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ПРЕМИЯТА ЗА АКЦИИТЕ НА АДСИЦ В БЪЛГАРИЯ
Ас. Мирена Трифонова
Дейността на акционерните дружества със специална инвестиционна цел
АДСИЦ (Special Purpose Investment Companies) в България е уредена със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел ЗДСИЦ (Special Investment
Purpose Companies Act), в сила от 01.01.2004 г. От тогава до сега са учредени
около 70 АДСИЦ, ангажирани в секюретизацията на недвижими имоти и вземания (ипотеки)1. Те функционират като фондове от затворен тип, понеже за
Таблица 1
Година на влизане в сила на ЗДСИЦ
Страна

Година

Брой АДСИЦ към 12/2009

България (Bulgaria)

2004

19*

Гърция (Greece)

1999

-

Турция (Turkey)

1995

13

Италия (Italy)

2007

-

Холандия (Netherlands)

1969

6

Белгия (Belgium)

1995

15

Франция (France)

2003

44

Германия (Germany)

2007

4

Великобритания (United
Kingdom)

2007

30

САЩ (USA)

1960

142

Австралия (Australia)

1985

57

Забележка: Информацията касае единствено дружествата, ангажирани в секюретизация на вземания.
Източник: European Public real Estate Association, Global REIT Survey,
September 2009, <www.epra.com>; Ernst and Young, Global REIT Report 2010,
<www.ey.com>; Комисия за финансов надзор, <www.fsc.bg>.
1

ЗДСИЦ Чл. 3. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което
при условията и по реда на този закон инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на
ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания.
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конът не позволява да извършват обратно изкупуване на акции и се обслужват
от външни компании. Управляват се от Съвет на деректорите.
Най-дълга история в областта на секюретизацията на недвижими имоти
имат Щатите, където Real Estate Investment Trusts (REITs) са познати от 60-те
години на XX век. В Европа навлизат сравнително късно.
АДСИЦ набират популярност по редица причини, най-очевидната от които
е бумът на пазара на недвижими имоти. Инвестициите в недвижима собственост са капиталоемки и слабо ликвидни. Това ги прави сравнително трудно достъпни за дребните инвеститори. Привлекателна алтернатива за тях се оказват
АДСИЦ, които предлагат професионален мениджмънт, достъп до капиталовите пазари, респективно по-добра ликвидност, и изплащат минимум 90% от нетния си доход на акционерите. Това би трябвало да стимулира инвеститорите да
предлагат адекватна цена за акциите на АДСИЦ. Изследванията в различни
страни показват, че дружествата не се търгуват по нетна стойност на активите
си. Наличието на значителна отстъпка от нетната стойност на активите може
да повлияе върху възможностите на компаниите да набират средства от капиталовия пазар и дори да забави развитието му.
От фиг. 1 се вижда, че единствено в Австралия няма несъответствие между
цена на акция и нетна стойност на активите на една акция (net asset value per share
– NAVPS). Конкретните причини за наличието на отстъпка или премия са свързани със спецификата на капиталовия пазар и на пазара на недвижими имоти. Докато акциите получават конкретна оценка в реално време на капиталовия пазар, то
на пазара на недвижими имоти може да има разминаване между момента на сделката, когато имотът (активите на АДСИЦ) получава (получават) реална пазарна

