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Справедливо отбелязвайки, че в повечето 

случаи пазарът е ефективен, защитниците на 

финансовата теория, достигат до 

неправилното заключение, че той е ефективен 

винаги.  

Разликата между двете е като тази между 

деня и нощта. 

Лоран Бъфет   
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Актуалност и мотивация на темата 

Разумният пазарен риск и липсата на несигурност са абсолютно необходими 

елементи за развитието на всеки един ефективен регулиран финансов пазар. В 

допълнение, наличието на силен, стабилен и устойчив икономически растеж е от голямо 

значение за капиталовите пазари. Именно регулираните финансови пазари определят в 

най-голяма степен как се инвестират наличните финансови ресурси, как могат да бъдат 

привлечени нови финансови ресурси и в кои области тези ресурси могат да се използват 

най-продуктивно. 

Споразуменията за банков надзор от страна на Банката за Международни 

Разплащания [ на английски: Bank for International Settlements –(BIS)] превръщат метода 

стойност под риск (Value-at-Risk, VaR) в основен общоприет метод за измерване на 

пазарен риск. Споразуменията на BIS, и по-специално VaR, играят централна роля при 

измерване и управление на пазарен риск не само по отношение на държавната и 

банковата регулация, но и във вътрешните модели за управление на риска, използвани 

от различните инвеститори на финансовите пазари.  

Въпреки неговата важност, най-популярните в практиката подходи за оценка на 

VaR (историческа симулация и RiskMetrics) са разработени преди всичко за развитите 

финансови пазари, относително прости са и в голяма степен са неточни по отношение на 

измерването на реалния пазарен риск, отразяващ спецификите на развиващите се и на 

по-малките регионални финансови пазари.  

Наличието на такива проблеми е установено в редица актуални публикации 

(Christophe M. Boucher, Jón Daníelsson, Patrick S. Kouontchou, Bertrand B. Maillet 2014), 

(Pilar Abad, Sonia Benito, Carmen López 2014), (Dyakova и Smith 2013), (David G. 

McMillan, Dimos Kambouroudis 2009) и тези проблеми са най-силно изразени в периоди 

на криза, както и по отношение на по-малките регионални или развиващи се финансови 

пазари с установено наличие на дългосрочни зависимости.  

Обект на настоящия дисертационен труд са регулираните финансови пазари от 

региона на Балканския полуостров. В изследването са включени България, Гърция, 

Румъния, Република Хърватска, Сърбия и Турция.  
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Глобалната финансова криза от 2007г., както и кризата с публичния дълг на Гърция 

поставиха още по-остро проблема с намирането на достатъчно ефективни и 

едновременно с това семпли модели, които позволяват лесно и прозрачно изчисляване 

на стойност под риск в контекста на спецификите на всеки конкретен финансов пазар. 

Едновременно с това, високата степен на глобално свързване е предпоставка за бързото 

разрастване и разпространение на регионални финансови кризи, което превръща 

възникващите фондови пазари във все по-рискова инвестиционна алтернатива.  

Едни от най-слабо изследваните в научната литература регулирани финансови 

пазари са тези от региона на Балканите. Естествената причина за това е тяхната история 

и по-конкретно фактът, че повечето от държавите в този регион са били част от 

социалистическия блок 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, едновременно с развитието на техните регулирани финансови пазари и 

разширяването на Евросъюза с България, Румъния и Хърватска, непрекъснато се засилва 

и инвеститорският интерес към тях. Наблюдава се и все по-ясно изразена икономическа 

и политическа интеграция на тези пазари в рамките на европейската икономическа зона. 

В представеното изследване са включени шест регулирани финансови пазара от 

региона на Балканите, най-голям от които е турският. През 2014 г. този регулиран 

финансов пазар е 33-ти в света по стойност на общата си пазарна капитализация1, което 

заедно с наблюдавания икономически ръст на страната и особено след глобалната 

финансова криза от 2007 г., го прави изключително привлекателен за инвеститорите от 

целия свят. Едновременно с това Турция и нейната икономика попаднаха в центъра на 

разразилата се в края на 2012 г.  политическа криза в региона на източната й граница 

(Сирия, Украйна, Ирак), което доведе до спад на общата пазарна капитализация на ISA 

от над 35% за последната 2014 г.. Допълнителен негативен натиск върху цените на 

регулираният финансов пазар в Турция оказа и нарасналият политически риск породен 

от грубата и непремерена намеса на турското правителство в банковата сфера. 

Следващите регулирани финансови пазари, включени в изследването, са три пазара 

на държави членки на Евросъюза - Гърция, Румъния, и България, един пазар на държава, 

                                                 
1 Източник : World Federation of Exchanges  (http://www.world-exchanges.org/) 
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станала членка на ЕС през 2014 година – Хърватска, и един пазар на държава със статут 

на кандидат-член на ЕС - Сърбия.  

Въпреки че за гръцкия регулиран финансов пазар са налични относително по-голям 

брой изследвания, той е включен в рамките на това изследване, тъй като е изключително 

интересно да се проследят ефектите от разразилата се през 2010 г. криза с гръцкия 

публичен дълг, както за местния пазар, така и за съседните пазари от региона на 

Балканите.  

Останалите три разгледани регулирани финансови пазара на държави членки на 

ЕС, са относително по-малки и ниско ликвидни, но въпреки това тяхната важност 

нараства, най-вече поради факта, че тези страни вече са държави – членки на Евросъюза. 

Това е свързано с тяхната интеграция в общото Европейско икономическо пространство, 

като по този начин се осигурява възможност за навлизането на чуждестранни 

инвестиции. 

Обектът на изследването е характеризиран подробно в ГЛАВА I от настоящата 

дисертация. 

В актуална своя публикация (David G. McMillan, Dimos Kambouroudis 2009) 

изследват пазарния риск на тридесет и един регулирани финансови пазара и установяват, 

че за страните членки на Г-7, конкретно моделът APARCH дава по-добри прогнози, които 

в повече от половината случаи значително се различават от прогнозите, получени 

посредством регулаторния RiskMetrics модел. Този извод се повтаря и за по-голямата 

част от изследваните регулирани финансови пазари в Еврозоната, като отново се отдават 

предпочитания за използване на APARCH модела. При азиатските пазари моделът 

RiskMetrics дава достатъчно добри резултати и само за един от тези пазари могат да бъдат 

предпочетени GARCH моделите, въпреки че получените резултати за APARCH модела 

дават по-добри прогнози, но само за големите азиатски пазари. Установени са и различия 

в точността на прилаганите модели при прогнозирането на 1% VaR и 5% VaR, като когато 

се прогнозира 1% VaR, RiskMetrics се представя по-лошо и обикновено е моделът с най-

лоши резултати, докато отново APARCH моделът работи добре. В случая, когато се 

прогнозира 5% VaR, RiskMetrics се представя добре. Като обобщение на това изследване, 

авторите му определят RiskMetrics модела като работещ достатъчно добре само когато 

прогнозира пазарен риск за по-широки VaR мерки като 5% VaR или 10% VaR. 
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В друго, съвсем ново изследване на (Boucher Ch., et al. 2014) се потвърждават 

негативните ефекти от финансовата криза върху способността на класическите подходи 

за моделиране на пазарен риск да дават достатъчно надеждни резултати. За 

представените в изследването финансови пазари, опитът от глобалната финансова криза 

повдига сериозни опасения по отношение точността на стандартните мерки за риск като 

средства за остойностяването му. Основна причина за това е, че мерките за риск сами по 

себе си са обект на риск по отношение на самия модел, използван за тяхното изчисление, 

например поради неточности в спецификацията или валидността на направените 

допускания за целия изследван период. 

Въпреки че регулаторните органи задължават финансовите институции да оценяват 

и риска на самия модел, използван за прогнозиране на пазарен риск, няма общоприет 

подход за изчисление на този конкретен риск. За разрешаване на този проблем авторите 

на посочената публикация предлагат обща рамка за изчисляване на пазарен риск, 

устойчива  по отношение риска на модела. Това се постига чрез емпирично регулиране 

на неперфектните прогнози за пазарен риск, посредством резултатите от прилаганите 

техники за обратно тестване на получените прогнози (backtesting frameworks), отчитайки 

желаното качество на VaR прогнозите – както по отношение на честота (1%, 5% 10% ), 

така и по отношение на независимостта и степента на отклоненията.  

