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Предговор към Четвъртото издание от Уорън Е. Бъфет 
 
 
Аз прочетох първото издание на тази книга рано през 1950-та, когато бях на деветнайсет. 
Тогава си помислих, че това беше от дълго време насам най-добрата книга за инвестира- 
нето, писана някога. Все още мисля така… 
Да инвестираш успешно през живота си не изисква изключителен коефициент на интели- 
гентност , необичайни бизнес възможности или дадености, или вътрешна информация. 
Каквото е необходимо, е „интелектуална рамка“ за взимане на решения и способността да 
се въздържиш от емоции, които могат да „корозират“ тази рамка. Тази книга прецизно и 
ясно предписва сигурната „рамка“. Вие трябва да имате „емоционална дисциплина“, т.е.  
да се въздържате от емоции. 
Ако Вие следвате поведенческите и бизнес принципите, които Греъм визира, и ако отде- 
ляте специално внимание на безценния съвет на Греъм в Глави 8 и 20, Вие ще постигнете 
високи резултати при инвестирането. Това означава повече, отколкото си очаквал. 
Дали постигаш подходящи резултати, ще зависи от усилията и интелигентността на твоето 
инвестиране, също както и от „амплитудите“ на фондовия пазар, които „взимат връх“ по 
време на инвестиционната ти кариера. Колкото по-слабо е поведението на пазара, 
толкова по-голяма е възможността за бизнес ориентирания инвеститор. Вслушайте се в 
Греъм и ще спечелите, а не просто да участвате. 



За мен Бен Греъм беше нещо далеч повече от автор или учител. Повече от който и да било 
друг човек с изключение на баща ми, той въздейства върху живота ми. Накратко казано, 
след смъртта на Бен през 1976 година, аз написах следното кратко възпоменание за него 
във „Файненшъл Аналистс Джърнъл“: „След като прочетете книгата, аз вярвам, че ще при- 
добиете някои от качествата, които предлагам за инвеститора.“ 
 
Предговор към Четвъртото издание, Бенджамин Греъм (1894 – 1976) 
 
Преди няколко години Б. Греъм, тогава почти на 80, довери на приятел мисълта, че се е на- 
дявал всеки ден да прави „нещо глуповато, нещо съзидателно и нещо щедро.“ 
Включването на тази основна цел в живота показва стремежа му да „опакова“ идеи във  
форма, която избягва парадността и егоистичността. Въпреки че неговите идеи бяха въз- 
действащи, те бяха и деликатни. 
Читателите на това списание нямат нужда от представяне на постиженията му, тъй като те 
се измерват от нивото на креативност. 
Повече от 40 години след публикацията на книгата, тази обширна структура и логика изме- 
стват неподредената и объркана дейност. Трудно е да отбележим подходящи кандидати 
за по-предна позиция в полето на анализа на сигурността. В една област, в която много  
възгледи са глуповати в продължение на седмици и месеци след публикацията. Възгледи- 
те на Бен остават адекватни и надживяват времето… 
Забележителният аспект на доминирането на Бен в неговото професионално поприще 
беше, че той постигна това без тесногръдие на мозъчната дейност, която концентрира 
цялото усилие върху отделен прост край. Това беше, по-скоро, инцидентен случай на про- 
дукт на интелекта, чиято обширност(обхватност) надхвърля дефиницията. Разбира се, аз 
никога не съм срещал човек с подобен ум. 
При това неговият трети императив – щедростта му – беше изключителна в сравнение с 
останалите. Аз опознах Бен като свой учител, мой работодател и мой приятел. Във всяко 
приятелство – просто с всички негови студенти и приятели – налице беше един абсолютно 
отворен за хората, непедантичен и щедър на идеи и време човек. А също и с висок дух. 
Ако яснотата на мислене е задължителна, няма по-добър пример за това. И ако се изиск- 
ваше окуражаване за нещо, Бен беше насреща. 
Уолтър Липмън говори за хора, които „отглеждат дървета, под които ще седят други- 
те хора.“ Бен Греъм беше просто такъв човек. 
 
 
Бележка(записка) за Бенджамин Греъм от Джейсън Цвайг 
 
Кой беше Бенджамин Греъм и защо би трябвало да се вслушаме в него? 
Греъм беше не само един от най-добрите инвеститори, живели някога; той беше и най-ве- 
ликият инвеститор – мислител за всички времена. 
Преди Греъм финансовите мениджъри се държаха много повече като занаятчии, ръково- 
дени от предчувствието, предполагаемата работа и архаични ритуали. 
Анализът на сигурността на Греъм беше книгата, която трансформира този „мъгляв кръг“ в 



модерна професия. И „Интелигентният Инвеститор“ е първата книга, в която се описва за 
индивидуални инвеститори, емоционалната рамка и аналитичните средства, които са ос- 
новни за финансовия успех. Тя остава единствената и най-добрата книга за инвестирането, 
писана някога за широката аудитория. „Интелигентният Инвеститор“ беше първата книга, 
която прочетох, когато се присъединих към сп. „Форбс“ като репортер през 1987, и бях по- 
разен от истините на Греъм, че по-рано или по-късно всички големи пазари ще завършат 
зле. Същия октомври, американските акции претърпяха техния най-лош ден в историята 
си. (Днес, след дивото разрастване на пазара, в ранните години на 90-те, и бруталността на 
пазара, която започна в 2000, „Интелигентният Инвеститор“ звучи пророчески повече от 
всякога.) 
Греъм достигна до своите виждания/заключения по трудния път: като изпита на свой гръб 
тежестта на финансовата загуба, изучавайки историята и психологията на пазарите в про- 
дължение на десетилетия. 
Той се роди като Бенджамин Гросбаум на 9-ти май 1894 в Лондон; баща му е бил дилър на 
китайски порцелан(чинии и фигурки). Семейството се премества в Ню Йорк, когато Бен е 
бил на 1 година. В началото живеят добър живот – с прислужница, готвач и френска гуве- 
рнантка, в горния край на Пето авеню. Но баща му умира през 1903, порцелановият биз- 
нес запада, и семейството клони към бедност. Майката на Бен превръща дома им в приют; 
след това, заемайки пари да търгува акции, тя почива при катастрофа през 1907. 
През останалата част от живота си, Бен опитва да си стъпи на краката, осребрявайки чек на 
стойност само 5 долара. 
За щастие, Греъм печели стипендия в Кълъмбия, където блесна неговата брилянтност. Той 
завършва през 1914, втори по успех. Преди края на последния семестър, три катедри – ан- 
глийски, философия и математически науки – го помолват да се присъедини към факул- 
тета, т.е. да остане на научна работа. Той е бил само на 20 години. Вместо на академична  
работа, Греъм решава да отиде на Уолстрийт. Той започва като счетоводител във фирма,  
търгуваща със съкровищни бонове и ценни книжа. Скоро става анализатор. После парт- 
ньор, а от дълго време впоследствие – и самонает в сферата на инвестирането.( беше ста- 
ртирал собствено инвестиционно партньорско дружество). 
Интернет-бумът не би могъл да го изненада. През април 1919, той печели 250% възвраща- 
емост още първия ден от търговията, за „Севълд Тайър“, едно ново офериране в разраст- 
ващия се автомобилен бизнес. Към октомври компанията бива уличена в измама и акции- 
те й губят стойност. 
Греъм става маестро в изследването на борсите, респ. акциите, в микроскопични, почти  
молекулярни детайли. През 1925, след продължителни доклади за нефтопроводите, той 
излиза „начисто“ със 110 долара на акция три години по-късно. 
Въпреки значителната загуба на почти 70% по време на Голямата депресия от 1929-1932  
Греъм оцелява и преминава напред, „жънейки сделки“ от „останките“ на огромния пазар. 
Няма точно определен рекорд на ранната му възвращаемост, но от 1936 до 1956 г.(когато 
се пенсионира), неговата „Греъм – Нюмън Корпорейшън“ спечели поне 14.7% годишно, 
срещу 12.2% за фондовия пазар като цяло – един от най-добрите дългосрочни резултати в 
историята на Уолстрийт. Как Греъм постигна това? Комбинирайки неговите изключителни 
интелектуални качества с феноменален здрав разум и продължителен опит. Греъм разра- 
боти своите основни принципи, които са поне толкова валидни днес, колкото бяха и по 



времето, когато е живял: 
 *Борсата не е просто по-забележителен символ на електронна търговия; тя е интерес на  
собственичеството в един същностен бизнес, с прилежаща стойност, независеща от цената 
на акцията. 
 *Пазарът е „пергел“, който винаги се върти между оптимизъм(който прави ценните кни- 
жа толкова скъпи) и неоправдан песимизъм(който ги прави толкова евтини). Интелигент- 
ният инвеститор е един реалист, който продава на оптимистите и купува от песимистите. 
 *Бъдещата стойност на всяка инвестиция е функция от нейната сегашна цена. Колкото  
по-висока цена плащате, толкова по-ниска ще бъде възвращаемостта Ви. 
 *Няма значение колко внимателни сте; единственият риск за всеки инвеститор е рискът 
да сбърка. Само при разбиране на „предела/маржина на сигурността“ според Греъм има 
успешна инвестиция. Според Греъм никога не трябва да се надплаща, колко атрактивна 
или вълнуваща изглежда инвестицията. Така можете да минимизирате вашите шансове 
за грешка. 
 *Тайната на вашия финансов успех е вътре в човека. Ако ти си критикар, невярващ във 
факта Уолстрийт, и ако инвестираш прекалено плахо, можеш да извлечеш незначително 
предимство от дори най-лошите пазари.  
Посредством развитие на дисциплина и кураж можеш да управляваш финансовата си съ- 
дба. Накрая, как твоите инвестиции се държат, е много по-малко важно, отколкото как ти  
се държиш. 
Главната цел на това ревизирано издание на „Интелигентният инвеститор“ е да приложи 
идеите на Греъм към днешните финансови пазари, като същевременно запази автентич- 
ността на текста на Греъм(с изключение на някои забележки). 
След всяка от главите на Греъм Вие ще откриете един нов коментар. В тези ръководства 
за читателите аз съм прибавил скорошни примери, които би трябвало да Ви покажат ко- 
лко релевантни и колко либерални остават принципите на Греъм в наши дни. 
Аз Ви завиждам за вълнението и удовлетворението от четенето на ръкописа на Греъм от 
пръв поглед; дори и при трети или четвърти прочит. Като всички класици, той ни направ- 
лява как да виждаме света и как да се самообразоваме. И колкото повече четеш, толкова 
повече получаваш. С Греъм като твой гид, на теб ти се гарантира, че продължително време 
ще бъдеш интелигентен инвеститор. 
 
 
Въведение: На какво се очаква да отговори тази книга 
 
 
Целта на тази книга е да осигури, в подходяща форма, ръководство за практикуване и из- 
пълнение на инвестиционната политика. Респективно ще бъде обърнато внимание на тех- 
никата за анализ на сигурността; на инвестиционните принципи и подходи. Ще осигурим 
определен брой примери на сигурността; главно страна по страна от списъка на нюйорк- 
ската фондова борса, за да бъдем в крак с последните тенденции на борсите и основните 
акции. 
Но и доста от мястото ни ще бъде определено за историческите измерения на финансови- 
те пазари, в някои случаи връщайки се отново преди много десетилетия. За да инвестираш 



интелигентно и сигурно, най-напред трябва да бъдеш въоръжен с адекватно познание как 
различните типове акции и ценни книжа са се държали при различни условия – някои от  
които, най-малкото, е вероятно да се появят отново. Никое твърдение не е така вярно и  
приложимо за Уолстрийт, както известното предупреждение на Сантаяна: „Онези, които 
не помнят миналото, повтарят грешките отново.“ 
Нашият текст е отнесен към инвеститори, различаващи се от спекуланти; и нашата първа 
задача е да акцентираме и изясним това и сега. Ние имаме правото да кажем, че това не е 
книга как да направиш милиони. Няма сигурни и точно установени пътища към богатство- 
то на Уолстрийт или другаде. Би било уместно да отбележим, какво точно сме казали за 
финансовата история – че там е налице повече от един морал. В проблемната 1929 г. Джон 
Рескъб, най-важната фигура на Уолстрийт, говори за блясъка на капитализма в една статия 
в „Лейдис Хоум Джърнъл“, озаглавена: „Всеки трябва да е богат“. Неговата теза е, че спес- 
тявания от само 15 долара на месец, инвестирани в „добри акции“, с реинвестирани диви- 
денти, биха произвели състояние от 80 хил.долара за 20 години за сметка на вложени са- 
мо 3600 долара. Ако „пророкът на „Дженъръл Мотърз“ беше прав, това наистина би било 
лесен начин за забогатяване. Дали наистина беше близко до истината? Нашата груба кал- 
кулация, базирана на обобщена инвестиция за 30 борси, използващи усреднен промиш- 
лен Дау Джоунс, показва, че предписанието на Рескъб е било последвано през 1929-1948 
година, и би следвало да е около 8500 долара в началото на 1949 г. Това е далеч от обе- 
щанието за 80000 и показва несъстоятелността на неговата прогноза. Но, като един въз- 
глед, че подобна възвращаемост е реализирана след 20-годишно производство, и по-висо- 
ко от 8% годишно. Този доклад може би е отправен като аргумент за принципа на редов- 
ното месечно потребление на силни акции, програма позната като „усредняване на стой- 
ност един долар“.(долар-разход усредняване) 
Понеже книгата ни не е за спекуланти, тя не е предназначена за онези, които търгуват на  
пазара така. Повечето от тези хора са ръководени от схеми на други механични връзки на 
детерминиране на правилните моменти да купуват и продават. Един принцип, който е ха- 
рактерен за всички „технически подходи“ е, че всеки трябва да купува, понеже борсата  
или пазарът „тръгват нагоре“ и всеки трябва да продава, когато пазарът запада. Това е то- 
чно противоположно на хармоничното чувство за бизнес, където и да е, и е най-малко ве- 
роятно да доведе до продължителен и траен успех на Уолстрийт. 
От нашия собствен над 50-годишен опит и изследвания, ние не познаваме дори един чо- 
век, който трайно и постоянно да прави пари, следвайки пазара. Не се колебаем да дек- 
ларираме, че един такъв подход е вреден, и за съжаление – популярен. Ще илюстрираме 
казаното дотук – макар и не с доказателство – посредством по-късна кратка дискусия на  
известната Дау-теория за търговия на борсовия пазар. 
От първата си публикация през 1949 година, ревизиите на „Интелигентният инвеститор“ са 
се появявали на интервали, приблизително от 5 години. При осъвременяване на настояща- 
та версия, ние ще трябва да обърнем внимание на доста голямо число нови разработки от 
1965 г. насам. Те включват: 
1. Безпрецедентно покачване на лихвения процент на високо котиращите се бонове. 
2. Спад от около 35% в ценовото равнище на водещите акции в края на 1970, месец май. 
Това беше най-големият процент на упадък за последните 30 години. (Безбройни издания 
с много по-влошено качество показаха много по-голямо „размиване“.) 



3. Тенденция към инфлация в търговията на едро и потребителските цени, което доведе 
дори до упадък в бизнеса през 1970 година. 
4. Остро развитие на конгломератните компании, франчайзни операции и др. в бизнеса и 
финансите.(Тук се имат предвид и измамите, несъществуващите имена, използването на 
чужди банки и др.) 
5. Банкрутът на нашата най-голяма железница, извънредните кратко- и дългосрочни задъ- 
лжения на много силни в миналото компании; и дори притесняващият проблем с платежо- 
способността между финансовите къщи на Уолстрийт. 
6. Предизвикателството на „представителната сила“ в мениджмънта на инвестиционните 
фондове, вкл. някои тръстови фондове с дискусионни/съмнителни резултати. 
Тези феномени ще изискват нашето внимателно определяне, и някои ще изискват проме- 
ни от предишното издание. Ръководните принципи на интелигентното инвестиране не се 
променят от дсетилетие на десетилетие, но приложението им трябва да бъде адаптирано 
към отбелязаните промени във финансовите механизми и климат. 
Последното твърдение беше подложено на тест по време на писането на настоящото из- 
дание , за пръв път завършено през януари 1971 г. 
По онова време DJIA( Дау Джоунс ) се възстановяваше от спада на 632 през 1970 и се 
отправяше към високото ниво от 951 през 1971, с оптимизъм. Когато последното издание  
беше приключено, през ноември 1971 година, пазарът отново беше в упадък, водещ до 
797 Дау Джоунс с непредсказуемо бъдеще.  
Ние не позволихме на тези промени да въздействат на нашето отношение относно инте- 
лигентното инвестиране, което отношение остава основно непроменено от първото изда- 
ние от 1949г.  
Продължаващият упадък на пазара през 1969-70 би трябвало да доведе до илюзия за ня- 
какво ниво през последните две десетилетия. Илюзията беше, че основните акции биха 
могли да бъдат купени по всяко време и на всякаква цена, не непременно с цел печалба, 
но и на загуба с надеждата пазарът отново да се подобри. Това беше прекалено хубаво, 
за да е вярно. В далечното минало фондовият пазар беше обърнат с лице към нормалната 
възвращаемост , с чувството за единодействие между спекуланти и фондови инвеститори. 
В областта на вторични и такива от трето ниво акции, респективно на наскоро „затънали“ 
предприятия, това беше катастрофално. Не беше нищо ново само по себе си – това беше  
се случило през 1961-1962. Очевидно големият ентусиазъм е подходящ някъде другаде, 
но на Уолстрийт може да доведе до бедствие. 
Основният въпрос, на който трябва да обърнем внимание, е огромният ръст в лихвения 
процент на първокласните(първокачествените) бонове. От късната 1967 инвеститорът е 
бил способен да постигне повече от два пъти повече доход от подобни бонове, отколкото 
от дивидентите на представени акции. В началото на 1972 възвращаемостта беше 7.19% 
на висококотиращите се бонове срещу 2.76% за индустриалните акции. (Това е сравнено с 
4.40% и 2.92% в края на 1964г.) Трудно е да се допусне, че когато писахме за пръв път кни- 
гата през 1949, фигурите бяха почти точно противоположни. 
В предишните издания ние сме отбелязали, че поне 25% от консервативното инвеститор- 
ско портфолио трябва да е в основни акции, дори 50/50. Ние сега трябва да се замислим 
върху това. Естествено, въпросът за продължаващата инфлация ще бъде от голяма важ- 
ност при разработване на нашите решения. Цяла глава ще бъде отделена на тази диску- 



сия.  
В миналото ние сме правили основно сравнение между два типа инвеститори, за които 
тази книга е адресирана – „отбранителни“(консервативни) и „предприемчиви“(творящи) 
Отбранителните(пасивните) инвеститори ще гледат да не допуснат сериозни грешки или  
загуби. Тяхната основна цел ще бъде свобода от усилие, раздразнение и нуждата да се 
взимат чести решения. Детерминиращата(определящата) същност на предприемчивите 
(още активни, агресивни инвеститори) е тяхната воля и желание да отделят време и уси- 
лия за избора на варианти, които са едновременно интелигентни и атрактивни, повече 
от средното. От много десетилетия насам предприемчивите инвеститори биха могли да 
очакват цялостна, глобална награда за техните допълнителни умения и усилия под фор- 
мата на по-добра средна възвращаемост, отколкото е постигната от пасивния инвеститор. 
Ние имаме някои съмнения дали това е така при съвременните условия. Но следващата 
година или години след май може да е различно. Ние съответно ще продължаваме да от- 
деляме внимание на възможностите за активно инвестиране, тъй като те съществуват и в 
предишни периоди и могат да се върнат. 
От дълго време се шири възгледът, че изкуството на успешното инвестиране „почива“ 
първо на избора на онези индустрии, които е най-вероятно да се разраснат в бъдеще и  
след това на идентифициране на най-обещаващите компании в тези индустрии. 
Например, интелигентни инвеститори или техни интелигентни съветници от дълго време 
разпознаха огромния потенциал на компютърната индустрия като цяло, и на „Ай Би Ем“ в 
частност. И подобно на кръга от други растящи индустрии и растящи компании. Но това не 
е толкова лесно, както изглежда в ретроспекция. 
За да достигнем до тази изходна точка, нека прибавим тук параграф, който сме включили 
най-напред в изданието от 1949г. на тази книга. 
Подобен инвеститор например може да бъде купувач на акции във въздушния транспорт, 
защото той вярва в брилянтното им бъдеще, повече отколкото в пазарните трендове/тен- 
денции. За този тип инвеститори стойността на нашата книга е в нейните предупреждения 
срещу този начин на инвестиране, отколкото в която и да било позитивна техника, която 
ще му помогне „да извърви пътя“. 
Провалите са се оказали в частност опасни в индустрията, която предложихме. Разбира се, 
лесно е да се предскаже, че обемът на въздушния трафик ще нарасне през годините. 
Заради този фактор техните акции стават предпочитан избор на инвестиционните фондове 
Но въпреки експанзията на приходите – с крачка по-голяма от тази в компютърната инду- 
стрия – една комбинация от технологични проблеми и свръхнарастване на капацитета во- 
дят до катастрофални загуби, и това е отразено във фигурите.  
През 1970 г. въпреки скока в графика, въздушните линии регистрираха загуба от поне 200 
млн. долара за техните акционери. (Те бяха показали загуби също през 1945 и 1961г.)  
Акциите на тези компании още веднъж показаха по-голям упадък през 1969-70г., отколко- 
то бе характерно за пазара като цяло. Докладът показва, че дори високоплатени експерти 
на пълно работно време от взаимните фондове грешаха за ясното краткосрочно бъдеще 
на една основна и неизотерична индустрия. 
От друга страна, докато инвестиционните фондове имаха ясни инвестиции и печалби в „Ай 
Би Ем“, комбинацията от тяхната необосновано висока цена и невъзможността да оправ- 
даят ръста, предотврати да имат повече от 3% представяне във фондовете. Оттук ефектът 



на този отличен избор и техните цялостни резултати достигнаха разминаване. Нещо пове- 
че – много, ако не повечето – от техните инвестиции в компютърни компании, различни от 
„Ай Би Ем“, се оказаха непечеливши. 
От тези два обширни примера ние описваме/подчертаваме две неща за нашите читатели: 
1. Очевидни перспективи за физически растеж в бизнеса не водят непременно до очевид- 
ни печалби за инвеститори. 
2. Експертите нямат свързани пътища за селектиране и концентриране върху най-обеща- 
ващите компании в най-обещаващите индустрии. 
Авторът не следва този подход в своята финансова кариера като финансов мениджър и не 
може да предложи нито специфично ръководство, нито окуражаване на онези, които биха 
искали да го опитат. 
Какво тогава целим с тази книга?  
Нашата основна задача е да ръководим читателите срещу областите на грешка и да разви- 
ем политики, с които той ще се чувства комфортно. Ние ще кажем доста малко за психо- 
логията на инвеститорите. И наистина, основният проблем за инвеститора(и най-лошият 
му враг) , е вероятността да бъде себе си. (Грешката, скъпи инвеститоре, не е в звездите 
или в акциите, а в нас.) Това е доказано през последните десетилетия и е основна истина 
за консервативните инвеститори. С доказателствата, примерите ние се надяваме да помо- 
гнем на нашите читатели да създадат сигурни мозъчни и емоционални устои за техните 
инвестиционни решения. Ние сме видели много повече направени и съхранени пари от 
обикновени хора, които могат да се владеят емоционално, отколкото от онези, които про- 
пиляват своите качества, дори да са имали широки финансови, счетоводни и познания за 
фондовите пазари. 
Допълнително ние се надяваме да внедрим в читателя тенденция за измерване и 
количество. В 99 от 100 случаи ние бихме могли да кажем, че има цена, на която да се про- 
даде и цена, на която да се купува. Навикът на свързване какво може да бъде платено и 
какво може да бъде предложено е безценно умение в инвестирането.  
В статия за женско списание преди много години ние посъветвахме читателите да купят  
техни акции, както купуват техните зеленчуци, не както купуват техния парфюм. Истински- 
те убийствени загуби на клиентите няколко години(и в много подобни случаи преди това) 
бяха реализирани в онези фондови пазари, където купувачът забрави да попита: Колко? 
През юни 1970 въпросът „Колко?“ би могъл да получи отговор от магическата фигура 
9.40% - но сега е паднал на около 7.3%, но дори тази възвращаемост ни кара да се запита- 
ме: „Защо даваме някакъв друг отговор?“ Но налице са много възможни отговори, и това 
трябва да бъде внимателно отчетено. Освен това, ние повтаряме, че и ние, и нашите чита- 
тели трябва да бъдем предварително подготвени за възможно най-различни условия, от, 
да речем 1973-1977. 
Затова ние ще представим детайлно позитивна програма за фондово инвестиране, част от 
която е и за двете класи инвеститори, и част от която е за предприемаческите(активните) 
инвеститори. Достатъчно любопитно е, че ние ще предложим като едно от нашите основ- 
ни изисквания, че нашите читатели се ограничават с резултати, продаващи недалеч от  
стойността на актива. Причината за този демодиран подход е и практическа, и психологи- 
ческа. Опитът ни е показал, че когато има много добре растящи компании, купувачът на 
подобни акции ще е по-зависим от пазара и промените в него. Обратно, инвестиралият в 



акции на публични компании, е по-малко зависим от пазарните флуктуации и очаква по- 
малка възвращаемост. Алтернативният резултат от подобна консервативна политика е ве- 
роятността да се печели по-сигурно. 
Изкуството да инвестираш има една характеристика, която не е оценена, както подобава. 
Неочакваният резултат може да бъде постигнат от редовия/обикновения инвеститор с ми- 
нимум усилие и познания/пригодност; но за да се подобри това, се изисква повече от ру- 
тина и прозрение. Ако рядко се опитваш да прокараш поне малко допълнително познание 
и съобразителност в инвестиционната си програма, вместо да реализираш малко по-доб- 
ри от нормалните резултати, ти може би ще откриеш, че си направил по-лошото. 
Както и който и да е – посредством просто купуване и задържане на „представителния  
лист“ , може да изравни така стойностите и да печели малко. Типичен пример за интели- 
гентни хора са тези, които постигат големи печалби(обем печалба). Дори множеството 
инвестиционни фондове, с техния опитен персонал, не се представят толкова добре, както 
целия пазар през годините. 
При писането на тази книга ние се опитахме да Ви предпазим от ключовите провали при 
инвестирането. Изводите от простата портфейлна политика бяха отчетени – потребление- 
то на високо котиращи се акции плюс диверсифицирания лист на основните водещи ак- 
ции – които всеки инвеститор може да открие с минимум експертна намеса. Авантюрата 
извън това беше представена и с областта на темперамента. Преди предприемането на 
нещо, инвеститорът би трябвало да се чувства сигурен в себе си и съветниците си – в част- 
ност дали те имат ясна концепция за разликите между инвестиране и спекулация, и между 
пазарна цена и действителна стойност.  
Силният подход при инвестиране, основно базиран върху принципа на „предела на сигур- 
ността“, ще бъде възнаграден. При това да се инвестира активно, отколкото „да се обират 
сигурните плодове“ на отбранителното инвестиране, не би трябвало да се предприема без 
самооценка. 
И накрая, финална ретроспективна мисъл. Когато младият автор отива на Уолстрийт през 
юни 1914, никой не е имал представа какво ще се случи в следващите 50 години. Сега, 
през 1972, ние се смятаме за най-богатата и мощна държава в света, но без ясно виждане 
за глобалните проблеми в бъдещето. Ако отделим внимание на американския опит в ин- 
вестирането, налице е някакъв комфорт от последните 57 години. Преминавайки през по- 
уките и случаи, като земетръс те не бяха предсказани. Интелигентното и уместно инвести- 
ране води до такива резултати. Ние трябва да действаме така и в бъдеще. 
Бележка за читателите: Това не е книга за цялостна финансова политика на спестители и 
инвеститори; тя се свързва единствено със сигурностите при инвестиране в ценни книжа и 
акции. Следователно ние няма да дискутираме подобни важни неща като спестявания и 
срочни депозити, кредитни сметки, застраховка живот, годишни вноски и ипотеки на нед- 
вижимо имущество или дялови участия. Читателят трябва да знае, че думата „сега“ се от- 
нася за късната 1971 или ранната 1972. 
 
 
Коментар върху въведението 
 
„Ако си построил крепости/кули във въздуха, твоята работа не е загуба на време; това е то- 



чно, където трябва да бъдат. Сега постави основите под тях.“ 
                                        Хенри Дейвид Торо, Уолдън 
 
 
Отбележете, че Греъм афишира от началото, че тази книга няма да помогне как да се 
„пребори“ пазара. Никоя книга не може. Вместо това, тази книга ще Ви научи на три 
неща:  
 *как можете да минимизирате шансовете за понасяне на загуби; 
 *как можете да максимизирате шансовете за постигане на трайни успехи; 
 *как да контролирате собственото си поведение, което пречи на повечето инвеститори 
да разгърнат собствения си потенциал. 
Връщайки се в годините на бум от 90-те, когато ни се струваше, че технологичните пазари 
удвояват стойността си всеки ден, възможността да загубиш почти всичко изглеждаше аб- 
сурд. 
Но към края на 2002 много от интернет- и телекомуникационните книжа бяха загубили 95 
процента от стойността си или повече дори. След като веднъж си загубил 95% от парите си 
ти трябва да постигнеш 1900% възвращаемост, просто за да се върнеш там, където си бил. 
Предприемането на глупав риск може да те „вмъкне“ толкова дълбоко в „дупката“, че е 
малко вероятно да излезеш оттам. Ето защо Греъм постоянно намеква за необходимостта 
от избягване на загуби – не само в Глави 6,14 и 20, но и другаде. 
Но без значение колко си внимателен, цената на твоите инвестиции ще падне/пада от вре- 
ме на време. Понеже никой не може да елиминира този риск, Греъм ще Ви покаже как да 
го управлявате – и как да държите под контрол страховете си. 
 
                  Интелигентен инвеститор ли си? 
 
Сега нека отговорим на жизнено важен въпрос. Какво точно разбира Греъм под „интели- 
гентен инвеститор“? 
Връщайки се към първото издание на тази книга, Греъм дефинира понятието и изяснява, 
че този вид интелигентност няма нищо общо с коефициента на интелигентност или САТ-то- 
чките. Тази интелигентност на инвестиране просто означава да бъдеш внимателен, дисци- 
плиниран и готов да учиш; ти трябва също така да потискаш емоциите си и да разсъжда- 
ваш сам. Интелигентността на инвестиране, обяснява Греъм, е „подготовка повече на ха- 
рактера, отколкото на мозъка“. 
Има доказателство, че високият коефициент на интелигентност и по-високото образование 
не правят един инвеститор интелигентен. През 1998г., „Управление на дългосрочния капи- 
тал“ (име на компания), фонд от батальон математици, компютърни специалисти и двама 
икономисти, носители на Нобелова награда, загубиха повече от 2 билиона долара в про- 
дължение на седмици при залагане, че пазарът ще се върне в нормално положение. Но  
точно обратното – пазарът на бонове продължи да се влошава и стана „по-ненормален“; 
и LTCM беше заел толкова много пари, че неговият колапс почти разби цялата финансова 
система. 
И връщайки се през пролетта на 1720г., Сър Айзък Нютън, притежаваше дялове в „Саут Сий 
Къмпани“, най-горещата акция в Англия. Усещайки, че пазарът излиза извън контрол, ве- 



ликият физик заключи, че би могъл да изчисли движението на небесните тела, но не и лу- 
достта на хората. Нютън направи дъмпинг на акциите си, реализирайки 100% печалба; об- 
що 7000 британски паунда. Но само месеци по-късно, в изблик на ентусиазъм от пазара, 
Нютън скочи „обратно“ на много по-висока цена; и загуби 20000 лири(или повече от 3 млн 
сегашни пари). През останалата част от живота си той забрани на когото и да било да от- 
варя дума за „Саут Сий“, т.е. да споменава думите „Саут Сий“ в негово присъствие. 
Сър Айзък Нютън беше един от най-интелигентните хора, живели някога. Но, по разбира- 
нията на Греъм, Нютън е далеч от представата за „интелигентен инвеститор“. Да оставим 
какво говорят хората – най-големият учен в света се държа като глупак. Казано с други ду- 
ми, ако си загубил толкова много, не е защото си глупав. Това е защото, като Айзък Нютън 
не си развил финансова дисциплина. И най-вече – емоционална дисциплина, която успеш- 
ното инвестиране изисква. В Глава 8, Греъм описва как да подсилим своята интелигент- 
ност чрез потискане на емоциите си и неподдавайки се на ирационалността на пазара. Ето 
защо да бъдеш интелигентен инвеститор е повече въпрос на „характер“, отколкото на  
„мозък“. 
 
 
                      Хроника на бедствието 
 
 
Нека сега да отделим внимание на някои от основните финансови развития на изминалите 
няколко години: 
1. Най-лошата пазарна ситуация от времето на Голямата депресия (щатските акции губят 
50.2% от стойността си, или 7.4 трилиона щатски долара между март 2000 и октомври 2002 
година). 
2. Далеч по-голямото пропадане цените на акциите на най-горещите „компании на 90-те, 
вкл. AOL, Cisco, JDS Uniphase, Lucent и Qualcomm – плюс деструкцията на стотици от интер- 
нет-акциите. 
3. Обвиненията в огромна финансова измама на някои от най-големите и всяващи респект 
Корпорации в Америка, вкл. „Енрон“, „Тайкоу“и „Ксерокс“. 
4. Банкрутите на компании като „Консеко“, „Глоубъл Кросинг“, и „УърлдКом“. 
5. Съмненията, че счетоводни фирми „имат пръст“ във влошаването на пазара и заблужда- 
ването на инвестиционното общество. 
6. Разходите, които направиха топ-мениджърите, „източили“ стотици милиони долари за  
собствена полза или облага. 
7. Доказателство, че анализаторите на сигурността на Уолстрийт позволиха да бъдат 
обявени за „боклук“ акции, които иначе са печеливши. 
8. Фондовият пазар, дори и след тази „кървава баня“, като че ли е надценен по историчес- 
ки причини, много експерти предполагат, че акциите повече няма да падат. 
9. Упадъкът на лихвените проценти, който бе оставил инвеститорите без атрактивна алтер- 
натива на акциите. 
10. Една инвестиционна среда, характеризираща се с появата на международен, глобален 
тероризъм и войната в Средния Изток. 



Много от тези неблагоприятни факти биха могли да бъдат избегнати, и бяха, от 
инвеститори, които се ръководеха от принципите на Греъм. Както Греъм отбелязва, 
„докато ентусиазмът е необходим за постигане резултати другаде, на Уолстрийт той по- 
чти винаги води до бедствие.“ 
Чрез оставяйки се а бъдат подведени по интернет-акциите, по големите „растежни“ ак- 
Ции, по акциите като цяло, повечето хора направиха същите глупави грешки като Айзък 
Нютън. Те оставят решенията на други инвеститори да определят техните собствени. Те 
игнорираха предупреждението на Греъм, че „истинските ужасни загуби“ винаги стават, 
след като купувачът забравя да попита: Колко?“ Най-болезнено от всичкото е, при загуба- 
та на самоконтрол(когато е необходим), че тези хора доказват убеждението на Греъм, че 
„инвеститорът има един основен проблем – и най-лош враг – вероятно е да бъде себе си“. 
 
 
              Сигурните неща, които се оказаха неверни 
 
 
Много от онези хора бяха подведени о технологията и Интернет-акциите, вярвайки,че 
високотехнологичният бум ще продължи завинаги: 
*В средата на 1999, след спечелване на 117.3% възвращаемост само за първите пет месе- 
ца на годината, Александър Чеунг, портфейлен мениджър на „Монумент Интернет Фонд“, 
предсказа, че неговият фонд би спечелил 50% на година през следващите 3 до 5 години, и 
годишно средно 35% през следващите 20 години. 
*След възхода на неговия „Америндо Текнолъджи Фонд“ от невероятните 248.9%  през 
1999, портфейлният мениджър Алберто Вилар се изсмя на всеки, готов да постави под съ- 
мнение Интернет като „вечна машина за правене на пари“. Вилар сравни себе си с „Пор- 
ше“, а противниците си – с кон или бъги. „Не харесвате десетократно по-големите възмож- 
ности? Тогава отидете при друг.“ 
*През февруари 2000 година мениджърът Джеймс Креймър прокламира, че интернет-ком- 
паниите са „единствено тези, имащи стойност в настоящия момент“. Тези „победители в  
новия свят (както ги нарече той) са единствените, които придобиват по-висока стойност 
в добри и лоши дни“. Креймър дори нападна Греъм: „Ти трябва да захвърлиш всички тези  
матрици и формули и текстове, които са съществували преди Мрежата (интернет)…Ако  
използвахме постановките, на които ни учеха Греъм и Дод, ние не бихме имали качествен 
мениджмънт.“ 
Всички тези т.нар. „експерти“ игнорираха думите на Греъм като предупреждение: „Очеви- 
дните перспективи за физически растеж в бизнеса не водят непременно до очевидни пе- 
чалби за инвеститорите.“ Колкото и лесно е в някои случаи да се предскаже коя индустрия 
ще се развие най-бързо, това предсказание не дава и ясна представа дали и повечето от  
другите инвеститори очакват същото. При положение, че всеки решава, че дадена индуст- 
рия е „очевидно“ най-добрата за инвестиране, цените на нейните акции се биха покачили 
толкова много, че бъдещата възвращаемост неминуемо ще падне. 
Засега, най-малкото никой не се стреми да предсказва, че технологията ще бъде индуст- 
рията с най-висок ръст в света и за бъдеще. Но със сигурност запомнете, че: Хората, които 



сега твърдят, че следващото „сигурно нещо“ ще бъде здравеопазването, или енергията, 
или недвижимите имоти, или златото, няма в края на краищата да се окажат по-прави, 
отколкото защитниците на високите технологии. 
 
           „Сребърна подплата“ ( „обшивка“ – преносен смисъл ) 
           
 
Ако никоя цена не ни се струваше толкова висока за акции през 90-те, в 2003 ние достигна- 
хме точката, при която няма цена, която да е достатъчно ниска. „Пергелът“ се е завъртял,  
както естествено знаеше Греъм, от ирационален делириум/въодушевление до неоправ- 
дан песимизъм. През 2002, инвеститорите „инкасираха загуби“ за 27 билиона щатски до- 
лара от фондове, и според едно изследване на „Секюрити Индъстри Асосиейшън“, 1 от 
всеки 10 инвеститора е орязал разходите си за инвестиране в акции поне с 25%. 
Същите хора, които бяха въодушевени да купуват акции в късните години на миналия век 
(90-те), когато цената на тези акции се покачваше, и затова те ставаха по-скъпи; продадоха 
Акции, когато цената им падна и станаха по-евтини. 
Както Греъм показва в Глава 8 по брилянтен начин, това е точно „връщане назад“. Интели- 
гентният инвеститор предполага, че акциите стават по-рискови (не по-малко) , отколкото  
тяхната цена расте – и по-малко рисковани(не повече), когато цените падат. 
Интелигентният инвеститор се страхува(опасява) от „преситен пазар“, понеже това прави  
по-вероятно акциите да бъдат купени. И обратно, толкова продължително, колкото дър- 
жиш пари в брой за харчене, ти би трябвало да приветстваш „разреден пазар“, тъй като 
той поставя акциите обратно за продажба. Така че отдъхнете си: Смъртта на преситения 
пазар не е толкова лошо, колкото се твърди и вярва. Адмирации към упадъка в цените на 
акциите; сега е определено по-сигурно и смислено време да се правят пари или гради бо- 
гатство. Прочети, чети и нека Греъм ти покаже как. 
 
 
 
 
  
 
Глава 1:  Инвестиране срещу Спекулация: Резултати, които трябва да се очакват от 
        Интелигентния инвеститор 
 
Тази глава ще „изведе“ гледните точки, които ще бъдат поставени в контекста на тази 
книга. В частност ние искаме да разработим като „изход“ наша концепция на наша порт- 
фейлна политика за индивидуално професионално инвестиране. 
 
Инвестиция срещу Спекулация 
 
Какво разбираме под „инвеститор“?  
В цялата книга понятието ще бъде използвано като противоположност на „спекулант“. Ако 
се върнем обратно в далечната 1934, в нашата книга „Анализ на сигурността“, ние пости- 



гнахме прецизна формулировка на разликата между двете, както следва: „Една инвести- 
ционна операция е тази, която на базата на анализ, обещава сигурност на принципала и  
адекватна възвращаемост. Операция, която не посреща тези изисквания, е спекулативна.“ 
Докато ние използвахме тази дефиниция в продължение на 38 години, се забелязат ради- 
кални промени, които се случиха в употребата на понятието „инвеститор“ по време на то- 
зи период от време. 
След Голямата депресия от 1929-32г. всички основни акции бяха „отнесени“ към спекула- 
тивните по своята природа. (Един водещ авторитет/капацитет твърдеше, че само боновете 
биха могли да бъдат купени за инвестиция.) Така тогава ние трябваше да защитим нашата 
дефиниция срещу обвинението, че тя дава твърде широк поглед на концепцията за инвес- 
тиране. 
Сега нашето съдържание придобива малко по-различен вид. Ние трябва да предпазим на- 
шите читатели от възприемането на основния жаргон, приложим към понятието „инвести- 
тор“ за всеки и който и да е на фондовия пазар. В нашето последно издание ние постави- 
хме следното заглавие на челната статия на водещия ни финансов журнал през юни 1962: 
малките инвеститори намаляват, те продават краткосрочно 
През октомври 1970 същото списание претърпя една редакторска критика за т.нар. инвес- 
титори, които по това време напираха от „купуващата страна“. 
Тези примери добре илюстрираха объркването, което е било доминиращо в продължение 
на много години в употребата на думите „инвестиране“ и „спекулация“.  
Да помислим върху предложената от нас дефиниция, дадена по-горе, и да я сравним с про 
дажбата на няколко дяла акции от един неопитен член на обществото, който даже не при- 
тежава каквото продава, и който има някакво голямо емоционално предчувствие, че ще е 
способен да купи обратно на много ниска цена. (Това не е несвързано; да отбележим, че 
когато през 1962 статията се появи, пазарът беше вече регистрирал упадък от голям мащаб 
и не беше готов за по-голям скок.) 
Това беше по-жалко време от когато и да било за краткосрочното продаване.  В един по- 
общ смисъл, по-късно използваната фраза „отпадъчни инвеститори“ може да бъде отнесе- 
на като насмешлива противоположност в понятието – нещо като „крадец“. 
Вестникът разработи думата „инвеститор“ в тези примери, защото в лесния език на Уол- 
Стрийт, всеки, който купува или продава „на сигурно“, е станал инвеститор, независимо 
какво той купува (или за каква цел), на каква цена, или дали за кеш или на маржин/пре- 
дел. Сравнете това с отношението на обществото към акциите през 1948 година. За поло- 
вината това бе „несигурно“, „хазарт“, а за другата половина – „не съм съгласен с това.“ 
Това е наистина иронично(неизненадващо), че потреблението на основни акции от раз- 
лични видове беше отнесено като спекулативно или рисковано във време, когато те се  
продаваха на най-атрактивни цени и с това влязоха в историята; противоположно на фа- 
кта, че бяха определени като рисковани ( на база минал опит); по-късно се превърнаха 
в „инвестиции“, и пионерите,които купуваха – в „инвеститори“. 
Връзката между инвестиция и спекулация в основни фондове винаги е била полезна и 
нейното пренебрегване е резултат на относителността. Често сме казвали, че Уолстрийт 
като институция трябва да бъде „посъветван“ да проучи тази връзка и да я направи дос- 
тояние на широката публика. В противен случай, фондовите борси могат някой ден да 
претърпят много спекулативни загуби, срещу които пострадалите не са били предупреде- 



ни предварително. Иронично, още веднъж, повечето вдъхновение на някои фирми – 
фондови борси, като че ли е дошло от спекулативните основни фондове в техните ка- 
питалови фондове. Ние вярваме, че читателят на тази книга ще постигне съвършено  
ясна идея за рисковете в основните фондови задължения – рискове, които са неотделими 
от възможностите за печалба, която те предлагат. И двете трябва да се имат предвид при 
калкулациите на инвеститора. 
Това, което току-що отбелязахме, че може да няма по-продължително нещо от чистата ин- 
вестиция по отношение на основните фондове – с чувството, че някой може винаги да по- 
чака да ги купи на цена без риск на пазара или „заявителна“ загуба; достатъчно голяма, за 
да предизвика шум. В повечето периоди инвеститорът трябва да разпознава съществува- 
нето на спекулативен фактор в основните фондове. Негова задача е да държи този компо- 
нент в минимални граници, и да бъде финансово и психологически подготвен за кратко-  
или дългосрочни резултати. 
Два параграфа би трябвало да бъдат допълнени за фондовата спекулация. Нежеланата/не- 
преднамерената спекулация нито е нелегална, нито е неморална, нито (за повечето хора) 
утежняваща/обременяваща. Повече от това, някои спекулации са необходими, и неизбеж- 
ни, защото в много ситуации има възможности и за печалба, и за загуба, и рисковете тряб- 
ва да бъдат определени от някого. Има интелигентна спекулация, както има и интелигент- 
но инвестиране. Но има и много пътища за неинтелигентна спекулация. Основните видове 
неинтелигентна спекулация са: (1) спекулация, когато мислиш, че инвестираш; (2) спекула- 
ция при липса на знания и опит/умения за инвестиране; (3) рискувайки повече пари за спе 
кулация, отколкото може да загубиш. 
Съгласно нашия консервативен поглед, всеки професионалист, който „оперира“ на „пре- 
дела“ би трябвало да разпознае спекулацията; и задължение на брокера е да го посъветва 
или предупреди.  
И всеки, който купува т.нар. „горещ фондов резултат“, или потребява по някакъв начин 
подобни, е или спекулация, или хазарт. Спекулацията е винаги очарователна, и може да 
бъде голямо удоволствие, когато си „начело“(водиш играта). Ако искаш да опиташ късме- 
та си, имай предвид, че малкото е по-добро – влагай своя капитал в отделен фонд за тази 
цел. Никога не добавяй още пари към тази сметка, просто защото пазарът се е „завъртял“. 
( Настъпило е време да изтеглиш пари от спекулативния фонд.) Никога не поставяй своите 
спекулативни и инвестиционни операции в една и съща сметка, нито в която и да е част от 
съзнанието ти. 
 
   Резултати, които трябва да бъдат очаквани от Отбранителния/Защитния инвеститор 
 
Ние вече дефинирахме отбранителния инвеститор като ориентиран главно към сигурност- 
та плюс свобода от грижата. Основно какъв курс трябва да следва и каква възвращаемост 
може да очаква, при „средни нормални условия“ – ако подобни условия наистина същест- 
вуват?  
За да отговорим на тези въпроси, ние ще предложим какво написахме за субекта преди 7 
години, после – какво се промени оттогава в прилежащите фактори, управляващи инвести- 
тора към очаквана възвращаемост, и накрая – какво би трябвало да направи и какво би 
трябвало да очаква от днешния ден (ранната 1972); тези условия. 



1. Какво казахме преди 6 години.  
Ние препоръчахме инвеститорът да балансира между две високо котиращи се акции и во- 
дещите основни акции; че пропорцията не трябва да бъде по-малка от 25% или повече, 
държана в бонове; и не трябва да бъде повече от 75%; да е „истинска“ за компонента на ос 
новните фондове; че най-простият и лесен начин е да поддържа 50/50 пропорция между 
двете; с нагласата да се върне към равновесие, когато пазарните колебания са 5%. Като ед- 
на алтернативна политика, той може да избере да намали компонента на основните фон- 
дови акции до 25%, ако почувства, че пазарът е бил достатъчно висок; и обратно – до мак- 
симума от 75%, „ако е почувствал, че упадъкът във фондовите цени ги е направил показа- 
телно атрактивни“. 
През 1965 инвеститорът може да постигне около 4 ½ % от високо котиращите се облагаеми 
бонове и 3 ½ % от добрите нетаксуващи се бонове. Дивидентната възвращаемост на воде- 
щите основни фондове ( с Дау на 892 ) беше само около 3.2%. Този и други факти „предло- 
жиха“ предупреждение. Ние въведохме, че при „нормални нива на пазара“, инвеститорът 
би трябвало да бъде способен да постигне отбелязана дивидентна възвращаемост между 
3 ½ и 4 ½ % , към което трябва да се прибави стабилно повишаване на прилежащата стой- 
ност (и при „нормална пазарна цена“) на представителния фондов лист от почти същото  
количество, давайки възвращаемост от дивиденти и очаквания, комбинирани с около 7 ½ 
% на година. 50/50 разделението би могло да доведе до 6% печалба преди облагането на  
дохода. Ние добавихме, че фондовият компонент би трябвало да изведе чиста степен на 
защита срещу загубата на покупателна сила, причинена от голяма инфлация. 
Би трябвало да се отбележи, че горните аритметични очаквания на много по-ниско ниво  
на авансиране във фондовия пазар са по-големи, отколкото са били реализирани между 
1949 и 1964 година. Онова ниво е усреднило добра сделка, повече от 10% за отбелязани- 
те фондове. Като цяло и основно беше насочено към вид гаранция, която подобни удо- 
влетворяващи резултати биха могли да се изчислят в бъдеще. Малцина желаеха сериозно 
да определят възможността високото ниво на авансиране в миналото да значи, че цените 
сега са толкова високи, и оттук, че „прекрасните“ резултати от 1949г. биха въздействали не 
за много добри, а за лоши резултати за бъдещето.“ 
2. Какво се е случило от 1964 насам 
 
Кардиналната промяна от 1964 насам беше на лихвените проценти на първокласните цен- 
ни книжа до високи нива, въпреки че това е възстановяване от най-ниските цени от 1970г. 
Постигнатата възвращаемост сега е около 7 ½ % и дори повече, срещу 4 ½ % през 1964. В 
същото време възвращаемостта от дивиденти на Дау-акции имаше откровено предимст- 
во по време на упадъка от 1969-1970, но както ние пишем, (при Дау на 900) това е по-мал- 
ко от 3.5% срещу 3.2% в края на 1964. Промяната в лихвените нива „произведе“ максима- 
лен упадък от около 38% в пазарната цена на средносрочните(около 20г.) книжа по време 
на периода. 
Налице е парадоксален аспект на тези развития. През 1964 ние дискутирахме надълго въз- 
можността цената на акциите да бъде толкова висока и субект респективно на сериозен 
упадък. Но не определихме специфично възможността същото да се случи с цената на ви- 
сококласните акции.(Никой друг не знаеше това.) Ние предупредихме(на стр.90), че дълго- 
срочната акция може широко да варира в цената като резултат от промените в лихвените 



нива. Осветлявайки това, което се случи, ние мислим, че това е предупреждение – със съо- 
тветни примери – приложени. Като факт е, че ако инвеститорът беше вложил сума при Дау 
Джоунс на затваряща цена от 874 през 1964, той би имал малка печалба(нещичко) през къ- 
сната 1971; дори при най-ниското ниво(631) през 1970 неговата индикирана загуба би би- 
ла по-малко, отколкото при добри дългосрочни акции. От друга страна, ако той беше пре- 
върнал своите инвестиции в американски спестовни влогове, краткосрочни корпоративни 
книжа, или спестовни сметки, той не би загубил от пазарната стойност по време на перио- 
да, и би се радвал на по-висока възвращаемост на приходите, отколкото се очаква от доб- 
рите акции. Нещата се преобърнаха; затова „кеш-еквивалентите“ през 1964 се оказаха по- 
добри инвестиции от основните акции – въпреки инфлацията и обратно на теорията. Упа- 
дъкът в заявената стойност на добри дългосрочни книжа беше в резултат на развитието на 
паричния пазар. 
Това е просто една от безкрайните серии от експерименти във времето, които са демонст- 
рирали, че бъдещето на сигурните цени е непредсказуемо. Почти винаги книжа са били 
обезценени по-малко, отколкото акции на борсата; и затова инвеститорите биха могли да 
купят добри книжа, без да се притесняват за промените в пазарната им стойност. Налице 
са няколко изключения от това правило, и периодът след 1964 доказа това. Ние ще има  
много какво да кажем за промяната в цените на книжата в по-късна глава. (от книгата) 
 
 
3. Очаквания и политика през късната 1971 и ранната 1972 
 
Към края на 1971 беше възможно да се спечели 8% облагаема лихва при добри средно- 
срочни корпоративни ценни книжа , и 5.7 % необлагаеми при добро състояние на 
общинските. В краткосрочен план инвеститорът би могъл да реализира около 6% от аме- 
рикански правителствени(ценни книжа) в продължение на 5 години. В посочения случай 
купувачът не е било необходимо да се концентрира върху възможна загуба в пазарната 
стойност , тъй като е налице сигурна възвращаемост, вкл. тези 6% , в края на сравнително 
кратък период. Дау Джоунс при своята текуща цена от 900 през 1971 печели само 3.5%. 
Нека да обобщим, че сега, както в миналото, основното „политическо“ решение, което 
трябва да бъде взето, е как да се разпредели фонда между висококласните ценни книжа 
(или др. т.нар. „парични еквиваленти“) и водещите акции от Дау-тип. 
Какъв курс ще следва инвеститорът при сегашните условия, когато нямаме основателна  
причина да предскажем дали има движение нагоре или надолу за близкото бъдеще? Най- 
напред нека отбележим, че ако няма основателна промяна, дефанзивният инвеститор тря- 
бва да калкулира 3.5% дивиденти възвращаемост от акциите си и също средно годишно 
очакване от около 4%. 
Както ние ще обясним по-късно, това очакване е базирано основно на реинвестирането на 
различните компании, на кореспондиращото количество годишни невнесени печалби.При 
предданъчна основа комбинираната възвращаемост на неговите акции тогава би била,  
средно 7.5%, някакси по-малко от неговата лихва от първокласни книжа. 
При основа след облагането с данъци средната възвращаемост от акции би „изработила“ 
5.3%. Това би било почти същото, постигнато при добри средносрочни необлагаеми ценни 
книжа. 



Тези очаквания са много по-малко желани за акции срещу бонове, отколкото бяха при 
нашия анализ от 1964г. (Това заключение следва от основния факт, че печалбите от бонове 
са нараснали много повече, от тези акции от 1964 насам.) 
Ние никога не трябва да забравяме факта, че лихвата и държавните плащания при добри 
ценни книжа са много по-добре защитени, отколкото дивидентите и очакванията за цена- 
та при акциите. Оттук и заключението, че към края на 1971, инвестирането в бонове е пред 
почитано пред инвестирането в акции. Ако бихме могли да бъдем сигурни, че това заклю- 
чение е вярно, ние бихме посъветвали отбранителния/дефанзивния инвеститор да инвес- 
тира в бонове, а не в акции всичко, докато нещата се променят. 
Но, разбира се, ние не можем да сме сигурни в това. Читателят незабавно ще помисли за 
инфлационния фактор за потенциална причина да се инвестира в акциите. В следващата 
глава ние ще оспорим, че нашият опит с инфлацията в САЩ през това столетие не би под- 
държал избора на акции срещу бонове при сегашната разлика в печалбата. Но налице е 
винаги една възможност – макар че я определяме като далечна – от една нарастваща ин- 
флация, което ще направи предпочитани акциите, отколкото боновете, платими чрез фик- 
сирано количество долари. Налице е една алтернативна възможност – която е също малко 
вероятна – американската икономика да стане толкова печеливша, че да оправдае голя- 
мото повишаване в стойността на основните акции в следващите няколко години. Накрая, 
налице е по-известна възможност, когато ще отбележим друг спекулативен скок в пазара  
на акции без реално покритие на прилежащата стойност. Всяка от тези причини, и може 
би други, за които не сме помислили, биха могли да накарат инвеститора да съжалява за 
100%-тната си концентрация в бонове дори при техните по-предпочитани нива на печалба. 
Оттук, след кратка дискусия на основните положения, ние още веднъж „анонсираме“ съ- 
щата основна компромисна политика за дефанзивни инвеститори – част от техните фондо- 
ве да бъдат в бонове и част в акции. Все още е валидно, че могат да поддържат 50/50 про- 
порция между двете или съотношение по собствена преценка; вариращо между минимум 
от 25% и максимум от 75% от единия вид. Ние ще направим достояние нашия по-детайлен 
поглед на тези алтернативни политики в по-късна глава. 
Тъй като понастоящем цялата възвращаемост от основни акции е почти същата, като от бо- 
новете, сегашната очаквана възвращаемост(вкл. растеж на стойността на акциите) за инве- 
ститора би се променила малко, независимо как разделя инвестицията си между двата 
компонента. Както е калкулирано по-горе, агрегатната възвращаемост от двете части би  
трябвало да бъде около 7.8% преди данъци или 5.5% за необлагаема основа( или прибли- 
зително след данъчното облагане). Възвращаемостта по този начин е по-висока, отколкото  
тази, реализирана от типичния консервативен инвеститор по време на по-голямата част от 
периода в миналото. Това може да ни се струва атрактивно във връзка с онези 14%; и така, 
възвращаемостта от основните акции по време на 20-годишния период на преобладаващо 
преситен пазар след 1949. Но би трябвало да се помни, че между 1949 и 1969 цената на 
Дау Джоунс е взела връх, когато нейните печалби и дивиденти се бяха удвоили. Оттук 
по-голямата част от импресивния пазарен рекорд за този период беше базирана на промя- 
на в отношенията/възгледите на инвеститори и спекуланти, отколкото на присъщи корпо- 
ративни стойности. Затова разширението би могло да се нарече „свързана операция“. 
При дискутиране на портфейла на основните акции на отбранителния инвеститор, ние сме  



говорили само за водещи резултати от типа, включен в 30 компонента на Дау Джоунс 
Индъстриъл Евъридж. Ние сме направили това за удобство, и не да внедрим тези 30  
резултата само, за да бъдат подходящи за употреба от него. Всъщност, има много други 
компании с качество, адекватно или по-добро от средното, според листа на Дау Джоунс; 
те биха включвали и обществени ползи(което ги отделя от Дау Джоунс). Но основната 
гледна точка тук е, че цялостните резултати на отбранителния инвеститор не е вероятно 
да бъдат много различни от един диверсифициран или представителен лист, отколкото от 
друг, или по-точно, нито той, нито неговите съветници може да предскаже със сигурност 
какви различия биха се развили. Истина е, че изкуството на умелото и добро инвестиране 
се очаква да е наред с избора на резултати, които ще дойдат; по-добри резултати, откол- 
кото глобалния/основния пазар. Поради това, че е разгледано другаде, ние сме скептични 
по отношение способността на отбранителните инвеститори да постигат по-добри от сред- 
ните резултати – което всъщност би означавало да подобрят цялостното си представяне. 
(Нашият скептицизъм стига до управлението на големи фондове от експерти.) 
Нека илюстрираме нашата гледна точка с един пример, който на пръв поглед изглежда,че 
доказва обратното. Между декември 1960 и декември 1970 Дау Джоунс скочи от 616 на 
839, или 36%. Обаче през същия период много по-големият Стандард енд Пуърс индекс от 
500 акции скочи от 58.11 на 92.15, или 58%. Очевидно, втората група беше доказала по-до- 
бро „купуване“, отколкото първата. Всичко това доказва, ние считаме, че само рядкото мо- 
же да направи зависими предсказания за промените в цените, абсолютни или свързани. 
Ние ще повторим тук – не и постоянно – че инвеститорът не може да се надява на по-доб- 
ри от средните резултати чрез купуване на нови оферти или „горещи“ резултати от какъвто 
и да е вид, очаквайки бърза печалба. Противоположното е почти сигурно да бъде истина в 
дългосрочен план .Дефанзивният инвеститор трябва да определи за себе си дяловете на 
важните компании с дълъг списък от печеливши операции и при строга финансова дисци- 
плина. Всеки анализатор на сигурността трябва да направи подобен списък. Агресивни ин- 
веститори могат да купят други типове от основните акции, но те би трябвало определено 
да бъдат атрактивна основа за интелигентния анализ. 
За да обобщим тази секция, нека предложим накратко три основни концепции или практ- 
ики за отбранителния инвеститор. Първата е употребата на акциите на стабилни инвести- 
ционни фондове като една алтернатива за създаване на свой собствен портфейл ценни  
книжа. Той може също да извлече полза от основните тръстове/фондове, опериращи пос- 
редством тръстови компании и банки в много страни/щати; или, ако неговите фондове са 
субстантивни, използвайки услугите на специализирани инвестиционно-консултантски фи- 
рми. Това ще му даде професионално администриране на неговата инвестиционна прог- 
рама съгласно стандартите. На трето място, това е схемата „долар-разход усредняване“, 
което означава просто, че практикуващият инвестира в основни акции същото количество 
долари всеки месец, или на всеки три месеца. По този начин той купува повече акции, ко- 
гато пазарът е „по-нисък“ и е вероятно да спечели като цяло от такава политика. Стриктно 
изследвайки го, този метод е едно приложение на по-широк подход, познат като „форму- 
лирано инвестиране“. Същността вече беше изяснена с предложение към инвеститора да 
държи между 25% и 75% в основни акции в зависимост от ситуацията и действията на па- 
зара. Тези идеи се предлагат и са характерни за отбранителния инвеститор, и ще бъдат 
дискутирани по-силно в по-късните глави. 



       Резултати, които да бъдат очаквани от Агресивния инвеститор 
 
Нашият предприемач, загрижен за сигурността, разбира се, ще иска и очаква да постигне 
по-добра цялостна възвращаемост и резултати, отколкото своя отбранителен/пасивен ко- 
лега. Но първо трябва да се увери, че неговите резултати няма да са по-лоши. Не е трудно 
нещо да отидеш на Уолстрийт с енергия, диплома, способности и знания и да регистрираш 
загуби вместо печалби. Тези неща, ако са канализирани в грешна посока, водят до лош за- 
вършек. Затова е най-основното инвеститорът-предприемач да стартира с ясна концепция 
при какви курсове на действие ще има оправдани шансове за успех и при кои –не. 
Най-напред, нека определим няколко пътя, в които инвеститорът и спекуланти са „въвле- 
чени“ да постигнат по-добри от средните резултати. Тези пътища включват:  
1. Търгуване на пазара. 
Това обикновено значи купуване на акции, когато пазарът „расте“, и продаването им, след  
като е тръгнал „надолу“. Избраните акции е вероятно да бъдат сред онези, които се „дър- 
жат“ по-добре от пазарното средно. Малък брой професионалисти често се ангажират в  
краткосрочно продаване. В случая те ще продадат резултати, които не притежават, но 
имат благодарение на създадения механизъм на фондовата борса. Тяхната цел е да извле- 
кат полза/печалба от упадъка в цената на тези резултати; чрез купуването им обратно на 
цена, по-ниска, отколкото ще бъде впоследствие. (По наша забележка в „Уолстрийт Джър- 
нъл“ на стр,19 е отбелязано, че дори „малки инвеститори‘ понякога опитват, без да имат 
опит, краткосрочно продаване.) 
2. Краткосрочна селективност. 
Това означава акции на компании, за които се докладва(твърди) или очаква да регистри- 
рат повишени и нарастващи печалби, или за които някои други предпочитани развития, се 
възприемат. 
3. Дългосрочна селективност. 
Тук обикновено акцентът е върху отличния запис на минал ръст, който е определено веро- 
ятно да продължи и в бъдеще. В някои случаи също „инвеститорът“ може да избере ком- 
пании, които не са показали впечатляващи резултати, но се очаква да придобият мощ в  
бъдеще. (Подобни компании принадлежат често към някои технологични области – напр. 
компютри, медикаменти, електроника – и те често развиват нови процеси или продукти, 
които са обещаващи.) 
Ние вече изразихме негативен възглед за цялостните шансове за инвеститора в тези обла- 
сти на активност. Първото, което изведохме като правило, и на теория, и на практика, от 
същността на инвестирането. Търгуването с акции не е операция, „която на базата на опре- 
делен анализ предлага сигурност и удовлетворяваща възвращаемост“. Повече ще бъде ка- 
зано в търговията с акции в по-късна глава. 
В своето решение да избере най-обещаващите акции в кратко- или дългосрочен период, 
инвеститорът се сблъсква с два вида обстоятелства – с недостатъците си като човек и с  
природата на своята конкурентоспособност. 
Той може да сгреши в преценката си за бъдещето; и дори ако е прав, текущата пазарна це- 
на вече може така да рефлектира върху това, което очаква.  
В областта на краткосрочната селективност, текущите годишни резултати на компанията 
са в общи линии собственост на Уолстрийт; резултатите за следващата година, дори и пре- 



дсказуеми, вече внимателно се обезпечават. Оттук, инвеститорът, който селектира ре- 
зултати, на базата на тазгодишното суперпредставяне, или на базата на това, което очак- 
ва за следващата година, е вероятно да открие, че други са направили същото по същата 
причина. 
В избора на акции по отношение на техните дългосрочни перспективи действията на инве- 
ститора са същите. Възможността за грешка в прогнозите – което илюстрирахме на стр.6 – 
е без съмнение по-голяма, отколкото при краткосрочните прогнози. Тъй като експертите 
често се опират на подобни прогнози, теоретично е възможно за един инвеститор да спе- 
чели основно чрез верни прогнози, понеже Уолстрийт като цяло прави грешни такива. Но 
това е само теоретично. Колко много агресивни инвеститори са тези, които предсказват 
по-добре от аналитиците на Уолстрийт? 
Така ние стигаме до следното логично заключение: Да се радваме на подходящ шанс за 
по-добри от средните резултати, трябва да следваме политики, които са (1) вътрешна ин- 
туиция, и (2) непопулярни на Уолстрийт.  
Има ли някакви подобни политики, достъпни за агресивния инвеститор? На теория, още 
веднъж, отговорът би трябвало да бъде „ДА“; и налице са много причини, че отговорът 
трябва да бъде „изведен“ от практиката. Всеки знае, че спекулативните движения на бор- 
сата са изведени надалеч в 2 направления, често за глобалния пазар; и във всеки случай за 
някои от индивидуалните резултати. Нещо повече, основна акция може да бъде подцене- 
на поради липса на интерес или необосновано популярно предсказание. Ние можем да  
отидем по-далеч за същността и пропорциите между цена и стойност. Така ни се струва, че 
всеки интелигентен човек, с добро мислене за фигурите, би трябвало едва ли не да си пра- 
ви „пикник“ на Уолстрийт, възползвайки се от глупостта на останалите хора. Но това не е 
толкова просто. Купуването на нежелани и затова подценени резултати за печалба, основ- 
но доказва, емоционалност. И продажбата „накъсо“ на много популярни и затова надце- 
нени резултати е въпрос на тест за кураж и издръжливост, стабилност, и дълбочина на ми- 
сленето. Принципът е ясен, но неговото успешно прилагане не е невъзможно, но е лесно 
изкуство само за майстора. 
Налице е също широка група от „специални ситуации“, които в продължение на много го- 
дини, се числят към годишна възвращаемост 20% и повече, с минимален цялостен риск за 
онези, които знаеха своя път в тази област. Те включват международни арбитражи на си- 
гурността, плащания и разработки в ликвидации, защитено хеджиране от съществуващите 
типове. Най-типичният случай е обвинение, което предлага по-висока стойност за настоя- 
щи дялове, отколкото тяхната цена към датата на заявяване/анонсиране. 
Броят на подобни сделки нарасна неимоверно през последните години, и би трябвало да 
се отнася за високо печеливш период. Но с мултиплицирането на такива анонсирания дой- 
де и размножаване на обстоятелства, които са нежелани. Доста много индивидуални загу- 
би бяха реализирани така в тези ситуации. Може би, и, цялостното ниво на печалба беше 
„минирано“ от толкова голяма конкуренция. 
Намалената рентабилност на тези специални ситуации показа една манифестация на са- 
моразрушаващ се процес – което беше разработено по време на сътворяването на тази 
книга. През 1949 ние бихме могли да представим изследване за колебанията на фондо- 
вия пазар през последните 75 години, което изведе една формула – базирана на доходи- 



те и настоящите лихвени нива – за детерминиране нивото да се купува Дау Джоунс 
по-долу от неговата „централна“ или „присъща“ стойност. И да се продава над подоб- 
на стойност. Беше налице едно приложение на ръководната максима на Ротшилд: „Ку- 
пувай евтино и продавай скъпо“. След 1949 тази формула спря да работи. Втората илю- 
страция е осигурена от известната Дау – теория на фондовия пазар и неговите движения 
в сравнение с отбелязаните очароващи резултати за 1897-1933 и нейното представяне от 
1934 насам. 
Третият и последен пример на златни, но недостъпни възможности: добра част от нашите 
собствени операции на Уолстрийт са били концентрирани върху потреблението на резул- 
тати от сделки, лесно идентифицирани по това, че бяха продавани на по-малък от техния 
дял в нетните текущи активи (работен капитал) сами по себе си, некалкулиращи остана- 
лите активи, и след дедукция на всички отговорности на фондовата борса и акцията. Ясно 
е, че тези резултати бяха продаване на цена доста под стойността на предприятието като 
частен бизнес. Никой собственик или мажоритарен такъв не би помислил за продажба на 
това, което притежава, на парадоксално ниска цена. Достатъчно учудващо, подобни ана- 
логии не бяха трудни за откриване. В 1957 беше публикуван един списък, показващ около 
200 резултата от този тип, достъпни на пазара. На практика по много начини всички тези  
резултати от сделки се превръщаха в печеливши и средният годишен резултат доказа мно- 
го повече възвращаемост, отколкото при повечето други инвестиции. Но те толкова внеза- 
пно изчезнаха от фондовия пазар през следващата декада, и с тях и свързаната област за 
успешни операции за агресивния и предприемчив инвеститор. Както и да е, при ниските  
цени от 1970, отново се появиха подобни резултати – „субработен капитал“резултати и въ- 
преки силното възстановяване на пазара, достатъчно от тях останаха в края на годината да 
изградят в пълен размер портфолиото. 
Агресивният инвеститор при днешни условия все още има разнообразни възможности за 
постигане на по-добри от средните резултати. Огромният лист от пазарно оправдани сигу- 
рности трябва да включи точния брой, който може да бъде идентифициран като подценен 
по логическите и обосновано зависими стандарти. Тези би трябвало да спечелят по-удов- 
летворяващи резултати средно, отколкото Дау Джоунс или друг подобен представителен  
лист. По наше мнение търсенето на такива не би било ценно за инвеститорските усилия, 
освен ако той би могъл да се надява да добави, да кажем, 5% преди данъци към средно- 
годишната възвращаемост от фондовата „порция“/съотношение на своето портфолио.  
Ние ще опитаме да развием един или повече подобни подходи за селекция на акции за 
употреба от активния/агресивния инвеститор. 
 
Коментар върху Глава 1: 
 
„Цялото човешко нещастие идва от едно единствено нещо:  незнаенето как да останем в  
останалата част на една стая.“     
                         Блез Паскал 
 
 
Защо предполагаш, че брокерите на Нюйоркската фондова борса винаги слушат( и се поз- 
дравяват при звука на камбаната за затваряне) без значение какъв е бил пазарът и какво е 



направил през деня? Защото когато търгуват, те правят пари, без значение дали ти го пра- 
виш или не. При спекулация вместо инвестиране, ти понижаваш своите собствени шансове 
за правене на богатство и „издигаш“ някой друг. 
Дефиницията на Греъм за инвестиране не би могла да бъде по-ясна: „Една инвестиционна 
операция е такава, когато при анализ обещава сигурност на принципала и адекватна въз- 
вращаемост.“ Отбележете, че инвестиране, според Греъм, се състои в равнопоставени три 
елемента: 
*ти трябва внимателно и старателно да анализираш една компания и съзвучността/хар- 
монията на нейните прилежащи бизнеси, преди да купиш нейните акции; 
*ти трябва обосновано и надеждно да се защитиш срещу сериозни загуби; 
*ти трябва да си подготвен за адекватно, не изключително представяне. 
Всеки инвеститор калкулира цената на акцията, базирана на стойността на бизнеса й. Спе- 
кулантът залага, че акцията ще покачи цената си, защото някой друг ще плати дори повече 
за това. Както Греъм веднъж отбеляза, инвеститорите „отсъждат“ пазарната цена „при съз- 
дадените стандарти на стойността“, докато спекулантите базират стандартите си на стой- 
ността върху пазарната цена.“ За спекуланта потокът от акции е като кислород; „спрете  
кранчето и той умира“. За инвеститора (каквото Греъм нарече „заявителна стойност“ ) 
значението е много по-малко. Греъм ти препоръчва да инвестираш само ако ти се чувст- 
ваш комфортно, притежавайки акция, дори ако не си имал начин да узнаеш дневната цена 
на акцията. 
Като игра в казино или залагане на коне, спекулирането може да бъде вълнуващо и дори  
възнаграждаващо (ако си щастливец). Но е труден начин за трайно богатство. Това е защо- 
то Уолстрийт, като Лас Вегас или конете, е „калибровал“ шансовете, т.е. направено е така, 
че „къщата“ в крайна сметка печели в спекулативната игра. 
От друга страна, Инвестирането е уникален вид казино: такова, при което не можеш да за- 
губиш накрая, и колкото по-дълго играеш по правилата, толкова шансовете ти нарастват. 
Хората, които инвестират, правят пари за себе си; хората, които спекулират – за техните 
брокери. И така, ето защо на Уолстрийт трябва да си внимателен и да си даваш сметка за 
това.  
Несигурност „при висока скорост“ 
 
Объркването на спекулация с инвестиране, Греъм предупреждава, е винаги грешно. През 
90-те години на миналия век, това объркване доведе до масирано разрушаване. Почти 
всеки, ни се струва, загуби вдъхновение изведнъж и Америка стана Спекулативната нация 
популярна с търговци, които се хвърлят от акция на акция, както скакалци през август в по- 
ле.  
Хората започнаха да вярват, че тестът за една инвестиционна техника е просто дали „рабо- 
ти“. Ако те „удрят пазара“ (правят „пробив“ в пазара) за определен период, без значение 
колко опасни и глупави са техните тактики, хората смятат, че те са „прави“. Но интелигент- 
ният инвеститор не е заинтересован да е прав само временно(за известно време). За пос- 
тигане на своите дългосрочни финансови цели, той трябва да е стабилно прав. Техниките, 
които станаха тенденция през 90-те, като че ли работеха. Дневна търговия, игнорираща 
диверсификация; горещи „взаимни“ фондове, следвайки определени системи за акции –  
това бяха те. 



Но те нямаха шанс „да победят“ в дългосрочен план, защото те не паснаха на 3-те крите- 
рия на Греъм за инвестирането. 
За да видим защо временно високи печалби не доказват нищо, представете си, че две ме- 
ста са отдалечени на 130 мили едно от друго. Ако аз „гоня“ скорост от 65 мили в час, аз мо- 
га да измина тази дистанция за два часа. Но ако карам със 130 мили в час, ще я измина за 
1 час. Ако опитам това и оцелея, „прав“ ли съм? Трябва ли да се вдъхновиш да опиташ то- 
ва, защото съм ти казал, че „работи“? Фойерверки (в смисъл – временни техники ) за про- 
бив на пазара са едни и същи, с еднаква природа – в кратък план „работят“, но в дълъг пе- 
риод от време са въпрос на късмет. Във времето, „те ще те убият“. 
През 1973 при последното ревизирано издание на Греъм на „Интелигентният инвеститор“, 
Годишният оборот на Нюйоркската фондова борса беше 20%, означавайки, че типичният 
акционер държи акцията в продължение на пет години преди продажбата й. Към 2002 
оборотът удари 105% - време за задържане на акцията само 11.4 месеца. Отново в 1973,  
средният взаимен фонд беше държан на борсата за близо 3 години; през 2002 този соб- 
ственически период беше само 10.9 месеца.  
Дори най-респектиращите фирми за финансов мениджмънт бяха учудени. През ранната 
1995, Джефри Виник, мениджър от „Фиделити Магелан“ (по онова време най-големият 
взаимен фонд в света), имаше 42.5% от активите си в технологични акции. Виник прокла- 
мира, че повечето от неговите акционери „са инвестирали във фонда за дългосрочни цели 
с години напред…Аз считам, че техните цели са същите, като моите, и те вярват, както и аз, 
че дългосрочният подход е най-добрият.“ Само шест месеца, след като написа тези думи, 
Виник продаде почти всички свои технологични акции, губейки близо 19 билиона долара 
от стойността им за 8 смразяващи седмици. Ето това се казва „дългосрочен период“!  
И към1999, дивизията на „Фиделити“ беше отказана да се търгува, където и да е, по всяко 
време, използвайки „Палм Хендхелд Къмпютър“, което беше в съзвучие с фирмения нов  
слоган: „Всяка секунда се брои“. И на NASDAQ-борса, оборотът удари голяма скорост, как- 
то Фиг. 1-1 показва. 
През 1999 акции в „Пума Текнолъджи“ например, се променяха средно веднъж на всеки  
5-7 дни. Въпреки NASDAQ – грандиозното мото („Фондовият пазар за следващите 100 го- 
дини“), много от неговите потребители рядко можеха да задържат акция за 100 часа. 
 
