ще използваме
действително прилаган подход, от практиката на българско управляващо
дружество.
Оттук нататък текстът ще бъде организиран в следния ред:
В част 2 се представят основните стъпки, в рамките на класическите теории, на
които се базираме, за оптималното комбиниране в портфейл на определен
набор от ценни книжа;
В част 3 се представя действително прилаган подход, от практиката на
българско управляващо дружество, в съответствие с който се прави избор на
акции за формиране на възможни портфейли;
В част 4 създаваме оптимално множество от портфейли с избраните активи,
като добавяме условен безрисков актив, условен еквивалент на пазарната
възвръщаемост и въвеждаме някои гранични ограничения, максимизираме
Sharpe Ratio и търсим няколко конкретни оптимално-ефективни портфейла,
съобразно рисковия ни толеранс. След това извеждаме и алтернатива чрез
пазарно неутрален портфейл с максимален Sharpe Ratio, от наличните активи;
В част 5 извеждаме три основни портфейла от предварително подбраните
акции, единият от които е съставен според наблюдавания пример от практиката,
а другите са оптимални портфейли, изведени на базата на класическия подход.
Сравняваме трите портфейла (разглеждани като три цялостни инструмента) за
исторически период от 3 години, и за един контролен период от 1 месец,
следващ непосредствено основния период и сравняваме представянето им.
В част 6 провеждаме класически технически анализ с експоненциални пълзящи
средни за всеки от сравняваните портфейли, както и за пазарния еквивалент и
сравняваме наблюдавания резултат.
В част 7 правим изводи за резултатите от извършените наблюдения по
портфейлите, за тяхната ефективност, перспективност и приложимост.
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В част 8 поставяме важни, допълнителни въпроси, относно разглежданите
резултати, относно мотивацията и обосновката за наблюдаваните подходи,
относно обосноваността, ефективността, практичността и рационалността на
приетите решения.
В част 9 търсим отговорите на поставените в част 8 въпроси от поведенческа
гледна точка, включително и чрез семиотичен прочит на наличната информация,
в рамките на инвестиционната дейност, разглеждана като постоянен
комуникационен процес. Обосноваваме доводи, за изтъкване на преден план на
социално-психологически елементи, за които е твърде вероятно, че изместват
лидерството на класическата „рискова премия“.
В част 10 обобщаваме заключенията и цялостната картина. Търсим изводи за
приложимостта на класическите портфелни подходи и насоки от проведения
алтернативен анализ. Намираме предпоставки за полезни резултати, свързани
с поведенчески психологически елементи на финансовите пазари, със стремежа
за избягване на когнитивния дисонанс при инвеститорите и със „стадния пазарен
инстинкт“, в рамките на възможностите за формиране на масов, знаково
конотиран начин на мислене.
Всички изчисления са извършени с MatLab R2013a, като част от данните
са обработени предварително в Excel.
2. ОСНОВНИ СТЪПКИ, В РАМКАТА НА КЛАСИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ.
Класическият инвестиционен процес обхваща пет обобщени етапа - избор
на инвестиционна политика, анализ на пазара на ценни книжа, формиране на
портфейл от ценни книжа, преразглеждане на портфейла и оценка на неговата
ефективност. (Sharpe, Alexander, Bailey 2001: 10).
След като предварително е уточнена общата насока и инвестиционната
политика, задачата се концентрира към избор на такива инструменти, от целия
пазарен набор активи, които да предлагат най-позитивната оценка за тяхната
търгуемост, за очакваната възвръщаемост и за пръсъщия им риск. Бедата е, че
не съществува ценна книга, която едновременно да бъде високодоходна, с
нисък риск и силно ликвидна.
Портфейлният подход (Portfolio approach) се реализира чрез динамиката
на трите си основни елемента: Субект – лицето, което взима решенията; Обект
(на взетите решения) – портфейлът; Средата, в която функционират обектът и
субектът (т.е. грубо казано – пазара). Смисълът на процеса е да свързва
“тъмната” и “светлата” страна на инвестиционната задача, чрез анализ на целия
набор пазарни инвестиционни инструменти, изразени от присъщите им риск и
очаквана възвръщаемост (т.е. субективен анализ на средата) и възможностите
за тяхното оптимално комбиниране в портфейл (обект), с максимални
показатели за ефективност.
Хари Марковиц допуска, че инвеститорът в конкретен времеви момент,
разполага с конкретна сума пари (“initial wealth”), която трябва да инвестира за
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определен отрязък от време (“holding period”). В края на периода, той ще продаде
купените в началния момент активи, за да получи резултата от операцията
(“terminal wealth”). По този начин, подходът на Марковиц може да бъде разгледан
като дискретен за периода от момент t 0 до момента t1. Авторът допуска, че още
в началния период на иницииране на портфейл, всеки инвеститор е в състояние
на противоречие между стремежите си за доход и предпазливост, поради което
ще прави опити да постигне оптимален баланс между възможностите за
получаване на максимална възвръщаемост и стремежа за понасяне на
минимален риск.1
Необходимостта в момента t0 да бъде взето решение за покупка на набор
активи (т.е. за избор на портфейл от множеството възможни портфейли) се
определя от Уилям Шарп като “проблем за избора на инвестиционен портфейл”.
(Sharpe, Alexander, Bailey 2001: 169-170) Според Шарп, най-важната задача на
анализа на ЦК е да се идентифицират погрешно оценените от пазарните
участници търгуеми активи, въпреки че ако пазарът е наистина ефективен,
подобен анализ не би трябвало да позволи на инвеститора да получи доходност,
която е различна от средната за пазара. (Sharpe, Alexander, Bailey 2001: 16-17).
Очевидно, реализираната от инвестицията доходност r p ще определи
крайния резултат: W0(1+rp)=W1 като същата тази доходност, спрямо който и да е
избран портфейл, се тълкува като случайна променлива (random variable),
характеризирана чрез математическото си очакване и стандартното
отклонение. Разглеждайки потенциалното възнаграждение за риска, всеки
инвеститор претегля субективно най-подходящото.
Интуитивно, съвсем достъпна е тезата, че наличието на риск означава
повече от един възможен изход за дадено събитие. Финансово, тя е леко
разбираема под формата на “простата перспектива” (“simple prospect”), където
една инвестиционна възможност може да се представи като рискуване на
определена сума пари, при два възможни изхода: (р) и (1 - р), в рамките на
определения времеви хоризонт. В опитите си да преценяват риска,
инвеститорите и спекулантите неизбежно достигат до неговата оценка, чрез
простата форма на компенсация, наричана “рискова премия”, която от своя
страна поражда спекулацията. (Kane, Marcus, Bodie 2000: 129) Важно е да се
уточни и дефиницията за спекулация “speculation”, която Зви Боди, Кейн и
Маркъс формулират като “поемане на значителен стопански риск, за да се
получи съизмерима печалба” (Kane, Marcus, Bodie 2000: 128). Идеята е да се
подчертае, че презумпцията за избягване на риска от страна на инвеститорите
(“risk aversion”) и същността на спекулацията не си противоречат, защото
спекулантът работи “въпреки” риска (а не заради риска, което е характерно за
хазарта), изграждайки рационалните си очаквания върху благоприятното
съотношение риск/очаквана възвръщаемост, които ще удовлетворят неговата
Това реално е същността на класическия процес на рационално оптимизиране, според
критерия “mean - variance” или „MV“.
1
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представа за “съизмерима печалба”. С други думи, инвеститорът присвоява своя
специфична оценка за полезност (“utility score”) на конкуриращите се
алтернативни активи. Ако бъде представена чрез очакваната възвръщаемост и
дисперсиата на възвръщаемостите, тази оценка на полезността би трябвало да
изглежда като функция така:
E(r) – Aϭ2 = U,

(1)

където А е индекс за степента на избягване на риска от конкретния
инвеститор. По този път се формализира класическият критерий очакване дисперсия (“mean - variance” или „MV“), показващ, че актив “a” доминира спрямо
актив “b”, когато E(ra) ≥ E(rb) и ϭa ≤ ϭb – като поне едното от неравенствата е строго.
(Kane, Marcus, Bodie 2000: 131). Следвайки този път, следва да се включи и
общовалидна безрискова доходност, за да може да бъде измерена и
перспективата на съответния актив, чрез присъщата му за този пазар рискова
премия, формулирана като:
[E(rM) - rf]/ϭ2M

(2)

Това отношение Боди, Кейн и Маркъс наричат пазарна цена на риска
(Market price of risk), защото “дава количествен израз на допълнителната
възвръщаемост, която инвеститорите изискват, за да поемат риска на
портфейла”. (Kane, Marcus, Bodie 2000: 207)
Класическият подход се основава изцяло на рационалността на
инвеститора, който е определил съответното ниво на риск и се интересува
единствено от портфейла с най-висока очаквана възвръщаемост, намиращ се
на това ниво. Без да е въведен безрисков актив, изборът се съсредоточава върху
портфейл, намиращ се върху оптималната граница и зависи изцяло от рисковия
толеранс на избиращия. Можем да обобщим, че рационалните финанси стъпват
изцяло на предположението, че всички действия и цели на инвеститорите са
рационално детерминирани и директно предопределени от стремеж за
максимизиране на богатството при минимизиране на риска.
Изцяло според допускането за рационалност на инвеститора ние ще
сформираме портфейли и ще оценим тяхното представяне, оптимална
ефективност и перспективност. Излизането извън това предположение, обаче
(както ще видим при резултатите от това изследване) също съществува на
финансовите пазари и тези – отделящи се от традиционната рационалност,
действия и цели могат да получат своето обяснение в сферата на
поведенческите финанси, съчетани със социално-психологически и семиотични
елементи.
3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПОДХОД, ОТ ПРАКТИКАТА, В
СЪОТВЕТСТВИЕ С КОЙТО СЕ ПРАВИ ИЗБОР НА АКЦИИ ЗА ПОРТФЕЙЛ.
Емпирично се смята за общоприето (Sharpe, Alexander, Bailey 2001: 256),
че за печалбата при класическите портфейлни инвестиции, най-актуалните
базови елементи са: а) изборът на типа финансови инструменти – ок. 94%; б)
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изборът на конкретните активи от предварително определения тип – ок. 4%; в)
преценката на точния момент за влизане в дълга позиция – ок. 2%.
В началото на 2016 бяха наблюдавани пряко действията на фондмениджър от реално българско управляващо дружество. “Стратегията” му за
подбор и съчетаване на рискови активи за фондовете твърде много напомня
популярната (още от времето преди Хари Марковиц) идея за “наивната
диверсификация” и се състои от следните три прости стъпки:
а). Изваждане на състава на обявените портфейли на пет световноизвестни
фонд-мениджъри; (избраните от него са: Джордж Сорос, Карл Айкан, Стийв
Коен, Рей Далио и Пол Тюдор Джонс);
б). Съпоставяне (таблично) на купените активи в тях, с единствена цел - търсене
на съвпадения, без да се имат предвид тегла, обеми, времеви хоризонт или
каквито и да е други характеристики;
в). Влизане в дълги позиции по активите, съвпадащи поне при три от петте
наблюдавани фонда, което формира портфейл с равни тегла.
Опитвайки се да запазим неутралност спрямо логиката, обосновката или
качеството на разглеждания подход, експериментираме чрез съставянето на
портфейли, базирани върху 15, предварително избрани точно по описания
начин, високоликвидни корпоративни акции, търгувани на американския фондов
пазар – NASDAQ и NYSE. (Таблица 1; източник: Вloomberg Рrofessional Тerminal,
с данни за съответните експозиции към март 2016)
Таблица на 15 съвпадащи акции. Currency in USD.