Фиг. 1. Премия/отстъпка от NAV за 2009 г. 2
2

Източник: Ernst and Young. Global REIT Report 2010, <www.ey.com>.
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оценка и оценката, която му (им) е била присъдена преди това от независими оценители. Освен това директните инвестиции в недвижими имоти са свързани с поголеми капиталовложения, имат по-дълъг срок и по-ниска ликвидност. Ето защо и
информацията постъпва по-бавно на пазара на недвижими имоти, отколкото на капиталовия пазар, където търговията е много по-интензивна и цените на акциите
отразяват моментално новопостъпващата информация. „Докато пазарът на недвижини имоти е почти осем пъти по-голям от пазара за секюретизация на недвижими
имоти в световен план, оборотът на последният е 22 пъти по-висок.”3
Въпросът от какво зависи стойността на акциите и активите на АДСИЦ е
особено актуален след срива на цените на недвижими имоти и последвалия срив на
капиталовите пазари през 2007 - 2008 г. В редица европейски страни дружествата
за секюретизация на недвижими имоти и вземания възникват сравнително късно в
отговор на нарасналия интерес към инвестициите в недвижима собственост.
Достъпът до пазара на недвижими имоти е ограничен за дребните инвеститори,
поради необходимостта от значителни капиталови ресурси и дългосрочния характер на инвестициите. Бумът на пазара на недживими имоти и развитието на АДСИЦ предложиха атрактивна възможност за тези пазарни участници.
Данните от доклада на Ernst&Young за Global Real Estate Investment Trust
2010 показват за осем избрани страни плюс България, че средната пазарна капитализация на едно дружество е най-висока в САЩ и Холандия (вж. фиг. 2).
Това са едни от страните, в които REITs възникват най-рано – през 60-те години
на XX век. Около 87% от общата пазарна капитализация на деветте страни за
2009 г. се пада на САЩ, Австралия и Франция.

Фиг. 2. Ср. капитализация на едно д-во към 31.12.2009 г. (млн. USD) 4
3

4

Crowe S., D. Krisbergh. Listed Property Performance as a predictor of direct real estate performance.
EPRA Research, July 2010.
Ernst and Young. Global REIT Report 2010, <www.ey.com>; Комисия за финансов надзор,
<www.fsc.bg>.
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Фиг. 3. Оборот – средно на една акция за 2009 г. (млн. USD) 5

Фиг. 4. Дълг/Капитал към 31.12.2009 г. 6

5

6

Ernst and Young. Global REIT Report 2010, <www.ey.com>; Комисия за финансов надзор,
<www.fsc.bg>.
Ernst and Young. Global REIT Report 2010, <www.ey.com>; Комисия за финансов надзор,
<www.fsc.bg>.
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Показателят средна пазарна капитализация има високи стойности и за Великобритания, въпреки, че пазарът за секюретизация на недвижими имоти е
сравнително млад и се очаква да търпи развитие. Лондон оправдава славата си
на световен финансов център и с активната търговия на акциите на REITs. От
фиг. 3 се вижда, че показателят за ликвидност – среден оборот на едно дружество за 2009 г., възлиза на 1986 млн. USD. Съвсем логично е, че в страните с
най-добре развити капиталови пазари – САЩ, Великобритания, Холандия, Австралия, REITs имат най-висок оборот.
За всяка от разглежданите страни съотношението дълг/активи не надвишава 60%, независимо, че дружествата в този сектор имат достатъчно дълготрайни активи, които могат да използват за обезпечение на задълженията си. В
една част от страните има регламенти относно пределното ниво на задлъжнялост (вж. табл. 2). Данните показват, че това ниво не само не е достигнато, но
и делът на дълга е значително по-нисък.
Таблица 2
Ограничения на нивото на задлъжнялост в отделните страни
Страна

Допустимо ниво на ливъридж по закон

САЩ (USA)

 няма ограничения

Великобритания
(United Kingdom)

 съотношението ППЛДА/Финансови разходи, свързани с
освободен от данъци бизнес, не трябва да е по-малко от 1,25

Франция (France)

 лихвите по заеми от свързани лица не се приспадат като разход.
Така доходът, който се разпределя към акционерите се
увеличава.

Белгия (Belgium)

 заеми до 65% от всички активи
 разходи за лихви до 80% от общия доход

Холандия
(Netherlands)

 до 60% от счетоводната стойност на притежаваните пряко и
непряко недвижими имоти
 до 20% от счетоводната стойност на останалите инвестиции

Германия
(Germany)

 не трябва да надвишава 66,25% от сумата на актива

България
(Bulgaria)

 краткосрочният дълг не може да надвишава 20% от активите,
генериращи доход

Турция (Turkey)

