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Abstract: Portfolio performance analysis is the final stage in the portfolio management
process. It consists of three components: performance measurement, performance appraisal
and performance attribution. Performance appraisal analysis involves evaluation of an active
portfolio’s performance relative to appropriate benchmarks (e.g. passive portfolio of similar
risk level and investment style) on risk-adjusted basis, whereas performance attribution
analysis involves determining the sources of this performance by decomposing the achieved
return into the main investment management decisions regarding strategic asset allocation,
tactical asset allocation and security selection.
This paper provides a review of conventional and contemporary concepts, techniques and
models for analysing portfolio performance and summarizes the evidence from empirical
studies on the performance of mutual funds and pension funds worldwide. Particular attention
is paid to the practical publications addressing selectivity and market timing ability
assessment.
The vast majority of studies concern developed markets’ funds and in particular American
funds. However, the evidence from the European asset management industry is of greater
interest. The research on the performance of active funds which operate in Bulgaria and other
emerging and frontier European markets is scarce.
The conclusions of the considered empirical studies are dependent on the chosen length of
the evaluation period (short or long-term evaluation), the data frequency, the stage of the
business cycle during the evaluation period, the fund’s type, style and size, the selected
benchmark portfolio and other decisions which are more or less discretionary. Most of the
studies found no evidence or evidence of negative market timing abilities among fund managers
and more evidence of positive selectivity skills.
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Оценка и декомпозиране на портфейлните резултати:
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Резюме: Анализът на портфейлното представяне е последният етап от процеса по
управление на инвестиционни портфейли. Той включва определянето на абсолютните
портфейлни резултати, оценяването на относителното портфейлно представяне
спрямо това на подходящ бенчмарк (при отчитане на разликите в нивото на поетия
риск) и декомпозиране на общата портфейлна доходност с цел обвързване на
отделните и съставни части с трите основни дейности при управлението на
потрфейли – 1) стратегическа алокация (стратегическо разпределение на капитала по
класове и/или подкласове активи), 2) активна (тактическа) алокация (дискреционно
отклоняване от стратегическата алокация) и 3) активна селекция на отделни активи
в рамките на класовете и/или подкласовете активи, включени в портфейла.
В доклада се прави преглед на конвенционални и неконвенционални модели за анализ
на портфейлното представяне, както и преглед на резултатите от емпирични
изследвания, в които са приложени тези модели. Специално внимание се обръща на
изследванията, посветени на идентифицирането на умения за генериране на
положителна активна доходност чрез активна селекция и активна алокация.
По-голямата част от наличните изследвания по темата касаят фондове,
опериращи в развитите държави, най-вече американски. По-голям интерес
представлява, обаче, портфейлното представяне на фондове, базирани в Европа.
Изследванията, посветени на анализа на портфейлното представяне на
инвестиционни фондове в развиващи се или периферни страни, включително България,
са много малко на брой.
Резултатите от разгледаните в доклада емпирични изследвания са чувствителни
към дължината на анализирания период, честотата на данните, фазата на
икономическия цикъл, вида, стила и размера на анализираните фондове, избрания
бенчмарк за целите на анализа и други методологични решения, които са малко или
много дискреционни. Преобладават изследванията, в които се правят констатации за
липса на умения за успешна активна алокация и наличие на умения за успешна селекция.
Ключови думи: инвестиционни фондове, анализ на портфейлното представяне,
декомпозиране на портфейлната доходност
JEL Код: G11, G23
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I. Въведение
Анализът на портфейлното представяне е последният етап от процеса по управление
на инвестиционни портфейли. Той включва определянето на абсолютните портфейлни
резултати, оценяванетo на относителното портфейлно представяне спрямо това на
подходящ бенчмарк портфейл (при отчитане на разликите в нивото на поетия риск) и
декомпозирането на общата портфейлна доходност с цел обвързване на отделните и
съставни части с трите основни дейности при управлението на потрфейли – 1)
стратегическа алокация (стратегическо разпределение на капитала по класове и/или
подкласове активи), 2) активна (тактическа) алокация (дискреционно отклоняване от
стратегическата алокация) и 3) активна селекция на отделни активи в рамките на
класовете и/или подкласовете активи, включени в портфейла.
Прилагането на модели за оценка и декомпозиране на портфейлните резултати е
обективно необходимо и с огромна практическа полезност с оглед изграждане на поточна представа за факторите, предопределящи успеха или неуспеха на дадена
инвестиционна стратегия, включително ролята на професионалните умения на
портфейлите мениджъри.
II. Изложение
Моделите за анализ на портфейлното представяне са част от изследователския
инструментариум за тестване на хипотезата за ефективните пазари.1 Резултатите от
анализа могат да се използват като свидетелство за нивото на ефективност на даден
пазар или пазарен сегмент дотолкова, доколкото системното, дългосрочно,
превъзхождащо средното за пазара представяне на голям процент активно управлявани
портфейли означава, че пазарът, на който оперират мениджърите е неефективен.
Познаването на формата на ефективност на различните пазари е изключително важно
при вземането на инвестиционни решения. Силната форма на ефективност на пазарите
предполага, че пасивното инвестиране е единственият рационален ход както в
краткосрочен, така и в дългосрочен период, но хипотезата за силна форма на
ефективност е отхвърлена от много автори, които доказват, че съществуват пазарни
несъвършенства и аномалии. Съвременното разбиране на теорията за ефективните
пазари не отрича възможността активни мениджъри да притежават квалификация и
способности, които да им позволяват да постигат рисково-претеглена възвръщаемост
над определената според равновесните модели (Ang и др. 2010). Въпросът е не дали е
възможно активните мениджъри да се възползват от пазарна неефективност, а дали го
правят системно и в степен, която им позволява да оправдаят напълно разходите,
съпътстващи тяхната дейност. Търси се постоянството в превъзхождащото пасивното
инвестиране представяне.
С бързи темпове пасивното инвестиране чрез индексни фондове и пасивни борсовотъргувани фондове се наложи като лесно достъпна и икономична алтернатива на
Емпиричните тестове на хипотезата на ефективните пазари се делят на такива, които изследват
закономерности в ценовото поведение и такива, които се фокусират върху представянето и постоянството
в представянето на активни инвестиционни мениджъри.
1

