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1. Актуалност и мотивация на темата 
 

В скорошно изследване Andrew Lo (Lo, 2012) пречупва процесите на фондовите 

пазари през разбирането за наличие на нов световен ред
1
, при който в следствие на 

иновациите във финансовата сфера през последното десетилетие е постигнат голям 

икономически ръст в световен мащаб. В същото време високата степен на глобално 

свързване е предпоставка за бързото разрастване и разпространение на регионални 

финансови кризи, което превръща възникващите фондови пазари
2
 във все по-атрактивна 

инвестиционна алтернатива. Въпреки това наличните изследвания, касаещи тези пазари са 

все още недостатъчни, а често документираните резултати са противоречиви. Едни от най-

слабо изследваните в научната литература са фондовите пазари от Югоизточна Европа. 

Причината вероятно се дължи на факта, че повечето от държавите в този регион са под 

тоталитарен режим на управление до началото на 90-те години на ХХ век и 

функционирането на техните фондови борси е възобновено едва след прехода към  

пазарна икономика. Въпреки това, тяхното значение за международните инвеститори 

бързо нараства.  

В изследването са включени осем фондови пазара от този регион, първият от които е 

руският, който през 2007 г. се нарежда сред първите 10 пазара в света по стойност на 

общата си пазарна капитализация, а в същото време редица публикации потвърждават 

наличието на слабата му интегрираност със световните финанси, което в глобален план го 

превръща във важен източник на диверсификация. Следващите пазари, включени в 

изследването са гръцкият и турският - през последните десет години турският фондов 

пазар се разраства изключително бързо, успоредно с икономическия ръст на страната, 

което го прави изключително привлекателен за инвеститори от целия свят. Въпреки че за 

гръцкия пазар са налични относително по-голям брой изследвания, той е включен в 

рамките на текущия труд, тъй като е изключително интересно да се проследят промените, 

                                                 
1
 В буквален превод от словосъчетанието „new world order“, което Lo използва в статията си. 

2
 Трябва да се отбележи, че в българското законодателство не са дефинирани понятията фондова борса, 

фондов пазар, финансов пазар, капиталов пазар.  Поради широката им употреба обаче, в текущата 

разработка те ще бъдат използвани в смисъла на регулиран пазар за осъществяване на сделки с финансови 

инструменти. В монографията на Касабова (Касабова, 2007) е налично подробно представяне на видовете 

пазари на финансови инструменти. 
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настъпили в следствие на Гръцката дъгова криза. Останалите фондови пазари, обект на 

настоящата разработка са българският, румънският, сръбският, украинският и 

хърватският. Те са малки и ниско ликвидни, но въпреки това тяхната важност нараства 

най-вече поради факта, че част от тези страни вече са държави – членки на Евросъюза, а 

друга част са на път да се присъединят, което е свързано с предприемането на редица 

регулаторни мерки в посока на тяхната либерализация, като по този начин се осигурява 

възможност за навлизането на чуждестранни инвестиции.  

Дисертацията е фокусирана върху два аспекта – префектността
3
 и интеграцията на 

тези пазари със световните капиталови пазари. В емпиричните финанси са налични 

огромно количество публикации, посветени на тестването на валидността на Хипотезата 

за пазарна перфектност. Нейната важност произтича от факта, че фондовите пазари 

оказват влияние на икономическото развитие, а от инвеститорска гледна точка наличието 

на пазарна перфектност е гаранция, че свободните капитали са вложени в оптимални 

инвестиционни алтернативи. В същото време допускането за перфектно функциониращи 

пазари е ключово при приложението на редица финансови модели (от модела за оценка на 

капиталови активи до стохастичен линейно-квадратичен модел за управление на 

инвестиции).  

Наличието на висока степен на пазарна интеграция е въпрос от съществено значение 

за вземането на адекватни инвестиционни решения и разработването на регулационни 

политики, които са особено важни за развитието и разрастването на възникващите 

фондови пазари. Повишената интеграция е свързана със значителни ползи за един 

възникващ пазар, тъй като увеличението на чуждестранния капиталов поток води до 

понижаване в цената на капитала на местния пазар и същевременно подобрява цялостното 

икономическо развитие. От друга страна, с оглед на зачестилите финансови кризи от края 

на 80-те години на ХХ век до момента, все по-актуален е проблемът с негативните 

последици от високата степен на интегрираност между световните финансови пазари, 

която ускорява процесите на разпространение на настъпила финансова инфекция. Не на 

                                                 
3
 В превод от английския термин “market efficiency”. Трябва да се отбележи, че в текущия труд e възприето 

използването на термина „пазарна перфектност“. Другият срещан в литературата превод е „ефективност“. 

Съответно за употребата на „efficient functioning“ се използва фразата „перфектно функциониране“, а за 

„Efficient market hypothesis“ – Хипотеза за пазарна перфектност. 
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последно място следва да се отбележи, че степента на интеграция на група от пазари е 

ключов фактор за постигането на ефективна диверсификация на риска. 

Макар перфектността и интеграцията традиционно да се разглеждат в литературата 

като отделни изследователски въпроси, в текущия труд е адаптирана единна 

изследователска рамка, което е отражение на изключително нова тенденция в сферата на 

емпиричните финанси. Според Lo (Lo, 2012) глобално свързаните фондови пазари 

осигуряват оптимално разпределение на капиталовите ресурси, но в същото време 

ускоряват предаването на финансови инфекции, което от своя страна оказва влияние 

върху степента на перфектно функциониране. Първите емпирични резултати в подкрепа 

на твърдението за взаимна свързаност на двете характеристики са публикувани от Hooy и 

Lim (Hooy & Lim, 2013). До колкото е известно на автора, до момента в никой друг научен 

труд фондовите пазари от Югоизточна Европа не са изследвани едновременно по 

отношение на тяхната перфектност и интеграция със световните финанси. 

Изследването е проведено чрез приложението на анализ в рамките на 

трансформацията с вълнички
4
 (ТВ), като изборът се дължи до голяма степен на 

наблюдението, че през последните десет години структурата на финансовите пазари се 

изменя значително, което рефлектира върху данните, въз основа на които всеки ден 

хиляди добре обучени финансисти вземат решения с помощта на инструменти отпреди 30 

или дори 40 години. Този факт поставен в контекста на нарастващия  интензитет на 

финансови кризи илюстрира необходимостта от адаптация на аналитичния 

инструментариум към особеностите на финансовите времеви редове. ТВ е инструмент от 

физиката, който се оказва изключително подходящ за анализа на финансови данни, тъй 

като те са крайния резултат от действията и решенията, взети едновременно от голям брой 

икономически агенти, всеки от които действа спрямо индивидуален инвестиционен 

хоризонт. В същото време ТВ дава възможността за разбиването на тази сложна структура 

на по-елементарни компоненти, всеки от които съответства на определена честота. 

                                                 
4
 Английският термин е “wavelet transform”, за който се срещат различни преводи, например „уейвлет 

трансформация“, „трансформация с вейвлети“, „трансформация с вълнички“. В текущата разработка се 

използва преводът трансформация с вълнички.  
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2. Цели на дисертацията 
 

В литературата има голям брой публикации, в които се проверява наличието на 

перфектност за множество възникващи фондови пазари, включително и за пазарите от 

Югоизточна Европа. Поради голямото многообразие на тестове, с помощта на които се 

проверява дали даден пазар функционира перфектно, голяма част от докладваните 

резултати са противоречиви. В допълнение, почти всички изследвания, посветени на 

пазарите от Югоизточна Европа дават отговор за липсата или наличието на пазарна 

перфектност за определен период от време, но на практика почти няма публикации, в 

които се засяга проблемът с промяната в степента на перфектност.  