Финансовата видео-игра 
 
Уолстрийт направи онлайн търгуването като вътрешен метод за правене на пари: „Диска- 
вър Брокеридж“, онлайн ръката на фирмата на Морган Стенли, пусна видео с търговска  
цел, в което шофьор на камион качва проспериращ изпълнителен директор. Поставяйки 
снимка на тропически плаж на плакат, изпълнителният директор пита: „ Почивка? “ „Всъ- 
щност“, отговаря шофьорът на камиона, „това е моят дом“. Костюмираният казва: „Из- 
глежда като остров“, а шофьорът отговаря: „Технически, това е страна.“ 
Пропагандата отива по-далеч. Онлайн търговията не изисква работа и мисъл. Телевизион- 
на реклама от „Америкатрейд“, онлайн-брокерът, показа две домакини, връщайки се от 
джогинг; едната се логва в компютъра си, кликва мишката няколко пъти и се провиква ек- 
залтирано: „Мисля, че току-що направих около 1700 долара.“ В тв реклама за „Уотърхауз 
Брокъридж“, някой попита баскетболния треньор Фил Джаксън , „Знаеш ли нещо за тър- 



говията?“; Отговорът: „Аз ще го направя точно сега.“ (Колко мача би спечелил отборът, во- 
ден от Джаксън в НБА, с тази философия на игралното поле? Някакси, незнаейки нищо за 
другия тим, но казвайки: „Аз съм готов да ги победим точно сега.“, не звучи като шампион- 
ска формула. 
Към 1999 поне 6 милиона хора търгуваха онлайн, и грубо казано, десетки от тях бяха „тър- 
говци на деня“, използвайки Интернет да купуват и продават акции със светлинна скорост. 
Всеки, от дивата на шоубизнеса Барбра Стрейзанд до Никълъс Бърбъс, 25-годишен бивш 
сервитьор в „Куинс“ , Ню Йорк, търгуваха онлайн.“Преди“, призна Бърбъс, „Аз инвестирах 
дългосрочно и открих, че това не е интелигентно хитро.“Сега Бърбъс търгува с акции 10 пъ- 
ти дневно и се надява да спечели 100000 долара на година. 
„Аз не мога да стоя и да гледам „червено“ в графа „печалба/загуба“, сподели Стрейзанд за 
„Форчън“. „Аз съм Телец, така че реагирам на червено. Ако видя червено, бързо продавам 
акциите си.“ 
Чрез изсипване на информация за борсите в барове и бръснарници, кухни и кафета, такси- 
та и бензиностанции, финансовите уебсайтове и финансовата телевизия превърнаха фон- 
довия пазар в една „нонстоп видеоигра“. Обществото стана много по-образовано за паза- 
ра, отколкото когато и да било. За съжаление, докато хората се ровеха в информацията,  
познание не бе открито. Акциите станаха дублирани/удвоени от компаниите, които ги бя- 
ха издали – чиста абстракция, просто еуфория от телевизионния или компютърния екран. 
Нищо всъщност нямаше смисъл или значение. 
На 20-ти декември 1999, „Джуно Онлайн Сървисиз“ представи следния бизнес план: да за- 
губиш колкото е възможно повече пари, целево. Джуно твърдеше, че впоследствие ще  
предложи всички свои услуги „на дребно“ безплатно – без такса за имейл, без Интернет- 
такса, и при това ще похарчи милиони долари повече за реклама през следващата година. 
Чрез тази декларация на корпоративно харакири, акциите на Джуно скочиха от 16.375 до- 
лара на 66.75 долара за два дни. 
Защо се притесняваме да научим дали бизнесът е бил печеливш? Или какви стоки/услуги 
компанията произвежда/предлага? Или какъв е мениджмънтът й? Или как се казва тя?  
Всичко, което беше необходимо да се знае за акциите, беше кодът със символи. Така мо- 
жеш да купуваш дори по-бързо , без досадното 2-секундно забавяне, от поглеждането им 
в интернет. В късната 1998 акциите на рядко търгуваната компания за поддържане на сгра- 
ди „Темко Сървисиз“, бързо се утроиха буквално за минути. Защо? Много търговци купува- 
ха „Темко“ след грешка със символа на „Тикитмастър Онлайн“. Оскар Уайлд се пошегува с 
това цинично: „знаейки цената на всичко и стойността на нищо.“ Съгласно тази дефиниция 
фондовият пазар е винаги циничен, но в късните 90-те години той би бил шокиран от са- 
мия себе си. Отделно мнение за цената би могло да удвои акцията на компанията, дори  
като нейната стойност остане входящо неопределена.  
В късната 1998 Хенри Блоджит, анализатор в „Си Ай Би Си Опенхаймер“ предупреди, че  
„както всички интернет-акции, оценката е повече изкуство, отколкото наука“. Тогава, има- 
йки само възможността за бъдещ ръст, той неправилно таргетира(определи като цел)  
Amazon.com от 150 на 400 долара с този слух. Сайтът скочи с 19% този ден и въпреки про- 
теста на Блоджит, че неговата цена беше за едногодишна прогноза, остави в миналото те- 
зи 400 долара само за три седмици. Година по-късно, аналитикът от „Пейн Уебър“ Уолтър 
Пайчик предсказа, че акцията на „Куалком“ ще удари 1000 долара на дял през следващите 



12 месеца. Акцията, вече над 1842% тази година, удари други 31% онзи ден, достигайки 
659 долара на дял. 
 
От формула към фиаско 
 
Но търгуване, когато ти подпари под краката, не е единствената форма на спекулация. 
По време на цялата декада и после, една след друга бяха промоцирани различни спеку- 
лативни формули, популяризирани и след това – захвърлени настрана. Всички те афиши- 
раха едно и също: Това е бързо! Това е лесно! И няма да струва нищо. И всички те насил- 
ваха поне едно от различията между инвестиране и спекулация, определени от Греъм. 
Ето няколко от тенденциозните формули, които пропаднаха: 
*Пари по календара. „Ефектът на януари“ – тенденцията на малките акции да произвеждат 
големи печалби в края на годината – беше широко промоцирана в учебни статии и популя- 
рни книги, публикувани през 80-те години. Тези изследвания учеха, че ако инвестираш в 
малки акции през втората половина на декември, и ги държиш през януари, ти ще удариш 
пазара с 5 до 10%. Това изненада много експерти. При това, ако всичко беше толкова лес- 
но, със сигурност всеки би го правил, и възможността ще изчезне. 
Какво причини „ефектът на януари“? На първо място много инвеститори продават техните 
акции късно през годината, за да избегнат загуби, които могат да „орежат“ техните смет- 
ки. Второ, професионалните финансови мениджъри отправят повече предупреждения, тъй 
като свършва годината, търсейки да подобрят своето представяне (или минимизират тях- 
ното представяне под нивото) . Това ги прави „по-раздразнителни“ да купуват пропада- 
щи акции (или дори да ги държат). И ако такава акция е също малка, паричният мени- 
джър ще бъде дори по-малко загрижен да я покаже в годишния лист на холдинга. Всички 
тези фактори превръщат малките акции в моментални сделки; когато „движеното от данъ- 
ци“ продаване през януари, те типично „скачат обратно“, произвеждайки неочаквана и ос- 
тра печалба. 
„Януарският ефект“ не е отхвърлен напълно, но е отслабен. Според финансовият професор 
Уилям Шверт от Рочестърския университет, ако си купил малки акции в късния декември и  
Си ги продал в ранния януари, ти би ударил пазара с 8.5% от 1962 до 1975; с 4.4% от 1980 
до 1989; и с 5.8% от 1990 до 2001. 
Когато много хора научиха за „януарския ефект“, той бе отслабен. Също, той е най-голям 
при малките акции, но според „Плексис Груп“(водещ авторитет в брокерските разходи) 
общият разход за купуване и продаване на подобни акции, може да възлезе на до 8% от 
вашите инвестиции. Досадно, ти си направил плащане на твоя брокер, в същото време и 
тогава всички твои печалби от „януарския ефект“ ще се стопят. 
*Просто прави, каквото работи. През 1996 един паричен мениджър на име Джеймс 
О‘Шонеси публикува книга, наречена „Какво работи на Уолстрийт“. В нея той спори, че ин- 
веститорите могат да направят много повече на пазара. О‘Шонеси направи учудващо пре- 
дизвикателство: „От 1954 до 1994 вие бихте могли да сте обърнали 10000 долара в 
8074504 долара, удряйки пазара с 18.2% средногодишна възвращаемост. Как? Чрез купу- 
ване на пакет от 50 акции с най-висока годишна възвращаемост, 5 години на нарастващи 
печалби, и цени на дяловете, по-малко от 1.5 пъти техните корпоративни приходи. Ако бе- 
ше Едисон на Уолстрийт, О‘Шонеси постигна американски патент номер 5978778 за своята 



„автоматична стратегия“ и основа група от четири взаимни фонда, базирани на неговите 
открития. Към късната 1999 във фондовете се вляха повече от 175 млн.долара от общест- 
вото – и, в свое годишно писмо до акционерите, О‘Шонеси каза гръмко: „Както винаги, аз 
се надявам, че заедно можем да постигнем дългосрочните си цели чрез поддържане на  
курса и съблюдаване на нашите проверени от времето стратегии.“ 
Но „Какво работи на Уолстрийт“ спря да работи правилно след публикуването му от О‘Шо- 
неси. Фиг.1-2 показва 2 от неговите фондове в много лошо състояние и те пропаднаха в 
ранната 2000 година.(фигурата е на стр. 57-58 от оригинала)  
През юни 2000, О‘Шонеси „се придвижи по-плътно“ до своите „дългосрочни цели“ чрез 
преобръщането на своите фондове с нов мениджър, оставяйки своите клиенти да страдат 
с тези „изпитани във времето стратегии“. 
Акционерите на О‘Шонеси трябва да са били крайно невнимателни, защото той написа в  
книгата си: „Докато не написах тази книга“. 
*Следвай „Глупавите четири“. В средата на 90-те сбирщина от уебсайтове(и няколко книги) 
изкараха на „бял ден“ „Глупавите четири“. Съгласно нея, ти би трябвало да захвърлиш па- 
зарните средни през последните 25 години, и „да управляваш твоите взаимни фондове“ 
чрез изразходване само на 15 минути на година за планиране на инвестициите. Най-доб- 
рото от всичко е, че тази техника е с „минимален риск“. Всичко, от което се нуждаеш да на 
правиш, е: 

1. Вземи 5 акции в Дау Джоунс с най-ниските цени и най-високите печалби от 
дивиденти. 

2. „Разопаковайте“ тази с най-ниската цена. 
3. Вложете 40% от парите си в акцията с втората най-ниска цена. 
4. Вложете 20% във всяка от трите оставащи акции. 
5. След година, сортирайте Дау по същия начин и пренастройте портфолиото чрез 

стъпки 1-4. 
6. Повторете, докато забогатеете.     

За 25-годишен период, „Глупавите четири“ бяха преборили пазара със забележителните 
10.1% годишно. През следващите 2 декади, те предположиха 20000 долара, инвестирани 
В „Глупавите четири“, че ще „разцъфнат“ до 1791000. 
Нека видим дали тази „стратегия“ посреща дефиницията на Греъм за инвестирането: 
*Какъв вид „старателен анализ“ може да оправдае акцията с най-атрактивна цена и диви- 
дент, но държейки четирите други? 
*Как влагането на 40% от парите в една-единствена акция може да се нарече „минимален 
риск“? 
*И как портфолио от само 4 акции би могло да бъде диверсифицирано достатъчно, за да 
осигури „сигурност за принципала“? 
„Глупавите четири“ накратко беше една от най-недомислените форми за всички времена. 
Направена беше същата грешка, както от О‘Шонеси: Ако се спираш на голямо количество 
данни достатъчно дълго, огромен брой „кройки“ ще „изплува“ – дори само ако е въпрос 
на късмет.  
Никой от тези фактори, които при последната техника бяха „открити“ с фанфари – захвър- 
лянето на акцията с най-добър показател, удвояването на тази с втори показател, разделя- 
нето на дивидентната печалба на корен квадратен от цената на акцията – не може да при- 



чини или обясни бъдещото поведение на акцията. 
„Мъни Мегъзин“(списание) откри, че портфолио от акции, чиито имена не съдържат повта- 
рящи се букви, биха се държали почти като „глупавите четири‘ – и по същата причина само 
късмет. Както Греъм не престава да ни напомня, акциите се държат добре или зле в бъде- 
ще, защото бизнесите зад тях се държат добре или зле – нищо повече, и нищо по-малко. 
Достатъчно сигурно е, че вместо да ударят пазара, „Глупавите четири“ съкрушиха хиляди  
хора, които сглупиха да им повярват, че това е форма на инвестиране. Само през 2000, че- 
тири от „Глупавите четирима‘ – „Катерпилар“, „Ийстмън Кодак“, „Ес Би Си“, и „Дженъръл 
Мотърс“ – загубиха 14%, докато Дау падна само с 4.7%. 
Както тези примери показват, налице е само едно нещо, което никога не липсва на пазара 
на Уолстрийт – глупавите идеи. Всеки от тези т.нар. инвестиционни подходи „падна на ко- 
лене“ пред закона на Греъм. Всички механични формули за по-високо представяне са  
един вид „саморазрушаващ се процес“ – отделно от истинския закон за възвращаемост. 
Налице са 2 причини приходите да изчезнат. Ако формулата е базирана на случайни стати- 
стически хрумвания (като „Глупавите четири“), достатъчен период от време ще покаже, че 
няма никакво усещане. От друга страна, ако формулата работи в миналото, (като „яну- 
арският ефект“) след правенето й обществено достояние, законите на пазара я „ерозират“ 
и обикновено елиминират нейните способности да работи в бъдеще. 
Всичко това подсилва предупреждението на Греъм, че Вие трябва да третирате спекулаци- 
ята като ветерани-хазартни играчи, отиващи към казиното: 
*Вие не трябва да мислите, че инвестирате, когато спекулирате. 
*Спекулирането става смъртоносно опасно в момента, когато го „вземеш насериозно“. 
*Ти трябва да поставиш строги граници върху количеството, което желаеш да спечелиш/ 
вложиш. 
Точно както запалените комарджии казват, взимат 100 долара и оставят останалата част 
от техните пари заключена в сейфа в тяхната хотелска стая, интелигентният инвеститор 
дизайнира порция от общото портфолио като „луди пари“(сметка). За повечето от нас, 10% 
от цялото ни богатство, е максимално допустимото количество, което може да се изложи 
на спекулативен риск. Никога не смесвайте парите във вашата спекулативна сметка с тези 
в инвестиционната си сметка; никога не позволявайте вашето спекулативно мислене да 
„разлее“(премахне) вашите инвестиционни дейности; и никога не влагайте повече от 10% 
от вашите активи във вашата сметка „луди пари“, без значение какво се случва. 
За добро или лошо, хазартният инстинкт е част от човешката природа – затова за повечето 
хора е интересно да опитат. Но Вие трябва да го определите и да се въздържате от него. 
Това е единствено правилният път да се уверите, че няма да сглупите, да объркате спеку- 
лацията с инвестирането. 
 
 
 
 
Глава 2: Инвеститорът и Инфлацията 
 
Инфлацията и борбата срещу нея заемат голяма част от съзнанието на хората през послед- 
ните години. „Отъняването“ в покупателната сила на долара в миналото(и в частност стра- 



ха или надеждата за спекуланти) води до страх от бъдещ упадък; това силно е повлияло 
на Уолстрийт. Ясно е, че онези с фиксирани доларови приходи, ще страдат от покачването 
издръжката на живота. Собствениците на акции, от друга страна, имат възможността нама- 
ляването на покупателната сила на долара да бъде компенсирано от дивидентите и цени- 
те на техните акции. 
На базата на тези факти, които не могат да се пренебрегнат, много финансови експерти са 
обобщили, че: (1) боновете са нежелана форма на инвестиция, и (2) основните акции в ре- 
зултат на тяхната природа са по-желаната форма на инвестиция. 
Ние сме чували за благотворителни институции, посъветвани тяхното портфолио да съдър- 
жа 100% акции и 0% бонове. Това е доста противоположно(от ранните дни), когато надеж- 
дните инвестиции бяха ограничени от закона и сведени до висококласни бонове(ималко 
по вид и избор акции). 
Нашите читатели трябва да имат достатъчно интелигентност да разберат, че дори високо- 
качествените акции не могат да бъдат по-добро вложение от бонове при всякакви условия  
т.е. независимо от пазара и дивидентната възвращаемост на останалите бонове. Твърде- 
ние от този род би било толкова абсурдно, колкото противоположното – толкова често  
слушано преди няколко години – че всеки бон е по-сигурен от всяка акция. В тази глава  
ние ще се опитаме да приложим различни измерения на инфлационния фактор, за да до- 
стигнем до заключения, както и до разширения, на които инвеститотрът трябва да обърне 
внимание, отчитайки бъдещите покачвания в ценовите равнища. 
В този смисъл, както и въобще във финансите, ние трябва да базираме нашите виждания 
за бъдеща политика на миналия опит. Инфлацията нещо ново ли е за тази страна, най-ма- 
лкото в сериозната форма от 1965? Ако сме видели по-лоши или сравними видове инфла- 
ция, какви „уроци“ сме научили от миналия опит на контролиране на инфлацията днес? 
Нека да започнем с табл.2-1, сгъстена историческа табулация, която съдържа много инфо- 
рмация за промените в основното ценово равнище и промените в печалбите/приходите 
и пазарната стойност на основните акции. Нашите фигури ще започнат с 1915, и така ще 
покрият 55 години, представени в 5-годишни интервали. (Ние използваме 1946 вместо 
1945, за да избегнем последната година от войната). 
Първото нещо, което отбелязваме е, че сме имали инфлация в миналото, и то голяма. Най- 
голямата петгодишмна „доза“ от нея беше между 1915 и 1920, когато „издръжката на жи- 
вот“ почти се удвои. Това сравнено с предимството от 15% между 1965 и 1970. И между  
впрочем, ние сме имали три периода на падове в цените, и после 6 на вариращи нива ( в 
цените ); някои по-скоро малки. От това, инвеститорът трябва да е наясно, че инфлацията 
я има и ще я има. 
Можем ли да кажем какво е нивото на инфлация в бъдеще, какво е вероятно да бъде? 
От нашата таблица не следва ясен отговор; тя предлага вариации от всякакъв вид. Тя като 
че ли е „чувствителна“, особено през последните 20 години. Средногодишното покачване 
в цените на потребителските стоки за този период е 2.5%; за 1965-1970 беше 4.5%; само за 
1970 – 5.4%.  
Официалната правителствена политика е била силно срещу инфлация от голям мащаб, и 
налице са няколко причини да вярваме, че федералните политики ще са по-ефективни в 
бъдеще, отколкото през последните години. Ние считаме, че би било уместно за един ин- 
веститор мисленето и решенията си на вероятно(не настоящо) равнище на инфлация(бъ- 



деща). Например казано 3% годишно. (Това може да се сравни с 2% за входящия период 
1915-1970г.) 
Какви са приложенията от подобен подход? Такава инфлация може да „изяде“, при по-ви- 
соки разходи за живот, около половината от разполагаемия доход от добрите средносро- 
чни необлагаеми бонове(или нашия сумиран еквивалент от висококласни корпоративни 
акции след облагане). Това би било сериозно „отъняване“. Това не би трябвало да значи, 
че истинската стойност на покупателната сила на инвеститора ще бъде редуцирана през 
годините. Ако той е похарчил половината от дохода от лихви след данъци, той би могъл да 
поддържа тази покупателна сила, дори и при 3% инфлация. 
Но, следващият въпрос естествено е: „Може ли инвеститорът да бъде обосновано сигурен 
ако купува друго, а не висококласни бонове, дори при безпрецедентното ниво на възвра- 
щаемост от 1970-1971?“ Може би не, например една изцяло в акции програма може да 
бъде предпочитана пред програма „половината в акции, половината в бонове“. Нямат ли 
основните акции защита срещу инфлация и не дават ли почти сигурно по-висока възвра- 
щаемост през годините, отколкото сравнено с боновете? Не е ли всъщност това, че акции- 
те, третирани от инвеститора, са далеч по-доброто от боновете за целия 55-годишен пери- 
од на нашето изследване? 
Отговорът на тези въпроси е някакси сложен. Основните акции наистина са по-добри от 
боновете за дълъг период от време в миналото. Възходът на Дау Джоунс от средно 77  
през 1915 до средно 753 през 1970 „отработва“ едно годишно ниво на „натрупване“ само 
от около 4%, към което бихме могли да прибавим други 4% за средна дивидентна въз- 
вращаемост. (Кореспондиращите фигури са почти същите). Тези комбинирани фигури от 
8% на година са, разбира се, много по-добро от възвращаемостта от бонове през този 55- 
годишен период. И освен това сега се предлагат висококласни бонове. Това ни води до  
следващия логичен въпрос: Има ли основателна причина да се вярва, че основните акции 
е вероятно да бъдат много по-добри в бъдеще, отколкото през последните пет години и 
половината декади? 
Нашият отговор на този критичен въпрос трябва да бъде основно не. Основните акции 
могат да са по-добри в бъдеще, отколкото в миналото, но може и да не е така. Ние трябва 
да имаме предвид 2 основни елемента, различни по време, при инвестиционните резул- 
тати. Първият е, какво е вероятно да се случи в дългосрочен период и бъдеще(в следващи- 
те 25 години например). Вторият е, какво е вероятно да се случи на инвеститора – едно- 
временно финансово и психологически – през къси и средни периоди, например 5 години 
или по-малко. 
Неговата „рамка“ на съзнание, неговите надежди и предчувствия, неговото удовлетворе- 
ние или неудовлетворение от това какво е направил, чрез всички свои решения(до следва- 
щото решение) са детерминирани не в ретроспекция на времето на инвестиране, а по-ско- 
ро от опита му на година. 
От тази гледна точка ние можем да сме категорични. Няма достатъчно точна времева връ- 
зка между инфлационните(или дефлационните) очаквания и движението на приходите от 
основните акции и техните цени. Очевиден пример е настоящият период, 1966-1970. По- 
качването в „издръжката на живот“ беше 22%, най-голямото в 5-годишен период след 
1946-1950. Но едновременно приходите от акции и цени на акции като цяло паднаха от 
1965. Налице са подобни противопоставяния в записите на предишни петгодишни перио- 



ди. 
 
Инфлация и корпоративни печалби. 
Един и много важен подход към субекта е чрез изследване нивото на приходи от капитала, 
показано от американския бизнес. Това е било променено, разбира се, с главната норма 
на икономическа активност, но не е показало основна тенденция към преимущество с це- 
ни на едро, или разходи за живот. Всъщност тази норма е паднала през последните 20 го- 
дини, въпреки инфлацията за този период. (В някаква степен упадъкът се дължи на по-ли- 
берални нива при депресията). Вижте табл. 2-2. Нашите разширени изследвания са довели  
до заключението, че инвеститорът не може да калкулира много над настоящите 5-годиш- 
ни норми, спечелени от Дау-групата – около 10% от нетните активи(стойност по книга) за 
акциите. Откакто пазарната стойност на тези активи е над тази по книга – казано 900 паза- 
рна срещу 560 по книга в средата на 1971 – приходите от текущата пазарна цена „изработ- 
ват“ само някакви си 6 1/2 %. (Тази връзка е основно изразена в противовес, или „времеви 
печалби“, подход – напр. че цената от 900 на Дау е равна на 18 пъти на същностните при- 
ходи за 12 месеца, завършващи през юни 1971.) 
Нашите фигури директно с предложението в предишната глава показват, че инвеститорът 
може да сумира една средна дивидентна възвращаемост от около 3.5% върху пазарната 
стойност на акциите си, плюс евентуално 4% годишно резултиране от реинвестираната пе- 
чалба. (Отбележете си, че всеки долар, прибавен към стойността по тази книга тук е суми- 
ран да повиши пазарната цена с около 1.60 долара.) 
Читателят ще отбележи, че в края на калкулациите ни няма право да очаква повишение в 
приходите от основните акции и стойности при „прожектирана“ 3% годишна инфлация.На- 
шето определяне е същността на някакъв знак, че инфлацията е измеримо количество в  
миналото и е имала някакъв директен ефект върху докладваните приходи от акция. Сту- 
дените и безпристрастни фигури демонстрират, че цялостната печалба в приходите от 
Дау-единицата през последните 20 години се дължи на пропорционално голям ръст на ин- 
вестирания капитал, идващ от реинвестираната печалба. Ако инфлацията е действала като 
отделен предпочитан фактор, нейният ефект би бил да увеличи „стойността“ на предиш- 
ния капитал; това обратно би трябвало да повиши нивото на печалби от подобния стар ка- 
питал и затова от стария и новия капитал, комбинирани. 
Но нищо подобно не се случи през последните 20 години, през които нивото на цените на 
едро е нараснало близо 40%. (Бизнес-печалбите би трябвало да се повлияят повече от 
цените на едро, отколкото от „потребителските цени“.) Единственият начин инфлацията да 
добави стойности към основните акции е посредством повишаване нивото на приходи от 
капиталови инвестиции. На базата на миналия „доклад“ това не е в конкретния случай. В  
икономическите цикли в миналото, добрият бизнес беше придружен посредством пови- 
шаване на ценовото равнище и лошият бизнес от падащи цени. Доказано е, че „малка ин- 
флация“ стимулира печалбите от бизнеса. Това виждане не е оборено от историята през 
1950-1970, което води до комбинация от основен траен просперитет и основно растящи  
цени. Но фигурите показват, че ефектът от всичко това върху силата на печалбите от основ- 
ните акции(техния капитал) е бил доста лимитиран;всъщност той не е бил дори „обслужен 
да поддържа нивото на печалби върху инвестицията. Точно там са били налице важни  
влияния, които са предотвратили каквото и да било повишаване рентабилността на амери- 



канските корпорации като цяло. Може би най-важното от това е (1) ръст в заплатите, 
изключващ печалбите от производителността, и (2) нуждата от огромно количество нов 
капитал, така задържаща съотношението на продажби към зает капитал. Нашите фигури 
на табл.2-2 индикират, че независимо от инфлацията са били печеливши нашите корпора- 
ции и техните акционери; нейният ефект е бил доста противоположен. Най-впечатляващи- 
те фигури в нашата таблица са онези за ръст на корпоративния капитал между 1950 и 1969. 
Учудващо е колко малко внимание е отделено от икономистите, и от Уолстрийт на това ра- 
звитие. 
Капиталът на корпорациите се е разраснал почти петкратно, докато печалбите им преди 
данъци – малко повече от два пъти. С голямото повишаване на лихвените нива по време 
на този период, очевидно е, че агрегираният корпоративен капитал сега е основен иконо- 
мически фактор от някакъв магнитуд и реален проблем за много отделни предприятия. 
(Отбележете, че в 1950 нетните приходи след лихви, но преди данък общ доход, бяха око- 
ло 30% от корпоративния капитал, докато през 1969 те бяха само13.2% от капитала. Съот- 
ношението за 1970 би трябвало да е по-малко удовлетворително.) В обобщение, като че 
ли определена част от 11% се печели от корпоративните активи, като цяло.) От употребата 
на голямо количество нов капитал, костващо 4% или по-малко след данъчния кредит. Ако 
нашите корпорации бяха поддържали съотношението от 1950, техните печалби от акцио- 
нерен капитал биха паднали още по-ниско, въпреки инфлацията. 
Пазарът на акции беше определен така: общественополезните предприятия са били „ос- 
новна жертва“ на инфлацията, бивайки „в капан“ между голямото предимство в разходи- 
те за зает капитал и трудността от повишаването на нивата/нормите/лихвите при регула- 
торния процес. 
Може би тук е мястото да отбележим, че доказаният факт, че цената на електричеството, 
газа, и телефонните услуги са „изпреварили“ толкова много; по-малко, отколкото основ- 
ният ценови индекс поставя тези компании в силна стратегическа позиция за в бъдеще. 
Те са задължени от закона да „натоварват“ компаниите с нива, адекватни на една адекват- 
на възвращаемост от инвестирания капитал; и това вероятно ще защити техните акционе- 
ри в бъдеще, както е били при инфлация в миналото. 
Всичко казано по-горе води до заключението, че инвеститорът няма база да очаква повече 
От, например, 8% цялостна възвращаемост от портфолиото от Дау-тип – тип основни ак- 
ции, търгувани при ценово равнище от късната 1971. Но дори ако тези очаквания би тряб- 
вало да докажат субстантивно количество, случаят не би бил валиден за една инвестици- 
онна програма изцяло в акции. Ако има нещо сигурно в бъдеще, това е, че печалбите и  
средната годишна пазарна стойност на фондовия портфейл не ще порасне повече от 4%. 
По забележителните думи на Джей Пи Морган, „Те ще претърпят колебания.“ Това оз- 
начава, първо, че купувачът на основни акции при днешните цени(или утрешните) ще пое- 
ме реален риск от незадоволителни резултати, произтичащи за период от години. На  
„Дженъръл Илектрик“ (и Дау Джоунс) отне 25 години да възстанови главната загуба от 
1929-1932. Освен това, ако инвеститорът концентрира портфолиото си в основни акции,  
много вероятно е той да очаква впечатляващи „върхове“ и стресиращи „падове“. Това в 
частност е вярно, ако неговото обосноваване е близко до очакванията за бъдеща инфла- 
ция. Затова, ако един наситен пазар е налице, той ще доведе до голямо покачване не като 
опасен сигнал на неочакван пад, не като пари в брой за негови хубави печалби, а по-скоро 



като предизвикване на инфлационна хипотеза и като причина да продължи купуването 
на основни акции, без значение колко високи са те, нито колко е ниска дивидентната въз- 
вращаемост. По този начин е налице „разочарование“. 
 
Алтернативи на основните акции като „инфлационни предпазители“ 
 
Стандартната политика на хората по света, които не вярват на своята валута, е била да ку- 
пуват и съхраняват злато. Това е било против закона на американските граждани от 1935 – 
за щастие за тях. За последните 35 години цената на златото в отворения пазар се е пока- 
чила от 35 долара за унция на 48 в ранната 1972 – повишениве от само 35%. Но през всич- 
кото това време собственикът на златото не е получил възвращаемост по дохода от капи- 
тала си, а вместо това е направил годишни разходи за съхранение. Очевидно, той би нап- 
равил много по-добре, ако би спестявал в банка парите си за лихва, независимо от покач- 
ването в основното ценово равнище. Това би трябвало да накара редовия инвеститор да 
се защити срещу инфлацията чрез невлагане парите си в „неща“. Само няколко категории 
ценни обекти са извлекли преимущество в пазарната стойност през годините – диаманти, 
картини-оригинали, първи издания на книги, редки марки и монети и т.н. Но в много, мо- 
же би в повечето, случаи като че ли е налице един елемент на изкуствено и дори нереал- 
но завишаване на цените. Някакси е трудно да се приеме, че плащане от 67500 долара за 
американски сребърен долар от 1804(дори неизсечен онази година) е една инвестиционна 
операция. Ние отбелязваме, че си даваме сметка за дълбочината на тази област. Твърде 
малко от нашите читатели ще открият „сигурност на плуване“ при последните ни разсъж- 
дения.  
Извънредното владение на недвижим имот на недвижим имот е било дълго определяно 
като добра дългосрочна инвестиция, добре защитена от инфлацията. За съжаление, стой- 
ностите на недвижимите имоти са също обект на големи промени; сериозни грешки могат 
да бъдат направени в разположение, платена цена, и т.н. Налице са провали в желанията 
на продавача. Накрая, диверсификация е непрактична за инвеститора среден тип. Това съ- 
що не е в нашата област. Всичко, което бихме искали да кажем на инвеститора, е: „Бъди, 
уверен, че то е твое, преди да влезеш в него.“  
 
Заключение: 
 
Естествено, ние се връщаме към политиката в нашата предишна глава. Просто поради не- 
сигурностите на бъдещето, инвеститорът не може да си позволи „да сложи всички яйца в 
една кошница“.  
Колкото повече инвеститорът зависи от портфолиото си и произтичащите от него доходи,  
толкова по-необходимо е за него да се защити срещу неочакваното и непредвидимото в 
живота. Аксиоматично е, че консервативният инвеститор би тр ябвало да минимизира рис- 
ковете си. Ние силно вярваме, че рисковете при купуване, да речем на боновете на теле- 
фонна компания при печалба от близо 7 ½%, са много по-малко от онези при купуването 
на Дау Джоунс на 900 (или от какъвто и да е друг еквивалентен списък от акции). Но въз- 
можността за инфлация от голям мащаб остава, и инвеститорът трябва да се подсигури  
срещу това. Няма никаква сигурност, че акционерният компонент ще „задейства“ адекват- 



но срещу подобна инфлация, но би трябвало да „изведе“ повече защита от боновия 
компонент. Това, което казахме по отношение на субекта в изданието си от 1965 на стр. 
97, бихме написали и днес: 
„Трябва да е очевидно за читателя, че не сме ентусиазирани за основни акции при тези ни- 
Ва (892 за Дау). Поради вече дадени причини, ние чувстваме, че отбранителният инвести- 
тор не може да си позволи да бъде без впечатляваща пропорция от основните акции в по- 
ртфолиото си, дори ако ние ги отнасяме към по-малката от 2 злини – по-голям е рискът от 
държането само на бонове, т.е. всичко в бонове.“ 
 
Коментар върху Глава 2: 
 
„Американците стават по-силни. Преди 20 години, двама души спечелиха десет долара от 
зеленчуци. Днес това може да го направи петгодишен.“ 
                                              Хенри Йънгмън 
 
 
Инфлация? На кой му пука за това? 
След всичко, годишното повишаване в стойността на стоките и услугите, усреднено на по- 
малко от 2.2% между 1997 и 2002 – и икономистите вярват, че дори това може да бъде пре 
одоляно. (Помислете например за това как цените на компютрите и домашната електро- 
ника са спаднали – и как качеството им се е повишило; значението е, че потребителите по- 
лучават по-висока стойност за парите си.) В сегашните години, истинският ръст на инфла- 
ция в САЩ, вероятно би се покачил с около 1% годишно – и много веднага „прогърмяха“, 
че „инфлацията е мъртва“. 
 
Илюзия на парите 
 
Налице е друга причина инвеститорите да отделят внимание на инфлацията:  което 
психолозите наричат „илюзия на парите“. 
Ако получавате 2% ръст годишно, когато инфлацията е 4%, вие почти сигурно ще се по- 
чуствате по-добре, отколкото ако инфлацията е 0%, а ръстът в доходите падне с 2%. Не и 
двете промени в заплатата ти те поставят в идентична позиция – 2% по-лошо след инфла- 
ция. Толкова дълго, колкото номиналната (или абсолютната) промяна е положителна, ние 
я намираме за добро нещо – дори ако реалният (след инфлационен резултат) е негативен. 
И всяка промяна в твоята собствена заплата е по-очевидна и специфична, отколкото гене- 
ралната промяна в цените в икономиката като цяло. Всъщност инвеститорите бяха удовле- 
творени да печелят 11% от банкови сертификати върху депозити през 1980 и горчиво ра- 
зочаровани да печелят само около 2% през 2003 – дори ако те са загубили пари след ин- 
флацията. Номиналната стойност, която печелим, е отпечатана на банковите реклами и по- 
ствана в този „прозорец“, където голямото число ни кара да се чувстваме добре. Но инф- 
лацията „изяда“ това голямо число. Вместо реклами, инфлацията „изяда“ богатството ни. 
Ето защо е толкова лесно да се измери – защо е толкова важно да измерваме инвестици- 
онния си успех не само с това колко правим, но и колко ще имаме след инфлацията. 
По-основно все още, интелигентният инвеститор трябва винаги да е „нащрек“ срещу вси- 



чко, което е неочаквано и приблизително неопределено. Налице са три добри причини да 
се вярва, че инфлацията не е мъртва: 
*Наскоро, както през 1973-1982, САЩ преминаха през един от най-болезнените скокове  
инфлация в нашата история. Както се мери с индекса на потребителските цени (CPI), цени- 
те се удвоиха(и повече) през този период; годишният рейтинг е близо 9%. Само през 1979, 
инфлацията скочи с 13.3%, парализирайки икономиката чрез „стагфлация“ – и много воде- 
щи коментатори зададоха въпроса дали Америка ще запази глобалната си мощ. Стоки и  
услуги, оценени на 100 долара, в началото на 1973 година струваха 230 долара към края  
на 1982, сривайки цената на долара с 45 цента. Никой, който оцеля, и премина този етап, 
не можа да предвиди подобна разруха на богатството. 
*От 1960, 69% от пазарно ориентираните страни са „страдали“ поне една година, в която 
инфлацията достига 25% или повече. Средно, онези инфлационни периоди разрушиха 53% 
от инвеститорската покупателна сила. Ние бихме били луди да не смятаме, че Америка е  
някакси застрашена от подобно бедствие. Но по-луди бихме били, ако заключим, че това 
никога не може да се случи (в САЩ). 
*Повишаването на цените позволи на Чичо Сам да изплаща задълженията си с долари, по- 
евтинели от инфлацията. В този смисъл инфлацията действа срещу интересите на правите- 
лства, които отпускат заеми. 
 
Половин бариера срещу инфлация 
 
Какво тогава, може да направи интелигентният инвеститор, за да се предпази от инфлаци- 
ята? Стандартният отговор е „купувай акции“ – но това не е чистата истина. Фиг.2-1 показ- 
ва за всяка година от 1926 до 2002, връзката между инфлация и цените на акциите. Както 
можете да видите, в години, когато цените на потребителските стоки и услуги падат, както  
е в лявата част на графиката, възвращаемостта от акции е ужасна – с пазарни загуби до43% 
от тяхната стойност. Когато инфлацията скочи над 6%, както е в годините на десния край на 
графиката, акциите също скачат. Пазарът на акции загуби пари в 8 от 14 години, в които  
инфлацията преминава 6%; средната възвращаемост за тези 14 години беше едва 2.6%. 
Докато умерена инфлация позволява на компаниите да се справят с повишените разходи 
за суровини, висока инфлация предизвиква бедствие – карайки потребителите да“орежат“ 
покупките си и депресирайки дейността в икономиката. 
Историческата очевидност е ясна: От намесата на акуратни данни за пазара на акции през 
1926 година, са били налице 64 петгодишни периода (т.е.1926-1930,1927-1931,1928-1932 
до 1998-2002). В 50 от тези 64 петгодишни периода (или 78% от времето), акциите преми- 
нават през инфлация. Това е впечатляващо, но неперфектно; това значи, че акциите се бо- 
рят с инфлацията в 4/5 от времето. (Фиг.2-1: В каква степен акциите поставят бариери сре- 
щу инфлация?) 
 
Два акронима (абревиатури) срещу инфлацията 
 
За щастие, ти можеш да организираш своята „отбрана“ срещу инфлацията чрез избор меж- 
ду акциите. Откакто Греъм написа, 2 инструмента за борба с инфлацията са на разположе- 
ние на инвеститора: 



REITs. Това са компании, които владеят и събират рента от търговска и жилищна собстве- 
ност. Превърнати във взаимни фондове на недвижими имоти, те вършат добра работа за 
борба с инфлацията. Най-добрият избор е „Вангард Индекс Фонд“; други нискоразходни 
„избори“ включват ‚Коен енд Стиърс Риълти Шеърс“,„Кълъмбиа Риъл Истейт Екуити Фонд“ 
и др. Докато такъв реит-фонд е малко вероятно да бъде „борец срещу инфлацията“, в дъл- 
госрочен план той би трябвало да даде някаква защита срещу „ерозирането“ на покупате- 
лната сила без лошо въздествие върху цялостната ти възвращаемост. 
TIPS. Това са бонове на американското правителство, първо издадени през 1997 година, 
които автоматично се покачват, когато инфлацията расте. Понеже пълното доверие и кре- 
дит на САЩ стои зад тях, всички трезорни бонове са сигурности срещу риск (или неплаща- 
не на лихвите). Но типс също гарантират, че стойността на твоята инвестиция няма да „еро- 
зира“ срещу инфлацията. В един лесен пакет, ти се осигуряваш срещу финансова загуба и  
загуба на покупателна сила. 
Има обаче едно нещо. Когато цената на твоя типс-бон се покачва, както е при инфлация,  
Службата за вътрешни приходи се отнася към бона, като облагаем доход – дори само ако 
е печалба на хартия (освен ако не продадеш бона на неговата по-висока цена). Защо това 
поражда чувство за IRS?  
Интелигентният инвеститор ще запомни мъдрите думи на финансовия аналитик Марк 
Швебер: „Единственият въпрос, който никога не трябва да задавате на бюрократ е 
„Защо?“ Поради данъчни усложнения, типс най-добре пасват за пенсионни сметки като  
IRA, Keogh, или 401(к), където те няма да навредят на твоя облагаем доход.  
Вие можете да купите TIPS директно от американското правителство или в ниско разходен 
взаимен фонд, като „Вангард“ или „Фиделити Инфлешън Протектид Бонд Фонд“. Или ди- 
ректно , или чрез фонд, типс са идеалният заместител за пропорцията на вашите пенсион- 
ни фондове, които в противен случай държите в кеш(брой). Не ги търгувайте: ТИПС могат 
да бъдат подвижни в кратък период, но те работят най-добре като постоянно дългосрочно 
вложение. За повечето инвеститори, разполагащи поне 10% от пенсионните си активи в 
типс, това е един интелигентен начин да се запази порцията на вашите пари абсолютно си- 
гурна – и извън „ноктите на инфлацията“. 
 
 
 
 
 
Глава 3: Век на история на фондовия пазар. Ниво на фондовите цени в ранната 1972 
 
 
Инвеститорското портфолио от основни акции ще представи малка кръстосана секция от 
тази институция, позната като фондов пазар. Честността предполага ние да имаме адеква- 
тна идея за историята на фондовия пазар, в частност относно основните колебания в него- 
вото ценово ниво, и за различните връзки мегду фондовите цени, както и техните приходи 
и дивиденти. С това „минало“ той може да е в позиция да формира ценностна преценка за 
атрактивността и опасностите на пазара, както и в различните времена. Използваните ста- 



тистически данни за цените, приходите и дивидентите ни връщат обратно 100 години 
назад, в 1871. (Материалът не е достатъчно пълен в първия половин период, както и във 
втория, но ще послужи.) В тази глава ние ще представим фигурите, в кондензирана форма, 
с два обекта. Първият е да покажем основния подход, в който акциите са направили пре- 
димството си през много цикли на миналото столетие. Вторият е да се види картината на 
успешни десетгодишни усреднени, не само на цени на акции, но също така и на приходи и 
на дивиденти, да се види различната връзка между трите важни фактора. С това богатство 
на материал като минало, ние ще преминем към подсигуряване нивото на цените на ак- 
ции в началото на 1972. 
Дългосрочната история на фондовия пазар е сумирана в две таблици и една диаграма. 
Табл.3-1 извежда най-ниската и най-високата точка на 19 на разреден и наситен пазар (ци- 
клите) през последните 100 години. Ние сме използвали 2 индекса тук. Първият, представя 
комбинация от едно ранно изследване на Комисията на Коул, връщайки ни обратно в 1870 
което продължава до датата, добре позната като „Стандарт енд Пуър композитен индекс“ 
от 500 акции. Вторият е Дау Джоунс, който датира от 1897; той съдържа 30 компании, от  
които една е „Америкън Телефон енд Телеграф“ и 29 други големи индустриални пред- 
приятия.  
Диаграма I, представена с любезното съдействие на CPI, отбелязва пазарните колебания 
на този 425-индустриални акции индекс от 1900 до 1970 (Кореспондираща диаграма е на  
разположение за Дау Джоунс; ще е почти същата). Читателят ще отбележи 3 доста зависи- 
ми модела, всеки покриващ около една трета от 70-те години. Първият е от 1900 до 1924, 
и показва за по-голямата част от серии подобни пазарни цикли, продължаващи от три до 
пет години. Годишното предимство в този период е осреднено на около 3%. Ние се дви- 
жим по „нова ера“ наситен пазар, кулминиращ в 1929, с ужасното наследство от колапса, 
следвано от доста нерегулярни флуктуации до 1949. Сравнявайки средното ниво от 1949 с 
това от 1924, ние откриваме годишна норма на покачване от 1 1/2% ; оттук завършекът на 
нашия втори период води обществото до ентусиазъм за всички основни акции. По прави- 
лото на противоположностите времето е „узряло“ за началото на най-големия наситен па- 
зар в нашата история, представен в последната трета част на нашата диаграма. Този фено- 
мен може да е достигнал кулминацията си през декември 1968 на 118 за CPI 425 индустри- 
ални (и 108 за неговия 500 акции компонент). Както табл.3-1 показва, налице бяха наисти- 
на важни резултати между 1949 и 1968 (по-специално в 1956-57 и 1961-62), но постановки- 
те от тях бяха толкова осезателни, че те трябваше да бъдат деноминирани (в дългосрочен 
план), както рецесиите в отделен преситен пазар, по-скоро като отделни пазарни цикли. 
Между ниското ниво от 162 за Дау Джоунс в средата на 1949, и високото ниво от 995 в ран- 
ната 1966, което носи средно „натрупвано“ ниво от 11% на година, неброейки дивиденти, 
да речем, 3 ½% на година. (Предимството на CPI – индекс беше някакси по-голямо от това 
на Дау Джоунс – всъщност от 14 до 96.) 
Тези 14% и по-добра възвращаемост бяха документирани през 1963 (и по-късно), в едно  
много публикувано изследване. То донесе естествено удовлетворение на Уолстрийт с по- 
добни хубави постижения; и една доста алогична и опасна връзка, която всъщност дава чу- 
десни резултати, които да се очакват от основните акции в бъдеще. Малцина хора като че 
ли бяха притеснени от мисълта, че голямото „развитие на скока“ индикира, че той е бил  



преодолян. Последващият упадък от 1968 висок до 1970 нисък беше 36% за CPI (и 37% за 
Дау Джоунс).; най-големият от 44% през 1939-1942 от несигурностите след Пърл Харбър. 
По драматичен начин (толкова характерен за Уолстрийт) ниското ниво от 1970(май) беше 
последвано от масивно и скоростно възстановяване на двете усреднени, и от създаването  
на нови в ранната 1972. Годишното ниво на ценово предимство между 1949 и 1970 „изра- 
боти“ около 9% за „Ес енд Пи“. Или нивото на покачване беше много по-голямо, отколкото 
за който и да е подобен период преди 1950. (Но в последната декада нивото беше много 
по-ниско – 5 ¼% за „Ес енд Пи“ индекс и само 3% за Дау Джоунс). 
Записът в ценовите движения трябва да бъде представен от кореспондиращи фигури за  
печалби и дивиденти; да осигури един цялостен поглед какво се е случило с нашата „раз- 
делена“ икономика през десетте декади. Ние представяме конспект от този род в табл.3-2 
(стр.71). Добре е да се очаква от читателя, че той изучава всички тези фигури внимателно, 
но за някои читатели те представляват по-голям интерес. 
Нека ги коментираме, както следва: Фигурите от пълната декада „изглаждат“ колебанията 
година по година и оставят основно впечатление за постоянен растеж. Само 2 от 9 декади 
след първата показват намаляване в приходите и средни цени (в 1891-1900 и 1931-1940), и 
никоя декада след 1900 не показва понижаване в средните дивиденти. Но нивата на рас- 
теж във всичките три категории са доста вариращи. В общи линии представянето от Втора- 
та световна война е било отлично отнесено към това от ранните декади, но предимството 
през 60-те беше по-малко „усетено“, отколкото през 50-те. Днешният инвеститор не може  
да каже от този запис какъв процент печели в приходите от дивиденти и цените, които мо- 
же да очаква в следващите десет години, но това е характерно за същностната политика на 
инвестирането в основни акции.  
Както и да е, трябва да отбележим нещо, което не е приложено в нашата таблица. Година- 
та 1970 беше отбелязана от определено понижение в цялостните приходи на нашите кор- 
порации. 
Нивото на печалба върху инвестирания капитал падна до най-ниския процент от годините 
на Втората световна война насам. Равнозначно повишаване е фактът, че определено число 
компании докладваха нетни загуби за годината; много станаха „финансово затруднени“, и 
за пръв път в три декади, налице бяха доста от няколко важни банкрут процедури. 
Тези факти са толкова много, колкото всички останали, уточнили направеното по-горе твъ- 
рдение, че големият бум(тази ера) може да е достигнал края си в 1969-1970. 
Основното нещо в табл.3-2 е промяната в съотношението „цена-приходи“ от Втората све- 
товна война насам. През юни 1949 „Ес енд Пи“ – индекс „продаде“ само 6.3 пъти приложи- 
мите приходи от изминалите 12 месеца. През март 1961 съотношението беше 22.9 пъти. 
Подобно, печалбата от дивиденти, върху „Ес енд Пи“ – индекс беше паднала от над 7%  
през 1949 до само 3.0% в 1961; контраст, „издигнат“ от факта, че лихвените нива на висо- 
кокласни бонове се бяха покачили междувременно от 2.60% до 4.50%. Това е сигурно най- 
забележителният обрат в отношението на обществото в цялата история на фондовия па- 
зар.  
За хора с дълъг опит и интуиция пасажът от един екстремен момент до друг „извежда“ си- 
лно предупреждение за опасност „по пътя“. Те не биха могли да мислят целесъобразно 
през 1926-1929, когато пазарът е бил наситен, и за неговото трагично наследство. Но тези 
страхове не бяха потвърдени от събитието. Наистина, затварящите цени на Дау Джоунс в 



1970 бяха същите, както това беше 6 ½ години по-рано; серия от високи върхове и падове  
през 60-те. Но нищо не се случи нито с бизнеса, нито с цените на акциите; което може да 
се сравни с „разредения“ пазар и депресия от 1929-1932 година. 
 
Нивото на фондовия пазар в ранната 1972 
 
С конспекта за цялото столетие от акции, цени, доходи и дивиденти пред очите ни, нека 
опишем някои заключения за нивото от 900 за Дау Джоунс и 100 за „Ес енд Пи“ –индекс 
в януари 1972. 
Във всяко от предишните ни издания ние сме дискутирали нивото на фондовия пазар по 
време на писане, и предизвикани да отговорим на въпроса дали то е било толкова високо 
за консервативни нужди. Читателят може да го намира информативно за преглед на зак- 
люченията, които достигнахме в тези по-ранни случаи. Това не е упражнение по самона- 
казване. То ще предложи един вид свързване, което свързва различните стадии на фондо- 
вия пазар в изминалите 20 години, и също реална картина на трудностите пред всеки, кой- 
то се опитва да достигне едно информирано и критично отсъждане на текущите пазарни  
нива. Нека, първо репродуцираме сумираното от 1948, 1953, и 1959 (анализите), които 
дадохме в изданието от 1965: 
През 1948 ние приложихме консервативни стандарти за Дау Джоунс – ниво от 180, и не 
открихме трудност при заключението, „че то не е било толкова високо във връзка с приле- 
жащата стойност“. Когато ние подходихме към този проблем през 1953, средното пазарно 
ниво за онази година беше достигнало 275, печалба от повече от 50% за пет години. Ние се 
запитахме за следващия въпрос, а именно: „дали по наше мнение нивото на Дау Джоунс 
от 275 беше или не беше толкова високо за инвестиране“. В светлината на последващите 
обстоятелства, ни се струва странно да трябва да докладваме, че е лесно да дадем опре- 
делящо заключение като за атрактивността на нивото от 1953. Ние казахме достатъчно по- 
зитивно, че „от гледна точка на индикациите за стойността – нашият основен наръчник за  
инвестиране – заключението относно фондовите цени от 1953 е за предпочитане“. Но ние 
бяхме „осигурени“ от факта, че в 1953, средните за продължителен период са се покачили, 
отколкото в наситения пазар в миналото, и затова неговото абсолютно ниво беше истори- 
чески високо. 
Имайки предвид тези фактори срещу нашата предпочитана стойностна преценка, ние по- 
съветвахме за предупреждение или компромисна политика. Но нещата се преобърнаха и 
това не беше брилянтен съвет. Добър пророк би предсказал, че пазарното ниво се дължи  
на преимущество на допълнителни 100% в следващите 5 години. Може би ние би тряб- 
вало да прибавим в наша защита, че малцина от занимаващите се с прогнози (а ние не) 
имаха по-добро виждане за това какво предстои/ни чака. 
В началото на 1959 ние открихме, че Дау Джоунс по всяко време е по-висок от 584. Нашият 
продължителен анализ от всички гледни точки може да бъде сумиран в следното (от стр. 
59 на изданието от 1959г.): „Обобщено, ние можем да заключим, че сегашното ниво на 
фондовите цени е опасно такова, защото цените са толкова високи. Но дори ако това не е  
случай на пазарен момент, е опасно да се поддържа на такова ниво (и неоправдано). Чест- 
но казано, ние не можем да си представим пазар на бъдещето без никакви сериозни загу- 
би, и в който, на всеки да е гарантирана голяма печалба от акции.“ 



Предупреждението, което изразихме в 1959, беше някакси по-добре оправдано, откол- 
кото отношението ни по въпроса през 1954. Още беше твърде далеч от пълно признание. 
Дау Джоунс напредна на 685 през 1961; след това спадна малко под 584 (на 566) по-късно 
през годината; покачи се на 735 в късната 1961; и след това „западна“ на 536 (паника) през  
май 1962, показвайки загуба от 27% в продължение на краткия период от 6 месеца. По съ- 
щото време имаше далеч повече „размиване“ в най-популярните „акции на растеж“ – ка- 
кто е очевидно от пропадането на неоспоримия лидер, „Ай Би Ем“, от висок от 607 през де 
кември 1961, на нисък 300 през юни 1962. 
Този период показа съвършен спад на новоизлюпените основни акции на малки предпри- 
ятия – т.нар. „горещи резултати“ – които са били предложени на обществото на парадок- 
сално високи цени, и след това са „изсилени“ от безсмислена спекулация към нива, близ- 
ки до налудничави. Много от тези загубиха 90%, и повече от заявките точно за няколко ме- 
сеца. 
Колапсът от първата половина на 1962 беше голям, ако не и бедствен, за много самоуки 
спекуланти, и може би за много хора, наричащи себе си „инвеститори.“Но обратът по-къс- 
но през онази година, беше напълно неподозиран от финансовата общност. Средните на  
фондовия пазар се покачиха, с курса си „нагоре“, произвеждайки следното: 
Възстановяването и новият поглед върху фондовите цени беше наистина забележително и 
създаде кореспондираща ревизия на вижданията на Уолстрийт. При ниското ниво от юни 
1962 предсказанията, които се бяха появили, изчезнаха, и след частично възстановяване  
към края на годината, те бяха смесени, с предпочитания към скептицизъм. Но към 1964 ес- 
тественият оптимизъм на брокерските фирми беше отново възроден; почти всички прог- 
нози бяха за сгъстен пазар, и те продължиха до 1964. 
Ние тогава подходихме към задачата за нива от ноември 1964 на фондовия пазар 1892 за 
Дау Джоунс). След дискутирането на различни „ъгли“ ние достигнахме до три основни зак- 
лючения. Първото беше, че „старите стандарти (и оценяване) стават неприложими; новите 
стандарти пък все още не са тествани от времето“. Второто беше, че инвеститорът „трябва 
да базира своята политика на съществуването на основни несигурности. Възможностите  
показват екстремни моменти, от една страна, от продължено и по-нататъшно предимство 
в пазарното ниво – казано към 50%, или 1350 за Дау Джоунс; или, от друга страна, на висок 
колапс от същия „магнитуд“; водейки средното в съседство с, да речем, 450 (стр.63). Тре- 
тото беше изразено в много по-определени периоди. Ние казахме: „Говорейки въодуше- 
вено, ако нивото от 1964 не беше толкова високо, какво бихме могли да кажем за което и 
да е друго ценово равнище (че е толкова високо)?“ И главата завърши ,както следва: 
Инвеститорите не трябва да заключат, че пазарното ниво от 1964 е опасно, защото те са 
прочели това в тази книга.Те би трябвало да „претеглят“ нашата обосновка, която са чули 
от най-компетентните и тренирани хора на Уолстрийт. Накрая всеки един може да вземе 
свое собствено решение и да поеме отговорността. Ние предлагаме, както и да е, че ако 
инвеститорът не се съмнява кой курс да следва, той би трябвало да избере пътя на преду- 
преждението. Принципите на инвестиране, както са „фиксирани“ тук, ще предизвикат сле- 
дната политика при условията от 1964, по реда на спешност/важност: (1) Никакви заеми за 
купуване или задържане на сигурности; (2) Никакво повишаване в пропорцията на фондо- 
ве в основни акции; (3) Редукция/намаляване в резервите на основните акции – където е  
необходимо до максимум 50% от общия портфейл. Печалбите от капитала или по-точно  



облагането им, трябва да бъде платено с колкото е по-голямо „благородство‘, както и това 
се отнася за инвестираното във високо класни бонове или спестовни депозити. 
Инвеститори, които в един момент са последвани от някакъв „долар-разход‘ план (усред- 
няващ), могат (по пътя на логиката) да избират или да продължат техните периодични 
покупки на ценни книжа, или да изчакат, докато усетят, че пазарът повече не е опасен. 
Ние бие трябвало да дадем съвет по-скоро срещу такъв план при нивата от късната 1964, 
тъй като много инвеститори не биха имали упорството/издръжливостта да следват подоб- 
на схема, ако резултатите скоро след инициативата са високо непредпочитани/нежелани. 
По това време ние можем да кажем, че нашето предупреждение беше оправдано. Дау на- 
предна с около 11% по-нататък, до 995, но после неочаквано падна на ниското ниво от 632 
през 1970, и завърши годината на 839. Подобен вид случаи заемат място в цената на „го- 
рещи резултати“ – т.е. с упадък/сривове повече от 90% - както се случи през 1961-62. И, 
както отбелязахме във Въведението , цялостната финансова картина започна да се проме- 
ня по посока на по-малък ентусиазъм и повече съмнения. Един отделен факт може да обо- 
бщи историята – Дау приключи 1970 на по-ниско ниво от предишните 6 години – за първи  
път подобно нещо се случваше от 1944 насам. 
Подобни бяха усилията ни да оценим предишните нива на фондовия пазар. Има ли нещо, 
което нашите читатели и ние да научим от тях? Ние определихме пазарното ниво предпо- 
читано за инвестиране в 1948 и 1953 (но по-внимателно), опасно през 1959(при 584 за 
Дау), и твърде високо (на 892)в 1964. Всички тези „отсъждания“ биха могли да бъдат за- 
щитени и днес със съответни аргументи. Но е съмнително дали те биха били толкова поле- 
зни, колкото пътеводните ни съвети – в услуга на постоянна и контролирана политика за 
основните акции от една страна, и обезкуражаващо поведение да „се удари пазара“ или 
да „се сграбчат победителите“, от друга. 
Несъществено ние считаме, че нашите читатели могат да извлекат някаква полза от подно- 
вено определяне нивото на фондовия пазар – по това време, както през късната 1971 – до- 
ри ако, каквото искаме да кажем, ще се окаже по-интересно, отколкото практически поле- 
зно или по-индикативно (определително), отколкото обобщително. Има един хубав откъс 
в началото на Аристотеловата „Етика“, който казва: „Знак за един образован ум е да очак- 
ва онова количество точност, което природата на отделния субект позволява.“ Това е 
равнозначно необосновано да приеме вероятни заключения от един математик, и да тър- 
си стриктна или точна демонстрация от оратора. Работата на финансовия анализатор по- 
пада някъде в средата между това на математика и оратора. 
При различни периоди през 1971 Дау Джоунс се задържа на 892 ниво от ноември 1964, ко- 
ето ние определихме в нашето предишно издание . Но в настоящото статистическо изслед 
ване ние сме решили да използваме ценовото равнище и свързаните данни за „Ес енд Пи“ 
индекс, защото то е по-подходящо и представително за глобалния пазар, отколкото Дау  
Джоунс от 30 акции.  
Ние ще се концентрираме върху сравнение на този материал около четирите дати на наш- 
ите предишни издания, а именно – в края на годините 1948, 1953, 1958 и 1963 – плюс 1968 
;за текущото ценово равнище ние ще използваме удобни фигури от 100, което беше реги- 
стрирано през различни периоди от 1971 и в ранната 1972. Данните са в табл.3-3. 
За фигурите на нашите приходи ние представяме едновременно показването за последна- 



та година и средното за три календарни години; за дивиденти от 1971 ние използваме 
фигури за последните 12 месеца; за 1971 лихва от бонове и цени на едро, онези от ав- 
густ 1971. 
Тригодишното съотношение „цена-приходи“ за пазара беше по-ниско през октомври 
1971, отколкото в края на 1963 и 1968. То беше почти същото, както през 1958, но мно- 
го по-високо, отколкото в ранните години на големия/продължителния преситен пазар. 
Този важен индикатор, взет сам по себе си, не може да бъде конструиран да отбележи, 
че пазарът е бил по-специално висок през януари 1972. Но когато печалбата от лихва въ- 
рху високо класни бонове е показана на картината, приложенията стават много по-малко 
желани. Читателят ще отбележи от нашата таблица, че съотношението на възвращаемост 
от акции (приходи/цена) за боновата възвращаемост, е нараснало в по-малка степен по  
време на входния период, така че през януари 1972 фигурата беше по-малко предпочи- 
тана за акции по този критерий, отколкото в която и да е от предишните отбелязани го- 
дини. Когато дивидентните печалби са сравнени с печалбите от бонове, ние откриваме, че  
връзката беше напълно обратна между 1948 и 1972. В началото на годината акциите спе- 
челиха 2 пъти, колкото боновете; сега боновете печелят два пъти, отколкото акциите. 
Нашето крайно „отсъждане“ е, че противоположната промяна в съотношението „печалба 
от бонове/печалба от акции“ напълно предлага най-добро съотношение „цена/приходи“ 
за късната 1971, базирано на приходите на тригодишните приходи. Оттук нашият поглед 
на ранната 1972 и тогавашния пазар има тенденцията да е същият,както е бил преди 7 го- 
дини – т.е. той е един неатрактивен такъв, от гледна точка на консервативното инвестира- 
не. ( Това би било приложимо към повечето от ценовия обхват за 1971 на Дау Джоунс; ме- 
жду, да речем, 800 и 950.) 
В периоди на исторически пазарни „усуквания“(преломи), картината от 1971 би била още  
пример за неопределено възстановяване от лошите резултати(последици), претърпени 
през 1969-1970. В миналото подобни възстановявания са били налице в нова фаза на на- 
ситен пазар, който започва в 1949. (Това беше очакването на Уолстрийт основно по време 
на 1971.) След ужасния опит, изстрадан от обществените купувачи на нискокласни основ- 
ни акции в 1968-1970, твърде рано е (в 1971) за друго „завъртане“(обрат) на пазара и щаст- 
ливи очаквания. Оттук, този свързан белег на вътрешна опасност в пазара липсва сега, как- 
то бе през ноември 1964, при 892 ниво на Дау, определено в наше предишно издание. Те- 
хнически ,после, изходът ще доведе до друг „скок“ далеч извън 900 Дау преди следващия 
сериозен колапс. Ние не можем да сме сигурни, но вероятно би трябвало. За нас, „вражде- 
бността“ на пазара от ранната 1971; на опита ни от преди по-малко от година, е явен бел- 
ег/знак. Може ли да не забележим това? Ние считаме, че инвеститорът трябва да е подгот- 
вен за трудни времена напред – може би във формата на бързо повторение на упадъка 
през 1969-1970; или във формата на друго „пазарно усукване“(в смисъл „срив“), характер- 
но за наситен/запълнен/оживен пазар, което ще бъде последвано от по-катастрофален ко- 
лапс. 
 
Какъв курс („линия“) да следваме? 
 
Обърнете се назад към това, което сме казали в последното издание, репродуцирано на  
стр. 75. Това е нашият поглед при същото ценово ниво, да речем 900, за Дау Джоунс в ран- 



ната 1972, както беше в късната 1964. 
 
 
Коментар върху Глава 3: 
 
„Ти трябва да бъдеш внимателен, ако не знаеш къде отиваш, защото ти може да не стиг- 
неш дотам.“     
                      Йоги Бера 
 
 
 
„Балонът“ на наситения/претъпкания пазар 
 
В тази Греъм показва какъв пророк е. Той поглежда две години напред, предвиждайки 
„катастрофалния“ разреден пазар на 1973-1974, в който американските акции загубиха 
37% от стойността си. Той също поглежда повече от две декади напред в бъдещето, от- 
делно от логиката на пазарните гурута и бестселърите, които дори ги е нямало по негово 
време. 
Сърцевината на аргумента на Греъм е, че интелигентният инвеститор никога не трябва да 
предсказва бъдещето изключително чрез екстраполация на миналото. За съжаление, точ- 
но това е грешката, която се допуска през 90-те години. Поток от книги на последователи 
на финансовия професор в Уортън, Джереми Сийгъл („Акции за дългосрочен период „–  
1994), кулминационно с диво кресчендо, с Джеймс Гласман и Кевин Хасет (Дау 36000), 
Дейвид Елиас (Дау 40000) и Чарлс Кадлец (Дау 100000) (всички публикувани в 1999). Про- 
роците спорят, че акциите са върнали средно от 7% след инфлацията, дори от 1802. Затова, 
те обобщават, ето какво трябва да очакват инвеститорите в бъдеще. 
Някои от тях отиват по-далеч. Откакто акциите „винаги“ са „били“ боновете през всеки пе- 
риод от най-малко 30 години, акциите са по-малко рискови от боновете или дори от пари- 
те в брой в банка. И ако ти можеш да елиминираш целия риск от притежаването на акции, 
просто държейки ги достатъчно дълго, после защо да не се зададе въпроса, колко първо- 
начално да се плати за тях? (Да се открие защо, вж. стр. 82). 
В 1999 и рано през 2000, „балонът“ на преситения пазар беше навсякъде: 
*На 7 декември 1999, Кевин Лендис (портфейлен мениджър на „Фърстхенд Мючуъл 
Фъндс“), се появи по „Си Ен Ен“. Запитан дали акциите на безжичната телекомуникация 
са надценени – с много търгуване и „размножаване“ на приходите, Лендис имаше готов 
отговор. „Това не е мания“, той отвърна, „Погледнете истинския ръст, абсолютната стой- 
ност на ръста. Той е голям.“ 
*През януари (18.01.2000), Робърт Фролич, главен инвестиционен стратег в „Кемпър 
Фъндс“, декларира в „Уолстрийт Джърнъл“: „Това е нов световен ред. Ние виждаме хора 
да игнорират всички „правилни“ компании с „правилни“ хора с „правилен“ мироглед, за- 
щото техните цени на акции са твърде високи – това е най-лошата грешка, която един ин- 
веститор може да направи.“ 
*На 10 април 2000, в издание на „Бизнес Уик“, Джефри Апългейт (после главен инвести- 
ционен стратег в „Лемън Брадърс“), запита риторично: „Пазарът на акции по-рискован  



ли е днес, отколкото преди две години, просто защото цените са по-високи? Отговорът е  
не.“ Но отговорът е „ДА“ и винаги е бил „ДА“. И винаги ще бъде „ДА“. 
И когато Греъм запитал, „Може ли подобна глупост да бъде ненаказана?“, той знаел, че  
вечният отговор на този въпрос е „НЕ“.  
Като възкръсващ гръцки бог, фондовият пазар „удари“ всеки, който повярва, че високата 
възвращаемост на късните 90-те години, е някакъв вид „неотменимо право“. Просто пог- 
леднете как онези прогнози на Лендис, Фролич и Апългейт „се сбъднаха“: 
*От 2000 до 2002, най-стабилните от любимите на Лендис безжични акции „Нокиа“,загу- 
биха „само“ 67%, докато най-лошите – „Уинстар Къмюникейшънз“ – загубиха 99.9%. 
*Любимите акции на Фролич – „Циско Систъмс“ и „Моторола“ – паднаха повече от 70% 
към късната 2002. Инвеститорите загубиха над 400 билиона долара само от „Циско“ –по- 
вече от годишния икономически резултат на Хонг Конг, Израел, Кувейт, и Сингапур, взе- 
ти заедно. 
*През април 2000, когато Апългейт зададе реторичния си въпрос, Дау се задържа на 11167 
Насдак беше 4446. Към края на 2002, Дау „се мотаеше“ около 8300, докато Насдак беше 
около 1300; събирайки всички свои „мъки“ през предходните 6 години. 
 
Оцеляване на най-големите (най-маститите) 
 
Налице беше фатално „изтичане“ в аргумента, че акциите винаги са побеждавали бонове- 
те в дългосрочен план: подходящи фигури преди 1871 не съществуват. 
Индексите, използвани за представяне на американския фондов пазар и най-ранната въз- 
вращаемост съдържат само неколцина (по-точно7) акции. Към 1800, както и да е, имаше  
някакви си 300 компании в Америка (много по Джефърсъновия еквивалент на Интернета: 
дървени гребла и канали). Много банкрутираха и техните инвеститори загубиха вложения- 
та си.  
Но фондовите индекси игнорират всички компании, които имат ръст в онези ранни години 
години, проблем технически познат като „оцеляване“. Така тези индекси лудо трансфор- 
мират резултатите, постигнати от реалните инвеститори, които имаха 20/20 необходимото  
виждане да разберат точно кои 7 акции да купят. Самотниците „от компании, включващи  
Нюйоркската банка и Джей Пи Морган Чейз, просперирали продължително до 1790. Но за 
всяко подобно чудотворно оцеляване, налице са хиляди бедствия (финансови), като Диз- 
мъл Суомп Кънал Ко., Пенсилвения Кълтивейшън ъф Вайнс Ко., и Сникърс Гап Търнпайк 
Ко. – всички „пометени“ от „историческите“ фондови индекси. 
Данните на Джеръми Сийгъл показват, че след инфлация, от 1802 до 1870 акциите са спе- 
челили 7.0% на година, боновете 4.8%, и парите в брой 5.1%. Обаче Елрой Димсън и него- 
вите колеги в Лондон Бизнес Скуул изчисляват, че възвращаемостта преди 1871 година се 
е увеличила поне с 2% на година. В реалния свят, после, акциите не се държат по-добре от 
боновете и парите в брой; и вероятно малко по-зле. Всеки, който твърди, че в дългосрочен 
план е „доказано“, че акциите са гарантирано по-добро вложение от боновете и парите в 
брой, е невеж. 
 
Колкото по-високо отиват, толкова по-трудно падат 
 



Както антидот (противоотрова) за този вид „пазарен балон“, Греъм кара интелигентния ин- 
веститор да зададе няколко прости, скептични въпроса. 
Защо би трябвало бъдещата възвращаемост на акциите винаги да бъде същата, като мина- 
лата? Когато всеки инвеститор вярва, че акциите гарантират правене на пари в дългосро- 
чен план, няма ли пазарът да „спре“, бивайки „лудо“ надценен? И след като веднъж се 
случи, как биха могли бъдещите възвращаемости да бъдат високи? 
Отговорите на Греъм, както винаги, са вкоренени в логиката и здравия разум. Стойността 
на всяка инвестиция е, и винаги трябва да бъде, функция на цената, която плащаш за нея. 
В късните 90-те години инфлацията почти изчезна, корпоративните печалби отбелязаха 
бум, и повечето свят беше мирен. Но това не значеше, нито пък някога е значело, че акци- 
ите бяха ценни за купуване на каквато и да е цена. Откакто печалбите, които компаниите  
могат да реализират, са ограничени, цената, която инвеститорите би трябвало да желаят 
да платят за акции, трябва също да е ограничена. 
Помислете за това по този начин: Майкъл Джордън може би е най-добрият баскетболист 
за всички времена и може да е привличал фенове на „Чикаго Стейдиъм“ като гигантски 
електромагнит. „Чикаго Булс“ прави сделка с плащане на 34 млн. долара на играча да под- 
скача с голямата кожена топка около дървения кош. Но това не значи, че „Булс“ биха били 
оправдани да му плащат 340 млн. долара, или 3.4 билиона, или 34 билиона на сезон. 
 
Границите/ограниченията на оптимизма 
 
Фокусирайки върху сегашната пазарна възвращаемост, когато тя е „розова“, предупрежда- 
ва Греъм, ще доведе до „доста нелогично и опасно заключение,че равнозначни чудесни 
резултати могат да се очакват за основните акции и в бъдеще“. От 1995 до 1999, когато па- 
зарът растеше, с поне 20% годишно – безпрецедентно в американската история – фондови 
те купувачи станаха най-големите оптмисти: 
*В средата на 1998, инвеститори, изследвани от „Галъп“ за „Пейн Уебър Брокъридж“ очак- 
ваха техните портфейли да печелят грубо средно 13% през годината, която следва. В ран- 
ната 2000, тяхната средна очаквана възвращаемост беше „скочила“ на повече от 18%. 
*“Ерудирани професионалисти“ бяха просто натрапчиви и досадни с техните собствени 
предположения за бъдещата възвращаемост. В 2001, например, „Ес Би Си Къмюникей- 
шънз“ повдигнаха проектираната възвращаемост от техния пенсионен план от 8.5% на 
9.5%. Към 2002, средно сумираното ниво на възвращаемост от пенсионните планове на ко- 
мпаниите в „Ес енд Пи“ 500 – индекс, беше погълнато до рекордно високите 9.2%. Един 
бърз студен душ показа, че не е необходим излишен ентусиазъм. 
*“Галъп“ откри в 2001 и 2002, че средното очакване за едногодишна възвращаемост от  
акции се е понижило до 7% - дори инвеститорите биха могли сега да купят на цени, близки 
до 50% от тези през 2000. 
*Онези предположения за възвращаемост от пенсионни планове ще костват на компании- 
те в „Ес енд Пи“ 500 минимум 32 билиона долара между 2002 и 2004, според сегашните  
оценки на Уолстрийт.  
Дори така инвеститорите добре знаят (всички), че трябва да купят „ниско“ и да продадат  
„високо“; на практика те често приключват, правейки обратното. 
Предупреждението на Греъм в тази глава е ясно и просто: „По правилото на противопо- 



ложностите, колкото по-ентусиазирани са инвеститорите за фондовия пазар в дългосро- 
чен план, толкова по-сигурно е, че ще сбъркат в краткосрочен план“. 
На 24 март 2000, общата стойност на американския фондов пазар „удари“ връх на 14.75 
трилиона долара. Към 9 октомври 2002, точно 30 месеца по-късно, тази стойност беше 
7.34 трилиона долара, или 50.2% по-малко – загуба от 7.41 трилиона долара. В същото вре- 
ме, много пазарни „ерудити“ станаха първите скептици, предизвикайки основно негатив- 
на(отрицателна) пазарна възвращаемост в продължение на години –дори декади. 
От тази гледна точка, Греъм би задал един прост въпрос: „Отчитайки колко вредно грешат 
тези „експерти-ерудити“ през последно време, защо на земята би трябвало да има инте- 
лигентен инвеститор, който да им вярва?“ 
 
 
Какво следва? (Какво да очакваме?) 
 
 
Вместо това, нека спрем разприте и помислим за бъдещата възвращаемост, както Греъм 
би направил. Представянето на фондовия пазар зависи от три фактора:  
*реален ръст (растеж в приходите и дивидентите на компаниите) 
*инфлационен растеж (основен ръст на цените в икономиката) 
*спекулативен ръст(или упадък) – всяко повишаване или понижаване в апетита на инвес- 
титорите и обществото за акции 
В дългосрочен план, годишният ръст в корпоративните приходи от дял е усреднен от 1.5% 
до 2% (неброящ инфлацията). Както стоят нещата през ранната 2003, инфлацията „галопи- 
раше“ с 2.4% годишно, дивидентната печалба от акции беше 1.9%. И така, 
 
               1.5% до 2% 
                    +2.4% 
                    +1.9% 
         ------------------------------ 
             = 5.8% до 6.3% 
 
В дългосрочен план, това означава, че ти можеш основателно да очакваш акциите грубо 
да „връщат“ средно 6% (или 4% след инфлация). Ако „инвестиращото общество“ стане 
склонно да прати акциите обратно „в орбита“, тогава тази спекулативна пречка ще при- 
движи временно възвращаемостта към по-високи нива. Ако, вместо това, инвеститорите 
са „уплашени“, както бяха през 30-те и 70-те години, възвращаемостта ще бъде временно 
по-ниска. (Това е за сегашната 2003.) 
Робърт Шилер, финансов професор от Йейлския университет, казва,че Греъм вдъхновява- 
ше с подхода си за оценка на стойността: Шилер сравнява текущата цена на „Ес енд Пи“ 
500 акции индекс срещу средните корпоративни печалби през изминалите 10 години 
(след инфлация). Чрез сканиране на историческия запис, Шилер е показал, че когато него- 
вото съотношение отива доста над 20, пазарът обикновено „доставя“ ниска(мизерна) въз- 
вращаемост впоследствие; когато падне под 10, акциите типично „произвеждат“ хубави 
печалби „надолу по пътя“. В ранната 2003, по Шилеровите изчисления, акциите бяха оце- 



нени на около 22.8 пъти средната инфлация – нагласени приходи на изминалата декада – 
още в опасната зона, но път „надолу“ от тяхното желано ниво от 44.2 пъти през декември 
1999. 
Как е реагирал пазарът в миналото, когато е бил оценен около днешните нива? Фиг. 3-1 
показва предишните периоди, когато акциите бяха на подобни висоти, и как те варираха. 
И така, от нивата на стойност, подобни на онези от ранната 2003, фондовият пазар поняко- 
га е реагирал много добре в последните 10 години; понякога лошо, и в застой през остана- 
лото време. Аз мисля, че Греъм (винаги консервативен), би съчетал разликата между най- 
ниската и най-високата минала възвращаемост, и проектирал, че акциите през следващата 
декада грубо биха „върнали“ 6% годишно или 4% след инфлация. (Интересно, тази проек- 
ция комбинира изчислението, което направихме по-рано, когато прибавихме заедно реа- 
лен ръст, инфлационен ръст и спекулативен ръст.) 
Сравнено с 90-те, 6% е „храна за пилета“ (в смисъл – почти нищо). Но е много по-добре, 
отколкото печалбите от бонове, които могат да бъдат направени, и достатъчна причина за 
преобладаващата част от инвеститорите да се концентрират върху акции, като част от ди- 
версифицираното портфолио.  
Но налице е втора лекция/урок в подхода на Греъм. Единственото нещо, в което можете 
да бъдете сигурни, когато предсказвате бъдещето (и съответно възвращаемостта от акции) 
е, че вероятно ще сгрешите.  
Единствената истина, неподлежаща на дискусия е, че миналото ни учи, че бъдещето вина- 
ги ще ни изненада – винаги! 
И в резултат на това( на този закон от финансовата история), пазарите ще изненадат по  
брутален начин много хора, които са особено уверени, че техните преценки и възгледи за 
бъдещето са правилни. Бивайки умерен в своите преценки и предсказателни сили, както 
правеше това Греъм, ти ще се предпазиш да рискуваш твърде много. 
Така, при всички положения, ти би трябвало да понижиш очакванията си, но и да се гри- 
жиш за духа си; да не се депресираш. За интелигентния инвеститор надеждата умира по- 
следна и е вечна; защото така би трябвало. На финансовите пазари, колкото по-лошо из- 
глежда бъдещето, толкова по-добро би било обичайно. Един циник веднъж каза; Г.К.Чес- 
търтън, британски новелист и есеист: „Благословен е този, който не очаква нищо, защото 
няма да бъде разочарован.“ Привърженик на Честъртън? „Благословен е този, който не 
очаква нищо, защото ще се зарадва на всичко.“ 
 
 
 
 
 
Глава 4: Политика на основното портфолио: Отбранителният инвеститор 
 
 
 
Основните характеристики на едно инвестиционно портфолио са обичайно определени от 
позицията и характеристиките на собственика или собствениците. От една страна ние има- 
ме банки за спестяване, живото застрахователни компании, и т.нар. правни тръстови фон- 



дове. Преди поколения техните инвестиции бяха ограничени от закона в много щати/дъ- 
ржави до високо класни бонове и, в някои случаи, преференциални високо класни акции. 
От друга страна ние имаме добре подготвени тренирани бизнесмени, които ще включат 
кой да е вид бон или акция в листа си на сигурност, които считат за атрактивна инвести- 
ция.  
Това е било един стар принцип, че онези,които не могат да си позволят да поемат рискове 
би трябвало да се задоволят с относително ниска възвращаемост на инвестираните фон- 
дове. От това е била развита максимата, че нивото на възвращаемост, което инвеститорът 
би трябвало да цели, е повече или по-малко пропорционално на риска, който е готов да 
поеме. Нашето виждане е различно. Нивото на възвращаемост да бъде зависимо,по-скоро 
от количеството интелигентно усилие, което инвеститорът е желае и е способен да вложи 
в заданието си. Минималната възвращаемост отива при отбранителния инвеститор,който 
иска едновременно сигурност и свобода от обвързване. Максималната възвращаемост би  
била реализирана от находчивия и творящ инвеститор, който има максимална интелигент- 
ност и умения. В 1965 ние добавихме: „В много случаи може да бъде налице по-малък ре- 
ален риск, асоцииран с купуването на „сделков резултат“, предлагащ шанса за голяма пе- 
чалба, отколкото с конвенционален бон, печелещ около 4 1/2%.Това твърдение имаше по- 
вече истина в него, отколкото ние самите подозирахме, тъй като в последващите години 
дори най-добрите дългосрочни бонове загубиха значителна част от пазарната си стойност, 
поради повишаването на лихвените проценти. 
 
