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ПРИЛОЖИМИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
НА ЛИКВИДНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОНДОВ ПАЗАР
Докторант Красимира Найденова
Въведение
Пазарната ликвидност се определя като възможността за бързо трансформиране на актив в пари или обратно (marketability), без да причини значителни промени в цената и съответно загуба на стойност. Тя е основна характеристика на националния фондов пазар и го определя качествено, като представя
възможностите на икономиката да привлича външен собствен дългосрочен капитал. Българският фондов пазар е възникващ, поради което отчита по-ниска
прозрачност и защита на инвеститорите, съответно проблемна привлекателност
на инвестирането, ниски пазарна оценка на активите и брой търгувани книжа,
ниска пазарна ликвидност и висока изискуема възвръщаемост.
Проблемът за ликвидността на българския фондов пазар е актуален, поради необходимостта националната ни икономика да се развива с изпреварващи
темпове. Растежът на производителността и на БВП изискват финансиране на
дългосрочни рискови проекти с висока възвръщаемост. Наличието на ликвиден
вторичен пазар е фактор за нарастване на инвестициите, тъй като акционерите
могат по всяко време да получат обратно парите си и капиталовата печалба.
Вторичните пазари следва да осигурят ликвидност и подвижност за инвеститорите и е възможно да подпомогнат набирането на нови инвестиции, ако намалят
ценовата нестабилност и са ефективни операционно, разпределително и информационно (Йорданов, 2009). Първичният пазар също е изключително важен, тъй
като поема новите емисии и при нисък инвестиционен интерес проектите на
компаниите няма да се финансират. Основна за нивото на растеж е концепцията
за „пазарно-мобилизирания капитал” (market mobilized capital) (Azfar и Matheson,
2003). Този капитал представлява инвестициите в собствен капитал и дълг, мобилизирани чрез капиталовия пазар в страната, като дял от БВП. Те са функция
на местните спестявания, но достъпът до чуждестранен капитал чрез интеграцията и международното споделяне на риска на практика прави размера на този
капитал неограничен. Единствено ликвидността на местния пазар поставя граници на пазарномобилизирания капитал, тъй като инвеститорите (местни и чуждестранни) изискват възможност да продадат книжата си по всяко време на
справедлива цена.
Обект на това изследване е ликвидността на фондовия пазар в България.
Предмет на изследването е специфичен аспект на пазарната ликвидност, а именно
възможността за измерването й в условията на неразвит фондов пазар. Традиционните показатели не обхващат особеностите на възникващите пазари,
свързани с качеството на информацията за сделките. Често данните, върху ко-
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ито се тестват хипотезите, не отговарят на стандартите на развитите пазари,
поради което резултатите не показват обективните стойности.
Целта на това изследване е да се изведат проблемите, които са свързани
с измерването на ликвидността и да се представи специален, по-адекватен показател, който да преодолява несъответствията в данните и да позволява обективен анализ на ликвидността на българския фондов пазар.
1. Традиционни показатели за пазарна ликвидност
1.1. Агрегирани абсолютни показатели
Ликвидността на фондовия пазар е трудно измерима – тя не може да се
наблюдава директно и не може да се представи с един показател (Amihud, 2002),
поради което се използват отделни измерители за различните й аспекти. Един
от най-често използваните е пазарната капитализация. Тя представлява сумата
на пазарните оценки на листваните компании и е абсолютен показател за потенциалния размер на пазара, като се изчислява по формулата1:
MC = Σ Pi * Ni,

(1)

където:
MC е капитализацията на фондовия пазар;
Pi – цената на акциите на публично дружество i, Ni е броят на листваните
акции на публично дружество i.
Показателят не представя ликвидността на активите на микрониво, но дава
информация за общото състояние на пазара чрез броя на листваните книжа и
цените им.
Обемът на търговията (V), представен като брой изтъргувани книжа, също
е често използван показател за ликвидност, който дава основна информация
(Amihud, 2002) за интереса на инвеститорите. Втората променлива на база
търговски оборот е търговският обем като сума (TVT), равна на произведението на броя изтъргувани книжа и цената на сделките. Високият обем е признак
за висок инвестиционен интерес, представен, както чрез броя книжа, предмет
на сделки, така и чрез високата оценка на активите (TVT) (Fernandez-Amador,
G achter, Larch, Peter, 2011).
Показателите за обем и капитализация могат да се използват като агрегирани (за целия пазар) и като микроизмерители (за отделните компании). Те са и
важни съставни елементи на агрегираните относителни измерители.
1.2.Агрегирани относителни показатели
Представените абсолютни измерители не дават представа за „тежестта”
на фондовия пазар спрямо икономиката и не могат да служат за сравнение между
1

Друг вариант на представяне на формулата за пазарна капитализация е MC = Σ MCi, където MC
е капитализацията на фондовия пазар, MCi е пазарната капитализация на компания i.