Тези факти по естествен начин определят първата цел на текущия труд, а именно да 

се представи актуална картина върху перфектността на изследваните фондови пазари. 

Изпълнението на тази цел е свързано с дефинирането на две междинни цели. На първо 

място следва да се даде отговор под формата на „да“ или „не“ на класическия въпрос за 

наличието на перфектност за всеки от изследваните фондови пазари. Втората подцел е да 

се изследва динамиката в перфектността, което ще даде възможност да се очертаят 

перспективите на развитие, получените резултати  ще се свържат с паралелните 

икономически събития, като от особен интерес са отраженията на скорошната финансово-

икономическа криза и Гръцката дългова криза.  

Засиленият инвеститорски интерес към възникващите фондови пазари дава начален 

тласък на голям брой публикации, в които се изследва тяхната интеграция със световните 

пазари. Трябва да се отбележи обаче, че в по-голямата си част, тази литература е с фокус 

върху азиатските и латиноамериканските пазари, а фондовите пазари от Югоизточна 

Европа остават слабо изследвани, което служи за мотивация на втората цел на 

дисертационния труд - да се представи актуална картина върху степента на интеграция 

на изследваните фондови пазари с водещите фондови пазари от световен мащаб. 

Изпълнението на двете цели едновременно дава възможността за провеждането на 

задълбочен анализ на инвестиционните възможности и ограничения, които предлага всеки 
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един от пазарите. По-конкретно то дава отговор на следните въпроси:  

1) Налице ли са пазарни неперфектности, които предоставят възможности за 

печеливша арбитражна дейност? 

2) Има ли тенденция с напредване на времето изследваните пазари да достигат 

перфектно ниво на функциониране?  

3) Фондовите пазари от Югоизточна Европа слабо интегрирани ли са със 

световните пазари? 

4) Дали с напредване на времето диверсификационните ползи от инвестициите 

в тези пазари ще намаляват? 

Освен двете основни цели, произтичащи от обекта и предмета на изследването, е 

дефинирана и периферна цел, свързана с избрания метод - да се демонстрират 

възможностите, които предлага ТВ във финансовия анализ, като същевременно се 

провокира изследователския интерес за търсене на техники и инструменти, които да 

предоставят адекватни решения в отговор на променящата се среда. 

3. Структура и съдържание на дисертацията 
 

Дисертацията се състои от увод, четири глави, заключение, списък на използваната 

литература и пет приложения. Общият обем е 241 страници, от които 200 страници са 

основен текст. Библиографията се състои от 166 литературни източника. В увода е 

направена кратка мотивация на темата, дефинирани са обектът, предметът, целите и 

задачите, тезата, метода и методологията на изследването, изложена е накратко 

дисертационната структура.  

3.1. Глава 1. Обект, предмет и метод на изследване: систематизиран 

литературен преглед и анализ 
 

В глава I е представена мотивацията и актуалността на текущото изследване, както и 

мястото му в научната литература. За целта са изпълнени следните задачи. За всеки от 
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изследваните фондови пазари е представена кратка информация за развитието, размера, 

ликвидността и значимостта му за международните инвеститори. В този контекст и въз 

основа на скорошни публикации, в които са очертани най-новите перспективи в 

съответната област, е мотивирана важността от провеждане на единно изследване върху 

перфектността и интеграцията на фондовите пазари от Югоизточна Европа. В рамките на 

подробен литературен преглед са въведени основните понятия и хипотези, свързани с 

предмета на изследването, след което е обоснован изборът на ТВ за изследователски 

инструмент и е предложено кратко изложение върху основните моменти в теорията на ТВ. 

Направено е систематизирано обобщение на публикациите, посветени на пазарната 

интеграция и перфектност на фондовите пазари, обект на дисертационния труд. Изводите 

сa групирани и анализирани, въз основа на което са очертани изследователските 

перспективи.  

Главата започва с кратко въведение в обекта на изследването, което следва 

изложението на монографичния текст на Богданова (Богданова, 2013). Представени са 

данни за пазарната капитализация и ликвидността на всеки от пазарите, като тази 

информация е използвана за формирането на очаквания за тяхната степен на перфектност 

и интеграция. За целта са взети под внимание резултатите на Bekaert и съавтори (Bekaert, 

et al., 2002), които установяват емпирично, че с повишаване на степента на интегрираност 

на даден възникващ пазар, като цяло се наблюдава увеличение в размера и в ликвидността 

му, а Chordia и съавтори (Chordia, et al., 2008) показват, че когато пазарът е по-ликвиден, 

прогнозируемостта на възвръщаемостите е намалена.  

След това са въведени основните понятия, свързани с предмета на дисертационния 

труд. На първо място е представена дефиницията за перфектност, въведена от Eugine Fama 

(Fama, 1970). Той дефинира като „перфектен“ този пазар, на който цените на търгуваните 

активи винаги „напълно отразяват“ наличната информация
5
. В зависимост от 

допусканията за информационното множество, при което се тества ХПП, Fama  

разграничава три форми на пазарна перфектност – слаба, полу-силна и силна. Според 

слабата форма, цените на търгуваните активи отразяват цялата налична историческа 

информация. В текущия труд се изследва слабата форма на пазарна перфектност. 

                                                 
5
 A market in which prices always “fully reflect” available information is called “efficient”.  
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Съществуват редица тестове, на базата на които тя може да бъде отхвърлена или 

потвърдена, като получените резултати често са чувствителни по отношение на 

тестваното отклонение. От тази гледна точка в монографичния текст на Богданова 

(Богданова, 2013) е направен избор въз основа на систематизиран литературен преглед, 

важен извод от който е, че наличието на дългосрочна зависимост се явява основно 

отклонение от слабата форма на ХПП за фондовите пазари от Югоизточна Европа.  

След ХПП е въведена хипотезата за адаптивните пазари (ХАП). По-ранните 

трудове
6
 потвърждават емпирично слабата форма на ХПП, докато в по-късни публикации

7
 

за редица развити пазари са идентифицирани възможности за прогнозиране. В същото 

време учените в сферата на поведенческите финанси отправят съществени критики към 

ХПП. В две последователни публикации Lo [ (Lo, 2004), (Lo, 2005)] обединява тези две 

гледни точки чрез създаването на ХАП, според която състоянието на пазарна перфектност 

не е статично, а подлежи на развитие и промяна във времето, съобразно променящата се 

икономическа среда. Lim и Brooks (Lim & Brooks, 2011) отбелязват, че за възникващи 

пазари е мотивирано тестването на ХАП, тъй като икономическата логика предполага, че е 

необходимо време докато един новосъздаден пазар достигне перфектно ниво на 

функциониране.  

След представянето на ХАП е въведена дефиницията за пазарната интеграция. 

Наличието на перфектна пазарна интеграция
8
 между два фондови пазара означава, че не 

съществуват пречки или ограничения върху свободното движение на капитали между тях. 

Това предполага, че два актива, които се характеризират с еднакъв риск, но се търгуват на 

различни пазари, следва да имат една и съща очаквана възвръщаемост. Противоположното 

понятие на перфектната пазарна интеграция е пълната пазарна сегментация.  

Докато в литературата няма спор относно дефиницията на понятието пазарна 

интеграция, то липсва еднозначно приет метод за нейното измерване. От тази гледна точка 

в изследването на Богданова (Богданова, 2014) е направен опит за класификация и 

                                                 
6
 Резултатите от по-важните трудове са обобщени от Fama (Fama, 1970). 

7
 Подробен преглед е направен от Fama (Fama, 1991), Malkiel [(Malkiel, 2003), (Malkiel, 2005) ] и Yen и Lee 

(Yen & Lee, 2008).  
8
 Използвана е дефиницията от учебника на Maginn и съавтори (Maginn, et al., 2007), но на практика тази 

дефиниция може да бъде намерена във всеки друг учебник, засягащ в по-малка или в по-голяма степен 

темата за финансови пазари.   
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систематично представяне на основните методи в контекста на техните по-важни 

предимствата и недостатъците.  