Направено е и обективно сравнение между основните рискови модели, като за 

целта е използвана същата метрика, с помощта на която е реализирано и предложеното 

от тях емпирично регулиране на неперфектните прогнози за пазарен риск. 

Така представените актуални въпроси са и в основата на формулираната в 

настоящия дисертационен труд теза на, а именно: 

Предложеният подход за модификация на класическите методи за оценка на 

пазарен риск посредством Монте Карло симулации с бял шум или генериране на 

иновации, които съответстват на емпиричното разпределение на данните чрез ARMA-

GARCH модели, адекватно моделира спецификите на финансовите пазари с наличие на 

дългосрочни зависимости, каквито са пазарите от региона на Балканите, което 

позволява да се получават по-добри резултати. 

Предложената модификация позволява включването на информацията за 

наличието на дългосрочни зависимости в ARMA-GARCH модела за генериране на 

иновации, които съответстват на емпиричното разпределение на данните. 



6 

 

Цели на дисертацията и методология за анализ 

Развитието на тезата се осъществява в рамките на четири изследователски въпроса. 

На първо място стои въпросът за представянето на актуална картина за варирането на 

доходността и за пазарния риск на изследваните регулирани финансови пазари. По-

конкретно, трябва да се провери дали и в каква степен наличието на статистически 

значима условна хетероскедастичност в данните за постигнатата на изследваните пазари 

логаритмична доходност, позволява използването на иконометрични модели от 

семейството на GARCH за моделиране на варирането, както и трябва да се потърсят 

подходящи, относително прости такива модели, които обясняват достатъчно добре 

наблюдаваната дългосрочна зависимост. 

На второ място се поставя въпросът за ефектите от разгледаните кризисни периоди 

върху пазарния риск и по-конкретно за наличието на отличителни особености в 

корелационната структура на емпиричните данни, получени на изследваните регулирани 

финансови пазари по отношение на водещите фондови пазари. В този ред на мисли 

трябва да се отговори на третия основен изследователски въпрос, а именно дали и в 

каква степен традиционните подходи за измерване на пазарен риск дават достатъчно 

добри резултати за изследваните регулирани финансови пазари.  

Наличието на проблеми в прилагането на класическите подходи за моделиране на 

пазарен риск от своя страна може да доведе до потребност от тяхната адаптация и 

модификация съобразно спецификите на изследваните регулирани финансови пазари. 

Това е в основата на четвъртия основен изследователски въпрос, а именно дали 

включването на информацията за наличие на дългосрочни зависимости в класическите 

модели за оценка на пазарния риск посредством Монте Карло симулация с бял шум или 

генериране на иновации, които съответстват на емпиричното разпределение на данните 

посредством ARMA-GARCH модели ще доведе до по-добри резултати? 

Така формулираните основни изследователски въпроси определят като предмет на 

изследването иконометричните модели от семейството на GARCH и метода 

стойност под риск (Value-at-Risk, VaR), приложени за обекта на изследване, като 

основен общоприет подход за измерване на пазарен риск, в контекста на споразуменията 

за банков надзор от страна на Банката за Международни Разплащания (BIS), хипотезата 

за пазарна перфектност и хипотезата за адаптивните пазари, глобалната финансова криза 
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от 2007 г., кризата с публичния дълг на Гърция от 2010 г. и политическата криза на 

границите на Балканите, започнала в началото на 2012 г.. 

Традиционно методът стойност под риск (Value-at-Risk, VaR) и наличието на 

отличителни особености в корелационната структура на емпиричните данни, получени 

за изследваните регулирани финансови пазари се разглеждат поотделно. В това 

изследване те се разгледани като два взаимно свързани показателя за проявлението на 

едни и същи процеси породени от пазарна неперфектност и проявлението на ефектите от 

финансовата криза. 

Като резултат от направения преглед на литературата е установена практическа 

липса на актуални изследвания относно често дискутираните от редица изследователи 

проблеми в прилагането на класическите подходи за моделиране на пазарен риск по 

отношение на пазари с установено наличие на дългосрочни зависимости и по-

конкретно за регулираните финансови пазари от региона на Балканите. Не са 

установени и публикации, предлагащи модификации и алтернативни подходи за 

моделиране на пазарен риск посредством Монте Карло симулации, отчитащи 

спецификите на регулираните финансови пазари от региона на Балканите. 

Така формулираните изследователски въпроси и предмет на изследването по 

естествен начин определят първата основна цел на настоящия дисертационен труд, а 

именно да се представи актуална и систематизирана информация за обекта на изследване 

и по-конкретно за всеки един от разгледаните регулирани финансови пазари, включваща 

както регулаторна, така и емпирична информация за статистическите свойства на 

времевите редове, формирани от дневната логаритмична доходност, постигната на тях. 

Изпълнението на тази цел предполага дефинирането на две междинни цели. От една 

страна, следва да се провери: 

 за наличие на тежки опашки и ефекти от кризата върху тази характеристика 

на времевите редове на дневната логаритмична доходност формирани на 

финансовите пазари от региона на  Балканите; 

 за наличието на лептокуртозис и ефекти от кризата върху тази характеристика 

на времевите редове на дневната логаритмична доходност формирани на 

финансовите пазари от региона на  Балканите; 
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 за наличието на фракталност и ефекти от кризата върху тази характеристика 

на времевите редове на дневната логаритмична доходност, формирани на 

финансовите пазари от региона на  Балканите; 

 за наличието на дългосрочна зависимост и ефекти от кризата върху тази 

характеристика на времевите редове на дневната логаритмична доходност, 

формирани на финансовите пазари от региона на  Балканите. 

От друга страна, трябва да се намерят и приложат различни подходящи за 

спецификите на фондовите пазари от региона на Балканите модели на условната 

хетероскедастичност от семейството на GARCH и да се тества доколко те могат да 

обясняват наблюдаваната дългосрочна зависимост.  

Необходимо е да се оценят ефектите от глобалната финансова криза от 2007 г., 

кризата с публичния дълг на Гърция от 2010 г. и политическата криза по границите на 

Балканите от 2012 г., свързани с предмета на изследването, върху получените резултати. 

Също така е необходимо да се провери дали през такива периоди на криза 

нестабилността и риска на фондовите пазарите от региона на Балканите се различават 

съществено от нестабилността и рискът на развитите световни фондови борси, които 

отразяват световната икономическа динамика и по-конкретно да се потърси наличие на 

отличителни особености в корелационната структура на емпиричните данни, получени 

за изследваните регулирани финансови пазари по отношение на водещите фондови 

пазари.  

В случай на значима разлика важно е да се установи дали нестабилността и рискът 

на тези пазари се оценяват “по-трудно” поради наличието на големи колебания в 

котировките или напротив - тези им особености могат да доведат до формиране на по-

точни оценки.  

Въпросите поставени в рамките на така формулираната първа основна цел са 

разгледани в ГЛАВА II от дисертационни труд.  

Документираните в редица актуални публикации (Christophe M. Boucher, Jón 

Daníelsson, Patrick S. Kouontchou, Bertrand B. Maillet 2014), (Pilar Abad, Sonia Benito, 

Carmen López 2014), (Dyakova и Smith 2013), (David G. McMillan, Dimos Kambouroudis 

2009) проблеми по отношение на измерването на реалния пазарен риск за пазари с 

установено наличие на дългосрочни зависимости ни дават основание да формулираме 

втората основна цел на представения дисертационен труд, а именно, да се провери дали 
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и в каква степен традиционните подходи за моделиране на пазарен риск и по конкретно 

за изчисляване на стойност под риск (Value-at-Risk, VaR), приложени за обекта на 

изследване, като основна общоприета мярка за измерване на пазарен риск, в контекста 

на споразуменията за банков надзор от страна на Банката за Международни Разплащания 

(BIS), дават достатъчно добри резултати.  

Необходимо е и да се апробират и илюстрират възможностите на предложения в 

рамките на дисертационния труд подход за моделиране на пазарен риск посредством 

включването на информация за наличие на дългосрочни зависимости в класическите 

модели за оценка на пазарния риск посредством Монте Карло симулация с бял шум или 

генериране на иновации, които съответстват на емпиричното разпределение на данните 

посредством ARMA-GARCH. 

Въпросите поставени в рамките на така формулираната втора основна цел са 

разгледани в ГЛАВА III от дисертационния труд. 