Таблица 1

За изчисленията по портфейлите ползваме исторически данни за
избраните акции, за период от 3 години (от 20 май 2013 до 20 май 2016), по
дневни цени на затваряне – общо 758 търговски дни, с източник
finance.yahoo.com
За да построим
възвръщаемост:

портфейл,

първо

преминаваме

от

цени

към
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Returns = (Pt+1 – Pt ) / Pt

(3)

Обикновената възвръщаемост се приема за универсална и удобна при
изчисляване възвръщаемостите на портфейли (R P), като среднопретеглена от
възвръщаемостите на елементите в портфейла (n), със съответни дялове (wi) и
възвръщаемости (ri):
n 1

RP   wi ri

(4)

i 1

Графичното изследване на “Returns” показва: Разпределението и
Свързаността между възвръщаемостите на избраните активи.
Фигура 1 показва как са разпределени данните, като виждаме средното
значение, квантил 50%, квантили 25% и 75%;

Shares: 1=AAPL; 2=BAX; 3=BMY; 4=EA; 5=FB; 6=GLW; 7=HTZ; 8=LBTYA; 9=M;
10=MDLZ; 11=MTW; 12=NAV; 13=RL; 14=TWX; 15=WHR

Фигура 1

Фигура 2 - (probability for normal distribution) – доколко данните “Returns” са
близки до нормално разпределение;
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Фигура 2

Фигура 3 – показва как данните са свързани помежду си. Очевидно е, че
между активите няма единна корелация или някаква силно изразена
взаимосвързаност.
Plotmatrix

Shares: 1=AAPL; 2=BAX; 3=BMY; 4=EA; 5=FB; 6=GLW; 7=HTZ; 8=LBTYA; 9=M;
10=MDLZ; 11=MTW; 12=NAV; 13=RL; 14=TWX; 15=WHR

Фигура 3
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4. СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМАЛНИ ПОРТФЕЙЛИ С ИЗБРАНИТЕ АКТИВИ.
Формирането на портфейл от избраните активи (и последващото му
управление чрез ребалансиране на теглата или чрез активни промени в самата
му структура) са базова цел на фонд мениджърите, чрез която се постига
търсеното от класическия подход ново инвестиционно качество, основано на
съотношението риск/възвръщаемост.
4.1. Създаване на портфейлите.
Придържаме се към общата идея за портфейлните инвестиции, като
стремеж за подобряване на инвестиционните условия, чрез постигане в някаква
съвкупност от активи на позитивни устойчиви характеристики, реализиращи се
чрез тяхното структурно комбиниране. Исторически основополагащи са моделът
на Harry Max Markowitz (1952а) и индексният модел на William Forsyth Sharpe
(1963). Прилагането им дава възможност да се структурират реални портфейли
от ценни книжа, които да носят максимален доход при определено от
инвеститора, приемливо ниво на риск.
Markowitz (1959) ограничава модела, за да раздели множеството
допустими портфейли според риска и да бъдат отделени неперспективните
портфейли от оптимално-ефективните. Така се образува едно реално
оптимално-ефективно подмножество, придружено от конкретни данни за
теглата на включените активи, за очаквания доход и за размера на риска. В този
класически модел се имат предвид само стандартни портфейли (т.е. не се
включват къси позиции) и това донякъде ограничава множеството на
допустимите портфейли, защото възвръщаемостта на стандартния портфейл
няма как да надхвърли най-високата възвръщаемост на включените в него
активи. Същевременно, методологията на Марковиц не изисква от инвеститора
определен стил на търговия, а единствено му предоставя път за практическо
осъществяване на предварително набелязаните цели.
Множеството
на
оптимално-ефективните
портфейли,
според
допусканията на Markowitz (1959), е това от което рационалните инвеститори
действително ще правят избор. Съласно методологията, пространството на
възможните портфейли (с различни съотношения риск/възвръщаемост) се
проектира чрез вектора на очакваните възвръщаемости и ковариационната
матрица, затова ще бъде напълно достатъчно, да се определят само
величините: математическо очакване, стандартно отклонение и ковариация
между отделните инструменти. От безкрайния брой достъпни портфейли
разглеждаме само тези от оптималното множество. То е изпъкнала линия на
графиката, включваща безкраен брой точки. Моделът всъщност не изисква да
бъдат изчислени структурите на всички ефективни портфейли, а чрез “criticalline method” инвеститорът оценява вектора на очакваните възвръщаемости и
ковариационната матрица, като се приема за напълно естествено, да започва от
портфейла с най-висока очаквана възвръщаемост. (Sharpe, Alexander, Bailey
2001: 221).
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В Таблица 2 и Фигура 4 са представени десет възможни портфейла, като
прави впечатление, че три актива са с нулеви тегла, т.е. не следва да се включат
в подбора.
10 портфейла – само с дълги позиции, при сума на теглата = 1

Таблица 2

Десети портфейл (Фигура 5)
включва само 1 актив (FB).

Тегла на 10-те портфейла

Такъв резултат, всъщност не е
нелогичен. Очевидно е (след като
активите са краен брой), че между тях
неизменно съществува такъв, който е
с най-висока очаквана възвръщаемост
спрямо останалите. От друга страна,
всеки възможен портфейл има
очаквана
възвръщаемост,
съответстваща на среднопретеглената
от съставляващите
Фигура 4
10-ти портфейл
го активи. В случая, това предполага, че всички достъпни
портфейли се характеризират с очаквана възвръщаемост,
която е по-ниска (или в частния случай – равна) на очакваната
възвръщаемост на актива с най-висока такава. Изборът на
оптималния портфейл теоретично изисква анализ на
Фигура 5
характеристиките на всички достъпни портфейли, които, от
своя страна, са следствие от характеристиките на отделните активи. Това прави
необходимо извеждането на основните зависимости между възвръщаемостта и
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риска на отделния инвестиционен портфейл и възвръщаемостта и риска на
включените в него конкретни активи.
Моделът за избор на ценните книжа, при портфейлния подход на Хари
Марковиц, първоначално определя минималната дисперсионна граница
(minimum-variance frontier) на рисковите активи, като възможно най-ниската
постижима портфейлна дисперсия спрямо всяка очаквана възвръщаемост.
Всички портфейли, които осигуряват най-добри комбинации по това
съотношение са потенциалните оптимални портфейли и формират
оптималната-ефективна граница (efficient frontier). Ковариационната матрица се
образува чрез анализ на исторически данни, или алтернативно – чрез
вероятностен анализ на възможните сценарии. След това се определят
основните характеристики за всеки рисков портфейл:
n

очакваната възвръщаемост:
n

E rp    wiE ri 
i 1

n

n

(5a) или

E rp    Prs rs
s 1

(5b)

n

 p   wi2 i2   wi w j Cov(ri, rj)
2

и дисперсията:

i 1

i 1 j 1

(6)

Положителните ковариации между активите (разбира се, ако са < 1)
демонстрират зависимост, според която стандартното отклонение на портфейла
остава по-малко от претеглената средна стойност на стандартните отклонения
на включените активи. При това положение от диверсификацията има полза.
Същевременно, колкото по-голяма е ковариацията на един компонент с
останалите в портфейла, толкова по-съществен е приносът му към
портфейлната дисперсия. Следователно, актив с абсолютно отрицателна
корелация спрямо портфейлните елементи, може да се разглежда теоретично
като идеалния хедж.
След
като
идентифицираме
подмножеството
на
оптималните
портфейли, включващи само рискови
активи, го представяме графично (Фигура
6) чрез оптималната средно-дисперсионна
граница.
След определянето на „efficient
frontier“ по Марковиц (Фигура 7),
инвеститорът
следва
да
потърси
Фигура 6
оптималната портфейлна структура. Ако
векторите на теглата на двата най-близки крайни портфейла бъдат означени с
ХА и с ХВ, то теглата на отделните ценни книжа, които могат да съставят
оптималния
портфейл
(с
най-благоприятното
съотношение
A
възвръщаемост/риск) ще бъдат равни на: (Y x X ) + [(1 - Y) x XB] , защото
очакваната доходност на оптималния портфейл ще има дял Y от най-близкия
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краен – над нивото на оптималния, плюс дял (1 - Y) от най-близкия краен – под
нивото на оптималния. (Sharpe, Alexander, Bailey 2001: 226)