Основният проблем на разположението „бон-акция“ 
 
Ние вече подчертахме съвсем накратко портфейлната политика на отбранителния инвес- 
титор. Той трябва да раздели фондовете си между високо класните бонове и високо коти- 
ращите се основни акции. Ние сме предложили като фундаментално ръководно правило 
че инвеститорът не би трябвало да има по-малко от 25% или повече от 75% от своите фон- 
дове в основни акции и съответните проценти в бонове. Налице е едно приложение, че  
стандартната дивизия би трябвало да е еднаква такава, или 50/50 меду двата основни ин- 
вестиционни компонента. Съгласно традицията, причината за повишаването процента на  
основните акции, би трябвало да бъде появата на сделкова цена – нива, създадени в раз- 
реден пазар. Обратно, намаляването на компонента на основните акции под 50%, когато 
по преценка на инвеститора пазарното равнище е станало опасно високо. Тези максими 
винаги са били лесни за разбиране и трудни за следване.  
Защото те „вървят“ срещу човешката природа, която „произвежда“ тези излишъци от на- 
ситен/претъпкан и разреден/вял пазар. То е почти противовес да се предложи подходяща 
политика за средния акционер, който се сеща за владенията си, когато пазарните предим- 
ства извън сегашната точка и следва кореспондиращ упадък. То е защото средният човек  
оперира, и отделно трябва да оперира, по обратен начин в сравнение с миналото; и – това 
писателят вярва – е вероятно да имаме в бъдеще възходи и колапси(падения). 
Ако разделението между инвестиции и спекулативни операции беше сега толкова ясно,ка- 
кто преди, ние бихме могли да определим инвеститорите като малка, опитна група, която  
продава на невежите, неопитни спекуланти на високи цени и купува обратно от тях на нис- 
ки нива. Тази картина може да е имала някаква истинност в отминалите дни, но е трудно  



да се идентифицира с финансовите развития от 1949 насам. Няма никаква индикация, че 
подобни професионални операции, като онези на взаимните фондове, са били запазени 
в тази „мода“. Процентното съотношение на портфейла, държан в активи от двата основни 
типа фондове – „балансирани“ и „основни“- акции – се е променил малко от година на го- 
дина. Техните продажбени активности са били широко свързани с поведение на„превклю- 
чване“ от по-малко към повече обещаващи „владения“. 
Ако, както дълго сме вярвали, фондовият пазар е загубил контакт със старите си определе- 
ния(нива), и ако нови такива не са създадени, ние тогава не можем да дадем на инвести- 
тора надеждни правила, по които да намали владението си владението си в основни ак- 
ции към 25%-ния минимум, и да го увеличи по-късно до 75%-ния максимум. Ние можем 
да препоръчаме в общи линии на инвеститора да няма повече от ½ в активи, освен ако той 
има строга поверителност на своята фондова позиция. И е сигурен, че може да види пазар- 
ния упадък от типа на 1969-70. За нас е трудно да видим как подобна поверителност може 
да бъде оправдана при нива, съществуващи в ранната 1972. Така ние бихме посъветвали  
срещу повече от 50% за основните акции по това време. Но, по разбираеми причини, поч- 
ти е еднакво трудно да съветваме за редукция под 50%, освен ако инвеститорът има ясно- 
то съзнание за текущите пазарни нива, и ще бъде удовлетворен също да ограничи участие- 
то в каквото и да било по-нататъшен ръст/скок, да речем, 25% от общите му фондове. 
Ние така сме доведени до желанието да покажем на повечето наши читатели какво може 
да се случи при една свръх опростена формула 50/50. По този план ръководното правило 
е да поддържа колкото е възможно по-практично съотношение между акции и бонове, ра- 
вни части. Когато промените в пазарното ниво са вдигнали компонента на акциите, да ре- 
чем, на 55%, балансът би бил върнат от продажбата на 1/11 от портфейла в акции и транс- 
фера им в бонове. И обратно. 
Йейлският университет последва някакъв подобен план за няколко години след 1937, но 
това беше около 35% „нормално владение“ в основни акции. В ранните 50-те години, как- 
то и да е, Йейл като че ли се отказа от своята известна формула, и в 1969 държеше 61% от 
портфолиото си в активи (вкл. някои конвертируеми). (По онова време фондове от 71 по- 
добни институции на стойност 7.6 билиона долара; държейки 60.3% от основните акции) 
Примерът с Йейл илюстрира почти летален ефект на предимството на големия пазар вър- 
ху станалата популярна изведнъж формула за подхода към инвестирането. Нашата версия 
50/50 на този подход „храни добро чувство“ към дефанзивния/отбранителния инвеститор. 
Крайно проста е; не предполага излишни въпроси и е във вярната посока; дава на после- 
дователя усещането, че той движи нещата в отговор на пазарните промени; но най-важно- 
то е, че тя ще го предпази от голям срив, когато пазарът се покачва на все по-високи и по- 
високи опасни нива. 
Нещо повече, наистина консервативният инвеститор ще бъде удовлетворен от печалбите, 
показани на половината от неговия портфейл във възходящ пазар, докато при упадък ще 
„издържи“, за разлика от авантюристичните си приятели. 
Докато нашата предложена 50/50 дивизия е несъмнено най-простата „програма за всякак- 
ви цели“, тя може и да не предложи най-добри резултати,които могат да се постигнат. (Ра- 
збира се, няма подход, механичен или друг, който да ни даде някаква застраховка, че ще 
работи по-добре от друг.) Много по-високият доход и съответна възвращаемост, която пре 
длагат добрите бонове в сравнение с представителните акции, е потенциален аргумент за 



фаворизиране (и предпочитане) на боновия компонент. Изборът на инвеститора между 
50% или по-малко в акции може да говори добре за неговото отношение и неговия собс- 
твен темперамент. Ако той се държи като човек, претеглящ безпристрастно и хладнокръ- 
вно шансовете, може би е вероятно да предпочете 25% компонент в акции в това време, 
с идеята да изчака, докато Дау Джоунс дивидентна печалба стане, да речем, 2/3 от боно- 
вата печалба преди, когато би искал да създаде 50/50 дивизия между бонове и акции. 
Стартирайки от 900 за Дау и дивиденти от 36 долара от единица, това ще изисква или спад 
в облагаемата бонова печалба от 7 ½% до около 5.5% без никаква промяна в сегашната въ- 
звращаемост от водещите акции, или спад в Дау толкова ниско като 660, а няма редукция 
в боновите печалби и никакво повишаване в дивиденти. Комбинация на средни промени 
може да „произведе“ същата „точка на купуване“. Програма от този вид не е специално  
усложнена; трудната част да се допусне и приложи към нея не за възможност, която може 
да се „преобърне“; и да е била твърде много консервативна. 
 
 
Боновият компонент 
 
Изборът на резултати в боновия компонент на инвеститорското портфолио ще се обърне  
към два основни въпроса: Би ли трябвало той да купи облагаеми или необлагаеми бонове, 
и би ли трябвало той да купи по-краткосрочни или по-дългосрочни такива? Данъчното ре- 
шение основно би трябвало да бъде значение на аритметично действие, обърнато към ра- 
зликата в приходите, както и сравнено с „инвеститорската кошница“. През януари 1972 из- 
борът в 20-годишни ценни книжа беше между постигане, да речем, 7 ½% от клас Аа на ко- 
рпоративни бонове и 5.3% от първични необлагаеми такива. (Понятието „общински“ е ос- 
новно приложено към всички разновидности от данъчни бонове, вкл. държавни облига- 
ции.) Налице беше по този начин загуба в дохода от някакви 30% в преминаване от корпо- 
ративно към общинско ниво. Оттук, ако инвеститорът беше в максимален данъчен „интер- 
вал“, по-висок от 30%, той би имал чисто спестяване след данъци чрез избиране на общин- 
ски бонове; обратно, ако неговият максимален данък беше по-малко от 30%. Отделен чо- 
век започва плащането на 30% норма, когато неговият доход след дедукции минава 10000 
долара; за женена двойка нормата се прилага, когато комбинираният облагаем доход ми- 
нава 20000 долара. Очевидно е, че голяма пропорция на индивидуални инвеститори би  
могла да спечели по-висока възвращаемост след данъци от добри общински, отколкото от 
добри корпоративни бонове. 
Изборът между по-дългосрочни и по-краткосрочни бонове включва доста различни въпро- 
си: Дали инвеститорът иска да се осигури срещу упадък в цената на боновете си, но при  
разход на (1) по-ниска годишна печалба, и (2) загуба на възможността от една впечатлява- 
ща печалба в принципната стойност? Ние считаме, че е най-добре да дискутираме този въ- 
прос в Глава 8, Инвеститорът и пазарните колебания(промени) 
За период от много години в миналото единствените чувствителни покупки на бонове за  
лични нужди бяха американските спестовни издания. Тяхната сигурност беше, и е, без пос- 
тавяне под въпрос; те даваха по-висока възвращаемост, отколкото другите бонови инвес- 
тиции от първо качество; имаха опция за връщане на парите и други привилегии, които по- 
вишаваха тяхната атрактивност. В нашите ранни издания, ние имахме една „входяща“ гла- 



ва, озаглавена „Американски спестовни бонове: Бум за инвеститори“. 
Както бихме искали да отбележим, американските спестовни бонове още владеят част от 
пазара, което ги прави подходяща покупка за всеки инвеститор. За човек с непостоянен ка- 
питал , с , да речем не повече от 10000 да вложи в бонове, ние считаме, че те все още са 
най-лесният и най-добрият избор. Но онези с по-големи фондове могат да намерят други, 
по-желани „медиуми“ (финансови инструменти). 
Нека да листваме няколко основни типа бонове, определящи инвеститорските усилия, и 
дискутираме тях накратко с подобаващо отношение към основното описание, сигурност, 
приход, пазарна цена, риск, данък върху дохода, и др. 

1. Американски спестовни бонове, серия Е и серия Н. ние ще сумираме техните важни 
„провизии“ най-напред , и после ще дискутираме накратко числените предимства на тези 
уникални, атрактивни и изключително удобни инвестиции. Сериите Н – бонове плащат ли- 
хва полугодишно, както и другите бонове. Нивото е 4.2% за първата година, и после 5.10% 
за следващите девет години. Лихвата на сериите Е – бонове не е платима, но дава на соб- 
ственика повишаване на стойността. Боновете са продадени на 75% от тяхната стойност, и 
„зряло“ на 100% за 5 години и 10 месеца след потреблението им. Ако се държат до зре- 
лост, „печалбата“ „изработва“ 5%, натрупани полугодишно. Ако се продадат по-рано, пе- 
чалбата се движи между минимума от 4.0% за първата година до 5.20% за следващите 4 
5/6 години.  
Лихвата върху боновете е субект на федерално облагане на дохода, но е различно от данъ- 
ка върху дохода. Както и да е, федералното облагане на дохода за серии Е – бонове може 
да бъде платено от собственика или годишно, или докато бонът е на разположение. 
Собствениците на серии Е – бонове могат да ги осребрят по всяко време (скоро след заку- 
пуване) по тяхната текуща стойност. Собствениците на серии Н – бонове имат подобни 
права да ги осребрят по „костуемата цена“. Серии Е – бонове са конвертируеми в серии Н 
– бонове, със сигурни данъчни облаги. Бонове загубени, повредени или откраднати могат 
да бъдат заменени безплатно (без допълнителен разход). Налице са ограничения в годиш- 
ното потребление, но либерални „провизии“ за коопериране между членовете на семейс- 
твото ги правят достъпни за повечето инвеститори; да купуват толкова, колкото могат да 
си позволят. Коментар: Няма друга инвестиция, която комбинира (1) абсолютното осигу- 
ряване на принципала и лихвените плащания, (2) правото да се търси пълно изплащане на 
стойността им по всяко време, и (3) гаранция от поне 5% лихвен процент за поне 10 години 
Собственици на по-ранни серии Е – бонове са имали правото да „разширят“ боновете си в 
„зрелостта‘, и така да продължат да акумулират/натрупват годишни стойности на успешни 
по-високи нива. Различието в данъчните плащания през тези дълги периоди е било голя- 
мо доларово предимство; ние калкулираме, че то е повишило ефективното нетно ниво 
след облагане , получено в такава степен, като трето в типични случаи. Обратно, правото 
да осребриш боновете по „разходна цена“(или по-висока), е дало на потребителите в пре- 
дните години на ниски лихвени нива пълна защита срещу „размиване“ в стойността на  
принципала, което претърпяха много инвеститори в бонове; от друга страна погледнато, 
то им даде възможността да печелят от покачването на лихвените проценти чрез включва- 
нето на техните ниско лихвени „владения“в „издания“ с много висок купон на реална база. 
По наше мнение специалните предимства на спестовните бонове сега са по-големи, откол- 
кото тяхната по-ниска текуща възвращаемост, сравнени с другите директни правителстве- 



ни облигации. 
2. Други американски бонове. Проформа на тези издания съществува, покривайки  

широк обхват от купонни нива и дати на зрелост/падеж. Всички те са напълно сигурни от- 
носно плащане на лихви на принципала. Те са обект на федералното данъчно облагане, 
но „свободни“ от данък общ доход. В късната 1971 дългосрочните „издания“ – за 10 годи- 
ни – показаха средна печалба от 6.09% ; средни(междинни) издания – три до пет години – 
върнаха 6.35%; и краткосрочни издания върнаха 6.03%. 
През 1970 беше възможно да купиш брой стари издания с големи отстъпки. Някои от тях 
са приемани „на разположение“ на имотни такси. Пример: Американски трезор 3 1/5 за 
1990 са в тази категория; те се продаваха на 60 в 1970, но приключиха 1970 на 77. 
Интересно е да се отбележи също, че в много случаи индиректните облигации на амери- 
канското правителство печелят впечатляващо повече, отколкото директните, със същия 
падеж. Както ние пишем, една оферта се появи на 7.05% от „Сертификати, напълно гара- 
нтирани от секретаря по транспортирането на Департамента по транспорт на 
САЩ“ със зрелост/падеж в същата година – 1986. Сертификатите всъщност бяха издадени 
на името на…, но те бяха продадени на базата на твърдение на американски правителст- 
вен служител. Доста голям брой индиректни облигации от този вид са били издадени от 
американското правителство в миналото. И всички от тях са били оценени, както подоба- 
ва.  
Читателят може да се учуди, защо всички тези „фокус-покус“ бонове, вкл. отделно лична  
гаранция, на Секретаря на транспорта, и по-висок разход за данъкоплатеца в края. Главна- 
та причина за индиректността е била кредитният лимит, предложен от Правителството, за- 
емайки от Конгреса. Отделно гаранции от Правителството не се таксуват като дългове. Ве- 
роятно основното въздействие на тази ситуация е било създаването на необлагаеми „ха- 
узинг оуторити“ – бонове, радващи се на еквивалент на американска гаранция; и всъщ- 
ност единствените издания, които са еквивалент на правителствени бонове. Друг тип на 
правителствено обезпечени издания е наскоро създаденият „Ню Къмюнити Дибенчърс“  
печелещ 7.60% през септември 1971.                                                   

3. Държавни и общински бонове.  Те се радват на освобождаване от федерално данъ- 
чно облагане. Те са също напълно освободени от данък общ доход в държавата на издава- 
не, но не и другаде. Те са или директни облигации на държавата, или субдивизия (напр. 
щат), или „приходни бонове“, зависими за лихвени плащания от строежа на мостове, пъ- 
тища, лизинг на сгради, и т.н. Не всички необлагаеми бонове са достатъчно силно защите- 
ни да оправдаят тяхната покупка от отбранителния/дефанзивния инвеститор. Той може да 
е ръководен в своята селекция от рейтинга, даден за всяко издание от „Муудис“ или „Ес 
енд Пи“. Един от трите най-високи рейтинги за двете услуги – Ааа(ААА), Аа(АА), или А – би 
трябвало да предложи подходяща индикация на адекватна сигурност. Печалбата от тези 
бонове ще варира заедно с качеството и падежа, с по-кратките падежи, даващи по-ниска 
възвращаемост. В късната 1971, изданията, представени в „Ес енд Пи“ общински бонов ин- 
декс, усреднен АА в качествен рейтинг , 20 години падеж, и 5.78% печалба. Типична офер- 
та на „Вайнлънд“ , Ню Джърси – бонове, рейтинг АА за А и даде печалба от само 3% върху  
едногодишен падеж, „скачайки“ до 5.8% към 1995 и 1996-падежи. 
   4. Корпоративни бонове.   Тези бонове са обект едновременно на федерално и 
държавно облагане. В ранната 1972 онези с най-високо качество спечелиха 7.19% за 25-го- 



дишен падеж, както е отбелязано в публикуваната печалба на „Муудис“ Ааа корпоративен 
бонов индекс. Т.нар. по-ниски средни издания – рейтинг Ваа – върнаха 8.23% за дълги па- 
дежи. Във всеки клас по-краткосрочни издания биха спечелили някакси по-малко, откол- 
кото по-дългосрочните облигации. Коментар: Горните обобщения индикират, че средният 
инвеститор е имал няколко избора измежду високо качествени бонове. Тези с висок данък 
върху дохода могат несъмнено да постигнат по-добра нетна печалба от добрите необлага- 
еми издания, отколкото от облагаемите такива. За други ранната 1972 – обхватът на обла- 
гаемата печалба като че ли би бил от 5.00% върху американски спестовни бонове, с техни- 
те специални опции, до около 7 ½% върху високо класните корпоративни издания. 
 
По-високо доходни бонови инвестиции 
 
Чрез „жертвоприношение“ на качеството един инвеститор може да постигне по-висока до- 
ходна възвращаемост от боновете си. Дългият опит е демонстрирал, че праволинейният 
инвеститор е по-мъдро да стои „настрана“ от подобни високо доходни бонове. Докато, 
взети като цяло, те могат да изработят „нещо по-добро“ в периоди на цялостна възвра- 
щаемост, отколкото високо класните издания, те излагат собственика на прекалено много 
индивидуални рискове от нежелани развития, вариращи от упадък в цената до същностен 
крах. (Вярно е, че „сделкови възможности“ се появяват често при ниско класните бонове, 
но тези изискват специално изследване и умения да се експлоатират успешно.) 
Вероятно ние би трябвало да добавим тук, че границите, предложени от Конгреса за дире- 
ктните бонови издания на САЩ, са произвели най-малко два вида от „сделкови възможно- 
сти“ за инвеститорите в потреблението на правителствено-гарантирани (обезпечени) об- 
лигации.  
Единият е осигурен от необлагаемите издания „Ню Хаузинг“ и др. от наскоро създадения 
(облагаем) „Ню Къмюнити Дибенчърс“. Едно офериране (предлагане) на „Ню Хаузинг“-из- 
дания през юли 1971 спечели 5.8%, необлагаеми едновременно от федерални и държавни 
данъци, докато едно издание на (облагаемия) „Ню Къмюнити Дибенчърс“,продадено през 
септември 1971, спечели 7.60%. И двете облигации имат „пълното доверие и кредит“ на 
правителството на САЩ зад гърба си, и оттук са сигурни без съмнение. И – на чиста база – 
те печелят определено повече, отколкото обичайните (праволинейните) бонове на САЩ. 
 
Спестовни депозити вместо бонове 
 
Един инвеститор може сега да постигне толкова много, колкото от лихвения процент от 
спестовните депозити в търговска или спестовна банка (или от банков сертификат на депо- 
зит) при инвестиране във високо класни бонове с кратък падеж. Лихвеният процент по  
сметки в банкови спестявания може да се понижи в бъдеще, и при сегашните условия, те 
са подходящ заместител за краткосрочно боново инвестиране от индивидуалния инвести- 
тор.  
 
Обменяеми (конвертируеми) издания  
 
Те са дискутирани в Глава 16. Цената, и по-точно варирането в нея, на боновете основно е 



разгледано в Глава 8, „Инвеститорът и пазарните флуктуации (колебания)“  
 
„Кол – провизии“ (Call Provisions) 
 
В предишните издания ние имахме откровено дълга дискусия в този аспект на боновото 
финансиране, защото то включи сериозно, но малко разглеждано от инвеститора. В типи- 
чния случай бонове бяха търгувани веднага след издаването им, и на най-различни пре- 
мии – да речем, 5% - над издадената цена (цената на издаване). Това значеше, че по вре- 
ме на периода на големи промени в прилежащите лихвени нива, инвеститорът трябваше 
да се справи с пълен набор от нежелани промени и беше принуден да предпочете желани 
такива. 
Пример: Нашият стандартен пример е бил издание на „Америкън Газ енд Илектрик“ 100- 
годишен 5% дибенчърс, продаден на хората на 101 в 1928. Четири години по-късно, под 
близки до паниката условия, цената на тези добри бонове падна до 62 ½ , печелейки 8 ½% 
Към 1946, при голям обрат, бонове от този тип биха могли да бъдат продадени да печелят 
само 3%, и 5%-ното издание би трябвало да е било заявено близко до 160. Но от тази глед- 
на точка компанията извлече предимство от „кол-провизията“ и спаси „изданието“ на 106. 
Те са пример за: „главното печеля, остатъците губя“. В дълговременен период купува- 
щите бонове институции отказаха да приемат това несправедливо „аранжиране“; в сегаш- 
ните години повечето дългосрочни издания с висок купон са били защитени срещу реце- 
сия(обезценяване) за период от десет години или повече след издаване. Това още лими- 
тира покачването на тяхната възможна цена, но не и като актив. 
От практическа гледна точка, ние съветваме инвеститора в дългосрочни издания да жерт- 
ва малко количество печалба, за да постигне осигуряване – казано за 20 или 25 години.  
Подобно, налице е едно предимство в купуването на ниско купонни бонове с отстъпка  
пред високо купонни бонове (продажбата им) около годината на предявяване. За отстъп- 
ката – напр. от 3 1/2% на бон при 63 1/3%, печелейки 7.85% - извежда пълна защита срещу 
обратно действие по предявяване. 
 
„Прави“ – т.е. неконвертируеми – предпочитани(преференциални) акции  
 
Настоящите основни изследвания трябва да бъдат направени тук за преференциалните ак- 
ции. Наистина добри преференциални акции могат и съществуват,но те са добри въпреки 
инвестиционната си форма, която е от най-лошите такива. Типичният акционер на такива 
акции е зависим от своята сигурност относно способността и желанието на компанията да 
плаща дивиденти върху своята основна акция. Веднъж след като основните дивиденти са 
раздадени, или дори в опасност, неговата собствена позиция става предупредителна; за 
директорите няма задължение да продължат плащането, освен ако те също плащат за ос- 
новното. От друга страна, типичната преференциална акция няма дял в печалбите на ком- 
панията извън фиксирания дивидент. Така собственикът й не може да предяви правен иск 
като кредитор и за възможностите за печалба на основния акционер. 
Тези слабости в правната позиция на тези акции „се отразяват“ в периоди на депресия. Са- 



мо малък процент от всички преференциални издания са силно осигурени да поддържат 
безспорна инвестиция и статуса й през всички трудности. Опитът учи, че времето да се 
купуват преференциални акции е, когато тяхната цена е подтисната от временен обрат 
(противоположност). (В подобни времена те могат добре да паснат на агресивния инвес- 
титор, но са неконвенционални за отбранителния.) 
С други думи, те би трябвало да бъдат купувани на „сделкова база“, а не изобщо. Ние ще  
се по-късно към конвертируеми и подобни привилегировани издания, които „извеждат“ 
някои специални възможности за печалба. Няма праволинейно селектирани за консерва- 
тивно портфолио. 
Друго съществено в основната позиция на преференциалните акции касае вида на инвес- 
титора. Те имат много по-добър облагаем статус за корпоративни купувачи, отколкото за 
индивидуални инвеститори. Корпорациите плащат данък върху дохода върху само 15% от 
дохода, който получават в дивиденти, но върху цялото количество от техния нормален до- 
ход в лихви. От 1972 корпоративното ниво е 48%; това значи, че 100 долара, получени като 
дивиденти от преференциални акции се таксуват (облагат) само 7.20 долара. Докато 100 
долара, получени като бонова лихва, се таксуват с 48 долара. От друга страна, отделните  
инвеститори плащат точно същия данък върху инвестициите в преференциални акции, ка- 
кто върху боновите лихви, с изключение на настоящите минимални разлики, и освобож- 
даване от задължения. Така, по законите на стриктната логика, всички преференциални  
акции от инвестиционен тип би трябвало да бъдат купени от корпорациите, точно както  
всички освободени от облагане бонове би трябвало да бъдат купени от инвеститори, кои- 
то плащат данък върху дохода си. 
 
Форми на сигурност 
 
Боновата форма и формата на преференциалната акция, както са дискутирани, са добре  
разбрани и относително прости по значение. 
Собственикът на бонове е „призован“ да получи фиксирана лихва и плащане от принципа- 
ла (издателя) на определена дата (падеж). Собственикът на преференциална акция е „при- 
зован“ към фиксиран дивидент, и нищо повече, който би трябвало да бъде изплатен пре- 
ди всеки основен дивидент. Неговата стойност на принципала не идва в резултат на опре- 
делена дата. (Дивидентът може да е кумулативен или некумулативен. Той може да дава, 
но може и да не дава право на глас.) 
Горното описва стандартните провизии и, без съмнение, мажоритета на бонове и префе- 
ренциални издания, но са налице неизброими отклонения от тези форми. Най-добре поз- 
натите типове са конвертируемите и подобни издания, и доходните бонове. Лихвите не  
трябва да бъдат плащани, ако не са спечелени от компанията. (Неплатени лихви могат да 
се натрупат като „натоварване“ срещу бъдещи приходи, но периодът е често ограничен до 
три години.) 
Доходните бонове би трябвало да се използват от корпорациите много повече, отколкото 
те са. Тяхното избягване произлиза от случка в икономическата история – именно, че те  
бяха първо свързани с реорганизациите в жп транспорт, и оттук – те са били асоциирани от 
началото с финансовата слабост и малки инвестиции (такъв статус). Но формата сама по 



себе си има няколко практически предимства, по-специално в сравнение и в заместването 
с броими (конвертируеми) издания на преференциални акции от настоящите години. Гла- 
вното за тях е дедуктивността им по отношение на лихвата, платена от облагаемия доход 
на компанията, което по ефекта си намалява разхода на капитал на тази форма наполови- 
на. 
От гледна точка на инвеститора това е вероятно най-доброто за него в повечето случаи, ко- 
гато той би трябвало да има (1) безусловно право да получава лихвени плащания, когато 
те са спечелени от компанията, и (2), право на други форми на защита, отколкото следва- 
нето на банкрут, ако лихвата не е спечелена и платена. От доходните бонове могат едно- 
временно да извлекат предимство и заемополучателят, и заемодателят. По начин, който 
най-добре пасва и на двамата. (Обратно, привилегии могат, разбира се, да бъдат включе- 
ни.) Възприемането от всеки на слабата форма на преференциалните акции и пренебрег- 
ването на по-силната форма на доходните бонове е хубава илюстрация на начина, по кой- 
то традиционните институции и навици „присъстват“ на Уолстрийт, въпреки „полъха“(по- 
вея) на новите условия за свежа гледна точка. С всяка нова вълна от оптимизъм или песи- 
мизъм, ние сме готови да отхвърлим (изоставим) историята и тестваните във времето 
принципи, но ние безусловно и без да задаваме въпроси се позоваваме на нашия минал 
(предишен) опит.  
 
 
Коментар върху Глава 4: 
 
„Когато се оставиш на шанса, тогава нямаш повече никакъв късмет.“ 
                      Баскетболният треньор Пат Райли 
 
 
Колко агресивно би трябвало да бъде твоето портфолио? 
Това, казва Греъм, зависи по-малко от това какви видове инвестиции притежаваш, откол- 
кото това какъв инвеститор си. Има 2 пътя да бъдеш интелигентен инвеститор: 
*Чрез продължително изследване, селектиране, мониторинг (наблюдаване) на динамичен 
микс от акции, бонове, или взаимни фондове; 
*Или чрез създаване на перманентно (постоянно) портфолио, което действа „на автопи- 
лот“ и не изисква никакво по-нататъшно усилие (и генерира много по-малко „вълнение“,  
т.е. очакване. 
Греъм нарича първия подход „активен“ или „предприемачески“; той отнема много време 
и запаси от енергия. „Пасивният“ или „дефанзивният“ подход (стратегии) отнема малко  
време или усилия, но изисква почти аскетично отношение към пазара.  
Както инвестиционният мислител Чарлс Елис е обяснил, предприемаческият подход е фи- 
зически и интелектуално „облагащ,“ докато дефанзивният подход е „емоционално тър- 
сещ“.  
Ако имате свободно време, високо конкурентни сте, мислите като спортен фен, и обичате 
сложно интелектуално предизвикателство, тогава активният подход е пред Вас (по „ваша- 
та алея“). Ако Вие винаги се чувствате забързани, търсите простота, и не сте особено загри- 
жени за парите, тогава пасивният подход е за Вас. (Някои хора ще се чувстват най-комфор- 



тно, комбинирайки двата метода – създавайки портфолио, което е главно активно, и в час- 
тност пасивно; или обратната версия). 
И двата подхода са еднакво интелигентни и Вие можете да постигнете успех или с единия, 
или с другия, но само ако се познавате добре, за да изберете верния/правилния. Следвате 
го по време на живота си, и държите разходите и емоциите си под контрол. Разбирането  
на Греъм за активни и пасивни инвеститори е, че финансовият риск не е там, където го тъ- 
рсим – в икономиката или нашите инвестиции – но също и в нас. 
 
 
Можеш ли да бъдеш смел, или ще внимаваш? 
 
Как тогава би трябвало да стартира дефанзивният инвеститор? 
Първото и най-важно решение е как и колко да се вложи в бонове и в кеш? (Отбележете,  
че Греъм поставя тази дискусия след главата за инфлацията като един от твоите най-лоши 
врагове.)  
Най-силното нещо в дискусията на Греъм как да разположиш активите си между бонове и  
акции е, че той никога не предлага думата „възраст“. Това е неговият съвет срещу „ветро- 
вете на конвенционалната мъдрост“ – което значи, че колкото по-голям инвестиционен 
риск трябва да поемете, зависи от възрастта основно. Традиционно правило на глупост бе- 
ше да извадиш възрастта си от 100 и да инвестираш този процент от активите си в акции, с 
останалата част в бонове или пари в брой. (28-годишен би трябвало да постави 72% от па- 
рите си в акции; 81-годишен – 19% от парите си в акции.) Като всичко друго, тези предпо- 
ложения бяха отхвърлени през 90-те години. Към 1999, популярна книга спореше, че ако 
си по-млад от 30 години, би трябвало да поставиш 95% от парите си в акции – дори ако си 
имал само умерен толеранс към риска(като цяло). 
Освен ако не си последвал опорните точки на този съвет, да извадиш 100 от твоя IQ (кое- 
фициент на интелигентност), ти би трябвало да кажеш, че има нещо нередно тук. Защо въ- 
зрастта ти трябва да определя колко риск да поемеш? Един 89-годишен, с 3 милиона дола- 
ра, стабилна и висока пенсия, и грижа от внуци би бил глупак да обърне парите си в боно- 
ве. Той вече има голям доход. От друга страна, който спестява за сватбата си и 25-годишен 
и изплаща къща, не би желал да вложи парите си в акции. 
Нещо повече, няма значение колко си млад, ти може внезапно да имаш нужда да се осво- 
бодиш от акциите си не за 40 години, а за 40 минути. Без предупреждение, ти би могъл да 
загубиш работата си, да се разведеш, да останеш инвалид, или съдбата да ти поднесе ня- 
коя друга неприятна изненада. Неочакваното може да удари всеки, на всяка възраст. Все- 
ки трябва да съхранява някакви активи в безрискови такива, или кеш. Накрая, много хора 
спират да инвестират прецизно, защото фондовият пазар пада. Психолозите са установи- 
ли, че повечето от нас вършат много лоша работа или мислят угрижени за бъдещето.  
Когато акциите се покачват 15-20% на година, както стана през 80-те и 90-те години, е лес- 
но да си представиш, че ти и твоите акции сте „женени за цял живот“. Но когато виждаш 
всеки долар, който си инвестирал, да пада и да се превръща в монета, е трудно да инвес- 
тираш в бонове или да държиш пари в брой. 
Вместо купуване и съхраняване на акциите си, много хора свършват, купувайки високо, 
продавайки ниско, и държейки нищо ( и само главата си в своите ръце ). Понеже толкова 



малко инвеститори имат желанието да държат акции в западащ пазар, Греъм съветва, че 
всеки трябва да има минимум 25% в бонове. 
Тази „възглавница“, той спори, ще ти даде кураж да превърнеш останалата част от парите 
си в акции, дори когато те са непривлекателни. 
За да имаш усещане по-добро какъв риск да поемеш, помисли за фундаменталните обсто- 
ятелства в живота си, когато те ще изникнат, когато те могат да променят, и колко вероят- 
но е да въздействат на нуждата ти от пари в брой: 
*Ерген ли си или женен? Какво прави твоят спътник/партньор за живота Ви? 
*Имаш ли деца? Кога ще започнат да пристигат сметките за образование? 
*Ще наследиш ли пари, или ще гледаш и ще си отговорен за възрастни хора? 
*Какви фактори могат да „ударят“ кариерата ти? (Ако работиш в банка или като строи- 
телен предприемач, скок в лихвените нива би могъл да те остави без работа. Ако работиш 
в химическата промишленост, падането на цените на петрола би могло да бъде лоша но- 
вина.) 
*Ако си самонает, колко продължително правят останалите да оцелеят? 
*Имаш ли нужда инвестициите ти да поддържат парите в брой? 
(Основно, боновете ще го направят, а акциите – не.) 
*Имайки предвид заплатата, и харчовете ти, колко пари можеш да си позволиш да загу- 
биш от твоите инвестиции? 
Ако, отчитайки тези фактори, чувстваш, че можеш да поемеш по-голям риск чрез по-голя- 
мо владение на акции, ти си около минимума на Греъм от 25% в бонове или кеш (пари в 
брой). Ако ли не, обратно. (Да откриеш дали можеш да продължиш до 100%, вж. стр.105) 
Веднъж след като сме настроили тези желани проценти, трябва да ги променяме само при 
промени в обстоятелствата в живота. Не купувайте повече акции, защото фондовият пазар 
си е отишъл; не ги продавайте, защото е паднал. Най-доброто в Греъмовия подход е да се  
замени предполагаемата работа с дисциплина. За щастие, през твоите 401(к), лесно е да  
поставиш твоето портфолио на „постоянен автопилот“. Нека да кажем, че ти се чувстваш 
откровено комфортно при 70% от активите ти в акции и 30% в бонове. Ако фондовият па- 
зар скочи с 25% за акциите (но боновете останат стабилни), ти тогава ще имаш под 75% 
в акции и 25% в бонове. Посети своя 401(к) уебсайт (или позвъни на номера, който не се 
таксува) и продай достатъчно от фондовете си в акции да „ребалансираш“ обратно към 
твоите 70-30%. Ключът е да ребалансираш предсказуемото – не толкова често, че да те 
„подлуди“, и не толкова рядко, че твоите мишени да останат „извън обсега“. Аз предлагам 
ребаланс на всеки 6 месеца, нито по-късно или по-рано, на лесни да се запомнят дати, ка- 
то Нова Година или 4-ти юли. 
Красотата на това периодично ребалансиране е, че то те кара да се базираш на прости, обе 
ктивни стандарти в твоите инвестиционни решения. Сега притежавам ли повече от този ак- 
тив, отколкото моя план изисква? – вместо предполагаемата работа, където лихвените про 
центи са водещи или където считаш, че Дау е около „мъртва точка“. Някои компании, тип 
взаимни фондове, вкл. Ти Роуи Прайс, може скоро да „произведат“ услуги, като автомати- 
чно ще „ребалансират“ твоето портфолио да пренастроят „мишените“ (целите), така че не 
е необходимо да взимаш активно решение. 
 

 



                       Защо не 100% акции?     
 
Греъм съветва никога повече от 75% в акции. Поставянето на всички твои пари, без да се 
посъветваш с някого?  За определена малка част от инвеститори, 100%-акции (такъв по- 
ртфейл) може да е чувствителен. Ти си един от тях, ако: 
*си отделил настрана достатъчно пари в брой да поддържаш семейството си поне 1 год. 
*ще инвестираш стабилно за поне 20 години напред 
*оцелял си в „разредения“ пазар, който започна в 2000 
*не си продавал акции по време на този пазар, започнал в 2000 
*купил си повече акции тогава 
*си прочел Глава 8 в тази книга и осъществил формален план да контролираш твоето соб- 
ствено инвестиционно поведение . 
Докато ти честно не преминеш тези тестове, ти „нямаш работа“ да влагаш парите си в ак- 
ции. Всеки, който се е паникьосал в този пазар, от 2000 насам, ще се паникьоса и в след- 
ващ такъв. И ще съжалява, че няма „възглавница“ (в смисъл „запас“ от пари кеш или боно- 
ве. 

 
 
„Входове“ и „изходи“ на доходното инвестиране 
 
 
Според Греъм, инвестиращите в бонове се изправят пред 2 основни избора: облагаеми  
или необлагаеми? Кратко- или дългосрочен план? Днес е налице трети избор: Бонове или 
бонови фондове? 
Облагаеми или необлагаеми? 
Освен когато ти си в най-ниския облагаем интервал, ти би трябвало да купуваш само необ- 
лагаеми (общински) бонове извън твоите пенсионни сметки. В противен случай толкова  
много от боновете ти ще приключат в ръцете на IRS. Единственото място да притежаваш 
облагаеми бонове е вътре в твоите 401(к) или др. защитена сметка, където ти не ще дъл- 
жиш текущ данък по техния доход – и където общински бонове „нямат място“ , откакто  
тяхното данъчно предимство отива „по дяволите“. 
Краткосрочен или дългосрочен период? 
Бонове и лихвени нива се намират „от двете страни на барикадата“: ако лихвените нива се 
покачват, цените на боновете падат –макар че краткосрочни бонове падат далеч по-малко 
от дългосрочни бонове. От друга страна, ако лихвените нива падат, боновите цени се пока- 
чват – и дългосрочен бон ще бие краткосрочен такъв. Ти може да съчетаеш разликата про- 
сто чрез купуване на средносрочни бонове (зреещи, т.е. с падеж 5-10 години). За повечето 
инвеститори, средносрочните бонове са най-простият избор, откакто те осигуряват теб да  
излезеш от „играта на предположенията“ какви лихвени нива ще има. 
Бонове или бонови фондове? 
Откакто боновете основно се продават в 10000 долара, най-много това, от което се нужда- 
еш, е минимум от 10 бона, за да диверсифицираш риска, купувайки индивидуални бонове 
не е толкова чувствително, освен ако ти имаш поне 100000 да инвестираш. (Единственото  
изключение са бонове, издадени от американския трезор, откакто те са защитени срещу 



неуспех от американското правителство.) 
Боновите фондове предлагат евтина и лесна диверсификация, заедно с удобството от ме- 
сечни доходи, които можеш да реинвестираш точно отново в твоя фонд, при текущи нива, 
без да плащаш комисионна. За повечето инвеститори боновите фондове „удрят“ индиви- 
дуалните бонове (основни изключения са Трежъри сикюритиз и някои общински бонове. 
Основните фирми, като Вангард, Фиделити, Шваб и Ти Роуи Прайз предлагат богато меню 
от бонове на ниска цена. 
Изборите за боновите инвеститори са окачествени като „зайци“, така че нека осъвреме- 
ним листа на Греъм за това, което е налично. Както е в 2003, лихвените нива са паднали 
толкова ниско, че инвеститорите „гладуват“ за печалба, но налице са начини за „подсил- 
ване“ твоя лихвен доход без допълнителен риск. Фигура 4-1 сумира това. 
Сега нека видим няколко типа бонови инвестиции, които могат да попълнят специални 
нужди.  
„Кеш не е треш“(т.е. „Парите в брой не са боклук“) 
Как можеш да спечелиш по-висок доход извън парите в брой? Интелигентният инвести- 
тор би трябвало да отчете да отстрани банкови сертификати, или депозити или сметки на 
паричния пазар – които са предложили съмнителна/неясна възвращаемост по-късно – в 
някои от тези алтернативи в брой: 
*трежъри сикюритиз, като облигации на американското правителство без вътрешен кре- 
дитен риск – оттук, вместо загуба на задължение, Чичо Сам може просто да повиши так- 
сите или да отпечата повече пари по своя воля. Трезорните сметки имат падеж на 4,13 или 
26 седмици. Поради техните много кратки падежи, тези сметки рядко са предпочитани,ко- 
гато повишаването на лихвените ниваудря цените на други доходни инвестиции; дълго- 
срочни задължения (трезорови), както и да е, „страдат“ периодично, когато лихвените ни- 
ва се покачват. Лихвеният доход на Трежъри Сикюритиз е основно „свободен“ от държа- 
вата. ( но не от данък „федерален доход“) И, с 3.7 трилиона в обществени ръце, пазарът за 
Трежъри детс е непостоянен, така че ти ясно можеш да откриеш купувач, ако искаш твои- 
те пари обратно преди падеж. Ти можеш да купиш Трежъри билс, краткосрочни такива, и  
дългосрочни бонове директно от правителството, без брокерски такси. (За повече на ин- 
флационно защитени TIPS, вж. коментара върху Глава 2). 
*спестовни бонове – за разлика от Трежъриз, не са пазарно ориентирани; ти не можеш да 
ги продаваш на друг инвеститор, и ти ще форфетираш три месеца от лихва, ако това е за 
по-малко от пет години. Затова те са подходящи основно като „пари настрана“ да посрещ- 
нат бъдещи нужди за харчене – подарък за религиозна церемония, или скок върху поста- 
вянето на детето ти в Харвард. Те идват и като деноминации, като 25 долара, правейки ги 
идеални като подаръци за внуците. За инвеститори, които могат да оставят поверително 
някакви пари, в брой, недокоснати с години, инфлационно защитените „I – бонове“ наско- 
ро предложиха една атрактивна печалба от около 4%. 
Движейки се „извън“ Чичо Сам 
 
Сигурности на ипотеките(защита) 
Поглеждайки заедно в хиляди от ипотеките в целите американски щати, тези бонове са из- 
дадени от агенции, като Федералната Национална асоциация („Фани Мей“) или Правител- 
ствената Национална Асоциация по ипотеките („Джини Мей“). Въпреки всичко, те не са 



обезпечени от американския трезор, така че те предполагат по-големи печалби, които 
рефлектират върху техния по-голям риск. Ипотечните бонове основно „падат“, когато 
падат лихвените нива и „бомбардират“ пазара, когато лихвените нива се покачват. (През 
дългосрочен период, онези по-високи средни печалби носят.) Добрите ипотечни бонове 
(тези фондове) са достъпни от „Вангард“, „Фиделити“, и „Пимко“. Но ако един брокер ви- 
наги опитва да Ви продаде индивидуален ипотечен бон, или „СМО“, кажете му, че сте за- 
къснели за уговорката… 
Анюитети 
Тези подобни на застраховките инвестиции Ви правят способни да се справяте с текущите 
данъци и да имате „поток от доходи“ след пенсиониране. Фиксирани анюитети предлагат 
настроено ниво на възвращаемост; вариращи такива осигуряват променлива възвращае- 
мост. Но каквото отбранителният инвеститор се нуждае наистина да се защити, са трудно 
продаващите застрахователни агенти, брокери на акции и финансови плановици, които  
предлагат анюитети на „чудовищно високи цени“. В много случаи, високите разходи от 
притежаването на анюитет – вкл. „разходи по оттеглянето“, ще „изстискат“ предимствата 
им. Малко добри анюитети се купуват, за разлика от продадените; ако един анюитет  
„произвежда“ тлъсти комисионни за продавача, шансовете са да произведе резултати, не- 
ясни за купувача. Отчитайки само онези, които можеш да купиш директно от продавача, с 
ниски разходи като „Америтас“, TIAA-CREF, и „Вангард“. 
Преференциални акции 
Преференциалните акции са най-лошите от двете световно известни инвестиции. Те са по- 
малко сигурни, отколкото боновете, откакто те имат само вторично предявяване върху ак- 
тивите на компанията, ако се стигне до банкрут. И те предлагат по-ниска потенциална пе- 
чалба, отколкото основните акции, откакто компаниите типично „извикват‘ (или насила ку- 
пуват обратно) техните преференциални акции, когато лихвените нива паднат или техни- 
ят кредитен рейтинг нарасне. За разлика от лихвените плащания върху повечето от боно- 
вете, една издаваща компания не може да намали преференциалните дивиденти, плаща- 
ния от нейните корпоративни данъчни сметки. Задайте си въпроса: ако тази компания е  
достатъчно стабилна/здрава, да предпази моите инвестиции, защо тя плаща тлъст диви- 
дент върху своите преференциални акции вместо издаването на бонове и „взимайки си  
данъчна почивка“? Вероятният отговор е, че тази компания не е стабилна, пазарът за ней- 
ните бонове е претъпкан, и ти би трябвало да подходиш към нейните преференциални 
акции, както би подходил към „незамразена мъртва риба“ (т.е. да ги отхвърлиш). 
Основни акции 
Посетете фондовия скрийнър за акции. В ранната 2003 показа, че 115 от акциите с „Ес енд 
Пи“500 – индекс, са имали дивидентна печалба 3.0% или повече. Няма интелигентен инве- 
ститор, без значение колко е гладен за печалба, който би искал да купи акции само за своя 
дивидентна печалба/доход; компанията и нейните бизнеси трябва да са солидни, и нейна- 
та фондова цена трябва да бъде оправдана. Но, благодарение на „разредения“ пазар, за- 
почнал през 2000, някои водещи акции сега са непечеливши в сравнение с Трежъри – бо- 
новете (гарантираните от американските правителства). Така че дори най-отбраните- 
лният инвеститор би трябвало да предположи, че селективно прибавяне на акции към са- 
мо от бонове портфолио, или портфолио основно от бонове, може да повиши (да подоб- 
ри) неговата потенциална възвращаемост и печалба върху дохода. 



Глава 5: Дефанзивен инвеститор и основни акции 
 
 
Инвестиционни измерения/поведение на основните акции 
 
В нашето първо издание (1949) ние открихме от тази гледна точка, че е необходимо да по- 
ставим дълго експозе на случая за включването на компонента на основните акции във вси 
чки инвестиционни портфейли. Основните акции бяха главно разгледани като високоспе- 
кулативни и затова – несигурни; те бяха паднали от високите нива от 1946; но вместо да са 
атрактивни за инвеститорите поради подходящите си цени, този „упадък“ беше имал про- 
тивоположния ефект на сигурностите в портфейлите. Ние сме коментирали в обратната си- 
туация , че са се развили в последните 20 години, откъдето голямото предимство в цените 
на акциите ги направи сигурни и печеливши инвестиции; докладвани бяха високи нива,  
които всъщност биха могли да се справят със съответната степен на риск. 
Аргументът, който направихме за основните акции в 1949, включи 2 основни точки. Първа- 
та беше, че бяха предложени със съответна степен на защита срещу ерозията на инвести- 
торския долар (причинена от инфлацията), където бонове не предлагаха изобщо защита. 
Второто предимство на основните акции лежи в тяхната по-висока средна възвращаемост 
за инвеститорите през годините. Това беше „произведено“ и в двата случая от един сре- 
ден дивидентен доход, надвишаващ печалбата върху добри бонове и от прилежащата те- 
нденция за пазарна стойност да повиши през годините впоследствие от реинвестирането 
на невнесените печалби. 
Докато тези 2 предимства са били от основна важност – и са дали основни акции далеч по- 
добър „доклад“, отколкото боновете в дългосрочното минало – ние сме били всъщност 
предупредени, че тези печалби биха могли да бъдат загубени от фондовия купувач, ако 
той плаща толкова много (такава висока цена) за своите акции. Това беше точно случаят в 
1929 и отне 25 години за пазара да се покачи обратно към нивото,от което той „падна в 
бездната“ през 1929-1932. От 1957 основните акции са загубили(още веднъж), през техни- 
те високи цени, тяхното традиционно преимущество в дивидентната печалба над лихвени- 
те нива на боновете. Остава да се види дали инфлацията и факторът „икономически рас- 
теж“ ще променят бъдещето за определено обратно развитие. То би било очевидно за чи- 
тателя, че ние не сме ентусиазирани за основните акции основно при 900 ниво на Дау от 
късната 1971. Поради вече споменати причини ние чувстваме, че дефанзивният инвести- 
тор не може да си позволи да бъде без впечатляваща пропорция на основни акции в порт- 
фейла си, дори ако той трябва да ги отнесе, като по-малката от двете злини – по-високото 
съществуване на риск, свързан с тях (в сравнение с боновете). 
 
Правила за компонента на основните акции 
    
Селекцията на основни акции за портфейла на дефанзивния инвеститор би трябвало да  
бъде относително проста по смисъл. Ние тук бихме искали да предложим 4 правила да се 
следват: 

1. Налице трябва да бъде адекватна, неизлишна диверсификация. Това значи мини- 
мум от десет различни резултата и максимум от около тридесет. 



2. Всяка компания избрана би трябвало да бъде голяма, преуспяваща и консервати- 
но финансирана. Изследвания в тази насока са добавени в края на главата. 

3. Всяка компания би трябвало да има дълъг запис от продължителни дивидентни 
плащания (Всички тези резултати в Дау Джоунс „посрещнаха“ това дивидентно изискване 
в 1971.) Да бъде специфично от тази гледна точка, ние бихме предложили изискването за 
продължителни дивидентни плащания, започващи поне в 1950. 

4. Инвеститорът би трябвало да сложи някаква граница върху цената, която ще плати 
за резултат във връзка с неговите средни печалби, да речем, за изминалите седем години. 
Ние предполагаме, че тази граница ще бъде поставена на 25 пъти подобно средните при- 
ходи, и не повече от 20 пъти онези за последните 12 месеца. Но подобна рестрикция би  
елиминирала близо всички силни и най-популярни компании от портфейла. В частност, 
това би забранило входящата компания на „растеж на акциите“, която има за няколко го- 
дини предпочитаните от двата вида спекуланти и институционални инвеститори. Ние тряб- 
ва да дадем нашите доводи за нещо толкова драстично. 
 
Растящи акции и Дефанзивен инвеститор 
 
Понятието „растяща акция“ е приложено към тази, която е повишила нейните приходи от 
дял в миналото над основните акции основно и е очаквано да продължи това в бъдеще. 
(Някои авторитети биха казали, че истински растеж на акцията би трябвало да се очаква 
поне да удвои печалбите от дял за 10 години – т.е. да повиши тези приходи на натрупано 
годишно ниво от повече от 7.1%). Очевидно акции от този вид са атрактивни за купуване 
и владеене, осигурявайки платената цена не излишна. Проблемът лежи там, разбира се, 
откакто растежът на акциите дълго е продаван на висока цена във връзка с текущите при- 
ходи и много по-високи „размножавания“ на техните средни печалби за минал период.  
Това е въведено от спекулативен елемент на определимо тегло в картината за растеж на 
акцията и е направило успешни операции в това поле, отделно от прост смисъл. 
Резултатът за водещия растеж дълго е бил „Ай Би Ем“, и той е донесъл феноменални при- 
ходи на онези, които са купили години преди и държали растежа тенденциозно. Но вече 
отбелязахме, че това е „най-добро от основните акции“; всъщност загуби 5% от пазара си 
за шест месеца упадък по време на 1961-62 и близо същия процент в 1969-70. Други растя- 
щи акции са били дори по-нестабилни за обратни развития; в някои случаи не само са с па- 
дащи цени, но и приходи също така; така причинявайки двоен дискомфорт за онези, които 
ги притежават. Втори добър пример за нашите цели е Тексъс Инструмънтс, които за шест 
години пораснаха от 5 на 256, без изплащане на дивиденти, техните приходи се увеличиха 
от 40 цента на 3.91 долара на дял. (Отбележете, че цената напреднала пет пъти толкова 
бързо, както печалбата, приходите; това е характерно за популярните основни акции.) Но 
две години по-късно приходите бяха паднали с близо 50% и цената от 450 на 49. 
Читателят ще разбере от тези примери защо ние отнасяме растежните акции като цяло, ка- 
то толкова несигурни и рисковани, като „превозно средство“ за дефанзивния инвеститор. 
Разбира се, чудеса са добре посрещнати при правилна индивидуална селекция, купени на 
точни нива, по-късно продадени след огромен ръст и преди вероятния упадък. Обаче сре- 
дният инвеститор не може повече да очаква да приветства това, отколкото да намери пари 
растящи по дърветата. В контраст ние считаме, че групата големи компании, които са отно- 



сително непопулярни, и затова постижими за оправдани печалби, предлага добър избор 
за обществото. Ние ще илюстрираме тази идея в нашата глава върху избора на портфолио. 
 
Промени в портфолиото 
 
Сега е стандартна политика да се представят всички листи по сигурността, за периодична  
инспекция да се види дали тяхното качество може да бъде подобрено. Това, разбира се, е 
основна част от сервизното обслужване, осигурено за клиенти от инвестиционни съветни- 
ци. Около всички брокерски къщи се „въртят“ предложения, без специална такса, за въз- 
вращаемост за комисионния бизнвс. Някои брокерски къщи поддържат инвестиционните 
услуги на базата на определени такси. 
Нашият отбранителен инвеститор би трябвало да постигне – поне веднъж годишно – съ- 
щия вид съвет относно промените в своя портфейл, както когато неговите фондове бяха 
първо позволени. Тъй като той ще има малко експертност, основно е, че той се доверява 
на фирми с по-висока репутация; в противен случай той може лесно да попадне в неком- 
петентни или безскрупулни ръце. Важно е, във всеки случай, че всяка подобна консулта- 
ция, която той прави, е, че той желае да се придържа към четири правила на селекцията 
на основни акции по-рано в тази глава. Инцидентно, ако неговият лист е бил съвършено 
селектиран на „първо четене‘, налице би трябвало да бъдат някакви нужди от чести или 
многочислени промени. 
 
„Долар-разход“ усредняване 
 
Нюйоркската фондова борса е направила съответен опит в популяризирането на своя 
„план за месечно потребление“, според който един инвеститор заявява същото количе- 
ство долари всеки месец за закупуване една или повече основни акции. Това е едно при- 
ложение от специален тип от „формула инвестиране“, познато като „долар-разход“ усре- 
дняване. По време на предоминантно покачващия се пазарен опит от 1949, резултатите 
от подобна процедура бяха сигурни до удовлетворителни, по-специално те предпазиха 
практикуващия от концентриране на неговото купуване върху лошите времена. 
В изследването на Луал Томлинсън на формулирани инвестиционни планове, авторът 
представи калкулация на резултатите на „долар-разход“ усредняване в групата на акции 
по Дау Джоунс. Тестове бяха направени, покриващи 23-годишен период на потребление, 
най-напред приключващ в 1929, после в 1952. Всеки тест показа печалба или при затваря- 
не на периода на потребление, или в продължение на 5 години след това. Средната инди- 
кирана печалба в края на 23-годишния период беше 21.5% изключително от получените 
дивиденти. Не е необходимо да казваме, в някои примери има вътрешно отношение на 
пазарната стойност. Томлинсън приключва дискусията си на своята ултра проста формула 
със сентенцията: „Никой още не е открил никаква формула за инвестиране, която може да 
бъде използвана с толкова голяма поверителност/доверие за успех, независимо какво мо- 
же да се случи с цените на сигурността, като „долар-разход“ усредняване.“ 
Може да се каже, че това усредняване, докато е в съзвучие с принципите, е по-скоро нере- 
алистично на практика, понеже малцина хора са толкова разположени, че да имат подхо- 



дящо за основните акции инвестиране; същото количество пари всяка година, казано, за 
20 години. Струва ми се, че това частично определяне е загубило много от своята сила в  
настоящите години. Основните акции основно се приемат като необходим компонент на 
добра „спестяване-инвестиции“ програма. Така, систематична и единна употреба(потреб- 
ление) на основните акции може да представи повече никакви психологически и финансо- 
ви трудности, отколкото подобни продължителни плащания за САЩ – спестявания(такива 
бонове) и за застраховки живот – към които те би трябвало да бъдат съответстващи. Месе- 
чното количество може да е по-малко, но резултатите след 20 или повече години могат да 
бъдат впечатляващи и важни за спестяващия. 
 
Персонална ситуация за инвеститора 
 
В началото на тази глава ние се отнесохме накратко към позицията на собственика на ин- 
дивидуалното портфолио. Нека се върнем към това значение, в светлината на нашата по- 
следваща дискусия на основната политика. За каквото разширение трябва да бъде типът 
на избраните сигурности, от инвеститора, варира с неговите обстоятелства? Като конкрет- 
ни примери, представящи широко различни условия, ние ще предприемем: (1) вдовица 
остави 200000 долара, с които да се поддържа(себе си и децата); (2) успешен доктор в сре- 
дата на кариерата си, със спестявания от 100000 долара и годишни приходи от 10000; и (3) 
млад мъж, печелещ 200 долара на седмица и спестяващ 1000 долара на година. 
За вдовицата , проблемът за живеене с нейния доход е доста труден. От друга страна, нуж- 
дата от консерватизъм в нейните инвестиции е очевидно. Едно разделение на фонда й 
почти поравно между американски бонове и първокласни акции е компромис между тези 
цели и кореспондира с нашето основно предписание за дефанзивния инвеститор. (Компо- 
нентът на акциите може да бъде поставен на 75%, ако инвеститорът е психологически под- 
готвен за своето решение, и ако тя може да бъде почти сигурна, че не купува на толкова  
високо ниво. Осигурявайки това, това не е случай за ранната 1972.) 
Ние не изключваме възможността вдовицата да се квалифицира като предприемачески 
инвеститор, в който случай нейните цели и методи ще бъдат доста по-различни. Единстве- 
ното нещо, което вдовицата не трябва да прави, е да предприема спекулативни действия 
по реда, за да направи „някакъв допълнителен доход“. С това ние имаме предвид опитва- 
нето за печалби или висок доход без необходимата екипировка/оборудване за доверител- 
ност за цялостен успех. Ако би било за нея далеч по-добре да опише 2000 долара на годи- 
на, отколкото да рискува половината от тях, и в спекулативни сделки и инициативи. 
Проспериращият доктор няма никакви натиск и сътресения, характерни за вдовицата, но  
ние още вярваме, че неговите избори са почти същите. Ако той желае да извлече сериозна 
лихва, в бизнеса с инвестиции? Ако му липсва импулсът или вдъхновението, той ще напра- 
ви всичко възможно да приеме лесната роля на дефанзивния инвеститор. Разделението  
на неговия портфейл тогава би трябвало да бъде не по-различно от това, че „типичната“ 
вдовица инвестира в добри акции. Годишните спестявания би трябвало да бъдат инвести- 
рани в същите пропорции, както общия фонд.  
Средностатистическият доктор е по-вероятно, отколкото „средната“ вдовица, да избере да 
стане предприемчив инвеститор, и той вероятно ще успее по-лесно в това. Той има един 
важен недостатък – фактът, че има по-малко време на разположение за инвестиционно  



образование и за администриране на фондовете си. Всъщност, медиците, определено ня- 
мат успех в техните сделки от подобен род. Причината за това е, че те обикновено имат си- 
лно желание за добра възвращаемост на парите си и твърде голяма вяра в интелигент- 
ността си. Накрая, младият мъж, който спестява 1000 долара на година – и очаква да нап- 
рави нещо по-добро – се сблъсква със същите избори, макар и по съвсем различни причи- 
ни. Някои от неговите спестявания автоматично трябва да бъдат в бонове, серия Е. Балан- 
сът е толкова сложен, че се струва трудно за него да се справи с дисциплина на образова- 
нието и темперамента, за да се квалифицира като един агресивен инвеститор. Така прост 
пример за нашата стандартна програма за дефанзивния инвеститор би било най-лесната и 
най-логична политика. 
Нека не игнорираме човешката природа. Финансите имат притегателна сила за много на- 
четени млади хора с ограничени възможности. Те искат едновременно да са интелигентни 
и предприемачи относно спестяванията си, дори ако инвестиционният доход е много по- 
малко важен за тях, отколкото техните заплати. Това отношение като цяло е добро. Налице 
е огромно предимство за младия капиталист да започне своето финансово образование и 
опит по-рано. Ако той ще действа като агресивен инвеститор, той сигурно ще направи ня- 
кои грешки и загуби. Младостта може да отстоява тези разочарования сама по себе си.  
Ние съветваме начинаещия в сигурността не да полага усилия и пари за „пазарни удари“. 
Нека изследва стойностите на сигурността и тества своето отсъждане за цената срещу сто- 
йността с възможно най-малките възможни суми. Така ние се обръщаме към твърдението, 
направено вече, че видът сигурности и нивото на възвращаемост не зависят от инвеститор- 
ските финансови ресурси, а от „финансовата му подготовка“, ниво на познания, опит и те- 
мперамент. 
 
Записки за концепцията за „Риск“ 
 
Прието е да се говори за добри бонове, като по-малко рисковани, отколкото добри пре- 
ференциални акции и по-малко рисковани от основните акции.  
От това е изведено популярното твърдение срещу основните акции, защото те са несигур- 
ни, което беше демонстрирано в изследване на Борда на Федералния резерв от 1948.  
Ние би трябвало да отбележим, че думите „риск“ и „сигурност“ са приложени към сигур- 
ности в два различни смисъла, с резултантни обърквания в мисленето. 
Един бон се е доказал като несигурен, когато той губи своите лихвени или на принципала 
плащания. Подобно, ако преференциална или основна акция е купена с очакването, че да- 
деното ниво на дивидент ще бъде продължено, тогава редукцията или понижаването на 
дивидента значи, че тя се е доказала като несигурна. Също е вярно, че една инвестиция съ- 
държа риск, ако има ясна възможност, че собственикът може да я продаде във време, ко- 
гато цената е доста под „разхода“(стойността). 
Въпреки това, идеята за риска е често свързвана с възможен упадък в цената на сигурност- 
та, дори макар че упадъкът може да е цикличен и временен по своята природа. И дори че  
собственикът е малко вероятно да бъде принуден да продава в подобни времена. Тези  
шансове са представени във всички сигурности, различни от американските спестовни 
бонове, и с по-голям акцент върху основните акции, отколкото в резултат на подобен клас. 



Но ние вярваме, че каквото и да е включено тук, не е истински риск относно това значение 
на понятието. Човекът, който държи ипотека на сграда, може да понесе по-голяма и същ- 
ностна загуба, ако е бил принуден да продава в неподходящо време. Този елемент не е 
вмъкнат в никоя „сметка“ по отсъждане на сигурността или риска от реални недвижими 
имоти (такава ипотека); единственият критерий е сигурност на определените плащания. 
По същия начин рискът към ординарен търговски бизнес се измерва от шанса/вероятност- 
та за загуба на пари, не ако собственикът би бил принуден да продава. 
В Глава 8 ние ще отбележим, че бона-фиде инвеститорът не губи пари, защото пазарната  
цена упада; оттук фактът, че упадък може да се случи, не значи, че той е изправен пред ис- 
тински риск от загуба. Ако група от добре подбрани основни акции показва удовлетворя- 
ваща цялостна възвращаемост, както е измерена чрез определен брой години, тогава тази 
група инвестиции се е доказала като сигурна. По време на този пазарен период нейната  
пазарна стойност е възможно да се промени, и е вероятно да не се продаде за определен 
момент, както трябва. Ако този факт прави инвестицията „рискова“, тя тогава би била и ри- 
скована, и сигурна едновременно. Това объркване може да се избегне, ако приложим кон- 
цепцията за риска предимно за загубата от стойността, която или е реализирана чрез същ- 
ностна продажба, или е причинена от отбелязана промяна в позицията на компанията – 
или, по-често вероятно, е резултат от плащането на изключителна цена във връзка със сто- 
йността на сигурността. 
Много основни акции включват подобни рискове. Но съгласно наша теза, че сигурно изпъ- 
лнена група инвестиции в основни акции не носи никакъв вътрешен риск от този сорт и, че 
затова не би трябвало да бъде определена като „рискова“ поради елемента на промяна в 
пазарната цена. Но подобен риск е представен, ако има опасност, че цената може да дока- 
же, че откровено е била толкова висока по стандарти на стойността – дори ако някакъв по- 
следващ временен пазарен упадък може да се случи(и предвиди) за много години напред. 
 
Бележка за категорията „Големи, процъфтяващи и консервативно финансирани корпора- 
ции 
 
Използваната фраза в нашия ръкопис беше употребена по-рано в главата, за да опишем 
вида основни акции, към които дефанзивните инвеститори би трябвало да ограничат те- 
хните потребления – осигурени също, че са били платени продължителни дивиденти за 
определен брой години. Критерият, базиран на прилагателните, е винаги относителен. 
Къде е линията на разделяне за размера за процъфтяване/преуспяване, и за консерва- 
тизъм на финансовата структура? От последната гледна точка ние можем да предложим 
специфичен стандарт, че макар и арбитражен, това е линия с възприето мислене. Финан- 
сите на една индустриална компания не са консервативни, освен ако основната акция (по 
книга) представя поне половината от тоталната капитализация, вкл. всички банкови за- 
дължения. За жп транспорт или обществените дейности фигурата би трябвало да е поне 
30%. 
Думите „голям“ и „преуспяваща“ носят бележката за същностен размер, комбиниран с  
водещата позиция в индустрията. Подобни компании често биват отнасяни към „първич- 
ните“; всички други основни акции тогава са наричани „вторични“, с изключение на основ- 
ните акции, редовно поставяни в отделен клас от онези, които ги купуват. Да осигурим тук 



един елемент на конкретност, нека предложим, че за да бъде голяма в днешни дни, една 
компания би трябвало да има 50 млн. активи или да прави 50 млн. от бизнеса. Отново, за 
да е преуспяваща, тя трябва да е между първите четири или първите три по размер в ней- 
ната индустриална група.  
Би било глупаво, да се опираме на подобни арбитражни критерии. Те са предложени като 
ръководни за онези, които се нуждаят от ръководство. Но всяко правило, което определя 
понятията „голям“ и „преуспяващ“, и не оказва ненужен натиск върху здравия смисъл (и 
значението му), е приемливо. По истинската си природа/същност, налице трябва да бъдат 
голям брой компании, като някои ще бъдат и други няма да бъдат включени между онези, 
подходящи за дефанзивно инвестиране. Няма никаква вреда от подобно разделяне на  
мнение и действие. Всъщност, то има положителен ефект върху условията на фондовия па- 
зар, защото позволява градуална диференциация между критериите за първични и втори- 
чни акции-резултати. 
 
Коментар върху Глава 5: 
 
„Човешкото щастие не е толкова продукт на големи парчета късмет на добрата съдба, 
които рядко стават, колкото на малки предимства, които се случват всеки ден.“ 
                                        Бенджамин Франклин 
 
 
Най-добрата отбрана е доброто нападение 
 
След „кървавата баня“ на фондовия пазар в последните няколко години, защо всеки 
дефанзивен инвеститор би искал да вложи десетки в акции? 
Първо, помнете виждането на Греъм, че колко дефанзивен си, зависи по-малко от склон- 
ността ти към риск, отколкото от волята и желанието ти да влагаш време и енергия в порт- 
фолиото ти. И ако го правиш по правилния начин, инвестирането в акции е толкова лесно, 
колкото „паркирането“ на парите ти в бонове и кеш (Както ще видим в Глава 9, ти можеш 
да купиш фонд по индекс от пазара на акции без никакво усилие; не по-голямо, отколкото 
да се облечеш сутринта.) 
Всред разредения пазар, който започна през 2000, неразбираемо е, ако се чувстваш „изго- 
рял“ – и, ако, обратно – това чувство те кара да не купуваш никога отново друга акция. Как- 
то една стара турска поговорка гласи: „След като ти си си изгорил устата с горещо мляко, 
ти ще духаш млякото“. Защото катастрофата от 2000-2002 беше толкова ужасна, повечето 
инвеститори сега виждат акциите като рисковани; но, парадоксално, истинският акт на ка- 
тастрофата беше взет много от риска извън фондовия пазар. Това беше преди това горещо 
мляко, но сега е мляко на „стайна температура“. 
Погледнато логично, решението дали да притежаваш акции днес, няма нищо общо с това 
колко пари ти би трябвало да имаш в притежанието им преди няколко години. Когато ак- 
ции са оценени достатъчно подходящо/приемливо, за да Ви дадат бъдещ растеж, тогава 
Вие би трябвало да ги притежавате, независимо от загубите, които могат да струват в ми- 
налото. Това е цялата истина, когато боновата печалба е ниска, намалявайки бъдещата  
възвращаемост върху дохода и инвестициите, които го „произвеждат“.  



Както ние сме видели в Глава 3, акциите са (както в ранната 2003) само леко надценени 
от историческите стандарти. Междувременно, по текущи цени, бонове предлагат подобни 
ниски печалби, които един инвеститор, който ги купува заради сигурността им е като пу- 
шач, който мисли, че може да се защити от рак на белите дробове посредством ниско ни- 
котинови цигари. Без значение колко дефанзивен инвеститор сте, по разбирането на Гре- 
ъм, или при чувство за временен риск, днешните стойности значат, че Вие трябва да про- 
дължите да държите поне част от парите си в акции. 
За щастие, никога не е било по-лесно за дефанзивния инвеститор да купи акции. И порт- 
фолио на перманентен автопилот, което без усилие поставя малко повече от неговите 
пари да работят всеки месец, в предопределени инвестиции, може да Ви защити срещу 
нуждата да се образовате през по-голяма част от живота си за покупка на акции. 
 
Би ли трябвало да „купуваш, каквото знаеш(познаваш)?“ 
 
 
Нека първо погледнем нещо – че дефанзивният инвеститор трябва винаги да се отбранява 
срещу: вярването, че ти можеш да вземеш акции без вършенето на каквато и да било ра- 
бота. През 80-те и ранните 90-те един от най-популярните слогани за инвестиране беше: 
„купувай, каквото познаваш“. Питър Линч, който от 1977 до 1990 пилотира „Фиделити  
Магелан“, беше най-харизматичният поддръжник на това твърдение/препоръка. Линч  
спори, че инвеститорите-аматьори имат едно предимство, което професионалистите са 
забравили как да използват: „силата на основното познание/здравия разум“. Ако откри- 
еш голям ресторант, кола, зъбна паста, или джинси – или ако отбележиш, че паркирането 
в близък до бизнес участък е пълно с такива хора, тогава имаш персоналното виждане, че 
професионалният анализатор или портфейлен мениджър никога не биха могли да се спра- 
вят. Както Линч твърди, „по време на времето за купуване на коли или камери, ти разви- 
ваш чувство какво е добро и какво лошо, кое се продава и кое не…и най-важната част е , че 
ти знаеш това преди Уолстрийт да го научи“. 
Правилото на Линч – „Ти можеш да биеш експертите, ако използваш „острието“ си чрез 
инвестиране в компании или индустрии, които вече разбираш“ – не е „балон“, и хиляди  
инвеститори са спечелили от него през годините. Но правилото на Линч може да работи 
само ако следваш неговото виждане, че: „Намирането на обещаваща компания е само пъ- 
рвата стъпка. Следващата е правене на изследване.“ Линч вмъква, че никой никога не би 
трябвало да инвестира в компания, независимо колко големи са продуктите или колко е 
препълнена е областта за паркиране, без изследване на финансовите й резултати и изчис- 
ляване на нейната бизнес стойност. 
За съжаление, повечето фондови купувачи са игнорирали тази част. 
Барбра Стрейзънд, дивата на фондовата търговия, персонифицира начина, по който хората 
разбират учението на Линч. През 1999 тя бърбореше: „Ние отиваме до „Старбъкс“ всеки 
ден, така че аз купувам „Старбъкс“-акция.“ Но забавното момиче забрави, че трябва да ана 
лизира финансовите резултати на „Старбъкс“ и да се увери, не е надценена, както кафето 
например.Безброй фондови купувачи направиха същата грешка с купуването на акции на 



Amazon.com, защото те обичаха сайта или купувайки заради това, че е техният собствен 
онлайн брокер. „Експерти“ дадоха същата идея. В едно интервю за „Си Ен Ен“ в късната 
1999, портфейлният мениджър Кевин Лендис на „Фърстхенд Фъндс“ беше запитан осно- 
вно: „Как правиш това? Защо не мога да го направя,Кевин?“ „Добре, ти можеш да го на- 
правиш.“ – възкликна Лендис. – „Всичко, от което се нуждаеш наистина е, фокус върху 
нещата, които знаеш, и да се придържаш към една индустрия, и да говориш с хората, ко- 
ито работят в нея всеки ден.“ (От 1995 до края на 1999, „Фърстхенд Текнолъджи Велю 
Фънд“ произведе 58.2% средна годишна печалба.) 
Най-болезнената перверзия на правилото на Линч се случи в корпоративните пенсионни 
планове. Ако от теб се очаква да „купуваш, каквото знаеш“, тогава какво би могло да бъде 
по-добра инвестиция за твоите 401(к), отколкото акцията на твоята собствена компания? 
След всичко, ти работиш там; не знаеш ли повече за компанията, отколкото външният чо- 
век? За съжаление, работещите в „Енрон“, „Глоубъл Кросинг“ и „Уърлд Ком“(много от ко- 
ито поставиха почти всички свои активи в акции на своята собствена компания) са за опла- 
кване. Те научиха, че вътрешните хора владеят само илюзията за нещо, но реално нищо. 
Психолозите, водени от Барух Фишхоф, от „Карнеги Мелън Юнивърсити“ са документира- 
ли смущаващ факт: бивайки по-запознат със субекта не значи, че знаеш за него. Ето защо 
инвестирането в каквото знаеш може да бъде толкова опасно. Колкото повече знаеш, по- 
малко вероятно е да тестваш акцията за слабости. Тази форма на свръх доверяване е наре- 
чена домашно отклонение, или навикът за отбелязване каквото е вече познато: 
*Индивидуални инвеститори притежават три пъти повече дялове в тяхната телефонна ко- 
мпания, отколкото във всички други телефонни компании комбинирано. 
*Типичният взаимен фонд притежава акции, чиито главни квартири са 115 мили по-близо 
до основния офис на фонда, отколкото това е характерно за средната американска компа- 
ния. 
*401(к) инвеститори държат между 25% и 30% от техните пенсионни активи в акцията на  
своята собствена компания. 
Накратко, познаването отглежда комплексираност. По телевизионните новини не е ли ви- 
наги съседът, най-добрият приятел или родител на престъпника, който казва с шокиран 
глас: „Той беше такова добро момче.“ Това е защото винаги, когато сме толкова близки с 
някого или нещо, ние вярваме, че то е по-добро от отдалеченото. Колкото по-позната е ак- 
цията, толкова по-вероятно е да я купи дефанзивният инвеститор. Не позволявайте това да 
Ви се случи. 
 