Най-общо са разграничени три основни групи от методи. При първата, степента на 

интегрираност на група от фондови пазари се определя с помощта на модел за оценка на 

капиталовите активи. Основната критика е формулирана от Bekaert (Bekaert, 1995), според 

който съществен проблем е липсата на всеобщо възприет международен модел за оценка 

на активи, тъй като получените резултати зависят до голяма степен от избрания модел. 

Втората група от изследвания използват коефициента на корелация като мерило за 

степента на пазарна интеграция между два пазара. Този подход освен, че е бърз и лесен за 

приложение, е предпочитан от редица автори, тъй като не е необходимо въвеждането на 

каквито и да е допускания. За да се изследва промяната в степента на пазарната 

интеграция може да се пресметне динамичен коефициент на корелация, а в по-скорошни 

статии се прилага условен динамичен коефициент на корелация на Engle (Engle, 2002). 

При третата група, към която принадлежат може би най-голям брой публикации, степента 

на пазарна интеграция се установява чрез приложение на коинтеграционен анализ.  

След въвеждането на основните понятия и хипотези е направен обстоен литературен 

преглед върху перфектността и интеграцията на фондовите пазари от Югоизточна Европа. 

Установено е, че те не се характеризират с наличие на календарни аномалии, изключение 

е само гръцкият фондов пазар, а резултатите, получени чрез тестове за единичен корен са 

в противоречие с резултатите получени чрез други тестове. Изводите, документирани при 

изследване на краткосрочните статистически характеристики на тези пазари не са 

еднозначни, а освен това следва да се вземат под внимание данните за ликвидността на 

съответните пазари с оглед възможността за наличие на лъжлива автокорелация. Всички 

публикации, в които се тества наличие на дългосрочна зависимост за пазарите от 

Югоизточна Европа стигат до извода, че данните се характеризират с дългосрочна 

зависимост, което мотивира нейното изследване по-нататък.    

Публикациите, засягащи степента на интеграция на фондовите пазари от 

Югоизточна Европа са малобройни. Въз основа на проведения обзор са обобщени 

следните факти. Чрез различни методи са документирани доказателства, че руският 
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фондов пазар остава до голяма степен сегментиран от водещите финансови пазари. 

Резултатите, за българския, румънския, хърватския и украинския фондов пазар, получени 

чрез анализ на главните компоненти свидетелстват висока степен на сегментация, докато 

тези, получени чрез коинтеграционен анализ, отчитат подобрение в степента им на 

интеграция. Основните изводи за гръцкия и турския пазар са индикативни за подобрение в 

степента на тяхната интегрираност с водещите финансови пазари с напредване на времето. 

 

Фигура 1: Декомпозиция на даден времеви ред с помощта на дискретна трансформация с вълнички. В първия панел е 

представена графиката на анализирания времеви ред. Графиката от втория панел съответства на най-високо честотната 

компонента, наричана още високочестотен детайл. В следващите панели са представени последователно графиките на 

по-ниско честотните детайли, а на последно място може да се види изгладената компонента на реда. Интересно е да се 

обърне внимание на факта, че в конкретния случай е приложена така наречената „á trous“ ДТВ, за която е характерно, че 

чрез сумиране на изгладената компонента и детайлите от всички използвани честоти се получава първоначалния 

времеви ред. 

В контекста на проведения литературен преглед са формулирани целите и задачите 
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на изследването, за чието постигане като изследователски инструмент е използвана ТВ. 

Представено е кратко изложение върху същността и предимствата на ТВ, което следва 

текста в публикацията на Bogdanova (Bogdanova, 2013). Без да се навлиза в подробности 

следва да се отбележи кое е най-важното предимство на този метод. За целта е използвана 

Фигура 1, от която може да се види как ТВ  по елегантен начин преодолява 

ограниченията, произтичащи от факта, че финансовите времеви редове по своята същност 

съдържат в себе си високо агрегирана информация. Ако се погледне само графиката на 

представения времеви ред е трудно да се направят конкретни изводи относно неговата 

структура. Ако обаче се разгледа последователността от детайли, получени чрез ТВ, 

веднага се забелязва, че нискочестотните компоненти оказват най-голямо влияние върху 

динамиката на изследвания ред. Тези изводи са с голяма практическа стойност, но това 

което в случая заслужава по-голямо внимание е, че ТВ предлага нов начин за анализ на 

информацията, съдържаща се в данните. 

Формулирането на методология за тестване на ХПП е направено въз основа на 

описания подробен преглед, систематизация и анализ на литературата по темата. 

Параметърът на дългосрочна зависимост е избран за установяване на наличието, както и 

силата на проявените пазарни неперфектности. Основно средство за неговото измерване е 

претеглена ДТВ регресия (регресия, базирана на дискретна трансформация с вълнички), 

която гарантира устойчивост на получените резултати, както по отношение на липсващи 

наблюдения, така и по отношение на наличието на краткосрочни зависимости в данните. 

Изследването на динамичните характеристики на проявените пазарни неперфектности е 

осъществено чрез предложена в дисертационния труд методика.  

За измерването на степента на интеграция между двойка фондови пазари е 

предложено използването на ТВ кохерениця, тъй като тя дава възможност за точно 

локализиране на момента на преход от сегментация към интеграция. За целта е 

формулирана методика за практическо й приложение, а на база сравнение на използвания 

метод с други средства (динамичен коефициент на корелация и коинтеграционен анализ)  

са изведени предимствата на метода на ТВ кохеренцията. 
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3.2. Глава 2. Изследване на перфектността на фондовите пазари 

от Югоизточна Европа 

В глава II се дава отговор под формата на „да“ или „не“ на класическия въпрос за 

наличието на перфектност за фондовите пазари на България, Гърция, Румъния, Русия, 

Сърбия, Турция, Украйна и Хърватска. За целта е проверена валидността на слабата 

форма на ХПП чрез тестване за наличие на дългосрочна зависимост в данните.  

Главата започва със систематизирано описание на същността и характеристиките на 

дългосрочната зависимост. В литературата са налични два класа дефиниции за 

дългосрочна зависимост – основани на описанието на поведението на автокорелационната 

функция и на спектралната му плътност. Представена е дефиницията, която дава най-

интуитивна представа за същността на свойството и може лесно да се свърже със слабата 

форма на пазарна перфектност: ако даден стационарен процес проявява дългосрочна 

зависимост, то тогава неговата автокорелационна функция затихва много бавно и 

формално погледнато се сумира до безкрайност. Спред Baillie (Baillie, 1996) тази 

персистентност, проявена от автокорелационната функция на процес с дългосрочна 

зависимост не може да се опише нито с процес  ( ), нито с процес  ( )9, което е 

преодоляно от Granger и Joyeux (Granger & Joyeux, 1980) и Hosking (Hosking, 1981), чрез 

въвеждането на дробно диференцирания процес  ( )           . За процеси, 

проявяващи дългосрочна зависимост, параметърът на дробно диференциране    (  
 

 
).  

Съществуват различни методи за измерване на параметъра на дробно 

диференциране, най-популярни сред които са      анализа, въведен от Hurst (Hurst, 1951) 

и спектраланата регресия на Geweke и Porter-Hudak (Geweke & Porter-Hudak, 1983). В 

дисертацията е направено изложение на всеки от тези методи, като е обърнато внимание 

на чувствителността на резултатите към наличието на краткосрочни зависимости в 

данните. Този проблем до известна степен е преодолян от Lo (Lo, 1991), който въвежда 

модификация в      статистиката, но въпреки това Teverovsky и съавтори (Teverovsky, et 

al., 1999) предупреждават, че този метод следва да се използва винаги успоредно с друг 

метод.  