Фигура 7

4.2. Въвеждане на условен безрисков актив, на еквивалент на пазарната
възвръщаемост и на някои гранични ограничения.
Портфейлната оптимизация по същество, е насочена към намаляване на
нивото риск при фиксирано ниво на възвръщаемост (или обратното увеличаване на възвръщаемостта, при фиксиран риск) и се базира, найопростено казано, на оценяването на ковариацията и съответстващата
диверсификация на отделните инструменти, съставящи портфейла. За
постигането на тази цел са необходими и приемливи показатели за безрискова
доходност, както и обобщен пазарен еквивалент за възвръщаемост.
Ако приемаме безусловно предположението, че действителната сила на
портфейлния подход е възможността инвеститорите целенасочено да
разпределят риска и възвръщаемостта между различни активи, смисълът на
безрисковия актив, представян като F=(0,Rf), ще бъде доходност с величина Rf,
срещу която всеки инвеститор може да дава или получава кредит, без паричният
обем да има значение. По-подробно, “The risk-free return” или Rf ще се определя
така: E[Rf] = Rf; σf2=0; cov(Rf,Ri) = 0 (за всеки i); ρ f,ι = 0 (за всеки i).
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При наличието на такава възможност, множеството на ефективните
портфейли очевидно се променя. Пазарът предлага вече два отделни статута:
рисков и безрисков (Фигура 8). Достъпните
портфейли в този случай, могат да
съдържат рискови активи, безрисков актив
или и двете в пропорция. Структурата на
рисковия дял на портфейла вече не зависи
пряко от изискваната възвръщаемост,
която по същество определя най-вече
съотношението между рисковия портфейл
и безрисковия актив. Очевидно рискът на
всеки достъпен портфейл ще е функция на
теглата на отделните му компоненти, които
Фигура 8
се променят в затворен интервал, а самата
функция е непрекъсната и ограничена, от което следва, че портфейлът с
минимален риск реално съществува.
По тази логика, към наличните активи се включва “risk-free rate”, изразена
чрез „Cash“ със стандартно отклонение = 0 и с доходност фиксирана на 0.00021
(0,021%). (Цифрата е приета условно и подлежи на критика, но на фона на
нулевите и отрицателни лихвени нива, поддържани продължително време в
много страни по света, както и зачестяващите случаи на отрицателна доходност
по някои ДЦК, приемаме цифрата за допустима и напълно приложима).
Спазвайки структурата на класическия портфейлен подход, към базовите
данни, освен “risk-free rate”, трябва да определим и представителен еквивалент
на общата пазарна възвръщаемост. През 1960 Уилям Шарп прави регресионен
анализ на американския фондов
пазар, като се опитва да намали
огромния обем и трудоемкостта на
изчисленията,
приспособявайки
т.нар. приближен индексен модел2.
По тази логика, прилагам като
представителна
за
пазара,
Фигура 9
Фигура 10
възвръщаемостта на широкия
индекс SP500 за същия период от 3 години (Фигура 9 е динамичният ред на
SP500 и Фигура 10 е разпределението на възвръщаемостта му). По този начин
разполагаме с условен приблизителен пазарен портфейл, включен в
множеството активи с което работим („Market“ на Фигури 7 и 8).
Същевременно, методиката позволява, чрез включване на гранични
ограничения, да получим оптимално-ефективен портфейл, съобразен със
Шарп разделя системния и уникалния риск и приема, че всички системни фактори могат да
бъдат групирани в един, стига той да обобщава фондовия пазар и остатъчната неопределеност
да е несъществена. Диверсификацията само намалява уникалния риск на всеки актив.
2
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зададени целеви ограничения. Така можем да търсим специфични портфейли
на оптималната граница, които имат фиксирани от нас целеви ануализирани
стойности за риск или възвръщаемост. На Фигура 11 са представени портфейли
с фиксирани минимален (1%) риск и максимална доходност, който в случая
съвпада с портфейл „р10“ (Фигура 5), съставен от един единствен актив и вече
беше обсъден по-горе.

Фигура 11

Съгласно класическите допускания, оптималният за всеки инвеститор
портфейл би трябвало да се намира на точката, където се пресичат (Фигура 12)
неговата крива на безразличие (indifference curve) с оптималната граница
(efficient frontier).
Определянето на кривите на
безразличие не е проста задача. Още
повече, че след като портфолио
менажерът определи оптималния
портфейл, той трябва да го предложи
на клиенти с различна настройка и
отношение към риска. Практиката, в
тази ситуация, обикновено търси
косвен път за приближаване към
някаква условна индексация на
Фигура 12
рисковия толеранс, представена найобщо като максималното количество риск, което инвеститорът е готов да приеме
срещу единица ръст на очаквания доход. В тази ситуация, инвеститорът
максимизира своето ниво на полезност (U), като избира най-благоприятното
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разпределение на рисковия актив. Разполагайки с избор между рисков и
безрисков елемент на пазара, следва да се реши задачата:
maxU = E(rp) – Aϭ2p = rf + y[E(rp) – rf] – Ay2ϭ2p ,

(7)

където „А“ е коефициент за рисков толеранс. Решавайки спрямо „y“ се
получава (Kane, Marcus, Bodie 2000: 157) оптималната за инвеститора част,
вложена в рисковия компонент:

y

E rp   rf
A p2

(8)

Исторически, портфейлният инвестиционен подход върви от "наивната
диверсификация"3, през портфейлната структура на Марковиц, през теоремата
“за прерастването на инвестиционните решения във финансови” на Джеймс
Тобин, следвана от модела за оценка на капиталовите активи на Шарп, Линтнър
и Мосин. През 1958 Tobin (1958) допринася за по-реалистичната трактовка на
процесите, включвайки в портфейлния анализ възможността за инвестиране в
"безрисков актив". Така се разширява понятието, въведено от Марковиц,
"efficient frontier", като се видоизменя в Capital Market Line.
Въвеждането на условния “risk-free rate” създава практически нов базов
портфейл, който допуска заемане на позиция в безрисковия актив между 0% и
100%. В случая, портфейлът може да включва рискови активи и безрисков
актив, като допускаме, че няма налична възможност за къси позиции и
кредитиране. Ако целият капитал бъде вложен в „Cash“, ефективността на
портфейла ще бъде Rf, при риск, равен на нула. В този случай се търси лъч, с
начало в точката на безрисковия актив, който същевременно се явява и
допирателна към кривата на ефективното множество от рискови портфейли.
Всяко междинно решение за теглата на безрисковия елемент (0 < w Cash < 1) ще
съответства на точка от отсечката от Rf („Cash“ на Фигура 8) до точката на допир,
която ще изобразява портфейлите с най-висока очаквана възвръщаемост, при
съответните нива на риск.
Ако приемем, че съществува възможност за къси позиции, ситуацията ще
остане подобна, като единствено теглата на отделните компоненти ще могат да
бъдат както с положителен, така и с отрицателен знак. Евентуалната
възможност за получаване на кредит чрез „Cash“, (w Cash < 0) теоретично би
трябвало да продължи лъча (с начало Rf или „Cash“ на Фигура 8) от точката на
допир към ∞, което ще дава възможност и за свободно проектиране на
ефективността, но при практически неограничен риск...
Теоретично, множеството на ефективните портфейли се състои от
отделни портфейли, всеки от които е оптимален, според някакъв набор от
критерии. Реално, намирането на множествата се свежда до решаването на ред

„Naive diversification" - разпределяне на инвестициите в максимален брой активи с равни
тегла.

3
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оптимизационни задачи, дефинирани при наличието на разнообразни
ограничения върху инвестиционните портфейли, включващи както вътрешни
стратегии, така и множество външни фактори, като нормативни регулации и
под... Те най-често се отразяват върху относителните дялове на определени
активи.
4.3. Максимизиране чрез Sharpe Ratio.
Оптимизирането, логично е обвързано с един от основните въпроси при
сравняването на различни фондове, който изисква на първо място те да са
“сравними”. Интуитивно, като водещ измерител винаги се поставя
възвръщаемостта, но огромното количество характеристики обикновено
затруднява категоризацията и резултатът от сравненията трудно може да се
приеме за точен и изчерпателен. Един доста масов подход е т.нар. “регресия
към средната стойност”. Идеята, че сходни портфейли ще имат сходна
дългосрочна възвръщаемост, предполага за всеки отделен портфейл, с
представяне над средното за някакъв период – равна вероятност да се представи
под средното през следващия период и т.н... Сравненията на различни
възвръщаемости, обаче, са крайно несъстоятелни, когато не са коректно
съотнесени към риска.
Един от основните рисковопретеглени измерители на резултата от
инвестиция чрез даден портфейл е индексът на Шарп – „Sharpe ratio“ или RVAR
Reward-to-variability ratio (Sharpe, Alexander, Bailey 2001: 899):

(9)
където Sp - е индекс на Шарп (RVAR) за портфейла р; rp - е реализираната
възвръщаемост на р; rf - е възвръщаемостта, приета за безрискова; ϭp - е
стандартното отклонение на възвръщаемостта на портфейла р. В числителя е
поставена разликата между възвръщаемостта на р и тази, приета за безрискова.
Съотношението и към показателя за риск на р (в знаменателя) показва какво
количество допълнителна възвръщаемост (над безрисковата) реализира
портфейлът спрямо единица поет риск. (Трябва да подчертаем, че в случая
става дума не за пазарния риск, а за общо количество риск, поето чрез
портфейла.) Колкото по-висока е стойността на Sp - толкова по-добър е
резултатът на портфейла.
Индексът на Шарп както и другият много използван индекс – на Трейнор
„Treynor ratio“ или RVOL Reward-to-volatility ratio (Sharpe, Alexander, Bailey 2001:
896), при който в знаменателя стои βр , се тълкуват като задоволителни
показатели за относителните резултати при сравняване на различни портфейли.
Фигура 13 показва, че портфейлът, съставен само от рискови активи,
който максимизира съотношението на Шарп се оказва на върха на оптималната
граница, съобразно поетия риск. Очевидно е (на Фигура 14), че този портфейл
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(„Sharpe“)
максимизира
съотношението
на
Шарп
измежду всички оптимални
портфейли.