Изпълнението на тези две основни цели ни дава възможност да анализираме 

задълбочено реалния пазарен риск от инвестиции в разгледаните регулирани финансови 

пазари и като цяло да оценим инвестиционните възможности и ограничения, които 

предлага всеки един от тях при определено ниво на пазарен риск/очаквана доходност.  

Ключов момент при изпълнението на така поставените цели е обоснованият избор 

на изследователски метод. В рамките на дисертационния труд и за постигането на всяка 

една от дефинираните вече цели е приложен иконометричен и статистически анализ в 

рамките на по-общите теория за стохастично моделиране на времеви редове и на 

хипотезата за перфектния пазар. По-конкретно, приложени са GARCH моделите на 

условната хетероскедастичност и моделите за оценка на пазарният риск посредством 

Монте Карло симулация с бял шум или генериране на иновации които съответстват на 

емпиричното разпределение на данните посредством ARMA-GARCH, на което се 

дължат и по-голяма част от приносите в този труд. 

Изборът на подход за моделиране на пазарен риск посредством включването на 

информация за наличие на дългосрочни зависимости в класическите модели за оценка 

на пазарния риск посредством Монте Карло симулация с бял шум или генериране на 

иновации, които съответстват на емпиричното разпределение на данните посредством 

ARMA-GARCH е направен въз основа на установеното наличие на отличителни 
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особености в корелационната структура на емпиричните данни, получени за 

изследваните регулирани финансови пазари в периоди на криза.  

Едновременно с това е установено, че тези особености в корелационната структура 

на емпиричните данни, получени за изследваните регулирани финансови пазари, 

довеждат и до проблеми в прилагането на класическите подходи за моделиране на 

пазарен риск. Този факт, разгледан в контекста на нарастващия  интензитет на 

финансови, дългови и ликвидни  кризи в региона, поставя въпроса за нуждата от 

адаптация на съществуващия аналитичен инструментариум за оценка на пазарен риск 

към особеностите на конкретния анализиран пазар. В тази връзка, с постигането на 

втората основна цел на дисертационния труд, са демонстрирани  възможностите, които 

предоставя предложеният подход за моделиране на пазарен риск посредством 

включването на информация за наличие на дългосрочни зависимости в класическите 

модели за оценка на пазарния риск посредством Монте Карло симулация с бял шум или 

генериране на иновации, които съответстват на емпиричното разпределение на данните 

посредством ARMA-GARCH. 

Структура и съдържание на дисертацията 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение и списък на 

използваната литература. Общият обем е 184 страници, от които 174  страници са 

основен текст. Библиографията се състои от 106 литературни източника, от които 

единадесет на български език и деветдесет и пет на английски език..  

В увода е направена кратка мотивация на темата, дефинирани са тезата, обектът, 

предметът, целите и метода на изследването, описани са структурата и съдържанието на 

дисертационния труд.  

ГЛАВА I.  

В ГЛАВА I е представен подробно обектът на изследване (регулираните финансови 

пазари от региона на Балканите), изложени са мотивите за това изследване, въведени са 

основните понятия, хипотези и ограничения на изследването.  

В рамките на подробен критичен литературен преглед и сравнителен анализ на 

възможните подходи за изследване на спецификата във варирането на времевите редове, 
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обект на изследването, са формулирани и основните изследователски цели на 

дисертационния труд. За тази цел са изпълнени следните основни групи от задачи: 

 За всеки от изследваните регулирани финансови пазари е представена кратка 

историческа и регулаторна информация, както за неговото развитие, така и за 

неговите специфики; 

 Въз основа на подробен сравнителен анализ за възможните подходи на изследване 

за спецификата във варирането на времевите редове, обект на изследването, е 

обоснован като най-подходящ за целите на настоящата теза  подходът на 

стохастичното моделиране и по-конкретно, моделите на авторегресионната 

условна хетероскедастичност; 

 Направените изводи са систематизирани и анализирани, въз основа на което са 

формулирани и основните изследователски цели на дисертационния труд. 

В част I.1 от ГЛАВА I е направено подробно представяне и сравнителен анализ за 

всеки от изследваните регулирани финансови пазари от региона на Балканите. 

Като обобщение на направения обзор, свързан с обекта на изследване, можем да 

заключим, че най-силно интегрирани, най-големи и ликвидни от разгледаните 

регулирани финансови пазари са пазарите на Турция и Гърция. Въз основа на тези техни 

характеристики бихме могли да очакваме минимални специфики по отношение на 

нестабилността и риска в сравнение с нестабилността и риска на развитите световни 

фондови борси, които отразяват световната икономическа динамика. В този смисъл е 

логично да се очаква, че за турския и гръцкия регулирани финансови пазари 

традиционните подходи за моделиране на пазарен риск и по конкретно за изчисляване 

на стойност под риск (Value-at-Risk, VaR) биха дали достатъчно добри резултати. 

Интересно е да се отбележи, че в периода след глобалната финансова криза през 2007 г., 

конкретно за тези пазари, определящи бяха не толкова глобалните икономически 

процеси, а по-скоро специфичните за тях дългова криза в Гърция от 2010 г. и политическа 

криза по източната граница на Турция от 2012 г..  

За останалите регулирани финансови пазари, обект на настоящото изследване, 

може да се очакват индикации за наличие на дългосрочни зависимости, като е интересно 

да се проследи дали в периоди на криза тези индикации се увеличават. Необходимо е да 

се анализира подробно тази тяхна отличителна особеност в корелационната структура на 

емпиричните данни по отношение на водещите фондови пазари и да се провери дали 
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нестабилността и риска на тези пазари се оценяват “по-трудно” поради наличието на 

големи колебания в котировките или напротив - тези им особености могат да доведат до 

формиране на по-точни оценки. 

В част I.2 от ГЛАВА I са въведени основните понятия, хипотези и ограничения, 

свързани с предмета на изследването. В част I.3 от ГЛАВА I е направено 

систематизирано обобщение на публикациите, посветени на стохастично моделиране на 

времеви редове и хипотезата за перфектния пазар, както и по-конкретно приложението 

на GARCH моделите на условната хетероскедастичност и моделите за оценка на 

пазарния риск, свързани с обекта на изследване.  

При направения сравнителен анализ на възможните подходи за изследване на 

спецификата във варирането на времевите редове, обект на изследването, като подходящ 

за целите на настоящата теза е обоснован подходът на стохастичното моделиране и по-

конкретно, моделите на авторегресионната условна хетероскедастичност. 

В част I.4 от ГЛАВА I направените изводи са систематизирани и анализирани, въз 

основа на което са формулирани и основните изследователски цели на дисертационния 

труд. Като резултат от това е обоснован и изборът за приложението на GARCH моделите 

на условната хетероскедастичност, както и на моделите за оценка на пазарен риск 

посредством Монте Карло симулация с бял шум или генериране на иновации, които 

съответстват на емпиричното разпределение на данните посредством ARMA-GARCH. 

ГЛАВА II.  

В ГЛАВА II е изпълнена първата поставена основна цел. Разгледани са въпросите 

за спецификата във варирането на времевите редове, формирани от логаритмичните 

възвръщаемости постигнати на изследваните регулирани финансови пазари, тяхната 

корелационна структура и спецификите на статистически значимите модели на 

условната хетероскедастичност, които ги описват достатъчно добре.  

Въз основа на обзора от точка I.2 от ГЛАВА I и точка II.1 от ГЛАВА II са 

анализирани спецификите във варирането на времевите редове, формирани от 

логаритмичните възвръщаемости, постигнати на изследваните регулирани финансови 

пазари и тяхната корелационна структура. За целта в точка II.3.1 от ГЛАВА II е 

представено систематизирано описание на същността и характеристиките на 

разгледаните времеви редове, а в точка II.3.2 от ГЛАВА II са обобщени резултатите, 
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получени за статистически значимите модели на условната хетероскедастичност, които 

ги описват достатъчно добре, като е обърнато внимание на техните предимства и 

ограничения.  

В точка II.4 от ГЛАВА II е направено обобщение на получените резултати от 

проведените числени експерименти и тези резултати са коментирани в контекста на 

предмета на изследване.  

ГЛАВА II завършва с кратка справка за направените от кандидата публикации по 

темата на тази глава от дисертационния труд, като са маркирани основните приноси и 

ограниченията на получените резултати.  