                                                 
9
 С  ( ) е означен стационарен процес, а с  ( ) – процес, интегриран от първи ред.  
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Фигура 2: (а) Графика на логаритмичните възвръщаемости на индекса S&P500 за период януари 2002 – юли 2013 г. (b) 

Графика на логаритмичните възвръщаемости на индекса SOFIX за период януари 2002 – юли 2013 г. (c) Графика на лог-

скалата за S&P500 (d) Графика на лог-скалата за SOFIX. 

В поредицата от съвместни изследвания на Ломев, Иванов и Богданова [ (Ломев, et 

al., 2009), (Ломев, et al., 2010), (Ivanov, I., Lomev, B., Bogdanova, B., 2012)] оценката на 

параметъра на дробно диференциране е намерена чрез полу-параметричен метод, базиран 

на дискретна трансформация с вълнички (ДТВ). По своята същност ДТВ регресията 

напомня изключително много на спектралната регресия, но нейно съществено предимство 

е устойчивост на получената оценка на   към наличието на краткосрочни зависимости в 

данните, както и при липсващи наблюдения.  

Основната идея на метода може да се илюстрира чрез Фигура 2, която е използвана 

от Bogdanova (Bogdanova, 2013) за демонстриране на предимствата на ДТВ регресията. На 

фигурата са дадени графиките на логаритмичните възвръщаемости на индексите S&P500 и 

SOFIX, а под тях са представени съответните им графики на лог-скалата. На абсцисата на 

графиката на лог-скалата е отбелязано нивото на декомпозиция чрез ДТВ, а на ординатата 

– дисперсията на съответния ред от коефициенти, получен чрез ДТВ. Наличие на 
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положителна линейна връзка е индикативно за наличие на дългосрочна зависимост. От 

оценката на наклона на регресионната права лесно може да се получи оценка на 

параметъра на дългосрочна зависимост.  

Тъй като ДТВ регресията е сравнително нов метод, в дисертационния труд чрез 

числени експерименти е определен видът на базовата вълничка, методът и интервалът за 

оценка на регресионната права, както и на дисперсията на всеки ред от ДТВ коефициенти. 

Получените резултати са представени накратко в основния текст, а по-подробно 

изложение е налично в Приложение 2. Въз основа на тези експерименти е направено 

сравнение между различни варианти на приложение на ДТВ регресията. Кодът в Matlab за 

реализацията на избрания вариант е представен в Приложение 3.  

Този метод е приложен върху данни за възвръщаемостите от основните борсови 

индекси на изследваните пазари за периода 2000-2010 г., изключение са само BELEX 15 

(2005-2010 г.) и PFTS (2001-2010 г.). Преди емпиричните резултати са представени 

основните характеристики на използваните данни. За редовете от логаритмични 

възвръщаемости е установено, че се характеризират с разпределения, различаващи се 

значимо от нормалното и са налице индикации за нелинейности от втори ред. Тези изводи 

са важни, тъй като само в случай, че данните са генерирани от линеен процес или процес с 

нормално разпределение, то тогава е налична теория, в която се извежда разпределението 

на оценката на параметъра на дробно диференциране, получена чрез ДТВ регресия. От тук 

произхожда невъзможността да се тества статистическата значимост на получените 

оценки, което е основното ограничение на този метод. До известна степен то е преодоляно 

чрез приложението на теста на Lo.  

Следва изложение на получените емпирични резултати. На първо място е направен 

анализ на графиките на лог-скалата, основен извод от който е, че за възвръщаемостите на 

основните борсови индекси на България, Сърбия и Украйна е налице ясно изразена 

положителна линейна зависимост, докато за останалите пазари има индикации за линейно 

поведение, но стойността на наклона на правата е видимо малък. Само за 

възвръщаемостите на турския индекс не се забелязват такива индикации.  

След това са описани резултатите, представени в две последователни статии на 



Боряна Богданова 

 
15 

Ломев, Иванов и Богданова [ (Ломев, et al., 2010) и (Ivanov, I., Lomev, B., Bogdanova, B., 

2012)]. Авторите прилагат претеглена ДТВ регресия за оценка на параметъра на дробно 

диференциране   за изследваните редове от възвръщаемости в интервала         при    

 . В допълнение са представени стойностите на оценките, които се получават за      и 

    .  Резултатите са обобщени в Таблица 1.  

Таблица 1: Оценка на параметъра на дробно диференциране за възвръщаемостите на основните борсови индекси на 

изследваните фондови пазари от Югоизточна Европа.  

                   

България 0.0503 0.0897 0.1739 

Гърция 0.0449 0.0347 0.0347 

Румъния 0.0512 -0.0101 0.0394 

Русия 0.0569 0.0123 0.0070 

Сърбия 0.2185 0.1108 -0.0194 

Турция 0.0030 -0.0270 -0.0510 

Украйна 0.0566 0.0976 0.1172 

Хърватска 0.0421 0.0162 0.0603 

 

Таблица 2: Обобщена      статистика на Lo, изчислена за възвръщаемостите на основните борсови индекси на 

изследваните фондови пазари от Югоизточна Европа. Стойностите, за които нулевата хипотеза на теста на Lo се 

отхвърля са означени със звездичка.  

                             

България 2.6846* 2.6925* 2.4924* 2.3614* 2.0920* 

Гърция 2.1524* 2.0687* 2.0210* 1.9790* 1.8510 

Румъния 2.4493* 2.3281* 2.2875* 2.2174* 1.9605* 

Русия 1.5584 1.4911 1.4588 1.4657 1.3905 

Сърбия 3.3660* 2.8843* 2.4689* 2.3411* 1.9335* 

Турция 1.0371 1.0260 1.0274 1.0406 0.9898 

Украйна 2.2119* 2.1669* 1.9566* 1.8118 1.5398 

Хърватска 2.1428* 2.0866* 1.9874* 1.9091* 1.7066 

 

Вече беше споменато, че основното ограничение на ДТВ регресията се изразява 

именно в недостатъчно развитата теория относно разпределението на  ̂, което 

възпрепятства тестването за статистическа значимост на получените оценки. От тази 

гледна точка в Таблица 2 са представени резултатите от теста на Lo (Lo, 1991), чиято 

нулева хипотеза е липса на дългосрочна зависимост. Стойността на модифицираната    ⁄  

статистика зависи до голяма степен от стойността на параметъра  . Тъй като на практика 
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  е неизвестно, то следва да се генерират оценки за модифицираната    ⁄  статистика за 

различни стойности на  , като в текущия труд тестът на Lo е проведен за   

{           }.  

Въз основа на представените в таблиците резултати, фондовите пазари от 

Югоизточна Европа са класифицирани в три групи съгласно силата на проявените 

отклонения от перфектно функциониране. Първата група се състои от българския, 

сръбския и украинския пазар. Възвръщаемостите от основните индекси и на трите борси 

се характеризират със силно изразена дългосрочна зависимост, която е предпоставка за 

осъществяването на печеливша арбитражна дейност. За BELEX 15 например, е 

установено, че вероятността положително (или отрицателно) изменение да бъде 

последвано от положително (съответно отрицателно) изменение е над 70%. Аналогичните 

стойности за SOFIX и PFTS са съответно 67.39% и 61.72%. Тези резултати пораждат два 

въпроса. От една страна е интересно да се види дали за целия изследван период се 

наблюдава постоянна стойност на параметъра на дробно диференциране или с напредване 

на времето тя ще намалява. Отговорът на този въпрос е даден в глава III. При наличието 

на толкова силна персистентност на съответния пазар е логично да навлязат нови 

инвеститори, привлечени от възможността за реализация на печалба, което в крайна 

сметка следва да доведе до намаление в силата на неперфектността. Възможно е обаче, да 

са налице пречки за навлизането на нови инвеститори, поради което да липсва достатъчно 

активна арбитражна дейност, в резултат на което силата на персистентността да остава 

относително постоянна. Наличието на пречки може да се провери индиректно чрез 

измерване на степента на интеграция на всеки от тези пазари с водещите финансови 

пазари, което е направено в глава IV.  