Фигура 13

Фигура 14

Следващата
графика
(Фигура 16) ще покаже, че
портфейлът,
който
максимизира Sharpe Ratio, при
възможност за включване на
безрисков актив (между 0% и
100%), се намира и върху
допирателната. Този подход ни
предоставя не особено сложен
метод за намиране на оптималното
възможно съставяне на портфейл от
наличните ценни книжа. Ако сме приели
набор от инвестиции, маркирани в случая
като "Sharpe" и ги комбинираме с “Cash”,
резултатът ще премести портфейла
някъде по правата линия, свързваща (на
Фигура 16) “безрисковия актив” “Cash” с
"Sharpe". Ако рисковият ни толеранс е
максимален, ще съставим “zero-cash
portfolio”
и
позицията
ще
бъде
непосредствено след точката на допир

на правата с “Efficient Frontier”.
Една възможна последователност е първо да се определи инвестицията с
най-висок възможен Sharpe ratio. В този случай това се оказва комбинацията:
(BMY = 5.186%) + (EA = 43.608%) + (FB = 51.206%), представена на Таблица 3 и
Фигура 15.
Портфейл с максимален коефициент на Шарп:
Bristol Myers Squibb Co - BMY = 5.186%
[NYSE] Healthcare | Drug Manufacturers - Major | USA
Electronic Arts Inc - EA = 43.608%
[NASD] Technology | Multimedia & Graphics Software | USA
Facebook Inc - FB = 51.206%
[NASD] Technology | Internet Information Providers | USA

Таблица 3

Фигура 15

"VANGUARD SCIENTIFIC INSTRUMENTS IN MANAGEMENT, vol.12, no. 1, 2016, ISSN 1314-0582"

След
това можем да добавим
някаква комбинация на тези инвестиции с
“Cash” за да получим, съответстващата на
нашия рисков толеранс (“risk tolerance”),
целева
стойност
на
стандартното
отклонение и резултатът би трябвало да
бъде портфейл с възможно най-голяма
възвръщаемост, съобразно търпимостта
ни към риска.
Рисковият ни толеранс, в случая, е
максимален, поради което формираме
Фигура 16
“zero-cash portfolio” (точка „Sharpe“ на
Фигура 16) и позицията е непосредствено след точката на допир на правата с
“Efficient Frontier”.
4.4. Извеждане на алтернативен, пазарно неутрален портфейл.
Като възможна модерна алтернатива, може да се състави и пазарно
неутрален портфейл с наличните активи. Подходът е типична Хедж-фондстратегия.
Хедж фондовете (hedge funds) са общоприет символ на техническите
възможности за постигане на максимална възвръщаемост, независимо от
движението на пазарите.4
Най-често срещаната "cash neutral technique" се свързва с т.нар. "The
market neutral strategies". При тeзи стратегии, по надценените инструменти се
извършват къси продажби, докато подценените инструменти се купуват. 5
Инвестиционният обем, теоретично, е разделен приблизително на 50% в къси
продажби и 50% в дълги, така че, при равни други условия, стойността на
портфейла следва да не се колебае от общите пазарни движения, а само от
динамиката на съотношението между двете цени, или т.нар. “спред”. (вж. Dunis,
Laws, Evans 2010) Гледано от друг ъгъл, средствата ще са разделени поравно на
пари в брой от късите продажби и необходимите парични средства за влизане в
дълги позиции. По този начин, би трябвало да имаме нулев нетен паричен поток
поне на старта на тази стратегия, защото нетната позиция на портфейла е равна
на 0.
Важно за оптимизацията и в този случай, е претеглената експозиция на
“dollar--neutral” портфейла (Фигура 17), да максимизира индекса на Шарп.

Иновативният подход за неутралност от пазара, придобива огромна сила през 90-те, чрез
развитието на „Statistical Arbitrage“ от „Process Driven Trading (PDT) Group“ на Morgan Stanley.
(виж RISKLATTE 2011)
5
Теоретично, най-важното при тези стратегии е да се определи максимално точно кой от двата
актива в момента е надценен и кой е подценен. Най-лесно това се постига чрез абсолютното
или стандартното отклонение от пълзящата средна на спреда.
4

"VANGUARD SCIENTIFIC INSTRUMENTS IN MANAGEMENT, vol.12, no. 1, 2016, ISSN 1314-0582"

Фигура 17

Съотношението “long”/”short” е динамично и се поддържа с постоянно
ребалансиране, чрез активни “buy” и “sell” сделки в първоначалния портфейл.
Извеждаме границата на “dollar-neutral” портфейлите
стандартните. Резултатът, представен на Фигура 18, е очевиден:

спрямо

Фигура 18

В настоящия текст, обаче, се съсредоточаваме само върху стандартни
портфейли чрез класическия подход на Марковиц. В допълнение,
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наблюдаваният фонд-мениджър няма възможност да използва къси позиции.
При нужда от хеджиране, той купува борсово търгувани Inverse ETFs – exchange
traded funds6, което в случая не е актуално. По тази причина ще пренебрегнем
Dollar-Neutral-портфейла в последващите сравнения на резултатите и ще го
оставим само като илюстрация за съществуването и на друг тип възможности.
5. ИЗВЕЖДАНЕ И СРАВНЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТРИ ОСНОВНИ
ПОРТФЕЙЛА.
На база получените резултати, се извеждат портфейлите, всеки от които
ще бъде разглеждан като самостоятелен цялостен актив. Изведените резултати
са по историческите данни за три години (от 20 май 2013 до 20 май 2016, общо
758 търговски дни), плюс контролен, непосредствено следващ период (от 21 май
2016 до 20 юни 2016, общо 20 търговски дни). На тази база се прави сравнение
на представянето им, заедно с „Cash“ и спрямо „пазара“.
5.1. (А) - portfolio 15:
Това е портфолио, базирано върху всичките 15 акции с равни тегла и само
с възможност за заемане на дълги позиции (примерът, близък до т.нар. “наивна
диверсификация“). Разглеждаме възвръщаемостта за основния период (Фигура
18), за контролния период (Фигура 19) и позиционирането му на графиката с
оптималните портфейли (Фигура 20):

Фигура 18*

*на тази графика е елиминиран
(NASDAQ:AAPL): June 9, 2014 / 7 for 1.

6

или Short ETFs, още Bear ETFs.

ефектът

от

сплита

на

Apple
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Фигура 19

„А“ (Portfolio 15)

Фигура 20

Дори и само визуално, според разположението на портфейл „А“ (Portfolio
15) спрямо оптималното подмножество, можем със сигурност да определеим „А“
като неоптимален портфейл.
Тук би било уместно да се добави, че при наивната диверсификация
теглото за всяка ценна книга е Wi = 1/n . Следователно дисперсията на
портфейла се оказва:

"VANGUARD SCIENTIFIC INSTRUMENTS IN MANAGEMENT, vol.12, no. 1, 2016, ISSN 1314-0582"

p
2

1 n 1 2 n n 1
  Cov(ri, rj )

n i 1 n  i i 1 j 1 n 2

(10)

за разлика от стандартния общ вариант - формула (6).
В уравнението при “наивната диверсификация” има n дисперсии и n(n-1)
ковариации. По този път, Kane, Marcus, Bodie (2000: 195) извеждат средните
дисперсия и ковариация на ценните книжа и след това изразяват дисперсията
на портфейла:

p
2

1 2 n 1

Cov
n
n

(11)

Оттук следва, че дисперсията на портфейла може да бъде сведена до
нула, само когато средната ковариация на ценните книжа е нула. Казано с други
думи – силата на диверсификацията по този път е почти максимална – само при
пълна липса на корелационна зависимост между активите, което, от своя
страна, е изпълнимо единствено в един нереален пазарен свят, в който е
актуален само несистематичният специфичен риск. Наличието на корелация
между възвръщаемостите на ценните книжа естествено ще ограничава ефекта
от диверсификацията.
5.2 (B) - Portfolio with Maximum Sharpe Ratio:
Портфейлът максимизира съотношението на Шарп (като водещ
рисковопретеглен измерител на резултата от инвестицията) и се оказва на върха
на “Efficient Frontier”, като възвръщаемост, спрямо поетия риск. Разглеждаме
възвръщаемостта за основния период (Фигура 21), за контролния период
(Фигура 22) и позиционирането му на графиката с оптималните портфейли
(Фигура 23):

Фигура 21

"VANGUARD SCIENTIFIC INSTRUMENTS IN MANAGEMENT, vol.12 no. 1, 2016, ISSN 1314-0582"

Фигура 22

Фигура 23

Очевидно от графиката е, че портфейл „В“ (Portfolio with Maximum Sharpe
Ratio) е оптимален.
5.3. (С) portfolio – 1% target risk:
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Портфейлът е съставен на база – достъпни портфейли от оптималната
граница, с фиксирано ограничение – целева стойност на риска. Разглеждаме
възвръщаемостта за основния период (Фигура 24), за контролния период
(Фигура 25) и позиционирането му на графиката с оптималните портфейли
(Фигура 26):
Тегла-С:
1. AAPL = 1.8091

5. FB

2. BAX =

6. GLW = 9.1834

10. RL

3. BMY = 15.035

7. LBTYA = 4.6632

11. TWX = 13.462

4. EA

8. M

12. WHR = 0.77009

=

10.91
5.3313

=

=

3.1368

12.782

9. MDLZ = 17.474
=

5.4425

Фигура 24*

*силният спайк надолу е ефект от сплита на Apple (NASDAQ:AAPL): June
9, 2014 / 7 for 1.
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Фигура 25

Portfolio – 1% Target Risk

Фигура 26

Ниската възвръщаемост на портфейла „С“ (Portfolio – 1% Target Risk),
определено е оптимална, спрямо ниското ниво на предварително поставеното
ограничение за целеви риск.
5.4. Сравнение на (A), (B) и (C).
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Сравнение на динамиката на ценовите редове на трите портфейла в три
годишния (Фигура 27) и в допълнителния едномесечен период (Фигура 28):
Портфейли А, В и С по цени на затваряне в
периода 20 май 2013 – 20 май 2016

Портфейли А, В и С по цени на затваряне
в периода 21 май 2016 – 20 юни 2016

Фигура 27 *

Фигура 28

*силният спайк надолу на Фигура 27 е ефект от сплита на Apple
(NASDAQ:AAPL): June 9, 2014 / 7 for 1.
Фигура 29 показва сравнение на възвръщаемостта на портфейлите,
заедно с “пазара” в допълнителния период:

Фигура 29 *

*Тук е важно да отбележим, че в последния ден на периода (20 юни) имаме
неочакван скок при акцията на HERTZ (HTZ), предизвикан от специфични
вътрешни събития, свързани само с компанията. От разглежданите тук
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портфейли, акцията има участие в: (а) PORTF 15 = 0,0667; (b) PORTF Max Sharpe
Ratio = 0; (c) PORTF 1% Target Risk = 0.
Ситуацията по данни от Investing.com е видима на Таблица 4:
Резултати от търговията на 20 юни 2016 за Hertz Global Holdings Inc (NYSE:HTZ):
Date

Price

Open

High

Low

Vol.

