Осигурените не губят от фондовата криза
Спадът в доходността през януари няма да се отрази на парите на осигурените във
фазата на плащане на пенсиите
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Навремето имаше един филм - „Полицията е с вързани ръце“. Тази седмица
ситуацията на фондовите пазари много наподобяваше това заглавие.
Брокерите на световните фондови пазари изпадаха в недоумение, а други
направо в истерия от случващото се по време на борсовите сесии. На фона на
апокалиптичните предупреждения и прогнози, че иде световна финансова
криза, за българските експерти остана въпросът възможно ли е българският капиталов пазар
да изпадне в криза, за чието преодоляване ще са необходими години.
Очаквана ли беше кризата?
Според Анастас Петров, началник отдел "Управление
на инвестициите" в ING Пенсионно осигуряване – да.
Подобни движения на финансовите пазари са
закономерни и естествени, а професионалните
инвеститори имат очаквания в тази посока,
коментира Петров. В началото на последното
тримесечие м.г. на БФБ имаше голямо напрежение
заради натиска на значителните по размер свободни
средства за инвестиране и слабото предлагане от
друга страна. В тази ситуация цените на някои акции
се повишиха до равнища, значително превишаващи
справедливите оценки за компаниите. Публикуваните
в края на октомври отчети на публичните компании показаха добър растеж в бизнеса за
много от тях, но недостатъчно висок, за да оправдаят твърде високите очаквания и цени на
книжата им. Това до известна степен подейства отрезвяващо на инвеститорите. Заедно с това
започна и по-осезаемо да се усеща ефектът от ипотечната криза в САЩ. Участниците на
пазара станаха изключително предпазливи, а немалко от чуждестранните инвеститори
предпочетоха да осребрят реализираните значителни печалби от българския фондов пазар.
Подобно изтегляне имаше и от всички пазари в региона. Местни големи институционални
инвеститори по една или друга причина също закриха позиции в значителни размери, което
допълнително увеличи напрежението на пазара, обясни експертът на ING.
И според словенската финансова компания "КД груп" корекциите на пазара са били
очаквани. „Всички страни в региона са засегнати от глобалната финансова криза. В миналото
на българския пазар се правеха малки корекции, затова сега всички се шокират, дори стигат
до известна паника. България обаче е член на ЕС и в този смисъл е по-близо до финансовите
пазари“, коментира Петер Грозник, ръководител отдел "Управление на Активи" в словенската
група. От "КД груп" обявиха, че нямат никакви опасения от значителни борсови сътресения у
нас.
Според председателя на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване (БАДДПО) д.ик.н. Никола Абаджиев капиталовият пазар през последните
месеци е показал недостатъчната си зрялост - малки трусове предизвикаха големи вълнения.
„Голяма роля изигра и наличието на много краткосрочни инвеститори на БФБ, които
определено имат спекулативен характер и очаквания за големи печалби. Като че ли

българският капиталов пазар живееше във виртуална обстановка с големи очаквания. Когато
настъпиха обаче реални събития с големи движения, изведнъж настъпи паника, която нямаше
някакви обективни основания“, коментира още Абаджиев.
Коя е причината за екстремните движения на пазара?
Проблем на пазара продължава да бъде относително ниската ликвидност, посочи Анастас
Петров от ING. Публичните предлагания от една страна „абсорбираха” част от свободния за
инвестиране ресурс, но тъй като голяма част от институционалните инвеститори са с
дългосрочна инвестиционна перспектива (като пенсионните фондове, например), това не
подпомогна особено ликвидността, дори и по основните позиции.
На българския пазар нищо не се е променило – финансовите резултати на компаниите са
добри, но има значителна липса на ликвидност на регионалния пазар, подчертаха и от "КД
груп". Когато се търси покриване на позициите някъде другаде, съответните дружества се
изтеглят от местния пазар, което неизбежно води до корекции. В този случай е необходимо
търпение и добра оценка на риска, посъветваха словенските мениджъри.
Според Никола Абаджиев от БАДДПО изтеглянето
на парите на пенсионната компания „Алианц
България“ от договорните фондове през декември
м.г. е показало, че поведението на пенсионните
фондове и присъствието им на капиталовия пазар
трябва да се уважава. Ситуация, при която
решението на една пенсионна компания да
предприеме друг ход в своята пенсионна политика
предизвика всеобщ смут у инвестиционните
посредници, не говори добре за фондовия пазар,
посочи още Абаджиев.