В следващата група са включени пазарите на Гърция, Румъния и Хърватска, които се 

характеризират със слабо изразени отклонения от перфектното функциониране. За 

възвръщаемостите на основните борсови индекси за трите пазара се наблюдава 

статистическа значима дългосрочна зависимост, която обаче, е доста слаба. За сравнение с 

BELEX 15 например, параметърът на дробно диференциране за възвръщаемостите на 

Athex Composite Share Price Index е едва 0.0449, което означава, че индексът се 
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характеризира с персистентност, но съответната вероятност две последователни 

изменения да имат един и същи знак е по-малка от 55%. Това означава, че проявената 

неперфектност е слаба и осъществяването на печеливша арбитражна дейност на тези 

пазари е ограничено. Последните два пазара – руският и турският се характеризират с 

пазарна перфектност. За редовете от възвръщаемости на съответните индекси не е налице 

статистически значима дългосрочна зависимост.  

3.3. Глава 3. Анализ на промяната в степента на перфектност на 

фондовите пазари от Югоизточна Европа чрез дискретна 

трансформация с вълнички 

В глава III се дава отговор на въпроса дали  с напредване на времето степента на 

перфектност на изследваните пазари се повишава. За целта са изследвани динамичните 

характеристики на параметъра на дългосрочна зависимост.  

Главата започва с формулиране на методика за анализ на промяната в степента на 

пазарна перфектност. Първата стъпка в методиката е изготвянето на алгоритъм за 

динамична оценка на параметъра на дробно диференциране  , който е базиран на 

приложението на претеглената ДТВ регресия върху въртяща се извадка. По този начин се 

генерира последователност от оценки на параметъра на дългосрочна зависимост { ̂    

         }, като техният брой е (   ), в случай, че дължината на използвания 

прозорец е  . Колкото по-дълъг е прозорецът, толкова по-малък брой оценки ще бъдат 

получени, а при намаление на дължината му се увеличава оценъчната грешка. За това при 

избора на дължина на прозорец са взети под внимание резултатите от изследването на 

Jensen (Jensen, 1994), в което авторът стига до извода, че оценките на   са устойчиви 

спрямо силата на шума в данните при дължина на извадката от поне        

наблюдения. Описанието на алгоритъма следва изложението на стр. 80 от монографичния 

текст на Богданова (Богданова, 2013) и е структурирано в следните стъпки: 

1)  Първата оценка на параметъра на дробно диференциране се получава като 

параметърът се оцени върху първите 1024 наблюдения, чрез приложение на 

претеглена ДТВ регресия.  
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2) Прозорецът се премества с едно наблюдение напред, но за да се запази 

дължината му, се изпуска първото наблюдение и отново се оценява параметъра 

на дробно диференциране.  

3) Тази процедура се повтаря докато не се изчерпат всички наблюдения.  

 

Фигура 3: Средна квадратична грешка, получена за      и     . 

Втората стъпка на методиката се състои в определянето на интервала        , върху 

които се оценява регресионната права. За избора на високочестотната граница    са 

проведени числени експерименти, резултатите от които са сравнени с помощта на 

получената средна квадратична грешка, чийто стойности съответни на      и      за 

{                      } са представени на Фигура 3.  Може да се види, че за 

     получената средна квадратична грешка за всяка стойност на   е по-малка от 

съответната грешка за     . 

Така дефинираната методика е приложена върху възвръщаемостите от основните 

борсови индекси на съответните пазари за период от десет години (от 01.2002 г. до 

12.2011 г.), изключение е само сръбският борсов индекс BELEX 15. С цел да се провери 

дали липсващите наблюдения оказват влияние върху резултатите от изследването, този 

масив от данни е преработен като за делничните дни без регистрирани стойности се 

използва стойността, непосредствено предхождащата липсващото наблюдение. След това, 
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върху всеки масив от данни са проведени съответните изчисления и е установено, че няма 

съществени разлики в получените резултати, което потвърждава факта, че избраният 

метод за оценка на параметъра на дробно диференциране води до устойчиви резултати 

дори при наличието на липсващи данни. 

(а) Логаримични възвръщаемости SOFIX 

 

 

(б) Лог-скала SOFIX 

 

 

(в) Параметър на дробно диференциране SOFIX,      

 

Фигура 4: Логаритмични възвръщаемости на SOFIX за периода 01.2002 – 12.2011. (б) Графика на лог – скалата, 

изчислена върху логаритмичните възвръщаемости на SOFIX. (в) Оценка на параметъра на дългосрочна зависимост за 

SOFIX, за стойност на високочестотната граница 1. 

В дисертацията са описани и допълнени резултатите
10

, представени на стр. 82-93 от 

монографичния текст на Богданова (Богданова, 2013). Получената динамична оценка на 

параметъра на дробно диференциране за всеки от изследваните пазари е онагледена 

графично, а съответните описателните статистики са обобщени таблично на годишна база. 

В допълнение са представени графиките на емпиричните разпределения на получените 

оценки, с цел да бъде потвърдена оценената динамика. На Фигура 4 и Таблица 3 са 

представени получените резултати за реда от логаритмични възвръщаемости на SOFIX, а 

                                                 
10
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след това е обобщен проведеният анализ. В дисертацията е направено сходно изложение 

на резултатите и анализа за останалите изследвани борсови индекси, но паради тяхната 

обемност е удачно тук ще бъдат резюмирани само основните изводи. 

Таблица 3: Описателни статистики по години на оценките на параметъра на дългосрочна зависимост за реда от 

възвръщаемости на SOFIX. С ‘Mean’ е означена оценката на средната стойност, с ‘Median’ – оценката на медианата, с 

‘Var’ – оценката на дисперсията, със ‘Skew’ – оценката на коефициента на наклоненост, а с ‘Kurt’ – оценката на 

куртозиса на получения ред от оценки. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mean 0.0567 0.1668 0.1404 0.1181 0.1019 0.0972 

Median 0.0483 0.1628 0.1283 0.1169 0.1014 0.0967 

Var 0.0011 0.0006 0.0018 0.0007 0.0005 0.0005 

Skew 1.0033 0.3894 1.5616 0.6407 0.0052 0.0296 

Kurt 3.8351 4.9082 5.8059 3.9345 1.8512 2.4758 

 

От Фигура 4 (в) може да забележи, че само за началото на анализирания период 

стойностите на параметъра на дробно диференциране за SOFIX са близки до нула, а към 

края на 2006 г. – началото на 2007 г., се забелязва чувствително увеличение в стойността 

му. От Таблица 3 може да се види, че докато за 2006 г. средната стойност на параметъра 

на дробно диференциране е едва 0.0567, то за 2007 г. тя вече е достигнала 0.1668, а през 

2008 г. остава на приблизително същото ниво (0.1404), което означава, че от началото на 

2007 г. до края на 2008 г., SOFIX се характеризира със значителна персистентност. Тези 

резултати са в подкрепа на ХАП, тъй като от началото на 2007 г. до септември 2007 г. е 

период на така наречените „ирационални свръх очаквания
11

“, по време на които цените на 

търгуваните активи са проекция на инвеститорските очаквания. Логичната последица на 

този тип ценово формиране е увеличение на прогнозируемостта на търгуваните активи, 

което обяснява идентифицираната за SOFIX персистентност.   