88

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

различните страни. За целта е необходимо да се използват показатели, които
имат относителен характер. Основен показател е размерът на фондовия пазар,
спрямо размера на националната икономика. Той дава информация относно оценката на тази част от националната икономика, която има достъп до фондовия
пазар (Beck, Demirguc-Kunt, Levine, 2009):
Rmc = MC/GDP,

(2)

където:
Rmc е равнището на пазарната капитализация спрямо БВП;
MC – пазарната капитализация;
GDP – БВП.
Стойностите на показателя отразяват, както оценката на публичните компании, така и степента, до която бизнесът е заинтересован да привлича външен
собствен капитал. Икономика, в която листваните дружества са много и са
високо оценени, предполага високи нива на прозрачност и доверие, както и достъп
до значителен външен капитал, включително чуждестранен.
Пазарната ликвидност се представя и от понятието пазарна активност
(market activity), която се измерва като общата стойност на сделките (Total Value
Traded, TVT) като дял от БВП, представляващ размера на икономиката (Beck,
Demirguc-Kunt, Levine, 2009). Показателят се среща и под името равнище на
търгувания обем (value traded ratio):
MA = VTR = TVT/ GDP,

(3)

където:
MA е пазарната активност (market activity);
VTR – равнището на търгувания обем (value traded ratio);
TVT – общата стойност на сделките на фондовия пазар;
GDP – БВП.
Чрез този показател се съпоставя реализираният оборот на фондовата
борса спрямо икономическата активност (Demirguc-Kunt, Levine, 1999). Показателят измерва организираната търговия на фирмен собствен капитал като
дял от БВП и влияе позитивно на ликвидността на широка икономическа база.
Показателят дава обобщена информация, но с достатъчно качества за анализа
на пазарната ликвидност – високият оборот спрямо БВП означава висок инвестиционен интерес към публичните дружества и значителен листван капитал,
което прогнозира висока инвестиционна активност и висок интерес от страна на
емитентите в бъдеще.
Следващият широко използван измерител на пазарната ликвидност е отношението на общата стойност на сделките на фондовия пазар и пазарната капитализация, често наричан равнище на оборота (turnover ratio) (Beck, DemirgucKunt, Levine, 2009):

Статии

TR = TVT/ MC,

89

(4)

където:
TR e равнището на оборота (turnover ratio);
TVT – общата стойност на сделките;
MC – пазарната капитализация.
Този показател измерва стойността на сделките с акции спрямо размера
на фондовия пазар и допълва показателя за размера на пазара, наречен „пазарна активност”. Двата показатела поставят разграничение на важните качества
на фондовите пазари – размер, активност, ликвидност. Пазарната активност
показва дела на фондовия пазар, относителния му размер спрямо националната
икономика, докато равнището на оборота – активността и ликвидността, като
възможност за сделки с листваните книжа. Тези индикатори не измерват пряко
леснотата, с която инвеститорите продават и купуват (ликвидността на отделните активи), а единствено търговията с ценни книжа, в сравнение с размера на
икономиката (Levine, Zervos, 1996) и размера на пазара (аспекти на пазарната
ликвидност).
2. Адекватност на показателите към българския фондов пазар
Изучаването на ликвидността на българския фондов пазар изисква не само
изчисляване и сравнение на стойностите на показателите с други пазари, но и
преценка относно адекватността им. При анализа трябва да се установи доколко даден измерител е обективен на база качеството на входните данни.
Агрегираните относителни показатели измерват ликвидността на макроикономическа скала – степента, до която агентите могат евтино, бързо и сигурно да търгуват права върху собствен капитал (Levine, 1996) и дават възможност за сравнение на инвестиционните условия в различните страни, като преодоляват разликите в големината на икономиките и пазарите им. Съпоставянето е важно, защото показва привлекателността на националния пазар и степента, до която той ще привлича инвеститори въз основа на показателите на конкурентните пазари. В следващите таблици (1, 2 и 3) се разглеждат стойностите на
основните агрегирани относителни показатели за пазарна ликвидност за 5 години, като избраните държави включват развития финансов пазар на САЩ, новите пазарни икономики със сходна стопанска история България, Чехия, Словакия, Румъния и Хърватска и с цел по-добро сравняване са включени данни за
високо развита, но банково-базирана финансова система като Германия.
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Таблица 1
Равнище на пазарната капитализация спрямо БВП
Държави