 краткосрочен кредит – до три пъти нетната стойност на
активите

Източник: European Public Real Estate Association, Global REIT Survey,
September 2009, <www.epra.com>.
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От фиг. 1 става ясно, че пазарните цени на акциите на REITs се отклоняват
от NAV. Трудно е страните да бъдат групирани на базата на някакъв общ признак, понеже за голяма част от тях REITs са сравнително нови институционални
инвеститори. В страните с пазарно-ориентирани финансови системи – САЩ,
Австралия и Великобритания, за 2009 г. поведението на цените на акциите спрямо НСА е различно. Единствено в Австралия акциите се търгуват по НСА. За
страните от континентална Европа също няма единна тенденция за 2009 г.
Само за 2009 г. акциите на АДСИЦ в България са се търгували с отстъпка от
-0,83. Данните за периода 2006 - 2009 г. показват, че акциите на АДСИЦ в България
се търгуват с премия над нетна стойност на активите – средно 1,66. През 2008 г. и
2009 г. в страната има около 70 АДСИЦ. Независимо, че за 2007 г. те са по-малко
на брой – шейсет и едно, средният оборот на едно дружество и средната големина
на едно дружество са най-високи. Показателите средна пазарна капитализация на
едно дружество и оборот – средно на едно дружество, представени на фиг. 5 показват съответно средния размер и ликвидността на компанията. Прави впечатление,
че през 2009 г. оборотът на едно дружетво значително намалява и достига по-ниско
ниво от това през 2006 г. Въпреки това, средната големина на компаниите остава
по-висока – 16,32 млн. USD, в сравнение с 2006 г., когато е 8,66 млн. USD. Ръстът
на цените на недвижимите имоти повишава вниманието към пазара за директни
инвестиции в недвижима собственост и АДСИЦ, които представляват особено
атрактивна алтернатива за по-дребни инвеститори, или за онези, които търсят повисока ликвидност. Това донякъде обяснява повишеното внимание и по-активна
търговия на акциите на АДСИЦ за 2006 г., спрямо 2009 г.

Фиг. 5. Големина и ликвидност на АДСИЦ в България (млн.USD)7
7

Източник: Комисията за финансов надзор (КФН), <www.fsc.bg>; Българска фондова борса (БФБ),
<http://www.bse-sofia.bg/index.php?site_lang=bg>.
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Нетната стойност на активите на едно АДСИЦ е средно 15 525.95 хил. лв.
за периода 2006 - 2009 г. Нетната стойност на активите се изчислява като разлика
между сумата на актива по баланс и сумата на всички задължения (нетекущи и
текущи), вкл. дивиденти по привилегировани акции8. Съгласно чл. 20. (1) от ЗДСИЦ,
притежаваните от дружеството със специална инвестиционна цел недвижими
имоти или вземания се оценяват в края на всяка финансова година или при настъпване на промяна с повече от 5 на сто в индекса на цените на недвижимите
имоти или в индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт. Като се вземе под внимание и по-ниската ликвидност на пазара на недвижими имоти, може да направи извод, че информацията постъпва по-бавно на пазара на недвижими имоти, отколкото на капиталовия пазар. В изследване на
European Public Real Estate Association, авторите Скот Крю и Дебора Крисбърг
показват, че пазарът на секюретизирани недвижими имоти изпреварва с около
шест месеца пазара за директни инвестиции в недвижими имоти.9
Това стой в основата на информационната теория (information theory)
за отклонението на цените на акциите от нетната стойност на активите, съгласно която понижението (повишението) на цените на акциите на АДСИЦ може да
се дължи на очаквания за бъдещо понижение (повишение) на цените на недвижимите имоти и нетната стойност на активите. Нетната стойност на активите се очаква да се приближи към цените на акциите и несъответствията
между тях да изчезнат, но с известно закъснение. Алтернативно обяснение предлага теорията за „шума” (noise theory). Несъответствията между пазарната
цена на акциите и тяхната фундаментална стойност може да са временни и да
се дължат на нерационално поведение от страна на част от инвеститорите, които имат твърде песимистични или твърде оптимистични очаквания. Тази теория също възприема отстъпките (премиите) като временни и застъпва тезата,
че те ще се неутрализират с промяната на цената на акциите към NAVPS,
когато нерационалните настроения утихнат.
За разглеждания период АДСИЦ в България се търгуват с премия над
нетната стойност на активите си – средно 1,66. Според Янг, тези REITs, които
се търгуват със значителна премия, имат по-висок потенциал за растеж от фондовете, чиито акции се търгуват с ниска премия или с отстъпка.10 Други автори,
като Беркам и Уорд се позовават на нерационалното поведение на инвеститорите, като една от основните причини за наличие на несъответствие между цената на акцията и NAVPS.11 По-конкретно, те изследват сектора на компаниите
за недвижими имоти във Великобритания, като възприемат и рационалния и
8