Change %

Jun 20, 2016

34.08

33.27

35.16

33.19

1.04M

+223.65%

Таблица 4 (източник: Investing.com)

и може да се оцени визуално на Фигура 30:

Фигура 30 (източник Investing.com)

Повече информация, обясняваща събитието може да се намери в редица
публикации7. Това движение, обаче, не променя общата картина за
представянето на портфейла.
6. ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ С „EMA“ НА СРАВНЯВАНИТЕ ПОРТФЕЙЛИ И
ПАЗАРНИЯ ЕКВИВАЛЕНТ.
В допълнение на направените сравнения между портфейлите, добавяме
и класически технически анализ с експоненциални пълзящи средни за трите
години, плюс добавения период от 1 месец. Резултатът е показан във Фигура 31.

Например – MARKET MOVERS-NEWS от June 21, 2016 - 8:05 AM на INSIDER MONKEY TEAM –
Достъпна на адрес: http://www.insidermonkey.com/blog/why-energy-transfer-hertz-mckesson-andmore-are-trending-461154/

7
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Технически анализ на портфейли „А“, „В“, „С“ и SP500, с прилагане на ЕМА60 и ЕМА16 за
времевия диапазон 20 май 2013 – 20 юни 2016.

Фигура 31

Традиционно техническият анализ търси трейдинг сигнали чрез
взаимното поведение на “къса” и “дълга” пълзяща средна. Без да навлизаме в
подробности за естеството, плюсовете и минусите на техническия подход, (той
безспорно има своите качества, особено на базата на относителния брой
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трейдъри, които реагират еднакво на определени формации в даден момент)
разглеждаме поведението на всеки от портфейлите поотделно - като един
инструмент и сравняваме получения за всеки от тях отделен резултат, както и
резултата спрямо “пазара”. За целта, прилагаме 60-периодна ЕМА и 16периодна ЕМА за времевия диапазон 20 май 2013 - 20 юни 2016.
На Фигура 31 не е трудно да се забележи: а). сходно трендово поведение
на цените при „А“ и „С“; б). почти идентични сигнали, идентифицирани на
принципа на пресичане на “късата” спрямо “дългата” пълзяща средна при „А“ и
„С“, а с известно закъснение и при „пазара” (S&P500); в). Забележима е
различна динамика и дори дивергенция на движението на средните при „В“
(PORTF Max Sh.Rat.) сравнено с „А“ и „С“; г). Силно изразен възходящ тренд на
„В“, при това много по-устойчив от „А“ и „С“ и с видимо по-слаби отклонения в
сравнение с “пазара”.
7. ИЗВОДИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ.
На фона на разгледаните дотук данни, можем да направим няколко
заключения.
Очевидно от резултатите, в рамката на прилагания класически подход, е
оптималната ефективност на стандартен портфейл с максимизиран коефициент
на Шарп.
Със сигурност, подходът близък до идеята за „наивна диверсификация“,
копиран от практиката на действащо българско управляващо дружество, не е
оптимален и не предоставя приемлива възвръщаемост. Резултатът, показан от
портфейл „А“, убедително показва, че стратегията е далеч от оптималността и,
че съществува множество от далеч по-добри алтернативи.
Методът за избор на активи, взет от практиката на мениджмънта на
дружеството, в случая, по-скоро не предоставя нито предимства, нито слабости
при формирането на стратегиите. Асоциативно, идеята може да се коментира в
сферата на различията между субектите „traders“, „quants“ и „analysts“ (например
Toth 2012), но без никакви основания за конкретни технически изводи.
Оптималната граница при съставянето на портфейл с възможност за къси
позиции, доказва наличието на друг тип възможности, извън стратегиите със
стандартни портфейли. При „Dollar-Neutral-Portfolio“ оптималната граница
(Фигура 18) се измества наляво и нагоре спрямо стандартната, което предполага
по-висока ефективност и обяснява популярността на пазарно-неутралните
подходи.
Методологията по Марковиц се оказа ползотворна и при формирането на
портфейл с ограничение – фиксиран целеви риск, който също влиза в
оптималното множество (в съответствие с предварително приетия риск).
Чрез допълнително приложения технически анализ за трите стандартни
портфейла и индекса, маркиращ движението на пазара, също се доказа, че
представянето на „PORTFOLIO Max Sharpe Ratio“ е най-устойчиво, позитивно и
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оптимално в цялостния период. Очевидно е, че така изчисленият портфейл
бележи най-устойчив ръст, въпреки колебанията на „пазара“ и негативните
тенденции при двата алтернативни портфейла. Перфектно очертаният тренд
влиза в консенсус и с мнението на Chan (2009), който определя възможностите
за печеливш трейдинг чрез "momentum strategy". Авторът твърди, че стратегиите
са печеливши само в два случая – когато активът осъществява или връщане към
средната (mean-reverting), или тренд (trending), което е базата за изграждане на
печеливша стратегия за определен период от време. Ърнст Чейн изтъква
мнение,
че
въпреки
академичните
изследвания,
според
които
среднопретеглено, движенията при цените на акциите са много близки до
"random walking", ако те действително са "random walking", трейдърските
спекулации ще бъдат напълно лишени от смисъл. По пътя на тази логика, когато
цената е в тренд, според автора, трендът създава импулс ("momentum“), който
следва да се използва в зависимост от времевия хоризонт, който ни интересува.
(Chan 2009: 116) Ако приемем мнението на Чейн за достоверно, можем отново
да посочим „PORTFOLIO Max Sharpe Ratio“ като най-перспективен за "momentum
strategy", включително и спрямо пазара. Техническите сигнали на ползваните
ЕМА60 и ЕМА16 също потвърждават тази оптималност, в рамките на
условността на класическия технически анализ.
Видимо е, че класическите портфейлни концепции са актуални и
практически приложими в съвременните условия при силно ликвидни
капиталови пазари и може да бъдат използвани успешно, дори и без
усложняване или необходимост от съчетаване с други методики.
Подходът, при описания пример от практиката, без големи усилия или
някакви твърде сложни изчисления, еднозначно може да се определи като
неубедителен и неперспективен. Той не е интересен технически, но впечатлява
с това, че е реален и психологически приемлив. Наблюденията показаха, че се
прилага с необяснимо висока увереност и се приема оптимистично, както от
мениджмънта на прилагащата го компания, така и от клиентите, запознати с
него. Обяснения за това рационално противоречие би могло да се потърсят позадълбочено в социално-психологически аспект.
8. ВЪПРОСИ, ПРОВОКИРАНИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПРИМЕР.
Класическата цел на всяка инвестиция е извличане на максимална
изгода. Правилният избор на инвестиционна стратегия и поредиците от
инвестиционни решения, които показват стабилно увеличаваща се във времето
доходност и история с позитивни резултати, са важни, защото инвеститорите
най-често предполагат, че тези резултати ще продължат.
Масата, според множество изследвания, преувеличено вярва във
вероятността за повтарянето на получените резултати. (виж Kahneman, Tversky
1979 и Kahneman, Slovic, Tversky 2001) Успешното решаване на тези задачи и
постоянната необходимост да се отправят силни послания към инвеститорите,
формулират основния постулат на финасовия мениджмънт като стремеж към
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максимизиране и последващо популяризиране на позитивния резултат. В този
смисъл, ефективността на управлението на инвестиционните портфейли е
неотменим елемент от инвестиционния мениджмънт като форма на контрол и
като форма за обратна връзка.
Оценяването на всеки конкретен инвестиционен фонд поставя винаги
един и същ допълнителен въпрос: дали постигнатата ефективност е резултат от
късмет или е следствие от майсторството на управляващия фонда? Защото би
било логично, проявата на “майсторство” да има ефект върху ефективността и в
бъдеще, докато при късмета, това е твърде слабо вероятно. (Sharpe, Alexander,
Bailey 2001: 905) За жалост, подобна оценка изисква прекалено голям времеви
интервал за изследваната информация, при това с равностойни пазарни
условия, което е много трудно постижимо.
Схема на оформянето на оценката за портфолио-менажера.

Фигура 32

Разгледано чисто организационно, оценката на портфолио менажера се
структурира от две посоки – клиентите и висшия мениджмънт (Фигура 32).
Психологически, резултатът на конкретния портфейл е по-скоро спомагателна
величина, защото формирането на оценката за самия краен резултат е
относително спрямо предварителните очаквания. Консенсусните очаквания, по
принцип, оформят може би над 90% от свръхкраткосрочните пазарни
флуктуации, а възможностите за тяхното манипулиране, често се сочат като
оптимален инструмент за извличане на много бърза печалба.
Безспорно е, че всеки активен портфолио менажер трябва да има
достатъчно ясно и конкретизирано основание за действията си. Преобладаващо
е мнението, че взимането на бизнес решения до голяма степен се ръководи от
обективни, финансови критерии. Това мнение се изтъква почти винаги, като
някои изследователи уточняват, че за доста хора това е рационално, но подобрият термин трябва да бъде „мотивирано“, имайки предвид процеса, който
експлицитно претегля плюсовете и минусите, разходите и ползите от
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съответното конкретно решение. (например Koen 2016) По такъв начин, ще бъде
интересна мотивацията за прилагането на разглеждания практически подход.
Не е трудно да се забележи, че описаният метод спестява много време.
Без необходимост от каквито и да е проучвания, изчисления или прогнозни
симулации, решението може да бъде взето само за няколко минути. Подходът
не изисква и кой знае какви знания, умения или квалификации, а само достъп
до текущата информация и някои технически сръчности. Очевидно тези
предимства ще минимизират много от разходите.
От друга страна, вече е ясно, че при избора на конкретните финансови
инструменти, този подход не предоставя реално някакви количествени
предимства или слабости. Не се забелязва никакво наличие на система при
корелациите в матрицата (Фигура 3).
Диверсификацията е визуално приемлива, имайки предвид попадналите
в избора акции, като разпределение по сектори (Таблица 5).
Таблица на избраните активи според сектора им на US-пазара с данни към 20 октомври 2016
// 09:45АМ EDT
No.