Можеш ли да промениш/пренастроиш себе си 
 
За щастие, за дефанзивният инвеститор, който иска „да си напише домашните“, това е Зла- 
тната епоха: Никога преди във финансовата история притежаването/владеенето на акции 
не е било толкова евтино и удобно. 
 
Направи си сам     
 
Чрез специализирани онлайн брокери ти можеш да купиш акции автоматично дори ако 
имаш много малко пари в брой свободни. Тези уебсайтове взимат комисионна, по-малка  



от 4 долара за всяка периодична употреба на които да са от хиляди американски акции, 
които са на разположение. Ти можеш да инвестираш всяка седмица или всеки месец, ре- 
инвестираш дивидентите, и дори да обърнеш своите пари в акции с електронни извлече- 
ния от твоята банкова сметка или директен депозит от твоя чек за плащане. Собственикът 
на акции и дялове се натоварва повече при продаване, отколкото ако купува – напомняме 
Ви, че бързо продаване е едно инвестиране „не-не“, докато други предлагат едно отлично 
средство за проследяване на данъка. 
Освен ако традиционни брокери или взаимни фондове не дойдат на вратата ти за по-мал- 
ко от 2000 или 3000, тези онлайн фирми нямат минимални счетоводни баланси и са за 
„улавяне“ на начинаещи инвеститори, които искат да поставят портфейлите си на автопи- 
лот. За да бъдем сигурни в това, таксата за транзакция скача от 4% до чудовищните 8%, за 
50 долара месечна инвестиция – и ако това са всичките Ви свободни пари, тогава тези ми- 
кроинвестиционни сайтове са единствената „игра“ в града за построяване на диверсифи- 
циран портфейл. 
Вие също можете да купите индивидуални акции направо от издаващите компании. В 
1994 американските сигурности и Комисия по размяната отпуснаха примката отпреди 
години върху директната продажба на акции на обществото. Стотици компании отгово- 
риха на това със създаване на интернет-базирани програми, позволявящи на инвестито- 
рите да купуват акции без ходене при брокер. Някои услужливи онлайн източници на ин- 
формация за купуване на акции директно включват един афилиейт-акционер. Ти можеш 
често да събираш досадни такси, които могат да са 25 долара на година. Дори тогава дире- 
ктните фондови програми са обикновено по-евтини, отколкото фондовите брокери. 
Имайте предвид, че купуването на акции към падежа им може да Ви освободи от данъчни 
главоболия. Ако не си подготвен да съхраняваш детайлен и постоянен запис на потребле- 
нието си, не купувай първоначално. Накрая, не инвестирай в една акция – или дори просто 
в няколко различни акции. Освен ако не желаеш да разшириш залозите, ти не трябва да за 
лагаш изобщо. Основната насока на Греъм за владеене между 10 и 30 акции остава добра  
отправна точка за инвеститори, които искат да поставят техните собствени акции, но ти 
трябва да се увериш, че не си „изложен“ само на влиянието на една индустрия. (За още 
как да поставиш индивидуални акции, които ще изградят портфолиото ти, вж. стр. 114-115 
и Глави 11.14 и 15.) 
Ако, след като си настроил подобно пилотно портфолио, откриеш, че търгуваш повече от 2 
пъти годишно, или прекарваш повече от един час или два на месец общо върху инвестици- 
ите си, тогава нещо се е объркало за лошо. Не оставяй лесно и моментно чувство на интер- 
нет да те обземе в превръщане в спекулант. Дефанзивният инвеститор печели и е по вре- 
ме на рейса хладнокръвен. 
 
Потърси някаква помощ 
 
Дефанзивният инвеститор може също да притежава акции чрез дисконтиращ брокер, 
финансов плановик, или фондов брокер на пълно обслужване. При дисконтиращия бро- 
кераж ти ще трябва да направиш повечето от работата по поставянето на акции сам; ръко- 
водната насока на Греъм ще ти помогне да създадеш здраво портфолио; изискващо мини- 
мална поддръжка и предлагащо максимални шансове за възвращаемост. От друга страна, 



ако ти не можеш да отделиш време за това, няма причина да се срамуваш да наемеш ня- 
кого да купува акции или взаимни фондове заради теб. Но има една отговорност, която 
ти никога не трябва да делегираш. Ти и никой освен теб не трябва да изследва (преди да  
вложиш парите си) дали един съветник е надежден и взима допустими такси. (За пове- 
че, вж, Глава 10). 
 
„Отгледай го“ (Огледай се) 
 
Взаимните фондове са ултимативен начин за дефанзивния инвеститор да „сграбчи“ необ- 
ходимото от владеенето на акции без да контролира твоето собствено портфолио. На от- 
носително ниска цена ти можеш да купиш висока степен на диверсификация и удобство.  
В тяхната най-фина форма – индексни портфейли – взаимните фондове могат да изискват 
никакъв мониторинг или поддръжка, каквито и да са. Индексните фондове са вид на „Рип 
Ван Уинкъл“ инвестиция, която е малко вероятно да причини „страдание“ или „поднесе 
изненада“. Дори ако, като мързелив фермер, Вие легнете за 20 години да спите. Те са сбъ- 
дната мечта за дефанзивния инвеститор. За повече детайли, вж. Глава 9. 
 
Запълване на „пробойните“(дупките) 
 
Както финансовите пазари се вдигат и упадат по собствен начин, нагоре и надолу всеки 
ден, дефанзивният инвеститор може да контролира хаоса. Твоят истински отказ да бъдеш 
активен, твоето собствено отказване от претенции за способност да предсказваш бъдеще- 
то, може да стане твоето най-силно оръжие. Чрез поставяне на всяко инвестиционно ре- 
шение на автопилот, ти се разделяш с излишните илюзии. 
Както Греъм отбелязва, ‚долар-цена“ усредняването осигурява да поставиш фиксирано ко- 
личество в инвестиция на регулярни интервали. Всяка седмица, месец или календарна че- 
твърт, ти купуваш повече – дали пазарите са си отишли или ще го направят; дали ще оти- 
дат нагоре или надолу. Който и да е взаимен фонд или брокерска фирма могат автоматич- 
но и сигурно да трансферират пари електронно вместо теб, така че ти никога не се налага 
да пишеш чек или да чувстваш неудобство при плащане. Това е извън погледа ти, извън  
съзнанието ти. 
Идеалният начин за „долар-цена“ усредняване е в портфейл на индексни фондове, който 
владее всяка акция или бон със стойност. По този начин, ти реанонсираш не само предпо- 
лагаемата игра къде отива пазарът, но и кои сектори на пазара – и кои частични/отделни 
акции или бонове „ще се държат“ най-добре. 
Нека да кажем, че ти можеш да отделиш 500 долара на месец. Чрез „долар-цена“ усред- 
няване в само три индексни фондове – 300 долара в един, който държи общия америка- 
нски пазар на акции, 100 долара в един, който държи чуждестранни акции и100 долара в 
един, който държи американски бонове – ти можеш да си осигуриш да владееш почти  
всяка инвестиция на планетата, която притежава стойност. Всеки месец, като настройва- 
нето на часовника, можеш да купуваш повече. Ако пазарът е паднал, твоето пренастроено 
количество отива по-далеч, купувайки повече дялове, отколкото преди месец. Ако пазарът 
се е вдигнал, тогава твоите пари купуват по-малко дялове. Чрез портфолио на постоянен 
автопилот по този начин, ти се предпазваш или от намирането на пари на пазара точно ко- 



гато ти се струва почти илюзорно (и всъщност най-опасно) , или отказвайки да купиш 
повече след пазарна катастрофа, която е направила инвестициите по-евтини. (но, струва 
ни се и по-рискови). 
Според „Айбътсън Асосиейшън“, водеща фирма за финансови изследвания, ако си инвести 
рал 12000 долара в „Ес енд Пи“500 акции-индекс, в началото на септември 1929, 10 годи- 
ни по-късно ти би имал само 7223 останали. Но ако си стартирал със 100 долара, и просто 
инвестираш други 100 долара всеки месец, тогава към август 1939 година твоите пари ще 
са пораснали на 15571 долара! 
Това е силата на дисциплинираното купуване – дори без Голямата депресия и най-малкия 
пазар за всички времена. Фиг.5-1 показва магията на „долар-разход“ усредняване в по-ско 
рошен разреден пазар.  
Най-доброто от всичко е, че веднъж след като си изградил постоянен автопилот с индекс- 
ни фондове, както искаш, ти ще си способен да отговориш на всеки пазарен въпрос с най- 
мощния отговор, който дефанзивният инвеститор би могъл да има: Не знам и не ми пука. 
Ако някой попита дали бонове ще бият акции, просто отговори „не зная и не ми пука“ – 
след всичко, ти купуваш автоматично и двете. Ще бият ли акциите в здравеопазването  
високо технологичните акции? „Не знам и не ми пука“. – ти си постоянен собственик и на 
двата вида. Какъв ще е следващият Майкрософт – акция? „Не зная и не ми пука“. – веднага 
щом стане достатъчно висок за владеене, твоят индексен фонд ще го има, и ти също. Ще 
бият ли чуждите акции американските следващата година? „Не знам и не ми пука.“ – ако 
го направят, ти ще „сграбчиш“ тази печалба, ако ли не – ти ще купиш повече на по-ниска  
цена. 
Чрез осигуряването на това да кажеш „Не знам и не ми пука.“ Портфолио на постоянен 
автопилот те освобождава от чувството, че се нуждаеш да предскажеш какво финансови- 
те пазари ще направят (и какви ще са), и илюзията, че някой може. Разбирането, че много 
малко ти можеш да знаеш за бъдещето, удвоено с приемането на твоето игнориране, е  
най-мощното оръжие на дефанзивния (отбранителния) инвеститор. 
 
 
 
 
 
 
Глава 6: Портфейлна политика за предприемчивия(активния) инвеститор: 
       Негативен подход  
 
 
Агресивният инвеститор би трябвало да стартира от същата база, както дефанзивния ин- 
веститор, а именно, разделение на своите фондове между високо класни бонове и високо 
класни акции, купени на оправдани цени. Той ще бъде подготвен да избира между други 
видове сигурности, но във всеки случай ще иска добре обосновано оправдание за това. 
Налице е трудност в дискутирането на тази теза, понеже няма отделен или идеален модел 
за агресивни операции. Полето на избор е широко; селекцията не трябва да зависи само 
от индивидуалната компетентност и „екипировка“, но и вероятно от неговите интереси и 



предпочитания.  
Най-използваната генерализация за предприемчивия инвеститор е от негативен вид. 
Нека му оставим високо класни преференциални акции за корпоративни купувачи. 
Нека избегне инфериорни бонове и преференциални акции, освен ако те могат да бъдат 
купени на сделкови нива – което значи на цени поне 30% от стойността за високо купонни- 
те бонове, и много по-малко за по-ниските купони. Той ще остави някой друг да купи бо- 
нови резултати на чужди правителства, дори и при атрактивна печалба. Той ще бъде наяс- 
но също така с всички видове нови резултати, вкл. конвертируеми бонове и преференциа- 
лни, което ни се струва вълнуващо и основни акции с отлични печалби, свързано със ско- 
рошното минало. 
За стандартни бонови инвестиции агресивният инвеститор би направил добре да се после- 
два модела, предложен на неговото отбранително разбиране, и да направи своя избор  
между облагаеми високо класни издания, които сега могат да бъдат избрани за печалба 
около 7 ¼%, и доброкачествени необлагаеми бонове, които печелят до 5.30% върху по- 
дългосрочни матуритети (падежи). 
 
Второкласни бонове и преференциални акции 
 
От късната 1971 е възможно да се открият първокласни корпоративни бонове да печелят 
7 ¼% и дори повече; не би трябвало да има много усещане да купиш второкласни издания 
за по-висока възвращаемост, която те предлагат. Всъщност корпорации с относително нис- 
ка кредитна позиция са открили, че е невъзможно да продават „прави бонове“, т.е. некон- 
вертируеми на обществото в последните 2 години. Оттук тяхното финансиране на задълж- 
ения е било направено от продажбата на конвертириуеми бонове (или бонове с приложе- 
ни гаранции), които ги поставят в отделна категория. Така те представят възможността за 
същностна печалба на принципална стойност при желани бъдещи условия – което би озна- 
чавало тук комбинация от едно подобрено кредитно рейтинговане за компанията и по- 
ниски основни лихвени нива. Но дори ако в същността на цената (отстъпките в нея) и ре- 
зултантния шанс за принципална печалба, второкласните бонове са в съревнование с по- 
добри издания. Някои от добре обезпечените облигации със „стар стил“ купонни нива (2 
½% до 4%), продавани наоколо 50 цента от долара в 1970. Примери: „Америкън Телефон 
енд Телеграф“, 1986 на 51; „Ачисън Топека енд Санта Фе РР 4с“, 1995 на 51 продадени; 
„МакГроу – Хил“,1992, продадени на 50 ½. 
Оттук при условия от късната 1971 предприемчивият инвеститор може вероятно да вземе 
от добро класни бонове, продавайки на голяма отстъпка; всичко, което той би трябвало 
оправдано да желае във формата на едновременно доход и шанс за „приветстване“. 
В цялата книга ние се отнасяме към възможността, че която и да е добре дефинирана па- 
зарна ситуация от миналото може да се случи в бъдеще. Оттук ние трябва да отчетем как- 
ва политика агресивният инвеститор би могъл да избере в полето от бонове, ако цени и 
приходи от високо класни издания би трябвало да „върнат“ към предишни нормални ни- 
ва. По тази причина ние ще препечатаме тук нашите изследвания от тази гледна точка, на- 
правени в изданието от 1965, когато високо класни бонове печелеха само 4 ½%. 
Нещо би трябвало да се каже сега за инвестирането във второкласни издания, които лесно 
могат да бъдат открити за печалба до 8% или повече. Основната разлика между първо- и 



второкласните бонове обичайно се открива в броя пъти, в който лихвените разходи се 
покриват от приходите. Пример: В ранната 1964 „Чикаго, Милуоки, Сейнт Пол и Пасифик“ 
5% доход дибенчърс бонове, на 68, спечели 7.35%. Но общите лихвени разходи на пътя 
преди данъците по дохода, бяха спечелили само 1.5 пъти в 1963, срещу нашето изискване 
от 5 пъти за добре защитеното издание за железопътния транспорт. 
Много инвеститори купуват сигурности от този вид, защото те „имат нужда от доход“ и не 
могат да постигнат възвращаемост, предложена от топ класните издания. Опитът ясно по- 
казва, че е неразумно да купуваш бон или преференциална, които липсват с адекватна си- 
гурност, защото печалбата е атрактивна. (Тук думата “merely” значи, че изданието не се 
продава с голяма отстъпка и така не предлага възможност за същностна печалба в принци- 
палната стойност.) Където подобни сигурности са купувани на пълни цени, това е под 100, 
шансовете са много големи в бъдеще време собственикът да види много по-ниски заявки. 
За когато лошият бизнес дойде, или просто лош пазар, издания от този вид доказват това 
нещо; често лихвите или дивидентите са орязани или най-малкото „обезопасени“, и често 
има провъзгласена цена(слабост в нея) дори ако работните резултати не са изобщо лоши. 
Като специфична илюстрация на това характеризиране на второкласни главни издания,  
нека сумираме поведението в цената на група от десет железопътни доходни бонове в 
1946-47 година. Те включват всички онези, които са продавани на 96 или повече в 1946, те- 
хните високи цени усредняват 102 ½. Към следващата година групата беше регистрирала 
ниски цени, усреднявайки само 68, загуба от една трета от пазарната стойност и в много  
кратко време. Жп боновете на страната показваха много по-добри приходи в 1947, откол- 
кото в 1946; оттук драстичният упадък в цената рефлектира върху продажбата на целия па- 
зар. Но трябва да се отбележи, че „размиването“ на тези доходни бонове беше пропорци- 
онално по-голямо, отколкото това в основните акции в Дау Джоунс – индустриален лист 
(около 23%). Очевидно потребителят на тези бонове на цена над 100 не би могъл да е оча- 
квал да участва в някакво разширение в по-нататъшното повишаване в пазарните сигурно- 
сти. Единственото атрактивно нещо беше печалбата от дохода, усреднявайки около 4.25% 
(срещу 2.50% за първокласните бонове, едно предимство от1.75% в годишния доход.) Още 
щом последиците показаха всичко толкова скоро и толкова основно, че за минимално пре 
димство в годишния доход купувачът на тези второкласни бонове рискува загубата на съ- 
щностна част на своя принципал.  
Горният пример ни позволява да се отнесем с респект към популярното разбиране за „ин- 
вестиция на бизнесмена“. Това включва потреблението на сигурност, показвайки по-висок 
доход, отколкото е постижимо върху висококласно издание и носещо кореспондиращо 
по-голям риск. Лош бизнес е да приемем една разучена възможност за загуба на принци- 
пала в промяна за 1 до 2% от допълнителния годишен доход. Ако имате желанието да 
обобщите някакъв риск, вие трябва да бъдете сигурни, че можете да реализирате наисти- 
на същностна печалба в принципалната стойност; ако нещата отиват към добро. Оттук  
второкласни 5.5% до 6% бонове продават нацяло е почти лоша употреба. Същото издание 
при 70 би могло да направи повече – и ако ти си търпелив, ти вероятно ще си способен да 
го купиш, на онова ниво. 
Второкласни бонове и преференциални акции владеят два противоположни атрибута, ко- 
ито интелигентният инвеститор трябва ясно да има предвид. Почти всички те страдат при  
лоши пазари. От друга страна, голяма пропорция възстановява тяхната позиция, когато  



желаните условия се върнат, и тези ултимативно „изработват всичко правилно“. Това е 
истина дори за (кумулативно) преференциалните акции, които „отказват“ да плащат диви- 
денти за много години. Беше брой подобни издания в ранните 40-те,като последица от дъ- 
лгата депресия на 30-те. По време на следвоенния бум(този период) от 1945-1947, много  
от тези големи натрупвания бяха платени или в брой, или в нови сигурности, и принципа- 
лът беше често „облекчен“ също така. Като резултат, големи печалби бяха направени от 
хора, които неколцина години преди това, бяха купили тези „издания“, когато те бяха „не- 
приятелски“ и продавани на ниски цени. 
Може и да е добре наистина, че в едно цялостно счетоводство, по-високите постижими 
приходи върху второкласните основни бонове ще докажат да се осигурим срещу онези 
принципални загуби, които бяха непоправими. С други думи, един инвеститор, който купи 
всички подобни издания на офертните им цени, би могъл да бъде спокоен също така,  
в дългосрочен план, като един, който е ограничил себе си до първокласни сигурности; или 
дори някакси по-добре. 
Но за практически цели въпросът е широко необвързан. Независимо от изходящия доход,  
Купувачът на второкласни издания на високи/максимални цени ще бъде притеснен, когато 
техните цени падат тенденциозно. Нещо повече, той не може да купи достатъчно издания 
да осигури един „среден“ резултат, нито е в позицията да остави настрана порция от своя  
по-голям доход, за да „умъртви“ онези загуби на принципала, които доказват да бъдат пе- 
рманентни. Накрая, това е главно усещане да се въздържиш от сигурности около 100, ако 
дълъг опит показва, че те могат вероятно да бъдат купени на 70 или по-малко в следващия 
слаб пазар. 
 
Чуждестранни бонове на чужди правителства 
 
Всички инвеститори с дори малък опит знаят, че чуждите бонове като цяло, са имали лоша 
инвестиционна история от 1914. Това беше очаквано в светлината на двете основни войни 
и световната депресия с безпримерна дълбочина. Все още на всеки няколко години пазар- 
ните условия са предпочитани да позволят продажбата на някои нови чуждестранни изда- 
ния на цена около действителността. Този феномен ни дава материал за мозъка на сред- 
ния инвеститор – и не само в областта на боновете. 
Ние нямаме конкретна причина да сме сигурни в бъдещата история на добре защитените 
чужди бонове, подобно на онези от Австралия и Норвегия. Но ние знаем, че ако и когато 
нещо неприятно би се случило, собственикът на чужди облигации няма никаква правна 
или друга защита за претенциите си. Тези, които купиха кубински 4 ½ при 117 в 1953, ви- 
дяха техния „крах“ в лихвата и ги продадоха на 20 цента от долара в 1963. Нюйоркската 
фондова борса и нейният лист тази година също предлагат Белгийско Конго 5 1/5 на 36, 
гръцко 7с на 30, и различни полски бонове на 7. Колко читатели имат идеята за 8% бонове 
от Чехословакия, откакто те бяха първо предложени в тази страна в 1922 на 96 ½? Те „нап- 
реднаха“ до 112 в 1928, „западнаха“ до 67 ½ в 1932, „възстановиха се“ на 106 в 1936, „ко- 
лабираха“ на 6 в 1939, „възстановиха се“ (невероятно) на 117 в 1946, точно „паднаха“ на 
35 в 1948, и се продаваха на 8 в 1970! 
Преди години един спор от сорта беше направен за потреблението на чужди бонове тук, 
че богата кредиторска нация, като нашата, е под моралното задължение да отпуска заеми. 



Време, което носи толкова много „реванши“, сега ни намира свързани с непреодолим ба- 
лансов проблем (наш си), част от който е създаден от голямо мащабната употреба на чуж- 
ди бонове от американските инвеститори, търсещи малко предимство в печалбите. В про- 
дължение на много години в миналото ние сме изпитали „атрактивността“ на подобни ин- 
вестиции от гл.точка на купувача. Може би ние би трябвало да добавим сега, че смисълът 
би бил, ако той (инвеститорът) пренебрегне тази възможност (смисъл и за него, и за не- 
говата страна). 
 
Нови „издания“ държавни 
 
Би могло да ни се стори като лош съвет, който даваме, всяко широко твърдение относно 
нови „издания“, като клас, откакто те покриват най-широкия възможен обхват от качество 
и атрактивност. Всъщност ще бъдат изключения към всяко предложено правило. Нашата 
нова препоръка е, че всички инвеститори трябва да бъдат внимателни с основните изда- 
ния, което значи, просто, че тези би трябвало да бъдат субект на внимателна оценка и не- 
обичайно малко тестове, преди да се купят. 
Налице са 2 причини за това двойно подсигуряване. Първата е, че нови издания имат спе- 
циална природа на продаване, която стои зад тях; която затова изисква специална степен 
на съпротивление на продажбите. Втората е, че най-много „нови издания“ се продават 
при „желани пазарни условия“ – което значи предпочитани за продавача и по-малко за ку- 
пувача.  
Ефектът от тези определения става стабилно по-важен, както ние отиваме надолу по ска- 
лата от висококачественитебонове през второкласните основни „резултати“ до основните 
акции „флотилии“ на дъното. Огромно количество на финансиране, съдържащо обратно 
плащане от съществуващите бонове на „цена на повикване“ и тяхната подмяна от нови из- 
дания с по-ниски купони, беше направено в миналото. Повечето от това беше в категория- 
та на висококласните бонове и преференциални акции. Купувачите бяха големи финансо- 
ви институции, подсилени с кадри да защитават техните интереси. Оттук тези оферти бяха 
внимателно оценени да посрещнат нивото на сравними издания, и мощната продажба 
имаше малък ефект върху изходящия резултат. Понеже лихвените нива падаха по-ниско и 
по-ниско, купувачите накрая трябваше да платят толкова висока цена за тези издания, и 
много от тях по-късно „западнаха“ на пазара. Това е един аспект на основната тенденция 
да продаваш нови сигурности от всички типове, когато условията са най-желани за издате- 
ля; но в случая на първокачествените издания лошият ефект за потребителя е вероятно да 
бъде нежелан по-скоро, отколкото сериозен. 
Ситуацията доказва нещо различно, когато ние изучаваме нискокачествените бонове и  
преференциалните акции, продавани през 1945-46 и 1960-61. Тук ефектът от продажбени- 
те усилия е по-отделен,защото повечето от тези „резултати“ бяха вероятно пласирани с ин- 
дивидуални и инвеститори-неексперти. Беше характерно от тези оферти, че те не показват 
адекватно, когато са отсъдени от представянето на компаниите през отделен брой години. 
Те изглеждаха достатъчно сигурни, за по-голямата част, ако се сумира, че настоящите при- 
ходи биха продължили без сериозно обратно връщане. Инвестиционните банкери предва- 
рително/предубедено приеха това, и техните продажбени служители имаха малки затруд- 
нения при представянето си върху техните потребители за желан ефект. Както и да е, това 



беше един неправилен подход към инвестирането, и е вероятно да е скъп.(да струва мно- 
го) 
Периодите на претъпкан пазар обичайно се характеризират с трансформация на голям 
брой частни бизнеси в компании със заявени дялове. Това беше случаят в 1945-1946 и от- 
ново започвайки в 1960. Процесът тогава достигна изключителни пропорции до катастро- 
фалния си край в май 1962. След обичайния” “swearing-off период“ (период на „глътка въз- 
дух“) от няколко години, пълната трагикомедия беше повторена в 1967-69. 
 
Нови оферти на основни акции 
 
Следващите параграфи са репродуцирани непроменени от изданието от 1959, с добавен 
коментар: 
Финансирането с основни акции има 2 различни форми. В случая с вече „листвани“ компа- 
нии, допълнителни дялове се предлагат на съществуващите акционери. Цената по предпи- 
сание е поставена под текущия пазар, и „правата“ за предписване имат определена парич- 
на стойност. Продажбата на новите дялове е почти винаги написана/отбелязана от една 
или повече инвестиционни банкови къщи, но е основната надежда и очакване, че всички 
нови дялове ще бъдат взети при съответните права на подписване. Така продажбата на 
допълнителни основни акции на посочените компании не се позовава по регулярен начин 
за активна продажба в частта за дистрибуторските фирми. 
Вторият тип е запознаването на обществото с това какви бяха бившите частни компании.  
Повечето от тези акции са продадени за сметка на контролирането на лихви, да ги осигу- 
рят за осребряването им при желан пазар и да диверсифицират техните собствени финан- 
си. (Когато нови пари пристигат за бизнеса, това често става посредством продажбата на  
преференциална акция, както вече бе отбелязано.) 
Тази дейност следва добре дефиниран модел, който по естеството на пазарната сигурност 
трябва да донесе много загуби и разочарования на обществото. Опасностите „изникват“ 
едновременно от характера на бизнесите, които са така финансирани, и от пазарните усло- 
вия, които правят финансирането възможно. 
В ранната част на века голяма пропорция на нашите водещи компании беше предложена 
за публично търгуване. Когато отмина време, броят на предприятията от първо ниво оста- 
на близко до стабилността; оттук първоначалните „флотилии“ основни акции бяха концен- 
трирани, повече и повече свързани с малки същности. Чрез една нещастна корелация, по 
време на същия период обществото, което купуваше акции, се развива към предпочита- 
ние към основните компании, и подобна презумпция срещу малките такива. Презумпция- 
та, като много други, стана по-слаба, когато бе изграден преситеният пазар; големите и бъ- 
рзи печалби, показани от основните акции като цяло, станаха обект на критика, понеже  
станаха трудни за придобиване. По време на тези периоди, също, доста голям брой пред- 
приятия имаше с отлични резултати – макар че повечето от тях не биха могли да се пред- 
ставят толкова впечатляващо на фигурите, да речем, за 10 или повече години. 
Когато тези фактори са поставени заедно, следните последователности изплуват: някъде 
по средата на препълнения пазар се появиха първите „флотилии“ основни акции. Те не бя- 
ха неатрактивни, и някои големи печалби бяха направени от купувачите на ранните изда- 
ния. Когато продължи възходът на пазара, този начин на финансиране ставаше по-често; 



качеството на компаниите стана стабилно ниско; заявените и постигнати цени достигнаха 
кулминация. Един откровен белег за идващия край е фактът, че новите основни акции на 
малки и недескриптивни компании се предлагат на цени, някакси по-високи, отколкото те- 
кущото ниво за много средно големи компании с дълга пазарна история. (Трябва да се до- 
бави, че много малко от това финансиране с основни акции е праволинейно направено от 
банкиращи къщи от първичен размер и репутация.) 
Глупостта на обществото и нежеланието на продаващите организации да продават какво- 
то може да се продаде на печалба можеха да имат само един резултат – ценови колапс. 
В много случаи новите издания губят 75% и повече от офертната си цена. Ситуацията е вло- 
шена от горепосочения факт, че накрая обществото има реален афинитет към много малки 
издания, които се купуват толкова лесно „в безгрижни моменти“. Много от тези издания  
„падат“ пропорционално, толкова долу под истинската си стойност, както те преди това са  
продадени над нея. 
Едно елементарно изискване за интелигентния инвеститор е една способност да се съпро- 
тивлява на „атаките“ и желанията на продавачите, предлагащи нови основни издания по 
време на претъпкан пазар. Дори един или два могат да бъдат открити, че могат да преми- 
нат няколко теста за качество и стойност; това вероятно е лоша политика да се „вместиш“ 
в този вид бизнес. Разбира се, продавачът ще отбележи за много подобни издания, които 
имат и са имали добри пазарни предимства, вкл. някои, които се увеличават в същия ден 
на продажбата. Но всичко това е част от спекулативна атмосфера. Това са лесни пари. За  
всеки долар, който правиш по този начин, ти ще бъдеш щастлив, ако приключиш със загу- 
бата на само два. 
Някои от тези издания могат да оправдаят отлично купуване – няколко години по-късно, 
когато никой не ги иска, и те могат да имат малка част от тяхната истинска стойност. 
В изданието от 1965 ние продължихме дискусията си на този субект, както следва:  
Докато по-широкият аспект на фондовия пазар и поведението му от 1949 не са базирани 
на по-широк анализ върху дългия опит, развитието на нови „флотилии“ основни акции  
процедира точно в съответствие с древни предсказания. Пълно е със съмнения дали ние 
някога сме имали толкова много нови предложени „издания“, от подобно качество, и с по- 
добни ценови колапси, както през 1960-1962. Способността на фондовия пазар като цяло 
да се освободи „остро‘ от това бедствие е наистина един изключителен феномен, носейки 
обратно добри резултати. 
Трябва да има тук възвращаемост на новото офериране на пазара на акции и лудостта му  
преди настоящият преситен пазар да може да дойде до определен завършек? Кой знае? 
Но ние знаем, че един интелигентен инвеститор не ще забрави какво се случи през 1962 и 
ще остави останалите да направят следващата „партида“ от бързи печалби в тази област и 
опит на последващи загуби. 
Ние следвахме тези параграфи в изданието от 1965 чрез „Един ужасяващ пример“,именно, 
продажбата на акция на „Етна Мейнтънънс Ко.“на 9 ноември 1961. В типичен стил дялове- 
те точно скочиха на 15 долара; следващата година те паднаха до 2 ¼; и в 1964 до 7/8. По- 
късната история на тази компания беше от изключителна важност, и илюстрира някои от 
странните метаморфози, които са намерили място в американския бизнес, по-големи и 
по-малки, в сегашните години. Куриозно любопитният читател ще намери по-старата и по- 
новата история на това предприятие в Допълнение 5 (Апендикс 5).  



По всичко личи, че е трудно да осигурим дори повече примери от по-скорошната версия 
на „същата стара история“, която покрива през годините 1967-1970. Нищо не може да бъ- 
де по-подходящо за нашите цели, отколкото случая на „ААА Ентърпрайзис“, която е пър- 
вата компания, поставена в списъка на „Ес енд Пи“ фондов пътеводител. Акциите бяха  
продадени на обществото на 14 долара в 1968, точно авансирани на 28, но в ранната 1971 
бяха заявени на 25 цента. (Дори тази цена представя огромната надценка на предприятие- 
то, откакто то беше докарано до банкрут в безнадеждно състояние.)  Има толкова много 
поуки, и подобни важни предупреждения да се имат предвид, от историята на това пред- 
приятие, че ние сме се спрели по-детайлно по-долу, в Глава 17. 
 
 
Коментар върху Глава 6: 
 
„Ударите, които си пропуснал/инкасирал, са тези които те изморяват.“ 
                                   Треньорът по бокс Анджело Дънди 
 
За агресивния, както и за дефанзивния инвеститор, каквото не искаш да направиш, е тол- 
кова важно за твоя успех,както каквото правиш. В тази глава, Греъм посочва неговите „не“- 
та за агресивни инвеститори.  
 
 
„Кучета – помияри“ (Улични кучета)? 
 
 
Високо доходните бонове – които Греъм нарича „второкласни“ или „нискокласни“ и днес 
са наричани „отпадъчни бонове“. В негово време беше твърде скъпо за отделния инвести- 
тор да диверсифицира риска от неуспех. (Да научиш колко лошо е да има неуспех, и колко 
безгрижно дори „ерудирани“ професионални инвеститори могат да купят такива; вж.стр. 
146) 
Днес, както и да е, повече от 130 взаимни фонда специализират в „упадъчни бонове“. 
Тези фондове купуват такива бонове; те държат дузини такива бонове. Това е съзвучно с 
оплакването на Греъм за трудностите от диверсификация. (Както и да е, неговото „откло- 
нение“ срещу високодоходните преференциални акции остава валидно, откакто тук оста- 
ват неевтини и широко достъпни, с „разпрострян“ риск.) 
От 1978, един годишен усреднен от 4.4% на пазара на такива бонове е стигнал до неуспех- 
но, дори след онези неуспехи, отпадъчните бонове още са произвели една годишна въз- 
вращаемост от 10.5%, срещу 8.6% за 10-годишен период на американските трезорни боно- 
ве. 
 
                  Свят на болка за „Уърлдком“ – боновете 
 
Купуването на бонове само заради техния доход е като да се ожениш само заради секса. 
Ако нещото, което те е привлякло на първо място, „повехне“, ти ще се питаш: „Какво дру- 
го има там?“ Когато отговорът е „Нищо“, съпрузи и собственици на бонове ще приключат 



с разбити сърца. 
На 9 май 2001, „Уърлдком Инк.“ продаде най-голямата оферта от бонове в американската 
корпоративна история – на стойност 11.9 билиона долара. Измежду запалените почитате- 
ли ‚привлечени от печалбите до 8.3% бяха „Калифорниа Пъблик Емилойейс Ритайърмънт 
Систъм“, един от най-големите в света пенсионни фондове; „Ритайърмънт ъф Алабама“, 
чийто мениджъри по-късно обясниха, че много високите доходи“ бяха много атрактивни 
за нас по време, когато те бяха потребени“; и „Стронг Корпърейт Бонд Фънд“ , чийто коме- 
ниджър беше толкова запален по „Уърлдком“ – боновете, че той изригна: „Ние ще бъдем 
заплатени повече, отколкото е рискът.“ 
Но дори един 30-секунден поглед върху тези бонове би показал, че тези бонове нямат ни- 
що да предложат, но техният доход, и всичко на загуба. В 2 от предишните пет години  
„Уърлдком“ претакс доход (преди облагане) падна кратко за покриване на фиксираните 
разходи ( разходи за лихва на бонодържателите ) чрез застрашителните 4.1 билиона дола- 
ра „Уърлдком“ би могъл да покрие онези бонови плащания само чрез заемане повече па- 
ри от банки. И сега, с това помагане от боновете, разходите на „Уърлдком“ нараснаха с  
още 900 млн.долара на година. Като г-н Креосот, „Уърлдком“ се гордееше със себе си до 
пределна точка.  
Никакъв доход не би могъл да бъде достатъчно висок да компенсира един инвеститор за 
рискуването от подобен род. „Уърлдком“ –боновете произведоха тлъсти печалби от до 8% 
за няколко месеца. Тогава, както Греъм би предсказал, доходът внезапно не предлага за- 
щита: 
*“Уърлдком“ банкрутираха през юли 2002; 
*“Уърлдком“ довериха в август 2002, че са превишили приходите си с повече от 7 билиона 
долара; 
*“Уърлдком“ – боновете „загинаха“, когато компанията не можеше вече да покрива разхо- 
дите по лихвите; боновете загубиха повече от 80% от първоначалната си стойност. 
 
За нещастие, повечето „упадъчни бонове“ (такива фондове) взимат високи такси и вършат 
малко работа. Такива фондове са подходящи, ако си пенсионер, търсиш допълнителен ме- 
сечен доход да допълниш пенсията си, и можеш да толерираш временни спадове в стой- 
ността. Ако работиш в банка или друга финансова компания, остър „скок“ в лихвените ни- 
ва може да ограничи или дори заплаши сигурността ти – така подобен фонд, когато се вди- 
гат лихвените нива, може да остави усещането за „кантар“ в твоите 401(к). Такъв фонд, ма- 
кар че, е само малка опция – не е задължение – за интелигентния инвеститор. 
 
„Водка и бурито“ портфейл/портфолио 
 
Греъм счита чуждите бонове за не по-добър залог, отколкото „отпадъчните бонове“.  
Днес, както и да е, едно разнообразие от чужди бонове може да предизвика подтик у ин- 
веститорите, които са готови на по-голям риск. Грубо дузина взаимни фондове специали- 
зират в бонове, издадени в страни с нарастващи пазари (или каквото би било наречено 
„Страни от третия свят“), като Бразилия, Мексико, Нигерия, Русия и Венецуела. Инвести- 
тор, който не е луд, би сложил не повече от 10% от боновото си портфолио в екзотични 
фондове като тези. И нарастващите пазари на бонове рядко се движат в синхрон с амери- 



канския фондов пазар, така че те са една от редките инвестиции, която е малко вероятно 
да падне, защото Дау е долу. Това може да Ви даде малък ъгъл на комфорт в портфейла, 
точно както ти се нуждаеш от него най-много. 
 
Краят на смъртта на търговеца (трейдъра) 
 
Както ние вече видяхме в Глава 1, акциите, търгувани за деня за няколко часа – е едно от 
най-добрите „оръжия“, изобретени някога за допускане на финансово самоубийство. 
Някои от вашите търговии биха могли да направят пари, повечето от търговиите Ви ще за- 
губят пари, но вашият брокер винаги ще направи пари. 
И твоята собствена упоритост да купуваш или продаваш акция може да понижи твоята въ- 
звращаемост. Някой, който е безспирен да купува акции, може лесно да приключи, имай- 
ки да заложи 10 цента повече. Този допълнителен разход, наречен „пазарно въздействие“ 
никога не показва твоето брокерско твърдение, но е реален. Ако си „превъзбуден“ да ку- 
пиш 1000 дяла на акция и ти движиш нейната цена нагоре с около 5 цента, ти си похарчил 
точно невидими, но съвсем реални 50 долара. На едната страна, когато паникьосаните ин- 
веститори са „странни“ да продават и те я дъмпингират по-малко, отколкото текущата це- 
на, пазарното въздействие отново „чука на вратата ти“. 
Разходите за търгуване „отвяват“ твоята възвращаемост като песъчинка от пясък. Купува- 
нето или продаването на малка „гореща“ акция може да струва 2% до 4% (или 4% до 8% за 
раундтрип купува и продава – такава транзакция.) Ако вложиш 1000 долара в акция, твои- 
те търговски разходи биха погълнали грубо 40 долара преди дори да си стартирал. Продай 
акцията и би могъл да спестиш или похарчиш други 4% в търговски разходи. О,да – има ед- 
но нещо. Когато търгуваш вместо да инвестираш, ти обръщаш дългосрочни печалби (обла- 
гани при максимални капиталови приходи на ниво от 20%) в праволинеен доход (таксуван 
при минимум ниво от 38.6%.) 
Прибавете и това, и фондовият търговец иска да спечели поне 10% точно до контролната 
точка на купуване или продаване на акцията. Никой не може да се справи само с късмет. 
Да направиш това достатъчно често, да оправдаеш вниманието, което се изисква – плюс 
кошмарния стрес, който се генерира – е невъзможно. 
Хиляди хора са опитвали и очевидността е ясна: Колкото повече търгуваш, толкова по-мал- 
ко държиш/имаш. 
Финансовите професори Бред Барбър и Терънс Одиън в Калифорнийския университет оце- 
ниха търговските записи на повече от 66000 потребители на голяма брокерска дисконтира- 
ща фирма. От 1991 до 1996, тези клиенти са направили повече от 1.9 млн. търговски сдел- 
ки. Преди да изчезне възвращаемостта или благодарение на разходите за търгуване, хора- 
та в изследването всъщност „удариха“ пазара чрез средно поне половин % на година. Но  
след търговските разходи най-активните от тези търговци/трейдъри – които държаха пове- 
че от 20% от активите си в акции на месец – отидоха до по-ниско ниво от пазарното с чудо- 
вищните 6.4 процентни точки на година. Най-вдъхновените инвеститори, които търгуваха 
0.2% от техните общи владения, средно на месец – възнамеряваха да „ударят“ пазара, до- 
ри след техните търговски разходи. За поглед върху тези резултати, вж. фиг.6-1(стр.150). 
Лекцията е ясна: Просто не прави нищо, стой на едно място. 
Време е за всеки да познае понятието „дългосрочен инвеститор‘ като задължително.  



Дългосрочният инвеститор е единственият вид инвеститор. Някой, който не може да 
владее акции повече от няколко месеца, не е „палач“, а „жертва“. 
 
Рано пиле – рано го кормят 
 
Измежду токсините „стани бързо богат“, които отровиха съзнанието на инвестиционното 
общество през 90-те, една от най-леталните беше идеята, че ти можеше да забогатееш 
чрез купуване на IPOs. Едно „ай пи оу“ е „инициализирана обществена оферта“, или пър- 
вата продажба на акцията на компанията на обществото. На пръв поглед инвестирането в 
IPOs звучи като велика идея – след всичко, ако си купил 100 дяла от „Майкрософт“, когато 
са предложени на обществото на 13 март 1986, твоите 2000 долара инвестиции биха пора- 
снали на 720000 долара в ранните дни на 2003. И финансовият професор Джей Ритър и Уи- 
лям Шверт са показали, че ако ти си разпрострял общо само 1000 долара по всяко „ай пи 
оу“ в 1960, на неговата офертна цена, продадено в края на онзи месец, тогава инвестира- 
нето във всяка успешна месечна реколта от IPOs , твоето портфолио ще придобие стойност 
повече от 533 долара в края на 2001. 
За съжаление, за всяко „ай пи оу“ като „Майкрософт“, която очевидно се превръща в го- 
лям победител, налице са хиляди „губещи“. Психолозите Дейниъл Канерман и Амос Твер- 
ски са показали тяхната оценка,че когато хората изчисляват вероятността на честотата на  
едно събитие, те се опират на примери в миналото, а не на колко често събитието се е слу- 
чило. Ние всички искаме да купим следващия „Майкрософт“ – преценявайки , че сме про- 
пуснали да купим първия „Майкрософт“. Но ние „удобно“ пренебрегваме факта, че пове- 
чето други „ай пи оу“ бяха ужасни инвестиции. Ти би могъл да си спечелил 533 долара 
само ако не си пропуснал единствения от пазара на „ай пи оу“ редки победители – на пра- 
ктика нещо невъзможно. Накрая, най-много от големите възвращаемости са ограбени от 
членове на един изключително частен клуб – големите инвестиционни банки и финансови  
къщи, които взимат дялове на инициалната (изключително ниска) цена, преди акцията да 
се предложи за публично търгуване. Най-голямото „скочи нагоре“ (run-ups) често става в 
акциите толкова малко, че дори много големи инвеститори не могат да спечелят каквото и 
да е; просто няма смисъл. 
Ако, като почти всеки инвеститор, имаш достъп до IPOs само след като техните дялове са  
скочили над ексклузивната инициална цена, твоите резултати ще бъдат ужасяващи. От 
1980 до 2001, ако си купил средно „ай пи оу“ на неговата първа цена и си го държал три 
години, ще бъдеш „бит“ от пазара с повече от 23 процентни точки годишно. (има се пред- 
вид цената за обществото.)  
Може би никоя акция не персонифицира „въздушната мечта“ да станеш богат от IPOs по- 
добре от „Ви Ей Линъкс“. „Линъкс“ – следващият „Майкрософт“, екзалтирано произнесе  
един ранен собственик. „Купи сега и се пенсионирай след 5 години.“ 
На 9 декември,1999, акцията беше предложена на обществото на публична цена от 30 до- 
лара. Но търсенето на дяловете беше толкова „покрито“, че когато Насдак отвори онази 
сутрин, никой от инициалните собственици на „Ви Ей Линъкс“ не би могъл да се сдобие  
с дялове, докато цената не удари 299 долара. Акцията удари връх при 320 долара и при- 
ключи на 239.5 долара, печалба от 697.5% в един отделен ден. Но тази печалба беше зара- 
ботена само от институционални трейдъри (търговци); индивидуалните инвеститори бяха 



почти „входящо замразени“. 
По-важното е, че купуването на IPOs е лоша идея, защото е против един от фундаментал- 
ните принципи на Греъм: Няма значение колко други искат да купят акцията, ти би трябва- 
ло да купуваш само ако акцията е евтин начин да притежаваш желан бизнес. 
На пиковата цена от онзи ден, инвеститорите бяха оценили дяловете на „Линъкс“ общо на  
12.7 билиона долара. Каква беше стойността на бизнеса на компанията? На по-малко от 5 
години, „Ви Ей Линъкс“ беше продала кумулативен тотал (общо) от 44 млн.долара стой- 
ност от своя софтуер и услуги, но беше загубила 25 млн. долара в този процес. В нейния 
най-скорошен фискален план, „Линъкс“ беше генерирала 15 млн.долара от продажби, но 
беше загубила 10 млн. от тях. Този бизнес тогава губеше почти 70 цента от всеки долар,  
вкаран в него (бизнеса). „Ви Ей Линъкс“ акумулира дефицит от 30 млн. долара. 
Ако „Линъкс“ бяха частна компания притежавана от момче, което живее до теб, и то пог- 
леднеше през оградата и попиташе колко би платил, би ли отговорил: „О, 12.7 билиона до- 
лара ми звучи добре?“ или би ли, вместо това, се върнал при барбекюто си,усмихвайки се 
учтиво? Опирайки се изключително на твоето собствено отсъждане, никой от нас не би пла 
тил почти 13 билиона долара за паричен неудачник,който е вече 30 милиона „вътре“ в ду- 
пката. 
Но, когато сме в обществото, вместо насаме, когато оценката внезапно придобива кон- 
текст на популярност (и популизъм), цената на акцията ни се струва по-важна, отколкото  
стойността на бизнеса, който представя. Дотогава, докогато някой друг ще плаща дори по- 
вече, отколкото ти плащаш за акция, какъв е смисълът на стойността на бизнеса? Схемата, 
т.е. фиг.6-2 („Легендата за „Ви Ей Линъкс“) показва за какво става на дума. 
След изхвърчането като тапа на бутилка нагоре на цената в този първи ден, „Ви Ей Линъкс“ 
се срути надолу като „мазна тухла“. Към 9 декември 2002, три години след онзи ден, в кой- 
то акцията беше на 239.50 долара, „Ви Ей Линъкс“ затвори/приключи на 1.19 долара за  
дял. 
Претегляйки очевидността обективно, интелигентният инвеститор би трябвало да заключи 
че IPO не е само за „инициализирана обществена оферта/предлагане“. По-точно, то е, с 
кратки думи,че: може би е надценено; въображаеми печалби; частна възможност за „вът- 
решните хора“, или „идиотско“. 
 
 
Глава 7: Портфейлна политика за предприемчивия (активния) инвеститор: 
       Позитивната страна  
 
 
Предприемчивият/активният инвеститор по определение, ще отдели голямо внимание и 
усилия за постигането на по-добри от обичайните инвестиционни резултати. В нашата ди- 
скусия за генерална инвестиционна политика, ние сме направили някои предложения от- 
носно боновите инвестиции , които са адресирани главно до активния инвеститор. Той би 
могъл да бъде заинтересуван в специални възможности от следните видове: 

(1) Необлагаеми „Ню Хаузинг Оуторити“ – бонове, ефективно гарантирани от 
правителството на САЩ; 



(2) Облагаеми, но високо печеливши „Ню Къмюнити“ – бонове, също гарантирани от 
американското правителство; 

(3) Необлагаеми индустриални бонове, издадени от общини, но обслужени от 
лизингови плащания от силни корпорации.                            

Справки са били направени към тези необичайни типове от бонови издания в Глава 4. 
В другия край на спектъра са налице нискокачествени бонове, постигнати на подобни нис- 
ки цени, както да осигурят сделкови възможности. Но тези биха принадлежали към „спец- 
иална ситуация“ (такава област), където не съществува истинска връзка между бонове и 
основни акции. 
 
Операции в основни акции 

 
 
Дейностите специално характеризират активния инвеститор в полето на основните акции 
и могат да бъдат класифицирани в следните 4 глави: 

1. Купуване в „падащи пазари“ и продажба в „растящи пазари“. 
2. Купуване на внимателно избрани „растежни акции“. 
3. Купуване на „сделкови резултати“ от различни типове. 
4. Купуване в специални ситуации. 

Основна пазарна политика – „времеви рамки“ на формулата 
 
Ние резервираме за следващата глава нашата дискусия на възможностите и ограничения- 
та на политиката на навлизане на пазара, когато той е стагнирал и продажбата в напредна- 
ли фази на бум. В продължение на много години в миналото тази светла идея се появи ед- 
новременно проста и видима, поне от първа инспекция на пазарната схема/диаграма, по- 
криваща периодичните й промени. Ние вече казахме, че пазарното действие в последните 
20 години не се е заело с операции от подобен сорт на никаква математическа основа. 
Промените, когато са се случили, когато не са определими, биха изисквали специален та- 
лант или чувство за търгуване. Това е нещо съвсем различно от интелигентността, която 
ние определяме в нашите читатели, и ние трябва да изключим операции, базирани на по- 
добни умения от нашите понятия за сравнение. 
50-50 планът, който предложихме за дефанзивния инвеститор и описан на стр.90, е относ- 
но най-добрата специфична или автоматична формула, която ние можем да предложим 
на всички инвеститори при условията от 1972. Но ние сме казали за 25% и 75% максимум в 
основни акции, което ние считаме, че позволява на онези инвеститори, които имат силна 
интуиция за опасностите или атрактивността на пазара, да успеят. Преди някакви 20 годи- 
ни беше възможно да дискутираме в големи детайли броя на ясните формули за вариации 
на процента в основни акции, с поверителност, че тези планове са имали практическа по- 
лезност. Времената ни се струва, че са отхвърлили подобни подходи, и е налице малка 
„точка“ в опита да определим нови нива за купуване/продаване на пазарни акции от 1949. 
Това е твърде кратък период да направим каквото и да било ръководство за бъдещето. 
 
Подходът „растежна акция“ 



Всеки инвеститор би желал да селектира акциите на компании, които ще „растат“ повече 
от средното през годините. Растежът на акцията може да е дефиниран като нещо, което е 
направено в миналото и ще продължи и в бъдещето. Така ни се струва логично, че инте- 
лигентният инвеститор трябва да се концентрира върху избора на растежни/растящи ак- 
ции. Всъщност смисълът е много сложен, както ще се опитаме да покажем. 
Това е основно статистическо да идентифицираме компаниите, които са „над средния 
ръст“ в миналото. Инвеститорът може да получи лист от 50 или 100 подобни предприятия 
от своя брокер. Защо тогава не вземе 15-те или 20-те най-добре изглеждащи издания от 
тази група и да има гарантиран успех за портфолиото си. Има две ограничения за тази про- 
ста идея. Първото е,че онези основни акции с добри записи и добри проспекти се прода- 
ват съответно на високи цени. Инвеститорът може да е прав в отсъждането на техните пе- 
рспективи и още недостатъчно открит, защото той плаща и надплаща за очакваната пер- 
спектива. Второто е, че това отсъждане щом е за бъдещето, може да се окаже погрешно. 
Необичайно „остър“ ръст не може да продължи вечно; когато компанията вече е регистри- 
рала брилянтна експанзия (растеж), задържането му става все по-трудно. От тази гледна 
точка кривата на растеж пада, и в много случаи тръгва надолу. 
Очевидно е, че ако един се опира на няколко избрани примера, той разчита на късмета 
дали ще загуби или спечели в областта на основните акции. Как може един съдия да отсъ- 
ди честно само на базата на мнения или малко факти? Ние считаме, че тези оправдани за- 
ключения могат да бъдат начертани от изследването на резултатите, постигнати от инвес- 
тиционните фондове, специализиращи в „подхода на растежната акция“. Авторитетният 
наръчник, озаглавен „Инвестиционни компании“, публикуван годишно от Артър Визенбер- 
гер и Къмпани, членове на Нюйоркската фондова борса, калкулира годишното представя- 
не на някои от 120 подобни „растежни фондове“ през годините. От тях 45 имат записи,  
покриващи 10 години или повече. Средната цялостна печалба за тези компании – непрете- 
глена за размера на фонда – „изработва“ около 108% за декадата 1961-1970, сравнено със 
105% за „Ес енд Пи“композитен индекс и 83% за Дау Джоунс. В 1969 и 1970 мажоритетът 
от 126 „растежни фонда“ направи по-лошото, отколкото двата индекса. Подобни резулта- 
ти бяха открити в наши ранни издания. Приложението тук е, че няма „награди“ от дивер- 
сифицирано инвестиране в растящи компании, сравнено с онези в основните акции. 
 
Портфейлна политика за предприемчивия инвеститор. Позитивна страна 
 
Няма никаква причина да се мисли изобщо, че средният интелигентен инвеститор дори с 
много ефективно усилие, може да постигне по-добри резултати през годините от потре- 
блението на „растежни акции“, отколкото инвестиционни компании, специализирани в 
тази област. Сигурно тези организации имат повече „мозъци“ и по-добра база за изслед- 
вания, отколкото ти. Вследствие на това ние Ви съветваме срещу обичайния тип на „расте- 
жна акция“ за предприемчивия (активния) инвеститор. Той е такъв, защото отличните про- 
спекти са напълно за него, и рефлектират за текущите печалби за активния инвеститор, 
по-високи, да речем, от 20. (За дефанзивния/отбранителния инвеститор ние предложихме 
една по-голяма граница на потребление на 25 пъти от средните приходи за изминалите 
седем години.Два критерия биха били за еквивалента в повечето случаи.) 
Характерното нещо за растежните акции като клас е тяхната тенденция към по-широки 



усуквания в тяхната пазарна цена. Това е истина на най-големите и най-старите компании- 
подобно на „Дженъръл Илектрик“ и „Ай Би Ем“ (Интърнешънъл Бизнес Машийнз) – и до- 
ри повече от най-новите и най-малките успешни компании. Те илюстрират нашия тезис, че 
основната харектеристика на фондовия пазар от 1949 е била „впръскването“ на високо спе 
кулативен елемент в дяловете на компаниите, което е довело до брилянтни успехи, и кое- 
то е постигнало високо инвестиционен рейтинг. (Тяхната кредитна позиция е от най-доб- 
рите, и те плащат най-ниските лихвени нива.) Инвестиционният калибър на подобна ком- 
пания не би могъл да се промени в дълъг период от време, но рисковите характеристики 
на нейната акция ще зависят от това какво се случва на пазара на акции. По-ентусиазира- 
ната част на обществото расте, и ускорява предимството, сравнено със същностния растеж 
в приходите, по-рисковани като предложение. 
Но не е истина, читателят че ще запита, че големите печалби от основни акции са били „га- 
рнирани“ от онези, които са направили същностно задължение в ранните години на компа 
нията, в чието бъдеще те вярват, и които държат първичните й акции, докато се повишат 
100 или повече в стойност? Отговорът е „да“. Но големите успехи от инвестициите на отде- 
лните компании са почти винаги реализирани от хора, които иимат тясна връзка с отделна- 
та компания – посредством заетост, семейна връзка, и т.н. – което ги оправдава в пласира- 
нето на по-голяма част от техните ресурси, въпреки вдъхновението да се продава на отде- 
лно високи цени. Един инвеститор, без подобен тесен личен контакт, постоянно ще се изп- 
равя пред въпроса дали да има порция от своите фондове в един единствен медиум. Все- 
ки упадък, макар и временен, както се доказва впоследствие, ще акцентира върху пробле- 
ма; и външните и вътрешните влияния е вероятно да го накарат да се замисли какво е доб- 
ра печалба, но такава далеч по-малка от ултимативна „трапеза“. 
 
Три препоръчани полета за „предприемчиво инвестиране“ 
 
Да се постигне по-добър от средния инвестиционен резултат се изисква политика на селе- 
кция или операционно владеене на: (1) да се посрещне целта или рационалните тестове  
на прилежащата гладкост/същина; (2) да е различна от политиката, следвана от повечето 
инвеститори или спекуланти. Нашият опит и изследване водят да препоръчаме три инвес- 
тиционни подхода, които посрещат тези критерии. Те се отличават по-скоро широко един 
от друг, и всеки може да изисква различен тип познание и темперамент в частта за това. 
 
Относително непопулярната голяма компания 
 
Ако обобщим, че това е навикът на пазара да „надцени“ основните акции, които са пока- 
зали отличен ръст или са блестящи, по една или друга причина, логично е да се очаква, че 
ще бъдат „подценени“, най-малкото, компании извън обсега/кръгозора заради неудовле- 
творително развитие на времевата си природа. Това може да бъде фундаментален закон 
на фондовия пазар, и предлага един инвестиционен подход, който би доказал едновреме 
нно консервативното и обещаващото. 
Ключовото изискване тук е, че активният инвеститор се концентрира върху по-големи ком- 
пании, които преминават през период на непопулярност. Докато малки компании могат  
също да бъдат подценени по подобни причини, и в много случаи може да бъдат пренебр- 



егнати, те имат по-голям риск от загуба на рентабилност и също от пренебрегване на паза- 
ра, независимо от по-добрите приходи. Големите компании така имат двойно преимущес- 
тво над другите. Първо, те имат ресурси в капитал и „мозък“ да ги носят до удовлетворява- 
щи печалби. Второ, пазарът е вероятно да отговори с подходяща скорост на всяко подобре 
ние, което е показано. 
Забележителна демонстрация на уместността на това твърдение е открита в изследвания- 
та поведението на цената на непопулярни „издания“ в Дау Джоунс. В тях той сумира, че  
една инвестиция, направена всяка година в шест или десет резултата в Дау, които се про- 
дават на най-ниски нива по приходи от текущата и предходната година. Те биха могли да 
бъдат наречени „най-евтините“ акции в листа, и тяхната евтиния беше очевидно отраже- 
ние на относителната непопулярност сред инвеститори и трейдъри. Беше определено, че 
тези потребления бяха продадени в края на периода на владеене, от една до пет години. 
Резултатите от тези инвестиции бяха тогава сравнени с резултатите, показани или в Дау ка- 
то цяло, или в най-големия мултипликатор (т.е. най-популярната група). 
Детайлният материал, който имаме, покрива резултати от годишните потребления, обоб- 
щени във всяка от изминалите 53 години. В ранния период, 1917-1933, този подход дока- 
за, че е непечеливш. Но от 1933 методът се е оказал с високо успешни резултати. В 34 тес- 
та, направени от „Дрексъл и къмпани“, сега „Дрексъл Файърстоун“, на едногодишно вла- 
деене, от 1937 до 1969, евтините акции са се представили определено по-лошо, отколкото 
Дау в три примера; резултатите бяха подобни в 6 случая; и евтините акции ясно биха сред- 
Ното за 25 години. 
Същностното по-добро представяне на ниско мултиплицираните акции е показано 
(Табл.7-2) от средните резултати за успешни петгодишни периоди, когато е сравнено с 
онези на Дау и др. 
Изчисленията на „Дрексъл“ показват, че една първоначална инвестиция от 10000 долара,  
направена в ниски издания от 1936, и включена всяка година в съответствие с принципа, 
би пораснала на 66900 към 1962. Същите операции във високо мултиплициращи се акции 
биха приключили на стойност от само 25000 долара; докато една операция във всички 30 
акции би повишила първоначалния фонд на 44000 долара. 
Концепцията на купуване на акции на големи непопулярни компании и нейното изпълне- 
ние в груповия базис, както е описано по-горе, са едновременно доста прости. Но в опре- 
делянето на индивидуални компании един специален фактор от противоположна важност 
трябва да се отчита. Компании, които са определено спекулативни поради широко варира- 
щите приходи, се продават на висока цена и относително нисък „мултипликатор“ в техните 
добри години; и обратно на ниски цени и високи „мултипликатори“ в техните лоши години 
Тези връзки са илюстрирани в Табл. 7-3, покриваща промените на „Крайслър Корпорей- 
шън“ основни(акции). В тези случаи пазарът има скептицизъм като продължение на нео- 
бичайно високи печалби. (Отбележете, че аритметично, ако компанията печели „близко 
до нищо“, нейните акции трябва да се продават на висок мултипликатор от тези печалби.) 
Както се казва, „Крайслър“ е била доста голямо изключение в Дау Джоунс-листа от воде- 
щите компании, и оттук не е афектирала/въздействала върху ниско мултипликационните 
калкулации. Би било доста ясно да избегнем включването на подобни аномални „изходи“ 
в листа на ниския мултипликатор чрез изискване също цената да бъде ниска във връзка с 
минали средни приходи или от подобен тест. 



Докато писането на тази ревизия течеше, ние тествахме резултатите на Дау – ниско мулти- 
плициращия метод, приложен към група, обобщена за купуване в края на 1968 и преоцене 
на на 30 юни 1971. По това време фигурите се оказаха доста разочароващи, показвайки си- 
лна загуба за ниския мултипликатор шест или десет и добра печалба за селекциите на ви- 
сокия мултипликатор. Този един лош пример не би трябвало да води до заключения, бази 
рани на 30-шансови(от 30 опита) експерименти, но случването му сега дава специално „те- 
гло“. Вероятно агресивният инвеститор би трябвало да стартира с „ниско мултипликаторна 
идея“, но прибавя други количествени и качествени изисквания в правенето на портфолио 
то. 
 
Потребление на „сделкови издания“ 
 
Ние дефинираме „сделковия резултат“ като такъв, на базата на фактите и анализа, който е 
определено по-ценен, отколкото за колкото се продава. Може да включва бонове и префе 
ренциални акции, както и основни акции. Нека предложим, че едно „издание“ не е истин- 
ски сделково, освен ако индикираната стойност е най-малко 50% повече, отколкото цената 
Какви видове факти биха предопределили заключението? Как се осъществяват такива сде- 
лки, и как инвеститорът печели от тях? 
Налице са два теста за отбелязване на сделкова основна акция. 
Първият е чрез метода на преценката. Той е свързан с изчисляването на бъдещите при- 
ходи и мултиплицирането им след това от фактор, подходящ за частичния резултат. Ако  
резултантната стойност е определено над пазарната цена – и ако инвеститорът има дове- 
рителност в техниката, която се използва – може да „тагне“ акцията като „сделкова“. Вто- 
рият тест е стойността на бизнеса за отделния собственик. Тази стойност също се оп- 
ределя главно от очакваните бъдещи приходи, в който случай резултатът може да бъде 
идентичен с първия. Но във втория тест повече внимание е вероятно да бъде отделено на 
предполагаемата стойност на активите, с частно ударение на нетните текущи активи или 
работния капитал. 
На ниски нива на глобалния пазар голяма пропорция от основни акции са „сделкови изда- 
ния“, по тези стандарти. (Типичният пример беше „Дженъръл Мотърз“, когато продаде на  
по-малко от 30 през 1941, еквивалент на само 5 за акциите от 1971. Той печелеше 4 дола- 
ра и плащаше 3.50 долара, или повече от дивиденти.) Истина е, че текущите приходи и не- 
забавните перспективи могат да бъдат „жалки“, но бъдещото представяне да индикира  
стойности над горните управляващи цени. Така мъдростта и имането на кураж в западащи 
пазари се определя не само от опита, но и от приложението на съответни техники за ана- 
лиз на стойността, 
Същите предпоставки създават сделково условие в основния лист за съществуването на  
много индивидуални сделки на почти всички пазарни нива. Пазарът е запален по възходи 
и падения. Ние ще отбележим два основни източника на подценяване: (1) текущо разоча- 
роващи резултати и (2) непопулярност. 
Както и да е, нито една от тези причини, взета сама по себе си, не може да е като ръковод- 
ство за успешно инвестиране в основни акции. Как можем да бъдем сигурни, че текущите 
разочароващи резултати са наистина определени да бъдат временни?  Наистина, ние мо- 
жем да предложим отлични примери на това, какво се случва. Железните акции, известни 



заради тяхното циклично качество, и купувачът биха могли да ги изискват на ниски цени, 
когато приходите бяха ниски и ги продава в години на бум с хубава печалба. Типичен при- 
мер е предложен от „Крайслър Корпорейшън“, табл. 7-3. 
Ако това беше стандартното поведение на акции с променливи приходи, тогава правенето 
на пари в пазара на акции би имало лесен смисъл. За нещастие, ние бихме могли да приве 
дем много примери за упадък в приходите и цената, които не са автоматично последвани 
от възстановяването им. Един подобен беше „Анаконда Уайър енд Кейбъл“, който имаше 
големи приходи до 1956, с висока цена от 85 в онази година. Приходите тогава паднаха не- 
редовно за шест години; цената падна до 23 ½ в 1962, и следващата година беше само 33. 
Много опити от този тип предложиха, че инвеститорът би се нуждал повече, отколкото па- 
дането в цената и приходите от адекватна база за потребление. Той би трябвало да изиск- 
ва една индикация от най-малкото оправдана стабилност на приходите върху изминалата 
декада или повече, т.е. няма година на дефицит в приходите – плюс съответен размер и 
финансова сила да посрещне в бъдеще сривове.  
Идеалната комбинация тук е, че голяма и успяваща компания продават под миналата сре- 
на цена и миналия цена/приходи – мултипликатор. Това без съмнение би управлявало по- 
вечето печеливши възможности в компании, подобни на „Крайслър“, откакто техните го- 
дини на ниски цени са основно придружени от висока цена/приходи – съотношение. Но 
нека уверим читателя сега – и без съмнение ще го направим отново – свят без съмнение с 
„разлика между очаквани и реални печалби“. Ние се съмняваме сериозно дали типът на 
„Крайслър“ е подходящ медиум за операции за нашия активен инвеститор. 
Ние сме предложили непопулярността като втора причина за упадък в цената да „притъ- 
пим“ ниските нива. Текущ случай от този вид би се появил като „Нешънъл Престоу Индъст- 
риз“. В преситен пазар от 1968 е продавано на 45, което беше само 8 пъти 5.61 долара за 
онази година. Печалбите от акция се повишиха и в 1969, и в 1970, но цената падна на 21 в 
1970. Това беше по-малко от 4 пъти (докладваните) приходи в онази година, и по-малко от 
стойността на нетните текущи активи. В март 1972, се продаваше на 34, още само 5 ½ пъти 
последните докладвани приходи, и на около тяхната удължена стойност на нетните теку- 
щи активи. 
Друг пример е „Стандард Ойл“ – Калифорния, от изключителна важност. В ранната 1972  
той се продаваше на същата цена, както преди 13 години, да речем 56. Неговите приходи 
бяха забележително стабилни, с относително малък ръст и с малък упадък през периода. 
Отбелязаната стойност беше почти еднаква с пазарната цена. С това консервативно пред- 
Почитано 1958-71 (записът оттогава), компанията никога не е показвала средногодишна 
цена, толкова висока, колкото 15 пъти нейните текущи приходи. В ранната 1972 съотноше- 
нието „цена-приходи“ беше около 10. 
Трета причина за ниска цена на основна акция може да бъде пазарният неуспех. Нашият 
класически пример в случая е „Нортърн Пасифик Рейлуей“, който в 1946-47 западна от 36 
на 13 ½. Истинските приходи от пътя в 1947 бяха близко до 10 долара за дял. Цената на ак- 
цията беше поддържана надолу в голямата част от нейния дивидент от 1 долар. Беше от- 
белязано също така, че повечето от нейните приходи бяха в зависимост от счетоводните 
методи в жп транспорт. 
Типът на „сделковия резултат“, който може да бъде лесно идентифициран, е основна ак- 
ция, която се продава за по-малко, отколкото нетния работен капитал сам по себе си, след  



дедукция на всички приоритетни задължения.Това би означавало, че купувачът не би пла- 
тил нищо изобщо за фиксираните активи – сгради, машини и т.н., или всички неща, които 
биха могли да съществуват. Много малко компании обръщат внимание на това да имат 
ултимативна стойност, по-малка от работния капитал сам по себе си, въпреки че примери 
могат да бъдат открити. Изненадващото е по-скоро, че те са били толкова много предприя 
тия, които са били оценени на пазара на тази сделкова база. Компилация от 1957, когато  
пазарното ниво беше ниско, приключи на около 150 от основни подобни акции. В табл. 7-4 
ние сумираме резултата от купуването, на 31 декември, 1957, един дял от всяка от 85-те  
компании в този лист, за който данни се появиха в „Ес енд Пи“ месечен фондов наръчник 
и владеейки ги в продължение на две години. 
Като един вид доказателство, всяка от групите напредна в двете години до някъде в съсед- 
ство на агрегираната стойност на нетните текущи активи. Печалбата за входящото портфо- 
лио в онзи период беше 75%, срещу 50% за „Ес енд Пи“ 425 индъстриз. Което е по-впечат- 
ляващо е, че никой от „резултатите“ не показа загуби, седем към седем, и 78 показаха впе- 
чатляващи печалби.  
Нашият опит с този тип инвестиционна селекция – на диверсифицирана база – беше добър 
за много години, предимно за 1957. Това вероятно може да бъде без колебание потвърде- 
но, че то включва сигурен и печеливш метод на детерминиране и извличане преимущест- 
во от подценени ситуации. Макар че, по време на пазарното предимство след 1957 броят 
на подобни възможности стана крайно ограничен, и много от тези показаха малки опера- 
тивни печалби или дори загуби. Пазарният упадък от 1969-70 „произведе“ нова „реколта“ 
от тези „суб-работен капитал“-акции. Ние дискутираме тази група в Глава 15, при селекци- 
ята на акции за активния инвеститор. 
 
„Сделкови“ резултати във вторични компании   
 
Ние сме дефинирали „вторична компания“ като такава, която не е лидер във важна индус- 
трия. Така тя е обичайно една от най-малките в областта си, но и може равнозначно да бъ- 
де главна единица в неважна „линия“. По пътя на изключването, всяка компания, която е 
създадена по себе си като ръстова акция, не е праволинейно осигурена „вторична“. 
Във великия наситен пазар от 1920 относително малка зависимост имаше между промиш- 
лени лидери и други листвани „издания“, осигуряващи смисъл на респектираща страна. 
Обществото почувства, че средните компании бяха достатъчно силни за „ветрени бури“ и 
че те имаха по-добър шанс за експанзия, отколкото такива с вече големи измерения. Го- 
дините на Депресията (1931-1932), макар че имаха разрушително въздействие върху ком- 
паниите, по-долу, в размер или стабилност. Като резултат от онзи опит инвеститори са ра- 
зработили произнесена преференция за индустриални лидери и кореспондираща липса 
на интерес през повечето време в праволинейна компания от вторична важност. Това зна- 
чеше, че основната група е продавала обикновено на много по-ниски цени, във връзка с 
приходите и активите, отколкото има собственикът. Това е значело, че в много примери 
цената е паднала толкова ниско, както за създаване на „резултат“ в сделковия клас. 
Когато инвеститорът пренебрегне акциите на вторични компании, дори и тези, които се 
продават на ниски цени, те изразяват вярата или страха, че подобни компании имат неси- 
гурно бъдеще. Всъщност, те калкулираха, че на каквато и да е цена бяха толкова високи, 



защото те водеха до едно – просто, както в 1929 теорията за „сините чипове“ беше, че 
няма цена, която да е толкова висока за тях, защото техните бъдещи възможности бяха  
безгранични. И двете от тези виждания водеха до сериозни инвестиционни грешки. Всъ- 
щност, типичната отбелязана средна компания е голяма такава, когато е сравнена със сре- 
дния частен бизнес. Няма съзвучна причина защо подобни не би трябвало да продължат 
в производство, печелившо като цяло чиста възвращаемост върху техния основен капитал. 
Този кратък преглед индикира, че отношението на акцията към пазара към вторичните  
компании е нереалистично и може да създаде в нормални времена неизброими примери 
на основно подценяване. Както се случва, периодът на Втората световна война и поствоен- 
ният бум бяха „бенефициенти“ на малките, отколкото на големите такива, защото тогава 
нормалната конкуренция за продажби беше намалена и собственикът би трябвало да раз- 
ширява продажбите и маржините на печалбата. По този начин към 1946 пазарният модел 
беше съвършено обърнат от този преди войната. Докато водещите акции в Дау напредна- 
ха само с 40% от края на 1938 до 1946, „Ес енд Пи“индекс на акции на ниски цени беше от- 
белязал не по-малко от 280% в същия период. Спекуланти и много инвеститори със собст- 
вен подход – с кратките спомени на хора от фондовия пазар – бяха запалени да купуват и 
нови, и стари издания на неважни компании на инфлационни нива. Така пергелът беше 
завъртян на съвършено обратно. Истинският клас от „вторични“ издания, който беше пре- 
ди предложен от най-голямата пропорция на сделкови възможности, сега представяше 
най-големия брой примери на свръх ентусиазъм и свръх оценка. По различен начин този 
феномен беше повторен в 1961 и 1968 – ударението сега беше върху офертите на дялове- 
те на малки компании с по-малко вторичен характер, и на близо всички компании в сегаш- 
ните предпочитани области като електроника, компютри, франчайз и др. 
Както се очакваше, издаващият пазар западна твърде „тежко“ за тези свръхоценки.В някои 
случаи пергелът се върти така, че може да е отишъл толкова далеч, като определено под- 
ценяване.  
Ако повечето вторични издания нормално бяха подценени, каква причина има инвестито- 
рът да вярва, че той може да печели от подобна ситуация? Затова ако съществува неопре- 
деленост, ще бъде ли той в същата пазарна позиция, както при закупуването на издание- 
то? Отговорът тук е някакси усложнен. Стабилни печалби от потреблението на вторични  
компании на сделкови цени се изразяват в разнообразни пътища. Първо, дивидентната 
възвращаемост е относително висока. Второ, реинвестираните печалби са стабилни във 
връзка с платената цена и неминуемо ще въздействат на цената. В 5- до 7-годишен пери- 
од тези предимства могат да изпълнят един доста голям и доста селектиран лист. Трето, 
преситеният пазар е по-щедър към нискоценови издания; така той ще нарасне към типи- 
чен сделков резултат на поне оправдано ниво. Четвърто, дори по време на относително  
без събития пазарни периоди продължителен процес на ценово оправдаване протича, 
при което вторични издания бяха подценени; може да нарасне най-малко към нормално- 
то ниво за техния тип на сигурност. 
Пето, специфичните фактори, които в много случаи са направени от разочароващ „запис“ 
могат да бъдат коригирани от нови условия, или допускането на нови политики, или от 
промяна в мениджмънта. 
Един нов важен фактор в сегашните години е било обвинението/придобиването на малки 
компании от по-големи такива, обичайно като част от програма за диверсификация. В тези 



случаи определянето е било почти винаги относително свързано, и много в излишък от 
сделковите нива, съществуващи не преди дълго време.  
Когато лихвените нива бяха много по-ниски, отколкото в 1970,полето на сделкови издания 
се разшири до бонове и преференциални акции, които се продаваха с големи отстъпки от 
стойността на тяхното предявяване. Сега ние имаме по-различна ситуация, в която дори 
добре осигурените издания продават на големи отстъпки, ако придружаващият купон, да 
речем носи 4 ½ % или по-малко. Пример: АТ & T, 2 5/8% дължими 1986, продадени на 51 в 
1970; „Диър енд Ко.“, 4 1/25 дължими 1983, продадени на 62. Тези биха могли да се пре- 
върнат в „сделкови възможности“ преди дълго време – ако управляващите лихвени нива 
биха се сринали субстантивно. За боново сделково издание в повече традиционно усеща- 
не вероятно ние ще трябва да се обърнем още веднъж към първокласните ипотечни боно- 
ве от жп транспорт сега във финансови трудности, които продават в 20-те и 30-те. Подобни  
ситуации не са за инвеститора, който не е експерт, нямащ реална представа за стойностите 
в тази област; той би могъл „да си изгори ръцете“. Но налице е една същностна тенденция 
за пазарен упадък в тази област да бъде преодоляна, последващо групата като цяло пред- 
лага по-специална възнаграждаваща „покана“ за внимателен и амбициозен анализ. В де- 
кадата, завършваща в 1948, групата на билионите долари на западналите жп бонове пре- 
дстави няколко на брой и частични възможности в тази област. Подобни възможности са 
били доста редки оттогава(насам); но ни се струва, че е вероятно да се върнат в 1970. 
 