3

традиционния активен портфейлен мениджмънт. Така съвременната практика по
управление на активи налага принципа за съпоставяне на резултатите от прилагането на
активни инвестиционни стратегии с резултатите от алтернативни пасивни стратегии.
Blake и др. (1993:374) определят сравняването на доходността на активните фондове с
доходността на аналогичен пасивен портфейл съставен от един или няколко индекса
като най-простият и интуитивен подход при анализа на инвестиционното представяне
на активни фондове. В специализираната литература (пр. Christopherson и др. (2009),
Bailey и др. (2007), речникa на CFA института и др.) е приетo за обозначаване на
разликата между доходността на активен портфейл и доходността на пасивен бенчмарк
портфейл да се използва понятието активна доходност, а когато при нейното определяне
се отчита разликата в нивото на риска на двата портфейла, тя може да се определи и като
алфа доходност. Основната цел на активните мениджъри е генерирането на значима
нетна алфа доходност или добавянето на стойност към богатството за инвеститора над
гарантираната при пасивно инвестиране и след приспадане на таксите, срещу които
активните мениджъри предлагат услугите си.
Основните принципи, понятия и стандарти при портфейлния анализ са разписани в
GIPS (Global Investment Performance standards). Те нямат задължителен характер, но са
широко възприети от световната инвестиционна общност.
Класически и неконвенционални модели, базирани на регресии
Модерната портфейлна теория (МПТ) не само очертава принципите за изграждане на
по-ефективни портфейли, но и осигурява рамката за оценката на тяхното представяне.
За да тества хипотезата дали историческата рискова премия, реализирана от даден
активно управляван портфейл съответства на адекватната за поетия систематичен риск
(по логиката на CAPM), Jensen (1968, 1969) прилага еднофакторен линеен регресионен
модел2, при който зависимата променлива е реализираната рисковата премия 3 на
оценявания портфейл, а независимата променлива е реализираната рискова премия на
пасивен бенчмарк портфейл/пазарен индекс. Еднофакторният линеен регресионен
модел на Jensen има следния вид:
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓 = 𝛼𝑝 + 𝛽(𝑟𝑏 − 𝑟𝑓 ) + 𝜀𝑝 ,
(1)
Където 𝑟𝑝 е доходността на активно управлявания портфейл, 𝑟𝑏 е доходността на
пасивен бенчмарк портфейл, съставен от един или кошница от представителни пазарни
индекси, 𝑟𝑓 е доходността по финансов инструмент, отговарящ на критериите за
относително безрисков, 𝛽 коефициентът показва средното за оценявания период
абсолютно изменение на портфейлната рискова премия при единица изменение на
бенчмарк рисковата премия и служи като измерител на систематичния риск на
портфейлa спрямо този на бенчмарк портфейла, 𝛼𝑝 известна като историческа алфа на
Jensen, алфа доходност или доходност от селекция показва разликата между
При използването на класически регресионен анализ следва да се следи дали са удовлетворени
изискванията за нулева средна стойност на остатъчната доходност, липса на автокорелация при
остатъчната доходност, нормално разпределение на остатъчната доходност и хомоскедастицитет.
3
Под рискова премия се разбира разликата между портфейлната доходност и доходността за финансов
актив, приет за относително безрисков.
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фактическата средна рискова премия на портфейла за анализирания период и рисковата
премия, която портфейлът би следвало теоретично да реализира с оглед на поетия
систематичен риск, 𝜀𝑝 е случайната грешка на модела или остатъчната доходност,
независима от поведението на пасивния бенчмарк портфейл, със средна величина равна
на 0.
Ако моделът е адекватен, положителната и статистически значима алфа доходност
свидетелства за успеха на активния портфейлен мениджмънт при отчитане нивото на
поетия систематичен риск. Единствено, когато бета на портфейла е 1, алфата на Jensen е
равна на средната аритметична активна доходност (Christopherson и др., стр. 92, 2009).
За да отчетат влиянието на емпирично доказани аномалии4, наблюдавани на пазара
на акции редица изследователи представят многофакторни модели, при които
адекватната спрямо риска портфейлна доходност над безрисковата се поставя под
влиянието на още фактори, при запазено присъствие на пазарната/бенчмарк рискова
премия. Най-известни и най-използвани са трифакторният модел, представен от Fama и
French (1993) и четирифакторният модел, предложен от Carhart (1997).
Fama и French (1993)5 разширяват класическия модел на Jensen за целите на анализа
на портфейли от акции като добавят рисков фактор за размер на съотношението
счетоводна към пазарна стойност на акциите (HML), измерен като разлика между
доходността на портфейл от акции с висока стойност на съотношението (value акции) и
портфейл от акции с ниска стойност на съотношението (growth акции) и рисков фактор,
обусловен от размера на емитента (SMB), измерван, чрез разликата между доходността
на портфейл от акции на емитенти с малка пазарна капитализация и такъв, съставен от
акции на емитенти с голяма пазарна капитализация. Трифакторният FF модел има
следния вид:
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓 = 𝛼 + 𝛽(𝑟𝑏 − 𝑟𝑓 ) + 𝑠𝑆𝑀𝐵 + ℎ𝐻𝑀𝐿 + 𝜀𝑝 (2)
В модела предложен от Carhart (1997), известен още като четирифакторен модел
Fama-French-Carhart (FFC), се добавя рисковия фактор MOM (momentum), които отчита
ефекта от следване на т.нар. „стратегия на инерцията“ при управление на портфейла и
може да се представи по следния начин:
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓 = 𝛼 + 𝛽(𝑟𝑏 − 𝑟𝑓 ) + 𝑠𝑆𝑀𝐵 + ℎ𝐻𝑀𝐿 + 𝑚𝑀𝑂𝑀 + 𝜀𝑝 (3)
При изследване на представянето на балансирани или хибридни фондове, които
инвестират в няколко класа активи бенчмарк портфейлът следва да отразява тези пошироки инвестиционни възможности и експозиции към различни пазари. Според Comer
(2006) и Chan и др. (2009) коректният анализ на представянето на мениджърите на
хибридни фондове изисква всеки един клас активи (поне тези с дял над 5%) да бъде
представен в модела. Amenc и Le Sourd (2003:190) отбелязват, че когато се анализира
представянето на портфейли, включващи в състава си няколко класа активи, подходящи
са многофакторните модели и модела на Sharpe (1992) за стилов анализ. На практика
Акциите на емитенти с малка пазарна капитализация реализират по-висока средна доходност от тези с
голяма (Banz,1981), средното представяне на value акциите е по-добро от това на growth акциите (Basu,
1977,1983), ефектът на инерцията, описан от (Jegadeesh и Titman (1993).
5
В статията си от 1993г. Fama и French, представят четири рискови фактора – два, които според тях
обясняват рисковата премия на портфейли от акции и два, релевантни за портфейли от облигации.
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многофакторните модели при хибридни портфейли може да се представят по следния
начин:
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓 = 𝛼 + ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 (𝑟𝑏,𝑖 − 𝑟𝑓 ) + 𝜀𝑝 ,
(4)
където n е броят на включените в портфейла класове и подкласове активи, а 𝑟𝑏,𝑖 е
доходността на i-тия пазарен бечмарк индекс за съответния клас/подклас активи.
Пионери при прилагането на този подход са Ippolito и Turner (1987) и Elton и др.
(1993).
Основен недостатък на представените линейни регресионни модели е, че алфа
доходността е изчислена при допускане за поддържане на постоянно ниво на
систематичния риск на оценявания портфейл, спрямо това на бенчмарк портфейла през
целия анализиран период, независимо от пазарната ситуация.6 Ако това допускане не е
изпълнено и съществува зависимост между бета коефициента и промените в бенчмарк
рисковата премия може да се предположи, че активният мениджър прави опити на
маркет тайминг.7 Превъзхождащо „пазара“ представяне може да се постигне чрез 1)
успешно микропрогнозиране и базирана на него активна селекция на отделни активи с
най-добри рисково-доходи характеристики от страна на портфейлните мениджъри и 2)
успешно макропрогнозиране и осъществяване на промени в портфейлната структура в
точния момент (маркет тайминг). Маркет таймингът се изразява в дискреционна
промяна на бета коефициента на портфейла според прогнозите на мениджъра за
стойността на бенчмарк рисковата премия. Успешен е, когато по време на пазарен спад
(мечи пазар, ниска и отрицателна бенчмарк рискова премия) портфейлът е поконсервативен от бенчмарк портфейла, а по време на растящ (бичи) пазар е поагресивен.
Два са най-масово използваните модели за идентифициране на умения за маркет
тайминг – квадратният регресионен модел на Treynor и Mazuy (1966) и моделът на
Henriksson и Merton (1981).
Първата формула представя модела на Treynor и Mazuy (1966), а втората - модела на
Henriksson и Merton (1981):
2

𝑟𝑝 − 𝑟𝑓 = 𝛼 + 𝛽(𝑅𝑏 − 𝑅𝑓 ) + γ(𝑟𝑏 − 𝑟𝑓 ) + 𝜀𝑢𝑝𝑓

(5)

𝑟𝑝 − 𝑟𝑓 = 𝛼 + β((𝑟𝑏 − 𝑟𝑓 ) + γ{𝑚𝑎𝑥[0, −((𝑟𝑏 − 𝑟𝑓 )]} + 𝜀𝑝

(6)

Положителният и статистически значим γ коефициент (гама) свидетелства за успешен
маркет тайминг, нулев (незначим статистически) за липса на маркет тайминг, а
отрицателен и значим за неблагоприятен за портфейла маркет тайминг. При
статистически незначим γ коефициент, алфата на Jensen е надежден показател за
уменията на активния портфейлен мениджър.
Изведените чрез линейна регресия коефициенти α и β са средни величини, постоянни за целия
анализиран период.
7
Самият Jensen (1972), отбелязва, че оценката на алфа доходността може да бъде неточна при прилагане
на маркет тайминг. Grant (1977), Admati и Ross (1985), Dybvig и Ross (1985), Grinblatt и Titman (1989)
обясняват и демонстрират как успешните опити за маркет тайминг се отразяват на стойността на алфата
на Jensen. Според техния анализ оценката на бета коефициента на портфейли, при управлението, на които
успешно се прилага маркет тайминг може да бъде завишена, а алфата на Jensen – занижена и обратно.
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Вариант на многофакторен модел на Тreynor и Mazuy (TM) при тайминг на един пазар
може да се представи по следния начин:
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓 = 𝛼 + ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 (𝑟𝑏,𝑖 − 𝑟𝑓 ) + 𝛾(𝑟𝑏,1 − 𝑟𝑓 )2 + 𝜀𝑝

(7)