Чл. 15, ал. (1) от Наредба № 41 за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на
акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите
на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане.
9
Crowe, S., D. Krisbergh. Listed Property Performance as a predictor of direct real estate performance.
EPRA Research, July 2010.
10
Young, J. Determinants of REIT Franchise Value. Real Estate Review, Vol. 28 (4), 1998.
11
Barkham, R., C. Ward. Investor Sentiment and Noise Traders: Discount to Net Asset Value in Listed
Property Companies in the U. K. Journal of Real Estate Research, Vol. 18 (2), 1999.
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ирационалния подход. Клеитън и МакКинън изследват факторите, които влияят
въврху нивото и посоката на движение на премията над НСА.12 Резултатите от
изследването им показват, че нивото на премията е положително свързано с
пазарната капитализация, съотношението дълг/капитал и ликвидността. Те намират потвърждение на теорията за „шума”и смятат, че отклоненията на цената от НСА се дължат на наличие на повече недостатъчно добре осведомени
или нерационални инвеститори. Капоза и Лий също смятат, че значително влияние върху нивото и динамиката на премията имат задлъжнялостта и големината на компанията.13
Биазин, Гиякомини и Гуаранта правят изследване на публичните REITs в
Италия и обвързват отстъпката от НСА както с ливъридж, големина и ликвидност на съответното дружество, така и със специфични за страната аспекти на
корпоративното управление и регулациите.14
Някои от теориите, които дават обяснение на наличието на отстъпка от НСА
на затверените инвестиционни фондове биха могли да внесат яснота и да се приложат към АДСИЦ. Едно от възможните обяснения е неточната оценка на
НСА, поради наличие на неликвидни активи в портфолиото на фонда. Черкес,
Саги и Стантън предлагат модел, при който инвеститорите определят отстъпката като компромис между платените такси и ликвидните ползи от инвестицията в
акции на фонда, като алтернатива на директните инвестиции в съответните активи. Ако не се плащаха такси, акциите щяха да се търгуват с премия над НСА.15
Лонгстаф сравнява държавните ценни книжа, емитирани в Щатите, с облигации,
издадени от държавна агенция Рефкорп (Refcorp).16 Той установява, че ДЦК се
търгуват със значителна премия, понеже са гарантирани от държавата и са поликвидни. Хипотезата за агентските разходи предполага, че отстъпката може
да отразява лошо представяне на мениджмънта или извънредно високото му
възнаграждение. Така фондът може да се ангажира с разходи, които надхвърлят
добавената стойност от мениджърските умения. Чеи и Цинка установяват, че
отстъпките (премиите) съдържат информация за бъдещото представяне на фонда.17 Берк и Стентън отдават наличието на несъответстие между цената на акциите и НСА на акция на очакванията за бъдещото преставяне на фонда, на базата на компетентността на мениджмънта.18
12

Clayton, J., G. MacKinnon. The time-varying nature of link between REIT, real estate and financial
asset returns. Journal of Real Estate Portfolio Management, Vol.7 (1), 2001.
13
Capozza, D. R., S Lee. Property Type, Size and REIT Value. The Journal of Real Estate Research, Vol
10 (4), 1995.
14
Biasin, M., Е. Giacomini А. Quaranta. Italian Public REITs’ Govenance and Regulatory Structure:Еffects
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В статията се изследва влиянието на големината, ликвидността и капиталовата структура на компанията върху нивото на премията (отстъпката). При
определяне на премията (отстъпката) от НАС е възприет подобен подход на
използвания от Клеитън и МакКинън.19
NAVPR 