За целите на анализа са използвани данни за цените при затваряне и дневната 

логаритмична доходност на основните борсови индекси от разгледаните регулирани 

финансови пазари на България, Гърция, Румъния, Хърватска, Сърбия и Турция в периода 

Q12002 – Q12014. За сравнение са направени и съответните аналогични изчисления за 

немския пазарен индекс DAX, който включва 30 „сини чипа“, търгувани на фондовата 

борса във Франкфурт като представител на развитите регулирани финансови пазари в 

Европа. 

Получената на базата на дневните стойности на разглежданите борсови индекси 

възвръщаемост определяме като „приравнена или еквивалентна доходност” (от 

английски: Logarithmic return)2 или „логаритмичен темп на развитие при верижна база”3  

по формулата: 

𝑅𝑡 = 𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

, 𝑡 = 2,3, … 𝑛 
(1)  

където Pt и Pt-1 са стойностите на съответния индекс в деня t и t-1. 

Използването на “логаритмичен темп на развитие при верижна база” за измерител 

на доходността ни позволява да анализираме относително дълги времеви редове с големи 

разлики в ценовите нива на изследваните индекси.  

  

                                                 
2 Peters 1991,1993; Le Baron 1993; Mizrach 1993 
3 Мишев, Цветков 1998 
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На фиг. 1 са представени графиките на динамиката и възвръщаемостта от 

изследваните индекси. 

 

 

Фигура 1 Динамика и възвръщаемост 

 

Графичното представяне на възвръщаемостта от изследваните индекси ясно 

показва наличието на периоди с големи амплитуди на колебанията, съпроводени от 

продължителни периоди на малки колебания около средната стойност. Такова поведение 

ни позволява да предположим екстремално поведение, различно от това при нормално 

разпределение на приравнената или еквивалентната доходност за всички изследвани 

индекси. 
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Оценки на първите четири момента на еквивалентната доходност за всеки от 

изследваните индекси са представени в следната табл. 1. 

таблица  1 Оценки на първите четири момента на еквивалентната доходност за всеки от 

изследваните индекси 

статистически момент SOFIX ASE XU100 CROBEX BET BELEX15 

средна стойност 0.0005 -0.0003 0.0006 0.0002 0.0007 -0.0002 

медиана 0.0006 0 0.0011 0.0001 0.0006 -0.0001 

стандартно отклонение 0.0136 0.0178 0.0193 0.0129 0.0165 0.014 

кривина -0.5715 -0.1515 -0.135 0.0021 -0.2416 0.1391 

ексцес  11.4857 7.7914 7.1767 19.5251 12.0494 16.4215 

Наблюдаваните близки до нула стойности на средната и медианата отразяват 

основната тенденция при изменението на възвръщаемостта Rt , а именно, че очакваната 

стойност на дневната възвръщаемост е равна на нула. Разликата между стойностите на 

средната и медианата предполага асиметрия в разпределението на дневната доходност. 

Отрицателните стойности на асиметрия сочат разпределение с по-дълги леви опашки, 

изказвайки по този начин предположение за по-голяма вероятност за реализиране на 

отрицателни екстремни стойности, отколкото би предположило нормалното 

разпределение. 

Високите стойности на четвъртия момент потвърждават предположението за 

наличие на "лептокуртозис". 

Ефекта от глобалната финансова криза, започнала през 2007 г., върху 

нестабилността и риска на регулираните финансови пазари от региона на Балканите, 

изследваме посредством времевите редове, съставени от дневните стойности на 

изследваните борсови индекси за периода януари 2002 г. - декември 2014 г., публикувани 

на сайтовете на съответните фондови борси. За целите на сравнението този период е 

разделен на предкризисен период Р1 (Q12002 Q22007), кризисен период Р2 (Q32007 

Q42009) обхващащ периода след началото на глобалната финансова криза от 2007 г.  и 

период Р3 (Q12010 Q42014) след началото на дълговата криза в Гърция. В тази рамка са 

установени и основните статистически характеристики на анализираните времеви редове 

за всеки от разглежданите периоди поотделно. 
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таблица  2 Статистически моменти по периоди 

SOFIX 

статистически момент P1 P2 P3 

средна стойност 0.0018 -0.0017 0.0002 

медиана 0.0011 -0.0002 0.0002 

стандартно отклонение 0.0131 0.02 0.0092 

кривина 0.1269 -0.7916 -0.0997 

ексцес  10.1109 7.5106 6.6188 

ASE 

статистически момент P1 P2 P3 

средна стойност 0.0004 -0.0007 -0.0009 

медиана 0 0.0004 0 

стандартно отклонение 0.0105 0.0197 0.022 

кривина -0.1724 -0.3244 0.0049 

ексцес  5.1393 6.4065 5.926 

XU100 

статистически момент P1 P2 P3 

средна стойност 0.0009 0.0002 0.0004 

медиана 0.0016 0.0001 0.001 

стандартно отклонение 0.0209 0.0226 0.0152 

кривина -0.0904 0.0538 -0.5862 

екцес  6.9359 5.7384 7.1846 

CROBEX 

статистически момент P1 P2 P3 

средна стойност 0.0012 -0.0014 -0.0001 

медиана 0.0008 -0.0007 -0.0001 

стандартно отклонение 0.0116 0.021 0.0076 

кривина 0.0024 0.0684 0.8724 

ексцес  20.4105 9.4604 19.5326 

BET 

статистически момент P1 P2 P3 

средна стойност 0.0019 -0.0008 0.0001 

медиана 0.0014 0 0.0003 

стандартно отклонение 0.0152 0.0245 0.0117 

кривина 0.4227 -0.4525 -0.1174 

ексцес  14.9871 6.0119 14.2206 

BELEX15 

статистически момент P1 P2 P3 

средна стойност 0.0024 -0.0011 0.0007 

медиана 0.0019 -0.001 0.0006 

стандартно отклонение 0.0125 0.0154 0.0057 

кривина 0.9947 0.0835 0.1683 

ексцес  17.8131 14.2538 5.1331 

 

Може да се предполага и различие между разпределенията на еквивалентната 

доходност през първия , през втория и през третия период.  
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Резултатите, получени от предварителния анализ на данните по естествен начин ни 

насочват към използването на иконометрични модели, базирани на авторегресионната 

условна хетероскедастичност. 

Серийна корелация 

Автокорелационните функции на Rt, изчислени и представени графично на фиг. 2, 

ни дават представа за корелационната зависимост между стойностите на Rt, отчитайки 

съответния лаг във времето. 

 

Фигура 2 Автокорелации (ACF) на възвръщаемостта Rt 

 

Представените диаграми на автокорелацията и за шестте изследвани индекси 

демонстрират съществена зависимост между стойностите на Rt за различните лагове от 

време. При анализа на графиките на автокорелационните функции (ACF) на Rt за тези 

два периода могат да се направят следните изводи: 

През Период 1 (до 2007 година) автокорелационната функция е статистически 

значима само в малък брой от лаговете, наблюдава се ограничаване на статистически 

значими стойности в първите два лага на изследваните индекси и то с относително ниски 

стойности.  
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За Период 2 (след 2007 година) наблюдаваме групиране на статистически 

значимите стойности в интервала до лаг 18. Статистически значимите стойности са 

много повече на брой и са със значително по-високи стойности от показаните през 

Период 1, особено по отношение на първите десет лага. 

Характерни и за двата изследвани периода са значима автокорелация при лаг 1 и 

липсващи автокорелации отвъд лаг 18, което обосновава отсъстващата средносрочна 

взаимносвързаност между стойностите на индексовата възвръщаемост. Тази липса и 

установена значима автокорелация при лаг 1 са формиращи по отношение избора и 

структурирането на иконометрични модели, които да се приложат спрямо изследваните 

данни. 

Установените взаимовръзки между стойностите на дневната доходност от 

разглежданите борсови индекси се потвърждават и от графиките на автокорелациите на 

Rt
2 (фиг. 3). Те визират корелации при моментите от втори ред, т.е. автокорелациите в 

динамиката на изменчивостта. 

 

Фигура 3 Автокорелации (ACF) на квадрата на възвръщаемостта (Rt
2) 
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Най-общо можем да заключим, че тяхното проявление е в синхрон с наблюдаваните 

статистически значими автокорелации (ACF) на Rt. Нещо повече - разкриват се 

наличните статистически значими автокорелации на изменчивостта за лагове, при които 

(ACF) на Rt не показват такава. Това е особено ясно демонстрирано през Период 2, 

където имаме относително стръмно намаляващ тренд на развитие при изследваните 

индекси.  