През 1996г. Ferson и Schadt предлагат модификация на класическите модели. Те
представят “условна” (conditional) версия на модела на Jensen, моделa на Treynor и
Mazuy, както и на моделa на Henriksson и Merton. Моделите, конструирани по примера
на тези автори се определят като неконвенционални (условни (conditional)), защото
въвеждат в класическите регресисонни модели лаговата стойност на публични
индикатори с емпирично доказана полезност при прогнозиране на цикличните
колебания така, че само успешни стратегии за управление на портфейла, базирани на
допълнителна непублична информация да бъдат възнаграждавани с положителна алфа
доходност. Моделите на Ferson и Schadt (1996) (FS моделите) са съвместими с полусилна
форма на пазарна ефективност. При въвеждане на една лагова циклична променлива
моделът на Treynor и Mazuy може да бъде представен математически както следва:
𝑟𝑝,𝑡 − 𝑟𝑓,𝑡 = 𝛼 + 𝛽(𝑟𝑏,𝑡 − 𝑟𝑓,𝑡 ) + 𝛽c [𝑧𝑡−1 (𝑟𝑏,𝑡 − 𝑟𝑓,𝑡 )] + 𝛾(𝑟𝑏,𝑡 − 𝑟𝑓,𝑡 )2 + 𝜀𝑝,𝑡

(8)

Където 𝑧𝑡−1 е лагова променлива, отчитаща отклонението на избрания цикличен
индикатор от средната му стойност. Портфейлна стратегия, базирана единствено на
публична информация би следвало да отчете нулева алфа доходност.
На практика колкото на брой са лаговите индикатори, толкова на брой допълнителни
независими промеливи от вида - произведение на лаговата стойност на публичния
индикатор и бенчмарк рисковата премия, се добавят в регресионните модели. Ferson и
Schadt (1996) въвеждат няколко такива публични индикатори като лаговата стойност на
доходността по едномесечни държавни ценни книжа, лаговата стойност на наклона на
кривата на доходността, лагова стойност на кредитния спред на пазара на корпоративни
облигации.
Емпирични изследвания, базирани на еднофакторни и/или многофакторни
регресионни модели
Изследванията, фокусирани върху анализа на ефективността на активното
управление на портфейли от акции преобладават, докато тези, посветени на
облигационни портфейли, портфейли на фондове, инвестиращи в недвижимо
имущество и такива, които инвестират в много класове активи – балансирани или
хибридни (multi-asset) са по-малко.
Най-масово използваните модели за анализ на резултатите от активно управление на
портфейли от акции са класическият регресионен модел на Jensen с единствен фактор –
рисковата премия на представителен пазарен индекс, трифакторният регресионен модел
на Fama и French (FF), четирифакторният регресионен модел на Fama, French и Carhart
(FFC) и многофакторни модели с фактори – рисковите премии на няколко пазарни
индекса. За идентифициране на маркет тайминг умения и отчитане използването на
публична информация при управлението на портфейлите, тези модели се модифицират
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съответно по примера на Treynor и Mazuy (1966) (TM), Hernriksson и Merton (1981) (HM)
и Ferson и Schadt (1996) (FS версии).
При анализа на облигационни портфейли и портфейли на фондове за инвестиции в
недвижими имоти (REIT) се прилагат модификации на изброените модели като вместо
пазарни индекси за акции се използват референтни пазарни индекси за облигации или
REIT. O'Neal и Page (2000), Kallberg и др. (2000), Lin и Yung (2004), Kaushik и Pennathur
(2012) и Hartzell и др. (2010) са сред изследванията, които използват този подход при
анализа на портфейлното представяне на REIT фондове.
Когато става въпрос за анализ на портфейли, включващи множество класове активи
изследователите прилагат два подхода. При първия се конструират многофакторни
модели, при които рисковите премии на различни пазарни индекси, представителни за
базовите класове активи, в които фонда инвестира (пр. индекс за акции и индекс за
облигации) се включват в регресионния модел като отделни независими променливи, а
при втория моделът остава еднофакторен, а бенчмарк портфейлът се определя като
комбинация от референтни пазарни индекси за всеки клас активи, претеглени на база на
данни за историческата структура на портфейла, а ако липсва информация за
структурата се прилага стиловия анализ на Sharpe (1992).
Поради ограниченията в обема на доклада ключова информация за проучените от
автора емпирични изследвания е представена в таблица 1 като в първата колона се
посочва страната, в която са базирани анализираните фондове, авторите, периодът на
анализ, видът и броят на анализираните фондове, докато във втората колона накратко е
описана методологията и резултатите.
Таблица 1:Емпирични изследвания
Портфейли от акции
САЩ/Coggin,
Fabozzi и Rahman
(1993) /1983-1990г./71
пенсионни фонда
САЩ/Bollen и
Busse (2001 и
2005)/1985-1995г./230
взаимни фонда
САЩ/Busse, Goyal
и Wahal (2010)/19912008г./4 617
пенсионни фонда

Еднофакторен TM модел, няколко бенчмарк индекса - S&P 500, Russell 1000, Russell 2000,
Russell 3000, Russell PD index, Russell EG index. месечни данни, 3м. ДЦК. Независимо от
използвания бенчмарк, средната алфа е положителна (незначима при S&P 500), а средната
гама е орицателна (незначима при Russel 300). Отчитат отрицателна корелация между алфа и
гама.
TM и HM четирифакторен модел (FFC), основен бенчмарк индекс - CRSP index. Дневни и
месечни данни, 1м. ДЦК. 40.8% от фондовете генерират статистически значима положителна
гама, а 28% значима орицателна гама при дневни данни, а при месечни (33.5%-5.3%). Отчитат
отрицателна корелация между гама и алфа. Постоянство при генерирането на брутна
положителна дохосност при 10% най-добри фонда само в краткосрочен план.
Еднофакторен модел на Jensen, трифакторен FF, четирифакторен модел FFC и техни FS
версии, основен бенчмарк индекс - S&P 500, тримесечни данни, 3м. ДЦК. Независимо от
използваните модели, те отчитат средна тримесечна положителна, но статистически
незначима брутна алфа доходност само при класическия еднофакторен модел и трифакторен
модел при равно претегляне на фондовете в извадката.

САЩ/Bauer и др.
(2010)/1990-2006 DB
и 1997-2006г. DC/461
DB и 248 DC
пенсионни фонда

Четирифакторен модел FFC, използват обявените от фондовете бенчмарк индекси - S&P
500, Russell 1000, Russell 3000, Wilshire 5000, Russell 2000 или тяхна линейна комбинация, 3м.
ДЦК. Средната анюализирана нетна алфа доходност е положителна и значима 132 базисни
точки при DB и 140 базисни точки при DC фондовете.

САЩ/Benos и
Jochec (2011)/19992007г./448 взаимни
фонда

Четирифакторен модел FFC и четирифакторен TM като добавят квадрата на всеки един
рисков фактор, за да отчетат тайминг умения спрямо него. Основен бенчмарк е CRSP index,
дневни данни. Средната брутна дневна алфа е отрицателна, но незначима, а гама
коефициентите са незначими (два положителни и два отрицателни значими). Отчитат
краткосрочно постоянство в представянето единствено при най-добрите фондове и най-зле
представящите се такива.
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САЩ/Mason и др.
(2015)/1990 -2011г./2
384 взаимни фонда
Великобритания/B
lake и др. (2002)/19861994г./306 пенсионни
фонда (подпортфейл
от местни акции)
Великобритания/T
homas и Tonks (2001)
/1983-1997г./1714
пенсионни фонда
(подпортфейл от
местни акции)

Еднофакторен модел на Jensen с бенчмарк, съоветстващ на стила от Russell, трифакторен
FF и четирифакторен модел FFC, месечни данни, 1м. ДЦК. Средната месечна брутна алфа
доходност е значима 0.13%, но незначима на нетна база 0.03% при еднофакторния модел,
0.10% (значима брутна), но отрицателана нетна -0.01% при трифакторния модел, а при
четирифакторния модел 0.05% незначима брутна, а нетната е отрицателна -0.05%. Отчитат подобро представяне при по-малките фондове.
Eднофакторен модел на Jensen с бенчмарк индекс FТSE All Share, двуфакторен модел, при
който добавят Hoare-Govett small-cap index, еднофакторен ТМ модел и еднофакторен FS
модел, месечни данни, 1м.ДЦК. Средната анюализирана брутна алфа е отрицателна и
незначима, независимо от модела (-0.047%, -0.022%, -0.001%, -0.127%). Фондовете с
отрицателна алфа доходност, независимо от приложения модел, са по-повече от 50%, при 17%
от които е и значима.
Еднофакторен модел на Jensen, TM и HM, трифакторен FF и техни FS версии с бенчмарк
индекс - FTSE All Shares index, тримесечни данни, 3м. ДЦК. Средната анюализирана нетна
алфа е положителна, но незначима, само около 10% от фондовете отчитат значима
положителна алфа независимо от модела. Средната гама е отрицателна и значима. През
периода 1987-1992г. се наблюдава по-силно представяне на фондовете, но през периода 83-87,
който се определя като бичи период се наблюдава по-слабо представяне от средното за пазара.
Изследването на Gregory and Tonks (2004) също показва незначителна алфа и отицателна гама.