През последните три години от изследвания период макар да се наблюдава известно 

намаление в стойността на параметъра на дробно диференциране, той все пак остава на 

относително високо ниво, с приблизително постоянна средна стойност, от която може да 

се заключи, че настъпването на Гръцката дългова криза не оказва влияние върху степента 

на перфектност на Българската фондова борса. Регистрираната динамика не е в следствие 

                                                 
11

 В превод от английската фраза „irrational exuberance“, която е използвана за пръв път от Alan Greenspan 

през 1996. В последствие тази фраза се използва като нарицателно за нереално високи борсови цени, които 

рано или късно ще доведат до борсов срив.  
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на оценъчни грешки, тъй като емпиричното разпределение на получените оценки е 

статистически различно от плътността на нормално разпределна случайна величина. 

Може да се обобщи, че за разгледания период за българския фондов пазар са налице 

значителни отклонения от перфектно функциониране, като те са най-силно изразени за 

периода на финансово-икономическата криза от 2007-2009 г..  

Въз основа на останалите получени резултати е направен извод, че сръбският борсов 

индекс е персистентен, като вероятността положителна (отрицателна) промяна в 

стойността му да бъде последвана от положителна (отрицателна) промяна е 

приблизително 70% през целия изследван период, тоест липсва тенденция за доближаване 

до перфектно функциониране. За хърватския фондов пазар се забелязва наличие на слабо 

изразена пазарна неперфектност, която остава относително стабилна до края на периода. 

За гръцкия, руския и румънския пазар се наблюдават леки неперфектности, които до края 

на изследвания период изчезват. Турският фондов пазар през целия период се 

характеризира с перфектно функциониране.  

Анализът проведен в контекста на финансовата криза от 2007-2009 г. показва 

изключително интересни резултати. Периодът на „мания“ в началото на 2007 г., последван 

от кризата, оказва най-голямо влияние върху перфектността на фондовите борси на 

България и Хърватска. По същото време за украинския индекс PFTS се забелязва преход 

от антиперсистентност към персистентност, като след 2008 г. е налице чувствително 

повишение в установените неперфектности. За руския и турския пазар е отчетено леко 

завишение в проявените неперфектности през 2008 г., което обаче е с кратка 

продължителност, а за гръцкия и румънския пазар е спорно дали изобщо има промяна в 

перфектността в следствие на настъпилата криза. Що се отнася до Гръцката дългова криза, 

основните изводи са, че тя не оказва влияние в степента на перфектност на другите 

изследвани пазари. 

Тези изводи са в подкрепа на ХАП - за всеки от изследваните пазари, нивото на 

перфектно функциониране се променя във времето съобразно настъпилите значими 

финансово-икономически събития. Важен извод е, че част от пазарите са по-уязвими при 

настъпването на криза. За руския, румънския, турския и гръцкия пазар тя оказва малък 
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ефект върху степента им на перфектно функциониране, което е индикация, че тези пазари 

се адаптират бързо при промяна на условията. От друга страна българският, украинският 

и хърватският пазар остават продължително време в състояние на повишено неперфектно 

функциониране, като за българския пазар се наблюдава устойчиво отклонение дори след 

кризата, а за украинския са налице индикации за увеличение в нивото на неперфектно 

функциониране.  

Ограничение на изследването е, че изводите за наличие на перфектно 

функциониране са направени въз основа на установеното наличие или липсата на 

дългосрочна зависимост. Като второ ограничение може да се посочи липсата на 

доверителни интервали на графиките с представената динамика на  . Този проблем до 

известна степен е преодолян чрез пресмятането на средните стойности по години, тъй като 

поради своята неизместеност средната стойност може да служи като добро приближение 

за истинската стойност на   за съответния период. Освен това, анализът на емпиричните 

разпределения на получените оценки допълнително подсилва изводите за установената 

динамика. 

3.4. Глава 4. Анализ на интеграцията на фондовите пазари от 

Югоизточна Европа със световните финансови пазари чрез 

непрекъсната трансформация с вълнички 

В глава IV е изпълнена втората поставена цел. Постигането й се осъществява в 

рамките на няколко задачи. На първо място е обоснован изборът на метод за измерване на 

степента на пазарна интеграция – това е метод, базиран на ТВ кохеренция. Подобно на 

други методи за измерване на пазарна интеграция, чрез ТВ кохеренцията се установява 

наличието на зависимост между два времеви реда. Тъй като тя навлиза във финансовата 

иконометрия едва през последните пет години, все още е оскъден броят на публикациите, 

в които има насоки към практическото й приложение. В частност, в литературата липсва 

ясно дефинирана методика за прилагането на ТВ кохеренция с цел измерване степента на 

пазарна интеграция.  

От тази гледна точка в дисертацията е описана методиката, формулирана от 
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Богданова (Богданова, 2014), която ще бъде представена накратко и тук. ТВ кохеренцията 

    (        ) на два реда       представлява матрицата от стойности, локализирани 

в равнината „време-честота“. На Фигура 5 е представена ТВ кохеренцията между редовете 

от месечни възвръщаемости на SOFIX и S&P500. Полученият резултат предполага 

триизмерно представяне (време-честота-сила на ТВ кохеренцията). За това на Фигура 5 е 

използвана цветна карта, чиято абсциса съответства на изследвания времеви период 

(01.2002 г. – 07.2013 г.), а на ординатата са нанесени използваните честоти (от 1 месец до 

5 години)
12

. Всеки пиксел от тази карта представлява оценената ТВ кохеренция в даден 

времеви момент на определена честота. Подобно на географска карта, стойността на     

във всяка точка от равнината е указана с определен цвят, като възприетият цветови код е 

представен в дясно от картата. Колкото по-близка е стойността на     до едно, толкова 

по-силна е зависимостта между двата реда в съответната точка от равнината „време-

честота“.  

 

Фигура 5: ТВ кохеренция, изчислена за месечните възвръщаемости за SOFIX и S&P500. 

 

                                                 
12

 За улеснение на читателя всяка честота е представена в месеци (или години). 

Wavelet coherence (SOFIX,S&P)
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Тъй като все още липсва теория, която да извежда разпределението на оценените 

коефициенти на кохеренция, то тяхната статистическа значимост се определя въз основа 

на експерименти Монте Карло
13

. Областите със статистически значими коефициенти са 

очертани с черен контур. В допълнение, на фигурата е очертан и така нареченият конус на 

влияние
14

, като коефициентите лежащи извън него следва да се интерпретират с повишено 

внимание, тъй като за изчислението на трансформацията в краищата на времевия интервал 

е необходимо удължаването на редовете от наблюдения чрез екстраполация. 

Въз основа на направения обзор върху традиционните методи са идентифицирани 

две опорни точки при измерването на степента на интеграция между група от фондови 

пазари, които са приложени при формулировката на методиката. Първата от тях е 

разделянето
15

 на коефициента на корелация между възвръщаемостите на два актива на 

коефициент от очаквана и от случайна възвръщаемост. Коефициентът от очакваната 

възвръщаемост се използва като мярка за степента на интеграция между двата пазара. 

Очакваната възвръщаемост по своята същност представлява детерминистичната 

компонента в данните, което на езика на физиката означава, че това е сигналът, който се 

съдържа във времевия ред. При декомпозицията на дадено наблюдение чрез ТВ, 

компонентите, съответни на по-ниските честоти се асоциират със сигнала. Това означава, 

че чрез ТВ кохеренцията може по естествен начин да се направи разграничението между 

зависимостта, произтичаща от детерминистичната и случайната компонента в данните. 