Name

Stocks

Market Cap

Volume

Selected Stocks

1

Basic Materials

531

4398.15B

115.65M

0

2

Conglomerates

20

18.71B

80.02K

0

3

Consumer Goods

358

4370.93B

56.40M

5

4

Financial

1012

6735.79B

72.24M

0

5

Healthcare

717

3934.14B

49.65M

2

6

Industrial Goods

348

1900.79B

17.52M

1

7

Services

791

4994.37B

82.35M

4

8

Technology

810

7059.43B

80.64M

3

9

Utilities

109

908.90B

4.54M

0

Таблица 5 (източник: http://elite.finviz.com/)

Прави впечатление, че в избора липсват акции от секторите (Фигура 33),
имащи най-негативно представяне на годишна база за периода декември 2015 –
март 2016 („Conglomerates“, „Basic Materials“ и „Financial“).

Фигура 33 (източник: http://elite.finviz.com/)
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Това би трябвало да е логично, при всяка форма на краткосрочен избор,
следващ течението на преобладаващите пазарни настроения.
Същевременно, броят избрани акции по сектори, с оглед последващото
общосекторно представяне (в периода юни – 20 октомври 2016) на Фигура 33, не
показват индикации за някаква определима прогнозна сила на подхода, като
секторен избор (0 бр. акции от „Utilities“, 1 бр. акции от - „Industrial Goods“ и 3 бр.
акции от - „Technology“).
Идеята за липса на предимства при избора относно определени сектори
се потвърждава също и в периода след 20 май 2016 до 20 октомври 2016 на
Фигура 34, където виждаме общ ръст на пазара, с известни изключения при
„Healthcare“ (2 акции) и „Conglomerates“ (0 акции), а най-висок при „Technology“
(3 акции) и „Basic Materials“ (0 акции).

Фигура 34 (източник: http://elite.finviz.com/)

Реализираният в портфейла набор активи е близък като подбор до
случайния избор. Сформираният портфейл („А“) е доста далеч от класическата
„efficient frontier“ и от оптималните очаквания за възвръщаемост, съобразно
нивото поет риск (Фигура 20) и е видимо, че мотивация или обосновка,
съобразена с тези показатели, при създадения така портфейл, отсъства.
Независимо от резултата, който ще отчете портфейлът за някакъв
ограничен времеви период, ако погледнем от гледната точка на портфолио
менажера, няма да е трудно да забележим, че той се нуждае най-вече от
позитивна оценка от страна на мениджмънта и от страна на клиентите. Както се
вижда от организационната структура, схематизирана на Фигура 32, след като
направи избора на активи и структурира портфейла, портфолио менажерът ще
трябва да отговори на поредица еднотипни въпроси, които биха били почти
еднакви и в двете ситуации – на позитивен и на негативен финансов резултат.
В тази посока на разсъждения, не бива да забравяме и относителността
на резултата спрямо предварителните очаквания. Един позитивен резултат,
например, би могъл да се възприеме като негативен, ако очакванията са били
за по-висок процент възвръщаемост от действително постигната. Същото е
валидно и в обратна посока, съвсем логично е, да предизвика възторг една
загуба, която е доста по-малка, от очакванията или от някакъв общопризнат
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бенчмарк. Не са рядкост изявления от страна на мениджмънта на фондове,
търпящи поредици от солидни загуби, че резултатите им всъщност са отлични,
на фона на по-големите загуби на световни финансови звезди, от типа на
Айнхорн, Бъфет, Айкън и т.н... Данни, цитирани обикновено изолирано, за
някакъв удобен период и най-често – в преднамерен контекст.
При подобни случаи, нещата явно не опират до финансов анализ, а до
понятия като имидж, символика, конотация на посланията и вяра... За всеки е
ясно, че едно вярване може да е вярно или невярно и е най-желателно да бъде
проверено. За тази цел обаче е нужно време, което ще елиминира смисъла на
инвестицията, ако тя не се предприеме. Същевременно през това време могат
да се формират множество очаквания, които няма да влияят пряко върху
крайния абсолютен резултат, но със сигурност ще имат значение за неговата
субективна оценка. Дори когато интерпретираме постигнатата възвръщаемост
на портфейла като случайна величина, тя в определен момент, естествено се
преплита с несигурността на социалния свят, с неопределеността и
непредвидимостта в поведението на хората. Като обобщение, тук можем да
посочим и коментара на проф. Chobanov (1999), че в обществото и в
икономиката следва да се отчитат и двата вида неопределеност: обективната
случайност от природата и субективната несигурност от поведението на хората.
Поведението и решенията на портфолио менажера са подвластни, в
голяма степен, освен на случайността и на субективността на хората, участващи
в процеса. Той на първо място е под натиск от очакваната оценка от клиентите
и висшия мениджмънт, а също така е подложен на постоянно подтикване от
страна на социума на пазарните участници. Висшият мениджмънт на фонда, от
своя страна, е под натиск откъм клиентите и жизнено се нуждае от тяхната
позитивна оценка и доверие. Клиентите-инвеститори, са притиснати от
очакванията си за резултата на фонда, формирани като оценка спрямо някакъв
очевиден, достъпен и разбираем за тях бенчмарк, в съчетание със знаците,
които са готови да тълкуват като най-достоверни в инвестиционния дискурс. В
такава ситуация, разглежданият подход, който със сигурност се оказа, че не е
оптимален и рационално обоснован, се интерпретира и приема достатъчно
позитивно и от трите активни, заинтересовани страни (портфолио менажер,
клиенти, висш мениджмънт) и мотивите за това следва да се разискват извън
рамката на класическата иконичност за рационалните инвеститори („Econs“8),
като стереотип от икономическия дискурс и най-вече, в светлината на виждането
за инвестициите, като постоянен комуникационен процес.
9. „RISK PREMIUM“ ИЛИ “SENTIMENT PREMIUM”?
„В положение на несигурност хората често се консултират с другите, за да
получат повече информация и по-добро разбиране на ситуацията.“ – пишат
8