Великобритания/C
lare и др. (2008)
/1980-2004г./593
пенсионни фонда (10
геогр. категории)

Еднофакторен модел на TM и HM, с бенчмарк индекс съответстващ на географската
ориентация на фонда, тримесечни данни, 3м. ДЦК. Само 4.89% от фондовете показват
статистически значим отрицателен гама коефициент, а 3.54% положителен при модела на
Henriksson и Merton, а при модела на Treynor и Mazuy, съответно 7.59% от фондовете значим
(отрицателен) and 4.05% (положителен).

Испания и
Великобритания/Alda
и др. (2010) /19992007г,/ОК (494) и
Испания (72)
пенсионни фонда

Еднофакторен модел на TM и HM и техни FS версии, с бенчмарк индекс MSCI-Europe
index, 1м. EURIBOR. Средният гама коефициент е отрицателен и статистически значим, а
алфа е много близка до нула както за испанските, така и за фондовете, базирани във
Великобритания. При прилагане на FS модели индикаторът за неблагоприятен маркет
тайминг е още по-категоричен.

Португалия/Leite и
др. (2009)/20002007г/34 взаимни
фонда 13(местен
фокус),
21(европейски)
Португалия/Govan
(2011)/2001-2010г./51
взаимни фонда с
различен фокус
Португалия/Lobão
и Sofia (2015)/20042011/52 взаимни
фонда с различен
фокус
Португалия/Neto и
др. (2017)/20022012г./51 взаимни
фонда
Франция/Blanchar
d и Bernard
(2013)/20002012г./157 взаимни
фонда (местни акции)

Eднофакторен модел на Jensen, FF трифакторен модел и ТМ-FF трифакторен модел и техни
FS версии, бенчмарк индекси -PSI-20 TR и MSCI Europe TR, месечни данни, 1м. EURIBOR.
Фондовете (местен пазар) показват, незначима положителна нетна алфа, независимо от
модела, а 52% от фондовете (европейски пазари) отчитат отрицателна и значима нетна алфа
при класическите модели и 33% при FS моделите. 57% фондовете (европейски пазари)
показват отрицателна незначима гама и 77% от фондовете (местен пазар) при класическите
ТМ модели, а при TM-FS съответно 81% и 62%. При използване на брутна доходност
изводите не се променят. Отрицателна корелация между алфа и гама.
Еднофакторен модел на Jensen и HM, бенчмарк индекси според проспекта - един или
комбинация (PSI-20 TR, DJ Eurostoxx 50NTR, Stoxx 600 NTR, MSCI Europe Local Indices и др.,
месечни данни, 1м. EURIBOR. Само 4 от 51 фонда отчитат положителни и статистически
значими нетни стойности на алфа, а други два – положителни статистически значими
стойности на гама. Отрицателна корелация между алфа и гама.
Eднофакторен модел на Jensen с бенчмарк индекси според фокуса - S&P 500, MSCI Europe
и MSCI World, PSI-20 и др., месечни данни, 1м. EURIBOR. Средната анюализирана нетна алфа
за периода е положителна, но незначима само при фондовете с глобален фокус. 36% от
всички фондове в извадката отчитат положителна нетна алфа (при 5% значима), а при 64% е
орицателна и незначима.
Еднофакторни ТМ и HM модели и техни FS версии, бенчмарк индекси според фокуса S&P 500, MSCI Europe и MSCI World, PSI-20. Над 35% от фондовете генерират статистически
значима отрицателна алфа, а гама е статистически незначима за почти всички фондове.
Отрицателна корелация между алфа и гама.
Четирифакторен модел FFC, месечни данни. За 97% от фондовете алфа доходността е
статистически незначима, като средната алфа доходност на агрегирано ниво е отрицателна.
Bangash (2012) също стига до подобен извод (средна отрицателна алфа) на база на
четирифакторния модел, 122 фонда за периода 1990-2009.
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Германия/ Stotz
(2007)/19902005г./112 взаимни
фонда
Германия/
Cuthbertson и Nitzsche
(2012) /19902009г./555 взаимни
фонда
Германия/ Bessler
и др. (2009) /1994 2003г. /50 взаимни
фонда

Швейцария/
Ammann и Zingg
(2008)/1996-2006г.
/73пенсионни фонда
Дания/Christensen
(2005)/1993-2003г/37
взаимни фонда с
различен фокус
Европа/Otten и
Bams (2002)/19911998г. /506 взаимни
фонда -99 френски,
57 немски, 37
италиански, 9
холандски и 304,
базирани в ОК

Полша/Unal и Tan
(2015) /2009-2014
г./14 взаимни фонда

Полша/Olbrys
(2009)/2003-2009г./15
взаимни фонда

Гърция/Koulis и
др. (2011) /20002008г./15 взаимни
фонда

Еднофакторен модел на Jensen, четирифакторен модел FFC, FFC - TM за всеки фактор,
добавя квадрата на всеки фактор (10-компонентна регресия), основен бенчмарк DAX 30,
месечни данни. Средната анюализирана нетна алфа на Jensen е отрицателна, но незначима
статистически, при четифакторния модел алфа доходността е дори по-ниска, но отново
статистически незначима. Средният коефициент гама е отрицателен, но незначим.
Трифакторен FF, ТМ и HM трифакторен модел, използват MSCI индекси при определянето
на рисковите фактори, месечни данни, 1м. Frankfurt MM rate. Едва 0.5% от фондовете
генерират статистически значима брутна алфа доходност и 27% генерират статистически
значима отрицателна брутна алфа доходност. 7% от фондовете показват положителен и
статистически значима гама, а 24.7% статистически значима отрицателна гама. Отрицателна
корелация между алфа и гама.
Еднофакторен модел на Jensen, трифакторен FF модел и техни FS версии, бенчмарк
портфейл е DAX 30 или MSCI Germany Total Return Index или DAFOX индекс, месечни данни.
56% от фондовете показват отрицателна нетна анюализирана алфа доходност като само при 3
фонда тя е статистически значима, а при 1 фонд се наблюдава статистически значима
положителна нетна алфа доходност при еднофакторния модел. При трифакторния модел 6
фонда са със статистически значима отрицателна алфа доходност. Средната анюализирана
алфа доходност при еднофакторния модел е отрицателна – 0.55%, а при трифакторния – 2.60
%. При FS моделите алфата е по-ниска.
Трифакторен FF с основен бенчмарк индекс Swiss Performance Index или MSCI World,
месечни данни, 1м. LIBOR. При портфейлите от местни акции – 2% от фондовете отчитат
положителна и значима анюализирана нетна алфа, а 20% отрицателна и значима. При
международните портфейли от акции 0% са с положителна, заначима нетна алфа и 23% с
отрицателна. Липсва постоянство в представянето на фондовете.
Еднофакторен модел на Jensen, TM и HM и многофакторни модели на Jensen с рискови
премии за KAX index MSCI Europe, MSCI East. Euro, MSCI World, MSCI Pacific, MSCI Japan,
MSCI Latin Am., S&P 500, месечни данни, 1м. CIBOR. Нетната анюализирана алфа доходност
за мнозинството от фондове е статистически незначима като при над малко над 10% е
статистически значима и отрицателна.
Четирифакторен FFC като добавят и рисковата премия на местен индекс за държавни
облигации, FS model, като за бенчмарк портфейл конструират собствен широк индекс,
включващ почти всички акции, търгувани на основните борси в отделните страни 98% от
пазарната капитализация в отделните страни. Те констатират, че на агрегирано ниво нетната
алфа доходност е положителна, но статистически незначима за фондовете във Франция,
Италия и Холандия, в ОК алфата е положителна и значима, а в Германия е отрицателна и
незначима. Компаниите, инвестиращи в акции на емитенти с малка пазарна капитализация се
представят най-добре като 28% от тях генерират положителна и значима алфа доходност.
Прилагат и условен FS модел, алфа доходността се увеличава, като единствено при
холандските фондове вече е статистически значима. Брутната алфа доходност е положителна
и статистически значима при всички страни освен Германия.
Еднофакторен модел на Jensen и TM и HM с бенчмарк WIG, седмични данни, 3м. лихвен
%. Нетната алфа доходността е положителна само при два фонда, но статистически
незначима, а при останалите фондове е отрицателна и значима при седем. Гама
коефициентите отново при два фонда са положителни, но статистически незначими, а при 8 са
отрицателни и значими.
Еднофакторен модел на Jensen и TM и HM и техни FS версии с бенчмарк WIG, месечни
данни, 1м. WIBOR. Всички фондове освен един показват отрицателен гама коефициент като за
6 е статистически значим при класическия модел, а при FS модела се получават подобни
резултати с тази разлика, че вече 9 са статистически значимите отрицателни гама
коефициенти. Конструираният FS модел не добавя стойност към анализа. Всички фондове
освен един показват отрицателен гама коефициент като за 6 е статистически значим при
класическия модел, а при FS модела се получават подобни резултати с тази разлика, че вече 9
са статистически значимите отрицателни гама коефициенти. Конструираният FS модел не
добавя стойност към анализа.
Еднофакторен модел на Jensen и модела на ТМ, бенчмарк е индекса Athex Composite TR,
месечни данни, 1м. EURIBOR. За 5 фонда алфа е положителна, а за 10 е отрицателна като само
за 1 фонд алфа коефициента е статистически значим, но отрицателен. Гама коефициентът е
значим и положителен само при 3 фонда.
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Гърция/Koutsokost
as и Papathanasiou
(2017) /2012-2016
г./25 взаимни фонда