Години
2008

2009

2010

2011

2012

България

0,171

0,146

0,152

0,154

0,130

Чехия

0,217

0,267

0,217

0,178

0,189

Германия

0,306

0,393

0,433

0,326

0,434

Хърватска

0,385

0,412

0,423

0,354

0,384

Румъния

0,097

0,185

0,197

0,116

0,094

Словакия

0,052

0,054

0,048

0,049

0,050

САЩ

0,797

1,046

1,146

1,007

1,149

Източник: Собствени изчисления на база данни от World Bank Global Financial
Development Database, www.worldbank.org

Таблица 1 представя данни за равнището на пазарната капитализация спрямо БВП, (Rmc=MC/GDP) изчислена по формула 2, показващо оценката на публичните компании, в сравнение с размера на националната икономика. Високите стойности на показателя характеризират пазари с високи нива на доверие и
прозрачност, съответно висок инвестиционен интерес. Стойностите показват
изключително слабо представяне за България, но сравнимо с повечето нови
икономики.
Пазарната капитализация (съставен измерител в съотношението) е показател, подложен в известна степен на манипулация на стойностите за възникващите пазари. При неликвидните емисии пазарната оценка на компаниите зависи
от еднократни сделки, често с формални цели или поради случайни фактори,
поради което показателят търпи деформация. Примери са спорадичните сделки, сделките с цел аритметично натрупване на оборот по емисията или сделките в края на сесията с цел промяна на цената на затваряне. В този смисъл
оценяването на ликвидността на българския фондов пазар чрез показателя „пазарна капитализация” или производен от него не може да се класифицира като
напълно обективно за всички листвани книжа. Въпреки това, разликите в представянето са достатъчно сериозни и адекватността на входните данни при формирането на показателите не променя класирането на пазарите, според което
възникващите са на по-ниско ниво на развитие, спрямо развитите, независимо
от базираността на финансовата система (банково или пазарно базирана). Сред
възникващите пазари хърватският обхваща най-висок дял от националните компании, но активността на търговията е на сравними нива с останалите нови
икономики.
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Таблица 2
Пазарна активност
Държави

Години
2008

2009

2010

2011

2012

България

1,841

0,734

0,782

0,634

0,630

Чехия

15,254

10,845

6,381

6,747

5,116

Германия

59,092

42,158

44,580

43,914

39,815

Хърватска

2,855

2,230

1,736

1,463

0,872

Румъния

1,105

1,384

1,067

1,388

1,077

Словакия

0,019

0,192

0,188

0,300

0,180

322,195

364,523

216,627

188,911

143,196

САЩ

Източник: Собствени изчисления на база данни от World Bank Global Financial
Development Database, www.worldbank.org

Таблица 2 представя показателите за пазарна активност, (MA = VTR =
TVT

) изчислена по формула 3, в различните страни. Делът на търговията с
GDP
акции на публичните дружества, спрямо брутния вътрешен продукт, е основен
показател за развитието на фондовия пазар. Данните отново показват слабо
представяне на българския пазар, в сравнение с развитите икономики и сравнимо с новите. Изключенията тук са Чехия и Словакия – фондовият пазар на
Чехия изпреварва значително възникващите, словенският изостава, докато
България, Хърватска и Румъния са измерими.
Пазарната активност като показател се влияе в голяма степен от адекватността на данните за търговския оборот TVT, тъй като не се разкрива начинът на сключване на сделките, включени в него. На възникващите пазари
често се сключват предварително уговорени сделки, както и формални сделки,
с цел манипулиране на цената на затваряне, което деформира стойностите на
цените на книжата, а те влияят на сумата на оборота. Като примери могат да
се посочат сделките с големи количества, които, ако не са предварително уговорени, ще предизвикат високо ценово влияние2, а то ще промени значително
цените и съответно стойността на оборота.