Pit  NAVit
,
NAVit

където: Pit е пазарната цена на акциите на АДСИЦ i в момент t;
NAVit – нетната стойност на активите на една акция на АДСИЦ i
в момент t;
Нетната стойност на активите на една акция е определена като разликата
между сумата на актива по баланс и сумата на всички (текущи и нетекущи)
задължения, вкл. дивиденти по привилегировани акции се раздели на броя на
обикновените акции, в обръщение.
Изследването се основава на годишни данни за НСА и пазарната цена на
акциите на АДСИЦ за периода 2006 - 2009 г. и включва 166 наблюдения. Информация за пазарната цена на акциите е ползвана от интернет страниците на Българска
Фондова Борса и Инвестор.БГ. Данните, необходими за определяне на НСА на
акция и на капиталовата структура, са извлечени от годишните отчети на дружествата, достъпни в сайта на Българска Фондова Борса (БФБ) и Комисията за
финансов надзор (КФН). Данните за пазарната капитализация и оборота до 2008 г.
включително, са от КФН, като за 2009 г. са използвани данни от БФБ.
Таблица 3 представя описателна статистика на независимите променливи. Очакванията относно начина, по който те оказват влияние върху премията
(отстъпката), са изведени в следващото изложението.
Таблица 3
Описателна статистика на независимите променливи
за разглеждания период
Средна
стойност

Медиана Максимум

15,537570

15,668490

20,341270

11,08214

1,941409

166

Ликвидност

0,910713

0,156624

27,749100

0

3,107634

166

Задлъжнялост

0,195051

0

1,093694

0

0,287590

166

Променливи
Размер

Минимум

Стандартно
Брой
отклонение наблюдения

От таблица 3 се вижда, че задлъжнялостта на дружествата е ниска и не
търпи значителни отклонения от средната стойност. Показателят за ликвидност има най-високо стандартно отклонение. С акциите на една част от друже19

Clayton, J. G. MacKinnon. Explain the Discount to NAV in REIT Pricing: Noise or Information?
RERI Working Paper, 2001.
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ствата не са извършвани никакви сделки през разглеждания период. Това се
дължи не само на ниската ликвидност на БФБ, но и на не малката концентрация
на собствеността на АДСИЦ.
Концепцията за секюретизацията на недвижими имоти и вземания предполага по-висока ликвидност и участие на по-дребни инвеститори, както и професионален мениджмънт на АДСИЦ. Успешната резлизация на тази концепция би
трябвало да бъде възнаградена от инвеститорите и дружествата да получават
премия за своите акции. Както беше посочено по-горе в изложението за периода 2006 - 2009 г., акциите на АДСИЦ се търгуват средно със 166% премия.
Нивото на премията (отстъпката) от НСА се изследва в зависимост от три
променливи: пазарна капитализация, оборот и дълг/капитал чрез обикновен регресионен анализ.
NAV _ PRi     1 LN _ MARCETCAP   2TURNOVER _ STOCKS   3 D _ C  

Големината на компанията е представена като натурален логаритъм от пазарната капитализация на дружеството (LN_MARKETCAP). От теорията за
жизнения цикъл на компаниите е известно, че компании, които се намират в зряла
фаза на развитие, са големи и следователно добре капитализирани и могат да
разчитат на значително вътрешно финансиране. Това прави зависимостта им от
външно финансиране по-ниска и би следвало да има положително влияние върху
НСА. Като вземем под внимание факта, че АДСИЦ в България възникват едва
през 2004 г. и броят им нараства от 13 през 2005 г. до 67 през 2008 и 2009 г., можем
да направим извод, че те са все още млади компании, които имат висока потребност от външно финансиране. За тези дружества по-виската пазарна капитализация би следвало да се свързва с по-добро качество на мениджмънта и с
нарастване (намаляване) на пазарната премия (отстъпка).
Значителен интерес представлява влиянието на ликвидността (TURNOVER
_STOCKS) на АДСИЦ, представена чрез съотношението на годишния оборот на
съответното дружество и броя на обикновени акции на дружеството. Подобен подход е възприет от Биазин, Гиякомини и Гуаранта.20 Те установяват, че отстъпката
от НСА и ликвидността за италианските REITs са в отрицателна зависимост. Едно
от основните предимства на АДСИЦ е, че предоставят по-висока ликвидност на
инвеститорите, желаещи да инвестират индиректно в недвижими имоти. Същевременно един от основните проблеми за инвеститорите на БФБ е ниската ликвидност.
От тази гледна точка може да се очаква, че по-високият оборот би следвало да
има положително влияние върху пазарната цена на акциите и инвеститорите да
са склонни да заплатят по-висока премия за акциите на тези дружества. Обосновано обяснение предлага теорията за ликвидността. Премията (отстъпката) ще варира с промяната в разликата в ликвидността на акциите на фонда и активите му. От
друга страна, може да се очаква инвеститорите да изискват по-висока премия, за
да инвестират в акции, които не се търгуват активно.
20