Еднофакторен модел на Jensen, моделите на ТМ и HM, и четирифакторен FFC, бенчмарк е
индекса Athex Composite TR, месечни данни, 1м. EURIBOR. При модела на Jensen - 13 фонда
показват положителна алфа, но само при един е статистически значима. От 12те фонда с
отрицателна алфа само при един фонд е статистически значима. При многофакторния модел
резултатите са същите – 1 фонд с положителен и 1 с отрицателна алфа, които са статистически
значими. При тайминг моделите 23 фонда показват отрицателна гама като при 12 е
статистически значима.

Турция/Oran и др.
(2017)/2009-2015г./15
взаимни и 10
пенсионни фондове

Еднофакторен модел на Jensen и TM с бенчмарк BIST100, дневни данни, 3м. ДЦК. При 5
фонда нетната алфа доходност е отрицателна, но незначима като само 1 взаимен фонд показва
статистически значима положителна алфа доходност. Само 1 пенсионен фонд показва
положителен гама коефициент, който е статистически значим като 24 фонда имат отрицателни
гама коефициенти, от които 21 са статистически значими.

Облигационни портфейли
Великобритания/B
lake и др. (1993)/19791988г./41 взаимни
фонда

САЩ/Huij и
Derwall (2008)/19902003г./3 549 взаимни
фонда
Швейцария/
Ammann и Zingg
(2008)/1996-2006г. /73
пенсионни фонда
(местни и чужди
облигации)
Дания/Christensen
(2005)/1993-2003г/13
взаимни фонда
(местни и чужди
облигации)

Прилагат еднофакторен регресионен модел с обясняващ фактор рисковата премия по
комбинирания индекс за държавни и корпоративни облигации на Lehman Brothers и
многофакторни модели с обясняващи променливи рисковите премии по няколко индекса за
облигации - индекси на Lehman Brothers за държавни, ипотечни и корпоративни облигации с
инвестиционен рейтинг и индекса на Blume и Keim за облигации игации с кредитен рейтинг
под инвестиционния. Около 70% от фондовете отчитат отрицателна нетна алфа доходност
която е почти равна на таксите по управление, което води до заключението, че брутната алфа е
нулева.
Многофакторен регресионен модел с факторна променлива рисковата премия на широк
индекс за облигации (Citigroup U.S. broad investment-grade index), на индекс на нисък клас
облигации (Merrill Lynch High Yield index) и индекс за ипотечни облигации (Citigroup
Government National Mortgage Association GNMA index). ТМ модел - добавят квадрата на
рисковата премия на широкия облигационен индекс + FS модел. При повече от половината
фондове отчитат отрицателна и значима нетна алфа доходност.
Трифакторния FF модел (рискова премия на Swiss Bond Index или Lehman Global Aggregate
Bond Index, срочна рискова премия, рискова премия за кредитен риск) като добавят четвърти
фактор - рисковата премия на индекс за акции, месечни данни, 1м. LIBOR. При портфейла от
местни обигации 10.2% от фондовете генерират статистически значима алфа доходност, а
20.4% статистически значима отрицателна алфа доходност. При международните облигации
34.88% показват значима положителна алфа, а 13.95% значителна отрицателна алфа.
Еднофакторен модел на Jensen, TM и HM, за бенчмарк на местните облигационни
портфейли използва 50% JP Morgan Denmark Government Bond index + 50% Nykredit Markets
Danish Mortgage Bond index, а за портфейлите от международни облигации - JP Morgan GBI
Broad ex. Denmark index и многофакторен на Jensen с отделни рискови премии за всеки
индекс, месечни данни, 1м. CIBOR. При портфейла от местни обигации аредната
анюализирана нетна алфа е отрицателна и незначима, а гама е отрицателна и значима само
при 1 фонд. При международните облигации алфа е отрицателна и незначима, а гама е
положителна, но също незначима.

Портфейли на балансирани/хибридни фондове (multi-asset)
Великобритания/B
lake и др. (2002)/19861994г./306 пенсионни
фонда

САЩ/Comer
(2006)/1981-2000/58
взаимни фонда

Многофакторен модел на Jensen със зависима променлива общата портфейлна рискова
премия и независими променливи рисковите премии на различни индекси, представителни за
седем класа активи (местни и чужди акции, местни, чужди и индексирани облигации,
депозити, инвестиционни имоти), месечни данни, 1м.ДЦК. Средната анюализирана брутна
алфа е отрицателна и незначима, независимо от модела (-0.047%, -0.022%, -0.001%, -0.127%).
Фондовете с отрицателна алфа доходност, независимо от приложения модел, са по-повече от
50%, при 17% от които е и значима.
Многофакторни модели (осемфакторен) с независими променливи рисковите премии на
индекси за акции (с голяма (S&P 500) и малка капитализация, growth и value) и индекси за
облигации на Lehman Brothers, представящи пасивен портфейл от облигации (висок и нисък
инвестиционен клас), средносрочни и дългосрочни облигации. Добавя и квадрата на рисковата
премия на S&P 500 индекса в регресионния модел, за да определи тайминг уменията на
мениджърите спрямо пазара на акции, както и квадрата на рисковата премия на индекса за
държавни облигации на Lehman Brothers, за да определи наличието на тайминг умения спрямо
пазара на облигации. При извадката за периода 81-91 42% от фондовете показват положителен
гама коефициент като само 7% са значими спрямо пазара на акции. При извадката 92-2000
76% показват положителен гама коефициент като при 26% от фондовете е и значим.
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САЩ/Rodríguez
(2015)/ 1999-2010/134
взаимни фонда

САЩ,
Великобритания,
Канада/Clare и др.
(2016)/2000-2012г/617
взаимни фонда

Италия/Cesari и
Panetta (2002)/ 19851995г./82 взаимни
фонда

Полша/Chybalski
(ed.) (2009)/20002007г./16 пенсионни
фонда

Полша/Białkowski
и Otten (2011)/20002008г./140 взаимни
фонда (акции,
облигации, хибридни)

Естония и
Латвия/Lieksnis
(2010)/8 латвийски и
9 естонски пенсионни
фонда
Унгария и
Полша/Bohl и др.
(2010)/15 полски
(1999-2007) и 18
унгарски (1998-2004)
пенсионни фонда