Характерно за първите два периода е наличието на високи статистически значими 

стойности на автокорелациите на Rt
2 за лагове 1-3 на индекса SOFIX. При BET и XU100 

високи статистически значими стойности на автокорелациите на Rt
2 за лаговете 1 до 6 

наблюдаваме само в Период 2. Всъщност това представя и статистическо доказателство 

за наличието на клъстери на изменчивостта. 

Изложените по-горе факти ни насочват към и ни позволяват прилагането на 

иконометрични модели, базирани на авторегресионната условна хетероскедастичност. 

Като един предварителен инструмент за определяне на автокорелационни 

зависимости при стойностите на Rt и Rt
2 графичното им изразяване дава представа за 

наличието или отсъствието им. Количественото им определяне е реализирано чрез 

прилагане тестовете на Люнг-Бокс (Ljung-Box Q-statistics) и на Енгъл (ARCH statistics). 

Това са нелинейни тестове, прилагащи метода за проверка на хипотези.  

В Таблица 3 са отразени резултатите от теста на Люнг-Бокс по отношение на 

повдигната на квадрат възвръщаемост Rt
2. 

таблица  3 Тест на Люнг-Бокс 

Наблюдаван 

борсов индекс 

Пред-кризисен период Кризисен период 

Ho Q-statistics CV Ho Q-statistics CV 

SOFIX 1 28,9808 18,307 1 89,8848 18,307 

BET 1 37,3765 18,307 1 19,3634 18,307 

XU100 1 32,5783 18,307 1 21,4858 18,307 

 

Предварителните индикации за налични автокорелации между стойностите на Rt
2, 

определени чрез графично представяне, се потвърждават и от количественото изразяване 

на техните стойности. Прилагането на нелинейния тест Люнг-Бокс, при ниво на 
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значимост 0,05, показва отхвърляне на нулевата хипотеза, твърдяща, че не съществува 

статистически съществена автокорелация. 

Допълнителната проверка, която правим, се отнася до прилагането на теста на 

Енгъл за установяване наличие на ARCH ефекти.  

Съгласно нулевата хипотеза на този тест времевите редове от данни за 

изследваните индекси представят произволна поредица от Гаусови смущения - et (т.е. не 

съществуват ARCH ефекти). Резултатите от теста на Енгъл са представени в Таблица 4. 

таблица  4 ARCH тест 

Наблюдаван борсов индекс 

Пред-кризисен период Кризисен период 

Ho ARCH statistics CV Ho ARCH statistics CV 

SOFIX 1 180.5616 18,307 1 323.5466 18,307 

BET 1 44.0254 18,307 1 178.9077 18,307 

XU100 1 131.3770 18,307 1 149.8031 18,307 

 

Резултатите от теста за ARCH ефект на Engle дават основание да се отхвърли 

хипотезата за хомоскедастичност в полза на алтернативната хипотеза за 

хетероскедастичност.  

За всички изследвани лагове и периоди ARCH статистиката ни дава основание да 

отхвърлим нулевата хипотеза, определяща всички смущения като независими нормално 

разпределени с идентично N(0,σ2).  

Тестовете на Люнг-Бокс и на Енгъл са нелинейни, т.е. те установяват нелинейни 

корелации. Така освен, че дават по-пълна представа за наличните корелационни връзки, 

тяхното установяване е индикация за несъстоятелността на допускането за случайно 

блуждаене на възвръщаемостта от изследваните индекси и признак за ниска 

информационна ефективност.  

Доказаната по този начин значима условна хетероскедастичност в данните ни 

позволява прилагането на иконометрични модели от семейството на ARMA-GARCH.  

Резултатите от анализа на риска на фондовите пазари от Балканския регион, 

измерен като дисперсия на доходността на индексите SOFIX, BET и XU100 посредством 

класически GARCH  модели са обобщени в табл. 5.  
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таблица  5 GARCH модели 

SOFIX 

Пред-кризисен период Кризисен период 

Parameter Value Standard 

Error 

Parameter Value Standard 

Error 

C 0.0012769 0.0002255 5.6627 -0.00059759 0.00029687 -2.0130 

K 2.6593e-06 3.7627e-07 7.0674 8.4357e-06 1.6219e-06 5.2012 

GARCH(1) 0.83808 0.0093833 89.3161 0.67276 0.02573 26.1475 

ARCH(1) 0.16192 0.012811 12.6393 0.32724 0.034619 9.4525 

BET Пред-кризисен период Кризисен период 

C 0.0013165 0.00029883 4.4054 0.00041451 0.00042862 0.9671 

K 1.881e-05  1.7905e-061 0.5050 1.2152e-05 3.4146e-06 3.5590 

GARCH(1) 0.66819 0.019594 34.1018 0.1526 0.075163 2.0303 

GARCH(2) - - - 0.30139 0.071541 4.2128 

GARCH(6) - - - 0.18046 0.069281 2.6047 

ARCH(1) 0.29932 0.022534 13.2830 0.36555 0.032966 11.0888 

XU100 Пред-кризисен период Кризисен период 

C 0.0013165 0.00029883 4.4054 0.0011979 0.00060908 1.9667 

K 1.881e-05  1.7905e-061 0.5050 2.0117e-05 4.3632e-06 4.6106 

GARCH(1) 0.66819 0.019594 34.1018 0.83818 0.017156 48.8554 

ARCH(1) 0.29932 0.022534 13.2830 0.12759 0.014679 8.6920 

 

Резултатите от анализа на риска на фондовите пазари от балканския регион, 

измерен като дисперсия на доходността на индексите SOFIX, BET и XU100 посредством 

несиметрични GJR(P.Q) GARCH модели са обобщени в табл. 6. 

таблица  6 Несиметрични GJR GARCH модели 

SOFIX 

Пред-кризисен период Кризисен период 

Parameter Value Standard 

Error 

Parameter Value Standard 

Error 

C 0.0013464 0.00023698 5.6813 -0.00079355 0.00032137 -2.4692 

K 2.8356e-006 3.9026e-007 7.2659 8.3607e-006 1.601e-006 5.2222 

GARCH(1) 0.83721 0.0095063 88.0692 0.67298 0.025586 26.3028 

ARCH(1) 0.18351 0.016429 11.1701 0.26547 0.037977 6.9902 

Leverage(1) -0.048588 0.020845 -2.3309 0.12311 0.045089 2.7305 

BET Пред-кризисен период Кризисен период 

C 0.0011948 0.00034784 3.4349 0.00023766 0.00045067 0.5274 

K 2.0144e-005 1.9957e-006 10.0939 1.2724e-005 3.4404e-006 3.6984 

GARCH(1) 0.67241 0.019863 33.8526 0.16234 0.080171 2.0249 

GARCH(2)    0.2868 0.073724 3.8902 

GARCH(6)    0.18351 0.071435 2.5690 

ARCH(1) 0.23388 0.030093 7.7719 0.31252 0.032552 9.6009 

Leverage(1) 0.098095 0.035325 2.7770 0.10893 0.053736 2.0272 

XU100 Пред-кризисен период Кризисен период 

C 0.0013891 0.00061418 2.2617 0.00066028 0.00061603 1.0718 

K 3.3383e-005 5.6486e-006 5.9099 2.71e-005 5.2258e-006 5.1857 

GARCH(1) 0.834 0.01543 54.0504 0.82099 0.019133 42.9104 

ARCH(1) 0.077544 0.015549 4.9869 0.053122 0.018663 2.8464 

Leverage(1) 0.076758 0.02156 3.5602 0.14667 0.025417 5.7707 
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Наблюдаваният в табл. 5 и табл. 6 ефект от глобалната финансова криза, започнала 

през 2007 г., се изразява в усложняване на GARCH моделите, описващи нестабилността 

и риска на фондовите пазари в България, Турция и Румъния. Независимо от това, могат 

да бъдат намерени относително прости такива модели, които обясняват достатъчно 

добре наблюдаваната статистически значима условна хетероскедастичност в данните. 

В Таблица 7 са представени резултатите от изследването за наличие на дългосрочни 

зависимости посредством оценка на коефициента на дробно диференциране d. 

Коефициентът на дробно диференциране d изчисляваме за периода януари 2002 г. - 

август 2012. Този период е разделен на пред-кризисен период Р1 (Q12002 Q22007), 

кризисен период Р2 (Q32007 Q4,2009) обхващащ периода след началото на глобалната 

финансова криза от 2007 година и период Р3 (Q12010 Q32012) след началото на 

дълговата криза в Гърция. 