2

Ценовото, пазарното влияние (market impact) е ефектът, който пазарен участник причинява,
когато купува или продава актив, съответно степента, до която купуването или продаването
променя цената срещу купувача или продавача – нагоре при покупки и надолу при продажби.
Ниската стойност на показателя предполага висока ликвидност.
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Таблица 3
Равнище на оборота
Държави

Години
2008

2009

2010

2011

2012

България

10,771

5,020

5,133

4,116

4,852

Чехия

70,391

40,588

29,417

38,010

27,044

Германия

193,267

107,159

103,036

134,512

91,773

Хърватска

7,416

5,411

4,104

4,130

2,271

Румъния

11,333

7,501

5,428

11,954

11,455

Словакия

0,373

3,592

3,937

6,063

3,566

404,067

348,581

189,065

187,620

124,604

САЩ

Източник: Собствени изчисления на база данни от World Bank Global Financial
Development Database, www.worldbank.org

Делът на регулираната търговия с листван собствен капитал спрямо размера на пазара (TR = TVT/MC) изчислена по формула 4, (таблица 3), показва
интереса на инвеститорите към местните публични компании. Този показател
преодолява влиянието на пазарните цени, тъй като те участват и в числителя, и
в знаменателя и представлява реалния интерес към собствения капитал на компаниите, поради което ще се приеме за относително адекватен измерител на
пазарната ликвидност. Според данните, чехският фондов пазар е най-активен,
но големината му е сравнима с възникващите. Румънският пазар показва подобно представяне, но е по-слабо активен от чехския. Българският фондов пазар демонстрира средно ниво на големина и активност, спрямо възникващите
икономики.
От казаното по-горе се предполага, че показателите, които са производни
на броя търгувани книжа са подложени в по-малка степен на манипулации при
възникващите пазари, докато показателите, които се базират на цените на книжата, търпят известна неадекватност на входните данни.
3. Алтернативен показател за измерване на ликвидността
на българския фондов пазар
При разгледаните по-горе показатели бе прието, че цените на сделките в
условията на ниска пазарна ликвидност и неразвит пазар подлежат на манипулиране, съответно деформират стойностите на търговския оборот и пазарната
капитализация (самите те съставни на основни агрегирани относителни измерители на пазарната ликвидност). Българският пазар е възникващ и поради това
показва известни отклонения от развитите пазари. Едно от най-съществените

Статии

93

изкривявания на информацията се дължи на уговорените сделки. Поради тях
стойностите на ценовото влияние няма да представят реалната възможност за
незабавност и транзакционни разходи, които пазарът предлага.
Уговорените сделки са практика на неликвидните пазари. Те представляват регистрация на предварително постигнато съгласие между контрагентите
относно емисия, брой и цена чрез едновременно въвеждане на поръчки „купува” и „продава” с еднакви параметри в търговската система и автоматичното
им срещане. При тези сделки транзакционните разходи по търсене на контрагент са високи, защото пазарът не предоставя достатъчно ширина и дълбочина
на котираните обеми, но остават скрити за публиката като измерител на ликвидността. В случай на неуговореност, пазарната поръчка при голямо количество акции би довела до високо ценово влияние и впоследствие до „замръзване” на търговията с определената емисия. Установяването на „уговореността”
на една сделка изисква достъп до списъка с поръчките и сделките и съответно
засичане на времето на въвеждане и срещане. При подобни сделки неотчитането на факта на предварителна уговореност изкривява информацията за пазарната и индивидуалната ликвидност.
Всичко казано по-горе предполага формирането на показател, измерващ
дела на предварително уговорените количества книжа в общия брой търгувани
книжа, за отделната компания или за пазара като цяло, за избран период. Показателят представлява частта от търгувания обем, обект на уговореност:
RCT 

CV

(5)

V
където:
RCT е равнище на уговореност на търговията (ratio of contractual trade);
CV – уговорен обем (contractual volume) за периода – брой книжа или стойност на сделките за определена емисия;
V – общ търгуван обем за периода в брой книжа или в стойност за определена емисия.

Високите стойности ще отбелязват висок предварително уговорен обем,
съответно очаквани високи транзакционни разходи поради търсенето на контрагент и ще са признак за ниска ликвидност на актива. Показателят представя
и друг важен аспект на ликвидността – незабавността, като показва какво количество акции може да се изтъргува без предварителни преговори и търсене
на контрагент. Той е подходящ за възникващите пазари и предоставя допълнителна информация, различна от дълбочината и ширината по позициите. Различието се дължи на факта, че количествата, предмет на уговорени сделки, не
присъстват в списъка с неизпълнени поръчки и не са видими, т.е. не формират
пазарно търсене или предлагане, не са достъпни за инвеститорите.
Показателят може да се използва и като агрегиран, за целия пазар и в този
случай броят книжа трябва да се претегли за всяко дружество, тъй като различните компании имат различен регистриран капитал. В този случай по-обек-
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тивно представяне се постига чрез стойността на всички предварително уговорени сделки като дял от стойността на всички сделки на пазара.
RCTa 

TVTc

(6)