Многофакторен модел по примера на Comer (2006) като добавя още шест факторни
променливи към модел включващ четирите фактора от модела на FFC- рисковите премии на
индекси за дългосрочни дъжравни облигации, средносрочни държавни облигации, индекс за
корпоративни облигации и индекс за ипотечни облигации + повдигната на квадрат рискова
премия на индекса за акции и повдигната на квадрат рискова премия на облигационен индекс
за средносрочни държавни облигации (към който има най-голяма експозиция). Над 60% от
фондовете показват отрицателен гама коефициент спрямо пазара на акции, но малко са
статистически значимите. Гама коефициентите за пазара на облигации са също преобладаващо
отрицателни (над 60%), но около 20% са статистически значими.
Многофакторен регресионен модел, при който зависимата променлива е рисковата премия
на оценявания балансиран портфейл, а обясняващи променливи са рисковите премии на три
широки индекса – за акции, държавни облигации и корпоративни облигации, а след това
добавят квадрата на тези независими променливи, така че факторите стават общо шест. При
анализа на американските балансирани фондове използват индекс на Russell и Barclays, при
фондовете, базирани в ОК – FTSE и IBOXX индекси, а при канадските S&P/TSX и Dex Capital.
Работят с месечни данни. 74% от американските фондове генерират отрицателна нетна алфа
(17.5% статистически значима), при фондовете в ОК процентите са съответно 91% (24%
статистически значима), а при канадските – 88 (61%). Положителна статистически значима
гама реализират под 5% от фондовете в извадката, а също толкова отрицателна, но има
изключения - 17% положители и значими гама за щатски фондове спрямо пазара на
корпоративни облигации и 17% положителни и значими гама за фондове в ОК спрямо пазара
на държавни облигации
Еднофакторен модел на Jensen с бенчмарк индекс - MSE All-Shares, TM и HM модели,
трифакторен FF модел и двуфакторен модел с втори фактор - рисковата премия на индекс за
държавни облигации (50% CCTs индекс+50%BTPs индекс), месечни данни, 3м. BOT.
Независимо от прилагания модел нетната алфа е статистически незначима, като повече от
половината фондове отчитат отрицателни стойности. Брутни положителни и значими алфа
отчитат околко 20% от фондовете. Близо 20% от фондовете отчитат отрицателен и значим
гама коефициент за пазара на акции, а спрямо пазара на облигации са гама коефициентите са
незначими, но алфа коефициентите се подобряват.
Еднофакторен модел на Jensen с бенчмарк портфейл - 31% WIG индекс+ 63.7% средна
доходност по държавни облигации + 4.2% WIBID + 1.1% (DAX30+FTSE100+DJIA/3), месечни
и тримесечни данни, WIBOR. При всички фондове отчитат положителна нетна алфа
анюализирана доходност за периода, освен един. отчитат положителна и статистически
значима алфа доходност.
Четирифакторния модел на FFC за фондовете, инвестиращи в акции; Eднофакторен модел
на Jensen с независима променлива JP Morgan Poland all maturities или JP Morgan Global
Government Bonds; добавят към четирифакторния модел и рисковата премия на JP Morgan
Poland all maturities за балансираните фондове, месечни данни; Oтчитат отрицателна и
статистически незначима средна анюализирана нетна алфа доходност за фондовете
инвестиращи в акции и при балансираните фондове, а при облигационните портфейли отчитат
значима отрицателна нетна алфа доходност. При използване на брутна доходност
балансираните фондове успяват да отчетат значима положителна алфа доходност, при
облигационните остава отрицателна, а при фондовете, инвестиращи предимно в акции става
положителна, но статистически незначима.
Еднофакторен модел на Jensen, ТМ и HM модел, за бенчмарк портфейл използва претеглен
бенчмарк портфейл от STOXX 50 VW index и Markit iBoxx EUR за BBB, тримесечни данни.
Алфа за всички фондове е статистически незначима като 2 латвийски и 5 естонски фонда
отчитат положителна нетна анюализирана алфа, средната е отрицателна за латвийските
фондове, а положителна за естонските. При модела ТМ резултатите са отрицателна средна
гама, при 7 фонда статистически значима отрицателна гама.
Еднофакторен модел на Jensen и ТМ и HM модели, бенчмарк портфейлът е претеглена
линейна комбинация от WIG индекс и MSCI облигационен индекс за Полша, а за Унгария BUX индекс и MSCI облигационен индекс за Унгария. Теглата на индексите в бенчмарк
портфейла се определят на база на структурата на портфейлите през периода. Отчитат
положителна нетна алфа доходност за полските пенсионни фондове, но тя не е статистически
значима, гама коефициентът е статистически незначим. При унгарските фондове алфата на
агрегирано ниво е отрицателна и статистически значима, а гама е положителна и
статистически значима.
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ЦЕ/Szczepański и
Brzęczek (2016) /20122014г.

Еднофакторен модел на Jensen с бенчмарк - основните борсови индекси в страните
Унгария, Полша, Словакия, Чехия, а прокси на безрисковата доходност- доходността по
държавните 10г.облигации на всяка една страна. Изчислените от тях бета коефициенти са
доста под 0.5, а алфа коефициентите са силно отрицателни.

Словакия/Mestan и
др. (2016)/20052016г./20 пенсионни
фонда

Еднофакторен модел на Jensen като конструират бенчмарк портфейли за всеки един тип
фонд като линейна комбинация от индекси за акции и индекси за облигации (MSCI WORLD
index и EUROSTOXX 50 и ETF DBXQ и ETF SHY). Използват както статични тегла (60
акции:40 облигации), така и динамични според фактическата структура на портфейлите през
анализирания период. Алфа доходността за всички фондове е незначима статистически.

Хърватия/Matek и
др. (2016)/20052014г/4 пенсионни
фонда

Турция/Akpinar
(2014)/2004-2008г./39
пенсионни и 127
взаимни фонда

Еднофакторен модел на Jensen, конструират пасивен бенчмарк портфейл съставен от
индекси, представителни за отделни класове активи (5 класа активи – местни облигации,
местни акции, европейски държавни облигации, глобални акции, парични еквиваленти) като
ги претеглят според фактическата алокация или регулаторните лимити. За три фонда алфа е
положителна, а за един е отрицателна.
Еднофакторен модел на Jensen, ТМ и HM модели, конструира бенчмарк портфейла като
комбинация от индекси, представителни за шест класа активи като ги претегля според
фактическата структура на портфейла (ĠMKB 100 Index, ĠMKB 30 Index, KYD O/N Repo Net,
KYD YTL Bills Index All, 50%KYD Eurobond EUR-TL Index + 50% KYD FX Government Dept
USD-TL Index, KYD TL Bills Index (30 Days), дневни данни, KYD O/N Net Repo Index. Нетната
алфа доходност е статистически значима за 25% от взаимните фондове и за 33% от
пенсионните фондове като средната алфа е отрицателна, както и средната гама - само при 3
взаимни фонда отчитат положителна гама.

Ганчев (2010, 2011) публикува изследвания за български взаимни фондове като
прилага еднофакторния модел на Jensen и моделът на Treynor и Mazuy, но използва за
бенчмарк SOFIX независимо от вида на фонда – консервативен, високорисков,
балансиран и анализираният период е кратък (кризисен или следкризисен).
Моделите, базирани на регресионен анализ са масово прилагани, защото изискват
единствено данни за доходността на анализирания портфейл и бенчмарк портфейл, но
пък информационната им полезност е по-ниска спрямо тази, която осигуряват модели,
включващи допълнителни данни като например такива за структурата на портфейла
през анализирания период.
Декомпозиране на общата портфейлна доходност по модела на Brinson (Brinson’s
performance attribution analysis)
Brinson и негови колеги (Brinson и Fachler (1985), Brinson и др. (1986, 1991))
представят методология за декомпозиране на общата брутна портфейлна доходност,
която намира широко приложение в практиката по анализ на портфейлното представяне
(Bacon, 2008, Hsu и др., 2010).8 Те разделят общата брутна портфейлна доходност на
активно управляван портфейл на три части, които обвързват с трите основни
управленски инвестиционни решения и свързаните с тях дейности – 1) стратегическа
алокация или стратегическо разпределение на капитала по отделни класове и/или
подкласове активи, 2) активна (тактическа) алокация, изразяваща се във временно
отклоняване от стратегическите, целеви относителни тегла на отделните класове и/или