Специални ситуации или „отработени“ такива (случили се) 
 
Не преди дълго това беше област, която би могла почти да гарантира атрактивно ниво 
на възвращаемост на онези, които познаваха „пътя“; и това беше вярно при почти вся- 
какъв вид от глобалната пазарна ситуация. Това всъщност не беше забранена терито- 
рия за членовете на основното общество. Някои, които имаха афинитет за такъв вид не- 
ща, биха могли да „играят по въжето“ и да станат добри практици без необходимостта 
от дълго академично изследване. Други са били достатъчно запалени да разпознаят при- 
лежащата същност и уместност на този подход и да прибавят себе си към „светлите“ мла- 
ди мъже, които държаха фондове главно в „тези специални ситуации“. Но в сегашните го- 
дини, по причини, които ще развием по-късно, областта на „арбитражи и отработени“ ста- 
на по-рискована и по-малко печеливша. Това би могло да е с годините да се появят усло- 
вия в тази област, по-подходящи. Във всеки случай е ценно да се подчертае основната 
природа и произход на тези операции, с един или два илюстративни примера. 
Типичната „специална ситуация“ се е появила от нарастващия брой сливания на по-малки 
фирми с по-големи, както и диверсифицирането на продуктите им от мениджмънта. Вина- 
ги е добре да се появи добър бизнес за подобна инициатива; да изисква една съществува- 
ща кампания в това поле. 
Във връзка с правенето възможно на подобно сливане, и да се приеме това добре от акци- 
онерите на по-малката компания, почти винаги е необходимо да предложи цена над теку- 
щото ниво. Подобни корпоративни движения са произвели интересна печеливша възмож- 
ност за онези, които са направили изследване в тази област, и са имали добра преценка от 
опита. 
Голяма сделка с пари беше направена от инвеститори преди много години чрез потребле- 



нието на бонове от жп транспорт в банкрут – бонове, които те познаваха, биха били много 
по-стойностни, отколкото техния разход, когато железниците бяха накрая реорганизирани. 
Те биха могли почти винаги да бъдат продадени повече, отколкото разхода на старите из- 
дания, които бяха за промяна. Налице бяха рискове от неконсумация на плановете или от 
неочаквани забавяния, но като цяло подобни „арбитражни операции“ се оказаха достатъч- 
но печеливши. Налице бяха подобни възможности, произтичащи от разбиването на публи- 
чно владените компании до узаконяването им в 1935. 
Близо всички от тези предприятия доказаха, че са ценни повече, когато се промениха от 
холдингови компании в група от отделни опериращи компании. Прилежащият фактор тук 
е тенденцията на пазарите на сигурността да подценяват издания, които са въвлечени в 
някакъв вид от усложнени правни действия. Едно старо мото от Уолстрийт беше: „Никога 
не купувай в адвокатски костюм.“ Това може би е съвет, търсещ бързо действие от владе 
нията. Но допускането на такова отношение към основната публика е призвано да създаде 
сделкови възможности в сигурностите, откакто предположението срещу тях държи техни- 
те цени долу на ниски нива. 
Експлоатацията на специални ситуации е технически клон на инвестиране, който изисква 
някаква необичайна менталност (мисловен процес) и екипировка, подготовка. Вероятно 
само малък процент от нашите активни инвеститори е вероятно да бъдат ангажирани в то- 
ва, и тази книга не е подходящ медиум (средство) за такова усложнение. 
 
По-широки приложения на нашите правила за инвестиране 
 
Инвестиционната политика, както е била разработена тук, зависи на първо място от избо- 
ра на инвеститора (активен или пасивен). Агресивният инвеститор трябва да има съответ- 
но познание на стойности на сигурността – достатъчно всъщност да „предупреди“ извеж- 
дането на неговите операции по сигурността, като еквивалент на бизнес предприятие.  
Няма база в тази философия за средно равнище, или серии от градации, между пасивния 
и агресивния статус. Много, вероятно повечето инвеститори търсят да се пласират в подоб- 
на средна категория; по наше мнение това е компромис, който е по-вероятно да произве- 
де разочарование, отколкото постижение. 
Както един инвеститор, ти не можеш да станеш „наполовина бизнесмен“, очаквайки да  
постигнеш половината от нормалното ниво на бизнес печалби върху твоите фондове. 
Това следва от това откриване на причините, че мажоритарността на собствениците на си- 
гурности трябва да избере дефанзивната класификация. Те нямат времето, или детермини 
рането, или „умствения багаж“ да се изправят срещу инвестирането като квази бизнес. Те 
би трябвало затова да бъдат удовлетворени с отлична възвращаемост сега постижима от  
дефанзивно портфолио (и с дори по-малко), и те би трябвало да се съпротивляват на 
изкушението да повишат тази възвращаемост чрез избиране на други пътища. Активният 
инвеститор трябва да се изправи срещу всякакви операции по сигурността, за които него- 
вият тренинг и преценка не са адекватни, и да приеме тези, когато са измерени от създаде 
ните бизнес-стандарти.  
По нашите препоръки за тази група инвеститори ние предлагаме подобни стандарти. За 
онези за дефанзивния инвеститор ние сме се ръководили широко от три изисквания за 
прилежаща сигурност, простота на избора, и обещание за удовлетворяващи резултати, в 



понятия от психологията и аритметиката. Употребата на тези критерии е довела да ги из- 
ключим от полето на препоръчано инвестиране, на определен брой класове по сигурност- 
та, които нормално се отнасят, като подходящи за различни видове инвеститори. Тези ог- 
раничения бяха листвани в нашата първа глава на стр.30. 
Нека отчетем малко повече, отколкото преди, какво се прилага в тези изключения. Ние 
сме били посъветвани срещу употребата на „пълни цени“ на три важни категории сигурно- 
сти: (1) чужди бонове; (2) праволинейни преференциални акции и (3) вторични основни ак 
ции, включващи разбира се, първоначални оферти на подобни издания. Чрез „пълни це- 
ни“ ние имаме предвид цени, близки до предела за боновете и преференциалните акции, 
и цени, които представят бизнес-стойността на предприятието в случая с основните акции. 
По-големият брой дефанзивни инвеститори трябва да избягнат тези категории, независи- 
мо от цената, активният инвеститор е да купи тях само когато са постижими/достъпни на 
сделкови цени – което ние дефинираме като цени, не по-високи, отколкото 2/3 от заявена- 
та стойност на сигурностите. 
Какво би се случило, ако всички инвеститори бяха ръководени от нашия съвет в тези значе 
ния? Този въпрос е на дневен ред относно чуждите бонове, на стр.138, и ние нямаме нищо 
да добавим от тази гледна точка. Инвестиционните преференциални акции биха били купе 
ни от корпорации, като застрахователни компании, които биха спечелили от специалния  
статус на таксуване на дохода на издания на акции, притежавани от тях. 
Най-неприятната последица на политиката ни е изключването на вторичните основни ак- 
ции. Ако мнозинството инвеститори, биващи в дефанзивен клас, не може да ги купи изоб- 
що, полето на сериозните купувачи става сериозно забранено/ограничено. Нещо повече, 
ако агресивни инвеститори ги купуват само на „сделкови нива“, тогава тези издания биха 
били продавани за по-малко, отколкото тяхната истинска стойност, с изключение на раз- 
ширението, че те бяха употребени неинтелигентно. 
Това може да звучи доста неетично. Наистина ние разпознаваме какво всъщност се е слу- 
чило в тази област за по-гол ямата част от изминалите 40 години. Вторични издания, за по- 
голямата част, правят промени около централното ниво, което е доста под тяхната истин- 
ска стойност. Те достигат и дори надминават стойността във времето; но това става в гор- 
ните граници на преситени пазари, когато лекциите по практически опит биха спорили  
срещу уместността на плащането на „побеждаващи“ (пределни) цени на основните акции. 
По този начин ние предлагаме само, че активният инвеститор разпознава фактите от живо- 
та, както ако е живял чрез „вторични издания“ и че те приемат централните пазарни нива, 
които са нормални за онзи клас, като техен ръководител във фиксирането на техните соб- 
ствени нива за потребление. 
Налице е парадокс, въпреки това. Средната добре селектирана вторична компания може 
да е напълно обещаваща, както средния пазарен лидер. Колкото по-малко съдържание 
липсва в стабилността, то може да направи супер възможности за растеж. То може да се 
окаже нелогично за много читатели за понятието „неинтелигентен“; употребата на подоб- 
ни вторични издания на тяхната пълна стойност. Ние считаме, че най-силната логика е, че 
е тази от опита. Финансовата история ясно показва, че инвеститорът може да очаква удов- 
летворяващи резултати, като средно, от вторични основни акции, само ако ги купува за по- 
малко от тяхната стойност за частния собственик, така че, на сделкова база. 
Последната сентенция отбелязва, че този принцип е свързан с праволинейното за външен 



инвеститор. Всеки, който може да контролира вторична компания, или който е част от по- 
добна група с подобен контрол, е напълно оправдан в купуването на дялове на същата ба- 
за, както ако те инвестираха в „близки корпорации“ или друг частен бизнес. Връзката меж- 
ду позицията и инвестиционната политика, за външни и вътрешни хора, става по-важна, ко 
гато предприятието стане по-малко важно. Основна характеристика на първичната или во- 
дещата компания е, че отделната акция е праволинейно ценна, като дял в контролния 
блок. Във вторични компании средната пазарна стойност на дела е същностно по-малка, 
отколкото стойността за контролиращия собственик. Поради този факт, значението на връ- 
зките „акционер-мениджмънт“ и на онези между вътрешни и външни акционери е много 
повече важно и полемично в случая на вторични, отколкото на първични компании. 
В края на Глава 7 ние коментирахме трудността в правенето на „твърда“ и „бърза“ зависи- 
мост между първични и вторични компании. Много основни акции могат сигурно да пока- 
жат средно ценово поведение. Не би било нелогично за един инвеститор да купува подоб- 
но издание на ниска отстъпка от индикираната или заявената стойност. На теория е само  
малка разликата от първичната класификация и може да изисква подобен рейтинг неква- 
лифицирано в недалечно бъдеще. 
Така връзката между първични и вторични издания не би било да е толкова прецизна; за- 
това, ако беше, тогава малка разлика в качеството трябва да произведе голям диференци- 
ал в оправданата цена на потребление. Като казваме това, ние позволяваме средно ниво 
на класификация на основните акции, въпреки че ние се съветвахме срещу подобно сред- 
но ниво в класификацията на инвеститорите. Нашата причина за тази отделна несъдържа- 
телност е, както следва: Никаква голяма вреда не идва от някаква несигурност на гледната 
точка относно отделната несигурност, защото подобни случаи са изключителни и не са го- 
ляма сделка. Но инвеститорският избор е между дефанзивния и агресивния статус в после- 
дователността за него, и той би трябвало да не си позволява да бъде объркан или склонен 
на компромиси в това основно решение. 
 
Коментар върху Глава 7: 
 
„Изисква се голяма гордост и внимание, за да имаш късмет; и когато го имаш, се изиск- 
ва десет пъти повече да го запазиш.“ 

Нейтън Мейер Ротшилд                                                  
 

 
 

„Времевата рамка“ е нищо  
 
В един идеален свят, интелигентният инвеститор би държал акции само когато те са евти- 
ни и ги продава, когато са надценени, после влиза в „бункера“ от бонове и кеш, докато ак- 
циите отново станат евтини, достатъчно, за да се купят. От 1966 до късната 2001, едно из- 
следване твърди, че 1 долар, държан продължително в акции, би нараснал на 11.71 дола- 
ра. Но ако си имал акции точно преди петте най-лоши дни на всяка година, твоят първона- 
чален долар би пораснал на 987.12 
Като повечето „магическите“ пазарни идеи, тази е базирана „на нищото“.Как точно би (или 



друг) описал кои дни ще бъдат най-лошите дни – преди те да дойдат? На 7 януари, 1973, 
„Ню Йорк Таймс“ представи интервю с един от най-големите финансови „оракули“, който 
накара инвеститорите да купуват акции без колебание: „Съвсем не е необходимо да бъ- 
деш квалифициран, както никога досега.“ Този оракул се казваше Алън Грийнспън, и ни- 
кой не сгреши така, както Председателят (бъдещ) на Федералния резерв в онзи ден. 1973 
и 1974 се превърнаха в най-лошите години за икономически растеж и фондовият пазар от 
Голямата депресия. 
Могат ли професионалистите да познават по-добре пазара, отколкото Алан Грийнспън?  
„Аз не виждам причина да не се мисли, че многото от упадъка е зад нас“, декларира Кейт 
Лиъри Лий , президент на пазарно определящата фирма на „Р.М. Лиъри енд Ко.“ на 3 де- 
Кември, 2001. „Това е, когато искаш да си на пазара“, тя добави, предсказвайки, че акции- 
те „изглеждат добре“ за първото тримесечие на 2002. В следващите три месеца, акциите 
спечелиха едва 0.28% възвращаемост, падайки в кеш към 1.5 процентни точки. 
Лиъри не е единствената. Изследване на двама финансови професори в „Дюк Юнивърси- 
ти“ откри, че ако си последвал препоръките на най-добрите 10% от всички пазарни време- 
ви бюлетини, ти би спечелил 12.6% годишна възвращаемост от 1991 до 1995. Но ако си ги 
игнорирал и си държал парите си в индексен фонд, ти би спечелил 16.4%. 
Както датският философ Сьорен Киркегаард отбеляза, животът може само да се разбира 
„назад“ (от миналото), но трябва да се гледа „напред“ (да се живее с бъдещето). Поглеж- 
дайки назад, ти винаги можеш точно да видиш кога би трябвало да си купил и продал ак- 
циите си. Но не оставяй това средство „да мисли за теб в реално време“. На финансовите 
пазари интуицията е винаги 20/20, но предсказването е „сляпо“. И така, за повечето инвес- 
титори, пазарното предсказване е практическа и емоционална невъзможност. 
 
 
Какво следва? 
 
Като космически кораб, който повишава скоростта в земната стратосфера, растежните ак- 
ции често като че ли преодоляват гравитацията. Нека погледнем траекторията на три от 
най-горещите растежни акции от 90-те: Дженъръл Илектрик, Хоум Депо, Сън Майкросис- 
тъмс. (вж. Фиг. 7-1). 
Всяка година от 1995 до 1999, всяка порасна повече и стана по-печеливша. Приходите се  
удвоиха в Сън и повече от двойно в Хоум Депо. Съгласно веригата на стойността, при- 
ходите на Дженъръл Илектрик нараснаха с 29%; нейните печалби – с 65%. В Хоум Депо и 
Сън приходите от дял грубо се утроиха. 
Но нещо друго се случваше – и то не би изненадало Греъм ни най-малко. Колкото по-бър- 
зо растяха тези компании, толкова по-скъпи ставаха акциите им. И когато акциите растат 
по-бързо от компаниите, инвеститорите винаги приключват със съжаление. Както фиг.7-2 
показва: 
Голяма компания не е задължително голяма инвестиция, ако плащаш твърде много за ак- 
цията. 
Колкото повече акцията се е покачила, толкова вероятно ни се струва да продължи нагоре. 
Но това инстинктивно вярване е основно оборено от фундаменталния закон на финансова- 



та физика: Колкото повече те стават, толкова по-малко те растат(за акциите). 
Компания с 1 билион долара може да удвои продажбите си лесно; но къде може 
50-билионна компания да открие други 50 билиона в бизнес? 
Растежните акции са ценни да ги купуваш, когато техните цени са оправдани, но когато 
тяхното „цена-приходи“ съотношение отиде много над 25 или 30 шансовете стават лоши 
или грозни: 
*Журналистът Каръл Лумис откри, че от 1960 до 1999, само 8 от 150 големи компании във 
„Форчън“500 лист са успели техните приходи да нараснат годишно средно с най-малко 15 
процента за две декади. 
*Гледайки 5 декади от данни, изследователска фирма от „Санфорд С. Бернщайн енд Ко.“ 
показа, че само 10% от големите американски компании са повишили техните приходи с 
20% за най-малко 5 последователни години; само 3% са нараснали с 20% за най-малко 10 
години напред (праволинейно); и нито една не го е направила за 15 години напред. 
*Едно академично изследване на хиляди от американските акции от 1951 до 1998 откри, 
че в повече от 10-годишни периоди нетните приходи са нараснали средно от 9.7% годиш- 
но. Но за най-големите 20% от компаниите, приходите са нараснали годишно средно със 
само 9.3%. 
Дори много корпоративни лидери пропуснаха да разберат тези шансове (вж.стр.184). Инте 
лигентният инвеститор е заинтересован в големи растежни акции, не когато те са в тяхната 
най-голяма популярност – но когато нещо се обърка. През юли 2002, „Джонсън енд Джон- 
сън“ анонсираха, че федералните власти разследваха обвинения във фалшив запис, дър- 
жан в една от фабриките, и акциите загубиха 16% в един-единствен ден. Това смъкна ак- 
цията на „Джонсън енд Джонсън“ долу 24 пъти за предишните 12 месеца, а приходите до  
точно 20 пъти. На това по-ниско ниво „Джонсън енд Джонсън“ биха могли още веднъж да 
получат растяща акция – правейки пример, за каквото Греъм нарича „относително непо- 
пулярна голяма компания“. Този вид временна непопулярност може да създаде богатство 
с възможността да купуваш велика компания на добра цена. 
 
                                                                            
 
               Висок потенциал за сметка на хиперпотенциал 
 
 
Инвеститорите не са единствените хора, които се отказват от илюзията, че хиперрастеж  
може да продължи вечно. През февруари 2000, изпълнителният директор Джон Рот на 
„Нортел Нетуъркс“ беше запитан колко по-голяма ще стане неговата огромна компания 
за фиброва оптика. „Индустрията расте 14 до 15% на година“, отговори Рот и ние ще 
растем 6 пункта по-бързо от това. За компания от нашия размер, това е хубаво.“ 
Акцията на „Нортел“ през изминалите 6 години нарасна близо 51% годишно и беше тър- 
гувана на 87 пъти, каквото Уолстрийт предполагаше, че би могла да спечели в 2000. Беше 
ли акцията надценена? 
„Тя нараства, но налице са още много възможности да нарасне нашата оценка, като 
ние изпълняваме една безжична стратегия.“, отговори Рот. Освен това той добави, че  
„Циско Систъмс“ търгуваха на 121 пъти от нейната проектирана доходност/приходи. 



Що се отнася до „Циско“, през ноември 2000, техният изпълнителен директор Джон Чем- 
бърс обяви, че неговата компания би могла да продължи да расте най-малко 50% годишно 
Той декларира: „Логично би се отбелязало, че това е пробив.“ Акцията на „Циско“ падна 
– тогава се търгуваше на 98 пъти от приходите й през предходната година – и Чембърс на- 
кара инвеститорите да купуват. „И така, на кого ще заложите?“, попита той. „Сега може 
би това е възможност.“ Вместо това тези растежни компании заглъхнаха и техните над- 
ценени акции паднаха. Приходите на „Нортел“ паднаха с 37% в 2001, и компанията загуби 
повече, отколкото 26 билиона онази година. Приходите на „Циско“ отбелязаха покачване 
от 18% в 2001, но компанията приключи с нетна загуба от повече от 1 билион долара. Акци 
ята на „Нортел“ на 113.50 долара, когато Рот говори, завърши 2002 на 1.65 долара. Дялове 
те на „Циско“, когато Чембърс нарече компанията си „пробив“, бяха на 52 долара, но се  
сринаха до 13 долара. 
И двете компании оттогава станаха по-внимателни относно предсказването на бъдещето. 
 
                                                                           
 
 
Трябва ли да поставяш всички твои яйца в една кошница? 
 
„Постави всички твои яйца в една кошница и после се грижи за нея“, прокламира Ендрю 
Карнеги преди век. „Не разсейвай изстрела си.“ „Големият успех на живота е резултат на  
концентрацията.“ Както Греъм отбелязва, „наистина големите шансове от основните акции 
са били направени от хората, които „пакетираха“ всичките си пари в една инвестиция, коя- 
то те познаваха изключително добре.“ Почти всички от най-богатите хора в Америка траси- 
рат богатството си в концентрирана инвестиция в отделна индустрия или дори отделна ко- 
мпания. (Помислете за Бил Гейтс и „Майкрософт“, Сам Уолтън и „Уол-Март“, или Рокфеле- 
рови и „Стандард Ойл“) Листът от 400 на „Форбс“ на най-богатите американци например, 
е бил доминиран от недиверсифицирани шансове винаги, откакто е създаден през 1982. 
Макар че, почти няма малки шансове, направени по този начин – и немного големи пости- 
жения са били поддържани по този начин. Това, което Карнеги пренебрегна да отбележи 
е, че концентрация също прави повечето от великите провали на живота. Погледнете отно 
во листа на богатите във „Форбс“. Обратно в 1982, средната нетна стойност на член на  
„Форбс“400 беше 230 млн. долара. Да влезе в този списък в 2002, средният член от 1982 е 
необходимо да спечели само 4.5% средна годишна възвращаемост върху богатството си – 
по време на периода, когато дори банковите сметки печелеха далеч повече, отколкото то- 
ва и пазарът на акции спечели годишно средно от 13.2%. 
И така, колко от шансовете от „Форбс“ 400 от 1982 останаха в листа 20 години по-късно? 
Само 64 от първоначалните членове – едва 16% - бяха в листа от 2002. Чрез всички яйца в 
една кошница, всички първоначални членове пропадат. Когато дойдат трудни времена,  
никой от тези хора, въпреки огромните предимства, които голямото богатство носи. Те би- 
ха могли само да стоят, търсейки „трохи“, когато постоянно променящата се икономика  
разбие тяхната единствена кошница и всички техни яйца. 
 
„Сделковото кошче“ 



Ти би могъл да помислиш, че в нашия безкраен „мрежов“ свят, би било лесно да изградиш 
списък и да купиш акции, отговарящи на критериите на Греъм за сделки (стр.169). Въпреки 
че интернетът помага, ти все още ще трябва да направиш много като „работа на ръка“. 
Вземи копие от днешния „Уолстрийт Джърнъл“, обърни на „Пари и инвестиране“ и 
погледни в „Нисе“ и „Насдак“ – точкови карти да откриеш дневните листове от акции, кои- 
то са ударили ниски нива за последната година – бърз и лесен начин да търсиш компании, 
които могат да паснат на тестовете на Греъм, за нетния работен капитал. (Онлайн,опитай 
на:…). 
Да видиш дали акция се продава за по-малко, отколкото стойността на нетния работен ка- 
питал (каквото последователите на Греъм наричат „чисти гнезда/мрежи“), „свали“ 
или изискай най-скорошния тримесечен доклад(или годишен) от уебсайта на компанията 
или от EDGAR – база от данни. От текущите активи на компанията, определи нейните общи 
задължения, включващи и преференциалните акции и дългосрочни задължения. (Или се 
консултирай с твоето копие от местната библиотека на „Велю Лайн Инвестмънт  
Сървей“, спестявайки си разхода за годишен абонамент. Всяко издание носи лист от  
„Сделкови Основни Акции“, които са близко до дефиницията на Греъм.) Повечето от тези 
акции по-късно са били в бум-областта, като хай-технологиите и телекомуникациите. 
Както е от 31 октомври 2002 например, „Конвърс Текнолъджи“ имаше 2.4 билиона в теку- 
щи активи и 1.0 билиона в общи задължения, давайки 1.4 билиона долара в нетен работен 
капитал. С по-малко, отколкото 190 млн.дялове от акции, и цена на акция под 8 долара за  
дял, „Конвърс“ имаше тотална пазарна капитализация от точно под 1.4 билиона долара. С 
акцията, оценена на не повече от стойността на „Конвърс“ кеш и инвентара, текущият биз- 
нес на компанията беше основно продаващ за нищо (на нулата). Както Греъм знаеше, ти 
можеш да загубиш все пак пари от акция, като „Конвърс‘ – което е ,защото ти би трябвало 
да ги купиш само ако намериш „двойна дузина“ навреме и да ги държиш грижливо. Но в  
много редки случаи , когато г-н Пазарът генерира много истински сделки, ти си сигурен да 
правиш пари. 
 
Каква е твоята чуждестранна политика? 
 
Инвестирането в чужди акции може да не е задължително за интелигентния инвеститор, 
но е за препоръчване. Защо? Нека опитаме малък мисловен експеримент. Краят на 1989 
е, и ти си японец. Налице са фактите: 
*През изминалите 10 години твоят фондов пазар е спечелил годишно средно от 21.2%, до- 
като в САЩ – 17.5%. 
*Японските купуват всичко в САЩ от „Пебл Бийч Голфкурс“ до „Рокфелер Център“; в също- 
то време американските фирми като „Дрексъл Бърнъм Ламбърт, Файненшъл Корп. ъф 
Америка“ и „Тексако“ са в процес на банкрут.  
*Американската хай-тек индустрия умира. Японската бележи бум. 
В 1989, в Страната на изгряващото слънце, ти можеш само да заключиш, че инвестирането 
извън Япония е най-глупавата идея. Естествено, ти влагаш всичко в японски акции. Резул- 
татът? През следващата декада, ти губиш грубо две-трети от парите си.  
Лекцията? (Урокът?) Не е, че ти никога не трябва да инвестираш в чужди пазари като Япо- 



ния. Това е, че японецът никога не трябва да държи всички пари „вкъщи“. И нито ти би 
трябвало да го правиш. Ако живееш в САЩ, работиш в САЩ, и ти плащат в американски 
долари, ти вече правиш залог на американската икономика. За да бъдеш хитър/прозор- 
лив, ти би трябвало да вложиш някое от твоето инвестиционно портфолио другаде – про- 
сто нещо, защото никой, никъде, не може да знае какво ще донесе бъдещето вкъщи или в 
чужбина. Поставяйки до 1/3 от акционерните ти пари във взаимни фондове, които държат 
чужди акции (вкл. онези в „растящи пазари“), помага да се осигуриш срещу риска, който 
нашият собствен „двор“ предлага, т.е. „вкъщи“ може да не е най-доброто място на света 
да инвестираш. 
 
 
Глава 8: Инвеститорът и пазарните промени 
 
 
Към разширението на високо класни бонове, в което са пласирани инвестиционните фон- 
дове, с относително кратък падеж – да речем от 7 години или по-малко – той не ще бъде 
афектиран от промените в пазарните цени и не е необходимо да ги има предвид. (Това се 
прилага също за неговите владения на американски спестовни бонове, които той може ви- 
наги да обърне в тяхната костуема цена или повече.) Неговите дългосрочни бонове може  
да имат свързано широка цена и „усуквания“ по време на „жизнения си път“, и неговото  
портфолио в основни акции е почти сигурно да се промени в стойност през кой да е пери- 
од от няколко години.  
Инвеститорът би трябвало да знае за тези възможности и би трябвало да бъде подготвен  
за тях едновременно финансово и психологически. Той ще иска да спечели от промените в 
пазарните нива – сигурно чрез предимство в стойността на неговата акция с течение на  
времето, и вероятно също чрез правене на потребление и продажби на конкурентни цени. 
Този интерес (или лихва) върху неговата част е неотменима и достатъчно легитимна. Но тя 
включва истинската голяма опасност, че ще го доведе до спекулативно отношение и дей- 
ности. Лесно е за нас да кажем да не спекулирате; трудното нещо за вас ще бъде да след- 
вате този съвет. Нека да повторим, каквото казахме накрая: Ако искате да спекулирате, 
правете това с „отворени очи“, знаейки, че вие вероятно ще загубите пари накрая; уве- 
рете се, че да ограничите количеството на риска и да отделите риска от вашата инве 
стиционна програма. 
Ние ще направим сделка първо с по-важния субект на ценови промени в основните акции,  
и ще преминем през областта на боновете. В Глава 3 ние предложихме историческо изсле- 
дване на действието на пазара на акции през изминалите 100 години. В тази секция ние 
ще се върнем към онзи материал от време на време; за да видим какво обещава „минали- 
ят запис“ за инвеститора – или във форма на дългосрочна оценка на портфейла,  държан 
относително непроменен през успешен период и сривове/упадък, или във възможностите 
за купуване близо до сривовете/падовете за разреден пазар, и продажбата недалеч под  
„високите нива“ на преситения пазар.  
 
Пазарни промени като ръководство/наръчник за инвестиционни решения 
 



Откакто основните акции, дори от инвестиционната скала, са субект на периодични и ши- 
роки промени в техните цени, интелигентният инвеститор би трябвало да е заинтересован  
от възможностите за печелене на пари от тези „завъртания на пергела“. Налице са два въз- 
можни пътя, с които той може да опита да направи това: пътя на времевата рамка (timing) 
и пътя на ценообразуването (pricing). При пътя на времевата рамка ние имаме предвид по- 
ведението да предприемем действие на пазара на акции – да ги купим или държим, кога- 
то бъдещият курс е „нагоре“, да ги продадем или се въздържим от купуване, когато бъде- 
щият курс е „надолу“. При ценообразуването ние имаме предвид поведението да купува- 
ме акции, когато те са заявени под тяхната истинска стойност и да ги продаваме, когато 
се покачват над подобна стойност. По-малко амбициозна форма на ценообразуване е про- 
стото усилие да се уверим, че когато купуваш, ти не плащаш твърде много за твоята акция. 
Това може да пасне за дефанзивния инвеститор, чието ударение е върху дългите владения 
но както подобава, то представя основен минимум от внимание към пазарните нива. 
Ние сме убедени, че интелигентният инвеститор може да постигне удовлетворяващи резу- 
лтати от ценообразуването от кой да е от двата типа. Ние сме сигурни, че ако той пласира 
своето ударение върху времевата рамка, в чувството на предсказване, той ще приключи 
като спекулант и с финансови резултати на спекулант. Тази връзка може да изглежда по- 
скоро несериозна, и основно не се приема на Уолстрийт. Като смисъл на бизнес практика, 
или вероятно на последваща връзка, фондовите брокери и инвестиционните услуги като 
че ли са „женени“ за принципа, който едновременно и инвеститори, и спекуланти на осно- 
вни акции би трябвало да следват внимателно за пазарните прогнози. Колкото по-дълго си 
на Уолстрийт, толкова повече скептицизъм ще откриеш; ние вярваме като претенции към  
прогнозите на пазара на акции или времевата рамка. Инвеститорът може сериозно да нап- 
рави безброй предвиждания за пазара. Още в много случаи отделя внимание той и дори  
„играе“ съобразно тях. Защо? Защото той има виждането/представата, че е важно за него 
да формира някакво мнение за бъдещия курс на пазара на акции, и защото той усеща, че  
брокерските услуги или къщи и техните прогнози са най-малкото по-свързани, отколкото  
той.  
Ние отделяме място тук да дискутираме в детайли плюсовете и минусите на пазарното 
предсказване. Велико дело на човешкия мозък и неговата сила е в тази област, и несъмне- 
но някои хора могат да направят пари чрез биването на добри анализатори на фондовия 
пазар. Но е абсурдно да се мисли, че основната публика може винаги да прави пари от па- 
зарните прогнози. За този,който ще купува, когато основната публика по даден сигнал се  
забърза да продава на печалба? Ако ти, читателят, очакваш да станеш богат през годините, 
следвайки някаква система, или лидерство в пазарните прогнози, ти трябва да очакваш да 
направиш каквото безброй други биха направили, и да си способен да го направиш по-до- 
бре, отколкото твоите конкуренти на пазара. Няма никаква база, нито в логиката, нито в 
опита за определяне, че всеки типичен или среден инвеститор може да приеме пазарните 
движения по-успешно, отколкото основната публика, от която е част. 
Налице е един аспект на философията на времевата рамка, който ни се струва, че има за- 
бележки. Времевата рамка (timing) е от голяма психологическа важност за спекуланта, за- 
щото той иска да направи печалба, бързайки(бързо). Идеята на изчакване година преди  
неговата акция да тръгне „нагоре“, е далечна за него. Но изчаквателния период, както по- 
добава, не е последователност за инвеститора. Какво предимство има тук за него, ако има 



неинвестирани пари, докато той получи някакъв (предварително) надежден сигнал, че вре 
мето е дошло за купуване? Той се радва на предимство само ако, чрез изчакване той се на 
дява по-късно на определено по-ниска цена да минимизира загубата от дивидентен доход 
Какво означава това; че тази времева рамка не е с истинска стойност за инвеститора, освен 
ако тя не е обвързана с времева рамка – това е, ако не тя осигурява него да прекупи своите  
дялове субстантивно под неговата предишна продажна цена. 
В този смисъл известната Дау-теория за времево потребление и продажби е имала необи- 
чайна история. Накратко, тази техника взима своя сигнал за купуване от специален вид на 
основните средни на акцията от горната страна, и сигналът за продажба от подобни от до- 
лната страна. Калкулираните – не непременно същностни – резултати от използването на 
този метод, показаха почти „неразбити“ серии от печалби в операции от 1897 до ранните 
60-те години. На базата на това представяне, практическата стойност на Дау-теорията би се 
появила основно създадена; съмнението, ако има такова, би било приложимо към зависи- 
мостта на този публикуван запис, като картина на каквото Дау-теоретикът би всъщност на- 
правил на пазара. По-тясно изследване на фигурите показва, че качеството на резултатите 
показани от Дау-теорията, се промени радикално след 1938 – няколко години, след като  
теорията беше започнала да се възприема сериозно на Уолстрийт. Нейното конкретно по- 
стижение беше в даването на сигнал за продажба на 306, около месец преди катастрофата 
в 1929 и в поддържането на нейните последователи извън дълго разредения пазар, дока- 
то нещата тръгнаха да се оправят на 84 в 1933. Но от 1938 на Дау-теорията оперираха ос- 
новно чрез хубава добра цена, но после поставяйки ги обратно отново на висока цена. В 
продължение на близо 30 години след това, един би направил впечатляващо по-добро 
(представяне) чрез просто купуване и задържане/владеене на Дау. По наше виждане, ба- 
зирано на много изследвания на този проблем, промяната в Дау-теорията не е инцидент- 
на. Тя демонстрира характеристика на предсказване и търгуване – формули в областта на 
бизнеса и финансите. Онези формули, които печелят привърженици и важност, правят то- 
ва, защото са работили добре през периода, или понякога, защото са добре адаптирани 
към статистическия запис на миналото. Но както се увеличава възприемането им, тяхната 
свързаност се увеличава. Това става по 2 причини: Първо, промеждутъкът от време носи 
нови условия, на които старите формули не отговарят. Второ, в сделките на фондовия па- 
зар популярността на търговската теория има сама по себе си въздействие върху пазарно- 
то поведение, което в дълъг период се определя от възможностите за правене на пари/пе- 
чалби. (Популярността на нещо като Дау-теорията ни се струва, че създава свое собствено 
виждане, откакто тя извлича предимство от пазара със същински действия на последовате 
лите, когато сигналът за купуване или продаване е даден. Това, разбира се, носи много по- 
вече опасност за обикновения трейдър, отколкото предимство.) 
 
 
Подходът „Купувай „ниско“, продавай „високо“ 
 
Ние сме убедени, че средният инвеститор не може да осъществи успешна сделка с цено- 
вите движения, ако има поведение да ги предсказва. Може ли той да извлече полза от тях 
след, като са настъпили – т.е. с купуване след всеки основен упадък и продажба след все- 
ки основен възход? 



Промените в пазара в продължение на много години, предимно за 1950, „окуражиха“ по- 
добна идея. Всъщност, класическо определение на „наблюдателен“ инвеститор беше „та- 
къв, който купува в разреден пазар, когато всеки друг продава.“ и „който продава в преси- 
тен пазар, когато всеки друг купува.“ Ако оценим нашата Схема 1, покриваща промените в 
„Ес енд Пи“ композитен индекс, между 1900 и 1970, и поддържащите фигури в Табл.3-1 
(стр.66), ние можем лесно да видим защо тази гледна точка стана валидна до настоящата 
година. Между 1897 и 1949 налице бяха десет завършени пазарни цикли, „скачащи“ от ра- 
зреден пазар „ниско“ до „преситен“ пазар „високо“ и обратно до разреден пазар „ниско“. 
Шест от тях не продължиха повече от четири години, четири за шест или седем години, и  
един – известната „нова ера“цикъл от 1921-1932, т.е. последните 11 години. Процентът на  
предимство от „ниско“ до „високо“ се ранжира от 44% до 500%, с повечето между около 
50% и 100%. Процентът на последващите „разриви“ се ранжира от 24% до 89% , с най-мно- 
го между 40% и 50%. (Трябва да се запомни, че упадък от 50% напълно предхожда предим 
ство от 100%.) 
Почти всички от преситените пазари имаха брой добре дефинирани характеристики осно- 
вно, подобно на (1) исторически високо ценово ниво, (2) „висока цена-приходи“ съотно- 
шение, (3) ниски дивидентни печалби, както е срещу боновите печалби, (4) много спекула- 
ция върху маржина, и (5) много оферти на нови издания на основните акции с ниско каче- 
ство. Така за студента по история на фондовия пазар се разбра, че интелигентният инвести 
тор би трябвало да е бил способен да идентифицира преситен и разреден пазар, да купи в 
предишния и да продаде в настоящия, и да направи това за по-голямата част на оправдано 
кратки интервали от време. Различни методи бяха разработени за определяне нивата на 
купуване и продаване на основния пазар, базирани или на стойностните фактори, или на  
процента движения на цените, или и на двете. 
Но ние трябва да отбележим, че дори приоритетно за безпрецедентен наситен пазар, кой- 
то започна в 1949, налице бяха вариации в успешен пазар – цикли да усложнят и понякога 
фрустрират желания процес на купуване ниско и продаване високо. Най-забележимото от 
тях, разбира се, беше преситеният пазар от късните 20-те години, който „захвърли“ всички 
калкулации. Дори в 1949, затова, по никакви причини, сигурността , която инвеститорът би 
могъл да базира своите финансови политики и процедури основно на поведението да купу 
ва ‚ниско“ и продава „високо“ в преситени пазари. 
Оказва се, впоследствие, че противоположното е вярно. Поведението на пазара в измина- 
лите 20 години не беше последвало предишния модел, нито даваше сигнал за опасност, 
нито позволяваше успешна експлоатация със старите правила за купуване „ниско“ и про- 
даване „високо“. 
Дали старите, редовни пазарни модели евнтуално ще се върнат, ние не знаем. Но ни се  
струва нереалистично за инвеститора да има поведение на базата на класическата фор- 
мула – т.е. да чака за демонстрирани разреден пазар – нива преди купуване на която и да 
било основна акция. Нашата препоръчана политика е, както и да е, направила „провизия“ 
за промени в пропорцията на основните акции към бонове в портфейла, ако инвеститорът 
избира да го направи, съответстващо на нивото на цените на акциите, повече или по-мал- 
ко атрактивно чрез стандартите за стойност. 
 
Планове за формула(и) 



В ранните години на фондовия пазар „възходът“, който започна в 1949-50, отчитащ лихви- 
те, беше повлиян от различни методи на извличане на предимство от циклите на пазара 
на акции. Те са били познати като „формула-инвестиционни планове“. „Есенцията“ на вси- 
чки подобни планове – с изключение на простия случай на доларовото усредняване – е,че 
инвеститорът автоматично прави някакви продажби на основни акции, когато пазарните 
предимства са субстантивни/същностни. В много от тях много голямо покачване в пазарно 
то ниво би резултирало в продажбата владението на всички основни акции; други са за  
минимални пропорции на активи при всякакви обстоятелства. 
Този подход имаше двойна роля и звучеше логично (и консервативно) и показваше отлич- 
ни резултати, когато е приложен ретроспективно към пазара на акции в продължение на 
много години в миналото. За съжаление, неговата „мода“ нарасна неимоверно по време, 
когато беше съдбовно да работи поне добре. Много от „плановиците на формули“ се отк- 
риха на входа или изхода на пазара на акции на някакво ниво по средата на 50-те. Наисти- 
на, те бяха реализирали отлични печалби, но в широк смисъл пазарът „избяга“ от тях впо- 
следствие, и техните формули им дадоха малка възможност да купят обратно позиция с 
основни акции. 
Налице е сходство/подобие между опита на онези, допускащи „формула-инвестиционен 
подход“ и ранните 50-те, и онези, които „вкараха“ чисто механична версия на Дау-теория- 
та някакви си 20 години по-рано. В двата случая предизвиканата популярност маркира поч 
ти точния момент, когато системата отказа да работи добре. Ние сме имали дискомфортен 
опит с нашия собствен „метод на централната стойност“ за определяне нивата на купу 
ване и продаване на Дау Джоунс. Моралът като че ли беше, че всеки подход за правене на  
пари на фондовия пазар, който може лесно да бъде описан и последван от много хора е  
чрез понятията толкова прост и лесен да се следва/продължи. Спиноза заключава, че на 
Уолстрийт се прилага като философия следното: „Всички отлични неща са толкова трудни, 
колкото и редки.“ 
 
Пазарни промени на портфейла на инвеститора 
 
Всеки инвеститор, притежаващ основни акции трябва да очаква да ги види променени по 
стойност през годините. Поведението на Дау от нашето последно издание от 1964 вероят- 
но рефлектира доста добре върху това какво се е случило с портфейла от акции за консер- 
вативния инвеститор, който ограничава своите владения в акции до онези на големи, рас- 
тящи и консервативно финансирани корпорации. Цялостната стойност напредна от средно 
ниво от около 890 до високото 905 в 1966 (и 985 отново в 1968), падна до 631 в 1970, и на- 
прави почти пълно възстановяване на 940 в ранната 1971. (Откакто индивидуалните изда- 
ния поставиха техните „знаци“ за високи и ниски нива по различно време, промените в 
групата на Дау Джоунс като цяло са по-малко зависими, отколкото онези в отделните ком- 
поненти.) 
Ние сме преминали през ценови промени от други типове на диверсифицирани и консер- 
вативни портфейли на основни акции и ние откриваме, че цялостните резултати не е веро- 
ятно да бъдат определено различни от горните. В общи линии, дяловете на компаниите от 
„втора линия“ се променят по-широко, отколкото основните такива, но това не значи неп- 
ременно, че група от добре изградени, но малки компании ще направи по-лошо предста- 



вяне през дълъг период. Във всеки случай инвеститорът може да се откаже от предимство- 
то на възможността/вероятността, отколкото от възможността повечето от неговите владе- 
ния да нараснат, да речем, 50% или повече от тяхната ниска точка и упадък, еквивалентът 
от една трета или повече от тяхната най-висока точка при различни периоди през следва- 
щите пет години.  
Сериозен инвеститор е невероятно да повярва, че ден за ден или дори месец за месец про 
мените на пазара на акции го правят по-богат или по-беден. Но какво за дългосрочните и 
по-широки промени? Тук изникват практически въпроси, и психологическите проблеми е 
вероятно да нараснат и усложнят.  
Същностен „скок“ в пазара е веднъж оправдателна причина за удовлетворение и причина 
за съдържание, но може също да донесе сериозно изкушение към нежелано действие. 
Твоите дялове са нараснали, добре! Ти си по-богат, отколкото преди, добре! Но повишила 
ли се е цената толкова много, и би ли трябвало да помислиш за продажба? Или би трябва- 
ло да се упрекваш за некупуването на повече дялове, когато нивото беше по-ниско? Или  
най-лошата мисъл от всички – трябва ли сега „да дадеш път“ на претъпкания пазар и атмо- 
сферата му, да станеш зареден с ентусиазъм, свръхмнителност към широката публика от 
която си част, и да поемеш по-големи и опасни задължения? Представено написано, отго- 
ворът на последния въпрос е от само себе си не, но дори интелигентният инвеститор е ве- 
роятно да се нуждае от съответна воля да се предпази от следването на тълпата. 
Това е от човешката природа по тези причини, дори повече, отколкото чрез калкулацията  
на финансова печалба или загуба; така че ние отдаваме дължимото на някакъв вид меха- 
ничен метод за вариране пропорцията от бонове и акции в портфейла на инвеститора.  
Главното предимство, вероятно е, че подобна формула ще му даде нещо да прави. Както 
пазарът расте, той може би от време на време ще прави продажби от владенията си, пос- 
тавяйки ги като бонове; когато запада, той ще „обърне“ процедурата. Тези дейности ще 
осигурят някакъв изход за неговите дейности и енергия. Ако той е правилният вид инвес- 
титор, той ще има допълнително удовлетворение от мисълта, че неговите операции са то- 
чно противоположни на онези на тълпата. 
 
Бизнес-оценки срещу оценки на фондовия пазар 
 
Въздействието на пазарните промени върху истинската ситуация за инвеститора може да 
бъде считано също от гл.т. на акционера, като отделен собственик на различни бизнеси. 
Собственикът на пазарни дялове всъщност има двоен статус, и с него привилегията да из- 
влича преимущество от един от двата избора. 
От една страна неговата позиция е аналогична на това, на малък акционер или партньор в 
сянка в частен бизнес. Тук неговите резултати са входящо зависими от печалбата на пред- 
приятието или от промяната в прилежащата стойност на неговите активи. Той обичайно би 
детерминирал стойността на подобен частен бизнес интерес чрез калкулиране на неговия 
дял от нетната печалба, както е показано в най-скорошните извлечения на баланса. От дру 
га страна, инвеститорът на основни акции държи парче хартия, един сертификат на акция, 
който би се продал за минути на цена, която варира от момент на момент – когато пазарът 
е отворен, така че – и често е отстранен от балансовата стойност. 
Развитието на пазара на акции в настоящите декади е направило типичния инвеститор по- 



зависим от курса на ценовите заявки и по-малко свободен, отколкото преди, като бизнес 
собственик. Причината е, че успешните предприятия , в които той е вероятно да се концен- 
трира, и с неговите владения продават почти постоянно на цени, доста над техните нетни 
активи – стойността им(или „стойността по книга“, или балансовата стойност). При плаща- 
не на тези пазарни премии, инвеститорът дава ценни „приеми“ на съдбата, за което той 
трябва да зависи от пазара на акции да валидира своите задължения.  
Това е фактор от първостепенна важност в днешното инвестиране, и е получило по-малко 
внимание, отколкото заслужава. Цялата структура на заявките на фондовия пазар съдържа  
вградени противоположности. По-добре запис на компанията и перспективи, по-малка 
връзка на цената на нейните дялове с нейната стойност по книга. Но колкото по-голяма е  
премията над стойността по книга, по-малко сигурна е базата на детерминиране на вътре- 
шната стойност, т.е. колкото повече тази стойност зависи от променливите настроения и  
измервания на пазара на акции. Така стигаме до финалния парадокс, че колкото е по-успе- 
шна компанията, по-голяма е вероятността за промяна в цената на нейните дялове. Това  
наистина значи, че с много голямо чувство, колкото е по-голямо качеството на основната 
акция, по-спекулативно е вероятно то да бъде – поне, както е сравнено със среднокласни- 
те издания. (Каквото сме казали, се прилага като сравнение на водещи растежни ком- 
пании с обема на добре създадени концепции; ние изключваме от нашия преглед тук  
онези издания, които са високо спекулативни, защото бизнесите сами по себе си са спе- 
кулативни.) 
Аргументът, направен горе, би трябвало да обясни честото ценово поведение на нашите 
най-успешни и представителни предприятия. Нашият любим пример е монархът от всич- 
ки тях – „Ай Би Ем“. Цената на неговите дялове падна от 607 на 300 за седем месеца в 1962 
и 1963; след два „сплита“ неговата цена падна от 387 на 219 в 1970. Подобно, „Ксерокс“ –  
един дори по впечатляващ по приходи “ победител“ в настоящите декади, падна от 171 на 
87 в 1962-1963, и от 116 на 65 в 1970. Тези загуби не са показателни, без съмнение, за бъде 
щия дългосрочен растеж на „Ай Би Ем“ и „Ксерокс“; те рефлектираха вместо това в липса 
на доверие в оценката на премията, така че фондовият пазар сам по себе си беше пласи- 
рал върху тези отлични перспективи.  
Предишната дискусия води до заключението за практическата важност за консервативния  
инвеститор в основни акции. Ако той отделя някакво основно внимание на селекцията на 
портфейла си, това би могло да бъде най-добро за него да се концентрира върху издания, 
продаващи на оправдано близки приближения към техните активи – казано, на не повече,  
отколкото една трета над онази фигура. Потребления, направени на подобни нива, или по- 
ниски, могат с логика да бъдат отнесени като свързани към баланса на компанията, и като 
имащи оправдание или подкрепа, независеща от променливите по пазарни цени. Преми- 
ята над стойността по книга, която може да бъде включена, е като един вид екстра – такса, 
плащана за предимството на листинга на фондовата борса и пазарността, която върви с 
нея. Едно предупреждение тук. Акцията не става добра инвестиция, защото може да бъде 
купена на близка до нейната стойност на актива. Инвеститорът би трябвало да търси, в до- 
пълнение, удовлетворяващо съотношение на приходите към цената, съответна силна фи- 
нансова позиция, и перспективата, че нейните приходи ще са най-малкото поддържани 
през годините. Това може да се появи като търсене на много от вариативно оценената ак- 
ция, но предписанието не е трудно да се направи при всички опасно високи пазарни усло- 



вия. Веднъж, след като инвеститорът желае брилянтни перспективи, т.е. по-голям от сред- 
ния растеж, той ще изпита никаква трудност в намирането на широка селекция от издания, 
посрещащи тези критерии. 
В нашите глави за избора/селекцията на основни акции (Глави 14 и 15) ние ще дадем дан- 
ни, показващи, че половината от Дау-издания посрещнаха нашия критерий за стойност на 
актива в края на 1970. Най-широко държаната инвестиция от всички – АТ енд Т – всъщност 
продава под стойността на актива, както ние написахме. Повечето от „светлина и мощ“ ак- 
циите в допълнение към другите техни предимства, са сега достъпни на цени, оправдава- 
що близки до стойностите на активите им. (в ранната 1972). 
Инвеститорът с портфейл от акции, имащ подобни стойности по книга зад него, може да 
направи много по-независим и приложен поглед на промените на фондовия пазар, откол- 
кото онези, които са платили високи „мултипликатори“ и на доходите, и на активите. Кол- 
кото дълго печелившата сила на неговите владения остава удовлетворяваща, той може да 
даде колкото се може по-малко внимание на превратностите на фондовия пазар. Повече 
от това, във време, когато може да ги използва да играе „голямата игра“ на купуване „на 
ниско“ и продаване „нависоко“. 
 
„Ей енд Пи“ примерът 
 
В тази точка ние ще представим един от нашите първоначални примери, които ни връщат 
обратно много години назад, но които имат сигурно въздействие върху нас, защото то ком 
бинира толкова много аспекти на корпоративния и инвестиционния опит. Той включва  
„Грейт Атлантик енд Пасифик Тий Ко.“. Ето историята: „Ей енд Пи“дяловете бяха предста- 
вени за търгуване на пазара „Кърб“, сега Американска фондова борса, в 1929 и продавани 
на 494. Към 1932 те паднаха на 104, въпреки че приходите на компанията бяха почти толко 
ва големи, колкото в основната катастрофална година, както по-рано. В 1936 обхватът бе- 
ше между 111 и 131. После по време на рецесията и разредения пазар от 1938 дяловете  
паднаха до ново ниско ниво от 36. 
Тази цена беше изключителна. Това означаваше, че преференциалните и основните бяха 
заедно продавани за 126 млн.долара, макар че компанията току-що бе докладвала, че дъ- 
ржи 85 млн.долара в брой сама и работният капитал (или нетните текущи активи) от 
134 млн.долара. „Ей енд Пи“ беше най-голямото предприятие за търговия на дребно в  
Америка, ако не и в света, с продължителен и впечатляващ запис от големи приходи за 
много години. Още в 1938 този бизнес бе определен на Уолстрийт да има по-малка стой- 
ност, отколкото своите текущи активи, което значи по-малко съдържание, отколкото ако 
беше ликвидиран. Защо? Първо, защото имаше заплахи от специални данъци върху вери- 
гите магазини; второ, защото нетните печалби бяха паднали предходната година; и трето, 
защото основният пазар беше „депресиран“. Първата от тези причини беше оправдан и 
основателен страх; другите две бяха типични за временните влияния. 
Нека да обобщим, че инвеститорът беше купил „Ей енд Пи“ основни в 1937 на, да речем, 
12 пъти от техните средни петгодишни приходи, или около 80. Ние сме далеч от мисълта, 
че изходният упадък на 36 не е важен за него. Той би бил добре посъветван да опише кар- 
тината загрижено, за да види дали е направил някакви грешни калкулации. Но ако резулта 



тите от неговото изследване се потвърдят, както те са били, той тогава трябва да приеме 
пазарния упадък като временна финансова неудача, освен ако той имаше фондовете и ку- 
ража да извлече предимство от това чрез купуване на повече. 
 
Последствие и отражения 
 
Следващата година(1939), „Ей енд Пи“ дяловете напреднаха до 117 1/2 , или 3 пъти ниска- 
та цена от 1938 и доста над средната от 1937. Подобен обрат в поведението на основните 
акции не е основен по никакви съображения, но в случая на „Ей енд Пи“ той беше по-впе- 
чатляващ от всякога. В годините след 1949 дяловете на зеленчуковата градина се вдигна- 
ха с основния пазар, докато в 1961 акцията (10 за 1) достигна висота от 70 ½ , което беше 
еквивалент на 705 за дяловете от 1938. 
Цената от 70 ½ беше забележителна поради факта, че беше 30 пъти приходите от 1961. По- 
добно съотношение „цена-приходи“ – което сравнено с 23 пъти за Дау в онази година – би 
трябвало да предложи очаквания за брилянтен ръст в печалбите. Този оптимизъм не бе оп 
равдан в записа на „приходите“ на компанията в предходните години, и се оказа съвърше- 
но грешен. Вместо остър подем, курсът на приходите в периода беше тотално “надолу“. 
Следващата година ( след тази при 70 ½ ) падна с повече от половина на 34 (цената падна). 
Но тогава дяловете нямаха сделково качество, което те показаха при ниска заявка от 1938. 
След вариативен вид промени цената падна до друга ниска от 21 ½ в 1970 и 18 в 1972 – бе- 
ше отбелязан първият дефицит в нейната история. 
Ние виждаме в тази история колко широки могат да бъдат вариациите на едно водещо 
американско предприятие в малко повече от едно поколение, и също с каква грешна кал- 
кулация и излишен оптимизъм и песимизъм обществото е оценило акциите му. В 1938  
бизнесът наистина беше изоставен, без желаещи за него. В 1961 обществото търсеше(се 
биеше) за акциите му на смешно високи цени. След това дойде бърза загуба на половина- 
та от пазарната му стойност и няколко години по-късно същностен вътрешен упадък. 
В същото време компанията „затъваше“, нейната печалба в бум-годината 1969 беше по- 
малка от 1958; беше платила серии от смущаващо малки дивиденти върху акциите.  
„Ей енд Пи“ беше по-голяма компания в 1961 и 1972, отколкото в 1938, но не като печели- 
вша или атрактивна. 
Налице са 2 главни неща от тази история. Първото е, че пазарът на акции често се обърква, 
и понякога, един инвеститор с кураж може да извлече предимство от това. Другото е, че 
повечето бизнеси се променят по характер и качество през годините, понякога за по-доб- 
ро, вероятно по-често за по-лошо. Инвеститорът се нуждае не да гледа на представянето 
на компанията като „ястреб“; и той трябва да я гледа „добре“ от време на време. 
Нека се върнем към нашето сравнение на собственика на пазарните дялове и човека с ин- 
терес в частния бизнес. Ние сме казали, че предишният има възможността да се счита като 
частичен собственик на различни бизнеси, в които е инвестирал, или като собственик на 
дялове, които са продаваеми по всяко време, което той иска на тяхната заявена пазарна 
цена. 
Но отбележете този важен факт. Истинският инвеститор винаги, когато е принуден да про- 
дава дяловете си, и при всички други случаи е свободен да се откаже от това. Той трябва 
да обърне внимание на това и да действа, както е в разширението на книгата, и не повече. 



Така инвеститорът, който си позволява да бъде глупаво притеснен от неоправдани пазар- 
ни падове „перверзно“ трансформира основното си предимство в недостатък. Този човек 
би било по-добре да е „аут“ (извън), ако акциите му нямаха никакви пазарни заявки въоб- 
ще; за него тогава е налице психически тормоз, причинявайки му от грешките в отсъжда- 
нето на други хора.  
Инцидентно, широко разпространена ситуация от този вид всъщност съществува по време 
на тъмните дни на депресията от 1931-33. Тогава имаше психологическо предимство от  
притежаването на бизнеси без заявен пазар. Например хора, държащи първоначално ипо- 
теки върху недвижими имоти и продължили да плащат лихви, бяха способни да си кажат, 
че техните инвестиции „бяха държали“ пълната си стойност, без пазарни заявки за индика- 
ции на друго. От друга страна, много посочени корпоративни бонове с по-добро качество 
и голяма „прилежаща‘ сила „страдаха“ от разриви в техните пазарни заявки, като така кара 
ха техните собственици да вярват, че те растяха по-малко. В действителност, собственици- 
те бяха по-добре „извън“ посочените сигурности, въпреки ниските им цени. 
Връщайки се към нашия „Ей енд Пи“ акционер от 1938, ние сме сигурни, че колкото по-дъл 
го държи своите дялове, той няма да пострада от загуба в пазарната цена. Ако никакво 
„размиване“ не се е случило, той има правото да очаква, че в дължимия курс на пазарните 
заявки, би се върнал към 1937-ниво или по-добре – като това е всъщност това, което е нап- 
равил през следващата година. В този смисъл неговата позиция е поне толкова добра, кол- 
кото ако беше притежавал интерес в частен бизнес без заявен пазар за дяловете си. В този 
случай той би или не би могъл да бъде оправдан в „разделяне“ с част от владенията си, по 
ради въздействието на рецесията в 1938, зависеща от какво би се случило с неговата ком- 
пания. Критиците на подхода за стойността към инвестирането в акции спорят, че посоче- 
ните основни акции не могат сигурно да се отнесат по същия начин, като интерес в подоб- 
но частно предприятие, , защото представянето на организиран пазар на сигурността „ин- 
жектира в капиталово собственичество ново и крайно важно качество на ликвидността“. 
Но каквото тази ликвидност означава е, че, първо инвеститорът има полза от ежедневното 
и променливо показване на неговите владения, каквото и да било то и второ, че инвести- 
торът е способен да повиши или намали инвестицията си в дневната пазарна фигура – ако 
избира. Така съществуването на заявен пазар дава на инвеститора сигурни възможности, 
че той няма, ако сигурността му е незаявена. Но това не излага текущата заявка на един 
инвеститор, който предпочита да остойности идеята си от някой друг източник. Нека затво- 
рим тази секция с „природата“ на нещо сравнимо. Представете си, че в някакъв частен биз 
нес вие владеете малък дял, който Ви струва 1000 долара. Един от партньорите ви, г-н Па- 
зар, е твърде задължен наистина. Всеки ден той Ви казва какво мисли,че е ценно за вас и 
нещо повече – предлага да купиш или продадеш допълнителен интерес на тази база. Поня 
кога неговата идея за стойността се явява оправдана от бизнес развитието и перспективи- 
те, ако ги знаеш. Често, от друга страна, г-н Пазар си отива с ентусиазма си или страховете 
си, и стойността, която предлага ти се струва „глупава“ (малко глупава). 
Ако си добър инвеститор или усещащ бизнесмен, ще оставиш ли г-н Пазар, ежедневната 
му комуникация да определя твоя поглед за стойността на тези 1000 долара в предприяти- 
ето? Само ако се съгласиш с него, или ако се съгласиш да търгуваш с него. Ти ще бъдеш 
щастлив да му продаваш, когато той заявява смешно висока цена, и да купуваш от него, 
когато неговата цена е ниска. Но останалата част от времето ти ще бъдеш по-мъдър да фор 



мираш твои собствени идеи за стойността на владенията си, базирани на пълни/подробни 
доклади от компанията относно нейните операции и финансова позиция. 
Истинският инвеститор е този, който в тази позиция, когато владее посочена основна ак- 
ция. Той може да извлече предимство от ежедневната пазарна цена или да я остави така, 
по негова преценка или отсъждане. Той трябва да извлече познание от важните ценови 
движения, защото в противен случай неговото „отсъждане“ няма да „проработи“. Може 
да получи и предупредителен сигнал от тези движения, който ще направи необходимото, 
това на прост английски значи да продава акциите си, защото цената е отишла „надолу“, 
влошавайки нещата да се случат. По наше мнение подобни сигнали са по-скоро обърк- 
ващи, отколкото помагащи/надеждни. Основно, ценови промени имат само едно отбеля- 
зано значение за истинския инвеститор. Те го осигуряват с възможността да купува мъдро, 
когато цените падат „рязко/остро“ и да продава, когато те нарастват до „велика сделка“. 
При други случаи/обстоятелства той ще направи по-доброто, ако забрави за фондовия 
пазар, и отделя внимание на дивидентната възвращаемост и на работните, т.е. операцион 
ните резултати на своите компании. 
 
Обобщение 
 
Най-реалистичната връзка между инвеститора и спекуланта е в тяхното отношение към 
движението на фондовия пазар. Първичният интерес на спекуланта „почива“ върху прие- 
мането на печеленето от пазарните колебания. Първичният интерес на инвеститора „по- 
чива“ на придобиването и владеенето на подходящи сигурности на подходящи цени. Па- 
зарните движения са важни за него в практически смисъл, защото те алтернативно създа- 
ват ниски ценови нива, на които той би бил мъдър да купува и високи ценови нива, на ко- 
ито той сигурно би се въздържал от купуване и може би бил мъдър да продава. 
Далеч от сигурното е, че типичният инвеститор би трябвало да се освободи от купуване, 
докато се появят ниски пазарни нива, защото това може да включва дълго чакане, много 
вероятна е загубата на доход, и възможното отсъствие на инвестиционни възможности. 
Като цяло това може да е по-добро за инвеститора да направи своето купуване на акцията. 
Винаги, когато има пари, да вложи в акции, с изключение,когато нивото на основния пазар  
е много по-високо, отколкото може да бъде оправдано от добре създадените стандарти за 
стойност. Ако той желае да бъде прозорлив, той може да търси винаги представящите се 
възможности за сделка в индивидуални сигурности. 
Отделно от предсказването движението на основния пазар, много усилия и способности 
са отправени на Уолстрийт към селектиран на акции или индустриални групи, така че по 
отношение на цената ще направят по-доброто, отколкото останалите през конкретен кра- 
тък период в бъдеще. Логично, както ни се струва подобно поведение, ние не вярваме, че 
то е подходящо за нуждите и темперамента на истинския инвеститор – в частност, откакто 
той би се конкурирал с голям брой фондови трейдъри и първокласни финансови анализа- 
тори, които се опитват да направят същото. Както всички други дейности, които акценти- 
рат ценовите движения първо и прилежащата стойност второ, работата на много интели- 
гентни умове постоянно е ангажирана в тази област и се самонеутрализира и самопобеж- 
дава през годините. 
Инвеститорът с портфейл от „интелигентни“ акции би трябвало да очаква техните цени да 



се променят и не би трябвало да се концентрира върху временни сривове, нито да е въз- 
хитен от временни нараствания. Той винаги би трябвало да помни, че пазарните заявки са 
там за негово удобство, или да се извлече преимущество, или да се игнорират. Той никога 
не трябва да купува акция, защото тя се е покачила или да продава такава, защото тя е па- 
днала. Той не би сгрешил, ако това мото просто би звучало така: „Никога не купувай акция 
незабавно след като се е покачила или не я продавай незабавно след същностно падане“ 
 
Едно добавено определение (отчитане) 
 
Нещо би трябвало да се каже за отбелязването на средни пазарни цени като мярка на уп- 
равленска компетентност. Акционерът отсъжда дали неговите собствени инвестиции са 
били винаги успешни в понятията едновременно на получени дивиденти и тренд с дълъг 
обхват на средната пазарна стойност. Същите критерии би трябвало логично да се прило- 
жат в тестването ефективността на мениджмънта на компанията и прилежността на него- 
вото отношение към собствениците на бизнеса. Това твърдение може да звучи като истин- 
ност, но трябва да има ударение върху него. Затова както няма още техника или подход, 
чрез който мениджмънтът да е по-различен от пазарното мнение/позиция. Напротив, ме- 
ниджмънтите винаги са смятали, че нямат отговорност от какъвто и да е род какво се слу 
чва с пазарната стойност на техните дялове. Истина е,разбира се, че те не са отброяващи 
за онези промени/колебания в цената, които, както сме въвели, нямат никаква връзка с 
прилежащите условия и стойности. Но това е само липсата на готовност и интелигентност 
измежду ранга и „записа“(файла) на акционерите, което позволява този имунитет да се  
разшири до „кралството“ на пазарните заявки, включващи перманентно създаване на де- 
пресивно и неудовлетворително ценово ниво. Добрите мениджмънти произвеждат добра 
средна пазарна цена, и лошите мениджмънти произвеждат лоши пазарни цени. 
 
Колебания/промени в боновите цени 
 
Инвеститорът би трябвало да бъде сигурен, че дори тогава сигурността на неговия лих- 
вен % не подлежи на въпрос; дългосрочен бон би могъл да варира широко в пазарната 
цена в отговор на промените в лихвените нива. В Табл.8-1 ние даваме данни за различни 
години обратно към 1902, покриващи печалби за високо класни бонове (корпоративни и 
необлагаеми издания). Като индивидуални илюстрации ние добавяме – пазарните колеба- 
ния на два представителни резултата за жп транспорт за подобен период. (Те са „Ачисън, 
Топека енд Санта Фе Дженъръл Мортгидж 4с“, дължими 1995, за едни от най-премиерни- 
те бонови издания, и „Нортън Пасифик Ру 3с“, дължими 2047, първоначално със 150-годи- 
шен падеж (матуритет, зрялост) – типичен Баарейтид-бон. 
Поради тяхната инверсна връзка ниските печалби кореспондират с високите цени и обрат- 
ната версия. Упадъкът в „Нортън“ представи основно съмнения относно сигурността на из- 
данието. Изключително е, че цената се възстанови високо в следващите няколко години, и 
после загуби две трети от цената главно поради покачването в основните лихвени нива. 
Налице са били стартови вариации, както и да е, в цената на дори най-висококласните бо- 
нове през изминалите 40 години. 
Отбележете, че боновите цени не се колебаят в същата (инверсна) пропорция, както кал- 



кулираните печалби, защото техният фиксиран падеж (стойността му) от 100% предполага 
умерено въздействие. Макар че за много дълги падежи/зрелости, както е с „Нортън Паси- 
фик“, примера, цени и печалби се променят към ниско/на затваряне към техните същинс- 
ки нива. 
От 1964 записаните движения в двете посоки са заели място във висококласния бонов па- 
зар. Взимането на „първични общински“ (необлагаеми) като един пример, техният доход 
повече се удвои. От 3.2% в януари 1965 на 7% в юни 1970. Техният ценови индекс се срина 
от 110.8 до 67.5 . В средата на 1970 печалбите от висококласни дългосрочни бонове бяха 
по-високи, отколкото по кое да е време в близките 200 години от тази икономическа исто- 
рия на страната. 25 години по-рано, точно преди да започне нашият преситен пазар, боно- 
вите приходи бяха на най-ниската си точка в историята; дългосрочните общински се върна- 
ха на малкия 1%; и индустриалните дадоха 2.40%, сравнено с 4 ½ до 5%, предишно считано 
за нормално. Онези от нас с дълъг опит на Уолстрийт са видели закона на Нютън за „дейст- 
вие и противодействие“ да си работи повторяемо на пазара на акции – най-отбелязваният 
пример е бил покачването в Дау от 64 в 1921 на 381 в 1929,последвано от рекорден колапс 
на 41 в 1932. Но по това време най-широкият пергел се завърта, заема място в обичайно  
положение и бавнодвижещите се висококласни бонове (цените им) и печалбите. Морал, 
т.е. правило в случая: Нищо важно на Уолстрийт не може да бъде изброено да се случи 
точно по същия начин, както се е случило преди. Това представя първата половина на 
нашия любим диктат (израз): „Колкото повече се променя, толкова повече остава съ- 
щото.“  
Ако е виртуално невъзможно да се направят ценностни предсказания относно ценовите 
движения на акции, съвършено невъзможно е да се направи това за боновете. В старо 
време, най-малкото, всеки би могъл често да открие полезен ключ за идващия край на  
препълнен или разреден пазар чрез изучаване на приоритетното действие на бонове, но 
никакви подобни ключове не бяха дадени за идващата промяна в лихвените нива и боно- 
вите цени. Оттук инвеститорът трябва да избере между дългосрочни и краткосрочни инве- 
стиции на базата главно на своите лични предпочитания. Ако той иска да бъде сигурен, че 
пазарните стойности няма да се намалят, неговите най-добри избори са може би америка- 
нските спестовни бонове, серии Е и Н, които са описани вече, стр.93. Или издание ще даде 
5% приход (след първата година), серии Е за до 5 ½ години, серии Н за до 10 години, с га- 
рантирана препродажба (на стойност) или по-добро. 
Ако инвеститорът иска 7.5% сега от добри дългосрочни корпоративни бонове или 5.3% от 
необлагаеми общински, той трябва да е подготвен да ги види колебливи в цената. Банки 
и застрахователни компании имат привилегията за оценяване на високо котиращи се бо- 
нове от този тип на математическата база на амортизиран разход, който сваля пазарните 
цени; не би било лоша идея за индивидуалния инвеститор да направи нещо подобно. 
Ценовите колебания на конвертируемите бонове и преференциалните акции са резултан- 
тни от три различни фактора: (1) вариации в цената на свързаната основна акция, (2) вари- 
ации в кредитната позиция на компанията, и (3) вариации в основните лихвени нива. Мно- 
го добри от конвертируемите издания са били продадени от компании, които имат креди- 
тни рейтинги доста под най-добрите. Някои от тези са лошо повлияни от финансовия на- 
тиск в 1970. Като резултат конвертируеми издания като цяло са били субект на тройни вли- 



яния в настоящите години, и ценови вариации са били необичайно широки. В типичния 
случай затова, , инвеститорът би се разочаровал, ако очаква да открие в конвертируеми- 
те „изходи“ идеална комбинация на сигурността на високо класен бон и ценовата защита 
плюс шанс да се спечели от предимство в цената на основното. 
Може би тук трябва да направим предположение за“дългосрочен бон на бъдещето“. Защо 
не би трябвало ефектите от променливите лихвени нива да бъдат дивидент върху някаква 
практическа и активова база между заемодателя и заемополучателя? Една възможност би 
била да продава дългосрочни бонове с лихвени плащания, които варират с подходящ ин- 
декс на „идващото ниво“. Основните резултати от подобна аранжировка биха били: (1) бо- 
нът на инвеститора винаги би имал принципална стойност от около 100, ако компанията  
поддържа своя кредитен рейтинг, но лихвата получена ще варира, да речем с нивото, пре- 
дложено от конвенционалните нови издания; (2) корпорацията би имала предимството на 
дългосрочния дълг – бивайки освободена от проблемите и разходите на чести подновява- 
ния на рефинансиране – но нейните лихвени разходи биха променили от година на година 
През изминалата декада боновият инвеститор е бил конфронтиран от една дилема с нара- 
стващо значение: Ще избере ли съвършена стабилност на принципалната стойност, но с ва 
риращи и обичайно ниски (краткосрочен план) лихвени нива? Или ще избере фиксиран  
лихвен доход, с вариации (като че ли обикновено надолу) в своята принципна стойност? 
Ако би било добре за повечето инвеститори, ако те биха могли да направят компромис  
между тези екстремуми, и се осигури, че нито тяхната лихвена възвращаемост, нито тях- 
ната принципална стойност ще паднат под поставения минимум през , да речем, 20-годи- 
шен перод. Това може да бъде аранжирано, без голяма трудност, в подходящ бонов дого- 
вор от нова форма. Важна бележка: Относно ефекта, американското правителство е напра 
вило подобно нещо, в комбинация с първоначалните спестовни бонове (такива договори) 
с техните разширения на по-високи лихвени нива. Предложението, което правим тук, би 
покрило по-дълъг фиксиран инвестиционен период, отколкото спестовните бонове, и би  
представило по-голяма гъвкавост в провизиите на лихвеното ниво. Трудно е да се говори 
за неконвертируеми преференциални акции, откакто техният специален облагаем статус 
ги прави сигурни такива, много повече желани владения от корпорациите – напр.застрахо- 
вателни компании – отколкото от индивидуални. По-нискокачествените такива почти ви- 
наги се колебаят в дълъг/широк обхват, процентно, не толкова различно от основните ак- 
ции. Ние не можем да предложим никаква друга забележка относно тях. Табл.16-2 по-до- 
лу, стр. 406, дава някаква информация за ценовите промени на по-нискокласните некон- 
вертируеми преференциални между декември 1968 и декември 1970. Средният упадък 
беше 17%, срещу 11.3% за „Ес енд Пи“ композитен (съставен) индекс на основни акции. 
 
 
Коментар върху Глава 8: 
 
 
„Щастието на онези, които искат да бъдат популярни, зависи от другите; щастието 
на онези, които търсят забавление, се променя(колебае) с настроението извън техния  
контрол; но щастието на мъдрите нараства с техните собствени свободни дейст- 
вия.“   -  Марк Аврелий   



Д-р Джекил и Г-н Пазар 
 
 
През повечето време, пазарът е основно акуратен в ценообразуването на основните ак- 
ции. Милиони купувачи и продавачи се концентрират върху цената, вършейки забележи- 
телно добра работа за оценка на компаниите – средно. Но понякога цената не е правилна. 
В частност, тя е доста грешна. И при това положение ти трябва да разбираш представата на  
Греъм за Г-н Пазар, вероятно най-брилянтната метафора, създавана някога за обясняване 
как акциите могат да бъдат неправилно оценени. Маниакално депресивният г-н Пазар не 
винаги оценява акциите по начина,по който вдъхновеният или частният купувач би оценил 
бизнеса. Вместо това,когато акциите се покачват, той радостно плаща повече, отколкото  
тяхната обективна стойност; и, когато те падат, той е неуморен да ги подбива за по-малко, 
отколкото е тяхната истинска стойност. 
Наоколо ли е още г-н Пазар? Още ли е биполярен? Ти се обзалагаш, че е.  
На 17 март 2000, акцията на „Инктоми Корп.“ удари ново високо ниво от 231.625 долара. 
Откакто се появиха на пазара през юни 1998, дяловете в интернет – ориентираната софту- 
ерна компания бяха спечелили грубо 1900 %. Точно за няколко седмици от декември 1999 
акцията се беше почти утроила. Какво беше това, което направи акциите на компанията 
толкова ценни? Отговорът изглежда очевиден: феноменално бърз растеж. 
За три месеца в края на декември 1999, „Инктоми“ продаде 36 млн.долара в продукти и 
услуги, повече, отколкото за цялата 1998. Ако компанията би могла да поддържа растежа 
си от предишните 12 месеца, за точно 5 следващи години, нейните приходи биха „експло- 
дирали“ от 36 млн. долара на 5 билиона долара на месец. С подобен ръст погледнато, ко- 
лкото по-бързо акцията се е покачила, толкова далеч ни се струва, че тя ще отиде. 
Но в своята „дива любовна връзка“ с акцията на „Инктоми“ г-н Пазар видя (прозря) нещо 
относно бизнеса. Компанията губеше пари – много. Тя беше загубила 6 млн.долара в пос- 
ледното тримесечие. 24 млн.долара в последните 12 месеца, и 24 млн.долара в предход- 
ната година. В своя корпоративен живот компанията никога не беше правила много печал- 
би. Още, на 17 март 2000, г-н Пазар оцени този бизнес на общо 25 билиона долара. (Да, то- 
ва е „билион“, с „б“.) 
И после г-н Пазар изпадна във внезапна, кошмарна депресия. На 30 септември 2002, само 
след 2 и половина години, след удрянето на 231.625 на дял, „Инктоми“-акцията затвори/ 
приключи на 25 цента – колабирайки от обща пазарна стойност от 25 билиона долара на  
по-малко от 40 млн.долара. Беше ли се „разсъхнал“ бизнесът на „Инктоми“? Изобщо не – 
през изминалите 12 месеца компанията беше генерирала 113 млн. долара в приходи.  
Тогава какво беше се променило? Само настроението на г-н Пазар: В ранната 2000 инвести 
торите бяха толкова луди по Интернет, че те оцениха дяловете й на 250 пъти приходите на 
компанията. Сега, както и да е, те биха платили само 0.35 пъти нейните приходи. Г-н Пазар 
беше претърпял метаморфозата от д-р Джекил до г-н Хайд и удряше всяка акция, която го 
беше направила на глупак. 
Но г-н Пазар не беше повече оправдан в своята среднощна сцена, отколкото беше бил в 
маниакалната си еуфория. На 23 септември 2002, „Яху Инк.“ Анонсира, че би купила „Инк- 
томи“ за 1.65 долара на дял. Това беше почти 7 пъти цената на акцията на „Инктоми“ на 30 



септември. Историята ще покаже може би, че „Яху“ направи сделка. Когато г-н Пазар 
прави акциите толкова евтини, не е чудно, че компании са купувани точно под негово 
влияние.  
 