Biasin M., Е. Giacomini A. Quaranta. Italian Public REITs’ Govenance and Regulatory Structure:Еffects
on NAV Discount, 2008.
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Третата променлива е капиталовата структура на дружеството, определена чрез съотношението дълг/капитал (D_C), на базата на счетоводни стойности. В дълга се включват всички заеми на компанията. Влиянието на капиталовата структура върху пазарната цена на акциите не може да бъде еднозначно
определено. Според теорията за посредническите разходи, увеличението на дела
на дълга може да намали неефективното използване на средствата на компанията от мениджмънта, чрез по-интензивен мониторинг от страна на кредиторите. От друга страна, обаче, повишаването на нивото на дълга повишава и вероятността от фалит на компанията, което може да се възприеме негативно от
инвеститорите.21 Противоречивото влияние на капиталовата структура се покрепя и от изследването на Лъчов и Рафаилов. 22 Те достигат до извода, че
анализираните от тях АДСИЦ за секюритизация на земеделска земя не поддържат определена целева капиталова структура, като първо прибягват към
вътрешно финансиране, след това привличат заемен капитал и най-накрая, след
като се изчерпят всички възможности, пристъпват към емитиране на акции.
Така увеличаването на задлъжнялостта ще се приема положително или отрицателно от инвеститорите в зависимост от дефицита или излишъка от собствени
средства на дружесттвото. Увеличението на дела на дълга има негативно влияние върху НСА, тъй като с нарастване на дела на дълга намалява разликата
между активите и задълженията. Крайният ефeкт върху премията (отстъпката) от НСА не е ясен.
Предметът на дейност на АДСИЦ е инвестиране на парични средства,
набрани чрез емисия на ценни книжа във вземания или в недвижими имоти, в
това число земеделска земя. За по-детайлен анализ а необходимо да се вземе
под внимание спецификата на дейността на компанията. На следващо място е
изследвано равнището на премията (отстъпката), в зависимост от спецификата
на дейността чрез следния регресионен модел:
NAV _ PRi    1 LN _ MARCETCAP  2TURNOVER_ STOCKS   3 D _ C   4 DUMMYR  5 DUMMYL 

В модела са включени още две променливи – DUMMYR и DUMMYL.
Първата променлива е за дружествата, инвестиращи във вземания. Тази дейност
се асоциира с по-висок риск и по-ниска обезпеченост с дълготрайни материални
активи, което би следвало да ограничава достъпът до финансиране. Втората променлива представя единствено дружествата, които инвестират в земеделска земя.
Измежду всички възможности, които предоставят АДСИЦ, интересът към сектора на недвижимите имоти е най-висок и би следвало да има най-висока премия
за акциите им, респективно ниският интерес към инвестициите в земеделска земя
предполага по-ниска (по-висока) премия (отстъпка) за акциите на дружествата,
специализирани в инвестиции в земеделска земя. Обосновка на тези аргументи
21