8

Morningstar предлага на своите клиенти платформа за инвестиционен анализ (Morningstar Direct), която
включва и декомпозиране на общата портфейлна доходност по модела на Brinson.
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подкласове активи и 3) активна селекция на отделни активи в рамките на класовете
и/или подкласовете.
Тъй като последните две дейности са част от процеса по активно управление на
портфейла може да се каже, че моделът представя активния портфейл като комбинация
от пасивен компонент, извън контрола на портфейлните мениджъри и активен
компонент, за който са отговорни мениджърите. За да може ефектът на дейностите по
активно управление да бъде изолиран и впоследствие декомпозиран, се конструира
пасивен бенчмарк портфейл, чиято доходност следва да отразява резултата при напълно
пасивно управление на портфейла. Под напълно пасивно управление9 се разбира
индексиране на ниво клас или подклас активи и поддържане на зададените в
инвестиционната политика стратегически пропорции между класовете и/или
подкласовете активи чрез прилагане на определена схема за периодично ребалансиране
(Bodie и др., 2009). Така бенчмарк доходността се определя като претеглена средна от
доходността на представителни за всеки един клас или подклас активи пазарни индекси,
като относителното тегло на всеки индекс е стратегическото, целево тегло за съответния
клас и/или подклас активи.
В статията от 1991г. (стр. 40-41) Brinson, Singer и Beebower обясняват, че
дискреционното временно отклоняване от стратегическите пропорции между класовете
и/или подкласовете активи цели подобряване на рисково-доходните характеристики на
портфейла спрямо тези на бенчмарк портфейла. Предприемането на активна алокация
може да се обясни както с опити за маркет тайминг на база прогнози за бъдещото
пазарно поведение така и с приспособяване към вече отчетени пазарни фундаментални
дисбаланси на ниво класове активи. Активната селекция в рамките на отделните класове
активи има за цел да се подберат активите, които в бъдеще ще реализират най-висока
доходност за дадено рисково ниво.
В този контекст Brinson и колегите му представят общата портфейлна доходност като
сума от „пасивна“ бенчмарк доходност и активна доходност. Допълнително активната
доходност се декомпозира на доходност от активна алокация и доходност от активна
селекция. В най-опростен вид декомпозирането по модела на Brinson (аритметично за
един период) може да се представи по следния начин (Hsu и др. (2010:19):
𝑟𝑝 − 𝑟𝑏 = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑝,𝑖 𝑟𝑝,𝑖 − ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑏,𝑖 𝑟𝑏,𝑖 = ∑𝑛𝑖=1(𝑤𝑝,𝑖 − 𝑤𝑏,𝑖 ) (𝑟𝑏,𝑖 − 𝑟𝑏 ) + ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑝,𝑖 (𝑟𝑝,𝑖 −𝑟𝑏,𝑖 ),
𝑟𝑝 − 𝑟𝑏 = активна доходност
𝑛