Помисли за себе си 
 
           
Би ли желал с удоволствие да позволиш на освидетелстван лунатик да дойде поне пет 
пъти седмично да ти казва, че би трябвало да се чувстваш точно по начина, по който той 
се чувства? Би ли се съгласил винаги да си еуфоричен, просто защото той е – или жалък/не 
щастен, защото просто той мисли, че би трябвало да бъдеш? Разбира се, че не. Ти би дър- 
жал на твоето право да контролираш емоционалния си живот, базиран на твоя опит и вяр- 
вания (убеждения). Но, когато се случи с техния финансов живот, милиони хора оставят 
г-н Пазар да им казва как да се чувстват и какво да правят – въпреки очевидния факт, че от 
време на време той може да ги подведе. 
В 1999, когато г-н Пазар се държеше с настроение, американските работещи „отправиха“  
средно 8.6% от техните чекове в 401(к) пенсионни планове. Към 2002, след като г-н Пазар 
беше похарчил 3 години, пълнейки акции в черни торби за боклук, средното ниво на конт- 
рибуция беше паднало с близо една четвърт, до само 7%. Колкото по-евтини ставаха акци- 
ите, толкова по-малко запалени ставаха хората да ги купуват – защото те имитираха г-н Па- 
зар, вместо да помислят за себе си.  
Интелигентният инвеститор не би трябвало да игнорира г-н Пазар. Вместо това, той би тря- 
бвало да прави бизнес с него – но само до разширението, че той обслужва неговите инте- 
реси. Г-н Пазар и неговата работа е да те „снабди“ с цените; твоята работа е да решиш да- 
ли това е твое предимство да действаш с тях. Ти не трябва да търгуваш с него, просто защо 
то той постоянно те моли за това.  
Чрез отказване да бъде г-н Пазар твой господар, ти го трансформираш в твой слуга. След  
всичко, дори когато той като че ли разрушава стойности, той ги създава другаде. В 1999, 
„Уилшър 5000 индекс“ – най-голямата мярка на американското представяне на акции – 
спечели 23.8%, чрез технологични и телекомуникационни акции. Но 3743 от 7234 в „Уил- 
шър“индекс паднаха долу по стойност, дори когато средното се покачваше. Докато тези 
акции бяха „по-горещи от капак на кола в рейсинг“, в един августовски следобед, хиляди 
от акциите на „старата икономика“ бяха замръзнали (замразени) в блатото – ставайки по- 
евтини и по-евтини. 
Акцията на CMGL, един „инкубатор“ или холдингова компания за Интернет – стартиращи 
фирми, отиде на удивителните 939.9 % в 1999. В същото време, „Бъркшайър Хедъуей“ – 
холдингова компания , в която Уорън Бъфет (един от най-големите последователи на 
Греъм), притежаваше подобни на „старата икономика“ владения в „Кока-Кола“, „Жилет“ 
и „Уошингтън Пост Ко.“ – падна към 24.9%. 
Но тогава, както толкова често става, пазарът имаше внезапно настроение да „подскочи“. 
Фиг. 8-1 предлага „мостра“ как губещите от 1999 станаха „звезди“ в 2000-2002. 
Както е за онези 2 холдингови компании, CMGL отиде на загуба от 96% в 2000, друга от 
70.9% в 2001, и още 39.8% в 2002 – кумулативна загуба от 99.3%. „Бъркшайър Хедъуей“ 
скочи 26.6% в 2000, 6.5% в 2001, после имаше лека загуба от 3.8% в 2002 – кумулативна 



печалба от 30%. 
 
Можеш ли да победиш професионалистите в тяхната собствена игра? 
 
 
Едно от най-силните виждания на Греъм е това: „Инвеститорът, който си позволява да бъ- 
де въодушевен или глупаво притеснен от необосновани пазарни сривове трансформира 
предимствата си в своите владения и в основни недостатъци.“ 
Какво има предвид Греъм с думите „основно предимство“? Той има предвид, че интелиге- 
нтният отделен инвеститор има пълната свобода да избере дали или не да следва г-н Па- 
зар. Ти имаш на разположение лукса да си позволиш да помислиш за себе си. 
Типичният паричен мениджър, както и да е, няма избор, освен да следва г-н Пазара, във  
всяко негово движение – купуване високо, продаване ниско, марширувайки несъзнателно 
или безмозъчно в неговите крачки. Тук са някои ограничения пред мениджърите на взаим 
ните фондове и други професионални инвеститори: 
*С билиони долари в управлението те трябва да „гравитират“ около най-големите акции – 
единствените такива, които могат да купят в мултимилионни количества, необходими им 
за портфейлите. Така много фондове приключват, владеейки същите няколко „надценени“ 
акции. 
*Инвеститорите трябва да влагат повече пари във фондове, когато пазарът расте. Мени- 
джърите използват тези нови пари в брой да купуват повече акции, отколкото те вече вла- 
деят, движейки цените до дори по-опасни висоти.  
*Ако фондови инвеститори попитат за техните пари обратно, когато падне пазарът, мени- 
джърите може да се принудят да продадат акции да ги осребрят. Точно като фондовете са 
принудени да купуват акции на инфлационни цени в растящ пазар, те стават насилени про- 
давачи и акциите отново падат. 
*Много портфейлни мениджъри взимат бонуси за удрянето на пазара, така че те измерват 
техните възвращаемости срещу бенчмарка като „Ес енд Пи“ 500 – индекс. Ако една компа- 
ния бива прибавена в един индекс, стотици фондове могат да я купят. (Ако ли не, и тази ак 
ция после се „държи добре“, мениджърите изглеждат глупави; от друга страна, ако я купу- 
ват и тя „не се държи добре“, никой не ще ги обвинява.) 
*Нарастващо, фондовите мениджъри се очаква да специализират. Точно както в медици- 
ната, фондовите мениджъри трябва да купуват само акции с „малък ръст“, или само със 
средна стойност, или „голям обхват“ от акции. Ако компанията стане толкова голяма, или 
толкова малка, или толкова евтина, фондът трябва да я продаде – дори ако мениджърът 
обича акцията. 
Така че няма причина да не се справиш като професионалистите. Какво не трябва да пра- 
виш (въпреки всички, които казват, че трябва да го направиш)? Ти не трябва да биеш про- 
фесионалистите в тяхната собствена игра. Те(професионалистите)не могат дори да спече- 
лят тяхната собствена игра! Защо тогава трябва да я играеш изобщо? Ако следваш техните 
правила, ще загубиш – откакто ще приключиш много повече, като роб на г-н Пазар, както 
са професионалистите. 
Вместо това запомни, че интелигентното инвестиране се отнася за това „да контролираш 
контролируемото“. Ти не можеш да контролираш дали акциите или фондовете, които ку- 



пуваш, ще „надвият“ пазара днес, следващата седмица, месец или тази година. В кратък 
план твоята възвращаемост винаги ще е владение на г-н Пазар и неговите приумици. Но 
ти можеш да контролираш: 
*твоите разходи за брокерство, чрез по-рядко търгуване, внимателно и евтино; 
*твоите разходи за собственичество, чрез отказване от взаимни фондове с излишни годи- 
шни разходи; 
*твоите очаквания, чрез реализъм (не фантазии); да предсказваш твоите възвращаемости; 
*твоя риск, чрез решаване колко от активите си ще „залагаш“ в пазара на акции, чрез диве 
рсифициране, и чрез ребалансиране; 
*твоите сметки за данъци и такси, чрез владеене на акции за поне една година, когато е  
възможно, за поне 2 години, да понижиш капиталовите печалби – отговорности (задълже- 
ния); 
*и най-вече (и предимно), твоето собствено поведение 
Ако слушаш финансова телевизия, или четеш повечето пазарни изследвания, ти би си по- 
мислил, че инвестирането е някакъв вид спорт, или война, или опит за оцеляване. Но ин- 
вестирането не е побеждаване на други в собствената им игра. То е за контрола върху се- 
бе си в твоята собствена игра. Предизвикателството за интелигентния инвеститор не е да 
открие акциите, които „ще нараснат“ или „ще паднат“, а по-скоро да се предпази от това 
да бъде най-лошия си враг – от купуване високо, просто защото г-н Пазар казва „Купувай!“ 
и от продаване ниско, просто защото г-н Пазар казва: „Продавай!“. 
Ако твоят инвестиционен хоризонт е дълъг – поне 25 или 30 години – налице е само един 
„качествен“ подход:  Купувай всеки месец., автоматично, и когато можеш, да си го позво- 
лиш. Отделният най-добър избор за това дългосрочно владение е общият индексен фонд 
на пазара на акциите. Продавай само ако се нуждаеш от пари в брой. (за психологически 
тонус и за пописване на твоя „Контракт на инвестиционния собственик“ – който можеш да 
намериш на стр.225.) 
За да бъдеш интелигентен инвеститор, ти трябва да откажеш да съдиш твоя финансов ус- 
пех с това как „букет“ от странници се държат. Ти не си и пени по-беден, ако някой в 
Дъбък или Далас ,или Денвър удря „Ес енд Пи“ 500 и ти – не. На никоя надгробна плоча не 
пише: Той удари пазара. 
Аз веднъж интервюирах група пенсиониращи се в Бока Рейтън, една от най-богатите за пе- 
нсиониране общини във Флорида. Аз попитах тези хора – повечето в 70-те – дали те са уда 
рили пазара през живота си. Някои казаха „да“, други „не“, а повечето не бяха сигурни. По- 
сле един човек каза: „На кой му пука? Всичко,което знам е, че моите инвестиции спечели- 
ха достатъчно за мен да приключа живота си в Бока.“ 
Би ли могло да има по-добър отговор? След всичко казано, цялата част от инвестирането 
не е да се спечелят повече пари, отколкото средното, но да се спечелят достатъчно, за да 
посрещнеш нуждите си. Най-добрият начин да измериш инвестиционния си успех не е 
чрез това дали удряш пазара, а дали имаш финансов план и поведенческа дисциплина, ко- 
ито е вероятно да те заведат там, където искаш да отидеш. Накрая, какво значи да пресе- 
чеш финалната линия, ако не си изпреварил някой друг, а просто си я пресякъл. 
 
Твоите пари и твоят мозък 
 



Защо, тогава, инвеститорите намират г-н Пазар толкова „притегателен“? Като че ли нашите 
мозъци са затормозени да ни въвличат в инвестиционна неприятност?  Хората стават тър- 
сещи модели животни. Психолозите са показали,че ако ти представяш хората със случайна 
последователност – и им казваш, че светът е непредсказуем, въпреки това те ще се опитат 
да предскажат какво следва. В този смисъл, ние знаем, че следващото завъртане на заро- 
вете ще бъде седем, че бейзболният играч е длъжен да удари база, че следващият пече- 
ливш номер в лотарията Пауърбол ще бъде определено 4-27-9-16-42-10 и че тази „гореща“ 
малка акция е следващият Майкрософт. 
Разтърсващото из основи ново изследване показва, че нашите мозъци са дизайнирани да 
представят трендове(тенденции) дори,където биха могли да не съществуват. След като ед- 
но събитие се случи точно 2 или 3 пъти в редицата, регионите на човешкия мозък автома- 
тично очакват то да се повтори. Ако се повтори, естествен химикал, наречен допамин се 
изпуска, наводняващ твоя мозък с нежна еуфория. Така, ако акцията се покачи няколко пъ- 
ти, ти рефлексивно очакваш да продължи да се покачва – и твоята „мозъчна химия“ се про 
меня, както акцията расте, давайки ти „природна висота“ . Ти ефективно ставаш пристрас- 
тен към твоите собствени предсказания.  
Но когато акцията падне, тази финансова загуба „активира“ тази част от мозъка, която пре- 
дизвиква страх и яд и генерира известния „борба или полет“ отговор, който е основен за 
всички примитивни и „крайни“ животни. Просто ако не можеш да предпазиш ритъма на  
сърцето си от това, ти не си дорасъл за интелигентен инвеститор. Всъщност брилянтните 
психолози Дейниъл Канеман и Амо Тверски са показали,че болката от финансовата загуба 
е два пъти повече интензивна, както удоволствието от еквивалентна печалба. Правенето 
на 1000 долара от акция звучи велико, но 1000 долара загуба води до емоционален срив 
повече от два пъти по-силен. Загубата на пари е толкова болезнена, че много хора, депре- 
сирани и ужасени от по-нататъшна загуба, продават „до дъното“ или се отказват да купу- 
ват още. 
Това помага да се изясни защо ние се фиксираме върху суровия магнитуд на пазарния  
упадък и забравяме да поставим загубата в пропорцията. Така е, ако телевизионен репор- 
тер каже“Пазарът се срива.“ Дау е долу 100 точки. Повечето хора инстинктивно треперят. 
Но, при сегашното ниво на Дау от 8000, това е падане само с 1.2%. Сега помисли колко не- 
лепо би прозвучало на ден, когато вън е 81 градуса, телевизионният прогностик да каже: 
„Температурата пада от 81 на 80 градуса.“ Така, и, това също е падане от 1.2%. Когато ти 
забравиш да погледнеш променливите пазарни цени в процентни понятия, толкова е лес- 
но да се паникьосаш от малки вибрации. (Ако имаш декади за инвестиционно време пред 
теб, по-добре е да визуализираш финансовите новини; вж. стр. 222) 
В късните 90-те години, много хора започнаха да се чувстват „на тъмно“ освен ако не са 
проверили неколкократно на ден цените на акциите си. Но, както Греъм поставя нещата, 
типичният инвеститор „би бил по-добре извън, ако акциите му нямат изобщо пазарни за- 
явки; за него тогава ще има психологически трудности, причинени му от други хора и  
грешките им на отсъждане.“ 
 
                                                                            
 
                    Новини, които можеш да използваш 



Акциите се сриват и ти включваш телевизора, за да хванеш последните пазарни новини. 
Но вместо CNBC или CNN, представи си, че можеш да слушаш финансовата мрежа на Бен- 
джамен Греъм. Аудиото не „сграбчва“ известния звън на затварящата камбана; видеото не 
представя брокери, ходещи по пода на фондовата борса като разярени и ядосани хора. Ни 
то тази мрежа те притиска по някакъв начин. Вместо имиджа, който изпълва телевизион- 
ния ти екран, и е фасадата на Нюйоркската фондова борса, с гирлянда „Продава се! 50% на 
маление!“ Като въвеждаща музика, Търнър-Оувърдрайв „Ти не си видял нищо още.“После 
кормчията обявява накратко: „Акциите станаха по-атрактивни още веднъж днес“, като Дау 
падна с 2.5% от тежестта си – четвъртият ден поред, в който акциите поевтиняха. Техноло- 
гичните инвеститори се почувстваха дори по-добре, като „Майкрософт“ загуби 5% за един  
ден; водещи други компании – също – и акциите им станаха по-достъпни. 
 
                                                                            
 
Ако след проверка на стойността на твоето портфолио от акции в 1:24 p.m. ти се чувстваш 
задължен да го провериш отново в 1:37 p.m., задай си следните въпроси: 
*Обадих ли се на агента по недвижимите имоти да проверя пазарната цена на къщата си в 
1:24 p.m.? Обадих ли се отново в 1:37 p.m.? 
*Ако имах тази възможност, бих ли променил цената? Ако това станеше, бих ли избързал 
да продам къщата си? 
*Чрез непроверяване или дори незнаене,пазарната цена на моята къща от минута на мину 
та – предотвратявам ли нейната стойност от покачване във времето? 
Единственият възможен отговор на тези въпроси е разбира се не. И ти би трябвало да пог- 
леднеш твоето портфолио по същия начин. През 10- , 20- или 30-годишен период на инвес- 
тиционен хоризонт , г-н Пазар и по-точно ежедневните му прищевки нямат значение. Във  
всеки случай, който ще инвестира за години, за него падащите цени на акциите са добри 
новини, тъй като те ти осигуряват да купуваш повече за по-малко пари. Колкото по-дълго и 
по-нататък падат акциите, и колкото по-упорито ти купуваш при това падане, толкова пове 
че пари ще направиш накрая – ако останеш твърд до края. Вместо уплаха от разредения 
пазар, ти би трябвало да си въодушевен. Интелигентният инвеститор би трябвало перфек- 
тно комфортно да владее акция или взаимен фонд, дори ако фондовият пазар спира ежед- 
невното предлагане на цени в продължение на 10 години.  
Парадоксално, „ти ще контролираш много повече“, нюросциентологът Антонио Дамазио, 
„ако предположиш колко си извън контрол, т.е. колко не се контролираш.“ Чрез познаване 
твоята биологична тенденция да купуваш високо и продаваш ниско, ти можеш да позво- 
лиш нуждата от доларово усредняване, ребалансиране и подпис на инвестиционен конт- 
ракт. Чрез поставяне повече от портфейла си на постоянен автопилот, ти можеш да се бо- 
риш срещу пристрастеността към предсказване, да се фокусираш върху дългосрочните си 
цели и да си в синхрон с „настроенията“ на г-н Пазар.“ 
 
Когато г-н Пазар ти предлага „лимони“, направи „лимонада“ 
 
Въпреки че Греъм ни учи, че би трябвало да купуваш, когато г-н Пазар вика „Продавай“, 
налице е едно изключение, което интелигентният инвеститор трябва да разбира. Прода- 



ването в разреден пазар може да създаде усещането, че то прави данъчен „срив“. Амери- 
канският вътрешен код на приходите ти позволява да използваш твоите реализирани за- 
губи (каквито и да са сривове в стойността, които ти „заключваш“ чрез продаване твоите 
дялове) да скочиш до 3000 долара в регулярен доход. Нека, да речем,ти си купил 200 дяла 
на „Кока Кола“ акция в януари 2000 за 60 долара за дял – обща инвестиция от 12000 дола- 
ра. Към 2002, акцията беше долу до 44 долара за дял, или 8800 долара за теб – загуба от 
3200 долара.  
Ти би могъл да си направил, каквото повечето хора правят – или да съжаляваш за загубата 
си, или „да плачеш под юргана“, и да искаш това никога повече да не се повтори. Или ти 
би могъл да си „упражнил контрол“. Преди края на 2002, ти би трябвало да си продал вси- 
чки свои дялове, заключвайки на 3200 долара загуба. После, след изчакване на 31 дена на 
IRS – правилата, ти би трябвало да купиш 200 дяла на „Кока Кола“ отново.  Резултатът: 
Ти би редуцирал облагаемия доход към 3000 долара в 2002, и би могъл да използваш ос- 
таващите 200 долара загуба за дохода в 2003. И още по-добре – ти още можеш да владееш 
компания, в чието бъдеще ти вярваш. Но сега ти би владял за почти 1/3 по-малко, отколко- 
то си платил първия път. 
Със субсидирането на твоите загуби от Чичо Сам се създава усещането да продаваш и при- 
ключиш на загуба. Ако Чичо Сам иска да направи г-н Пазар да изглежда логично за сравне- 
ние, „на кого да се оплачем“? 
 
 
Глава 9: Инвестиране в инвестиционни фондове 
 
 
Един курс, отворен за дефанзивния инвеститор е, да постави своите пари в дялове на 
инвестиционна компания. Онези, които са предявими при търсене от собственика, по 
стойност на нетните активи са основно познати като „взаимни фондове“ (или фондове с 
„отворен край“). Повечето от тези са активно продаващи допълнителни дялове чрез про- 
давачите. Онези с непредявими дялове са наричани „със затворен край“- компании или 
фондове. Броят на техните дялове остава относително постоянен. Всички от тези фондове 
от някаква важност са регистрирани от Комисията за сигурност и промяна (SEC),и са субект 
на регулации и контроли. 
Индустрията е много голяма такава. В края на 1970 бяха налице 383 фонда, регистрирани 
от тази комисия, имащи активи общо 54.6 билиона долара. От тези 356 компании с 50.6 
билиона бяха взаимни фондове и с 4.0 билиона бяха 27 компании със затворен край. 
Налице са различни пътища за квалифициране на фондовете. Единият е посредством ши- 
рока дивизия от тяхното портфолио; те са „балансирани фондове“, ако те имат отбелязан 
(основно около 1/3) компонент от бонове, или „фондове от акции“, ако техните владения 
са почти всички основни акции. (Налице са някои други вариации тук, като „бонови фондо- 
ве“, „хеджови фондове“, фондове със записваеми акции“ и др.) Друг е чрез техните цели; 
като тяхната първична цел е за доход, ценова стабилност или капиталова оценка („ръст“). 
Друга връзка е от техния метод на продажба. Фондове на натоварване прибавят продаж- 
бен разход (основно около 9% от стойността на актива при минимално потребление) към 



стойността преди разхода. Други, познати като „фондове на ненатоварване“ , не правят 
подобен разход; мениджмънтите са съдържателни с обикновени инвестиционни такси 
за съхраняване на капитала. Откакто те не могат да плащат комисионни на продавачите, 
размерът на ненатоварване-фондовете трябва да бъде на по-ниската страна. Цените на 
купуване и продаване на фондовете със затворен край не са фиксирани от компании, но 
се променят в отворен пазар, както правят праволинейна корпоративна акция. 
Повечето компании оперират при специални провизии на закона за данък доход, опреде- 
лен да отдели акционерите от двойно облагане на техните приходи. По ефект, фондовете 
трябва да плащат виртуално целия техен доход – т.е. дивиденти и получена лихва, по-мал- 
ко разходи. В допълнение, те могат да плащат техните реализирани дългосрочни печалби 
при продажба на инвестиции – във формата на „капиталови печалби и дивиденти“ – които 
са третирани от акционера, както ако бяха неговите собствени печалби на сигурността. 
(Налице е друга опция тук, която ние допускаме да избегне нещо лошо.“) Почти всички фо- 
ндове имат един клас на сигурност разбиране. Ново „впръскване“ (в смисъл като идея) , 
въведено в 1967, разделя капитализация в преференциален резултат, който ще получи це- 
лия регулярен доход, и капиталов изход или основна акция, която ще получи всички печа- 
лби при продажби на сигурност. (Тези са наречени „фондове с двойна употреба“.) 
Много от компаниите, които поставят тяхната първична цел, е за капиталови печалби, кон- 
центрирани върху потреблението на т.нар. растящи акции; и те често имат думата „ръст“ 
в тяхното име. Някои специализират в определена област, подобно на химикали, авиация, 
задморски инвестиции; това е обичайно отбелязано в техните заглавия. 
Инвеститорът, който иска да направи интелигентно задължение във фондовите дялове 
има така голямо и някакси разнообразие от избори преди него – не толкова различно от 
онези, предложени в пряка инвестиция. В тази глава ние ще се свържем с някои основни 
въпроси като: 

1. Има ли някакъв път, чрез който инвеститорът може да се осигури от по-добри от 
средните резултати чрез избиране на правилните фондове? (Подвъпрос: Какво от- 

   носно фондовете на представяне?) 
2. Ако не, как може да бъде избегнато избирането на фондовете, които ще дадат на 

него по-лошо, отколкото средните резултати? 
3. Може ли да направи интелигентни избори между различни типове фондове – напр. 

балансирани срещу всички акции, с отворен край срещу затворен край, „натоваре- 
ни“ срещу „ненатоварени“? 
 

Инвестиционен фонд – представяне като цяло 
 
Преди да се опитаме да отговорим на тези въпроси, ние би трябвало да кажем нещо от- 
носно представянето на фондовата индустрия като цяло. Свършена ли е добра работа за 
нейните акционери? В на-основния начин, как са се държали фондовите инвеститори, ка- 
кто и онези, които са направили техните инвестиции директно? Ние сме доста убедени, че 
фондовете като агрегирана величина са обслужили полезна употреба. Те са промоцирали 
добри навици на спестяване и инвестиции; те са защитили безброй индивидуалисти срещу 
грешки относно разходите във фондовия пазар; те са донесли на техните доверители дохо- 
ди и печалби с цялостна възвращаемост от основно акции. На сравнителна основа ние би 



трябвало да предположим, че средният индивидуалист, който слага пари изключително 
в дялове в инвестиционен фонд в изминалите десет години, се е държал по-добре, отко- 
лкото средния човек, който е направил потреблението на основни акции директно. 
Последното нещо е може би истина дори ако същностното представяне на фондовете  
като че ли не е било по-добро, отколкото на основни акции като цяло, и дори така разхо- 
дното инвестиране във взаимни фондове може да е било по-голямо, отколкото от директ- 
но потребление.  
Реалният избор на средния индивидуалист не е бил конструирането и придобиването на 
добре балансиран портфейл от основни акции или правенето на същото нещо, малко 
по-скъпо при купуване във фондове. По-вероятно неговият избор е бил спонтанен и доня- 
къде ирационален. Ние не можем да подпомогнем мисленето, и, че средният индивидуа- 
лист, който открива брокерска сметка с идеята за правене на консервативни инвестиции 
в основни акции, е вероятно да открие себе си повлиян от влияния на направлението на  
спекулация и спекулативни загуби; тези изкушения би трябвало да бъдат много по-малко 
за купувача на взаимни фондове.  
Но как са били представени инвестиционните фондове срещу основния пазар? 
Това е някакъв противоположен субект, но ние ще се опитаме да се свържем с просто и  
адекватно обяснение. Табл.9-1 дава някакви калкулирани резултати за 1961-1970 на наши- 
те десет най-големи фондови акции в края на 1970, но избирайки само най-големите от 
всяка управленска група. Тя сумира цялостната възвращаемост на всеки от тези фондове 
за 1961-1965, 1966-1970, и за 1969 и 1970. Ние също даваме средни резултати, базирани 
на сумата на един дял от всеки от десетте фонда. Тези компании са комбинирали активи 
от повече от 15 билиона долара в края на 1969, или около една трета от всички фондове 
на основни акции. По този начин те би трябвало да бъдат представени за индустрията ка- 
то цяло. (На теория, налице би трябвало да бъде отклонение в този лист от страната към 
по-добро, отколкото представянето на индустрията, откакто тези по-добри компании би 
трябвало да са били озаглавени за по-остра експанзия, отколкото останалите, но това не 
би могло да бъде случай в практиката.) 
Някои интересни факти могат да бъдат изведени от тази таблица. Първо, ние откриваме, 
че цялостните резултати на тези 10 фонда за 1961-1970 бяха неоценимо различни от онези 
от „Ес енд Пи“ 500 акции композитно средно (или „Ес енд Пи“425 индустриално фондово 
средно). Но те бяха определено по-добре, отколкото онези на Дау Джоунс. ( Това издига 
интригуващия въпрос защо 30-те гиганта в Дау се държаха „по-зле, отколкото много пове- 
че числени и отделно списък, използван от „Ес енд Пи“.) Втора точка е, че фондовото агре- 
гирано представяне е срещу „Ес енд Пи“индекс, който е подобрил в последните пет годи- 
ни , сравнено с предишните пет. Фондовата печалба скочи малко по-ниско, отколкото „Ес 
енд Пи“ в 1961-65 и малко по-високо, отколкото „Ес енд Пи“ в 1966-70. Третата точка е, че 
има широка разлика между резултатите на индивидуалните фондове. 
Ние не считаме, че индустрията на взаимния фонд може да бъде критикувана за правене- 
то на по-добро, отколкото пазарното като цяло. Техните мениджъри и техните професио- 
нални конкуренти администрират такава голяма порция от всички пазарни основни акции 
какво става на пазара като цяло и трябва основно да се случи (приблизително) със сумата 
от техните фондове. (Отбележете, че тръстовите активи на търговските банки, вкл. 181 би- 



лиона от основни акции в края на 1969; ако ние прибавим към тези основни акции по 
сметки, съхранявани от инвестиционни съветници, плюс 56 билиона на взаимни и подоб- 
ни акции, ние трябва да обобщим, че комбинираните решения на тези индивидуалисти 
много добре определят движенията в средните на акциите, и че движението на стоковите 
средни добре определя фондовите агрегирани резултати.) 
Има ли по-добри, отколкото средните фондове, и може ли инвеститорът да избере тези,  
за да постигне супер резултати за себе си? Очевидно всички инвеститори не биха могли да 
правят това, откакто в този случай ние бихме искали скоро да се върнем обратно, откъдето 
сме тръгнали, с неправенето на нищо от никой друг. Нека определим въпроса първо в оп- 
ростена форма. Защо не би трябвало инвеститорът да открие какъв фонд е направил най- 
добро представяне в голям период години от миналото, определяйки от това, че неговото 
управление е най-способно и затова ще направи по-добро от средното в бъдеще, и да пос- 
тави своите пари в този фонд? Тази идея възниква като по-практична, защото в случай на  
взаимни фондове, той може да постигне това „най-способно управление“ без плащане на 
специална премия за това, срещу други фондове. ( Контрастно, измежду неинвестиращите 
корпорации, най-добре управляваните компании продават на кореспондиращо високи це- 
ни във връзка с техните основни текущи приходи и активи.) 
Очевидността на тази точка прави конфликт през годините. Но нашата табл.9-1, покриваща 
10-те най-големи фонда, отбелязва, че резултатите, показани от топ-пет „представители“ 
от 1961-1965 извежда като цяло през 1966-1970, дори така, две трети от този „комплект“, 
но не го прави така добре, както две от останалите пет. Нашите изследвания отбелязват, 
че инвеститорът в дяловете на взаимни фондове може да счита сравнителното представя- 
не през период от години в миналото, , да речем в последните пет, осигурявайки данните 
да не представят голямо „нагоре“ движение на пазара като цяло. В същностния смисъл ча- 
стично предпочитани резултати могат да бъдат постигнати по неортодоксални начини, ка- 
кто ще бъде демонстрирано в нашата следваща секция на фондове на „представяне“. По- 
добни резултати сами по себе си индикират само че фондовите мениджъри предприемат 
недължими спекулативни рискове, и избягвайки същите, за времето на пребиваване. 
 
„Представяне“ –фондове 
 
Един от новите феномени на настоящите години беше появяването на култа на „предста- 
вяне“ в мениджмънта на инвестиционните фондове (и дори на много тръстови фондове). 
Ние трябва да стартираме тази секция с важна препратка, която не се прилага към голям  
брой на добре създадени фондове, а само към относително малка секция на индустрията, 
която е била повлияна от диспропорционално количество внимание. Историята е достатъч 
но ясна. Някои от онези в „комплекта“ взимат много по-добро от средното (или Дау-резул- 
тати). Те успяват в правенето на това за момент, играейки измерима публичност и допъл- 
нителни фондове да управляват. Целта беше да се легитимират достатъчно; за съжаление 
се появява, че в контекста на инвестирането на наистина измерими фондове, целта не мо- 
же да бъде придружена без измерими рискове. И в относително кратко време рисковете 
идват. 
Няколко от обстоятелствата, придружаващи феномена на „представяне“ , причинен от раз- 



бъркването от онези от нас, чийто опит отива далеч назад – дори до 20-те години на 
миналия век – и чиито възгледи по тази причина, бяха отчетени като старомодни и неа- 
декватни с тази (втора) „Нова ера“. На първо място, и от тази гледна точка, почти всички 
брилянтни представители бяха млади мъже – в техните 30 или 40 години – чийто директен 
финансов опит беше легитимиран към целия продължаващ наситен пазар от 1948-1968. 
Второ, те често играха, както ако определението на „съзвучно инвестиране“ беше, че акци- 
ята, която е вероятно да има добър растеж на пазара в следващите няколко месеца. Това 
доведе до по-големи задължения в по-нови инициативи при цени, съвършено диспропор- 
ционални към техните активи или записани приходи. Те бих могли да бъдат оправдани са- 
мо чрез комбинация от истинска надежда в бъдещите „пасвания“ на тези предприятия с  
една отделна прозорливост в изследването на спекулативен ентусиазъм на неинформира- 
ната публика. Тази секция не ще предложи имената на хората. Но ние имаме всякаква при 
чина да дадем конкретни примери на компании. Фондът на представяне най-вече в поле- 
зрението на обществото несъмнено е „Манхатън Фънд Инк.“, организиран в края на 1965. 
Неговото първо офериране беше от 27 млн.дяла при 9.25 долара до 10 долара за дял. Ко- 
мпанията стартира с 247 млн.долара капитал. Неговият акцент, разбира се, беше върху ка- 
питалови печалби. Повечето от неговите фондове бяха инвестирани в издания, продаващи 
при високи мултипликатори на текущи приходи, неплащащи дивиденти (или много малки 
такива), с големи спекулативни, конкретни ценови движения. Фондът показа цялостна пе- 
чалба от 38.6% в 1967, срещу 11% за „Ес енд Пи“ композитен индекс. Но впоследствие не- 
говото представяне остана далеч от желаното, както е показано в Табл.9-2.  
Портфейлът на „Манхатън Фънд“ в края на 1969 беше неортодоксален най-малкото. Това е 
един изключителен факт, че две от неговите най-големи инвестиции бяха в компании, кои- 
то попаднаха в банкрут в продължение на шест месеца след това, и трета посрещна 
действието на кредиторите в 1971. Друг изключителен факт – акциите на тези компании бя 
ха купени не само от инвестиционни фондове, но и от университетски фондове, тръстови  
департаменти на големи банкиращи институции. Трети изключителен факт беше,че осно- 
вателят – мениджър на „Манхатън Фънд“ продаде своята акция в отделно организирана 
мениджърска компания на друга, голяма за повече от 20 млн.долара в нейната акция; по  
онова време мениджърската компания имаше по-малко, отколкото 1 млн.долара в активи. 
Това е несъмнено едно от най-великите разделения на всички времена между резултатите 
за „мениджър“ и „управлявани“. 
Книга, публикувана в края на 1969 осигури профили на 19 мъже, „които са на върха“ на тъ- 
рсещите игра на управляващите милиони долари, на парите на други хора. Обобщението 
на пазара, че те са млади, някои изкарват повече от милион на година, че са нова финан- 
сова порода, че всички имат обща представа за пазара…Откровено ясна идея на пасването 
на тази топ-група може да бъде постигната чрез оценка на публикуваните резултати на фо- 
ндовете, които те управляват. Подобни резултати са достъпни за фондове, „режисирани“ 
от 12-те до 19 персони, описани в „Паричните мениджъри“. Достатъчно типично е, че те по 
казаха добре в 1966, и брилянтно в 1967. В 1968 тяхното представяне беше още по-добро  
като цяло, но миксирано като индивидуални фондове. В 1969 те всички показаха загуби, 
със само едно управление да се справят по-добре, отколкото „Ес енд Пи“ съставен индекс. 
В 1970 тяхното сравнително представяне беше дори по-лошо, отколкото в 1969. Ние сме  



представили тази картина по реда да отбележим морал, който вероятно може най-добре 
да бъде изразен със старата френска поговорка…(на френски). Светли, енергични хора –  
обичайно доста млади – са обещали да представят чудеса с „парите на други хора“, и да  
станат безсмъртни. Те винаги са били способни да направят това за момент – или най-мал- 
кото са го правили – и те са донесли накрая загуби на тяхното общество. Преди около поло 
вин век „чудесата“ често бяха придружени от манипулация, погрешни корпоративни док- 
лади, капитализационни структури и други полуизмамни финансови практики. Всичко това 
доведе до система за финансов контрол чрез SEC, също както и предупредително отноше- 
ние към основните акции от страна на основната публика. Операциите на новите „парични 
мениджъри“ в 1965-1969 дойдоха малко повече, отколкото една пълна генерация след 
1926-1929. Специфичните грешни практики забраниха след 1929 катастрофата и не бяха по 
вече възстановени – те включиха риска от затворнически присъди. Но в много „ъгълчета на 
Уолстрийт“ те бяха заменени от по-нови средства(техники), които произведоха много подо 
бни резултати накрая. Появи се извънправова манипулация на цените, но и бяха налице 
много други методи за описване общественото внимание върху възможностите за печалба 
от „горещи“ издания. Блокове от „писмени акции“ можеха да бъдат купени доста под зая- 
вената пазарна цена, субект на неприключени рестрикции при тяхната продажба; те биха 
могли незабавно да бъдат изведени в доклади при тяхната пълна пазарна стойност, показ- 
ваща любима и илюзорна печалба. Удивително е как в съвършено различна атмосфера на  
регулации и забрани, Уолстрийт беше способен да дублицира толкова много излишъци и 
грешки на 20-те. Няма съмнение, че ще има нови регулации и нови забрани. Специфични- 
те неща от късните 60-те ще бъдат откровено адекватно забранени от Уолстрийт. Но може 
би е толкова много да се очаква, че склонността да се спекулира ще изчезне някога, или че 
използването на тази склонност ще бъде винаги на“първа линия“. Част от „въоръжението“ 
на интелигентния инвеститор е да знае за тези „Изключително популярни илюзии“, и да  
бъде колкото се може по-далеч от тях. 
Картината на повечето от фондовете по представянето е жалка такава, ако ние стартираме 
след техния частичен запис в 1967. С включените фигури от 1967, тяхното цялостно показ- 
ване не е изобщо бедствено. На тази основа, един от операторите на „Паричните менид- 
жъри“ направи доста малко по-добро, отколкото „Ес енд Пи“ съставен индекс, три напра- 
виха свързано по-лошо, и шест направиха същото. Нека да вземем да проверим друга гру- 
па на представителни фондове – десетте, които направиха най-добро показване в 1967, с 
печалби, ранжирайки от 84% до 301% в онази отделна година. От тях, четири дадоха по- 
добро цялостно четиригодишно представяне, отколкото „Ес енд Пи“ индекс, ако 1967 пе- 
чалбите са включени; и две отличиха индекса в 1968-70. Никой от тези фондове не беше 
голям , и средният размер беше около 60 млн.долара. Така, налице е строга индикация, 
че по-малкият размер е необходим фактор за постигане продължителни извеждащи ре- 
зултати.  
Предишната сметка съдържа имплицитно заключение, че могат да бъдат (налице) специ- 
ални рискове, включващи търсенето на супер представяне от инвестиционни фондови 
мениджъри. Целият финансов опит досега индикира , че големи фондове грижливо упра- 
влявани , могат да произведат най-добре само леко по-добри, отколкото средните резул- 
тати през годините. Ако те са немарливо управлявани, те могат да произведат отделно, но 
широко илюзорни печалби за момент, последвани от опустошителни загуби. Налице са 



примери за фондове, които постоянно са надскочили пазарните средни за, да речем, де- 
сет години или повече. Но тези са били изключение, имащи повечето от техните операции 
в специализирани области, със самоизявяващи се граници върху капитала (заетия) – и не 
основно продаван на обществото. 
 
„Затворен край - срещу отворен край – фондове“ 
 
Почти всички взаимни фондове или такива с отворен край, които предлагат на техните ак- 
ционери правото да осребрят в техните акции при всекидневната оценка на портфейла, 
имат кореспондираща „машинария“ за продажба на нови дялове. При всички случаи по- 
вечето от тях са израсли по размер през годините. Компаниите със „затворен край“ , почти 
всички от които бяха организирани преди дълго време, имат фиксирана капиталова струк- 
тура, и така са се обвързали със свързана доларова важност. Компаниите с „отворен край“ 
се продават от много хиляди енергични и представителни служители по продажбите; дяло 
вете със затворен край нямат по-специално никой заинтересован да ги дистрибутира. Впо- 
следствие е било възможно да продават повечето взаимни фондове на обществото при фи 
ксирана премия от около 9% над стойността на нетния актив, (да се покрие комисионната 
на служителите по продажбите и т.н.) докато мажоритетът на дяловете със „затворен край 
е бил същностно постижим на по-малка, отколкото е тяхната стойност на актива. Ценовата 
отстъпка е варирала между индивидуални компании, и средната отстъпка за групата като 
цяло също е варирала от една дата до друга дата. Фигурите от тази гл.точка за 1961-1970 
са дадени в Табл.9-3. 
Не отнема много прозорливост да се заподозре, че по-ниската относителна цена за тези 
със „затворен край“ е срещу дяловете с „отворен край“; има много малко да направи с ра- 
зликата в цялостната инвестиция (резултатите) между двете групи. Това е така (истина) и е 
индикирано чрез сравнение на годишните резултати за 1961-1970 на двете групи, включе- 
ни в табл.9-3. 
Така ние достигаме до едно от няколкото чисто очевидни правила за избори на инвестито- 
рите. Ако искаш да вложиш пари в инвестиционен фонд, купи групи от дялове със „затво- 
рен край“ при отстъпка, да речем, 10% или 15% от стойността на актива, вместо купуване 
на премия от около 9% над стойността на актива за дялове на компания с отворен край. 
Обобщавайки, че бъдещите дивиденти и промени в активовите стойности продължават да 
бъдат приблизително същите, за двете групи, ти ще постигнеш така около една пета пове- 
че за твоите пари от дяловете със „затворен край“. 
Търговецът на взаимен фонд ще бъде бърз да преброи с аргумента: „Ах, ако притежаваш 
дялове със „затворен край“, ти никога няма да бъдеш сигурен за каква цена да ги прода- 
деш. Отстъпката може да бъде по-голяма, отколкото е днес, и ти ще пострадаш от по-ши- 
рокото покритие (разпростиране). С нашите дялове ти е гарантирано правото да обърнеш 
твоите дялове на 100% от стойността на актива, никога по-малко.“ Нека оценим този аргу- 
мент като добро упражнение по логика и чисто основно чувство. Въпрос: Обобщавайки,че 
отстъпката в дялове със „затворен край“ се разширява, колко вероятно е, че ти ще бъдеш 
по-зле с онези дялове, отколкото с противоположния еквивалент (потреблението му) наю 
дялове с „отворен край“? 
Това изисква малка аритметика. Обобщавайки, че инвеститор А купува някои дялове с от- 



ворен край на 109% от стойността на актива, и инвеститор Б купува дялове със „затворен  
край“ на 85%, оттук, плюс 1 ½% комисионна. И двата вида дялове печелят близо 30% от та- 
зи активова стойност в, да речем, четири години, и приключва със същата стойност, както в 
началото. Инвеститор А изисква своите дялове при 100% от стойността, губейки 9%-тната  
премия. Неговата цялостна възвращаемост за периода е 30% по-малко, 9% или 21% от ак- 
тивовата стойност. Това, обърнато, е 19% от неговата инвестиция. Колко трябва инвеститор 
Б да реализира от своите дялове със „затворен край“ да постигне същата възвращаемост 
от инвестицията си, както инвеститор А? Отговорът е 73%, или отстъпка от 27% от активова- 
та стойност: С други думи, човекът със „затворен край“ би могъл да страда от разширяване  
от 12 точки в пазарната отстъпка (около двойно) преди неговата възвращаемост да падне 
до онази на „отворения край“ инвеститор. Една противоположна промяна в този магнитуд 
се е случвала рядко, ако някога, в историята на дяловете със затворен край. Оттук е много 
невероятно, че ти ще постигнеш по-ниска цялостна възвращаемост от представителната 
със „затворен край“ компания, купена на отстъпка, ако нейното инвестиционно представя- 
не е приблизително еквивалентно на онова на представителния взаимен фонд. Ако малък 
„натоварен“ или „ненатоварен“ фонд е определен за такъв с обичайните 8 ½% товари, пре- 
димството на „затворения край“ инвестиране е, разбира се, намалено, но остава едно пре- 
димство.  
Фактът, че няколко фонда „със затворен край“ се продават на премии, по-големи, отколко- 
то истинските 9% разход за повечето взаимни фондове, въвежда отделен въпрос за инвес- 
титора. Радват ли се тези премиални компании на супер управление със съответна доказа- 
на стойност, и относно цените си? Ако отговорът е видян в сравнителните резултати за ми- 
налото (5 или 10 години), отговорът ще се появи като „не“. Три от шестте премиални компа 
нии имат основно чужди инвестиции. Основно е вариацията в цените в период от няколко 
години; в края на 1970 един продаде на една четвърт от нейното „високо“, друг – на 1/3,  
друг – на по-малко от половината. Ако считаме, че 3 местни компании продават над акти- 
вовата стойност, ние намираме, че средната от от тяхната десетгодишна цялостна възвра- 
щаемост беше някакси по-добра,отколкото онази от 10 дисконтови фонда; но и обратното 
беше истина в последните 5 години. Едно сравнение на 1961-1970 запис на „Леман Корп.“ 
и „Америкън Дженъръл Инвестърс“, 2 от нашите най-стари и най-големи компании със  
„затворен край“, е дадено в Табл.9-5. Една от тях продаде 14% над и други 7.6% под нейна 
та нетна активова стойност в края на 1970. Разликата в цената на нетно активовите взаимо- 
отношения не се появи предупредена от тези фигури. 
 
Инвестиции в балансирани фондове  
 
23-те балансирани фонда покриха във „Вирджиния Рипорт“ между 25% и 59% от техните 
активи в преференциални акции и бонове, средно точно 40%. Балансът беше направен в 
основни акции. Той би се появил по-логично за типичния инвеститор да направи своите 
бонов тип инвестиции директно, по-скоро, отколкото да ги има във форма на инвестиция 
във взаимен фонд. (и такова задължение) 
Средният доход и такава възвращаемост, показана от тези балансирани фондове в 1970 
беше само 3.9% на година от активовата стойност, или, да речем 3.6% от офертната цена. 
По-добрият избор за боновия компонент би бил употребата на САЩ – спестявания-бонове 



или корпоративни бонове, оценени А или по-добре, или необлагаеми бонове, за порт- 
фейла на инвеститора. 
 
Коментар върху Глава 9: 
 
Учителят пита Били Боб: „Ако имаш 12 овце и една прескочи през оградата, колко овце 
ще ти останат?“ 
Били Боб отговаря: „Николко.“ 
„Добре“, казва учителят, „ти сигурно не знаеш да вадиш.“ 
„Може би не“, отговаря Били Боб, „но аз по дяволите съм сигурен, че познавам моята 
овца.“ 
                             Стара тексаска шега 
 
 
Почти перфектно 
 
 
Чисто американско създание, взаимният фонд беше представен в 1924 бивш търговец на 
алуминиеви чинии и тигани на име Едуард Лефлер. Взаимните фондове са доста евтини, 
много удобни, главно диверсифицирании, професионално управлявани, и тясно регулира- 
ни при някои от провизиите на закона за федералните сигурности. Чрез правенето на ин- 
вестирането лесно и достъпно за почти всеки, фондовете са прибрали някакви 54 млн. аме 
рикански семейства (и милиони повече по света) в инвестиционна вълна – може би най-го 
лямото предимство във финансовата демокрация, постигано някога. 
Но взаимните фондове не са перфектни; те са почти перфектни, и в тази дума е цялата раз- 
лика. Поради тяхната неперфектност, повечето фондове не представят пазара, не го „побе- 
ждават“, натоварват извънредно техните инвеститори, създават данъчни главоболия и  
страдат от хронични „усуквания“ в представянето. Интелигентният инвеститор трябва да 
избере фондове с голяма загриженост, за да избегне приключване с голяма „дебела“ бър- 
котия.  
 
Върхът на класациите  
                                  
Повечето инвеститори просто купуват фонд, който расте бързо, с предположението, че то- 
ва ще продължи. И защо не? Психолозите са показали, че хората имат вродена склонност 
да вярват, че дългият период може да бъде предсказан от дори кратки серии изходни резу 
лтати.  
Нещо повече, ние знаем от собствен опит, че някои водопроводчици са далеч по-добри от 
други, че някои бейзболни играчи е много по-вероятно да направят хоум-рън, че любимия 
ни ресторант предлага по-добра храна, и че интелигентните деца имат по-добри оценки. 
Умения и опит ,и усилена работа се виждат, възнаграждават и повтарят – навсякъде около 
нас. Така, ако фондът „удари пазара“, нашата интуиция ни казва да го пазим.“ 
За съжаление, на финансовите пазари, късметът е по-важен от уменията. Ако един мени- 
джър се случи на правилното място на пазара в точното време, той ще изглежда брилянт- 



но – но не може да се определи колко често. Фиг.9-1 показва какво стана с „най-горещите 
фондове“ в 1999. 
Това е още едно напомняне, че най-горещият пазарен сектор – в 1999 – беше технология- 
та – често студена като течност нитроген , със заслепяваща скорост и без предупреждение. 
И това е забележка, че купуването на фондове, базирано чисто на тяхното минало предста- 
вяне е едно от най-глупавите неща, които един инвеститор може да направи. Финансовите 
гурута изследват представянето на взаимните фондове за поне половин век, и те са устано 
вили следните неща: 
*средният фонд не вдига акциите достатъчно добре да преодолеят разходите в изследва- 
нето и търгуването с тях; 
*колкото по-високи са фондовите разходи, толкова по-ниска е възвращаемостта им; 
*колкото по-често фондът търгува своите акции, по-малко печели; 
*високо „подвижни“ фондове, които подскачат нагоре и надолу повече от средното, е ве- 
роятно да останат такива; 
*фондове с високи минали възвращаемости е малко вероятно да останат „победители“ за 
дълго. 
Твоите шансове за избор на максимално представящи се фондове в бъдеще на базата на 
техните възвращаемости в миналото са толкова високи, колкото шансовете, че Голямата 
стъпка и Сноумън заедно ще се появят в розови балетни пантофи на следващото коктей- 
лно парти. С други думи – те не са нула, но много ниски. (вж.стр.255) 
Но налице са също добри новини. Първо, разбирането защо е толкова трудно да се открие 
добър фонд ще Ви помогне да станете интелигентен инвеститор. Второ, докато миналото е 
лош пророк за бъдеща възвращаемост, налице са други фактори, които можеш да използ- 
ваш да повишиш твоите шансове за откриване на добър фонд. Накрая, фондът може да 
предложи отлична стойност, дори ако тя не „удря пазара“ – чрез осигуряване на икономи- 
чен път да диверсифицираш владенията си, и чрез освобождаване на време за всички дру- 
ги неща, които ти би предпочел да бъдат направени, отколкото за купуване на твоите соб- 
ствени акции. 
 
Първите ще бъдат последни 
 
Защо не могат повечето фондове да останат „победители“? 
Колкото по-добре се представя фондът, толкова повече обстоятелства срещат инвеститори 
те в него: 
*Мигриращи мениджъри – Когато купуващият акции като че ли докосва Мидас, всеки иска 
от него, вкл. конкурентните фондови компании. Ако сте купили „Трансамерика Премиър  
Екуити Фънд“, за кеш, с уменията на Глен Бикърстаф, който спечели 47.5% в 1997, вие сте 
били „неудачници“. TCW го изхвърли в средата на 1998 да стартира своя TCW Галилей Се- 
лект Екуитис Фънд“, и „Транс америка Фънд“ легна на пазара в три от следващите четири 
години.  
*Активов елефантизъм (недомислие). Когато фонд печели високи възвращаемости, инвес- 
титорите отбелязват, често наливайки млн. долари за седмици, ниска. Това оставя фондо- 
вия мениджър с нови избори – всички от тях лоши. Той може да държи тези пари сигурни 
за „дъждовни дни“, но тогава ниските възвращаемости или кеш ще „сринат“ резултатите  



на фонда, ако акцията продължи да расте. Той може да сложи новите пари в акции, които 
вече притежава, които вероятно вече са отишли нагоре, откакто за пръв път ги е купил и 
ще станат опасно преоценени, ако той ги напомпва с милиони долари повече. Или той мо- 
же да купи нови акции, които не ги е харесвал достатъчно, добре да ги владее – но той ще  
трябва да ги изследва и да ги „поглежда с едно око“; да има предвид далеч повече компа- 
нии. Накрая, когато стомилионният „Нимбъл Фънд“ поставя 2% от активите си (или 2 млн. 
долара) в „Миноу Корп.“, акция с обща пазарна стойност от 500 млн.долара, той купува по- 
малко, отколкото половината от 1% от „Миноу“. Но ако горещо представяне поглъща „Ни- 
мбъл Фънд“, до 10 билиона долара, тогава една инвестиция от 2% от неговите активи би 
била общо 200 млн.долара – почти половината от „входящата стойност“ на „Миноу“; ниво 
на собственост, което не е дори допустимо по Федералния закон. Ако портфейлният мени- 
джър на „Нимбъл“ още иска да владее малки акции, той ще трябва да разпростре парите 
си върху далеч повече компании – и вероятно приключва „разстилането“ на своето внима 
ние толкова фино (тънко). 
Никаква забавна работа. Някои компании специализират в „инкубатиране“ техните фондо- 
ве – тест-драйвинг отделно преди публичната им продажба. (Типично, единствените акци- 
онери, са работещи и афилиати на фондовата компания). Чрез поддържането им спонсо- 
рът може да използва инкубационни фондове като „гвинейски свине“ за рискуване или, ко 
ито работят най-добре с малки суми пари, като купуване на истински акции или „остро тъ- 
ргуване“ от инициални публични оферти. Ако тази стратегия успее, фондът може да прив- 
лече обществени инвеститори „от масата“ чрез публичност на неговите възвращаемости. 
В други случаи, фондовият мениджър „лавира“ или пропуска управленските такси, повиша 
вайки нетната възвращаемост – после събира таксите по-късно след високите възвращае- 
мости, привлекли много потребители. Почти без изключение, възвращаемостите на инку- 
батираните и „такса изгладени“ фондове са затънали в посредственост, след като външни 
инвеститори наливат милиони долари в тях. 
*Нарастващи разходи. 
Това често струва повече да търгуваш акции на много големи блокове, отколкото на малки 
такива; с по-малко купувачи и продавачи, трудно е да направиш комбинация (пасване). 
Фонд със 100 млн. долара в активи би могъл да плати годишно 1% в търговски разходи. Но 
ако високите възвращаемости изпращат фондовото „набъбване“ до 10 билиона долара, 
неговите търговии биха могли лесно да изядат поне 2% от тези активи. Типичният фонд дъ- 
ржи на своите акции за само 11 месеца по време, така че търговските разходи изяждат въ- 
звращаемостта като корозивна киселина. В същото време, други разходи на скачащ фонд 
рядко падат – и понякога дори се покачват – както активите растат. С операционни разхо- 
ди, средно 1.5%, и търговски разходи около 2%, типичният фонд трябва да „удари“ пазара 
с 3.5% на година. 
*“Овчо поведение“. 
Накрая, веднъж след като фондът е станал успешен, неговите мениджъри трябва да станат 
имитативни. Колкото фондът расте, неговите такси стават по-утежняващи, правейки него- 
вите мениджъри „да пробият лодката“. Истинските рискове, които мениджърите трябва да 
генерират, тяхната висока възвращаемост би могла да „отхвърли“ инвеститорите и със съо 
тветните последствия. 



Така най-големите фондове „носят сърце“, идентично с това на „прехранена овца“, която 
гази в калната локва, произнасяйки „баа“ в същото време. Почти всеки ръстов фонд при- 
тежава „Сиско“ и „Дженъръл Илектрик“, и „Майкрософт“, и „Пфайзър“, и „Уол-Март“; и в 
почти идентични пропорции. Това поведение е толкова превалентно, че финансовите учи- 
тели просто го наричат „овцедушие“. Но чрез протекция на техния собствен доход, фондо- 
вите мениджъри правят компромис с тяхната способност да произвеждат високи възвра- 
щаемости за техните външни инвеститори. 
Фиг.9-2. Тръбата на фондовото представяне. 
                                                                            
 
Поглеждайки назад към 31 декември, 2002, колко американски фондове с акции са били 
„Вангард 500 Индекс Фонд“? 
 
                           Една година: 
                  1186 от 2423 фонда (или 48.9%) 
                           Три години: 
                  1157 от 1944 фонда (или 59.5%) 
                           Пет години: 
                   768 от 1494 фонда (или 51.4%) 
                           Десет години: 
                   227 от 728 фонда (или 31.2%) 
                           Петнайсет години: 
                   125 от 445 фонда (или 28.1%) 
                           Двайсет години: 
                    37 от 248 фонда (или 14.9%) 
 
                                                                             
Източник: Липър Инк. 
 
       
Поради техните „тлъсти“ разходи и лошо поведение, повечето фондове пропуснаха да спе 
челят своето „задържане на пазара“. Не е учудващо, че високи възвращаемости са близо,  
колкото „незамразена риба“ (в смисъл „вмирисана“). Нещо повече, колкото времето мина 
ва, техните излишни разходи оставят повечето фондове далеч назад,както фиг.9-2 показва. 
Какво тогава би трябвало да направи интелигентният инвеститор? 
Първо, да разпознае, че в индексен фонд, който притежава всички акции на пазара, през 
цялото време, без никаква претенция да бъде способен да селектира най-добрите и избе- 
гне най-лошите, ще удари повечето фондове през дълъг период от време. (Ако твоята ком- 
пания не предлага нискоразходен индексен фонд в твоя 401(к), организирай своите колеги 
и направи петиция да се добави такъв.) Неговите работни разходи са 0.2% годишно, и годи 
шни търговски разходи от само 0.1% - дават на индексния фонд непоклатимо предимство. 
Ако акциите генерират, да речем, 7% годишна възвращаемост през следващите 20 години, 
нискоразходен индексен фонд като „Вангард“ ще върне точно под 6.7%. (Това би обърна- 
ло 10000 долара инвестиция в повече от 36000 долара.) Но средният фонд с акции с него- 



вите 1.5% в оперативни разходи и грубо 2% в търговски разходи, ще бъде щастлив да спе- 
чели 3.5% годишно. Това ще обърне 10000 долара точно в под 20000 долара – или близо 
50% по-малко, отколкото резултатите от индексния фонд.) 
Индексните фондове имат само един отбелязан недостатък: Те са скучни. Ти никога не ще 
можеш да отидеш на барбекю и „да се грижиш“ колко притежаваш в топ-представителен 
фонд в страната. Ти никога не ще можеш „да удариш“ пазара, защото работата на индекс- 
ния фонд е да пасне на пазарната възвращаемост , не да я надвиши. Твоят индексен фонд- 
мениджър не е вероятно „да хвърли зара“ и да заложи, че следващата индустрия ще бъде 
телепортирането, или някакви уебсайтове, или клиники за отслабване чрез телепатия; фо- 
ндът винаги ще притежава всяка акция, не точно временното предположение на мени- 
джъра. Но, с течение на времето, разходното предимство на инвестирането ще продължи 
да нараства безспирно. Дръж един индексен фонд в продължение на 20 години или пове- 
че, добавяйки нови пари всеки месец и ти ще бъдеш винаги сигурен в победата над мно- 
зинството професионални и индивидуални инвеститори. Късно през живота си, Греъм „из- 
дигна“ индексните фондове, като най-добрия избор за индивидуални инвеститори, както 
направи Уорън Бъфет. 
 
„Биейки“ таблиците (цифрите) 
 
Когато прибавиш всички техни недостатъци (опасности), не е чудно, че толкова малко фон- 
дове „бият“ индексния, но все пак някои го правят. Какви качества имат те основно? 
*Техните мениджъри са най-големите акционери. 
Конфликтът на интересите между какво е най-добро за фондовите мениджъри и какво е 
най-добро за инвеститорите е преодолян, когато мениджърите са измежду най-големите 
собственици на дялове на фонда. Някои фирми, като „Лонглийф Партнърс“ дори забраня- 
ват на своите работещи да владеят каквото и да било извън техните собствени фондове. 
В „Лонглийф“ и други фирми, мениджърите владеят толкова много (напр. „Дейвис“ и ФПА) 
от фондовете, че е вероятно да управляват парите ти като свои. Намалявайки шансовете за 
покачване на таксите. Твърдението на фонда и твърдението за допълнителна информация 
и двете достъпни от сигурностите и Фондовата комисия през EDGAR – база данни, „отклю- 
чват“ дали мениджърите владеят поне 1% от дяловете на фонда. 
*Те са евтини. 
Един от основните митове във фондовия бизнес е, че „ти взимаш/получаваш за каквото  
плащаш“ – тази висока възвращаемост е най-доброто оправдание за по-високите такси. 
Налице са 2 проблема с този аргумент. Първо, не е вярно; декади от изследвания са дока- 
зали, че фондове с по-високи такси печелят по-малко през времето. Второ, високите въз- 
вращаемости са временни, докато високите такси са почти постоянни като гранит. Ако, ку- 
пувайки фонд заради „горещите възвращаемости“, ти може би ще приключиш „с празни 
ръце“, но твоите разходи за владеене на фонда са почти сигурно високи и не падат, както 
го правят възвращаемостите. 
*Те се стремят да бъдат различни. 
Когато Питър Линч „скочи“ „Фиделити Магелан“, той купи каквото му се струваше евтино, 
независимо какви други фондови мениджъри владееха. В 1982 неговата най-голяма инве- 
стиция беше „Трежъри Бондс“; точно след това той направи „Крайслър“ негово владение, 



дори когато повечето експерти очакваха автомобилостроителят да банкрутира; после, в 
1986, Линч вложи почти 20% от „Фиделити Магелан“ в чужди акции като „Хонда“, Норск 
Хидро, и „Волво“. Така че преди да купиш американски фонд с акции, сравни владенията 
от последния доклад с „Ес енд Пи“ 500 индекс; ако те изглеждат като глупости,пазарувай 
друг фонд.  
*Те „затръшнаха вратата“. 
Най-добрите фондове често приключват/затварят за нови инвеститори – позволявайки са- 
мо техните съществуващи акционери да купуват повече. Това предотвратява „изхранване- 
то“ на нови купувачи, които искат да отидат на върха и защитава фонда от „активовия сло- 
низъм“ („затлъстяване“ – прен.). Това е също сигнал, че фондовите мениджъри не влагат 
техните собствени портфейли отделно от вашите. Но затварянето трябва да стане преди, а 
не след като фондът експлодира по размер. Някои компании със забележителен доклад за 
„затваряне на парите“ са „Лонглийф“, „Нюмърик“, „Оукмарк“, „Ти Роуи Прайз“, „Вангард“ 
и „Уосеч“. 
*Те не рекламират. 
Точно както Платон казва в „Републиката“, че идеалните играчи/управляващи са тези, кои- 
то не искат да управляват, най-добрите фондови мениджъри често се държат, както ако те 
не искат вашите пари. Те не се появяват постоянно по финансова телевизия или „горещи“ 
реклами за тяхната номер едно възвращаемост. Стабилният малък „Мейнс енд Пауър  
Гроут Фънд“ дори нямаше уебсайт до 2001 и още продава дяловете си само в 24 щата. „То- 
рей Фънд“ никога не е пускал реклама „на дребно“, от своето създаване в 1990. Какво дру- 
го трябва да имате предвид? Повечето фондови купувачи гледат миналото представяне пъ 
рво, после репутацията на мениджърите, после рисковаността на фонда, и накрая, ако изо- 
бщо го гледат – разходите на фонда. 
Интелигентният инвеститор гледа същите неща, но в обратен ред. 
Откакто фондовите разходи са далеч по-предсказуеми, отколкото неговото бъдеще и риск, 
т.е. възвращаемост, ти би трябвало да си направил твоя „първи филтър“. Няма добра при- 
чина дори да плащаш повече, отколкото тези нива на годишни работни разходи, чрез фон- 
дова категория: 
   Облагаеми и общински бонове – 0.75% 
   Американски активи (големи и средни акции) – 1.0% 
   Висока печалба (упадъчни бонове) – 1.0% 
   Американски активи( малки акции) – 1.25% 
   Чужди акции – 1.50% 
Следващо, оценете риска. В своя проспект (или „наръчник на купувача“), всеки фонд тряб- 
ва да покаже бар-графика, показваща най-лошата загуба през календарното тримесечие. 
Ако не можеш да губиш най-малко толкова количество пари в три месеца, отиди другаде. 
Също е ценно проверяването на рейтинга на фонда в „Морнинг стар“. Водещо инвестици- 
онно изследване (такава фирма), „Морнинг стар“ награждава със „звезди“ фондове, бази- 
рани на колко риск носят, за да спечелят своите възвращаемости (една „звезда“ е най-ло- 
шо, пет „звезди“ е най-добре.) И, просто като минал опит сам по себе си, тези „звезди“ни 
връщат обратно във времето; те ти казват кои фондове са били най-добре, не кои ще бъ- 
дат най-добре. Петзвездните фондове ,всъщност, имат „навик“ да се представят по-зле от 
еднозвездните фондове. Така че първо намерете нискоразходен фонд, чийто мениджъри 



са основни акционери, загрижени и стремящи се да бъдат различни, не надценяват въз- 
можните възвращаемости, и са показали воля да „хлопнат кепенците“ преди да станат из- 
вънредно големи (фондовете). После, и само тогава, се консултирайте с „Морнинг стар“ 
рейтинг.  
Накрая, погледнете миналото представяне, че то е само блед оракул/пророк за бъдещи  
възвращаемости. Както вече видяхме, вчерашните „победители“ често стават „утрешни- 
те губещи“. Но изследователите са показали, че едно нещо е почти сигурно: „вчерашните 
губещи“ почти никога не стават „утрешни победители“. Така че избягвайте фондове със 
същностно жалко минало – по-специално, ако те имат годишни разходи над средните. 
 
Затвореният свят на фондовете със „затворен край“ 
 
Фондовете на акции със „затворен край“ макар и популярни през 80-те, бавно атрофираха. 
Днес налице са само 30 местни такива фонда, много от тях търгуващи само няколкостотин 
дяла на ден, с високи разходи и лоши стратегии (като „Морган фън Шеърс“, който специа- 
лизира в акции на навик-формиране (такива индустрии), като казина, и цигари. Изследва- 
не на експерта по фондове „със затворен край“ Доналд Касиди от „Липър Инк.“, подсилва 
по-раншните изследвания на Греъм:  Диверсифицирани фондове с акции „със затворен 
край“ и такива, търгуване при отстъпка да „бие“ онова търгуване при премия, но и да имат  
по-добра възвращаемост , отколкото средния взаимен фонд „с отворен край“. За жалост, 
както и да е, диверсифицирани фондове с акции със „затворен край“ не са винаги достъп- 
ни при отстъпка, каквато се е получила при „застрашен пазар“. Но налице са стотици боно- 
ви фондове „със затворен край“, по-специално със силни избори, достъпни в общинската 
бонова област. Когато тези фондове търгуват при отстъпка, тяхната печалба е усилена и те  
могат да са атрактивни, толкова дълго, както техните годишни разходи са под стандартите, 
листвани по-горе. 
Новата „порода“ на променливо/разменно – търгувани индексни фондове може да бъде  
ценно изследване също така. Тези нискоразходни ETFs понякога предлагат единствените 
значения, чрез които един инвеститор може да спечели вход към тесния пазар, като да ре- 
чем, компании, базирани в Белгия или акции в полупроводниковата индустрия. Друг инде- 
ксен ETFs предлага много по-обширно пазарно изложение. Както и да е, те са основно не- 
подходящи за инвеститори, които желаят да добавят пари редовно, тъй като повечето бро- 
кери ще натоварят с отделна комисионна върху всяка нова инвестиция, която правиш. 
 
Знай кога да „архивираш“ фонда (да го „сгънеш“) 
 
Веднъж след като притежаваш фонд, как можеш да кажеш кога е време да продаваш? 
Стандартният съвет е да отстраниш фонда, ако той губи от пазара (или подобни портфей- 
ли) за една или две? – а ако са три? – години в редицата поред. Но този съвет не е актуа- 
лен. От неговото „раждане“ в 1970 до 1999, „Секвоя Фънд“ падна под „Ес енд Пи“500 ин- 
декс в 12 от 29 години – или повече от 41% от времето. Още „Секвоя“ печели повече от 
12500% през този период, срещу 4900% за индекса. 
Представянето на повечето фондове става лошо просто, защото типът акции, които те пре- 



дпочитат, временно е неактуален. Ако си наел мениджър да инвестира в отделен път, 
защо го уволняваш за правенето каквото е обещал? Чрез продаване, когато стилът на ин- 
вестиране е демодиран, ти не само приключваш на загуба, но и се предпазваш от възста- 
новяване. Едно изследване показа, че инвеститорите във взаимни фондове са помогнали 
да паднат техните собствени фондове с 4.7% годишно от 1998 до 2001 – просто чрез купу- 
ване „високо“ и продаване „ниско“. 
И така, кога би трябвало да продаваш? Тук са няколко определени „червени флага“: 
*остра и неочаквана промяна в стратегията – подобна на „стойност“ фондово зареждане с 
технологични акции в 1999 или на „растеж“ фондово купуване тонове застрахователни ак- 
ции в 2002; 
*повишаване в разходите – твърдейки, че мениджърите „пълнят техните собствени джобо 
ве“; 
*големи и чести данъчни сметки – генерирани от излишно търгуване; 
*внезапни „еретични“ (крайно лоши) възвращаемости – както когато предишен консерва- 
тивен фонд генерира голяма загуба (или дори произвежда гигантска печалба). 
 
                                                                            
 
                 Защо ние обичаме нашите quija бордове 
 
Повярвайте –или дори се надявайте – че ние можем „да сграбчим“ най-добрите фондове 
на бъдещето. Да ги накараме да направят така, че да се чувстваме по-добре. Това ни дава 
ласкателна сензация, че ние сме натоварени от собствената си инвестиционна съдба. Това 
„Аз контролирам тук“ усещане е част от човешката природа; това е, каквото психолозите 
наричат „свръхповерителност“. Тук са само няколко примера за това как работи: 
*В 1999 сп. „Пари“ попита повече от 500 човека дали техните портфейли са „ударили“ па- 
зара. Един от всеки четири каза „да“. Когато попитахме да определят техните възвращае- 
мости, както и да е, 80% от онези инвеститори докладваха печалби, по-ниски, отколкото  
пазарните. (4% нямаха идея колко техните портфейли се покачиха – но бяха сигурни, че са 
„ударили“ пазара по някакъв начин.) 
*Шведско изследване попита шофьори, които са били в няколко автомобилни катастрофи 
да оценят техните собствени умения зад волана. Тези хора, вкл. някои от полицията, бяха 
открити отговорни за инцидентите и други, които бяха толкова лошо наранени, но те отго- 
вориха на изследване от болничните легла – че те бяха шофьори, по-добри от средния шо- 
фьор. 
*В проучване от късната 2000, „Тайм“ и Си Ен Ен попитаха повече от хиляда вероятни гла- 
суващи дали те мислеха, че бяха в топ 1% от популацията по доход. 19% се поставиха изме- 
жду най-богатите 1% от американците. 
*В късната 1997 изследване от 750 инвеститори откри, че 74% вярваха, че техният взаимен 
фонд ще бие същностно „Ес енд Пи“ 500 всяка година – дори ако повечето фондове пропу- 
снат да „ударят“ „Ес енд Пи“500 в дългосрочен план и много пропуснат да бият „Ес енд Пи“ 
в коя да е година. 
Докато този вид оптимизъм е нормален белег на здравия психически, това не го прави доб 
ра инвестиционна политика. Трябва да се има предвид, че да се вярва, че може да се пред 



скаже нещо само ако то е всъщност предсказуемо, т.е. подлежи на предсказване. Освен 
ако не си реалистичен, твоето запитване към егото ти ще приключи със самоубийство, т.е. 
собственото ти поражение. 
                                                                            
 
Както един инвестиционен консултант, Чарлс Елис, поставя нещата, „Ако не си подготвен 
да се ожениш, недей се жени.“ Фондовото инвестиране не е по-различно. Ако не си подго- 
твен за фонд или поне три лоши години, ти не би трябвало да купуваш от фонда (на първо 
място). Вниманието и търпението е отделното най-мощно оръжие на фондовия инвести- 
тор.  
 
 
Глава 10: Инвеститорът и неговите съветници 
 
Инвестирането на пари в сигурности е уникално измежду бизнесоперациите и това, че то 
е почти винаги базирано в някаква степен на съвет, получен от другите. 
Голямото „количество“ от инвеститори са аматьори. Естествено те усещат, че в избирането 
на техните сигурности те могат да спечелят посредством професионално ръководство. 
Още са налице относителни съвети в истинската концепция на инвестиране. 
Ако причината хората да инвестират е да правят пари, тогава те в търсенето на съвет питат 
други да им кажат как да правят пари. Тази идея има някакъв елемент на наивност. Бизнес 
мени търсят професионален съвет за различни елементи на техния бизнес, но те не очак- 
ват да им се каже как да печелят. Това е тяхна работа. Когато те, или непрофесионални хо- 
ра, се отнасят към други да направят инвестиционни печалби за тях, те очакват вид резул- 
тат, за който няма истинска част в праволинейните бизнес сделки. Ако обобщим, че има 
нормални или стандартни доходови резултати, за постигането от инвестиране на пари в 
сигурности, тогава ролята на съветника може да бъде по-отчетливо обяснена. Той ще изпо 
лзва своя супертренинг и опит да предпази клиентите си от грешки, и да направи така, че 
да се увери, че те постигат резултатите, за които техните пари са вложени. Това е, когато  
инвеститорът търси по-голяма от средната възвращаемост от парите си или когато негови- 
ят съветник предприема да направи нещо по-добро за него; че въпросът, който се повдига 
е, дали не се обещава и залага повече, отколкото е вероятно да се „достави“(да се получи 
на практика). 
Съвет за инвестиции може да бъде постигнат чрез разнообразие от източници. Те включ- 
ват: (1) роднина или приятел, предпочитано обигран в сигурности; (2) местен (търговски) 
банкер; (3) брокерска фирма или инвестиционна банкова къща; (4) финансова услуга или 
периодична;(5) инвестиционен съветник. Разнообразният характер на този лист не предла- 
га систематичен или логически подход, който да е“кристализирал“ в съзнанието на инвес- 
титорите.  
Сигурни определения на здравия разум отнасят към критерия за нормални или стандарт- 
ни резултати споменатото горе. Нашата основна тез е следната: Ако инвеститорът се отна- 
ся главно за съвет от други при държането на фондовете си, тогава или трябва да се огра- 
ничи (себе си и съветниците си), към стандартни, консервативни и неодухотворени фор- 
ми на инвестиране, или трябва да има необичайно интуитивно и предпочитано знание на  



човек, който е решил да отправи фондовете си в други канали (посока). Но ако типичен би- 
знес или професионална връзка съществува между инвеститора и неговите съветници, то  
той може да бъде по-малко възприемчив към предположения само в „разширението“, ко- 
ето сам е „отгледал“ в знания и опит, и не се влияе от останалите. Той тогава е преминал 
от категорията на отбранителния или непредприемчивия инвеститор в онази на агресив- 
ния или предприемчивия инвеститор. 
 
Инвестиционен съвет и надеждни услуги на банките 
 
Истинските професионални инвестиционни съветници – това са добре изградените инве- 
стиционни съветнически фирми, които искат годишни такси – са доста вариативни в тех- 
ните обещания и претенции. За по-голямата част те поставят фондовете на клиентите си 
в стандартни лихвени и дивидентни сигурности, и те се отнасят основно за нормален ин- 
вестиционен опит за цялостните им резултати. В типичния случай е несъмнено дали пове- 
че от 10% от общия фонд се инвестира винаги в сигурности, различни от онези във воде- 
щите компании, плюс правителствени бонове, вкл. държавни и общински издания; нито 
дори те да правят сериозно усилие да извлекат предимство от „усуквания“ в основния па- 
зар.  
Водещите инвестиционно-съветнически фирми не проявяват претенция да са брилянтни;  
те се гордеят да бъдат внимателни, консервативни и компетентни. Тяхната първична цел е 
да консервират принципалната стойност през годините и да произвеждат консервативно  
възприемчиво ниво на доход. Всяко пасване извън това – те се стремят да постигнат по-до- 
бра цел – те се отнасят по природа на допълнителна услуга. Вероятно тяхната главна стой- 
ност за клиентите им лежи в защитаването им от различни грешки. Те предлагат толкова  
много, колкото дефанзивният инвеститор има правото да очаква от съветническото обслу- 
жване на основното общество. 
Каквото сме казали за добре изградените съветнически фирми, се прилага към надеждни  
и съветнически услуги на по-големите банки. 
 
Финансови услуги 
 
Т.нар. финансови услуги са организации, които изпращат бюлетини (понякога във форма 
на телеграми) на техните абонати. Субектите могат да включват държавата и проспекти на 
бизнеса, проспектите и поведението на пазарите на сигурности, информация и съвет отно- 
сно индивидуални издания. 
Налице са често един „департамент (отдел) по запитването“който ще отговори на въпроси 
те, отнасящи се до индивидуални абонати. Разходът на средните на услугите е много по- 
малко, отколкото таксата, с която инвестиционните съветници „товарят“ техните клиенти. 
Някои организации, като Бабсъновия и „Стандарт енд Пуър“ , оперират на отделни нива, 
като финансова услуга и инвестиционен съвет. ( Инцидентно, други организации, подобно 
на „Скъдър, Стивънс и Кларк“, оперират отделно, като инвестиционен съвет и като един 
или повече инвестиционни фондове.) 
Финансовите услуги се управляват като цяло, за доста различни сегменти на обществото, 
отколкото инвестиционно-съветническите фирми. Същностните клиенти основно искат да 



бъдат „облекчени“ от грижата и нуждата за взимане на решение. Финансовите услуги пре- 
длагат информация и ръководство за онези, които отправят техните финансови сделки или 
се съветват с други. Много от техните услуги се определят изключително или близко до 
предсказването на пазарни движения от разнообразни „технически методи“.Ние ще про- 
пуснем тези с изследване , че тяхната работа не засяга „инвеститора“ като понятие, изпо- 
лзвано в тази книга. 
От друга страна, някои от най-добре познатите – подобно на Инвестиционната услуга на 
Мууди и „Ес енд Пи“ – се идентифицират със статистически организации, които обработват 
обемни статистически данни, които формират основата на целия сериозен анализ на сигур 
ности. Тези услуги имат сериозна и вариативна клиентела, ранжирана от най-консерватив- 
ния инвеститор към спекуланта. Като резултат те трябва и да открият различна за възприе- 
мане ясна фундаментална философия в постигане на мнения и препоръки. Една старосъз- 
дадена услуга от типа на Мууди и други трябва очевидно да осигури нещо стойностно към 
широк кръг инвеститори.Какво е това? Основно те се адресират към значения, в които сре- 
дноактивният инвеститор е заинтересован , и техните виждания или имат измерване, или 
най-малкото се появяват по-свързани, отколкото онези на клиент, безпомощен (т.е. когато 
не му е помогнато). 
В продължение на години финансовите услуги са направили прогнози за фондовия пазар, 
без друг да вземе тяхната дейност насериозно. Като всеки друг в областта, те са понякога 
правилни и понякога грешни. (Те са добре разработени чрез метода „Делфи“, който се от- 
нася успешно към каквото бъдещето носи.) По наше мнение – вероятно предсказано тако- 
ва – този сегмент на тяхната работа няма определеност, с изключение на светлината, която 
„хвърля“ върху човешката природа в пазарите на сигурности. Почти всеки, заинтересован  
от основни акции, иска да бъде повлиян от някой друг. Има ли търсене, то трябва да бъде 
задоволено (да има и предлагане). 
Техните интерпретации и прогнози на бизнес условията, разбира се, са много повече авто- 
ритарни и информиращи. Налице е една важна част от „голямото тяло“ на икономическата 
интелигентност, която се разпростира продължително между купувачи и продавачи на си- 
гурности и възнамерява да създаде чисто национални цени за акции и бонове при повече- 
то обстоятелства. Несъмнено, материалът, публикуван в рекламите за финансови услуги за 
„магазина на информация“ е достъпен за инвестиционните решения(преценки) на техните 
клиенти.  
Трудно е да се оцени техните препоръки на индивидуални сигурности. Всяка услуга се оце- 
нява отделно, и би могла сигурно да се базира на изключително изследване, покриващо  
много години. По наш собствен опит, ние сме отбелязали склонност към това, какво ще ни 
посъветват други. Това е тяхното основно виждане, че акцията трябва да бъде купена в кра 
ткосрочни проспекти на бизнеса и продадена, ако перспективите са лоши – независимо от 
нейната цена. Подобен принцип често предпазва услугите от правенето на „тиха“ аналити- 
чна работа, на която техният персонал е способен – именно, дали е подценена или надце- 
нена акцията в светлината на отбелязаната дългосрочна бъдеща покупателна сила. 
Интелигентният инвеститор няма да купува или продава основно на базата напрепоръки 
от финансово обслужване. Веднъж след като тази гледна точка е създадена, ролята на фи- 
нансовата услуга после става ползотворна такава за „доставяне на информация и оферира- 
не на предположения. 