таблица  7 Коефициента на дробно диференциране d 

Index 
RS 

Q1.2002-Q2.2007 Q2.2007-Q1.2012 Q1.2010-Q2.2012 

SOFIX 0.2488 0.2765 0.2923 

ASE 0.2081 0.3000 0.2629 

XU100 0.2269 0.2920 0.2066 

Index 
Wittle 

Q1.2002-Q2.2007 Q2.2007-Q1.2012 Q1.2010-Q2.2012 

SOFIX 0.1988 0.2852 0.3089 

ASE 0.1186 0.1846 0.0944 

XU100 0.1627 0.1214 0.2070 

Index 
LocWitt 

Q1.2002-Q2.2007 Q2.2007-Q1.2012 Q1.2010-Q2.2012 

SOFIX 0.3004 0.3820 0.2542 

ASE 0.2767 0.5548 0.3092 

XU100 0.1750 0.3661 0.2202 

Именно наличието на статистически значима условна хетероскедастичност в 

данните позволява използването на иконометрични модели от семейството на GARCH. 

Ефектът от глобалната финансова криза започнала през 2007 г. и дълговата криза в 

Гърция, започнала в началото на 2010 г. довеждат до усложняване на GARCH моделите, 

описващи нестабилността и риска на фондовите пазари в България, Гърция и Турция. 

Независимо от това могат да бъдат намерени относително прости такива модели, които 

обясняват достатъчно добре наблюдаваната дългосрочна зависимост.  
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В таблица 8 са представени резултатите за коефициента на дробно диференциране 

d след прилагането на EGARCH (1,2) модели с t разпределение - в период 1 и EGARCH 

(2,2) модели с t разпределение в периоди 2 и 3. 

таблица  8 Параметър на дробно диференциране d свързани с оценените от нас GARCH модели 

Index 
RS Wittle LocWitt 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

SOFIX 0.004 0.114 0.074 -0.017 0.003 -0.006 -0.031 0.001 0.028 

ASE 0.078 0.084 0.090 0.035 0.020 -0.007 0.054 0.105 0.035 

XU100 0.001 0.114 0.059 0.029 -0.001 0.041 0.114 -0.054 0.036 

Наблюдаваните стойности на параметъра на дробно диференциране d, свързани с 

оценените от нас GARCH модели, са значително по-ниски и са близки до нула. Това ни 

дава основание да заключим, че използваните в дисертационния труд относително 

семпли GARCH модели обясняват достатъчно добре наблюдаваната дългосрочна 

зависимост. 

Дискусия на получените резултати и изводи 

Като резултат от подробния литературен преглед представен в ГЛАВА I от 

дисертационния труд и анализа на представените емпирични резултати от предходната 

част на текста могат да бъдат направени няколко обобщаващи извода. Преди всичко 

трябва да се отбележи, че въпреки големия брой актуални емпирични изследвания на 

фондовите пазари и ефектите от световната икономическа криза, които разкриват 

нарастваща степен на икономическа синхронизация между водещите световни 

финансови пазари и големите регионални фондови пазари в Азия и Южна Америка, 

финансовите пазари от региона на Балканите остават извън обхвата на тези изследвания. 

Анализът на представената до момента актуална картина за пазарния риск на 

изследваните регулирани финансови пазари и отличителни особености в корелационната 

структура на емпиричните данни, установява нарастване на варирането и намаляване на 

пазарната перфектност, в резултат от финансовата криза, започнала през 2007 г..  

Резултатите от изследването за наличие на дългосрочни зависимости във времевите 

редове на логаритмичната доходност за водещите борсови индекси в България, Румъния 

и Сърбия показват наличие на такива дългосрочни зависимости и за двата изследвани 
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периода (преди началото на финансовата криза от 2007 г. и след нейното начало), като 

индикациите за наличие на дългосрочни зависимости са много по-силни в периода след 

началото на кризата. Друг интересен резултат е възможността тази дългосрочна 

зависимост да бъде обяснена с относително проси модели на условната 

хетероскедастичност. 

Резултатите от изследването за наличие на статистически значима условна 

хетероскедастичност в данните позволяват използването на иконометрични модели от 

семейството на GARCH.  

Ефектът от глобалната финансова криза, започнала през 2007 г., довежда до 

усложняване на GARCH моделите, описващи нестабилността и риска на фондовите 

пазари в България, Турция и Румъния. Независимо от това могат да бъдат намерени 

относително семпли такива модели, които обясняват достатъчно добре наблюдаваната 

дългосрочна зависимост. 

Получените резултати за параметъра на дробно диференциране d са показател за 

наличие на дългосрочни зависимости в логаритмичната възвръщаемост и варирането на 

всички разглеждани борсови индекси. За повечето изследвани индекси се наблюдава 

значително нарастване на стойността на параметъра на дробно диференциране d в период 

2 и възстановяване на стойността на параметъра на дробно диференциране d в период 3 

до нива близки до тези от период 1. Този резултат може да се разглежда като индикатор 

за намаляваща перфектност на тези пазари в резултат на глобалната финансова криза, 

започнала през 2007 г. . Получените резултати са в синхрон с резултатите на (Pei P. Tan, 

Don U.A. Galagedera, Elizabeth A. Maharaj, 2012) за ефекта от азиатската финансова криза 

от 1997 година. 

Наличието на статистически значима условна хетероскедастичност в данните 

позволява използването на иконометрични модели от семейството на GARCH. Ефектът 

от глобалната финансова криза, започнала през 2007 г. и от дълговата криза в Гърция, 

започнала в началото на 2010 г., довеждат до усложняване на GARCH моделите, 

описващи нестабилността и риска на фондовите пазари в България, Гърция и Турция. 

Независимо от това могат да бъдат намерени относително прости такива модели, които 

обясняват достатъчно добре наблюдаваната дългосрочна зависимост. Наблюдаваните 

стойности на параметъра на дробно диференциране d, свързани с оценените от нас 

GARCH модели на разглежданите борсови индекси са значително по-ниски и са близки 
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до нула. Това ни дава основание да заключим, че използваните от нас относително 

прости GARCH модели обясняват достатъчно добре наблюдаваната дългосрочна 

зависимост. 

ГЛАВА III.  

В ГЛАВА III е изпълнена втората поставена основна цел, като се дава отговор на 

въпроса дали и в каква степен традиционните подходи за моделиране на пазарен риск и 

по-конкретно за изчисляване на стойност под риск (Value-at-Risk, VaR), приложени за 

обекта на изследване, като основна общоприета мярка за измерване на пазарен риск, в 

контекста на споразуменията за банков надзор от страна на Банката за Международни 

Разплащания (BIS), дават достатъчно добри резултати.  

Представени са резултатите от апробацията и са илюстрирани възможностите на 

предложения в рамките на този дисертационен труд подход за моделиране на пазарен 

риск посредством включването на информация за наличие на дългосрочни зависимости 

в класическите модели за оценка на пазарния риск посредством Монте Карло симулация 

с бял шум или генериране на иновации, които съответстват на емпиричното 

разпределение на данните посредством ARMA-GARCH. 

За целта са изследвани динамичните характеристики на параметъра на дългосрочна 

зависимост за всеки от пазарите, обект на настоящия труд. В точки III.1.5 и III.1.6 от 

ГЛАВА III са  изготвени алгоритми за динамична оценка на стойност под риск (Value-at-

Risk, VaR), приложени за обекта на изследване, след което предложените алгоритми са 

приложени върху описаните в точка II.2. от ГЛАВА II данни. Получените резултати са 

обобщени в III.3.1. от ГЛАВА III, а в точка III.3.2. от ГЛАВА III те са анализирани в 

контекста на финансово-икономическата криза от 2007-2009г., гръцката дългова криза 

от 2010 г. и политическата криза, настъпила след така наречената Арабска пролет през 

2012 г.  

ГЛАВА III завършва с кратка справка за направените от кандидата публикации по 

темата на тази глава от дисертационния труд, като са маркирани основните приноси и 

ограниченията на получените резултати..  

Въпреки голямото разнообразие от традиционни и утвърдени подходи за 

изчисление на стойност под риск (Value-at-Risk, VaR), за целите на това описание бихме 

могли да ги разгледаме в четири основни групи, които се отличават помежду си в 
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допусканията, които се правят по отношение на статистическите характеристики на 

времевите редове, формирани от разглежданите финансови активи и подходите за 

конструиране на функцията им на разпределение 𝐹𝑋(𝛼).  