∑(𝑤𝑝,𝑖 − 𝑤𝑏,𝑖 ) (𝑟𝑏,𝑖 − 𝑟𝑏 ) − доходност от активна алокация
𝑖=1

𝑛

∑ 𝑤𝑝,𝑖 (𝑟𝑝,𝑖 −𝑟𝑏,𝑖 ) − доходност от активна селекция
𝑖=1

∑ 𝑤𝑝,𝑖 = ∑ 𝑤𝑏,𝑖 = 1
Управлението се базира на правила и субективната преценка, базирана на портфейлен анализ е сведена
до абсолютен минимум.
9
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където 𝑟𝑝 е доходността на анализирания портфейл за даден период, 𝑟𝑏 е доходността
на пасивен бенчмарк портфейл за същия период, 𝑤𝑝,𝑖 е фактическия относителен дял на
i-тия клас или подклас активи в анализирания портфейл в началото на периода, 𝑟𝑝,𝑖 е
реализираната доходност на i-тия клас или подклас активи в анализирания портфейл,
𝑤𝑏,𝑖 е стратегическия (целеви, средносрочен или дългосрочен) относителен дял на i-тия
клас или подклас активи в бенчмарк портфейла в началото на периода, 𝑟𝑏,𝑖 е доходността
на представителен за i-тия клас или подклас активи пазарен индекс, а n e броят на
класовете или подкласовете активи в портфейла.
Моделът дава възможност да се проследи и оцени представянето на мениджърите по
отделни класове и/или подкласове активи и да се направят изводи и препоръки по
отношение на стратегията прилагана при инвестиране в различните класове/подкласове
активи. Той дава отговор на въпросите - дали решението на портфейлния мениджър да
се отклони от целевото тегло на даден клас или подклас активи е било удачно или не и
дали пасивното инвестиране в активите, включени в състава на индекс, представителен
за даден клас активи е щяло да осигури по-висока доходност от тази, която са генерирали
активите дискреционно подбрани от мениджъра. Общият ефект от активната алокация
ще е положителен (отрицателен), ако относителният дял на зле представящите се
(спрямо общия бенчмарк портфейл) класове или подкласове активи е бил по-нисък (повисок) от този в бенчмарк портфейла, докато общият ефект от активна селекция на
отделни активи в рамките на даден клас или подклас ще е положителен (отрицателен),
ако реализираната доходност от инвестициите в даден клас активи е била по-висока (пониска) от доходността на представителния за съответния клас или подклас активи
пазарен индекс.
Моделът на Brinson позволява не само да се определят източниците на активната
доходност, но и количествено да се измери приносът им при нейното генериране.
Разграничаването на ефектите от двете основни дейности по активно управление на
портфейли осигурява по-точна представа за уменията на активните мениджъри, техните
силни и слаби страни. По този начин управляващото дружество получава информация,
която му позволява да насочи усилията за подобряване на ефективността на
инвестиционния процес в правилната посока. Отчитането на положителна или
отрицателна активна доходност не означава непременно, че активните мениджъри са
добри или са се провалили във всяко едно отношение. Мениджърите може да се справят
отлично със селекцията на отделни активи, но да отчитат неадекватна активна алокация
и обратно. В зависимост от това стойността на приноса на коя от двете дейности
доминира, портфейлът може да отчете положителна или отрицателна активна
доходност. В тези случаи може да се предприеме смяна на подхода по отношение на
неуспешната дейност (пр. запазване на активната селекция, но поддържане на
пропорциите между класовете активи фиксирани, независимо от пазарната ситуация или
инвестиране в индексни фондове, но прилагане на активна стратегия по алокиране
(Blake, 2006: 308).
Първоначално предложения от Brinson и неговите колеги модел става обект на
множество модификации. Един от недостатъците на класическия модел се изразява в
това, че не е пригоден за многопериоден анализ. Този недостатък е преодолян чрез
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модификации предложени от Bain (1996), Burnie и др. (1998), Carino (1999), Kirievsky и
Kirievsky, A. (2000) McLaren (2001), Bacon (2002), Frongello (2002), Wong (2004),
Menchero (2000, 2001, 2005) и др.10 Други автори като Karnosky и Singer (1994) и Hsu и
др. (2010) предлагат техники за още по-детайлна декомпозиция на общата портфейлна
доходност.
Емпирични изследвания по модела на Brinson
Въпреки, че моделът се прилага масово за целите на мониторинга, извършван от
вътрешни или външни за фондовете анализатори, резултатите са по правило единствено
за вътрешно ползване. Публичните емпирични изследвания, базирани на методологията
на Brinson не са много поради липсата на достатъчна и надежда информация със
свободен достъп по отношение на доходността на отделните класове и/или подкласове
активи в портфейлите, целевата и фактическата структура на портфейлите.
В своето изследване от 1986г. Brinson, Hood и Beebower декомпозират доходността
постигната от 91 американски пенсионни фонда през периода 1974-1983г. Ограничават
портфейлната структура до три класа активи – акции, облигации и парични еквиваленти.
При определянето на доходността от пасивния бенчмарк портфейл за всеки отделен
фонд използват средните за периода на изследване тегла за всели клас активи (поради
липсата на информация за стратегическата алокация) и доходността на индексите S&P
500, Shearson Lehman Government/Corporate Bond Index и доходността по едномесечни
съкровищни бонове. Според техните изчисления анюализираната активна доходност
варира в широки граници - между +3.69% и -4.17% като средната за всички фондове е
отрицателна -1%. Анюализираната доходност от активна алокация варира между
максимум +0.25% и минимум -2.86% като средната за всички фондове е -0.66%, а
доходността от активна селекция варира в границите +3.6% и -2.9%, а средната за всички
фондове е -0.36%.
По-късно в статията от 1991г. Brinson, Singer и Beebower изследват 82 американски
пенсионни фонда през периода 1977-1987 и показват, че приносът на активния
мениджмънт средно за тяхната извадка от фондове е икономически и статистически
незначим - средната анюализирана доходност от активна алокация е -0.26%, а
доходността от активна селекция е 0.26%. На ниво отделни фондове анюализираната
доходност от активна алокация варира между максимум +0.86% и минимум -1.81%, а
доходността от активна селекция варира между +6.12% и -3.32%. Вместо Shearson
Lehman Government/Corporate Bond Index този път използват Solomon Broad Investment
Grade Bond index.
Blake и др. (1999) изследват представянето на 364 пенсионни фонда, базирани в
Обединеното Кралство през периода 1986-1994. Използват данни за фактическата
доходност и относително тегло в портфейлите на осем класа активи – местни и
чуждестранни акции, местни и чуждестранни облигации, местни инфлационно
индексирани облигации, инвестиционни имоти в страната и чужбина и парични
еквиваленти. Индексите, които използват при определянето на доходността на пасивния
Голяма част от научните статии, представящи подобрения на моделът на Brinson са публикувани в The
Journal of Performance Measurement, издаван от The Spaulding Group и the Financial Analysts Journal,
официалният научен журнал на CFA Института. Morningstar който поставя рамките на съвременната
практика по анализ на инвестиционните резултати и ефективност на инвестициония процес.
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бенчмарк портфейл са FTA all-Share Index, FTA World (ex. UK) index, British government
all-bonds index, JP Morgan Global (ex. UK) bond Index, British government index-linked all
bond index, едноседмичния LIBIT, IPD all property index. Поради липса на информация
за стратегическата структура на портфейлите, те решават да използват два варианта при
определянето на бенчмарк теглата на отделните класове активи включени в портфейлите
– средна аритметична за целия период за всеки отделен фонд (по примера на Brinson и
др. (1986, 1991) и линейна интерполация при зададено начално и крайно относително
тегло на основните класове активи. Авторите заключават, че като цяло активните
мениджъри на пенсионните фондове не успяват да добавят стойност, защото средната
анюализирана активна доходност е отрицателна. Доходността от активна селекция е
слабо положителна (0.01%, 0.03%), но доходността от активна алокация е отрицателна
(-0.34%, -0.30%).
По примера на Blake и др. (1999), в своето изследване на инвестиционното
представяне на повече от 700 университетски дарителски фонда, обхващащo периода
1990-2005г., Brown и др. (2010) използват линейна интерполация при определянето на
стратегическите, бенчмарк тегла. Работят с 11 класа активи и съответно 11
представителни пазарни индекса. Според техния анализ през 10 от общо 16 г. средната
за извадката от фондове активната доходност е положителна. Средната за целия период
анюализирана активна доходност е 0.64%, като доходността от активна алокация е
отрицателна (-0.13%), а доходността от активна селекция е положителна (0.77%).
Kirievsky и др. (2006) анализират 26 австралийски фонда за периода 1997-2002,
инвестиращи в 8 класа активи – местни и чужди акции, местни и чужди облигации,
инфлационно индексирани облигации, преки и непреки инвестиции в недвижимости и
парични еквиваленти. Пазарните бенчмарк индекси, които използват са S&P/АSX 300,
MSCI World ex. Аustralia, Mercer Direct Property index, ASX Listed Property index,
облигационни и лихвен индекси на UBSWA (всички матуритети), индекс за държавни
облигации на SB World. Стратегическата алокация е известна. На агрегирано ниво
резултатите от анализа показват положителна средна активна доходност през периода
1997-2000г., но отрицателна през периода 2000-2002г. Според изчисленията на авторите
доходността от активна алокация варира между 0.51% и -1.23% през първия период и от
0.75% до -2.26% през втория като средната стойност е отрицателна и за двата периода.
Доходността от активна селекция в рамките на отделните класове активи варира от
3.99% до -2.43% и 3.69% и -3.18% като средната стойност е положителна за двата
периода. Година по-рано Faff и др. (2005) публикуват подобно изследване, но за 80
австралийски фонда като изследват само ефекта от активна алокация през периода 19892001г. Ограничават портфейлната структура до шест класа активи и използват
индексите същите индекси. Заключават, че като цяло дейностите по активна алокация
са имали неблагоприятен ефект върху размера на активната доходност.
Andonov и др. (2012) прилагат модифицирана версия на модела на Brinson за целите
на анализа на 774 американски и канадски пенсионни фонда през периода 1990-2008г.
Анализът им показва, че като цяло фондовете в тяхната извадка успяват да генерират
положителна активна доходност както от активна алокация (0.44% средногодишно),
така и от селекция в рамките на отделните класове активи (0.45% средногодишно).
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Matek и Radaković (2015) анализират представянето на 4 хърватски пенсионни фонда
през периода 2005-2014г. Ограничават структурата на портфейла до пет класа активи –
местни държавни облигации, облигации на страни от Еврозоната, местни акции,
глобални акции и парични еквиваленти. Както в оригиналната статия на Brinson и др.
(1986) стратегическите, бенчмарк тегла на отделните класове активи определят на база
средните за анализирания период. Те стигат до извода, че средната активна доходност
за сектора за целия период е положителна и се дължи изцяло на успешна селекция,
защото средната доходност от активна алокация е отрицателна.
Broeders и Haan (2018) декомпозират общата портфейлна доходност на 455 холандски
пенсионни фонда през периода 2007-2016г. Авторите разполагат с информация за
стратегическата алокация и използват JPM Global Government Bond Index, MSCI World
GPR 250 Index. Те посочват, че средната тримесечна доходност на агрегирано ниво за
целия период е 1.58% като от тях 0.15% е активна доходност - 0.10 % се дължат на
активна алокация и 0.05% на активна селекция.
Blake и Timmermann (2002) изследват източниците на активна доходност за
портфейлите от акции на 247 английски пенсионни фонда за периода 1991-1997г. За
целта вместо по отделни класове активи, портфейлът е разделен на подпортфейли от
акции по региони - китайки акции, американски акции, европейски и азиатски акции.
Моделът позволява да се определи приносът на активните портфейлни решения,
засягащи отделните подпортфейли. Поради липсата на информация за стратегическата,
целева структура на портфейлите, авторите използват няколко варианта за определяне
на бенчмарк теглата на отделните индекси – средна аритметична за целия период за
всеки отделен фонд (по примера на Brinson и др. (1986, 1991), средна аритметична за
целия период за всички фондове, линейна интерполация при зададено начално и крайно
относително тегло на подпортфейла от акции. Независимо от използвания подход при
определянето на бенчмарк теглата на отделните подпортфейли, те отчитат отрицателна
средна доходност от активна алокация и отрицателна средна доходност от активна
селекция.
По примера на Blake и Timmermann (2002) Gallagher и др. (2017) декомпозират
доходността на 143 фонда, инвестиращи глобално в акции през периода 2002-2012г. и
отчитат средна положителна брутна активна доходност от 1.2% годишно. Анализът
показва, че заслугата за тези резултати е почти изцяло на успешната активна селекция
на отделните пазари за акции, докато доходността от активната алокация между
подкласовете от акции, търгувани на основните пазари в различни страни е
незначителна. Dahlquist и Odegaard (2018) също използват подхода на Brinson за анализ
на портфейла от акции на норвежки публичен капиталов пенсионен фонд през периода
1998-2017г. Те стигат до извода, че средната за периода доходност от активна алокация
между страни, индустрии и сектори е отрицателна, но доходността от селекция е
положителна.
III. Заключение
Анализът на резултатите от управлението на портфейли и идентифицирането на
приноса на ключовите за портфейлния мениджмънт решения и дейности носи важна
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информация, която може да послужи за подобряване на ефективността на
инвестиционния процес в бъдеще.
В търсене на доказателства срещу или в подкрепа на активния портфейлен
мениджмънт, академици и практици изследват портфейлното представяне на извадки от
активно управлявани фондове (за акции, облигации и хибридни и др.) като най-често
прилат регресионни модели по примера на Jensen (1968), Treynor и Mazuy (1966) (TM),
Hernriksson и Merton (1981) (HM), Fama и French (1993), Carhart (1997), Ferson и Schadt
(1996). Декомпозирането на портфейлните резултати пък се осъществява с помощта на
модели по примера на Brinson и др. (1986, 1991)).
Емпиричните изследвания, разгледани в доклада свидетелстват за съществуването на
не малък брой активно управлявани фондове, които генерират доходност над тази, която
осигуряват алтернативните пасивни стратегии при отчитане на стила на портфейла и
нивото на риск, най-вече в краткосрочен план и преди приспадане на таксите за
управление. Фондовете реализиращи положителна анюализирана брутна алфа
доходност в дългосрочен план са в повечето случаи доста по-малко от половината в
извадките на изследователите, а тези реализиращи нетна алфа доходност са още помалко. Средната за извадката анюализирана нетна алфа доходност най-често е
отрицателна или нулева. Освен това нивото на текучеството в групата на „най-добрите“
е високо, т.е. липсва постоянство при реализирането на положителна алфа доходност.
Изследователите документират отрицателна корелация между алфа и гама. Най-често
гама коефициентът е отрицателен или статистически незначим, което може да се тълкува
като неприлагане на маркет тайминг или липса на умения за прогнозиране на общите
пазарни колебания.
Заключенията, че успешните активни портфейлни мениджъри, добавящи стойност над
тази при пасивно инвестиране и след приспадане на разходите за управление, в
дългосрочен план, са малцинство, действат като катализатор за разширяването на
обхвата и обема на пасивно управляваните активи. Въпреки това, в подкрепа на
активното управление биват изтъквани доводи свързани с ключовата роля на активните
мениджъри, търсещи неправилно оценени активи, за поддържане на пазарната
ефективност, както и възможностите за гъвкавост и контрол над инвестициите при
активното управление.
IV.
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