TVT

където:
RCTа е агрегирано равнище на уговореност на търговията;
TVTc – стойност на уговорените сделки за периода (contractual value traded);
TVT – стойност на всички сделки за периода.
В таблица 4 са представени данни за шестнадесетдневен период за три години,
включващи общия реализиран борсов оборот, обема на сключените сделки с емисиите, при които се откриват уговорени сделки и обема на уговорените сделки за тези
емисии. Равнището на уговореност се изчислява за конкретните активи и за пазара
като цяло. Стойностите на RCTi (равнището на уговореност за отделните активи) се
получават, като уговореният обем за даден актив се раздели на общия оборот с
емисията, докато стойностите на RCTa (равнището на уговореност за целия пазар) –
като общият уговорен обем за деня, се раздели на общия борсов оборот.
Данните показват високи нива на предварителна уговореност на сделките.
За отделните емисии показателят често е със стойности, близки до единица,
което означава, че търгуваният обем по емисията е проблемен без допълнителни транзакционни разходи по търсене на контрагент. Средният пазарен показател показва, че около една трета от всички търгувани обеми изискват предварителни уговорки.
На основа на изчислените измерители RCTi със стойност около 70% и RCTa
около 30% се доказва, че пазарната ликвидност на българския фондов пазар, измерена чрез традиционните показатели, не представя обективно нивото й.
Българският фондов пазар е възникващ, поради което ликвидността му ще
се представя по-точно от алтернативен показател, отчитащ неговите характеристики, а именно показателите за равнище на уговореност на търговията. Според представените данни, равнището на уговореност се изчислява на около 30%
за представения период, т.е. нивото на изкривяване на резултатите за стандартните показатели ще се отнася до около 30% от сделките на фондовия пазар.
Неотчитането на предварително уговорените сделки ще доведе до неточност в резултатите, тъй като без елемента на предварителна уговореност ценовото влияние ще е по-високо. При високо ценово влияние цените на сделките
търпят сериозна промяна срещу подаващия поръчката, като той реализира значителни загуби и предизвиква допълнително пазарен дисбаланс3. В резултат
цените на сделките ще са различни и това ще доведе до променени стойности
на показателите за оборот и капитализация, а те са основни входни данни в
агрегираните показатели за ликвидност.
3

Пазарният дисбаланс представлява отклонение на цената и количествата (търсени, предлагани и
обемите на сделките) от очакваните стойности. Възниква поради информационна асиметрия или
високо ценово влияние.

Стойности на показателя Равнище на уговореност на търговията
за БФБ София АД за шестнадесетдневен период за три години

Таблица 4
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Източник: Собствени изчисления на база данни от БФБ – София АД
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Заключение
Пазарната ликвидност е многоаспектна, поради което измерването й изисква прилагане на множество показатели, включително индивидуални, отчитащи
особеностите на националния фондов пазар. Повечето традиционни показатели
са основани на данните за цените на сделките, което предполага известна неточност на стойностите, поради особеностите на входните данни, характерни за
възникващите пазари.
За българския фондов пазар изчисленията на равнището на уговореност на
търговията за отделните емисии и за пазара като цяло доказват известна неадекватност на входните данни, отнасящи се до цените на сделките. Броят търгувани
книжа е относително достоверен показател, тъй като представя осъществените
сделки (абсолютният интерес към активите), като уговорените обеми не го изкривяват съществено. Равнището на оборота представя дела на книжата, предмет на сделки, в сравнение с общия брой регистрирани акции и също може да се
приеме за достатъчно адекватен. Агрегираното равнище на уговореност на търговията представя частта от нея, изискваща допълнителни транзакционни разходи
и може да се използва като коригираща стойност на традиционните показатели за
пазарна ликвидност. Поради посочените по-горе съображения, като най-подходящи измерители на ликвидността на българския фондов пазар се оказват броят
търгувани книжа (V), коригирани или не с договорените количества, равнището на
оборота (TR) и агрегираното равнище на уговореност на търговията (RCTа).
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APPLICABLE INDICATORS FOR MEASURING LIQUIDITY
ON THE BULGARIAN STOCK MARKET
PhD student Krasimira Naydenova
Abstract
The liquidity of the stock market is a multifaceted and abstract concept, which is why it
is difficult to measure. Emerging stock markets differ from the developed ones due to the lower
liquidity, the level of protection of investors, the investment interest, the attractiveness of the
investments, the application of the regulations. The measurement of their market liquidity
requires a revision of the standard indicators and the composition of alternative ones, suitable
for more precise estimation. Such an adequate indicator can be the aggregated level of agreement
of trade.
Keywords: stock market, market liquidity, measurement indicators, emerging markets.