Има ли опасност за парите на осигурените?
Фондовите пазари са определящи за доходността на
пенсионните
фондове,
защото
според
законодателството пенсионните фондове могат да
инвестират преди всичко и най-вече на регулираните
пазари. Пенсионноосигурителният бранш обаче е
категоричен – ако за компаниите е сигурно, че ще
загубят пари, то за осигурените е сигурно, че няма да загубят.
Финансовата криза несъмнено ще провокира определени загуби и по-ниска доходност, но
този процес ще бъде преодолян и пенсионните фондове ще се справят със ситуацията,
прогнозира Абаджиев. Пенсионноосигурените могат да бъдат спокойни – по закон има
минимална норма на доходност, която се задейства при такива намаления в резултатите на
компаниите и загубите се покриват именно от дружествата. Това е една от превантивните
регулаторни мерки. Намалението на доходността в определен период не може да се отрази на
парите на осигурените като цяло, защото това е дългосрочен бизнес, категоричен е Абаджиев.
Той добави, че настоящият момент е много подходящ, за да онагледи нуждата от промяна на
закона. „Инвестирането на регулирани пазари, което е мярка за сигурност за пенсионните
фондове при такава ситуация, има обратен ефект и до известна степен „връзва ръцете“ на
пенсионните фондове. Сега фондовете трябва да търсят нови инструменти на фондовите
пазари, за да реагират на евентуалните си загуби, затова смятам, че трябва да настъпят
адекватни промени в законодателството, които да разрешат на пенсионните фондове поадекватни реакции“, посочи Абаджиев.
Спадът в доходността през януари няма да се отрази на парите на осигурените, категоричен
е и Мирослав Маринов, финансов директор в ПОК „Доверие“ АД. Пенсионните фондове се
различават от останалите инвеститори по това, че техните портфейли са по-консервативни и

позициите им в акции се ограничават от порядъка на 18-20%. Освен това те са инвеститори с
много дългосрочна визия и краткосрочни сътресения на пазара не влияят на общата картина.
Когато има обратни изкупувания при взаимните фондове, те продават книжата на найкачествените си компании, тъй като за тях има най-голяма ликвидност, най-голямо търсене и
предлагане. Тъй като пенсионните фондове не продават този тип позиции, те ще спечелят
най-много след кризата, обясни Маринов и добави, че такъв тип краткосрочни колебания на
пазара нямат никакво отношение към парите, които ще бъдат изплащани на осигурените след
като се пенсионират.
След бясното продаване на акции в третата „черна сряда“ от месеца, напук на масовата
паника, ПОК „Доверие“ първа атакува БФБ, обявявайки, че моментът е изключително
подходящ за купуването на акции. От дружеството заявиха, че цените са твърде атрактивни за
някои акции, които са с голям потенциал за развитие. Мениджъри на словенската "КД груп"
припомниха, че продажбите в такъв момент не са най-добрата стратегия за продавача. „Тези,
които продават в разгара на кризата, обикновено губят“, каза Петер Грозник, шеф на отдела
за управление на активите в словенската група. Никола Абаджиев от БАДДПО пък бе
категоричен, че всяка компания сама трябва да прецени дали и какво да купува и припомни
правилото: продавай, когато си на върха, купувай, когато е най-ниско.
Време за купуване или време за продаване?
Според Мирослав Маринов от ПОК „Доверие“ времето за купуване
продължава. По различните борсови кодове на компаниите се виждат
котировки, които някои припознават като котировки на „Доверие“. Мога да
кажа, че това е така, потвърди Маринов.
От ING "Пенсионно осигуряване" също коментираха опцията. Анастас
Петров припомни историята на подобен въпрос, зададен на един от много
известните фонд мениджъри в света. На питането: „Кога е подходящото
време да продадем една добра акция?”, той отговорил: „Никога!”. По
същия начин, ако имате силни позитивни очаквания за стойността на
дадена компания, тогава всяко време е подходящо за купуване, добави Петров.
И от други дружества дадоха заявка за намерения, които обаче така и не обявиха публично.
След спада на борсата, наблюдатели са категорични: лошото отмина. Безспорно е обаче, че
сянката на безпокойствието и несигурността ще обитава още известно време. Предстоят и
анализи. И ново очакване. Все пак световни експерти предвещават още по-големи кризи.