Ричард Талер обяснява различието между „Econs“ и „Humans“ в „The importance of Misbehaving: A
conversation with Richard Thaler“, достъпно на: https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/deloittereview/issue-18/behavioral-economics-richard-thaler-interview.html
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Andersen, Vrontos, Dellaportas и Galam (2014) – „Това е особено вярно по
отношение на финансовите пазари, където участниците на пазара се
консултират с медиите или с други колеги, за да получат по-точна представа за
това какво точно стои зад движенията на цените, или за да преценят вероятното
въздействие на дадена информация върху пазарите. Например, копирането на
поведението на другите е един от преобладаващите механизми при решенията
за покупка...“
Класическите основи на икономиката в миналото бяха отдалечени от
разбирането за човека, като за същество, поддаващо се на дестабилизиращи
емоционални и ирационални влияния. Традиционната теория в миналото, найчесто изграждаше една обща представа за човека, напомняща твърде много
роботите от научно-фантастичните художествени фикции, изцяло логични и
праволинейно-последователни спрямо поставените цели. При подобна
постановка,
интерпретирането
на
рационалното
поведение,
като
предположение, че човек анализира обективно, безпристрастно и логично
цялата достъпна информация, водеше до доста съмнителни представи, като
например идеята, че цените на финансовите активи са логически
детерминирани, чрез определими причинно-следствени връзки и зависят само
от наличната информация, или като популярното през 70-те схващане, че дори
на пазара да се включат голям брой глупави инвеститори, те няма как да се
конкурират с умните и под натиска на успехите им, бързо ще отпаднат от
пазара...
Емоционалният аспект на поведенческите решения е очевиден при
експерименти от типа „social preferences“, като например справедливото
разпределение при т.нар. "ultimatum game", когато за втория играч,
удовлетворението от наказването на първия участник е по-голямо от
възможността за постигане на рационална лична изгода. В посока на емоциите,
води и установеното от Kahneman и Tversky (1979) силно несъответствие между
удовлетворението от спечелването на 100 долара, спрямо неудовлетворението
от загуба на същата сума, което променя единната мярка на рационалните
очаквания.
Очакванията, които са твърде важни в разглежданата ситуация най-често
формират стереотипи. По същество, стереотипът е определен от Walter
Lippmann (1922), като начин за категоризиране на постъпващата информацията,
чрез образец за възприемане, филтриране и интерпретация, насочен към
прогнозиране на бъдещето. Чисто технически, мозъкът няма как да започва
работа от нулево ниво при всяка нова ситуация. Дейността му се основава на
видяното по-рано. В тази си роля, стереотипите не винаги са нещо лошо, защото
осигуряват преки пътеки при опити на индивида, да се ориентира в по-сложна
обстановка. От друга страна обаче, още 1922 година Липман забелязва, че
външните стимули (най-вече изказани или разпечатани масово) активират
някаква част от индивидуалната система стереотипи и тя обединява в
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съзнанието едновременно непосредствените нови впечатления с мненията,
които индивидът е приел в миналото си. Нещо повече, системата от стереотипи
според Lippmann (1922), представлява социалната реалност. В този смисъл,
очакванията могат рязко да променят възприятията на човека и оценките му,
въпреки, че са базирани върху един и същ предходен опит...
Една от основните теми на психологическите изследвания в икономиката
са поведенческите пазарни аномалии, подкрепящи факта, че инвеститорите на
капиталовите пазари систематично надценяват информацията с която
разполагат и на която базират инвестиционните си решения. Информационните
интерпретации, като и тяхното практическо използване от индивидите, обаче,
никога не става извън някакъв контекст. В тази посока са насочени голяма част
от идеите на Kahneman, Slovic и Tversky (2001: 221), сочещи, че хората показват
предразположеност, да вземат решения в условия на неопределеност, не чрез
обективна оценка на вероятностите, а с помощта на т.нар. евристики (Heuristics).
Изводът е, че съществува тенденция, да се търси начин, чрез опростени
стратегии да бъдат решавани сложни проблеми, при наличието на ограничена
информация.
Анализираните в този текст, възможни мотивации за разглеждания
нерационален подход, могат да се потърсят в различни направления. Едно от
тях е евристиката на „възможността за намиране“ („availability heuristic“), която е
основана върху това, доколко е лесно да си спомним (да възпроизведем) и да си
представим (да построим) някакви факти, събития или дори сценарии. Идеята е,
че човек преценява като по-вероятни и по-често срещани тези събития, за които
може по-лесно да се сети или да си ги представи. Очевидно, тълкуването на
разглеждания в този текст инвестиционен подход съдържа знакови елементи,
които са в съгласие с тази евристика. „Availability heuristic“ според авторите,
генерира грешка в няколко направления: в оценката за честотата на събитията,
за тяхната вероятност и най-вече в оценката за налична връзка между
събитията. „Човек предполага, че ако се сещаме за примерите бързо, те би
трябвало да са много, и, че ако асоциациите са лесни, те би трябвало да са и
точни“, пишат авторите. (Kahneman, Slovic, Tversky 2001: 222)
Интерпретирайки в тази рамка, човек ще възприема като по-силно
взаимосвързани такива събития, които му е по-лесно да асоциира в комбинация.
Този вид грешки Канеман, Тверски и Словик определят като илюзорна
корелация („illusory correlation“). (Kahneman, Slovic, Tversky 2001: 247, 258)
Явлението се характеризира с формиране на стереотип по отношение на
някакъв социален слой или група (в нашия случай, много ясно определен, чрез
източниците за избор на активи), а същността му е, че кара индивида, по някакви
субективни съображения, да намира връзки между конкретни свойства,
параметри и явления, каквито всъщност не съществуват.
„Illusory correlation“ е донякъде следствие на неточната оценка,
определена от Kahneman, Slovic, Tversky (2001: 22, 105) като „закон за малките
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числа“ („law of small numbers“), който се характеризира с много силна интуитивна
вяра в репрезентативността (спрямо голямата съвкупност), на съвсем малка,
почти нищожна извадка. Емпиричните наблюдения, според авторите, сочат, че
тази вяра е силна и често срещана дори и при опитни професионалисти.
Изследването допуска, че такава реакция е свързана с неумението на хората да
разчетат вероятностите, съчетано с ефекта на „емоционално-интересната“
информация, която има скрит потенциал за правене на изводи от типа
„сценарии“. Тези сценарии, обаче се определят от Канеман, Тверски и Словик
като евристики за определяне на вероятността за случване на някакво събитие,
чрез оценка на способността на някаква причинна система да го генерира.
Авторите стигат до извода, че това е вид предубеждение и, че подобен начин за
прогнозиране и планиране генерира погрешни, прекалено оптимистични оценки
относно вероятността за постигане на целта. (Kahneman, Slovic, Tversky 2001:
239). Тези изводи биха могли също да ни насочат към отговор на въпроса, защо
всички страни възприемат подхода толкова оптимистично.
Сходен, но доста по-краен поведенчески етикет за инвестиционните
решения срещаме при Ernest Chan (2009). Според Чейн, инвеститорите
интерпретират (най-вероятно, според него, на случаен принцип и без логичен
замисъл) чуждите решения за покупка или продажба, като единствено
основание за своето собствено търговско решение. Това, според автора, е
особено видимо, когато те съзнават, че не разполагат с достатъчно
информация, за да направят напълно информиран избор и се пренасочват, като
разчитат на финансовата преценка на другите... (Chan 2009: 118)
Количественият подход на Херш Шефрин формализира ирационалността
на инвеститорите, отчитайки хетерогенността на участниците на финансовите
пазари. Авторът извежда понятието пазарно настроение („Market sentiment“) и го
рзглежда като съвкупната грешка на пазара при отклоненията му от
справедливите цени. Шефрин включва психологическия фактор и във функцията
за границата на оптимално-ефективните портфейли. (Shefrin, Statman, 1994;
2000)
Изборът на оптималните ценни книжа, според BPT (behavioral portfolio
theory) на Shefrin, Statman (2000: 150), „приличат на комбинации от държавни
облигации и лотарийни билети..." („Optimal securities for BPT investors resemble
combinations of bonds and lottery tickets.“). Авторите сравняват BPT, „meanvariance“- метода, CAPM и VaR. Изводите им са, че „BPT efficient frontier“ и „meanvariance efficient frontier“ не съвпадат, като оптималните BPT портфейли са
различни и от оптималните CAPM портфейли. Теоретичното формиране на
портфейл, според авторите, най-опростено включва съчетание на безрискови и
рискови активи, които се подбират и съотнасят чрез вероятността (която
инвеститорът интуитивно оценява) за настъпване или не на някакви събития. В
изследванията на Шефрин, портфейлът се разглежда като слоеста пирамида
(„layered pyramids“), в която всеки натрупан слой е психически елемент („mental
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account“), свързан с определено ниво на мотивация. В разглеждания от нас
случай, рисковият толеранс е максимален и бихме могли да говорим за цялостна
комбинация само от „лотарийни билети“, предопределена от психологически
оценъчни натрупвания.
"Независимо от факта, че SDF (stochastic discount factor) е в основата на
съвременния подход към ценообразуването на активите, повечето модели за
ценовото поведение на активите не са SDF-базирани" (Shefrin, Belotti 2007: 1) В
модела на Шефрин грешката не е стабилна, а е променлива във времето. Така,
в даден времеви момент, в зависимост от преобладаващите поведенчески
аномалии сред инвеститорите, функцията за пазарната грешка се променя, а
оттам и функцията SDF.
Shefrin и Belotti (2007) илюстрират своите виждания чрез:
p = E(mx)

(12)

където цената на актива р, със стохастичен доход х е очакваната величина
на дисконтирания доход, при което m е дисконтният фактор, съчетаващ двата
ефекта – на времевата стойност на парите и на риска. Този дисконтов фактор
винаги варира, което показва, че рискът се оценява различно. Тук трябва да се
прибавят настроенията (sentiments), които авторите свързват с погрешните
убеждения („erroneous beliefs“), като включват в разпределението теглата на
инвеститорите, чиито субективни вярвания са правилни – като нулеви
настроения, а вярванията на инвеститорите, които са неправилни – като
ненулеви настроения.
Очевидно поведенческият фактор формира решенията с някакъв превес
на ирационалните предпочитания, поставени директно във функцията на
полезността.
В съгласие с алтернативния когнитивен модел, базиран предимно върху
логиката за социална адаптация (която от своя страна, се разглежда като
следствие от структурирането на възприятията според придобития опит и
познавателното преобразуване на сигнали) и наречен „Adaptive markets
hypothesis“, успешните пазарни участници прилагат евристики, до момента в
който преценят, че те вече не работят. Реакцията им след този момент се
заключава в опити да ги коригират. С други думи, успехът на пазара се тълкува
като еволюционен процес. Тези които не се адаптират, в крайна сметка не
оцеляват. „АМН“ произтича от същността на „behavioral finance theory“ и
предполага, че инвеститорите търсят удовлетворение и задоволство (терминът
е „satisfice“9), в смисъла на когнитивна евристика („cognitive heuristic“), вместо
максимизиране на полезност. Те приемат, че количествата информация са

Huw Dixon (2001) разглежда „satisficing“, като поведение в икономиката, което се опитва да
използва някаква, съвсем минимална стойност на отделна специфична променлива, без да
смята за необходимо да я максимизира.
9
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достатъчно основание за да вземат решения, които да ги водят стъпаловидно
към поставените цели.
По такъв начин се извеждат предположенията, че връзката между риск и
възвръщаемост не е стабилна и, че пазарната рискова премия се променя във
времето, в съгласуваност с всяка съответна промяна на околната среда. Тази
среда, обаче е динамична парадигма от гледни точки, затворени в някакви
граници, или с други думи – дискурс („discourse“), т.е. специализираното знание,
което се осъществява чрез комуникационния акт и съвсем естествено, може да
бъде обект на промяна и предефиниция. В този смисъл, „АМН“ изтъква съвсем
вярно адаптивността и иновациите, като имащи най-голямо значение за
продължителността на успеха (защото оцеляващите постоянно се променят и
адаптират), но по-важното е, че целият този процес е функционален и валиден
в социалния контекст на конкретната информационна среда, изграждаща тази
дискурсивна общност10 („discourse community“).
Ако приемем инвестиционната дейност като постоянен и непрекъснат
комуникативен процес11, можем да търсим причините за взетите решения и чрез
семиотичен прочит на наличната информация.
Фигуративното измерение ("the figurative dimension") е дефинирано в
структуралната семиотика, като част от дискурсивното съдържание, в което е
налице кореспонденция (“correspondence”), характеризираща се с въздействие
и перцепция спрямо обикновения свят. По тази причина то е релевантна част от
дискурса, разбирана и като визуална, и като вербална реч.
В социологията на пазарите се ползва понятието фигуриране (“figuration"),
което се застъпва с разбирането му в семиотиката. Например, понятието
"инвеститор", в тази светлина, е културна фигура в глобалния финансов свят и
чрез термина “figuration" се описва процес, чрез който отделните индивиди и
макро-социалният процес се взаимообвързват помежду си. Според редица
изследвания (например Montanari 2012), пазарите са социално-вариантни за
появяващите се феномени и развиват свои метафори, тематични полета и
наративи (като "атака", "война", "победител"...), както и повече или по-малко
стереотипни фигури, които са произведени и преведени от други дискурси, като
примерно "перфектната буря", "шок", "зараза" (“perfect storm”, “shock”,
“contagion”). ... Може да се твърди, че фигурите се представят най-вече чрез
медиите, но същевременно има и по-общ процес на "самопредставяне" (“selfrepresentation”), който изгражда фигуративно-метафорични структури, чрез
човешкия опит за света. Така се пораждат ориентири, филтри и верижни