Съвет на брокерски къщи 
 
Вероятно най-големият обем от информация и съвет на сигурности – държащото общество 
идва от фондовите брокери. Те са членове на Нюйоркската фондова борса, които изпълня- 
ват поръчки за купуване и продаване на стандартна комисионна. Практически всички тези 
къщи, които „оперират“ с обществото, поддържат „статистически“ или аналитичен департа 
мент, който отговаря на запитванията и прави препоръки.Голяма сделка на аналитична ли- 
тература, някоя от нея скъпа, е гратис на потребителите на фирмите – по-импресивно отне 
сена към тях, като клиенти. 
Голяма сделка е поставянето на „невинния въпрос“ дали потребители или клиенти е по-по 
дходящото име. Бизнесът има потребители; професионално лице или организация има 
клиенти. Уолстрийтският брокераж има може би най-големите етични стандарти за кой да 
е бизнес, но още усеща своя подход към стандартите и оставането на истинските позиции 
на професията. 
В миналото Уолстрийт е постигнал основно спекулация, и спекулантите от фондовия пазар  
като класа бяха почти сигурни, че ще загубят пари. Оттук това е било логично невъзможно 
за брокерски къщи да оперират на подобна несигурна база. Да направиш така, че да си 
изисквал да отправиш техните усилия към редуциране по-скоро, отколкото повишаване на 
техния бизнес. 
Последното, което брокеражните фирми са направили в тази посока – и би трябвало да 
очакват да направят – е да се въздържат от окуражаването на някого да спекулират. Подо- 
бни къщи са определили себе си за изпълнение на поръчки, дадени от тях, за доставяне на 
финансова информация и анализи, и да предложат мнения, за инвестиционни стандарти 
на сигурности. Така, най-малкото на теория, та са освободени от всяка отговорност или за 
печалби, или за загуби на техните спекулативни потребители. 
Най-много финансови къщи, както и да е, още се придържат към старомодните слогани/ 
лозунги, че те са в бизнеса,за да правят комисионни и да дадат на клиентите това, което  
очакват. Оттук най-печелившите потребители искат спекулативен съвет и предположения  
мисленето и действията на типична фирма са откровено „по-тесни“ до ден-за-ден търгови- 
ята на пазара. Така, те опитват да помогнат на потребители да правят пари в област, къде- 
то те са почти по математически закон да изгубят накрая. 
По този начин ние имаме предвид, че спекулативна част от техните операции не може да 
бъде печеливша в продължение на дълъг период за повечето потребители на брокерски 
къщи. Но до разширението, което техните операции правят истинско инвестиране, те мо- 
гат да произведат инвестиционни печалби, които са повече от спекулативните загуби. 
Инвеститорът постига съвет и придобива информация от финансовите къщи посредством 
два типа работещи, сега познати официално като „потребителни брокери“ (или „счетовод- 
ни изпълнители“) и финансови аналитици.  
Потребителният брокер, също наричан „регистриран представител“, преди имаше титлата 
„човек на потребителя“. Днес той е за по-голямата част един индивидуалист с добър харак 
тер и отчетено познание за сигурност, който оперира традиционно правилно. Независимо 
от това, откакто неговият бизнес е да печели комисионни,той може трудно да избегне би- 
ването на спекулативно ориентиран. 



Така купувачът на сигурности, който иска да избегне да бъде повлиян от спекулативни 
определения, ще трябва да бъде праволинейно внимателен в оперирането с неговия 
потребителски брокер; той ще трябва да покаже ясно, с дума и дело, че защитава него- 
вите интереси. Веднъж, след като потребителният брокер разбере ясно, че има реален 
инвеститор в свои ръце, ще бъде респектиран от тази гледна точка и ще се кооперира 
с него. 
Финансовият анализатор, предишно познат главно като анализатор на сигурности, е ли- 
це с отделна концепция към автора, който е бил за повече от 5 декади и е помогнал да се 
образоват безброй други. На този етап (стадий) ние се отправяме към финансовите анали- 
затори, наети от брокерски къщи. Функцията на анализатора на сигурности е достатъчно  
ясна от титлата му. Той е този, който разработва детайлни изследвания за индивидуални 
сигурности , разработва внимателни сравнения на различни издания в същата област, и 
формира експертно мнение на сигурността или атрактивността на вътрешно присъщата  
стойност на всички различни видове акции и бонове. 
Налице няма никакви формални изисквания да бъдеш анализатор на сигурността. Контра- 
стно с това, фактите, че брокерът на потребителя трябва да премине една оценка, посреща 
изискваните тестове на характера, и трябва да бъде възприеман и регистриран от Нюйорк- 
ската фондова борса. Като практическа същност, близо до всички по-малки анализатори, е 
имал разширено обучение в училище, и по-големите са придобили поне еквивалента на  
дълъг опит в училище. В голямата мажоритарност от случаи, работещите брокерски къщи 
могат да бъдат преброени; да се осигурят (себе си) с квалификацията и компетентността 
на анализаторите. 
Потребителят на брокерската фирма може да се свърже с анализаторите по сигурността 
директно, или неговият контакт може да е индиректен чрез потребителния брокер. В един 
от двата случая анализаторът е подходящ за клиента за отчитано количество информация 
и съвет. Нека направим едно емфатично твърдение тук. Стойността на анализатора на си- 
гурността към инвеститора зависи широко от собствения инвеститорски атитюд (отноше- 
ние). Ако инвеститорът пита анализатора за правилните въпроси, той вероятно има право, 
или поне ценни отговори. Анализаторите, наемани от брокерските къщи, в което сме убе- 
дени, са основно „подведени“ от основното чувство, че от тях се очаква да бъдат пазарни 
анализатори, както по-рано. Когато те са попитани дали дадена основна акция е „интели- 
гентна“ (в смисъл „подходяща“), въпросът често значи, „Вероятно ли е тази акция да напре 
дне по време на следващите няколко месеца?“ Като резултат много от тях са предизвика- 
ни да анализират с едно око върху акцията – поза, некондуктивна да предизвика мислене 
или стойностни заключения. 
В следващата секция на тази книга, ние ще се отправим с някои концепции и възможни 
постижения на анализа на сигурността. Много повече анализатори , работещи за фирми на 
фондовата борса,биха могли да бъдат от първична помощ за инвеститора, който иска да 
бъде сигурен, че извлича пълна стойност за парите си, и възможно малко повече. Както е в 
случая, на потребителните брокери, каквото е необходимо в началото, е ясното разбиране 
от анализатора за инвеститорското отношение и цели. Веднъж след като анализаторът е 
убеден, че се свързва с човек, който е стойностно определен, по-скоро, отколкото ориенти 
ран към заявка, налице е отличен шанс, че неговите препоръки ще докажат реална цялост- 
на теза. 



CFA Сертификат за финансови анализатори 
 
Една важна стъпка беше предприета в 1963 срещу даването професионално разбиране и 
отговорност за финансови анализатори. Официалната титла на финансов аналитик (CFA) е 
сега за награда на онези практици, които издържат изискваните изпити и се справят с дру- 
ги тестове за пригодност. Субектите, покрити, включват анализ на сигурността и портфей- 
лен мениджмънт. Аналогията с дългосрочно създадена професионална титла на сертифи- 
циран обществен счетоводител е очевидна и вътрешна. Този относително нов апарат на  
разпознаване и контрол би трябвало да обслужи за оценка на стандартите на финансови 
анализатори и евентуално да постави тяхната работа на истинска професионална база. 
 
Свързване (сделки) с брокерски къщи 
 
Едно от най-незатихващите развития на периода, в който ние пишем тази ревизия, е било 
Финансовият крах – с прости думи, банкрутът или близко до банкрута на доста от фирмите 
на Нюйоркската фондова борса, включващи най-малко два от отчитаемите размери. Това 
беше на първо време в половината на века или повече, по една причина. В продължение  
на много декади Нюйоркската фондова борса се движи в направление на по-близки и стри 
ктни контроли през операциите и финансовите условия на техните членове – вкл.минимум 
капиталови изисквания, изненадани одити, и т.н. (и др.подобни) Освен това, ние сме има- 
ли 37 години на контрол през борсите и техните членове чрез Сигурностите и Комисията 
по размяната. Накрая, фондово-брокерската индустрия е оперирала при/под предпочита- 
ни условия – именно, голямо повишаване в обем, фиксиран минимум комисионна (такива 
нива), широко елиминиращи конкуренцията такси, и ограничен брой фирми – членове. 
Първите финансови неприятности на брокерските къщи (в 1969) бяха въведени и опреде- 
лени до повишаването в обема сам по себе си. Това беше предявено, свръхтаксува техни- 
те ресурси, произведе много неприятности в правенето на финансови разплащания. Би тря 
бвало да бъде отбелязано , че това може би беше първият път в историята, когато важни  
предприятия са се „счупили“, защото те са имали по-голям бизнес, отколкото те биха мог- 
ли да съхраняват. В 1970, когато брокеражът западна осезателно, те бяха обвинени главно  
в „падане в обема“. Странно оплакване, когато едно рефлектира, че оборотът на NYSE в 
1970 тотално беше 2937 млн. дяла, най-големият обем в неговата история и доста над 2 пъ 
ти по-голям, отколкото в коя да е година преди 1965. По време на 15 години на преситен 
пазар, приключващи в 1964, годишният обем беше усреднил „само“ 712 млн. дяла – една 
четвърт от фигурата за 1970 – но брокерският бизнес се беше радвал на най-големия прос- 
перитет в своята история. Ако, както се очаква, фирмите – членове като цяло бяха позволи- 
ли тяхното предимство и др.разходи да се повишат на ниво, което би могло да не доведе 
дори до мека редукция в обема по време на част от годината, това не говори добре нито 
за техния бизнес, нито за техния консерватизъм. 
Трето обяснение на финансова неприятност накрая „изплува“ от „мъглата“ на съветничес- 
твото , и ние подозираме, че е най-забележимо от трите. Струва ни се добра част от капи- 
тала на сегашните брокерски къщи да се държи под формата на основни акции, притежа- 
вани от индивидуални партньори. Някои от тях ни се струва, че са били високо спекулати- 
вни и държани при инфлационни стойности. Когато пазарът запада в 1969, заявкитен на 



подобни сигурности падат драстично и същностна част от капитала на фирмите си отива 
с тях. По ефект партньорите спекулираха с капитала, който се очаква да защити потреби- 
телите срещу праволинейни финансови рискове на брокерския бизнес, по реда да се на- 
правят удвоена печалба впоследствие. Това беше неоправдано (без извинение). Ние се  
въздържаме от повече. 
Инвеститорът би трябвало да използва своята интелигентност не само във формулиране 
на финансови политики, но също и в асоциирани детайли. Тези включват избора на прес- 
тижен брокер да изпълнява техните поръчки. Досега беше важно (същностно) да посъвет- 
ваме нашите читатели да се свържат само с член на Нюйоркската фондова борса, освен 
ако той имаше избора или причина за друго. Ние трябва да добавим някакъв по-нататъ- 
шен съвет в тази област. Ние вярваме, че хора, които не носят маргинални сметки – и в на- 
шия речник това значи всички непрофесионални инвеститори – би трябвало да имат „дос- 
тавката“ и рецептата на техните сигурности, съхранявани от тяхната банка. Когато давайки 
поръчка за купуване на вашите брокери, вие можете да ги инструктирате да доставят сигур 
ности, купени за вашата банка срещу плащане съответно посредством банката; напротив, 
когато продавайки, вие можете да инструктирате вашата банка да достави сигурности за 
брокера срещу плащане на процедурите. Тези услуги ще струват малко отгоре, но те би тря 
бвало да бъдат добре оценени относно разхода в понятия на сигурност и „спокойствие на  
ума“. Този съвет може да бъде отхвърлен , като повече не се следва, след като инвестито- 
рът е сигурен, че всички проблеми на фирмите на фондовата борса са били изложени, но 
не преди. 
 
Инвестиционни банкери 
 
Понятието „инвестиционен банкер“ е приложено за фирма, която се ангажира с важно ра- 
зширение на издаване, подписване, и продаване на нови издания на акции или бонове. 
(Да „подпишеш“ значи, че гарантираш на издаващата корпорация, или друг издател, че си- 
гурността ще бъде напълно продадена.) Броят на брокерските къщи продължава да се за- 
нимава с определено „количество“ такива дейности.Основно това е осигурено за участие 
в „подписвачески групи“, формулирани от водещи инвестиционни банкери. Налице е една 
допълнителна тенденция за брокерските фирми да издават и спонсорират малко количест 
во от новоиздадено финансиране, в частност във формата на по-малки издания на основ- 
ни акции, когато претъпкан пазар е на пъло завъртане. 
Инвестиционното банкиране е може би най-респектиращият департамент/отдел на общ- 
ността на Уолстрийт, защото е тук да финансира трите и конструктивната роля на предлага- 
нето на нов капитал за разширение на индустрията. Всъщност, повечето от теоретичното 
определяне за поддържащи активни фондови пазари, лежи във факта, че организираната 
сигурност разменя продажбата на нови издания на бонове и акции. Ако инвеститори или 
спекуланти не биха могли да очакват да видят готов пазар за нова сигурност, предложена 
им, те биха могли добре да откажат да купят. 
Връзката между инвестиционния банкер и инвеститора е основно, че трябва да бъде под- 
държана правилно. В продължение на много години в миналото, голямо пресищане на но- 
ви оферти в доларова стойност е включвало (се е състояло) от бонови издания, които са би 
ли потребени главно от финансови институции, като банки и застрахователни компании. В 



този бизнес продавачите на сигурност са се свързвали с обиграни и опитни купувачи. Оттук 
всякакви препоръки, направени от инвестиционния банкер към тези потребители са дове- 
ли до внимателно и скептично отношение. Така тези транзакции са почти винаги афектира- 
ни/повлияни от подобното на бизнес „стъпване“(ход, процес). 
Но различна ситуация постига връзка между индивидуална сигурност (такъв купувач) и ин- 
вестиционни банкиращи фирми, включващи фондови брокери като „подписници“. Тук по- 
требителят е често нетрениран и рядко ерудиран. Той е лесно повлиян от това, каквото  
продавачът му казва, по-специално в случая на издания на основни акции. Откакто често 
неговото непризнато желание в купуване е главно да направи бърза печалба. Ефектът на 
цялото това нещо е, че защитата на обществения инвеститор „лежи“ по-малко в неговата 
собствена критична дейност, отколкото в скрупулите и етиката на офериращите къщи. 
Трибют(признание) към честността и компетентността на „подписваческите“ фирми е, че 
те са способни да комбинират съвсем ясно ролите на съветник и продавач. Но е „безоби- 
дно“ за купувача да вярва в себе си на преценката на продавача. В 1959 ние погледнахме 
от тази гл.точка: „Лошите резултати на това неправно отношение показват сами по себе си 
рекурентност в областта на подписването и с отбелязани ефекти в продажбата на нови ос- 
новни акции по време на периоди на активна спекулация. Скоро впоследствие това преду- 
преждение доказа необходимостта си. Както вече отбелязахме, годините 1960-61 и отно- 
во, 1968-69, бяха определени чрез едно безпрецедентно отприщване на издания от най- 
ниско качество, продадени на обществото на абсурдно високи офертни цени и в много слу 
чаи много по-високи от някаква спекулация и някаква полуманипулация. Броят на по-важ- 
ните къщи на Уолстрийт е участвал в някаква степен в тях, по-малко, отколкото кредитни 
дейности, които демонстрират , че познатата комбинация на безотговорност и всичко оста 
нало подобно не се „толерира“ на „финансовата сцена“. 
Интелигентният инвеститор ще отдели/обърне внимание на съвета и препоръките, полу- 
чени от инвестиционни банкиращи къщи, по-специално онези, които познава да имат отли 
чна репутация; но той ще бъде сигурен в независимото отсъждане на предположения  
или за себе си (ако е компетентен), или с някакъв друг тип съветник. 
 
Други съветници 
 
Това е добър стар навик, по-специално в малките градове, да се консултираш с един мес- 
тен банкер за инвестиции. Търговски банкер не може да бъде „в час“ експерт от стойности 
на сигурността, но той е консервативен и опитен. Той по-специално е полезен за неопит- 
ния инвеститор, който често е изкушен да върви по „ортодоксалния“ (обичайния) път. Ко- 
лкото по-дързък и агресивен е инвеститорът, търсещ съвет/ръководство в селекцията на  
сделки на сигурността, толкова по-сигурно е, че няма да открие в гл.точка на търговския  
банкер „пасване“ със своите собствени цели. 
Ние имаме по-критично отношение към широко разпространения обичай за даване на ин- 
вестиционен съвет от роднини и приятели. Запитващият винаги мисли, че има добра при- 
чина за обобщаване, че личността, с която се консултира, има супер познание и опит. На- 
ше собствено изследване отбелязва, че е почти толкова трудно да избере удовлетворите- 
лни съветници, както и да избере надеждни сигурности без помощ. Много лоши съвети се 
дават свободно и нарочно. 



Обобщение 
 
Инвеститори, които са подготвени да плащат такса за управлението на техните фондове, 
могат мъдро да изберат някои добре разработени и добре препоръчани инвестиционно- 
съветнически фирми. Алтернативно, те могат да използват инвестиционния департамент 
на голяма тръстова компания или супервайзърна услуга, доставена на базата на такса чрез 
малко от водещите къщи на Нюйоркската фондова борса. Резултатите, които се очакват,са 
недотам хубави, но те се препоръчват на средния добре информиран и внимателен инвес- 
титор. 
Повечето купувачи на сигурност постигат съвет без плащане специално за него. Няма при- 
чина за това; в повечето случаи, те не са оторизирани и не би трябвало да се очакват по-до 
бри от средните резултати.  
Те би трябвало да дойдат от всички персони, независимо дали са потребителни брокери 
или продавачи на сигурност, които обещават впечатляващ доход или печалби. Това прило- 
жено едновременно към селекцията на сигурности и към ръководството в реалното и илю 
зорното изкуство на търговията на пазара.  
Дефанзивни инвеститори, както сме ги дефинирали, не ще бъдат праволинейно екипира- 
ни да преминат независимо отсъждане на препоръките за сигурност, направени от техни- 
те съветници. Но те могат да бъдат усложнени – да се повтарят – в поставянето вида на си- 
гурности, които те могат да купят. Ако те следват нашето предписание, те ще се определят 
към висококотиращи се бонове и основните акции на водещите компании, за предпочита- 
не онези, които могат да бъдат потребени на индивидуални ценови нива, които не са висо 
ки в светлината на опита и анализа. Анализаторът на сигурност на реномирана къща на фо- 
ндовата борса може да се справи с подходящ лист от подобни основни акции и може да 
сертифицира към инвеститора дали или не съществуващото ценово равнище затова е оп- 
равдано консервативно такова, почивайки на миналия опит.  
Агресивният инвеститор ще работи ординерно/праволинейно в активно сътрудничество 
със своите съветници. Той ще иска техните препоръки в детайли, и ще „вкара своето соб- 
ствено отсъждане/преценка в тях. Това значи, че инвеститорът ще „ускори“ своите очак- 
вания и характера на операциите на сигурността към развитието на своите собствени по- 
знания и опит в областта. Само в изключителния случай, където интегрираността и опита 
(компетентността) на съветниците са внимателно демонстрирани, би трябвало да има и 
инвестиционно действие върху съвета на другите без разбирането и доказването на взе- 
тото решение.  
Налице винаги е имало безскрупулни (безпринципни) фондови търговци и фондови бро- 
кери – еднодневки, и – в този смисъл, разбира се – ние сме посъветвали нашите читатели 
да съблюдават сделките си, ако е възможно, с членове на Нюйоркската фондова борса. 
Но ние трябва да добавим един допълнителен съвет, че получаването на сигурности и  
плащанията ще бъдат направени през посредничеството на банката на инвеститора. Ка- 
ртината на брокеража на Уолстрийт може да се е изменила съвършено/напълно за няко- 
лко години, но в късната 1971 ние още предполагаме, че е „По-добре сигурно, отколкото 
съжалявам.“ 
 
Коментар върху Глава 10: 



„Аз съм благодарен на Милезийския мъдерц, който, гледайки как философът Талес  
продължително прекарваше времето си в оплакване на немилостивите небеса и 
винаги гледаше нагоре; пропусна да види какво става с него наоколо. Наистина съве- 
тът ни е по-добре да се гледа какво става с теб, отколкото в небето.“ 

Мишел дьо Монтан  
 
 
Нуждаеш ли се от помощ? 
 
В дните на славата от късните 90-те, много инвеститори избраха да продължат сами. Чрез 
правене на собствено изследване, купувайки си акции, и пласирайки техните търговии по- 
средством онлайн брокер, тези инвеститори „направиха байпас“ на Уолстрийтската инфра- 
структура на изследване, съвет и търгуване. За съжаление, много „направи си сам“ привър 
женици поставиха тяхната независимост точно преди най-лошия вял пазар от времето на  
Голямата депресия, карайки ги да усещат, накрая, че те са сглупили да опитват сами. Това 
не е необходимата истина, разбира се; хората, които делегираха всяко решение на тради- 
цинен фондов брокер, загубиха пари също. 
Но много инвеститори „извличат“ комфорт от опита, отсъждането и вторичното мнение, 
което добър финансов съветник може да осигури. Някои инвеститори могат да се нужда- 
ят от страничен човек да им покаже каква норма на възвращаемост те се нуждаят да спе- 
челят от инвестициите си, или колко допълнителни пари да спестят, за да посрещнат фи- 
нансовите си цели. Други могат просто да спечелят от това да имат някой друг да обвинят 
когато техните инвестиции тръгнат надолу(пропаднат); по този начин, вместо да се блъс- 
каш, да те окуражи в същото време. Това може да осигури точно психологически „бушон“, 
за да продължиш да инвестираш стабилно във време, когато други инвеститорски сърца 
могат да спрат. Всичко на всичко, точно както няма никаква причина да управляваш порт- 
фолиото си, няма никакъв срам в търсенето на професионална помощ. 
Как можеш да кажеш, ако се нуждаеш „да ти се подаде ръка“? Налице са някои сигнали: 
Големи загуби. Ако портфейлът ти загубеше повече от 40% от стойността си от началото на 
2000 до края на 2002, тогава ти си направил по-лошото дори, отколкото представянето на  
фондовия пазар сам по себе си. Трудно е да се каже дали си ги загубил от мързел, глупост 
или лош късмет; след подобна гигантска загуба, твоят портфейл „плаче за помощ“. 
Бюджет „на ръба“. Ако се бориш да свързваш двата края, нямаш идея къде отиват парите 
ти, откриваш невъзможно да спестяваш по редовен график, и хронично пропускаш да пла- 
щаш сметките си навреме, тогава финансите ти са извън контрол. Един съветник може да 
ти помогне да имаш подходящ финансов план, който ще подчертае колко и как ти трябва 
да харчиш, заемаш, спестяваш и инвестираш. 
Хаотични портфейли. Всички, толкова много инвеститори помислиха, че са диверсифицира 
ни в късните 90-те, защото те владееха 39 „различни“ Интернет-акции, или седем „различ- 
ни“ американски фондове за растежни акции. Но ако всички твои владения заедно отиват 
и падат нагоре/надолу, на теб липсва „инвестиционна хармония“, която истинската дивер- 
сификация носи. Професионален „актив-алокация“ план може да помогне. 
Големи (основни) промени. Ако си станал самонает, и се нуждаеш да „настроиш“ пенсио- 
нен план, твоите възрастни родители нямат техните финанси (необходими), или колежан- 



ското образование за твоите деца изглежда непозволимо, един съветник не може само да 
осигури „спокойствие на ума“, но може да ти помогне да направиш решителни подобре- 
ния в качеството на твоя живот. Нещо повече, квалифициран професионалист може да оси 
гури да печелиш от и да си в съответствие с усложнените данъчни закони и пенсионни пра 
вила.  
 
„Надявай се, после провери“ 
 
Помни, че „финансовите артисти“ оцеляват чрез говорене да им се довериш и чрез говоре- 
не да не ги разследваш. Преди да изоставиш твоето финансово бъдеще в ръцете на един 
съветник, императивно е да откриеш някой, който те кара да се чувстваш комфортно, но и 
гарантира за честността си. Както Р. Рейгън обичаше да казва: „Надявай се,после провери.“ 
Започнете с хората, които познавате най-добре и им вярвате най-много. После ги помоле- 
те да Ви насочат към съветник, на когото те вярват, и който те усещат, добра стойност за та 
ксите си. Вотът на доверие от някого, на когото се възхищавате, е добър старт. 
Веднъж след като имате името и фирмата на съветника, както и специалността му – дали   
той е фондов брокер? финансов плановик? счетоводител? застрахователен агент? – ти мо- 
жеш да започнеш собствено „разследване“. Въведи името на съветника и неговата/нейна- 
та фирма в интернет-машината и с гугъл да видиш дали нещо излиза (гледай за „глоба“,  
„оплакване“, „правен статус“, „дисциплинарно действие“, или „суспензия“.) Ако съветни- 
кът е фондов брокер или застрахователен агент, контактувайте с офиса на вашия комиси- 
онер по сигурности на щата да видите дали някакви дисциплинарни действия или потре- 
бителски оплаквания са били попълнени срещу съветника.  
Финансови плановици (или техни фирми) трябва да регистрират с американските власти 
и Комисията по размяната или с регулаторите на сигурности в щата, където тяхната прак- 
тика е базирана. Като част от тази регистрация, съветникът трябва да попълни документ 
от 2 части, наречен „форма ADV”. Ти би трябвало да бъдеш способен да видиш и „свалиш“ 
това на…или на уебсайта на твоя щатски регулатор на сигурности. Отдели специално вни- 
мание на „Дискложър Рипортинг Пейджис“, където съветникът трябва да открие някакви 
(ако има) дисциплинарни действия посредством регулатори. (Защото безскрупулни съве- 
тници са били познати да отстранят онези страници преди съхраняването им в ADV, ти би 
трябвало независимо да имаш (се сдобиеш) с твое собствено завършено копие.) Добра 
идея е, да „засечеш и провериш“ записа на финансовия плановик, откакто някои планови- 
ци, които са били дисциплинарно извън родния им щат, могат да попаднат под ударите на 
регулаторни прегради. За повече за необходимото „разследване“, вж. по-долу. 
Нуждата за дължимо разследване не спира веднъж, след като сте наели съветник. Мелъни  
Сентър Любин, комисионер по сигурността за щата „Мериленд“ предлага да сме бдителни 
с думи и фрази, които могат да доведат до неприятност. Ако твоят съветник продължава 
да ги произнася – или ти усуква ръцете, за да се чувстваш некомфортно – „после влиза в до 
сег с властите много бързо“, предупреждава Любин. Тук е налице вид жаргон, който би 
трябвало да бие предупредителни „камбани“: „офшорен, офшорка“, „възможността на 
времето“, „първична банка“, „Това ще се премести.“, „гарантиран“, „Трябва да побързаш.“ 
„Това е сигурно нещо.“, „нашият компютърен модел на собственика“, „Интелигентните 
пари го купуват.“, „възможни стратегии“, „Това е безмозъчно.“, „Ти не можеш да си позво- 



лиш да го притежаваш.“, „Ние можем да ударим пазара.“, „Ти ще съжаляваш, ако не…“,  
изключителен, „Ти трябва да се фокусираш върху представяне, не такси.“, „Не искаш ли да 
бъдеш богат?“, „не може да загуби“, „горното е огромно/грамадно“, „Няма обратна страна 
(значение)“, „Аз поставям майка ми в това.“, „Повярвай ми.“, „търговия с артикули“, „месе 
чни възвращаемости“, стратегия за активно разположение на активите“, „Ние можем да го 
покрием.“, „Никой друг не знае как да направи това.“ 
 
Започвайки да те опозная 
 
Нюзлетър за водещо финансово планиране наскоро се допита до дузина съветници, за да 
„вземе“ техните мисли за това как би трябвало да отидеш да ги интервюираш. В търсенето 
на съветник, твоите цели би трябвало да бъдат следните: 
*да определиш дали той или тя е загрижен да помага на клиентите, или просто прави дей- 
ствия 
*да установиш дали той или тя разбира фундаменталните принципи на инвестиране, които 
са изведени в тази книга 
*оцениш дали той или тя са достатъчно образовани, тренирани и опитни да ти помогнат. 
Тук са някои от въпросите, които обещаващите финансови плановици препоръчаха на про- 
зорливия клиент да ги зададе. 
Защо си в бизнеса? Каква е мисията на фирмата ти? Освен алармата на часовника ти, кое 
те кара да се будиш сутрин? 
Каква е инвестиционната ти философия? Акции или взаимни фондове използваш? Използ- 
ваш ли технически анализ? Използваш ли пазарно определяне? (Отговор „Да“ на един от 
последните два въпроса е“Не“ – сигнал за теб.) 
Фокусираш ли се основно върху управлението на активите, или също върху данъци, плани- 
ране на недвижимо имущество и пенсионно планиране, бюджетиране и дългов менидж- 
мънт, и застраховане? Как твоето образование, опит и основни (личностни) качества ти по- 
магат да даваш финансов съвет? 
Какво искаш твоите клиенти типично да имат? Как ще ми помогнеш да постигна основните 
си цели? Как ще проследиш и запишеш моя прогрес? Осигуряваш ли чеклист, който мога 
да използвам да наблюдавам осъществяването на финансовия план, който работихме? 
Как избираш инвестиции? В кой инвестиционен подход вярваш, че е най-успешен и какви  
факти можеш да приведеш, че си постигнал успех за твоите клиенти? Какво ще направиш, 
ако една инвестиция се държи зле през съответната година? (Всеки съветник, който съвет- 
ва „продавай“ не е добре нает.) 
Приемаш ли, когато препоръчваните инвестиции приемат някаква форма на компенсация 
от трета страна? Защо и защо не? При какви обстоятелства? Колко, в действителни долари, 
изчисляваш, аз би трябвало да заплатя за услугите ти първата година? Какво ще увеличи  
броя (или намали) през времето? (Ако таксите ще погълнат повече от 1% от активите годи- 
шно, ти би трябвало може би да потърсиш друг съветник.) 
Колко клиенти имаш и колко често комуникираш с тях? Кое е било най-голямото ти пости- 
жение за клиент? Какви характеристики споделят твоите любими клиенти? Кой е най-лоши 
ят пример (опит), който си имал с клиент, и как си го разрешил? Кое определя дали клиен- 
тът ти говори или на поддържащия персонал? Колко дълго клиентите обичайно се задър- 



жат с теб?  
Мога ли да видя примерно „счетоводно твърдение“? (Ако не можеш да го разбереш, попи 
тай съветника да ти го обясни. Ако не разбираш обяснението му, той не е подходящият 
правилният за теб.) 
Считаш ли се за финансово успял? Защо? Как дефинираш финансовия успех? Колко висока 
е средната годишна възвращаемост на моите инвестиции? (Всичко над 8% до 10% е нереа- 
листично.) 
Ще ме „осигуриш“ ли с твоята автобиография, форма ADV, и най-малко 3 справки/препоръ 
ки? (Ако съветникът или фирмата му се изисква да се попълни ADV, и той не ти осигури ко- 
пие, ставай и си тръгвай, и дръж с една ръка портфейла си, когато си тръгваш.)  
Имал ли си някога формално оплакване срещу теб? Защо последният клиент, който те уво- 
лни, го направи? 
 
Побеждавайки твоя собствен най-лош враг 
 
Накрая, имайки предвид, че великите финансови съветници „не растат по дърветата“ чес- 
то, най-добрите вече имат толкова много клиенти, колкото могат да поддържат, и може би 
ще те вземат само ако им се струва, че ще се комбинирате добре. Така че те ще Ви зададат  
някои въпроси, също така, които биха могли да включват: 
Защо смяташ, че се нуждаеш от финансов съветник? Какви са дългосрочните ти цели? 
Какво е, ако е,твоето най-голямо разочарование в свързването с други съветници? (вклю- 
чително себе си) 
Имаш ли бюджет? Живееш ли според нуждите си? Какъв процент от активите си харчиш 
всяка година? 
Когато погледнем назад година от сега, какво ще се нуждая да направя, за да отговоря на 
изискванията ти?  
Как разрешаваш конфликти или недоразумения? Как отговаряш емоционално на пресите- 
ния пазар, който започва в 2000? 
Какви са най-лошите ти финансови страхове? Твоите най-големи финансови надежди? 
Каква норма на възвращаемост на инвестициите ти считаш за оправдана? (целесъобразна) 
(Базирай отговора на Глава 3). 
Един съветник, който не задава въпроси, като тези, и който не показва достатъчен интерес 
към теб, не е добро „пасване“. Също и трябва да усеща какви други въпроси считаш за пра 
вилни. 
Над всичко друго, ти би трябвало да вярваш достатъчно над твоя съветник; да му позво- 
лиш или да й позволиш да те защити от най-лошия ти враг – себе си… „Ти наемаш един съ- 
ветник не да управлява пари, а да управлява теб.“, обяснява коментаторът Ник Мъри. 
Планиращият анализатор Робърт Верис: „Ако съветникът е линия на отбрана между  
теб и твоите най-лоши импулсивни тенденции, после той или тя би трябвало да 
имат системи на място, които ще помогнат и на двамата да се контролирате.“ Изме 
жду тези системи:  
*подходящ финансов план – който показва как ще спечелиш, спестяваш, харчиш, заемаш 
или инвестираш парите си; 
*доклад за инвестиционната политика – който „огласява“ твоя фундаментален подход за 



инвестиране; 
*план за алокация на активите, който детайлизира колко пари ще задържиш в различни 
инвестиционни категории; 
Тези са крайъгълните камъни, с които добри финансови решения трябва да бъдат напра- 
вени, и те трябва да бъдат създадени взаимно – от теб и от съветника. Ти не би трябвало 
да инвестираш и долар, или да взимаш решения, докато не си удовлетворен от тези фун- 
даменти и че те са „на място“ и в съответствие с твоите желания. 
 
 
Глава 11: Анализ на сигурността за инвеститора. Основен подход 
 
Финансовият анализ е сега добре разработена и доходна професия, или полупрофесия.  
Различните общества от анализатори, които правят Националната федерация на финасо- 
вите анализатори, имат над 13000 члена, повечето от които правят живеенето на този клон 
от умствена дейност. Финансовите анализатори имат учебници, кодекс на етиката, и триме 
сечно списание. Те също имат техния дял в неразрешените проблеми. В настоящите годи- 
ни налице е била тенденция да се замени генералната концепция за „анализ на сигурност- 
та“ с „финансов анализ“. Същностната фраза има по-широко приложение и по-добре пасва 
да опише работата на повечето старши/главни анализатори на Уолстрийт.Би било полезно 
да мислим, че анализът на сигурността е ограничаващ себе си доста повече за изпитване и 
оценка на акции и бонове, докато финансовият анализ би свършил тази работа плюс опре- 
деляне на инвестиционната политика (портфейлна селекция), плюс субстантивно количест 
во на основния икономически анализ. В тази глава ние ще използваме,каквото „дизайнира 
не“ е най-приложимо, с главно ударение върху работата на сигурния анализатор на сигур- 
ността.  
Анализаторът на сигурността се обръща към миналото, настоящето, и бъдещето на който и 
да е даден резултат на сигурност. Той описва бизнеса, той сумира работните резултати и 
финансова позиция, той поема своите силни и слаби страни, своите възможности и риско- 
ве; той изчислява своята бъдеща покупателна сила при различни ситуации, или като „най- 
добро предположение“. Той прави работни сравнения на различни компании, или на съ- 
щата компания в различни времена. Накрая, той изразява едно мнение за сигурността на  
изданието, ако то е бон или инвестиционна преференциална акция, или за атрактивност- 
та на потребление, ако е основна акция. 
При правенето на всички тези неща анализаторът на сигурността си служи с брой техники, 
ранжирани от най-елементарните до най-сложните. Той може да модифицира субстантив- 
но фигурите в годишните доклади на компаниите, дори ако те са „минали“ през дипломи- 
ран експерт-счетоводител. Той е на изхода в частност за неща в тези доклади, които могат 
да значат добра сделка повече или по-малко, отколкото те казват. 
Анализаторът на сигурността разработва и прилага стандарти за сигурност, чрез които ние 
можем да обобщим дали даден бон или преференциална акция могат да бъдат достатъч- 
но добре дефинирани за оправдано потребление за инвестиция. Тези стандарти се отнасят 
основно до минали средни приходи, но те са определени също с капиталова структура, ра- 
ботен капитал, оценка, и стойности на активите, и др. значения. 
В свързването с основни акции анализаторът на сигурността, докато наскоро е приложил  



само отделни стандарти на стойността, той вече е дефинирал такива за бонове и префе- 
ренциални акции.  
Повечето време той се занимава с обобщение на миналото представяне, а повече или по- 
малко основна прогноза за бъдещето – с ударение върху следващите 12 месеца – и опре- 
делено (по-скоро) арбитражно заключение.  
Същността беше, и все още е, често описвана с „хвърляне на едно око“ върху акцията или 
пазарните диаграми. В миналите няколко години, както и да е, много внимание беше отде 
лено от практическите анализатори към проблема на оценяване на растящите акции. 
Много от тях бяха продадени на подобни високи цени в релация с миналото и текущи при- 
ходи; които онези им препоръчваха да оправдаят тяхната употреба чрез ясно дефинирани 
проекции на очаквани постъпления далеч в бъдещето. Последните математически техни- 
ки на определено „изтънчен сорт“ имат провокативна сила да поддържат оценките. 
Ние ще се спрем (и опрем) на тези техники, в съкратена форма, малко по-късно. Както и да 
е, ние трябва да отбележим неприятен парадокс тук, който е, че математическите оценки 
са станали най-прецизни в онези области, където един може да ги определи (тях) най-мал- 
ко реалистично. За по-зависимата оценка на бъдещето, и по-малко демонстрирана от фигу 
рите за миналото, по-уязвимите водят до объркване и сериозна грешка. Голяма част от сто 
йността, открита за високо мултиплицираща растежна акция, е предизвикана от бъдещи 
проекции, които се различават съществено от миналото представяне – с изключение веро- 
ятно на ръста на растеж сам по себе си. Така може да се каже, че анализът на сигурността 
днес се открива да бъде по-математически и „научен“ в повечето ситуации, които подле- 
жат на третиране.  
Нека процедираме, с нашата дискусия, за най-важните елементи и техники на анализа на 
сигурността. Сегашната високо кондензирана „обработка“ е отправена към нуждите на не- 
професионалния инвеститор. В минимума той би трябвало да разбира за какво говори ана 
лизаторът на сигурността (и от какво се води); освен това той трябва да е „екипиран“, ако е  
възможно, да прави разлика между абстрактен и уместен/плавен анализ. 
Анализът на сигурността за инвеститора е мисъл, като за началото на интерпретацията на 
годишния финансов доклад. Това е субект, който сме приготвили в отделна книга, озагла- 
вена „Интерпретацията на финансовите доклади“. Ние не считаме за необходимо и подхо- 
дящо да отделяме внимание на това тук в тази глава; по-специално, защото ударението на  
настоящата книга е върху принципите и позициите, отколкото върху информацията и опи- 
санието. Нека преминем към два основни въпроса, лежащи в основата на селекцията на 
инвестиции. Какви са първичните тестове на сигурност на един корпоративен бон или пре- 
ференциална акция? Какви са главните фактори, въвеждащи в оценката на основната ак- 
ция?  
 
Анализ на бона 
 
Най-зависимият и оттук най-респектиращият клон на анализ на сигурността съдържа сигу- 
рността или качеството, или боновите издания, и инвестиционните и преференциални ак- 
ции. Главният критерий, използван за корпоративни бонове, е броят на времеви периоди, 
когато общите лихвени разходи са били покрити от достъпни/разполагаеми постъпления 
в продължение на няколко години в миналото. В случая с преференциалните акции, това 



е броят времена, когато боновата лихва и преференциални дивиденти комбинирано са 
били покрити. Точните стандарти, приложени, ще варират с различни „власти“. Откакто  
тестовете са на дъното на арбитража, няма начин прецизно да се определят най-подхо- 
дящите критерии. В 1961 ревизията на тази книга, „Анализът на сигурността“, ние препо- 
ръчваме истински „кавъридж“ стандарти (стандарти за покритие), които са в табл.11-1. 
Нашият основен тест е приложен само за средните резултати за период от години. Други 
власти изискват също минимално покритие да е показано за всяка отчитана година. Ние 
доказваме теста за най-лошата година, като една алтернатива на седемгодишния тест; би 
било уместно, ако бонът или преференциалната акция „посрещат“ някой от горните кри- 
терии.  
Може да се отбележи, че голямото повишаване в боновата лихва (нивата от 1961) би опра- 
вдало някаква редукция в покритието на разходите, които се изискват. Очевидно би било 
много по-трудно за една промишлена компания да покаже седемкратно покритие на лих- 
вените разходи на 8%, отколкото на 4 ½%. Да „посрещнем“ тази променена ситуация, ние 
сега ще предложим едно алтернативно изискване, свързано с процента, заработен върху 
принципалното количество на дълга. Тези фигури биха могли да бъдат 33% преди данъци- 
те за индустриална компания, 20% за общественополезна, и 25% за жп транспорт. Би тряб- 
вало да изникне в съзнанието тук, че нивото всъщност платено от повечето компании вър- 
ху техния общ дълг и определено по-малко, отколкото текущите 8% фигури, откакто сега 
имат ползата от по-стари издания, с по-ниски купони. Най-лошата година-изискване би мо 
гло да бъде настроено на около две трети от седемгодишното изискване. В допълнение на 
„приходи – покритие“ тест, броят на други е основно приложен. Те включват следното: 

1. Размер на предприятието. Налице е минимален стандарт в смисъл на обем на биз- 
неса за корпорация, вариращ между индустриални, полезни и железници – и от по- 
пулация за една община. 

2. „Акция – капитал“ съотношение. Това е съотношението на пазарната цена на млади  
издания на акции към общото количество на дълга, или дългът плюс преференциал 
ната акция. Това е груба мярка на „защитата“ или „възглавницата“, позволена чрез 
представянето на млада инвестиция, която трябва първо да се справи с неблагопри 
ятните развития. Този фактор включва пазарното представяне на бъдещите проспе- 
кти на предприятието. 

3. Стойност на собствеността. Стойностите на активите, както е показано в баланса, 
или както е извлечено, бяха предимно отчитане на главната сигурност и защита за  
боновото издание. Опитът е показал, че в повечето случаи сигурността се „опира“ 
на покупателната сила, и ако това е така, активите губят повечето от тяхната стой- 
ност. Активовите стойности, както и да е, имат важност като отделен тест на сигур- 
ност за бонове и преференциални акции в 3 групи предприятия: общественополе- 
зни (защото нивата могат да зависят главно от собственическата инвести- 
ция), недвижими имоти, и инвестиционни компании. 

От тази гледна точка бдителният инвеститор би трябвало да попита: Колко зависими са те 
стовете за сигурност, които са измерени от миналото и сегашното представяне, в 
светлината на факта, че плащането на лихва и принципала зависи върху какво бъдеще- 
то ще донесе напред? 



Отговорът може да бъде открит единствено от опита. Инвестиционната история показва, 
че бонове и преференциални акции, които са „посрещнали“ тестове за сигурност, базира- 
ни на миналото, в големия мажоритет от случаи са били способни да посрещнат чудатос- 
тите на бъдещето успешно. Това е било ярко демонстрирано в голямото „поле“ на бонове 
от жп транспорт – поле, което е било отбелязано от опустошителна честота на банкрути и 
сериозни загуби. В почти всеки случай, пътищата, които изпитват затруднения, са били дъ- 
лго надценени; беше показано едно неадекватно покриване на фиксирани разходи в пери 
оди на среден просперитет, и така биха били управлявани от инвеститори, които приложи- 
ха стриктни тестове за сигурност. Обратно, практически всеки път, „който отговори на подо 
бни тестове“, избяга от финансово въодушевление. Нашето предписание беше стриктно  
продиктувано от финансовата история на неколцина жп линии, реорганизирани в 40-те и 
50-те години на миналия век. Всичките те, с едно изключение, стартираха техните кариери 
с фиксирани разходи, намалени до точка, където текущото покритие на фиксирани лихве- 
ни изисквания беше засилено, или най-малкото респектиращо. Изключение беше „Ню Хей 
вън Рейлроуд“, който в годината на своята реорганизация,1947, заработи своите нови раз- 
ходи само около 1.1 пъти. Впоследствие, докато всички други пътища бяха способни да 
преминат през по-скоро трудни времена с разрешимост, „Ню Хейвън“ скочи в тръста (за 
трети път) в 1961. 
В глава 17долу ние ще отчетем някои аспекти на банкрута на „Пен Сентръл Рейлроуд“, ко- 
йто шокира финансовата общност в 1970. Един елементарен факт в този случай беше, че 
покриването на фиксирани (постоянни) разходи не посрещна(не отговори на) консервати- 
вните стандарти, както рано в 1965; оттук ерудираният бонов инвеститор би трябвало да е 
избягнал бонови издания на системата дълго преди това, преди нейния финансов колапс. 
Наши изследвания (наблюдения) върху адекватността на миналия запис да отсъди прило- 
жение на бъдеща сигурност, и дори в по-голяма степен, към обществените полезности, ко- 
ито определят основната област за боновата инвестиция. Получаването на „прилежно“ ка- 
питализирана (електрическа) полезна компания или система е почти невъзможно. Откакто 
контролът на Комисията за сигурности и размяна бе създаден, заедно/паралелно с разру- 
шаването на повечето холдингови компании, общественополезното финансиране беше 
„прилежно“ („плавно“) и банкрутите непознати. Финансовите неприятности на електричес- 
ките и газови полезности в 30-те бяха „трасиращи“ за почти 100% финансови излишъци и 
лошо управление, което остави тяхното „вписване“ ясно в структурите на капитализация 
на компаниите. Прости, но стриктни и ефикасни тестове за сигурност, затова, бяха предуп- 
редили инвеститора за „далеч“ от изданията, които по-късно бяха фалирали (губещи). Из – 
между индустриални бонови издания дългосрочният запис е бил различен. Въпреки че ин- 
дустриалната група, като цяло, е показала по-добър ръст на печелившата сила, отколкото 
железниците или обществените полезности; беше изведена съмнителна степен на вътреш 
на стабилност за отделни компании и браншове. По този начин в миналото, най-малкото, 
бяха налице основателни причини за потребление на индустриални бонове и преференци- 
ални акции на компании, които не само са големи по размер, но също са показали способ- 
ност в миналото „да отстояват“ на сериозна депресия. 
Няколко провала на индустриални бонове са се случили от 1950, но този факт е атрибути- 
вен в частност поради Голямата депресия в този дълъг период. От 1966 налице са били  
противоположни развития във финансовата позиция на много индустриални компании. 



Определимите трудности са се развили като резултат на глупава експанзия. От една страна 
това е довело до банкови заеми и задължения; от друга (страна) често е произвеждало 
оперативни загуби вместо очаквани печалби. В началото на 1971 беше калкулирано, че в 
изминалите седем години лихвените плащания на всички нефинансови фирми са нарасна- 
ли от 9.8 билиона в 1963 на 26.1 билиона в 1970, и че лихвените плащания са „отнели“ 29% 
от агрегираните печалби преди лихва и данъци в 1971, срещу само 16% в 1963. Очевидно, 
бедствието на много отделни фирми се беше засилило много повече от това. Боново над- 
ценените компании бяха станали като цяло толкова познати/известни. Налице е всякаква 
причина за предупреждението в нашето издание от 1965 година: „Ние не сме достатъчно 
готови да предположим, че инвеститорът може да калкулира неопределима повторя- 
емост на тази предпочитана ситуация, и оттук на какво почиват неговите стандар- 
ти за бонова селекция в индустриалната или коя да е друга група.“ 
 
Анализ на основните акции 
 
Идеалната форма на анализ на основните акции води до оценка на изданието, която може 
да бъде сравнена с текущата цена да определи дали или не сигурността е една атрактивна 
употреба. Тази оценка би била обичайно открита чрез предположение за средните прихо- 
ди в период на години в бъдеще и после мултиплицираща това предположение чрез един 
подходящ „капитализационен фактор“.  
Процедурата по сегашните стандарти за предполагаема бъдеща печеливша сила стартира 
със средни минали данни за физически обем, получени цени, и оперативен маржин. Бъде- 
щи продажби в долари са после проектирани на базата на предположения, както за коли- 
чество на промяна в обема и ценовото равнище (ниво) през предишната база. Тези пред- 
положения се основават първо на основните икономически прогнози на брутния национа- 
лен продукт, и после на специалните калкулации, приложими към индустрията и компани- 
ята, за която става въпрос. 
Една илюстрация на този метод на оценка може да бъде взета от нашето издание от 1965 
и сведена до наши дни с добавки. „Велю Лайн“, водеща инвестиционна служба, прави про 
гнози за бъдещи приходи и дивиденти от процедурата по-горе, и след това „извежда“ фи- 
гури на ценова потенциалност (или проектирана пазарна стойност) чрез прилагане на фор- 
мула за оценка към всяко издание, базирано широко на сигурни минали връзки.В таблица 
11-2 ние репродуцираме проекциите за 1967-1969, направени през юни 1964 и ги сравня- 
ваме с приходите и средната пазарна цена, всъщност реализирана в 1968 (която прибли- 
жава 1967-69 периода). 
Комбинираните прогнози доказаха да бъдат някакво правно оправдание, но не са така и 
сериозни. Кореспондиращите предсказания, направени шест години преди това, бяха  
свръхоптимистични за приходи и дивиденти, но това е с употребата на нисък мултипли- 
катор, с резултат, че ценовата потенциалност (фигурата) доказа да бъде приблизително 
същата, като същностната средна цена за 1963. 
Читателят ще отбележи, че голям брой отделни прогнози бяха встрани от отбелязаните. 
Това е един пример в подкрепа на нашето основно виждане, че състав или група пред- 
положения е вероятно да са по-добри, отколкото такива за индивидуални (отделни) ко- 
мпании. Идеално, може би, анализаторът на сигурност би трябвало да отбележи три или 



четири компании, чието бъдеще той счита, че познава най-добре, и да се концентрира 
върху себе си и интересите на клиентите си и за тези компании да прави прогнози. За съ- 
жаление, като че ли е почти невъзможно да предвидиш предварително между онези ин- 
дивидуални прогнози, които могат да бъдат свързани, и онези, които са субект на голям 
шанс за грешка. Накрая, това е причината за широката диверсификация, практикувана от 
инвестиционните фондове. Затова е несъмнено по-добре да се концентрираш върху една 
акция, която познаваш, че ще бъде високо рентабилна. Но това не е направено, защото не 
може да бъде направено зависимо. Предположението за широка диверсификация е в пра- 
гматичен възход, като се фетишизира „селективността“, на която служи постоянно Уолс- 
трийт.  
 
Фактори, въздействащи на нивото(нормата) на капитализация 
 
Доколкото средните бъдещи приходи се очаква да бъдат главна детерминанта на стойност 
анализаторът на сигурността има предвид брой други фактори с повече или по-малко опре 
делена природа. Повечето от тях ще въведат в капитализация – норма, която може да ва- 
рира в голям обхват, зависещ от качеството на изданието на акцията. Така, макар че две  
компании могат да имат същата фигура на очаквани приходи от дял в 1973-75, да речем 4 
долара, анализаторът може да оцени едната на 40, а другата на 100. Нека се обърнем нак- 
ратко към някои определения, които въвеждат в тези дивергентни мултипликатори. 

1. Основни дългосрочни проспекти. 
Никой наистина не знае нищо за това какво ще се случи в далечното бъдеще, но анализа- 
тори и инвеститори имат силно виждане за субекта сам по себе си. Тези възгледи са рефле 
ктирани/отразени в същностните разлики между „цена-приходи“ съотношение на индиви- 
дуалните компании, и на индустриалните групи. От тази гл.точка ние добавихме в нашето 
издание от 1965 година:  
Например, в края на 1963 химическите компании в Дау Джоунс продаваха при отчетено  
високи мултипликатори, отколкото петролните компании, отбелязващи по-силна повери- 
телност (доверие) в проспектите преди това. Подобни примери, изведени от пазара, са че- 
сто „плавно“ базирани, но когато са диктувани главно от минало представяне, те е вероят- 
но да бъдат или грешни, или правилни. 
Ние ще предложим тук, в табл. 11-3, материал от края на 1963 за издания на химическата 
и петролната индустрия в Дау, и ще изведем техните приходи в края на 1970. Ще бъде ви- 
дяно, че химическите компании, въпреки техните високи мултипликатори, не направиха  
практически никаква печалба от приходите в периода след 1963. Петролните компании  
направиха много повече от химическите и относно линията с растеж, приложен/въведен 
в техните мултипликатори от 1963. Така нашият пример с химическа акция доказа да бъде 
един от случаите, в които пазарните мултипликатори бяха доказани като грешни. 

2. Мениджмънт. 
На Уолстрийт за голяма сделка постоянно се говори за този субект, но малко е наистина  
надеждно. Докато обективни, количествени, оправдано надеждни тестове на мениджър- 
ска компетентност се прилагат, този фактор ще продължи да бъде като „гледане през мъ- 
гла“. Точно е да обобщим, че една успешна компания има необичайно добър менидж- 
мънт. Това ще се е разбрало от само себе си от минал запис; ще се покаже отново в пред- 



положенията за следващите пет години, и още веднъж в преди дискутирания фактор на 
дългосрочните проспекти. Тенденцията да се брои това още веднъж като отделно глупаво 
определяне може лесно да доведе до скъпи надценявания. Управленският фактор е по-из- 
ползван, ние считаме, в онези случаи, в които една настояща промяна е заела място, което 
не е имала още времето да покаже своето отбелязване в същинските фигури. 
Две отделни проявления от този вид бяха асоциирани с „Крайслър Мотър Корпорейшън“. 
Първото се случи в 1921, когато Уолтър Крайслър пое командването на „Максуел Мотърз“, 
и за няколко години направи голяма и високо рентабилна компания, докато много други 
автомобилни компании бяха изхвърлени от бизнеса. Второто се случи през 1962, когато 
„Крайслър“ беше западнала далеч от високите си печалби и продукцията, и акцията се про 
даваше на най-ниската цена в продължение на много години. После нови лихви (или „ин- 
тереси“), асоциирани с „Кънсолидейшън Коул“, преминаха „през сцената“. Приходите на- 
преднаха от 1.24 долара на дял (1961) на еквивалента от 17 долара на дял през 1963, и це- 
ната се покачи от ниска от 38 ½ в 1962 на еквивалента на почти 200 следващата година. 

3. Финансова сила (мощ) и капиталова структура.  
Акция на компания с много излишък в кеш и нищо напред като основното е ясно/открове- 
но по-добро потребление (на същата цена), отколкото друго такова със същите за дял при- 
ходи, но и големи банкови заеми и главни сигурности. Подобни фактори се имат сигурно и 
внимателно предвид от анализаторите на сигурност. Разнообразното количество от боно- 
ве, или преференциални акции, както и да е, не е необходимо неудобство/недостатък за 
главното, нито е умерена употреба на банков кредит. (Инцидентно, твърдата структура на 
твърде малко основни акции в зависимост с бонове и преференциални, може при предпо- 
читани условия да направи огромна спекулативна печалба. Този фактор е познат като „ли- 
въридж“.) 

4. Дивидентен запис. 
Един от най-представителните тестове с високо качество е един непрекъснат запис на ди- 
видентните плащания, отивайки обратно назад много години. Ние мислим, че запис/док- 
лад за дивидентните плащания за последните 20 години или повече е един важен положи 
телен фактор в качеството на компанията (нейния рейтинг). Наистина, дефанзивният инве- 
ститор би трябвало да е оправдан в лимитирането на неговите употреби до онези, отгова- 
рящи на този тест.  

5. Текущо дивидентно ниво (рейтинг). 
Това, нашият последен допълнителен фактор, е най-трудният такъв да отговори на удовле- 
творяваща „мода“. За щастие, повечето компании искат да следват каквото може да бъде 
наречено стандартна дивидентна политика. Това е значело, че дистрибуцията на около  
две трети от техните средни приходи, с изключение на онази в настоящия период на инф- 
лационни печалби, и търсения за повечето капитал, фигурата има тенденция към понижа- 
ване. (В 1969 това беше 59.5% за акции в Дау Джоунс средно, и 55% за всички американски 
корпорации.) Където дивидентът прави нормална връзка с приходите, оценката може да 
бъде направена или на базата на въздействие на резултата. Например, типична вторична  
компания с очаквани средни приходи от 3 долара и очакван дивидент от 2долара може да 
бъде оценена на или 12 пъти нейните приходи, или 18 пъти нейните дивиденти, да спече- 
ли стойност от 36 в двата случая. Както и да е, нарастващ брой на растежни компании, от- 
делени от стандартната политика за плащане 60% или повече от приходи в дивиденти, на 



„полетата“, които интересите на акционерите ще бъдат по-добре обслужени чрез отде- 
ляне почти всички печалби за финансова експанзия. Изданието представя проблеми и 
изисква внимателни отношения (зависимости).  
Ние сме решили да разделим нашата дискусия на нашия въпрос за сигурна дивидентна 
политика за по-късна секция – Глава 19 – където ние ще й обърнем внимание, като част 
от основния проблем на „мениджмънт-акционер“ връзки. 
 
Капитализационни нива на растежни акции 
 
Повечето от писаното от анализаторите на сигурността за формални неща има връзка с 
оценката на растежни акции. Наше изследване на различните методи е довело да пред- 
положим една съкратена и доста опростена формула за оценката на растежни акции, ко- 
ито се очаква да произведат фигури, близки до онези, резултиращи от повечето матема- 
тически калкулации. Нашата формула е: 
 
   Стойност = Текущи (нормални) Приходи Х (8.5 плюс два пъти очакваната годишна 
   растежна норма) 
 
Растежната фигура би трябвало да се очаква през следващите седем до десет години. 
В табл.11-4 ние показваме как нашата формула работи за различни нива на обобщен 
растеж. Лесно е да направим обратна калкулация и да определим каква норма на рас- 
теж е възприета чрез текущата пазарна цена, обобщавайки нашата формула за валид- 
на. В нашето последно издание ние направихме тази калкулация за Дау и за шест важ- 
ни издания с акции. Тези фигури са репродуцирани в табл.11-5. Ние коментираме в съ- 
щото време: 
Разликата между 32.4% годишен растеж (норма) за „Ксерокс“ и екстремно различния  
за „Дженъръл Мотърз“ от 2.8% е наистина впечатляваща. Обяснимо е, в частност от на- 
строението на фондовия пазар, че приходите на „Дженъръл Мотърз“ от 1963 – най-голе- 
мите за коя да е корпорация в историята – могат да бъдат поддържани трудно. „Цена – 
приход“ съотношението на „Ксерокс“, от друга страна, е доста показателно за спекула- 
тивния ентусиазъм, засилен около компания с голямо постижение и вероятно още по-го- 
леми обещания. 
Имплицитът към очакваната норма на растеж от 5.1% за Дау се сравнява със същностното 
повишаване от 3.4% (съставни, натрупани) между 1951-1953 и 1961-1963. 
Ние би трябвало да сме добавили едно предупреждение някакси, както следва:  
Оценките на очакваните високо растежни акции са необходими от правна страна, ако ние  
трябва да обобщим тези растежни нива, които всъщност ще бъдат реализирани. Всъщност, 
според аритметиката, ако компанията би могла да расте при норма от 8% или повече нео- 
пределено в бъдещето, нейната стойност би била безкрайна, и никаква цена не би била  
толкова висока, за да плати за дяловете. Какво по-ценно всъщност става в тези случаи; то- 
ва е да представи маржин на сигурност в неговите калкулации – някакси, както един инже- 
нер прави в спецификациите си за една структура. На тази база потреблението би реализи- 
рало неговата набелязана цел в 1963, бъдеща цялостна възвращаемост от 7 ½% на година; 
дори ако растежната норма всъщност реализира доказано по-малко, отколкото онова, про 



ектирано във формулата. Разбира се, после, ако тази норма беше всъщност реализирана, 
инвеститорът би бил сигурен, че ще се радва на хубава допълнителна възвращаемост. На- 
истина няма никакъв начин за оценяване на високо растежна компания (с очаквана норма 
над, да речем, 8% годишно ), в което анализаторът може да направи реалистични предпо- 
ложения и за сигурен мултипликатор, за текущите приходи и очаквания мултипликатор за 
бъдещите приходи. Както стана, същностният ръст за „Ксерокс“ и „Ай Би Ем“ доказа много 
тясно до високите нива, изведени от нашата формула. Както току-що беше изяснено, това 
произведе голямо предимство в цената и на двете издания. Растежът на Дау сам по себе 
си беше също около проектирания към 1963 затваряща пазарна цена. Но средната (умере- 
ната) норма от 5% не включи математическата дилема на „Ксерокс“ и „Ай Би Ем“. Стана та- 
ка, че 23% повишение към края на 1970, плюс 28-те процента в агрегирания дивидент (въз- 
вращаемост) получена, даде недалеч от 7 ½% годишна цялостна печалба, поставена в на- 
шата формула. В случая с другите 4 компании може да е удачно да се каже, че техният ра- 
стеж не отговори на очакванията в 1963 цена и че техните заявки пропуснаха да скочат то- 
лкова, колкото Дау Джоунс. Предупреждение: Този материал е предложен за илюстратив- 
на цел само, и поради неизбежната необходимост в анализа на сигурността да се проекти- 
ра нормата на бъдещ ръст за повечето изследвани компании. Нека читателят не бъде под- 
веден в мислене, че подобни проекции има някаква висока степен на свързаност, или, об- 
ратно – тези бъдещи цени могат да бъдат калкулирани да се държат „според пророчества- 
та“.  
Ние би трябвало да отбележим, че всяка научна или най-малкото оправдано зависима оце 
нка на акцията, базирана на възприети бъдещи резултати, трябва да изведе бъдещи резул- 
тати за бъдещи лихвени нива. Дадената схема на очаквани приходи, или дивиденти, би  
имала по-малка сегашна стойност, ако обобщим повече, отколкото ако обобщим по-ниска 
лихвена структура . Подобни предположения винаги са били трудни да направят (се спра- 
вят) със степента на доверие(поверителност) , и сегашните „брутални усуквания“ в дълго- 
срочните лихвени нива; и прогнози от този сорт стават презумпции. Оттук ние сме извели 
нашата стара формула горе, просто защото никоя нова такава не би била по-впечатляваща. 
 
Анализ на индустрията 
 
Защото генералните проспекти на предприятието „носят“ голямото тегло в създаването на 
пазарните цени, естествено е за анализатора на сигурността да очаква „голяма сделка“ от 
вниманието на икономическата позиция на индустрията, и на индивидуалната компания в 
нейната индустрия. Изследвания от този вид могат да отидат в неограничена детайлност. 
Те са понякога продуктивни от стойностни виждания във важни фактори, които ще бъдат 
оперативни в бъдеще и са оценени от текущия пазар. Където обобщение от този вид може 
да бъде описано с откровена степен на поверителност, то позволява „плавна“ база за инве 
стиционни решения. 
Наше собствено изследване, както и да е, води до някакво минимизиране на практическа- 
та стойност на повечето от промишлените изследвания , които са направени достъпни за 
инвеститори. Материалът, разработен е праволинейно от този вид, с който обществото е  
вече запознато и че вече е имало отчетено въздействие върху пазарните заявки.  
Рядко някой открива изследване за брокерска къща, което отбелязва, с факти, че една по- 



пулярна индустрия е водеща за провал на непопулярна такава, за да просперира. Уол- 
стрийтското виждане за по-дългосрочно бъдеще е знаменателно пагубно, и това се при- 
лага към онази част от нейното разследване, която е отправена към предсказването на 
курса на печалби в различни индустрии. Ние трябва да разпознаем, както и да е, че ост- 
рият и перверзен растеж на технологията в сегашните години не е без голям ефект върху 
отношението и работещите на анализатора на сигурност.  
Повече, отколкото в миналото, прогресът или регресът на типичната компания в идващата 
декада може да зависи от нейната връзка с нови продукти и процеси, които анализаторът 
е имал шанса да изследва и оцени предварително. Така налице е несъмнено обещаваща 
област за ефективна работа за анализатора, базирана на пътувания, интервюта с изследва- 
ни хора, и на интензивно технологично разследване само по себе си. Налице са рискове, 
свързани с инвестиционни заключения, изведени главно от подобни „отражения“ в бъде- 
щето, и неподдържани от сегашно демонстрирана стойност. При това налице са вероятно 
равностойни рискове в „стиковането“ близко до границите на стойността чрез калкулации, 
намиращи почва в същностни резултати. Инвеститорът не може да има и двете едновре- 
менно. Той може да бъде с въображение и да играе за големи печалби, които са награда  
за доказаната визия на събитието; но после той трябва да поеме същински риск за големи 
и малки неприятности (провали); за грешна калкулация. Или той да е консервативен, и да  
откаже да плаща повече, отколкото е минималната премия за възможностите, още недо- 
казани; но в този случай той трябва да бъде подготвен за по-късното откриване на златни 
възможности, които могат „да се изпарят“. 
 
Процес на възход(възникване) от две части 
 
Нека се върнем за момент към идеята за оценка или възход на основната акция, който за- 
почнахме да дискутираме горе на стр.228. „Голяма сделка“ на отражение върху субекта е  
довела да обобщим, че това по-добре би било направено доста различно, отколкото е сега 
създадената практика. Ние предполагаме, че анализаторите работят първо, каквото ние на 
ричаме „минало-представяне“ стойност, която е базирана основно на миналия запис. Това  
би отбелязало с какво акцията би била ценна – абсолютно,или като процент на Дау или на  
„Ес енд Пи“съставен – ако той е обобщен в неговото относително минало представяне, ще 
продължи непроменено в бъдещето. (Това включва предположението, че неговият относи 
телен растеж(норма), както е показано през последните седем години.) Този процес би мо 
гъл да бъде изведен механично чрез прилагане на формула, която дава индивидуални тег- 
ла за минали фигури за рентабилност, стабилност, и ръст, и също така за текущо финансо- 
во състояние. Втората част на анализа би трябвало да определи към какво разширение на 
стойността (базирано основно на миналия опит) би трябвало да се модифицира, поради  
новите условия, очаквани в бъдеще. 
Такава процедура би разделила работата между старши и младши анализатори, както сле- 
два: (1) Главният анализатор би настроил формулата да се приложи за всички компании за 
определяне на „минало-представяне“ стойност; (2) Младшите анализатори биха работили 
подобни фактори за дизайнираните компании – много повече в механична „мода“. (3) Ста- 
ршият анализатор би определил после към какво разширение представянето на компания 



та – абсолютно или относително – е вероятно да се различи от своя минал запис, и каква 
промяна би трябвало да се направи в стойността, за да рефлектира на подобни промени 
(възприети). Би било най-добре, ако старши анализаторът (неговият доклад или запис) 
показва едновременно първоначалната оценка и модифицираната такава, с неговите съо- 
бражения за промяна.  
Ценно ли е да се върши работа от подобен вид? Нашият отговор е потвърдителен, но наши 
те съображения могат да се появят някакси цинично за читателя . Ние се съмняваме дали 
оценките, така достигнати, ще докажат съответно зависимо в случая на типична индустриа 
лна компания, голяма или малка. Ние ще илюстрираме трудностите на тази работа в наша- 
та дискусия за „Алуминиъм Къмпани ъф Америка“ в следващата глава. „Нищо от това не 
беше направено за подобни основни акции. Защо? Първо, много анализатори на сигурност 
са заети да правят текущи или проектирани оценки, като част от тяхната ежедневна работа 
Методът, който ние предлагаме, би трябвало да бъде едно подобрение на онези, основно 
следвани днес. Второ, защото той би трябвало да даде полезен опит и виждане за анализа 
торите, които практикуват този метод. Трето, защото работа от този вид би могла да произ 
веде „едно безценно тяло“ на записан опит – както дълго е бил случаят в медицината  -  
това може да доведе до по-добри методи за процедура и полезно познание за възможно- 
сти и ограничения. Общественополезните акции биха могли добре да докажат една важна 
област, в която този подход ще покаже реално прагматична стойност. Евентуално интелиге 
нтният анализатор ще се причисли към онези групи, в които бъдещето се появява обосно- 
вано (оправдано) предсказуемо(предвидимо), или където „маржинът на сигурност“ на 
„минало-представяне“ стойност над текущата цена е толкова голям, че той може да „рис- 
кува“ с бъдещи вариации – като той прави това в селектиране на добре подсигурени ста- 
рши/главни сигурности.  
В последващите глави ние ще предложим конкретни примери за приложение на аналити- 
чни техники. Но те ще бъдат само илюстрации. Ако читателят намери субекта за интересен 
той би трябвало да го представи систематично и внимателно преди да се отчете като ква- 
лифициран да премине финалното „купи-или-продай“ отсъждане за себе си за издание на 
сигурност. 
 
Коментар върху Глава 11: 
 
„Би ли ми казал, моля, по кой път да тръгна оттук?“ 
„Това зависи от това къде искаш да отидеш“, каза Котаракът. 
                        Люис Керъл, „Алиса в Страната на чудесата“ 

 
 

Поставяне на цената в бъдещето 
 
Кои фактори определят колко ти би трябвало да платиш за акция? Кое прави една компа- 
ния, стойността й 10 пъти приходите, а друга – 20 пъти? Как можеш оправдано да бъдеш 
сигурен, че ти не надплащаш за „розово бъдеще“, което се обръща в „тъмен кошмар“? 
Греъм счита, че пет елемента са решаващи. Той ги обобщава, както следва: 
*генералните дългосрочни проспекти на компанията; 



*качеството на нейния мениджмънт; 
*нейната финансова сила и капиталова структура; 
*докладът/записът за дивидентите; 
*текущата норма за дивидентите; 
Нека да погледнем тези фактори в „светлината на днешния пазар“. 
Дългосрочни перспективи. 
В наши дни, интелигентният инвеститор би трябвало да започне чрез „сваляне“ на поне 
петгодишни доклади (записи) за стойността (форма 10-К) от уебсайта на компанията или от 
EDGAR-база данни. После минете през финансовите доклади, за да отговорите на два нале 
жащи въпроса. Кое кара компанията да расте? Къде и откъде идват (и ще дойдат) нетните 
печалби? Измежду проблемите да се има предвид (да се знае) следното: 
*Компанията е сериен придобиващ(ако може да се нарече така). Едно средно или повече 
от две или три сливания (придобивания) на година, е знак за потенциална неприятност, 
След всичко, ако компанията сама по себе си, би искала да купи акции на други бизнеси, 
отколкото да инвестира в своя, не би ли трябвало да се „сетиш“ и също да поглеждаш дру- 
гаде? И проверете записа на компанията, като придобиваща такава. Внимавайте за корпо- 
ративна булимия – фирми, които „захапват“ с цел големи сливания, само за да ги „повър- 
нат“ обратно (навън). „Лусент“, „Матъл“, „Квакар Оутс“ и „Тайкоу Интернешънъл“ са изме- 
жду компаниите, които са имали подобни сливания при влошаващи загуби. Други фирми 
изпитват хронични кризи, или счетоводни разходи, доказващи, че те са надплатили за тех- 
ните минали сливания. Това е лоша поличба за бъдещи сделки. 
*Компанията е OPM пристрастена, заемайки дълг или продавайки акции, за да „напълни 
лодката“ на „парите на другите хора“. Това е отбелязано като „кеш от финансови активи“ 
в баланса на паричните потоци в годишния доклад. Те могат да направят болна компания 
да е растяща, дори ако нейните прилежащи бизнеси не са генерирали достатъчно кеш –  
както е с „Глоубъл Кросинг“ и „Уърлдком“, показано не преди дълго време. 
*Компанията е Джони-Уан-Ноут, свързана с един потребител (или няколко) за повечето от 
своите приходи. През октомври, 1999, производителят на оптични влакна „Сикамоур Нет- 
Уъркс“ Инк. продаде акции на обществото за пръв път. Проспектът показа, че един потре- 
бител, „Уилиамс Къмюникейшънз“ калкулира 100% от „Сикамоур“-овите 11 млн.долара в 
общи приходи. Трейдърите оцениха дяловете на „Сикамоур“ на 15 билиона долара. За съ- 
жаление, „Уилиамс“ банкрутира точно две години по-късно. Въпреки че „Сикамоур“ хвана 
други потребители, нейната акция загуби 97% между 2000 и 2002. Когато изследваш източ- 
ниците на растеж и печалба, „стой на локаут“ и за положителното, и за отрицателното. Из- 
между добрите знаци: 
*Компанията има широк обхват, или конкурентни преимущества. Като крепости, някои ко- 
мпании, могат лесно да бъдат разбити от „мародерстващи“ конкуренти, докато други са  
почти непробиваеми. Няколко сили могат да разширят „имунитета“ на компанията: силна 
идентичност на марката (помислете за „Харлей Дейвидсън“, чиито клиенти татуират лого- 
то на компанията на телата си); монопол или олигопол на пазара; икономии от мащаба, 
или способността да предложиш огромно количество стоки (услуги) евтино (напр. Жилет); 
уникален актив (напр. „Кока-Кола“, чиято секретна формула за ароматен сироп няма реал- 
на физическа стойност, но поддържа безценно количество потребители); съпротивление  
срещу заместители (повечето бизнеси нямат алтернатива на електричеството, така че ене- 



ргийните компании не е вероятно да изчезнат скоро). 
*Компанията е маратонец, не спринтьор. Чрез поглед назад към записите за доходи, ти 
можеш да видиш дали приходи и нетни печалби са нараснали плавно и стабилно през 
последните 10 години. Сегашна статия във „Файненшъл Аналистс Джърнъл“ потвърди ка- 
кви други изследвания (и лошият опит на много инвеститори) са показани: че най-бързо- 
растящите компании „ще прегорят“, след като преди това „прегреят“. Техните приходи 
растат в дългосрочен период от 10% преди облагане (или 6 до 7% след облагане). Но 15% 
растеж е илюзия за компании с такова „препускане“. И дори по-висок растеж, или внезап- 
но избухване за 1-2 години, е напълно сигурно, че ще изчезне; точно както един неопитен  
маратонец, който се опитва да пробяга целия рейс, като че ли бяга 100-метрова дистанция 
*Компанията се развива и запада. Няма значение колко добри са продуктите й или силни 
марките й, компанията трябва да похарчи известно количество пари, за да развие нов биз- 
нес. Докато R & D (изследване и развитие) не е източник на растеж днес, то това ще бъде 
утре – в частност ако фирмата има „запис“ за рационализация на бизнеса си с нови идеи и 
оборудване. Средният бюджет за изследване и развитие варира в отделните индустрии и 
компании. В 2002, „Проктър и Гембъл“ похарчиха около 4% от нетните продажби за R&D,  
докато 3М похарчиха 6.5%, а „Джонсън и Джонсън“ – 10.9%. В дълъг период, компания,ко- 
ято не харчи нищо за R & D е най-малкото толкова уязвима, колкото такава, която харчи  
твърде много.  
Качеството на взаимодействие/сцепление на мениджмънта. 
Мениджмънтът на компанията би трябвало да каже какво ще направи, после да го прави. 
Прочетете миналите годишни доклади да видите какви прогнози мениджърите правят и 
дали ги „изпълват“ със съдържание. Мениджърите трябва да откриват грешките си и да  
носят отговорност за тях, отколкото да обвиняват други и да се осланят на „икономиката“, 
„несигурност“ или „слабо търсене“. Проверете дали планът и същността на писмото на  
председателя остава константно, или се променя с последните „моди“ на Уолстрийт (за 
„мисията“ става реч). Отделете специално внимание на бум-годините, като 1999.) Тези въ- 
проси могат също да ви помогнат да определите дали хората, които „движат компанията“,  
ще се заинтересуват от интересите на хората, които притежават компанията: 
*Търсят ли те (Внимават ли ) за „Номер 1“? 
Фирма, която плаща на своя изпълнителен директор 100 млн.долара годишно, би трябва- 
ло да има добра причина за това. ( Може би той откри – и патентова „еликсира на вечната 
младост“? Или откри Елдорадо и го купи за 1 долар/акър? Или осъществи контакт с живот 
от друга планета и проведе успешно преговори извънземните да купуват всички техни про 
дукти от една-единствена компания на земята? В противен случай, този вид разточителст- 
во предполага, че фирмата изпитва липса на мениджъри и търси такива. 
Ако компанията преоценява (или „преиздава“ и „променя“) опциите за своята акция, стой 
настрана. В този случай, компанията анулира съществуващата (и типично „безстойностна“) 
акция за своите работещи и управляващи, после заменя я с нова такава на конкурентни це 
ни. Ако стойността й никога не е нула, когато нейните потенциали за печалба са безкрайни 
как могат опциите да окуражат доброто обслужване на корпоративните активи? Всяка изг- 
радена компания, която преоценява опции, както е с дузина високотехнологични фирми 
последните 10 години. После можете да отидете по-напред. Уорън Бъфет е популяризирал 
концепцията за приходи на собственика или нетният доход плюс амортизацията и обезцен 



ката, минус нормални капиталови разходи. Както портфейлният мениджър Кристофър 
Дейвис от „Дейвис Селектид Ъдвайзърс“ го „поставя“, „Ако ти владееш 100% от този биз- 
нес, колко кеш би имал в джоба си в края на годината?“ Защото е нагласено за счетоводни 
неща, като амортизация и обезценка, то не въздейства върху кеш-баланса на компанията; 
приходите на собственика могат да бъдат по-добра мярка, отколкото докладвания чист до 
ход. Да уточним/изясним дефиницията на приходи на собственика, ние трябва също да из- 
ходим от докладвания чист доход: 
*всички разходи за опциите на акцията, които „разделят“ приходите от съществуващите  
акционери, в ръцете на новите „вътрешни“ собственици 
*всички необичайни, или извънредни разходи 
*всякакъв доход от пенсионния фонд на компанията 
Ако приходите на собственика за дял са нараснали стабилно средно с 6-7% през изминали- 
те 10 години, компанията е стабилен генератор на паричен поток (по-точно „кеш“), и ней- 
ните перспективи за ръст са добри. 
На следващо място, погледнете капиталовата структура на компанията. 
Обърнете се към баланса да видите колко дълг (вкл.преференциална акция) компанията 
има; в общи линии дългосрочният дълг трябва да е под 50% от общия капитал. Основните 
неща за финансовите доклади определят дали дългосрочният дълг е фиксирана норма ( с 
постоянни лихвени плащания) или варира ( с плащания, които се променят, което би мог- 
ло да стане разходно, ако лихвените нива се покачват). 
Погледнете годишния доклад за изложението или доклада, показващ „съотношението ме- 
жду приходи и фиксирани разходи“. То показва, че напр. „Ъмейзън“ за 2002, според годи- 
шния доклад, има приходи, които падат със 145 млн.долара за покриване на лихвените ра 
зходи. В бъдеще, „Ъмейзън“ ще трябва да спечели много повече от дейността си, или да 
намери начин за заемане на пари (при по-ниски нива). В противен случай компанията би 
могла да приключи, бивайки притежавана не от акционерите си, а от собствениците на бо- 
нове, които могат да предявят иск към активите на „Ъмейзън“, ако нямат друг път за осигу- 
ряване на дължимите лихвени плащания. (Честно казано, съотношението на „Ъмейзън“  
между приходи и фиксирани разходи беше далеч по-здравословно в 2002, отколкото 2 го- 
дини по-рано, когато приходите паднаха на 1.1 билиона долара накратко за покриване на 
дългови плащания.) 
Няколко думи за дивиденти и акции-политика (за повече, моля, вижте Глава 19): 
*Същинско доказателство е, че компанията е най-добре да не плаща дивиденти.  
Ако фирмата постоянно се справя с конкуренцията в добри и лоши пазари, мениджърите 
ясно влагат кеш за „оптимална употреба“. Ако, както и да е, акцията не се справя с конку- 
рентите, и бизнесът „страда“, тогава мениджърите и директорите не използват парите 
чрез отказ да плащат дивидент. 
*Компании, които постоянно „усукват“ акциите си – и повишават „издаването“ – третират 
техните инвестотори като нежелани такива (лошо). 
Като Йоги Бера, който искаше пицата си нарязана на четири парчета, защото казваше „Аз 
не мисля, че мога да изям осем.“ Акционерите, които обичат „усукванията“ на акциите, 
пропускат главното. Два дяла от акция по 50 долара не са по-ценни, отколкото 1 дял от 100 
долара. Мениджъри, които използват „сплитове“(усуквания) за промоция на акциите си, 
се нуждаят от помощ и залагат на лошите инстинкти на инвестиционната публика, и инте- 



лигентният инвеститор ще помисли дваж преди да обърне парите си в подобни съмнител- 
ни манипулации. 
*Компаниите би трябвало да изкупят обратно дяловете си, когато те са евтини – не когато 
те са на или около рекордните висоти. За съжаление, наскоро е станало толкова основно 
за компаниите да прекупват техните акции, когато те са надценени. Няма по-цинична загу- 
ба на паричен поток за компанията, откакто реалното потребление от тази маневра е да 
осигури топ-мениджърите да похарчат мултимилионни приходи чрез продаване опциите 
на техните собствени акции в името на „поддържане стойността на акционера“. 
Същностно количество на анекдотна очевидност всъщност предполага, че мениджърите, 
които говорят за „поддържане стойността на акциите“, рядко го правят. При инвестиране, 
както става в общи линии в живота, безспорна победа идва при“правещите“(действащи- 
те), а не при „говорещите“. 
 