Най-общо, една такава класификация включва непараметричният исторически 

подход, различните параметрични подходи които от своя страна могат да бъдат 

аналитични или базирани на модел, Монте Карло стохастични симулации и стрес тестове 

базирани на сценарии.  

VaR е единична, обобщителна, статистическа мярка за нормален пазарен риск. Ако 

при изчисляването на VaR за конкретен финансов актив са използвани вероятност от 5% 

и период на държане от един търговски ден, можем да очакваме да понесем загуба, по-

голяма от VaR средно веднъж на всеки 20 работни дни или приблизително веднъж на 

месец. Загуба, която ще бъде превишена средно веднъж месечно, с основание може да се 

нарече „нормална” или „очаквана“ загуба. Отделно от това остава и въпросът за това 

какъв може да бъде максималният размер или най-вероятният размер на тази „нормална“ 

загуба? 

Стрес тестовете се опитват да дадат отговор именно на този въпрос. Те 

представляват общи правила за извършване на набор от анализи на различни сценарии, 

за да се изследват ефектите от екстремни пазарни състояния. При положение, че 

ефектите са неприемливи, стратегията за управление на портфейла или риска трябва да 

бъде преразгледана. Не съществува стандартен начин за провеждане на стрес тестове, 

няма стандартен набор от сценарии, които трябва да се разгледат. Този процес зависи 

изключително от преценката и опита на риск мениджъра. 

По-подробна актуална информация за насоките на ЕЦБ по отношение на 

стандартизирането на методиките за провеждане на такива стрес тестове може да бъде 

намерена в нейната публикация ASSET QUALITY REVIEW, ISBN: 978-92-899-1254-9 

Стрес тестовете често започват с набор от хипотетични сценарии за екстремни 

състояния на пазара. Тези сценарии могат да бъдат стилизирани екстремни сценарии, 

като предполагаеми промени в пазарните лихвени проценти или на пазарните цени с 5 

или 10 стандартни отклонения, или да са базирани на реални екстремни събития. Така 

например, разглежданите сценарии могат да са базирани на промените в нивата на 

щатския долар спрямо другите основни валути и/или цените на определена група 

облигации.  
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Много често се използват сценарии базирани на драматичните промени в 

обменните курсове на европейски валути, които са наблюдавани през 1992 г. или спадът 

на цените на акциите на Уолстрийт от 19 октомври 1987 (т. нар. „Черен понеделник”). 

Друга възможност е сценариите да се формулират въз основа на серия от допускания за 

на хипотетични (но все-пак вероятни) внезапни и неочаквани изненади. 

В предложеното от нас изследване сме се ограничили до първите три подхода и не 

сме анализирали разглежданите от нас пазари посредством стрес тестове. 

Изследванията за пазарния риск във финансовата среда на регулираните фондови  

пазари са особено актуални на фона на глобалната финансова криза от 2007 г. и 

последвалите държавни дългови кризи в Гърция от 2010 г., Ирландия и Португалия от 

2011 и Испания от 2012 г.. Това в още по-голяма степен е в сила за България и за 

регулираните капиталови пазари от региона на Балканите (България, Турция, Хърватска, 

Румъния) предвид на това, че в голямата си част те са малки нововъзникнали регионални 

пазари. 

Получените емпирични резултати за прогнозните стойности на VaR (Value-at-Risk), 

изчислени за регулираните финансови пазари от региона на Балканите и за немския 

пазарен индекс DAX (за целите на сравнението, като представител на развитите 

финансови пазари) в периода Q12002-Q12014 са представени в табл. 9 заедно с 

резултатите от проведените тестове за адекватност на различните използвани класически 

методи за VaR прогнозиране. 

Наблюдаваните стойности на тестовите статистики ни позволяват да заключим, че 

прогнозните стойности на VaR (Value-at-Risk), изчислени за регулираните финансовите 

пазари от региона на Балканите  в периода Q12002-Q12014 посредством историческа 

симулация, съгласно допускането за нормално и за Student t разпределение на 

доходността и посредством Монте Карло симулация без отчитане на наблюдаваната от 

редица изследователи дългосрочна зависимост не дават достатъчно задоволителна 

оценка на действителния пазарен риск.  

Резултатите от историческата симулация и параметричните подходи дават 

забележимо по-неточни прогнози, което може да бъде обяснено с натрупването на 

няколко големи кризи в рамките на изследвания период. Прави впечатление, че това се 

отнася и за немския борсов индекс DAX, където също не можем да приемем за 

достатъчно точни резултатите от тези методи за прогнозиране.  
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таблица  9 VaR прогнози и оценка за адекватност на съответните методи за VaR прогнозиране 

SOFIX 

Method failure rate  Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

HS 1,27% 1,34 accept 21,44 reject 

Normal distribution 2,49% 31,26 reject 69,87 reject 

Student t distribution 1,42% 3,15 accept 26,94 reject 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,17% 0,54 accept 0,54 accept 

ATHEX 

Method failure rate  Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

HS 2,10% 18,546 reject 28,522 reject 

Normal distribution 3,35% 69,077 reject 78,974 reject 

Student t distribution 2,35% 26,657 reject 34,656 reject 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,42% 3,001 reject 3,001 reject 

BET 

Method failure rate  Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

HS 1,12% 0,270 accept 10,494 reject 

Normal distribution 1,93% 13,577 reject 29,823 reject 

Student t distribution 1,22% 0,904 accept 10,091 reject 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,12% 0,270 accept 1,618 accept 

CROBEX 

Method failure rate Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

HS 1,42% 3,15 accept 20,87 reject 

Normal distribution 2,59% 35,05 reject 66,38 reject 

Student t distribution 1,58% 5,62 reject 26,82 reject 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,48% 3,91 reject 4,486 accept 

ISE 100 

Method failure rate  Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

HS 1,27% 1,349 accept 10,058 reject 

Normal distribution 2,39% 27,632 reject 35,487 reject 

Student t distribution 1,68% 7,594 reject 13,217 reject 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,37% 2,479 accept 6,165 reject 

DAX 

Method failure rate  Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

HS 1,25% 1,165 accept 2,154 accept 

Normal distribution 2,60% 35,861 reject 42,18 reject 

Student t distribution 1,40% 2,867 reject 3,550 reject 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,21% 0,793 accept 0,793 accept 
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Използването на класическия метод на Монте Карло симулация дава относително 

задоволителни резултати при прогнозиране на стойностите на VaR (Value-at-Risk) 

изчислени за регулираните финансовите пазари на Германия, България, Румъния, и 

Турция и не дава толкова задоволителни резултати при прогнозиране на стойностите на 

VaR (Value-at-Risk), изчислени за регулираните финансовите пазари на Гърция и 

Хърватска. 

Подобен тип проблеми не са изолирани само за региона на Балканите и получените 

резултати са в синхрон с други сходни изследвания на (Wright, Long memory in emerging 

market stock returns 2001), (McMillan D, Dimos Kambouroudis 2009) (Abad, P. , et. al. 2014), 

на (Boucher Ch., et al. 2014).  

Основна причина за това е, че мерките за риск сами по себе си са обект на риск по 

отношение на самия модел, използван за тяхното изчисление, например поради 

неточности в спецификацията или валидността на направените допускания за целия 

изследван период.  

За разрешаване на този проблем е необходимо да се подбере и приложи подходящ 

за спецификите на изследвания регулиран финансов пазар, подход за изчисляване на 

пазарен риск, устойчив по отношение риска на модела. Това се постига чрез емпирично 

регулиране на неперфектните прогнози за пазарен риск, посредством резултати 

получени от обратното тестване на тези прогнози (backtesting frameworks), отчитайки 

желаното качество на VaR прогнозите – както по отношение на честота (1%, 5% 10% ), 

така и по отношение на независимост и степен на отклоненията.  

Един такъв основен риск по отношение на моделите за изчисление на стойност по 

риск (VaR) е установеното за региона на Балканите наличие на дългосрочни 

зависимости. 

Това ни дава основание да предложим модификация на класическата Монте Карло 

симулация с генериране на иновации които съответстват на емпиричното разпределение 

на данните чрез ARMA-GARCH модели, посредством включване на информацията за 

наличие на дългосрочни зависимости. 