АДСИЦ са освободени от данъчно облагане. Ето защо данъчната изгода не може да бъде аргумент при избора на капиталова структура.
22
Лъчов, Г., Д. Рафаилов. Изследване на капиталовата структура на АДСИЦ за секюретизация на
земеделска земя. //Икономика и управление на селското стопанство, № 53, 2008.
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предлага теорията за „шума”, съгласно която поведението на част от инвеститорите се ръководи от преобладаващите настроения и тенденции и те следват поведението на останалите пазарни учасници.
Резултатите от анализа на двата модела са представени в таблица 4.
Таблица 4
Резултати от регресионния анализ 23
Независими променливи

Модел 1

Модел 2

Константа

-15,71491**
(-2,226094)
[0,0274)

-22,44029***
(-2,934443)
[0,0038]

LN_MARKETCAP

1,362161***
(2,853658)
[0,0049]

1,881197***
(3,506448)
[0,0006]

TURNOVER_STOCKS

-2,121172*
(-1,702083)
[0,0907]

-2,309958*
(-1,962793)
[0,0514]

D_C

-9,532415***
(-2,667616)
[0,0084]

-12,20295***
(-2,878322)
[0,0045]

-

6,114700
(1,554091)
[0,1221]

-

-7,326127***
(-3,982694)
[0,0001]

DUMMYR

DUMMYL

Наблюдения (n)

166

166

2

Adj. R

0,272160

0,315771

F-статистика

21,56609

16,22949

Забележка: В скоби са посочени t-статистиките, а в големи скоби –
равнищата на значимост p-values. Обозначенията *, **, *** показват статистическата значимост при риск за грешка съответно 10%, 5% и 1%.

23

Тестовете показват наличие на хетероскедастичност. Поради тази причина, стойностите на tстатистиките и равнищата на значимост в таблицата са коригирани.
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Предварителните очаквания за влиянието на големината на компанията
(LN_MARKETCAP) върху премията се потвърждават от резултатите. Коефициентът е положителен и значим. Оказва се, че по-големите компании получават по-висока премия. За много от АДСИЦ големината на компанията не може
да се асоциира с достигане на зряла фаза от жизнения им цикъл, понеже голяма
част от тях са нови институционални инвеститори. На този етап от развитието
им премията може да се асоциира с по-качествен мениджмънт, което потвърждава хипотезата за агентските разходи.
Резултатите за показателя за ликвидност (TURNOVER_STOCKS) представляват значителен интерес. Те се различават от предварително очакваните.
Коефициентът за ликвидността е отрицателен и значим, което идва да покаже
че акциите на дружествата, които се търгуват активно имат по-ниска премия,
т.е. пазарната цена на акциите се доближава повече до НСА на една акция.
Необходима е активна търговия, за да бъде един пазар ефективен и за да се
усвоява по-бързо новопостъпващата информация от цените на активите. Ето
защо отклонението от НСА може да е по-ниско при активно търгувани дружества, към които по-широк кръг инвеститори проявяват интерес и информацията
за тях е по-лесно достъпна. Това показва, че инвеститорите са склонни да инвестират в акции на дружества, които познават по-добре. Те могат да изискват
по-висока премия, която да компенсира по-ниската ликвидност при инвестиция
в по-слаболиквидни дружества.
Коефициентът за задлъжнялостта е статистически значим. Отрицателната
му стойност показва, че инвеститорите оценяват по-високо компании с ниска задлъжнялост. Тези дружества могат да разчитат на по-лесен достъп до
външно финансиране и имат потенциално по-ниски разходи, свързани с финансовата криза. Компромисният модел за капиталова структура няма как да намери
приложение при АДСИЦ, които са освободени от корпоративен данък върху печалбата. Така дружествата няма да търсят баланса между данъчна изгода от
дълга и разходите, свързани с банкрута, а ще акцентират единствено върху потенциалните проблеми, които би могла да породи високата задлъжнялост – повисоки разходи за финансиране и потенциално високи кризисни разходи.
Представените три променливи в първия модел са статистически значими и при втория модел, а коефициентите им не търпят значителна промяна.
Видно е, че дихотомната променлива, която представя дружествата, инвестиращи в земеделска земя, има отрицателен и значим коефициент. Премията за
тези дружества е най-ниска, в размер на -0,13 и е обоснована от по-слабия
интерес към инвестициите в такива активи.
На следващо място в анализа е представена проверка за стабилността на
параметрите. Тя има за цел да установи дали в периода преди и в периода след
настъпване на финансовата криза коефициентите, оценени от модела, са стабилни. При проверката извадката е разделена в зависимост от два подпериода
– първият включва 2006 и 2007 г., а вторият – 2008 и 2009 г. Извършена е проверка по метода на максималното правдоподобие. Резултатите от приложения
тест на коефициента на правдоподобие (log likelihood ratio) χ2 – LR = 6,08147,
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prob. χ2 = 0,1931 индикират, че финансовата криза не е повлияла на връзката
между зависимата и независимите променливи.
Проверката за наличието на мултиколинеарност не показва значителна
корелация между независимите променливи. Както се вижда от таблица 5, найвисока корелация от 0,25 има между показателя за големината на компанията и
дихотомната променлива, която представя дружествата, инвестиращи в земеделска земя и тя е задоволително ниска. Следователно, не представлява значителен проблем.
Таблица 5
Корелация между независимите променливи
LN_MARKET_CAP TURNOVER_STOCKS D_C
LN_MARKET_CAP
TURNOVER_STOCKS