Вторият важен момент от литературния обзор е приложението на коинтеграционни 

тестове, за установяване на наличие на интеграция между изследваните пазари. Съгласно 

въведеното от Engle и Granger определение (Engle & Granger, 1987), коинтеграционният 

вектор изразява функционалната форма на съществуваща зависимост в данните, която е с 

дългосрочен характер. Съществуването на зависимости с дългосрочен характер, 

предполага висока степен на интегрираност между изследваните пазари. От тази гледна 

точка следва, че коефициентите на ТВ кохеренцията, съответстващи на ниските честоти, 

се свързват по естествен начин със степента на интеграция между анализираната двойка 

пазари.Може да се обобщи, че същността на методиката се състои в анализ на 

                                                 
13

 При провеждане на експериментите е следвана процедурата, описана в (Aguirar-Conraria & Soares, 2011) 
14

 В превод от английски на термина „cone of influence“.  
15

 Това разделяне е въведеното от Bekaert (Bekaert, 1995). 
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статистически значимите коефициенти на ТВ кохереницята за честоти, съответни на 

дългосрочните компоненти в данните. За конкретност на методиката е прието, че 

коефициентите, съответни на честоти над една година ще бъдат използвани при 

определяне на степента на интеграция.  

За илюстрация на предимствата на предложената методика е направена съпоставка с 

динамичен коефициент на корелация и коинтеграционен анализ. Установено е, че 

коефициентът на корелация отразява най-вече краткосрочните зависимости в данните и не 

дава възможност за идентификацията на преход от сегментация към интеграция. От друга 

страна, чрез ТВ кохереницята е установено, че в началото на 2006 г. е настъпил такъв 

преход, който вероятно се дължи на подписването на двустранното споразумение за  

сътрудничество в областта на отбраната (ССОО) между България и САЩ. Трябва да се 

отбележи, че идентифицираната промяна не е очевидна. Любопитен е фактът, че 

приложеният тест за коинтеграция не успява да улови започналия процес на интеграция в 

следствие на подписването на ССОО. 

За изследването на степента на интеграция на фондовите пазари от Югоизточна 

Европа със световните финансови пазари е приложена описаната методика. Използвани са 

данни за възвръщаемостите на основните борсови индекси, които са с месечна честота, 

тъй като по този начин най-лесно се избягва проблемът с различията в официалните 

неработни дни на съответните борси, както и различното време на затваряне на всяка от 

тях. Периодът на изследването е от 01.01.2002 – 01.07.2013 г. 

В емпиричната част на глава IV са описани резултатите от изследването на 

Bogdanova (Bogdanova, 2014), в което се разглежда динамиката в степента на интеграция 

на българския фондов пазар с водещите финансови пазари. В допълнение са представени 

резултатите от приложението на предложената методика за останалите пазари, обект на 

текущия труд. За всеки пазар са направени изводи относно динамиката в степента на 

интеграцията му, като за българския пазар е предложена значително по-дълга дискусия, в 

рамките на цитираната публикация. В допълнение са представени резултатите от 

изследване на Bogdanova (Bogdanova, 2013), в което е илюстрирано приложението на ТВ 

кохеренцията при избор на класове от активи за даден международен портфейл, като са 

направени конкретни изводи за възможностите за диверсификация, които предлага 
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българският фондов пазар. 

Подобно на резултатите от глава III и тук ще бъдат представени само част от 

получените цветни карти, с оглед на техния обем, но основните изводи от анализа на тези 

карти ще бъдат резюмирани в текста, който следва. На Фигура 6 са представени 

коефициентите на ТВ кохеренцията между няколко двойки развити фондови пазари. 

Целта е да се даде възможност за сравнение на степента на интеграция между развитите, 

както и между развитите и възникващите фондови пазари. По този начин ще може ясно да 

се разграничи дали възникващите пазари като цяло предлагат по-добри възможности за 

диверсификация на риска. На Фигура 7 в панел (а) до (d) са представени коефициентите на 

ТВ кохеренцията между реда от възвръщаемости на SOFIX и S&P 500, FTSE, DAX и 

Nikkei 225 съответно. От панел (а) вече беше идентифициран преходът от сегментация на 

българския фондов пазар към интеграцията му с американския. Другият интересен момент 

са петната със силно значими коефициенти, съответни на честотите от 1 до 6 месеца за 

периода 2008-2010 г. Съгласно интерпретацията, предложена в монографията на Ranta 

(Ranta, 2010) тези петна индикират предаване на финансовата инфекция.  

 

Фигура 6: ТВ кохеренция между възвръщаемостите на FTSE 100 и S&P500 (a), DAX и S&P500 (b), Nikkei 225 и S&P500 

(c), DAX и FTSE 100 (d). 
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Фигура 7: ТВ кохеренция между възвръщаемостите на SOFIX и S&P500 (a), FTSE (b), DAX (c), Nikkei 225 (d). 

В изследването на Bogdanova (Bogdanova, 2013) тези резултати са пречупени през 

призмата на портфолио мениджмънта. Важен момент в конструирането на портфейл от 

ценни книжа е изборът на класове от активи. Един от основните критерии за избор е 

отделните класове, които се включват в портфейла, да водят до успешна диверсификация 

на риска, което означава, че тяхната очаквана корелация не трябва да е много висока. 

Bogdanova (Bogdanova, 2013) предлага при избора на класове от активи вместо корелация, 

да се използва ТВ кохеренция, защото това ще позволи да бъде оползотворена ефективно 

информацията за инвестиционния хоризонт. Ако например панел (а) на Фигура 7 се 

сравни с панел (b) на Фигура 6, то може да се стигне до извода, че ще е неефективно от 

диверсификационна гледна точка да се инвестира в портфейл от американски и английски 

обикновени акции
16

. В същото време, в случай че инвестиционният хоризонт на 

конкретния икономически агент е под 1 г., тогава инвестирането в портфейл от ценни 

книжа, включващ български и американски обикновени акции, ще е свързано с ефективна 
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 Тъй като се изследва кохеренцията между възвръщаемостите от основните борсови индекси на 

разглежданите пазари, изводите за индексите се екстраполират върху съответните пазари на акции.  
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диверсификация. Когато обаче инвестиционният хоризонт е над 1 г., тогава тази 

инвестиция следва да се преосмисли. 

В допълнение следва да се отбележи, че само по време на кризата от 2007-2009 г. се 

наблюдават стойности на корелационния коефициент, надвишаващи 0.5, което означава, 

че съгласно правилото за избор на класове от активи ще има ползи от инвестиция в 

портфейл с български и американски обикновени акции. Този пример е добра илюстрация 

за необходимостта от адаптация на аналитичния инструментариум спрямо сложната 

информация, съдържаща се във финансовите данни. Може да се види как при 

приложението на по-елементарни техники вероятността за неадекватно решение нараства. 

На картите, представени в панел (b) и (c) на Фигура 7 може да се забележи, че от 

2007 г. до края на изследвания период е налице област със значима кохеренция, съответна 

на честотите над 1 година. Това означава, че през 2007 г. е налице преход от сегментация 

към интеграция на българския фондов пазар с пазарите на Германия и Великобритания. 

Този извод е важен, тъй като България е приета за членка на ЕС именно през тази година, 

което означава, че след приема е отбелязано значително подобрение в степента на 

интегрираност на българския фондов пазар. В същото време може да се забележи, че по 

време на кризата от 2007-2009 г. се наблюдава засилена кохеренция във високочестотните 

интервали. По същество, вероятно става въпрос за ефекта от разпространението на криза 

от САЩ към останалите държави. За да може да се каже дали със сигурност е така следва 

да се изчисли частичната ТВ кохеренция, която може да се разглежда като аналог на 

коефициента на частична корелация. Тази задача е извън обхвата на текущото изследване 

и в същото време се явява негово ограничение. От панел (d) може да се забележи, че като 

цяло няма индикации за интеграция между българския и японския фондов пазар, 

изключение е само периодът на кризата от 2007-2009 г., но подобно на засилените 

краткосрочни връзки с английския и немския пазар, вероятно и тук става въпрос за 

влияние на един и същ общ кризисен фактор. 