При такова стохастично моделиране поведението на рисковите фактори, както и 

възвръщаемостта на активите се симулира чрез генериране на голям брой алтернативни 

прогнози. Всяка отделна симулация предоставят възможни стойности на разглеждания 

финансов актив за дадена дата t+n, след настоящия момент t; n > 0. Така VaR прогнозата 
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може да се определи от разпределението на симулираните стойности на разглеждания 

финансов актив. Монте Карло симулацията се изпълнява с асиметричен стохастичен AR 

(1) / GJR (1, 1) процес, който моделира достатъчно добре динамиката на капиталовите 

пазари, предмет на изследването. 

Получените емпирични резултати за прогнозните стойности на VaR (Value-at-Risk) 

изчислени с помощта на класическата и с помощта на модифицираната Монте Карало 

симулации са представени в Таблица 12, заедно с резултатите от проведените тестове за 

адекватност на различните използвани методи за VaR прогнозиране. 

таблица  10 VaR прогнози и оценка за адекватност на съответните Монте Карло 

симулации 

SOFIX 

Method failure rate Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

Monte Carlo (Algorithm 2) (R/S) 0,61% 3,50 accept 3,50 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Whittle Method) 
0,96% 0,28 accept 0,28 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Wavelets Method) 
0,66% 2,58 accept 2,58 accept 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,17% 0,54 accept 0,54 accept 

ATHEX 

Method failure rate Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

Monte Carlo (Algorithm 2) (R/S) 1,26% 1,221 accept 1,221 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Whittle Method) 
1,32% 1,735 accept 1,735 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Wavelets Method) 
1,32% 1,735 accept 1,735 accept 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,42% 3,001 reject 3,001 reject 

  



31 

 

BET 

Method failure rate  Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

Monte Carlo (Algorithm 2) (R/S) 1,07% 0,090 accept 0,090 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Whittle Method) 
1,12% 0,270 accept 0,270 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Wavelets Method) 
1,02% 0,005 accept 0,005 accept 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,12% 0,270 accept 1,618 accept 

CROBEX 

Method failure rate Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

Monte Carlo (Algorithm 2) (R/S) 1,02% 0,005 accept 0,005 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Whittle Method) 
1,02% 0,005 accept 0,005 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Wavelets Method) 
0,92% 0,14 accept 0,145 accept 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,48% 3,91 reject 4,486 reject 

ISE 100 

Method failure rate Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

Monte Carlo (Algorithm 2) (R/S) 1,07% 0,090 accept 1,586 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Whittle Method) 
1,12% 0,270 accept 1,618 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Wavelets Method) 
1,17% 0,543 accept 5,375 accept 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,37% 2,479 accept 6,165 reject 
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DAX 

Method failure rate Uncond. Test Ho Cond. Test Ho 

Monte Carlo (Algorithm 2) (R/S) 1,00% 0,000 accept 0,000 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Whittle Method) 
1,05% 0,051 accept 0,051 accept 

Monte Carlo (Algorithm 2) 

(Wavelets Method) 
0,95% 0,055 accept 0,055 accept 

Monte Carlo (Algorithm 1) 1,21% 0,793 accept 0,793 accept 

 

При всички изследвани индекси се наблюдава подобрение в представянето на 

Монте Карло метода за VaR прогнозиране след включване на информацията за наличие 

на дългосрочни зависимости, измерена посредством параметъра на дробно 

диференциране d, измерено посредством използваните от нас статистически тестове: 

тест на Купис (Kupiec) - likelihood ratio unconditional coverage test, и тест на Кристовсен 

(Christoffersen) - likelihood ratio independence coverage and likelihood ratio conditional 

coverage.  

Независимо от това, че за DAX стойностите на d за много близки до нула и се 

наблюдава тенденция към перфектно функциониране на пазара, модификацията на 

Монте Карло метода позволява подобряване на неговото представяне. 
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Авторска справка 

Приносите на дисертационния труд могат да бъдат обобщени както следва: 

 

1. Регулираните финансови пазари от региона на Балканите са изследвани по 

отношение на спецификата във варирането на времевите редове, формирани от 

логаритмичните възвръщаемости, постигнати на тях, както и на тяхната 

корелационната структура. Резултатите могат да бъдат обобщени по следния начин:  

1.1. Направен е подробен литературен преглед и е извършен сравнителен анализ за 

възможните подходи на изследване за спецификата във варирането на времевите 

редове, обект на изследването, въз основа на които като подходящ за целите на 

настоящата теза е обоснован подходът на стохастичното моделиране и по-

конкретно, моделите на авторегресионната условна хетероскедастичност. 

1.2.  Намерени са относително прости иконометрични модели от семейството на 

GARCH, които обясняват достатъчно добре наблюдаваните дългосрочни 

зависимости. 

2. Направен е задълбочен анализ на наличните подходи за измерване на пазарен риск в 

контекста на споразуменията за банков надзор от страна на Банката за международни 

разплащания (BIS) и са систематизирани техните силни и слаби страни при 

приложението им за обекта на изследване.  

2.1. За всеки от изследваните регулирани финансовите пазари от региона на 

Балканите са изчислени прогнозни стойности на VaR (Value-at-Risk) 

посредством историческа симулация, съгласно допускането за нормално и за 

Student t разпределение на доходността и посредством Монте Карло симулация, 

без отчитане на наблюдаваните от редица изследователи дългосрочни 

зависимости. 

2.2. За всеки от изследваните регулирани финансови пазари от региона на Балканите 

са проведени серия от тестове върху минали данни с цел да се провери 

историческата точност на приложените подходи за измерване на пазарен риск, в 

контекста на споразуменията за банков надзор от страна на Банката за 

Международни Разплащания (BIS). 
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2.3. Резултатите от историческата симулация и параметричните подходи дават 

забележимо по-неточни прогнози, което може да бъде обяснено с натрупването 

на няколко големи кризи в рамките на изследвания период. Прави впечатление, 

че това се отнася и за немския борсов индекс DAX, където също не можем да 

приемем за достатъчно точни резултатите от тези методи за прогнозиране. 

2.4. Използването на класическия метод на Монте Карло симулация дава 

относително задоволителни резултати при прогнозиране на стойностите на VaR 

(Value-at-Risk), изчислени за регулираните финансовите пазари на Германия, 

България и Румъния, и не дава толкова задоволителни резултати при 

прогнозиране на стойностите на VaR (Value-at-Risk), изчислени за регулираните 

финансовите пазари на Гърция, Хърватска и Турция. 

3. Предложена е модификация на класическия подход при прогнозиране на стойностите 

на VaR (Value-at-Risk), посредством Монте Карло симулации с генериране на 

иновации, които съответстват на емпиричното разпределение на данните 

посредством ARMA-GARCH модели и включване на информацията за наличие на 

дългосрочни зависимости, оценена посредством параметъра на дробно 

диференциране d. 

3.1. За всички изследвани индекси се наблюдава подобрение в представянето на 

Монте Карло метода за VaR прогнозиране, след включване на информацията за 

наличие на дългосрочни зависимости, оценена посредством параметъра на 

дробно диференциране d.  
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Приносите до тук са обобщени в следните генерални изводи:  

 За регулираните финансови пазари от региона на Балканите е установена 

специфика във варирането на времевите редове, формирани от логаритмичните 

възвръщаемости, постигнати на тях, отличаваща ги от водещите глобални 

финансови пазари. 

 Глобалната финансова криза от 2007 г. и последвалите по-малки регионални 

кризи довеждат до усложняване на моделите на авторегресионната условна 

хетероскедастичност, описващи нестабилността и риска на разгледаните 

регулирани финансови пазари. Независимо от това могат да бъдат намерени 

относително прости такива модели, които обясняват достатъчно добре 

наблюдаваната дългосрочна зависимост. 

 Наличните подходи за измерване на пазарен риск, в контекста на споразуменията 

за банков надзор от страна на Банката за международни разплащания (BIS), не 

дават достатъчно задоволителни резултати, отчитащи спецификите на 

разгледаните регулирани финансови пазари. 

 Настоящият дисертационен труд предлага и апробира модификация на 

класическия подход при прогнозиране на стойностите на VaR (Value-at-Risk) 

посредством Монте Карло симулации с генериране на иновации, които 

съответстват на емпиричното разпределение на данните посредством ARMA-

GARCH модели и включване на информацията за наличие на дългосрочни 

зависимости, оценена посредством параметъра на дробно диференциране d, 

което води до по-добри резултати.  
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