1,000000

0,145772 -0,068670

DUMMYR DUMMYL
-0,159355

0,249464

0,145772

1,000000

0,105978

0,136506

-0,099612

D_C

-0,068670

0,105978

1,000000

0,244229

-0,166201

DUMMYR

-0,159355

0,136506

0,244229

1,000000

-0,147113

DUMMYL

0,249464

-0,099612 -0,166201

-0,147114

1,000000

Резултатите от проверката за наличие на мултиколинеарност и представените в таблица 5 стойности на F-статтистиката и Adj. R2 дават представа за
адекватността на моделите. Моделите сравнително добре описват независимата променлива.
От направения анализ можем да обобщим, че в периода 2006 - 2009 г.
АДСИЦ са се търгували с премия над НСА. Значително влияние при формиране на тези резултати имат АДСИЦ, специализирани в инвестиции в земеделска
земя, понеже те се търгуват с отстъпка през разглеждания период. Равнището
на премията (отстъпката) за АДСИЦ се влияе значително от големината на
компанията. Разрастването на дейността на дружествата се асоциира с по-успешен мениджмънт на този етап от развититето им, което се оценява положително от инвеститорите и потвърждава хипотезата за агентските разходи. Повисоката задлъжнялост, както и ликвидността имат негативно влияние върху
нивото на премията. Активната търговия с акциите на дружествата предполага
по-висока информационна ефективност и премахване на несъответствията между
пазарната цена и нетната стойност на активите.
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THE PREMIUM FOR THE SHARES OF SPVS IN BULGARIA
Assist. Prof. Mirena Trifonova
Abstract
The article aims at establishing what determines the deviation of the prices of the shares
of special purpose vehicles (SPVs/SPEs) in Bulgaria from their net asset value (NAV). The
study is based on yearly data for the period 2006-2009. It turns out that for the period under
study SPVs have been traded at an average premium of 1.66 per share. The results of the study
show that the level of the premium is directly proportional to the size of the company and
inversely proportional to the liquidity and the level of indebtedness. It turns out that companies
specializing in investment in arable land have significant influence on the premium and it is
lowest for them.

ПРЕМИЯ ЗА АКЦИИ АОСИЦ В БОЛГАРИИ
Асс. Мирена Трифонова
Резюме
Цель настоящей статьи – установить, что именно определяет отклонение цен акций
акционерных обществ со специальной инвестиционной целью (АОСИЦ) в Болгарии от
чистой стоимости их активов (ЧСА).
Исследование базируется на годовых данных за период 2006 – 2009 год. Оказывается, что за рассматриваемый период акции АОСИЦ покупались и продавались с премией
в среднем 1,66 на акцию. Результаты исследования показывают, что уровень премии находится в положительной зависимости от величины компании и в отрицательной – от ликвидности и уровня задолженности. Выясняется, что общества, специализирующиеся на
инвестициях в обрабатываемой земле, оказывают заметное влияние на премию, которая
в их случае характеризуется наиболее низким размером.