Въз основа на останалите цветни карти, могат да бъдат формулирани няколко 

обобщени извода. На първо място е установено, че за всички пазари, с изключение на 

турския и гръцкия, е налице настъпването на преход от сегментация към интеграция в 
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началото на финансовата криза от 2007-2009 г. Това означава, че в дългосрочен план тези 

пазари не предлагат съществени възможности за диверсификация.  

Въпреки това за отделните борси са идентифицирани известни различия в наличието 

на краткосрочни връзки със световните пазари. За сръбския, хърватския и турския пазар 

липсват ясно изразени краткосрочни връзки, което означава, че тези пазари са добра 

диверсификационна алтернатива за икономически агенти, чийто инвестиционен хоризонт 

е под 1 година, а за турския пазар тази граница е 2 години. През последните години за 

руския, румънския и украинския пазар са налице освен значими дългосрочни и значими 

краткосрочни връзки, което предполага, че инвестициите в тези пазари няма да доведат до 

съществени ползи от гледна точка на диверсификацията на риска.  

Резултатите за гръцкия фондов пазар са изключително интересни. До началото на 

дълговата криза, той е силно интегриран със световните пазари, но след настъпването й е 

идентифициран преход към сегментация. Това означава, че няма индикации за 

разпространение на финансовата инфекция от Гърция към развитите държави.  

Може да се обобщи, че с напредване на времето за повечето пазари се наблюдава 

синхронизирано подобрение, както в степента на интегрираност със световните фондови 

пазари, така и в степента на перфектност. Изключение от това правило са пазарите на 

България, Украйна и Сърбия, при които въпреки подобрената интеграция, степента на 

неперфектност остава висока. Една от възможните причини е по-бавният темп на 

адаптация към промените, настъпили в следствие на кризата. В същото време, за всички 

пазари се наблюдава повишение в стойностите на високочестотните коефициенти на ТВ 

кохеренцията за периода 2008-2010 г., което е показателно за уязвимостта на тези пазари 

при наличие на глобална криза.  

Първото ограничение на проведения анализ е, че приложението на ТВ кохеренцията 

не позволява анализ на интеграцията на група пазари едновременно, както е например при 

коинтеграционния анализ. Второ ограничение е, че на моменти е трудно да се 

идентифицира чистата промяна във връзките между два пазара, което би могло да се 

преодолее чрез приложението на частична ТВ кохеренция. Въпреки това, следва да се 

отбележи, че резултатите от приложението на ТВ кохеренцията разкриха съществуването 
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на връзки и зависимости, които не са очевидни и могат да бъдат пропуснати при 

приложението на други методи. 

*** 

През изминалите четири години имах възможността да работя и общувам с 

колеги, без чиято помощ настоящата дисертация нямаше да е факт. Искам да им 

благодаря за професионализма, подкрепата и съдействието, което ми указаха. Сред тях, 

на първо място благодаря на научния си ръководител, проф. д.м.н. Иван Иванов, за това, 

че през цялото време на съвместната ни работа ми даваше знания, съвети и 

напътствия, които не могат да бъдат прочетени в никой учебник и аз високо ценя. 

Специално искам да му благодаря и за това, че ме насърчаваше да се стремя към по-

високи цели, отколкото сама си поставях. На второ място искам да благодаря на доц. д-

р Боян Ломев за това, че ме „запозна“ с трансформацията с вълнички и запали 

изследователския ми интерес в тази сфера на науката. Също така искам да благодаря 

на гл. ас. Николай Нетов, на ас. Любен Иванов и на докт. Ангел Мацанов за 

ползотворните дискусии. Благодаря и на останалите колеги и докторанти от катедра 

„Статистика и иконометрия“ за приятелската и творческа атмосфера. Искам да 

благодаря и на екипа по управление на проекта ДАСУН и проектите на ФНИ, по които 

бяха финансирани редица мои научно-изследователски дейности.  

Искам да благодаря и на семейството си, без чиято подкрепа нямаше да успея да 

приключа работата по дисертационния си труд в срок. Специално благодаря на съпруга 

си за голямото търпение, с което приема работата ми. 

4. Авторска справка 
 

Получените в дисертационния труд приноси могат да бъдат обобщени както следва: 

1. Изведена е класификация на изследваните фондови пазари от Югоизточна Европа 

съгласно силата на проявената пазарна неперфектност посредством претеглена ДТВ 

регресия, която гарантира устойчивост на получените резултати; 
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2. За всеки от изследваните фондови пазари е определено дали е налице приближение 

към перфектно функциониране с напредване на времето чрез приложение на 

предложената в глава III методика. Направените изводи потвърждават и обединят 

наблюденията, документирани в разгледаните публикации по темата; 

3. Настъпилият преход от сегментация към интеграция за всеки от изследваните пазари е 

идентифициран чрез разработената в глава IV методика за приложение на ТВ 

кохеренцията. Резултатите разкриват съществуването на връзки и зависимости, които 

не са очевидни и могат да бъдат пропуснати при приложението на конвенционални 

методи; 

4. Измерени са промените в степента на перфектност и интеграция, настъпили в 

следствие на кризата от 2007-2009 г.;  

5. Очертани са инвестиционните възможности и ограничения, свързани с всеки от 

изследваните пазари
17

; 

6. Дисертационния труд утвърждава ТВ като адаптивно към финансовите данни 

средство, което води до устойчивост на получените резултати. 
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конференция "Мениджмънт и предприемачество". Пловдив: ТУ-София Филиал Пловдив, 
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Ivanov, I., Lomev, B., Bogdanova, B., 2012. Investigation of the market efficiency of emerging 

stock markets in the East-European region. International Journal of Applied Operational 
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бази от научни журнали.  

Богданова, Б., 2013. Анализ на степента на перфектност на осем регулирани пазара за 
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вълнички. Докторантска академия по управленски и стопански науки, Сброник 

докторантски трудове, Първа част. София: Софийски университет "Св. Климент 

Охридски", Стопански факултет, pp. 58-95. 

Bogdanova, B., 2013. Applications of the discrete and continuous wavelet transform to the 

portfolio management. Vanguard Scientific Instruments in Management, 2(7), pp. 145-155. 

Bogdanova, B., 2014. Integration of the Bulgarian stock market in the world financial markets: a 

wavelet point of view. Статяита е приета за публикуване в Сборник докторантски трудове, 
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6. Апробация на резултатите 
 

Представените в дисертацията резултати са докладвани на следните научни 

конференции:  

 16
th

 Annual Conference on Social Sustainability through Competitiveness with 

Qualitative Growth, 18-19 October 2013, Sofia University, Bulgaria; 

 2
nd

 International Conference on Econophysics, 13-14 September 2013, Kavala, 

Greece. Получих официална покана от председателя на конференцията за 

участие с доклад, както и за членство в международния научен комитет 

http://econophysicsii.teikav.edu.gr/index.php/committees/sccommittee. 

 Авангардни научни инструменти в управлението‘2013 (VSIM’13), 10-14 

Септември 2013, Равда; 

 4
th

 International Conference “The Economies of Balkan and Eastern Europe 

Countries in the changed world”, 11-13 May 2012, Sofia, Bulgaria; 

 International Conference on Econophysics, 2-3 June 2011, Kavala, Greece; 

 Научна конференция на Русенски Университет „Ангел Кънчев“, 29-30 

Октомври 2010, Русе; 

 Шеста научна конференция „Мениджмънт и предприемачество“, 6-7 Ноември 

2009, Пловдив. 

Част от получените резултати са представени и обсъдени в серия от научни 

http://econophysicsii.teikav.edu.gr/index.php/committees/sccommittee
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