„Discourse community“ се дефинира най-общо, като общност от хора, които споделят набор от
дискурси, в смисъла на общи базови ценности и възприети допускания, както и
комуникационните пътища за постигането им. (Borg 2003)
11
Според Andersen, Vrontos, Dellaportas, Galam (2014), становището на пазарните участници се
моделира чрез комуникация която протича постоянно в социални подгрупи с различни
размери.
10
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шаблони за ранжиране на събития и за структуриране на ситуации, което
създава и поддържа съответната културна парадигма -"semiosphere".
Именно в нея, се заражда и когнитивно обоснованият социо-културен
процес на имитация, който е постоянно забележим в историята на финансовите
пазари. Участниците се наблюдават един друг, за да направят своите
заключения в несигурни ситуации и последиците от имитациите, в условия на
неопределеност, влияят върху статистическото разпределение на ценовите
промени и могат дори да породят истински екстреми събития. (Montanari 2012:
13) Финансовата система е в същността си рефлексивна и информативна, често
проектирайки обобщения, излизащи извън смисъла на наличните данни.
Веднага можем да забележим, че разискваният в този текст, поведенчески
предопределен начин за избор на активи, се базира и на имитация, обоснована
от ориентири с типична знакова натовареност.
В този смисъл, знакът е формулиран ясно, чрез конотативната
“определеност” на подбраните за еталон инвеститори, използвайки
конкретността на съвпаденията, като потвърждаващ инструмент за
интерпретацията на информацията, без да се напуска пространството на
„закона за малките числа“. Петте имена (типичен „знак“ от класическия
семантичен триъгълник – Фигура 35) са достатъчно натоварени с
репрезентативен смисъл за да означат материално и лесно, понятието за успех
в информационните потоци, свързани с инвестирането.
Така знакът формира безспорен семантичен
елемент - “intension”12, обозначаващ признак, който
консенсусно се счита за приет като преобладаващ.
(виж Chalmers 2002) Наблюдаваните инвеститорски
“еталони” от разглеждания случай може да бъдат
тълкувани като знак-символ („symbol“) не само според
терминологията на Чарлз Пирс13 и същевременно
като семиологичен мит, който (според семиотичните
изследвания, например при Ролан Барт14) се
„консумира спонтанно“ – като „факт“ (а не като
Фигура 35
„стойност“, каквато е действителната му същност) и е
вграден устойчиво в система от сходни интерпретации при процесите на
общуване, в случая – сред обществото на инвестиционните спекуланти.
Семантичен триъгълник

Ако се потърси по-широк символен аспект, е напълно възможно да се
забележи връзка и с предизвикалата много спорове, PSSH (The physical symbol

Най-общо, в лингвистиката, логиката, философията, и др., „intension“ е свойство или
качество, конотирано от знак. В психологията широко е застъпено мнението, че тази
характеристика („intensionality“) е присъща на мисълта и не е присъща на физическите обекти.
13
Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) – американски учен, който първи разработва научно
типологията и дефинирането на знака и знаковите системи.
14
Barthes R., „Mythologies“, Éditions du Seuil, 1957; ISBN 2-02-000585-9.
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system hypothesis15) – теорията на Алан Нюел и Хърбърт Саймън, че без
символни изчисления е невъзможно осъществяването на осмислени действия,
но подобна посока излиза извън границите на този текст. Тук е по-актуално
вглеждането в теорията за ограничената рационалност („Bounded rationality“), в
която Х.Саймън допуска, че икономическите агенти ползват много по-често
евристичен анализ, вместо да полагат усилия за строго спазване на правилата
по оптимизиране. Това може да се дължи на разнообразни фактори, като
сложността на ситуацията, неумението им да направят точните изчисления за
полезността на всяка от възможностите, високите потенциални разходи за
оценяването и пр...
Изборът на метод за справяне с неопределеността много често се свързва
и с това, до колко компетентен се чувства самият индивид, който взема
решението или го оценява. За масовия представител на ритейла, както и за един
неуверен и/или незаинтересован фонд-мениджър е съвсем логично да потърси
лесно за формулиране и поне на пръв поглед, трудно за оборване (поради
знаковата му натовареност – “intensional statement”) решение. Не е сложно, да се
забележи подобна структура и във функционирането на техническия анализ,
който тълкува какво (а не защо) се случва на пазара и на базата на
общодостъпни знаци (сигнали) идентифицира най-вероятните реакции на
преобладаващата маса, която ги интерпретира едновременно, по сходен начин.
Този поглед изтъква на преден план социално-психологически елементи,
които изместват рационалността и лидерството на класическата рискова
премия, чрез нещо много сходно с т.нар. от Херш Шефрин “премия на
настроението” (“sentiment premium”).
Традиционните финанси (Traditional finance или „TF“) приемат, че пазарите
са ефективни и цените отразяват фундаменталната стойност и всяка нова
информация бързо и правилно бива отразена в пазарните цени. При „TF“
портфолио мениджърите могат да се фокусират върху идентифицирането на
оптимално-ефективните портфейли на оптималната граница, като те ще
отговарят на целите за риск и възвръщаемост на клиента и същевременно ще
могат да бъдат съобразени с различни ограничения.
Хари Марковиц извежда пазарния портфейл чрез „mean-variance efficient“,
представяйки го чрез формулата:
E(ri) = rf + βi*MRP

(13)

където E(ri) е очакваният доход за определена акция, r f е условна „risk-free
rate“, а MRP е пазарната рискова премия (market risk premium).
Поведенческите финанси (Behavioral finance или „BF“) оспорват
традиционните финансови допускания. „Behavioral assets pricing model“ добавя
Съвсем кратко описание може да се види на страницата на The University of Massachusetts
Boston, достъпно на адрес: http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/Bodies,%20Souls,
%20and%20Robots/Texts/AI%20and%20Robotics/The%20Physical%20Symbol%20system.htm
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„sentiment premium“ (или „stochastic discount factor“) и извежда изискваната
доходност:
Required return on an asset = Rf + [fundamental risk premium] + [sentiment
premium]
(14)
Традиционните модели за ценообразуване на активи се основават на
идеята, че пазарните цени са определени чрез безпристрастен анализ на риска
и възвръщаемостта. Присъщата стойност на един актив са очакваните парични
потоци, дисконтирани според изискваната възвръщаемост, въз основа на
безрисковата и основната рискова премия. Моделът на „BF“, най-общо, добавя
настроенията към дисконтовия процент. В този смисъл, „Sentiment premium“ е
възможно да бъде оценявана чрез разглеждане на дисперсията на
консенсусните прогнози. Като високата дисперсия би следвало да предполага
по-висока „sentiment premium“. Shefrin, Belotti (2007) допускат, че настроенията
на индивидуалния инвеститор могат да бъдат описани като разликата между
плътностите на двете вероятностни функции: обективната PDF и субективна
PDF на индивидуалния инвеститор. За авторите, централен въпрос е как при
пазарно равновесие се агрегират плътностите на вероятностните функции на
всеки от отделните инвеститори, за да се стигне до обобщена функция за пазара
като цяло16. Въпреки че „BF“ не се представят чрез единна алтернативна теория,
най-вероятно, истината ще трябва да се търси в комбинирането на зависимости
и елементи и от двата широки модела.
В разглеждането на мотивацията и взимането на решения в ситуация на
неопределеност, изглежда задължително включването на социалнопсихологически системи от фактори, които чрез т.нар. “correspondence”
динамизират дискурсивната общност („discourse community“) и са в състояние не
само да обясняват, но и да провокират множество аномалии, както в действията
на отделни пазарни участници, така и на систематично ниво.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И НАСОКИ.
Обобщено, анализът на описания подход от практиката (независимо, че
би могъл да се тълкува и като изолиран случай), може да даде полезни
резултати, най-вече свързани с поведенческата психологическа тенденция при
инвеститорите – да изкривяват в съзнанието си информацията за отминали
събития и да интерпретират информационните потоци в специфичен контекст.
Очевидно е, че част от активните инвеститори оценяват текущите пазарни
ситуации на базата на повърхностни сигнали и с помощта на опростен, но
приемлив за публиката, знаково конотиран начин на мислене. Правят се изводи
в унисон с фактора асоциативна памет, въз основа на това, доколко ситуацията
прилича на типичен, познат случай от миналото и интуитивно се преувеличава
вероятността за ново случване на събития, които помним по-добре или са се
Става дума за пазара, определен от тях като “market pdf” и основан на формула (12). (Shefrin,
Belotti 2007)
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случили по-скоро. Процесът, безспорно е много силно зависим и от начина на
разпространяване и поднасяне на информацията.
В тази посока, може да се потърси връзка и със „стадния инстинкт“ на
финансовите пазари, ориентиращ се често и според т.нар. „отправни точки”...
Страхът пред новата информация, в съчетание с неопределеността и със
стремежа за бягство от когнитивния дисонанс, често са сред обясненията на
феномена "стадно поведение", както и при образуването на пазарни балони. Тук
определено имат място и "имитаторите", както и т.нар. шумов трейдър („noise
trader“) - фигура, олицетворяваща зависимостта от пазарния шум, от слуховете,
от общоприетите стереотипи и от информационните спекулации. В този смисъл,
изследването на комуникационната среда, като мотивация за всеки отделен
случай, може да даде резултати, свързани с поведенческата психологическа
тенденция при всички пазарни участници, да изкривяват в съзнанието си
конкретната информация и да интерпретират събитията във фигуративен
контекст, твърде отдалечен от коректния количествен финансов анализ и от
обективното оценяване на вероятности, за сметка на все по-широко използване
на т.нар. евристики (Heuristics).
Чисто практически, можем да твърдим, че инвеститорите, работещи в
рамките
на
класическите
портфейлни
теории
не
са
обречени.
Инструментариумът, заложен от Хари Марковиц, Джеймс Тобин и Уилям Шарп
може да бъде полезен и функционален на високоликвидни пазари, при по-дълъг
времеви хоризонт и при достатъчна „сила на устойчивост“ (в смисъла на
ресурсно обезпечение спрямо отворените позиции), която да предпазва от
обичайните краткосрочни ценови аномалии.
Паралелно с това, професионалните инвестиционни мениджъри ще
трябва все повече да се съобразяват, не само с пазарните настроения и
фундаменталните фактори, които ги предизвикват, но и с поведенческата
същност на разнообразните групи пазарни участници. Относителните тегла на
факторите „логика“, „образование“, „информираност“, „поведенческа реакция“
и т.н... се променят динамично в инвестиционната комуникационна среда, като
резултат и на постоянното облекчаване на нейната достъпност. Все по-очевидна
е ролята на фигуративното интерпретиране на текущата информация за
възникването на устойчиви (за различни периоди от време) знакови структури,
които изкривяват интеракцията17 („interaction“), а оттам – оценките, прогнозите и
очакванията. По тази логика следва, че който съумее да контролира в някаква
степен масовите очаквания, би могъл да бъде по-високо оценен и по-печеливш.

Използваме термина „interaction“ в смисъла му от социалната психология, където обозначава
влияние между хора или социални групи и взаимното им стимулиране за действие чрез акта на
общуването (вербално и не вербално).
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