 
Глава 12: Неща, които трябва да се отчитат (имат предвид) относно приходите от дял 
 
Тази глава ще започне с два съвета към инвеститора, който не може да избегне да бъде 
противоположен на техните приложения. Първият е: „Не взимай на сериозно приходите 
от отделната година.“ Вторият е: „Ако отделиш внимание на краткосрочните приходи, 
внимавай за „подводните камъни“ във фигурите за дял.“ Ако нашето първо предупрежде- 
ние беше следвано стриктно, второто не би било необходимо. Но е твърде много да се оча 
ква, че повечето акционери могат да свържат решенията за основните си акции с дългосро 
чен запис и дългосрочни перспективи. Тримесечните фигури, и по-специално годишните 
фигури, получават основното внимание във финансови кръгове, и този акцент трудно мо- 
же да въздейства върху мисленето на инвеститора. Той може да се нуждае от някакво об- 
разование в тази област, за да избегне грешни възможности. 
Както тази глава е била написана, докладът за приходите на „Алкоа“ за 1970 се появява в 
„Уолстрийт Джърнъл“. Първите показани фигури са :  
 
                      1970       1969 
    Приходи от дял      5.20 $      5.58$ 
 
Малкото като резултат е обяснено в основната забележка за „първични приходи“, преди 
специални разходи. Налице е много повече материал със забележки (важни); всъщност 
той „окупира“ 2 пъти голямо пространство, колкото основните фигури сами по себе си. 
За декемврийското тримесечие те само, „приходите от дял“ са дадени, като 1.58 долара в 
1970 срещу 1.56 долара в 1969. 
Инвеститорът или спекулантът, заинтересован от „Алкоа“ – дялове, четейки фигурите, мо- 
же би си е казал: „Не е толкова зле. Аз знаех,че 1970 беше година на рецесия за алуминия. 
Но четвъртото тримесечие показва печалба над 1969, с приходи на ниво от 6.32 долара за 
дял. Нека да погледнем. Акцията се продава на 62. Защо това е десет пъти по-малко, от- 
колкото приходите. Това я прави да изглежда доста евтина, сравнено с 16 пъти за „Интер- 
нешънъл Никъл“, и т.н., и т.н.“ 
Но ако нашият инвеститор/спекулант беше загрижен да прочете целия основен материал, 



той би открил, че вместо една фигура за приходи от дял за 1970, налице бяха всъщност  
четири: 
                         1970                   1969 
Първични приходи         $ 5.20                    5.58 
Чист доход (след спе-        4.32                    5.58 
циални разходи) 
Напълно генериран 
(преди спец.разходи)         5.01                   5.35 
Напълно генериран 
(след спец.разходи)          4.19                    5.35    
 
За четвъртото тримесечие само са дадени само 2 фигури: 
 
Първични приходи          $ 1.58                   $ 1.56 
Чист доход 
(след спец.разходи)            .70                    1.56 
 
Какво правят всички тези допълнителни приходи, какво означават? Кои приходи са истин- 
ски приходи за годината и декемврийското тримесечие? Ако същността би трябвало да бъ- 
де взета на 70 цента, нетният доход след специалните разходи, годишната норма би била 
2.80 долара вместо 6.32 долара, и цената 62 би била „22 пъти приходите“, вместо 10 пъти, 
както ние стартирахме с това. 
Част от въпроса, както е за истинските приходи на „Алкоа“, може да получи доста лесен 
отговор. Редукцията от 5.20 долара на 5.01 долара да позволи генериране, е ясно нарече- 
на за това. „Алкоа“ има голямо боново издание (конвертируемо), в основни акции; да кал- 
кулираме способността за приходи на основната акция, базирано на резултатите от 1970, 
трябва да обобщим, че конверсионната привилегия ще бъде упражнена, ако тя би трябва- 
ло да докаже печелившост за собствениците на бонове. Количеството, вкл. в картината на  
„Алкоа“, е относително малко, и трудно осигурява детайлен коментар. Но в други случаи, 
„правенето на позволение“ за права на конверсия, и съществуване на предупреждения за 
потреблението на акции, може да намали отделните приходи наполовина, или повече.Ние 
ще представим примери на наистина пълно генериране по-долу (като фактор) (стр.411). 
(Финансовите услуги не са винаги консистентни(съдържаттелни) за генерирането като фак- 
тор в техните доклади и анализи.) 
Нека сега се обърнем към значението на „специалните разходи“. Тази фигура от 18800000 
долара или 88 цента за дял, намалена в четвъртото тримесечие, не е маловажна. Да бъде 
ли игнорирана първоначално, или да бъде определена като редукция на приходите, или 
частично определена и частично игнорирана? Бдителният инвеститор може би се е запи- 
тал как се случва, че е налице подобна „епидемия“ от специални разходи след края на  
1970, но не и в предишните години?Възможно ли е някакви фини италиански ръце да са 
били на работа в счетоводството – но винаги, разбира се, в границите на допустимото? 
Когато погледнем по-отблизо, ние можем да открием, че подобни загуби, направени още 
преди те всъщност да се появят, са с нежелан ефект върху миналите, или върху бъдещите 



„първични приходи“. В някои екстремни случаи те биха могли да бъдат такива, че да 
доведат до последващи приходи, почти 2 пъти по-големи от реалните – чрез повече или  
по-малко третиране на вкл. данъчен кредит.  
В случая със специалните разходи на „Алкоа“, първото нещо е, как те са се покачили. Забе- 
лежките са достатъчно специфични. Намаленията (дедукциите) произтичат от 4 източника: 

1. Преценките на мениджмънта за разходите на затваряне дивизията произведени 
продукти. 

2. Преценката на мениджмънта за затваряне заводите на „Алкоа“. 
3. Преценката за загубите на „Алкоа Кредит Ко.“ 
4. Също, изчислени разходи от 5.3 млн.долара, асоциирани със завършване на догово 

ра за „преградна стена“/завеса“. 
Всички тези неща са свързани с бъдещи разходни загуби. Лесно е да се каже,че те не са  
част от „редовни операционни разходи“ (резултати) от 1970 – но ако е така, къде се впис- 
ват те? Те така ли са извънредни,както ако не принадлежат никъде? Голямо предприятие 
като „Алкоа“, правещо по 1.5 билиона долара годишно, трябва да има много дивизии, де- 
партаменти, афилиати и т.н. Не би ли било по-скоро нормално, отколкото изключително 
за него да е нерентабилно, и „да плаче за затваряне“? Подобно за такива неща,като дого- 
вор за изграждане на стена. Предположете, че по някое време компанията е имала загуба 
на част от бизнеса си, че е имала „светла идея“ да се финансира тази част, и така докладва- 
йки своите „първични приходи“ за дял да включват само нейните печеливши договори и  
операции? Като слънчевият календар на Крал Едуард VII, който маркирал само слънчевите 
часове. 
Читателят би трябвало да отбележи 2 негениални аспекта на процедиране на „Алкоа“, коя- 
то дискутирахме. Първият е, че чрез възприемане на бъдещи загуби компанията избягва  
необходимостта от алокация на загубите в идентифицираната година. Те не принадлежат 
на 1970, защото те всъщност не бяха изведени в онази година. И те няма да бъдат показа- 
ни в годината, когато те са всъщност взети, защото вече са били осигурени. Страхотна ра- 
бота, но можеше да не бъде просто малка грешка. 
Забележките за „Алкоа“ не казват нищо за бъдещия данък, спестен от тези загуби. (Повече 
то други доклади от подобен сорт показват, че само „следданъчният ефект“ е бил „натова- 
рен“.) Ако фигурата на „Алкоа“ представя бъдещи загуби преди свързания данъчен кредит 
тогава не само бъдещите приходи ще бъдат освободени от тежестта на тези разходи (как- 
то те са всъщност внедрени), но те ще бъдат повишени чрез данъчния кредит с някакви 
50% . Трудно е да се повярва, че сметките ще бъдат съхранени по този начин. Но факт е, че  
компании, които са имали големи загуби в миналото, са били способни да докладват бъде 
щи приходи без изразходване на нормалните такси срещу тях; по този начин, правейки  
много чисти печалби наистина, базирано достатъчно парадоксално върху техните минали 
„нечестивости“ (неблагополучия). 
(Таксуващи се кредити, резултиращи от загубите от минали години са показани сега отдел- 
но, като „специални неща“, но те ще влязат в бъдещите статистики като част от финалната 
фигура за „чист доход“. Въпреки това, резерв сега, настроен за бъдещи загуби, ако чистият 
очакван данъчен кредит не би трябвало да създаде допълнение от този вид за чистия до- 
ход на по-късни години.) 
Другото негениално хрумване е употребата на „Алкоа“ и много други компании от края на  



1970 за правенето на тези специални разходи. Пазарът на акции предполагаше това, което 
е наречено „кървава баня“ в първата половина на 1970. Всеки очакваше относително сла- 
би резултати за повечето компании за годината. Уолстрийт сега генерираше по-добри ре- 
зултати в 1971, 1972 и т.н. Какъв хубав „аранжимент“ тогава да променяш колкото е въз- 
можно повече „влака“ годишно, което беше вече написано и проверено в миналото,раз- 
чиствайки пътя за хубави „тлъсти“ фигури в следващите няколко години! Вероятно това е 
добро счетоводство, добра бизнес политика, и добре за отношенията „мениджмънт-акци- 
онери“.Но ние имаме някои съмнения.  
Комбинацията от широко (или би трябвало да бъде „лудо“?) диверсифицирани операции 
с импулса „да почисти къщата“ в края на 1970 е произвела някои странно изглеждащи не- 
ща в годишните доклади. 
Читателят може би ще бъде удивен от следното обяснение, дадено от компания на Нюйо- 
ркската фондова борса (която ще остане неназована) за нейните „специални неща“, агре- 
гиращи 2357000 долара, или около една трета от дохода преди „специалните разходи“: 
„Съдържа провизия за затваряне на „Сполдинг Юнайтид Кингдъм Опърейшънз“; провизия 
за реорганизационни разходи на дивизията; разходи за продаване на малка производстве 
на компания за бебешки стоки, разполагаща с личен интерес в отдаване на испански коли 
на лизинг, и ликвидация на производство на ски-обувки.“ 
Преди години силните компании възнамеряваха да „настроят“ резервите на контингента 
си за печалби „извън добри години“, за да абсорбират някои лоши ефекти на години на 
депресия. Всъщност идеята беше да се изравнят докладваните приходи, повече или по- 
малко, и да се подобри факторът „стабилност“ в доклада на компанията. Стойностен мо- 
тив, както ни се струва…Но счетоводителите доста често започнаха „да грешат“ истинските 
приходи. Истинските приходи в резултатите от всяка година трябва да са представени таки 
ва, каквито са – добри или лоши; и акционерите, и анализаторите така да могат да усредня 
ват или да си правят изводите (за себе си). Струва ни се, че сега сме свидетели на обратния 
феномен, с „товарене“ колкото е възможно повече на 1970 (забравената), така че да се за- 
почне 1971 не само с чисти, но и специално подготвени фигури , които да покажат „любез- 
ни данни“ в следващите години. 
Време е да се върнем към нашия пръв въпрос.Какви тогава са били истинските приходи на 
„Алкоа“ в 1970? Точният отговор би бил: 5.01 долара за дял, след генериране по-малко от 
тази част от 82 цента „специални разходи“, които могат сигурно да бъдат отнесени към слу 
чайностите в 1970. Но ние не знаем каква е тази „порция“, и оттук не можем със сигурност 
да определим истинските приходи за годината. Мениджмънтът и одиторите би трябвало 
да са ни дали тяхната най-добра преценка от тази гл.точка, но не е така. И нещо повече. 
Мениджмънтът и одиторите би трябвало да са осигурили за дедукция от баланса на тези 
разходи от праволинейните(обичайните) приходи за подходящ брой години – да речем, 
не повече от пет. Това очевидно не е било направено, или откакто те вече удобно са ги из- 
ложили във входящата (първоначалната) сума, като специален разход за 1970. 
Най-сериозните инвеститори взимат фигурите за приходи отдял,както са публикувани; по- 
важното е за тях да бъдат на тяхна страна срещу счетоводните фактори от един или друг 
вид (за истинна сравнимост на числа). Ние сме предложили три вида такива фактори: упо- 
требата на специални разходи, които може никога да не бъдат повлияни в приходите от 
дял; редукцията в нормалната „доход-данък“ дедукция поради минали загуби и генерира- 



не – фактор, приложен в съществуването на същностно количество конвертируеми сигур- 
ности или удостоверения за такива. 
Четвъртото нещо, което е имало отбелязан ефект върху докладваните приходи в миналото 
е методът на третиране на потискане – главно, както е между „правата линия“ и „акселери 
раните графици“. Ние се въздържаме от детайли тук. Но като един пример, както пишем, 
нека предложим доклада от 1970 на „Трейн Ко.“ Тази фирма показа едно повишаване от 
близо 20% в приходите от дял през 1969 – 3.29 долара срещу 2.76 долара – но половината 
от това дойде от връщането към по-старата „права линия“(тези нива), по-малко влияещо 
на приходите, отколкото акселерирания метод, използван годината преди това. (Компания 
та ще продължи да използва акселерираната норма на своята „доход-данък“възвращае- 
мост, така различавайки „доход-данък“ плащания за разликата.) Още един фактор, важен 
по време, е изборът между „товаренето“ на разходите за изследване и развитие.(R & D) в 
годината, когато те са въвлечени или амортизирайки ги през годините. Накрая нека пред- 
ложим избора между FIFO („първи влязъл, първи излязъл“) и LIFO („последен влязъл, пър- 
ви излязъл“) методите за оценяване на инвентара. 
Една очевидна забележка тук би била, че инвеститорите не би трябвало да обръщат внима 
ние на тези счетоводни вариации, ако количеството включени са относително малки. На  
Уолстрийт, както е, дори неща, доста минимални сами по себе си, могат да бъдат взети на 
сериозно. Два дни преди доклада на „Алкоа“ в „Уолстрийт Джърнъл“, вестникът беше дис- 
кутирал доста кореспондиращия доклад на „Дау Кемикълс“. Той заключи с изследването, 
че много анализатори биха били затруднени от факта, че „Дау“ беше включил 21-цента не- 
що в редовните печалби за 1969, вместо третирането му като нещо от „изключителен/извъ 
нреден доход“. Защо е този гаф? Защото, очевидно, оценките на „Дау Кемикълс“, включва 
щи много милиони долари като цяло, като че ли зависят от точно каква беше процентната 
печалба за 1969 през 1968 – в този случай, или 9% ,или 4 ½%. Това ни води по-скоро до аб- 
сурд; много малко вероятно е тази малка разлика в резултатите за годината да би могла 
да има въздействие върху бъдещите средни печалби или ръст, и върху консервативна, ре- 
алистична оценка на предприятието.  
Противоположно, отчитайки друго предложение (твърдение), също появило се в януари 
1971. То включва доклада на „Нортуест Индъстриз Инк.“ за 1970. Компанията беше плани- 
рала да напише , като специален разход, не по-малко от 264 млн. долара в една „пропада- 
ща яма“. От това, 200 млн. долара представиха загуба да бъде взета за предложената про- 
дажба на подразделението за жп транспорт на работещите и балансът да бъде отписан от 
акциите за текущо потребление. Тези суми биха изработили загуба от около 35 долара за  
дял на основната акция преди генерирането, или два пъти последващата текуща/сегашна 
пазарна цена. Тук ние имаме нещо наистина забележително. Ако транзакцията премине, 
и ако данъчните закони не са променени, тази загуба, осигурена за 1970, ще позволи на  
„Нортуест Индъстриз“ да реализира около 400 млн.долара бъдещи печалби (в продълже- 
ние на пет години) от другите си диверсифицирани интереси без плащане на данък доход 
впоследствие. Какви ще бъдат тогава реалните приходи на това предприятие; би ли трябва 
ло те да бъдат калкулирани с или без провизия за почти 50% в данъците по дохода, които 
тя всъщност не ще трябва да плати? По наше мнение, сигурната мода за калкулация би би- 
ла първата да отчете отбелязаната печеливша сила на базата на пълна отговорност за „до- 
ход – данък“, и да изведе някаква широка идея за стойността на акцията, базирана на това 



изчисление. За това би трябвало да бъде добавена някаква бонус – фигура, представяща  
стойността за дял на важното, но временно данъчно изключение, на което компанията ще 
се радва. ( Позволение трябва да се направи също, за възможно голямомащабно генерира 
не в този случай. Всъщност, конвертируемите преференциални издания и гаранции биха 
могли повече от двойно да представят основните дялове, ако привилегиите са упражнени) 
Всичко това може да бъде объркващо и отегчително за нашите читатели, но принадлежи 
на историята ни. Корпоративното счетоводство често е „триково“; анализът на сигурността 
може да бъде усложнен; оценките на акциите са наистина зависими само в изключителни 
случаи. За повечето инвеститори това би било може би най-добре да се осигурят, че те 
„взимат добра стойност за цените, които плащат“; и нека да е така. 
 
Използване на средни приходи 
 
В предишни времена анализаторите и инвеститорите обръщаха определено внимание на 
средните приходи в откровено дълъг период от миналото – обичайно 7 до 10 години. Тази 
„знакова фигура“ беше полезна за изглаждане на честите възходи и падения на бизнес-ци- 
къла, и беше помислено да даде по-добра идея за „печелившата сила“ на компанията – от 
колкото резултатите на по-късната година сама по себе си. Едно важно предимство на та- 
къв усредняващ процес е, че той ще разреши проблема какво да се направи за почти всич- 
ки „специални разходи“ и кредити/дългове. Те би трябвало да бъдат включени в средните 
приходи. За повечето от тези загуби и печалби е представена част от работната история на 
компанията. Ако направим това за „Алкоа“, средните приходи за 1961-1970 (десет години) 
биха се появили, като 3.62 долара и за седемте години 1964-1970,като 4.62 долара за дял. 
Ако подобни фигури са използвани в конюнкция с норми(рейтинги) за растеж и стабилност 
на приходите по време на същия период, те биха могли да бъдат наистина информираща 
картина на миналото представяне на компанията. 
 
Калкулация на нормата (нивото) на минал ръст(растеж) 
 
 
От основна важност е, че растежният фактор в доклада на компанията трябва да е адеква- 
тен. Където растежът е бил голям, текущите приходи ще бъдат доста добри за 7 или 10 го- 
дини средно, и анализаторите могат да „обработват“ тези дългосрочни фигури независи- 
мо. Тази необходимост не е в случая. Приходите могат да бъдат дадени в понятия или сро- 
кове заедно за средните и за последните (фигура). Ние предлагаме нормата на растеж са- 
ма по себе си да бъде калкулирана чрез сравняване на средните от последните три години 
с кореспондиращите фигури десет години по-рано. (Където е налице проблем със „специа- 
лни разходи или кредити“, може да е налице някаква компромиасна база.) Отбележете, че  
следващата калкулация за растежа на „Алкоа“ е, като срещу онази на „Сиърс Роубък“ и 
Дау-групата като цяло.  
Коментар: Тези няколко фигури биха могли да бъдат субект на дълга дискусия. Те вероят- 
но показват толкова добре, както всички други, в резултат на старателна математическа об 
работка, същинския растеж на приходите за дълъг период (1958 – 1970). 
 



Табл.12-1 
                                                                              
 
                                Алкоа      Сиърс Роубък       Дау Джоунс 
                                                                              
 
Ср.приходи 1968-70                $4.95         $2.87           $55.40 
Ср.приходи 1958-60                 2.08          1.23            31.49 
Растеж (Ръст)                     141.0%        134.0%           75.0% 
Годишна норма(съставна)            9.0%          8.7%            5.7% 
 
                                                                             
Три пети от специалните разходи от 82 цента в 1970 са приспаднати тук. 
 
 
Но колко релевантна (свързана) е тази фигура, основно отчитаща централното в оценките 
на основните акции, към случая с „Алкоа“?  
Нейната норма за минал растеж беше отлична, всъщност малко по-добра, отколкото онази 
прокламирана от „Сиърс Роубък“ и много по-висока, отколкото онази на Дау – съставен ин 
декс. Но пазарната цена в началото на 1971 като че ли не обърна внимание на това хубаво 
представяне. „Алкоа“ продаде само 11 ½ пъти сегашното тригодишно средно, докато „Си- 
ърс“ продаде 27 пъти и Дау сам по себе си на 15+ пъти. Как се случи това? Очевидно Уол- 
стрийт има откровено песимистични виждания за бъдещия курс на приходите на „Алкоа“, 
в контраст с миналия запис/доклад. Достатъчно изненадващо, високата цена за „Алкоа“ бе 
ше толкова далеч направена ( в 1959 ). В онази година тя продаде на 116, или 45 пъти ней- 
ните приходи. (Това, сравнено с 1959 за „Сиърс Роубък“ беше 25 ½ или 20 пъти приходите 
й.) Дори тогава „Алкоа“, печалбите й показаха шоу с отличен ръст впоследствие; очевидно 
е, че в този случай бъдещите възможности бяха широко надценени в пазарната цена. Тя  
приключи 1970 точно на половината на тази от 1959, докато „Сиърс“ утрои цената и Дау се 
придвижи нагоре почти 30%. 
Трябва да се отбележи, че приходите на „Алкоа“ върху капиталови фондове бяха били са- 
мо средни или по-малки; това може да е било решително като фактор тук. Високи мулти- 
пликатори са били поддържани във фондовия пазар само ако компанията е поддържала  
по-висока от средната рентабилност.  
Нека приложим от тази гледна точка за „Алкоа“ предположението, което направихме в  
предишната глава за „процеса на представяне от две части“. Такъв един подход може да 
е бил произвел „стойност за минало представяне“за „Алкоа“ от 10% за Дау, или 84 долара 
на дял, отнесени към затварящата цена от 840 за Дау в 1970. На тази основа дяловете биха 
били доста атрактивни при тяхната цена от 57 ½. 
За какво разширение би трябвало старшият анализатор да е маркирал надолу „стойността 
на миналото представяне“, да позволи обратни развития, които той забеляза в бъдещето? 
Честно, ние нямаме идея. Обобщете, че той е имал причина да вярва, че приходите в 1971 
биха били толкова ниски, както 2.50 долара за дял – голям спад от фигурата от 1970, като 



срещу едно предимство, очаквано за Дау Джоунс. Много вероятно фондовият пазар би 
взел това лошо представяне доста на сериозно, но би създал наистина изведнъж велика- 
та „Алуминиъм Къмпани ъф Америка“, като относително непечелившо (нерентабилно) 
предприятие; да бъде оценено на по-малко, отколкото своите активи „зад дяловете“? 
(В 1971 цената западна от високите 70 през май до ниските 36 през декември, срещу стой- 
ност „по книга“ от 55). 
„Алкоа“ е сигурно една представителна промишлена компания от огромен размер, но ние 
мислим, че нейната „цена-приходи“ история е повече от необичайна, дори противоречива 
отколкото тази на мнозинството други големи предприятия. Още – този пример поддържа 
в някаква степен съмненията, които изразихме в миналата глава, как зависимостта на про- 
цедурата по представяне, когато е приложена към типична промишлена компания. 
 
Коментар върху Глава 12: 
 
„Ти можеш да излезеш по-лесно от кожата си от глупак с писалка, отколкото от глу- 
пак (даже „малоумник“) с пушка.“ 

Бо Дъдли 
 

 
Играта на числата 
 
Дори Греъм би бил подведен от разширението, към което компаниите и техните счетово- 
дители „натискат границите на собственост“ в последните няколко години. Компенсирани 
трудно с опции на акции, изпълнителните директори предположиха, че биха могли да ста- 
нат фантастично богати главно чрез повишаване приходите на компанията за само (точно) 
няколко години „препускане“. Хиляди компании „насилиха“ духа си (надъхаха се) за счето- 
водните принципи – обръщайки техните финансови доклади в отвратителни резултати с 
„козметични настройки“, „течащи като клоака разходи“, или производствени приходи из- 
вън „финия и свеж въздух“. Нека се спрем на някои от тези неспасителни практики. 
 
 
Както – ако! (As – If!) 

 
Вероятно най-широкоразпространеният счетоводен фокус-покус беше „проформа“ прихо- 
дна част. Налице е един стар анекдот на Уолстрийт, че всяка лоша идея е започнала като 
добра идея, и проформа-приходите и тяхното представяне не са по-различни. Първонача- 
лната идея беше да осигури истинска картина на дългосрочен ръст на приходите чрез наг- 
ласяване на краткосрочни отклонения от тренда или за предполагаемо „неочаквани“ съ- 
бития. Проформата (печатното издание) би могло например да покаже какво е спечелила 
компанията през изминалата година, ако друга фирма я таксува като „част от фамилията“ 
за входящите 12 месеца ( при придобиване например).  
Но, както впечатляващите 90-те доказаха, компаниите не можаха да останат достатъчно  
добри сами. Просто погледнете тези примери на проформа: 
*За тримесечието, завършило 30 септември 1999, „Инф Спейс Инк.“ представи своите про- 



форма приходи, като че ли ако не е платила 159.9 млн.долара в дивиденти от преференци- 
ални акции. 
*За тримесечието, завършило 31 октомври 2001, „ВЕА Систъмс Инк.“ представи своите про 
форма приходи, като че ли ако не е платила 193 млн.долара в данъци и такси за опции на 
акции, упражнени от нейните заети. 
*За тримесечието, завършило 31 март 2001, „Джей Ди Ес Юнифейз Корп.“ представи свои- 
те проформа – приходи, като че ли ако не бе платила 4 млн.долара в пейрол – такси; ако 
не беше загубила 7 млн.долара, инвестирайки в „хлабави“ (в смисъл „слаби“) акции, и не  
беше възприела 2.5 билиона долара в разходи, свързани с други неща (напр. „на добра  
воля“). 
Накратко, проформа-приходите осигуряват компаниите да покажат колко добре те биха го 
направили, ако него бяха направили толкова зле всъщност. Като един интелигентен инвес- 
титор, единственото нещо, което трябва да направите с проформа – приходите, е да ги иг- 
норирате. 
 
Гладни „за разпознаване“ 
 
 
В 2000, „Куест Къмюникейшънз Интернешънъл Инк.“, телекомуникационен гигант, изгле- 
ждаше силен. Неговите дялове паднаха по-малко от 5%, дори когато фондовият пазар за- 
губи повече, отколкото 9% на година. 
Но финансовите доклади на „Куест“ съдържаха едно „откровение“. В късната 1999, „Куест“ 
реши „да разпознае“ приходите от телефонни директории веднага, след като указателят 
беше публикуван – дори въпреки че, както всеки, който е разгръщал „жълтите страници“, 
знае, че много бизнеси плащат за тези реклами на месечни вноски. Абракадабра! Това 
глупаво звучащо „променяне на счетоводните принципи“ напомпа чистия доход за 1999 с 
240 млн.долара след данъци, т.е. с една пета от всички пари, които „Куест“ заработи она- 
зи година. 
Като малка бучка лед на топящ се айсберг, агресивното „разпознаване на приходи“ е че- 
сто знак за опасности, които се коренят дълбоко и копаят надълбоко – и така стана и с 
„Куест“. В ранната 2003, след ревю на нейните предишни финансови доклади, компания- 
та анонсира, че е имала „предварително разпознати печалби“ от продажби на оборудване 
несигурно записване разходите на услугите (от външни лица), неподходящи/неуместни 
разходи, като ако бяха капиталови активи, отколкото разходи; и неоправдано третиране  
промяната на активите , както ако бяха продажби. Всичко показа, че приходите на „Куест“ 
за 2000 и 2001 са надценени с 2.2 билиона долара – вкл. 80 млн.долара от по-раншното 
„променяне в счетоводните принципи“, което беше сега обратно. 
 
 
Капиталови „атаки“ (офанзиви) 
 

 
В късните 90-те, „Глоубъл Кросинг Лтд“ имаше неограничени амбиции. Базираната в Бер- 
муда компания строеше, каквото се нарича „първа интегрирана глобална мрежа за оптич- 



ни влакна“ през повече от 100000 мили от кабели, широко опасани по дъното на световни- 
те океани. След „свързването на света“, „Глоубъл Кросинг“ би продавала на други комуни- 
кационни компании правото да осъществяват техния трафик през нейната мрежа от кабе- 
ли. В 1998 само, „Глоубъл Кросинг“ похарчи повече от 600 млн. долара да конструира сво- 
ята оптична мрежа. Онази година, близо една трета от бюджета за конструкции беше „на- 
товарен“ срещу приходите, като разходи, наречени „разходи на капацитета продадени“.  
Ако не за онези 178 млн. разход, „Глоубъл Кросинг“, който докладва нетна загуба от 96  
млн.долара, би могъл да е докладвал чиста печалба от грубо 82 млн. долара. 
Следващата година, казва записка в годишния доклад от 1999, „Глоубъл Кросинг“ иници- 
ира счетоводство за обслужване на контракта. Компанията не би могла да направи по-го- 
лям разход за конструктивни разходи, като разходите срещу незабавни приходи, получени 
от продаването на капацитета от мрежата си. Вместо това, огромна „бучка“ биха били сега 
онези конструктивни разходи, третирани не като операционен разход, а като капиталов та- 
къв – затова и повишаване на общите активи на компанията, вместо намаляване на ней- 
ния чист доход. 
Пуф! От една страна „Глоубъл Кросинг“ и „собственост и оборудване“ активи нараснаха с  
575 млн.долара, докато нейните разходи от продажби се повишиха с 350 млн.долара – до- 
ри, въпреки че компанията „харчеше пари като пиян моряк“. 
Капиталовите разходи са едно основно средство за мениджърите да правят добър бизнес- 
растеж, по-голям и по-добър. Но счетоводните правила позволяват мениджърите да пра- 
вят инфлационни докладваните печалби чрез трансформиране нормалните операционни 
(работни) разходи в капиталови активи. Както, „Глоубъл Кросинг“ случаят показва, интели- 
гентният инвеститор би трябвало да бъде сигурен, да разбира какво, и защо, компанията 
капитализира. 
 
Една инвентарна история (история за инвентара) 

 
Като много производители на полупроводникови чипове, „Микрон Текнолъджи Инк.“  
страдаше от спад в продажбите след 2000. Всъщност, „Микрон“ беше хит на „ударена“ 
твърде тежко от спада в търсенето, което започна да води до спада в стойността на ин- 
вентара й – откакто потребителите ясно не искаха продуктите й на тези цени. В тримесе- 
чието, завършващо през май 2001, „Микрон“ срути докладваната стойност на инвентара 
си на 261 млн. долара. Повечето инвеститори интерпретираха „срива“ не като нормален 
или съответстващ разход от операциите, а като необичайно събитие. 
Но вижте какво се случи след това: (фиг.12-1) 
„Микрон“ отбеляза по-нататъшни спадове в инвентара във всяко едно от следващите шест 
фискални тримесечия.Беше ли обезценката на инвентара на „Микрон“ необичайно съби- 
тие, или беше нещо хронично? Обосноваващите се мозъци могат да различат от този час- 
тен/отделен случай едно нещо, което е ясно: Интелигентният инвеститор трябва винаги  
да бъде „на стража“ за „необичайни“ разходи, като „енъргайзър бъни“ (зареденото с ене- 
ргия зайче) – просто да продължава напред. 
 
 
Дименсия на пенсията (пенсионно определяне) 



В 2001, „Ес Би Си Къмюникейшънз Инк.“, която има интереси в „Сингюлър Уайърлес, Пак 
Тел“ и „Саутърн Ню Инглънд Телефон“ , спечели 7.2 билиона долара в чист доход – фанта- 
стично представяне в лоша година за свръхразширената телекомуникационна промишле- 
ност. Но тази печалба не дойде само от „Ес Би Си“ бизнеса. Пълни 1.4 билиона долара от 
него, или 13% от чистия доход на компанията дойде от „Ес Би Си“- пенсионен план. 
Понеже „Ес Би Си“ имаше повече пари в пенсионен план, отколкото се предполагаше, бе- 
ше необходими да плати на своите заети бъдещи ползи; компанията започна да третира 
разликата като текущ доход. Една проста причина за този излишък: В 2001, „Ес Би Си“ по- 
виши нормата на възвращаемост, която се очакваше да спечели върху инвестициите в пен- 
сионния план от 8.5% до 9.5%, продължавайки количеството пари , необходими да се отде 
лят днес настрана. 
„Ес Би Си“ обясни своите „розови очаквания“ чрез отбелязване на това, че „за всяка от три- 
те години, завършващи с 2001, нашата същностна 10-годишна възвращаемост от инвести- 
циите превиши 10%. С други думи, нашите минали възвращаемости са били високи, така 
че нека обобщим, че нашите бъдещи възвращаемости ще бъдат също високи. Но това не 
само не издържа повечето тестове на логиката, то изплува „лице в лице“ с факта, че лихве- 
ните нива/норми падаха до близко записаните ниски стойности, потискайки бъдещите въ- 
звращаемости в боновата „порция“ на пенсионното портфолио.  
Същата година всъщност, Уорън Бъфетовата „Беркшайър Хедъуей“ понижи очакваната но- 
рма на възвращаемост от пенсионните си активи от 8.3% на 6.5% . Беше ли „Ес Би Си“ реа- 
листична в обобщаването, че нейният пенсионен фонд и мениджърите биха могли „да би- 
ят“ най-големия инвеститор в света? Вероятно не. В 2001, „Беркшайър Хедъуей“ – пенсио- 
нен фонд спечели/заработи 9.8%, но „Ес Би Си“ – пенсионен фонд загуби 6.9%. 
Тук са някои бързи забележки за интелигентния инвеститор: „Чистата пенсионна полза по- 
вече ли е от 5% от чистия доход на компанията?“ (Ако е така, ще се чувствате ли още ком- 
фортно с другите приходи на компанията, ако онези пенсионни печалби изчезнат/се загу- 
бят в бъдещи години?) „Дългосрочната норма на възвращаемост от плановите активи“,су 
мирана, оправдана ли е?“ (Както е за 2003, всичко над 6.5% е имплозивно, докато норма- 
та на ръст е твърда.) 
 
 
Бдителният инвеститор 
 
 
Няколко отметки ще ти помогнат да избегнеш купуване на акция, която ще бъде счетово- 
дна бомба във времето. Те са: 
*Прочети миналото. 
Когато изследваш финансовите доклади на компанията, стартирай четенето на последната 
страница и бавно „изработи“ собствен начин/път към началото. Всичко, което компанията  
не иска да откриеш, се корени в миналото – което показва точно защо ти би трябвало да 
погледнеш в него. 
*Прочети забележките. 
Никога не купувай акция, без да си прочел основните неща от финансовите извлечения в 
годишния доклад. Обичайно озаглавени „Обобщение на счетоводните политики“, една 



ключова бележка описва как компанията „разпознава“ приходите, записани инвентари, 
третира вноски или договорирани продажби, изразходва пари за маркетингови разходи, 
и води сметки за другите основни аспекти на бизнеса си. В другите забележки, гледай за 
неприключване на задължения, опции на акции, заеми на потребители, резерви срещу  
загуби, и други „рискови фактори“, които могат „да вбият голям клин в приходите“. Изме- 
жду нещата, които трябва „да включат антената ти“, са технически термини, като „капита- 
лизиран“, „преструктуриращ“, и „диверсифициран“ – и просто английски думи, сигнализи- 
ращи, че компанията страда. Думи като „започна“, „промени“, „въпреки че“ са показател- 
ни и за счетоводните практики. Никоя от тези думи не значи, че не трябва да купуваш ак- 
цията, но всички значат, че трябва „да разследваш“ по-нататък. Сравни основните неща с 
онези от финансовите доклади на поне една фирма, близък конкурент, за да видиш колко 
агресивни са счетоводителите на твоята компания. 
*Прочети още. 
Ако си един предприемчив инвеститор с амбиция да вложи много време и енергия в свое- 
то портфолио, тогава ти си го дължиш на себе си да прочетеш повече финансова информа- 
ция/доклади. Това е единственият начин да минимизираш неблагополучията и увеличиш  
шансовете си. Три основни книги, издържали проверката на времето, и пълни със специфи 
чни примери са: Мартин Фридсън и Фернандо Алварез – „Анализ на финансовите докла- 
ди“; Чарлз Мълфорд и Йожен Комиски – „Играта на финансовите числа“; Хауърд Шлит – 
„Финансови неблагополучия“. 
 
 
Глава 13: Сравнение на четири споменати компании 
 
 
В тази глава ние би трябвало да представим „мостра“ на анализ на сигурността в произво- 
дството. Ние сме избрали, повече или по-малко случайно, четири компании, които „са се  
открили успешни“ в списъка на Нюйоркската фондова борса. Те са: „Елтра Корп.“, „Емер- 
сън Илектрик Ко.“ (производител на електрически и електронни продукти), „Емъри Еър  
Фрейт“ (местен превозвач на въздушни товари) и „Емхарт Корп.“ (първоначално произво- 
дител само на бутилиращи машини, но сега и в хардуер за строители). Налице са някои  
широки различия между трите производствени фирми, но разликите ще се окажат и по-от- 
четливи. Трябва да е налице подходящо разнообразие във финансовите и операционните 
данни, за да направим оценка на интересите. В табл.13-1 ние представяме обобщение на 
каквото четирите компании продаваха на пазара в края на 1970, и няколко фигури за техни 
те операции от 1970. Ние после ще поставим ключови съотношения, които се свързват от 
една страна с представянето и от друга – с цената. Коментарът е извикан за това как разли- 
чните аспекти на моделите на представяне пасват с моделите (относителните) на цената. 
Накрая, ние ще преминем четирите компании като преглед, предлагайки някои сравнения 
и връзки, и оценка на всяка в понятия на изискванията на консервативния инвеститор в ос- 
новни акции. 
По-впечатляващият факт за четирите компании е, че текущите съотношения „цена-прихо- 
ди“ варират много повече широко, отколкото тяхното операционно представяне и финан- 
сово състояние. Две от предприятията – „Елтра“ и „Емхарт“ – бяха оценени на само 9.7 и 



12 пъти средните приходи за 1958-70, както срещу подобна фигура от 15.5 пъти за Дау. 
Другите две – „Емерсън“ и „Емъри“ – показаха много висока многочисленост от 33 и 45 
пъти такива приходи. Налице е някакво обяснение на разлика, подобна на това, и тя се  
крие в суперрастежа на предпочитаните компании (техните печалби) в сегашните годи- 
ни, по-специално чрез превозвача. ( Но фигурите на растеж на другите две фирми не бя- 
ха неудовлетворителни.) За по-подходящо/уместно третиране, нека прегледаме накратко 
главните елементи на представяне, както те се появяват от нашите фигури. 

1. Рентабилност.  
(а) Всички компании показват удовлетворяващи приходи върху стойността си по книга, но 
фигурите за „Емерсън“ и „Емъри“ са много по-високи, отколкото за другите две. Висока  
норма на възвращаемост на инвестирания капитал често върви заедно с норма на висок 
годишен ръст в приходите за дял. Всички компании без „Емъри“ показаха по-добри прихо- 
ди по стойност по книга в 1969, отколкото в 1961; но фигурата на „Емъри“ беше изключите- 
лно голяма и в двете години.  
(б) За производствени компании, фигурата на печалбите за долар от продажбите е обичай- 
но една индикация на сравнителна сила или слабост. Ние използваме тук „съотношението 
на операционен доход към продажби“, както е дадено в „Стандарт енд Пуър“ доклад за ак 
ции. Тук отново резултатите са удовлетворителни, за всички четири компании, с по-специ- 
ално импресивно показване чрез „Емерсън“. Промените между 1961 и 1969 варират отче- 
тено между компаниите. 

2. Стабилност. 
Това ние измерваме чрез максималния „упадък“ в приходите от дял във всяка една от из- 
миналите десет години, съпоставено със средната от трите предходни години. Никакъв  
упадък не води до 100% стабилност, и това беше регистрирано от двете популярни кон- 
цепции. Но „размиванията“ на „Елтра“ и „Емхарт“ бяха доста умерени в „лошата година“ 
1970, калкулираща само 8% всяка/всяко чрез наше измерване, срещу 7% за Дау Джоунс. 

3. Растеж/ръст. 
Двете компании с малък/нисък мултипликатор показват доста удовлетворяващи норми 
на растеж, в двата случая правещи по-добре, отколкото „Дау Джоунс“-групата. Фигурите 
на „Елтра“ са специално импресивни, когато се касае за съотношението „цена-приходи“. 
Растежът/ръстът е, разбира се, по-въздействащ за двойката с висок мултипликатор. 

4. Финансова позиция. 
Трите производствени компании са в „синхронно“ финансово състояние, имащи по-добро  
от стандартното съотношение от два долара от текущите активи срещу един долар от теку- 
щите пасиви. „Емъри“ има по-ниско съотношение; но попада в различна категория и с ху- 
бав запис тя не би имала никакъв проблем да повиши парите си в брой/кеш. Всички компа 
нии имат относително нисък дългосрочен дълг. Забележка:„Емерсън Илектрик“ имаше163 
млн.долара пазарнастойност от ниско дивидентни конвертируеми преференциални дяло- 
ве в края на 1970. В нашия анализ ние сме направили „позволение“ за генериращия фак- 
тор в обичаен начин/метод чрез третиране на преференциалните като конвертируеми в об 
щи линии. Това намали сегашните приходи с около 10 цента за дял, или някакви 4%. 

5. Дивиденти. 
Каквото наистина се смята, е историята на продължителност без прекъсване. Най-добрият 
запис тук е на „Емхарт“,която не е пропускала плащане от 1902. Записът на „Елтра“ е много 



добър, на „Емерсън“ – доста удовлетворяващ. „Емъри Фрейт“ е „новобранец“(новак). Вари 
ациите в процента на изплащане като че ли не са специално отбелязани. Печалбата/дохо- 
дът от текущ дивидент е 2 пъти по-висока за „евтината двойка“,както и за „скъпата двой- 
ка“, кореспондиращо с „цена-приходи“ съотношения. 

6. Ценова история/история на цената. 
Читателят трябва да бъде впечатлен от процентното предимство, показано в цената на вси 
чки четири издания, както е измерено от най-ниските към най-високите точки по време на  
миналите 34 години. (Във всички случаи ниската цена е била нагласена за последващи  
„усуквания на акциите“.) Отбележете, че за Дау – обхватът от ниско до високо беше по ре- 
да на 11 до 1. За нашите компании „спредът“ е варирал от „само“ 17 до 1 за „Емхарт“ до 
не по-малко от 528 до 1 за „Емъри Еър Фрейт“. Тези ценови условности са характерни за 
повечето наши по-стари издания на основни акции, и те прокламират огромната възмож- 
ност за печалба, която е съществувала във фондовите пазари в миналото. ( Но те могат да 
индикират/отбележат също как са били преодолени „упадъците“(сривовете) в разредени 
пазари преди 1950, когато бяха регистрирани ниските цени.) И „Елтра“, и „Емхарт“ се спра- 
виха с „отливите в цената“ сповече от 50% в 1969-70. „Емерсън“ и „Емъри“ имаха сериозни 
но по-малко стресиращи „спадове“ (отливи), преди края на 1970 и всъщност - в ранната 
1971. 
 
Основни изследвания/наблюдения върху четирите компании 
 
„Емерсън Илектрик“ има извънредна (прекомерна) обща пазарна стойност, превръщайки 
в джуджета другите три компании комбинирано. Тя е един от нашите „добре справящи се 
гиганти“ и това ще бъде коментирано по-късно. Финансов анализатор, благословен (или 
„дамгосан“), с добра памет, ще направи една аналогия между „Емерсън Илектрик“ и „Зе- 
нит Радио“, и това не би било неоправдано. За „Зенит“ има запис за брилянтен растеж в  
продължение на много години; то беше продадено на пазара за 1.7 билиона долара в1966 
но неговите печалби паднаха от 43 млн.долара в 1968 на само половината в 1970, и в она- 
зи година голямо сриване в цената доведе до 22 ½ срещу предишния „връх“ от 89. Високи 
оценки генерират големи рискове. 
„Емъри Еър Фрейт“ трябва да е най-обещаващата от 4-те компании в бъдещ растеж, ако  
„цена-приходи“ съотношение от почти 40 пъти нейните най-високи докладвани приходи 
е да бъде дори частично оправдано. Миналият ръст, разбира се, е бил най-въздействащ. 
Но тези фигури може да не са толкова впечатляващи за бъдещето, ако ние отчитаме, че те 
стартираха доста малки, при само 570000 долара от нетни приходи в 1958. Това често дока 
зва много повече, че е трудно да продължи растежът при висока норма след като обемите 
печалби вече са се разширили до големи суми.  
Най-изненадващият аспект от историята на „Емъри“ е, че нейните приходи и пазарна цена 
продължиха да растат дори в 1970, която беше най-лошата година в националната авиаци- 
онна (за пасажери) индустрия. Това е забележително постижение наистина, но то поставя 
въпроса дали бъдещите печалби няма да бъдат уязвими от обратни развития, в условията  
на повишена конкуренция, натиск за нови договорености между превозвачи и въздушни 
линии, и т.н. Едно внимателно изследване може да е било необходимо преди; „синхрон- 
но“ отсъждане би могло да се съблюдава от тези гледни точки, но консервативният инвес- 



титор не може да ги остави извън своето генерално решение (мнение/преценка). 
„Емхарт“ и „Елтра“. „Емхарт“ беше направил по-добре в бизнеса си, отколкото на фон- 
довия пазар през изминалите 14 години. В 1958 той продаде два пъти текущите приходи- 
почти същото съотношение за Дау Джоунс. Оттогава неговите печалби се утроиха срещу 
ръст от по-малко от 100% за Дау, но неговата „затваряща цена“ в 1970 беше само една  
трета над височината от 1958, срещу 43% за Дау. Записът на „Елтра“ е някакъв подобен. 
Като че ли нито една от тези компании „не владее“ (не притежава) чар“ или „сексапил“ в 
сегашния пазар, но във всички статистически данни те се държат учудващо добре.Техни- 
те бъдещи перспективи? Ние нямаме сигурни отметки, които да направим тук, но това е, 
каквото „Ес енд Пи“ трябваше да каже за четирите компании в 1971:  
„Елтра“ – Дългосрочни перспективи: Сигурните операции са циклични, но една изградена 
конкурентна позиция и диверсификация са налични фактори. 
„Емерсън Илектрик“ – Докато адекватно са ценени (на 71) на сегашния „изход“, дяловете 
са се появили за дългосрочен период…Продължената политика на придобиване заедно 
със силна позиция в индустриални области и една акселерирана международна програма 
предлагат по-нататъшни продажби и приходи, и прогресът им. 
„Емъри Еър Фрейт“ – Дяловете като че ли са малко оценени (на 57) за текущи перспективи 
но са доста ценно владение за дългосрочен план. 
„Емхарт“ – Въпреки че са ограничени тази година с по-ниското капиталово изразходване 
в промишлеността със стъклени контейнери, приходите ще бъдат (би трябвало да бъдат) 
подпомогнати от една подобрена бизнес-среда в 1972.Дяловете са ценно владение (на 34) 
 
Заключения: Много финансови анализатори ще открият „Емерсън“ и „Емъри“ като по-инте 
ресни и привлекателни акции, отколкото другите две –първични, може би, поради тяхното 
по-добро „пазарно действие‘, и вторични, поради техния сегашен по-бърз растеж в прихо- 
дите. Съгласно нашите принципи за консервативно инвестиране, първото не е валидна 
причина за селекция – това е нещо за спекулантите, да се занимават с него. Второто има 
валидност, но в граници. Може ли миналият растеж и предварителните добри перспекти- 
ви на „Емъри Еър Фрейт“ да определят цена, повече от 60 пъти нейните сегашни приходи? 
Нашият отговор би бил: Може би за някой, който е направил дълбочинно изследване на 
възможностите на тази компания, и се е сблъскал с изключителна фирма и оптимистични  
обобщения. Но не и за внимателния инвеститор, който иска да бъде причинно сигурен пре 
дварително, че той не допуска типичната за Уолстрийт грешка, за свръхентусиазъм за доб- 
ро представяне в приходите; във фондовия пазар. Същите предупредителни твърдения ка- 
то че ли са „извикани“ в случая на „Емерсън Илектрик“, със специална справка към текуща 
та оценка (пазарна) на повече от билион долара за „печелившата сила“; като „светлокосо“ 
дете на фондовия пазар; има „пропадане“ в бедствени дни. 
„Емерсън“ е едно изключение, но тя ще трябва да продължи да бъде подобно изключение 
за много години напред в бъдеще, преди затварящата цена от 1970 да е била напълно оп- 
равдана чрез своето последващо представяне.  
Контрастно, и „Елтра“ на 27, и „Емхарт“ на 33, имат „обици на ухото“ от компании с подоб- 
на стойност зад тяхната цена; да определят обосновано защитени инвестиции. Тук инвести 
торът може, ако желае, да се „застрахова“ основно като частичен собственик на тези бизне 
си, при цена, кореспондираща с това, което балансът показва да бъдат инвестирани пари  



там. Нормата на приходи от инвестиран капитал е била дълго време удовлетворителна; 
стабилността на печалбата също; нормата за минал ръст – учудващо, също. Двете компа- 
нии „ще посрещнат“ нашите седем статистически изисквания за изключителност в порт- 
фейла на дефанзивния инвеститор. Тези ще бъдат развити в следващата глава, но ние су- 
мираме, както следва: 

1. Адекватен размер. 
2. Съответно силно финансово състояние/позиция. 
3. Продължени дивиденти за най-малко 20 изминали години. 
4. Без дефицит в приходите през изминалите десет години. 
5. Десетгодишен растеж на поне една трета в приходите от дял. 
6. Цена на акцията не повече от 1 ½ пъти нетната стойност на активите. 
7. Цена не повече от 15 пъти средните приходи от последните три години. 

Ние не правим предсказания относно бъдещите приходи на „Елтра“ или „Емхарт“. В дивер 
сифицирания списък на инвеститора от основни акции налице са някои, които ще са разо- 
чароващи, и това може да бъде случаят за едната или двете от тази двойка. Но диверсифи- 
цираният лист по себе си, базиран върху горните принципи на селекция, плюс каквото дру- 
го чувства инвеститорът като критерии, би трябвало да представи достатъчно добре през 
годините. Най-малкото, дългият опит ни подсказва това.  
Финално наблюдение: Опитният анализатор на сигурността, дори и приел нашите главни 
основания за тези четири компании, би се поколебал да препоръча като владение „Емер- 
сън“ или „Емъри“ и по-точно размяната им за дялове на „Елтра“ и „Емхарт“ в края на 1970, 
освен ако собственикът не е разбрал ясно философията зад препоръката. 
Няма никаква причина да се очаква,че в какъвто и да е кратък период от време „нискомул- 
типликаторното дуо“ ще „бие“ високото такова. Същността беше добре измислена на паза 
ра и така имаше отчитана степен на моментност зад тях, което би могло да продължи за 
един неопределен период. Плавната база за предпочитане на „Елтра“ и „Емхарт“ пред 
„Емерсън“ и „Емъри“ би било обосновано заключение (обобщение), че той предпочита 
стойностен тип инвестиция пред бляскава като тип инвестиция. По този начин, за същност- 
но разширение, политиката на инвестиция в основни акции трябва да зависи от отношени- 
ето на индивидуалния инвеститор. Този подход е третиран с голяма обхватност в нашата 
следваща глава. 
 
Коментар върху Глава 13: 
 
„Във Въздушните сили ние имаме едно правило: провери шест пъти (шесткратно). 
Летец лети заедно, поглеждайки във всички посоки, и се чувства много сигурен. Друг 
лети горе зад него ( на „6 часа – 12 часа“ е директно фронтално ) и стреля. Повечето 
самолети са свалени по този начин. Мислейки, че си сигурен, е много опасно! Някъде 
има слабост, която трябва да откриеш. Ти винаги трябва да провериш „6 часа“. 
                              Американски въздушен генерал Донълд Кътина 
 
Е-бизнес ( Електронен бизнес ) 
 
Както Греъм направи, нека да сравним и противоположните 4 акции, използвайки техните 



докладвани числа на 31 декември, 1999 – време, което ще ни осигури с поглед върху ня- 
кои от най-драстичните екстремуми за оценка, записвани някога, на фондовия пазар. 
„Емерсън Илектрик Ко.“ (символ ЕМR) беше основана в 1890 и е единственият оцеляващ 
член от първоначалния „квартет“ Греъм: тя прави широка гама продукти, включващи уре- 
ди/средства с висока мощност, климатични инсталации, и ел.мотори. 
„ЕМС Корп.“ (символ ЕМС) ни връща в 1979 и осигурява компаниите да автоматизират съ- 
храняването на електронна информация през компютърни мрежи. 
„Експедитърс Интернешънъл ъф Уошингтън Инк.“ (символ EXPD), основана в Сиатъл в 1979 
помага на первозвачите да организират и проследят движението на стоки по целия свят. 
„Ексъдъс Къмюникейшънз Инк.“ (символ EXDS) владее и управлява уебсайтове за корпора- 
тивни клиенти, заедно с други интернет-услуги; тя първо продаде дялове на обществото 
през март 1998. 
Тази таблица сумира цената, представяне, и оценка на тези компании, както е в края на го- 
дината 1999: 
 
Електрическа, не електрифицираща 
 
Най-скъпата от Греъмовите 4 акции, „Емерсън Илектрик“, приключи като най-евтината в на 
шата осъвременена група. С нейната база в индустриите от Старата икономика, „Емерсън“  
изглеждаше отегчителна в късните 90-те години на ХХ век. ( В ерата на интернет, на кого 
му пука за Емерсъновите тежки сухи и мокри вакууми?) Дяловете на компанията отидоха 
до ‚анимация“. В 1998 и 1999, акцията на „Емерсън“ лежеше в „Ес енд Пи“500 индекс чрез 
кумулативните 49.7 процентови точки, едно мизерно представяне. 
Но това беше акцията „Емерсън“. Какво обаче за компанията „Емерсън“?  
В 1999, „Емерсън“ продаде стоки на стойност 14.4 билиона (и услуги също), т.е. с повече от 
1 билион долара от предната година. Върху онези приходи „Емерсън“ заработи 1.3 билио- 
на в чист доход, или 6.9% повече от 1998. 
През предишните пет години приходите от дял бяха се повишили на средна норма от 8.3%. 
Дивидентът на „Емерсън“ се удвои, дори повече, до 1.30 долара за дял; стойността по кни- 
га „литна“ от 6.69 долара на дял до 14.27 долара.  
Според „Велю Лайн“ (верига на стойността) през 90-те, маржинът на чистата печалба на 
„Емерсън“ и възвращаемостта от капитала – ключови мерки на нейната ефективност като 
бизнес – бяха останали грамадно високи ( около 9% и 18% респективно ). Нещо повече, 
„Емерсън“ беше повишила приходите си за 42 поредни години и беше покачила своя диви 
дент за 43 последователни години – едно от най-дългите постижения за стабилен растеж в 
американския бизнес. В края на годината, „Емерсън“-акцията беше оценена на 17.7 пъти 
чистия доход на компанията за дял (от дял). Като своите мощни уреди и съоръжения, „Еме 
рсън“ никога не блестеше , но беше надеждна и стабилна – и не показа белег на прегрява- 
не. 
 
Би ли могла ЕМС да расте PDQ? 
 
„ЕМС Корп.“, беше една от най-добре представящите се акции на 90-те, покачвайки се – 
или би трябвало да кажем „левитирайки“ ? – повече от 81000%. Ако беше инвестирал  



10000 долара в ЕМС-акция в началото на 1990, ти би приключил 1999 с точно повече от 8.1 
милиона долара. ЕМС-дяловете върнаха 157.1% в 1999 само – повече, отколкото „Емер- 
сън“-акцията беше спечелила в 8 години от 1992 до 1999 комбинирано. ЕМС никога не бе- 
ше плащала дивидент, вместо това – оставяне всички свои приходи „да осигурят фондове 
за продължителен растеж на компанията“. На декемврийската цена от 54.625 долара, дя- 
ловете се търгуваха на 103 пъти приходите, които компанията би докладвала за цялата го- 
дина – почти 6 пъти нивото на оценка на акцията „Емерсън“. Какво представлява ЕМС-биз- 
несът? 
Приходите нараснаха 24% в 1999, покачвайки се до 6.7 билиона долара. Нейните приходи 
от дял нараснаха до 92 цента от 61 цента през предната година, 51% повишаване. Преди 5 
години, завършващи в 1999, ЕМС-приходите бяха нараснали с измеримата годишна норма 
от 28.8%. И, с очакванията на всеки интернет-вълната да се „завърти“, бъдещето изглежда- 
ше дори още по-светло. През 1999, изпълнителният директор на ЕМС постоянно предсказ- 
ваше, че приходите биха ударили 10 билиона долара към 2001 – нагоре от 5.4 билиона до- 
лара в 1998. Това ще изисква средногодишен ръст от 23%, чудовищна норма на експанзия 
за такава голяма компания. Но анализаторите от Уолстрийт и повечето инвеститори бяха  
сигурни, че ЕМС може да направи това. След всичко, през последните 5 години, ЕМС беше 
повече от удвоила своите приходи и повече от утроила своя чист доход. 
Но от 1995 до 1999, според „веригата на стойността“, ЕМС-нетният маржин на печалбата 
падна от 19.0% на 17.4%, докато нейната възвращаемост от капитала падна от 26.8% до 
21%. Макар и още високо рентабилна/печеливша, ЕМС вече „заспиваше“. И през октомври 
1999, ЕМС придоби „Дейта Дженъръл“, която прибави грубо 1.1 билиона долара към при- 
ходите на ЕМС онази година. Просто чрез поглъщане на допълнителни приходи от „Дейта 
Дженъръл“, ние можем да видим, че обемът на ЕМС-съществуващи бизнеси нарасна от 
5.4 билиона долара в 1998 на само 5.6 билиона долара в 1999, повишение от само 3.6%. 
С други думи, истинският ръст на ЕМС беше почти нула – дори в година, когато страхът от 
„YZK“ (компютърен вирус), беше довел много компании до това да похарчат рекордни су- 
ми за нова технология.  
 
Просто „усукване“ на „Фрейт“ 
 
За разлика от ЕМС, „Експедитърс Интернешънъл“ не бяха се научили все още да левитират 
Въпреки че дяловете на фирмата се бяха покачили 30% годишно в 90-те, много от тази голя 
ма печалба беше дошла в самия край, както акцията – до 109.1% възвращаемост в 1999. 
Годината преди това, дяловете на „Експедитърс“ бяха отишли нагоре с точно 9.5%, удряй- 
ки „Ес енд Пи“500 индекс с повече, отколкото 19 процентови точки. 
Какво относно бизнеса? „Експедитърс“ беше растяща наистина: от 1995 нейните приходи 
се бяха покачили със средногодишна норма от 19.8%, почти утроявайки през периода, за 
да завършат 1999 на 1.4 билиона долара. И приходите от дял бяха нараснали с 25.8% годи- 
Шно, докато дивидентите бяха се покачили на 27% годишен „клип“. „Експедитърс“ нямаха 
дългосрочен дълг, и нейният работен капитал почти се беше удвоил от 1995. Според „вери 
гата на стойността“, стойността по книга за дял на компанията беше нараснала 129% и ней- 
ната възвращаемост върху капитала беше нараснала с повече от една трета до 21%. 
По всякакъв стандарт, „Експедитърс“ бяха супер бизнес. Но малката превозваческа компа- 



ния, с базата си в Сиатъл и повечето от операциите си в Азия, беше всичко друго, но не и  
позната на Уолстрийт. Само 32% от дяловете бяха притежавани от институционални инве- 
ститори. Всъщност компанията имаше само 8500 акционера. След удвояването в 1999, ак- 
цията беше оценена на 39 пъти чистия доход. „Експедитърс“ бяха спечелили за годината – 
не по-дълго – навсякъде по-евтино. Далеч под оценката на ЕМС. 
 
Обещаната земя? (Земя на мечтите?) 
 
В края на 1999, „Ексъдъс Къмюникейшънз“ като че ли беше завела акционерите си право 
в „земята на млякото и меда“. Акцията „погълна“ 1005.8% в 1999 – достатъчно да „обърне“ 
инвестиция от 10000 долара в януари, първи, в повече от 110000 долара към 31-ви декем- 
ври. Водещите анализатори на интернет-акции на Уолстрийт, вкл. огромният по влияние 
Хенри Блоджит от „Мерил Линч“, предсказаха, че акцията би се покачила с други 25% до 
125% през идващата година. 
И най-доброто от всичко в очите на онлайн-трейдърите, които се възхищаваха на печалби- 
те на „Ексъдъс“, беше фактът, че акцията беше „усукана“ 2-за-1 три пъти по време за 1999. 
В 2-за-1 сплит, компанията удвоява броя на дяловете и разполовява тяхната цена – така ак- 
ционер приключва, владеейки два пъти повече дялове, всеки оценен наполовина на пре- 
дишното ниво. Какво толкова велико има в това? Представете си, че сте ми дали в ръка ду- 
зина, а аз после съм ви върнал обратно 2 никела и съм попитал „Не се ли чувстваш сега по- 
богат?“ Ти може би ще заключиш или, че съм идиот, или съм те объркал с идиот. И още – в 
1999 „дот-ком“акциите (точка-ком акциите), онлайн-трейдърите се държаха точно, като 
че ли 2 никела бяха повече от една дузина. Всъщност, точно новините, че акцията се усуква 
2-за-1 би могло вътрешно (примерно) да придвижи нейните дялове „нагоре“ с 20% или по- 
вече. 
Защо?  Защото притежаването на повече дялове кара хората да се чувстват по-богати.  
Някой, който купи 100 дяла на „Ексъдъс“през януари, може да ги обърне в 200, когато ак- 
цията „се усуква“ през април. После тези 200 се превръщат в 400 през август. После тези 
400 стават 800 през декември. Вълнуващо беше за тези хора да предположат, че са взели  
700 дяла повече, точно владеейки първоначално 100. За тях това е „да намериш пари“ – 
няма значение, че цената за дял е намалена наполовина с всяко усукване. В декември, 
1999, един акционер на „Ексъдъс“ екзалтирано се изрази в онлайн съобщение: „Аз ще дъ- 
ржа тези дялове, докато стана на 80, защото след „сплитовете“ стотици пъти през години- 
те, аз ще приключа като СЕО (изпълнителен директор).“ 
Какво относно бизнеса на „Ексъдъс“? Греъм не би го докоснал с 10-футов прът и костюм. 
Приходите на „Ексъдъс“ експлодираха, растейки от 52.7 млн.долара в 1998 на 242.1 млн. 
долара в 1999 – но той загуби 130.3 млн.долара от онези приходи в 1999, почти удвои за- 
губата си предната година. „Ексъдъс“ имаше 2.6 билиона долара в общ дълг – и беше тол- 
кова „страдаща за пари“ (гладна за кеш), че зае 971 млн.долара в декември само. Според 
годишния доклад на „Ексъдъс“, това ново заемане ще прибави повече от 50 млн.долара за 
лихвени плащания идващата година. Компанията започна 1999 със 156 млн.долара кеш и,  
дори след покачване 1.3 билиона долара в ново финансиране, завърши годината с кеш-ба- 
ланс от 1 билион долара – значещо, че неговите бизнеси са „глътнали“ повече от 400 млн. 
долара кеш по време на 1999. Как би помислила такава компания някога да плати задъл- 



женията си? Но, разбира се, онлайн-трейдърите бяха ангажирани с това колко и как ще се 
покачи акцията, а не с това дали компанията е здрава. „Тази акция“ избръщолеви трейдър, 
„просто ще продължи да се покачва до безкрайност и нагоре.“  
Абсурдността на предсказанията на трейдъра – кое е „извън безкрайността“ – е едно от  
перфектните напомняния на Греъмовите класически предупреждения. „Днешният инвес- 
титор“, Греъм ни казва, „ е толкова концентриран върху бъдещето, че той вече плаща хуба- 
во за това в аванс. Така, каквото е проектирал с толкова много изследване и грижа, може 
всъщност да се случи и още не му носи никаква печалба. Ако това би трябвало да пропусне 
да се материализира в очакваната степен, той може всъщност да бъде изправен пред сери 
озна временна и може би дори перманентна (постоянна) загуба.“ 
 
Къде Е-тата приключиха? 
 
Как се представиха тези 4 акции след 1999? 
„Емерсън Илектрик“ отиде на печалба 40.7% в 2000. Макар че дяловете загубиха пари в 
2001 и 2002, те въпреки всичко приключиха 2002 по-малко от 4% долу/под тяхната крайна 
цена от 1999. 
ЕМС също се покачи в 2000, печелейки 21.7%. Но след това дяловете загубиха 79.4% в 2001 
и други 54.3% в 2002. Това ги остави 88% под тяхното ниво в годината 1999. Какво става с  
прогнозата за 10 билиона долара в приходи към 2001? ЕМС финишира онази година с при- 
ходи от точно 7.1 билиона долара (и нетна загуба от 508 млн.долара). 
В същото време, ако разреденият пазар като че ли дори не е съществувал, „Експедитърс“- 
дяловете отидоха на 22.9% печалба в 2000, 6.5% в 2001, и други 15.1% в 2002 – финиширай 
ки онази година близо 51% по-високо, отколкото тяхната цена в края на 1999. 
„Ексъдъс“ акцията загуби 55% в 2000 и 99.8% в 2001. На 26 септември 2001„Ексъдъс“ обяви 
банкрут. Повечето от активите на компанията бяха купени от „Кейбъл енд Уайърлес“, бри- 
танският телекомуникационен гигант. Вместо да отведе акционерите си в мечтаната земя, 
„Ексъдъс“ ги остави в пустошта. Както в ранната 2003, последната търговия на нейната ак 
ция беше на едно пени за дял. 
 
 
Глава 14: Селекция на акции за дефанзивния инвеститор 
 
 
Време е да се обърнем към някои по-широки приложения на техниките за анализ на сигур 
ността. Тъй като ние вече сме описали в основни понятия препоръчваните инвестиционни 
политики за нашите две категории инвеститори, би било логично за нас да отбележим как 
анализът на сигурността идва на игра по реда да осъществим тези политики. Отбранител- 
ният инвеститор, който следва нашите предположения, ще потребява само висококласни 
бонове плюс диференциран лист от водещи основни акции. Той е този, който трябва да се 
увери, че цената, при която той купи „същността“, не е крайно висока, отсъдена чрез при- 
ложимите стандарти. 
В настройване на този диференциран списък той има избора на 2 подхода, Дау-портфейл 
и количествено тествано портфолио. В първия случай той придобива истинска „кръстосана 



секция“ на водещите издания, която ще включи едновременно някои компании с пред- 
почитан ръст, чиито дялове продават при по-специално високи мултипликатори, и също 
по-малко популярни и по-малко скъпи предприятия. Това би могло да бъде направено, 
повечето просто вероятно, чрез купуване на същите количества от всички тридесет от из- 
данията в Дау Джоунс. Десет дяла от всеки, при 900 ново за средно, би струвало агрегира- 
но около 16000 долара. На базата на миналия запис, той би трябвало да очаква приблизи- 
телно същите бъдещи резултати чрез купуване дялове на няколко представителни инвес- 
тиционни фонда. 
Вторият негов избор би бил да приложи „комплект стандарти“ към всяко потребление. 
Да се увери, че постига (1) минимум от качество в миналото представяне и текущата фина- 
нсова позиция на компанията, и също (2) минимум от количество в понятия на приходи и 
активи за долар от цената. 
В завършека на предишната глава ние листвахме седем такива критерии за качество и ко- 
личество, предложени за селекцията на специфични основни акции. Нека ги опишем, ка- 
кто следва, поред:  

1. Адекватен размер на предприятието. 
Всички наши минимум-фигури трябва да бъдат арбитър и по-специално в смисъл на изиск- 
вания размер. Нашата идея е да изключим малки компании, които могат да бъдат субект 
на повече от средните варианти, по-специално в индустриалната област. (Налице са често 
добри възможности в такива предприятия, но ние не считаме тях за подходящи за нужди- 
те на дефанзивния инвеститор. ) Нека използваме кръгли суми: не по-малко от 100 млн.до- 
лара годишни продажби за промишлена компания и, не по-малко от 50 млн.долара общи 
активи за обществена такава. 

2. Съответстващо силно финансово състояние (позиция). 
За промишлени компании текущите активи би трябвало да бъдат поне 2 пъти текущите па- 
сиви – т.нар. „2 към 1“ текущо съотношение. Също, дългосрочният дълг не би трябвало да 
превишава нетните текущи активи. (или „работния капитал“) За обществени „полезности“  
дългът не трябва да превишава 2 пъти стойността на акциите (по стойност на книга). 

3. Стабилност на приходите. 
Някои приходи за основните акции във всяка от изминалите десет години. 

4. Дивидентен запис. 
Непрекъснати плащания за най-малко последните 20 години. 

5. Растеж/ръст на приходите. 
Минимално повишаване на най-малко една трета в приходите от дял в миналото (10 годи- 
ни), използвайки тригодишни средни в началото и в края. 

6. Умерено „цена-приходи“ съотношение. 
Сегашната (текущата) цена не би трябвало да е повече, отколкото 15 пъти средните прихо- 
ди от миналите три години. 

7. Умерено съотношение на цена към активи. 
Текущата цена не би трябвало да бъде повече от 1 ½ пъти последната докладвана „стой – 
ност по книга“. Въпреки че, мултипликатор на приходите под 15 би могъл да оправдае 
кореспондиращо по-висок мултипликатор от активи. Като главно правило, ние предлагаме 



продуктът на мултипликаторните времена, съотношението на цена към стойност по книга 
да не превишава 22.5 ( Тази фигура кореспондира към 15 пъти приходи и 1 ½ стойност по 
книга. Това би позволило едно издание, продаването му на само 9 пъти приходи и 2.5 пъ- 
ти активова стойност, и т.н.) 
Генерални коментари: Тези изисквания са настроени по-специално за нуждите и темпера- 
мента на дефанзивните инвеститори. Те ще елиминират големия мажоритет основни ак- 
ции като кандидати за портфейла, и по 2 противоположни начина. От една страна, те ще 
изключат компании, които са (1) твърде малки, (2) в относително слабо финансово състо- 
яние, (3) с дефицит в техните десетгодишни приходи (доклади), и (4) нямащи дълга исто- 
рия на продължителни дивиденти. 
От тези тестове най-важните (определящи) при сегашните финансови условия са онези за 
финансовата сила. Определен брой от нашите големи и предишно силни предприятия са 
отслабили тяхното текущо съотношение или са надхвърлили техния дълг, или и двете в се- 
гашно време.  
Нашите последни 2 критерия са ексклузивни в противоположна посока, чрез търсене на по 
вече приходи и повече активи за долар от цената, отколкото популярните издания ще пре- 
дложат. Това в никакъв случай не е стандартната гледна точка на финансовите анализато- 
ри; всъщност повечето ще включат, че дори консервативни инвеститори трябва да са под- 
готвени да плащат „щедри цени“ за акции на избраните компании. Ние сме изложили на- 
шето противоположно мнение (виждане) по-горе; остава широко за един адекватен фак- 
тор на сигурност, когато толкова голяма порция от цената трябва да зависи от винаги рас- 
тящите приходи в бъдеще. Читателят ще трябва да реши този важен въпрос за себе си – 
след претегляне на аргументите „за“ и „против“. 
Ние по никакъв начин не сме предложили за включването на умерено изискване за рас- 
теж/ръст през изминалата декада. Без него типичната компания ще покаже ретрогресия,  
поне в границите на печалба от долар от инвестирания капитал. Няма никаква причина за 
дефанзивния инвеститор да включи подобни (такива) компании – дори ако цената е доста- 
тъчно ниска, те биха могли да се квалифицират като сделкови възможности. 
Предложената максимум фигура от 15 пъти приходите би могла да резултира добре в типи 
чно портфолио със среден мултипликатор, да речем 12 до 13 пъти. Отбележете, че през фе 
вруари 1972 АТ & Т продаде на 11 пъти своите тригодишни ( и текущи) приходи, и „Стан- 
дарт Ойл ъф Калифорния“ на по-малко от 10 пъти последните приходи. Нашето основно 
препоръчване е, че портфолиото от акции, когато е придобито, би трябвало да има едно 
цялостно „цена-приходи“ съотношение – обратното на Р/Е съотношение – най-малкото то- 
лкова високо, колкото текущата норма на високо класни бонове. Това би значело Р/Е съо- 
тношение не по-високо от 13.3 срещу една АА бонова печалба от 7.5%. 
 
Приложение на нашите критерии към Дау Джоунс в края на 1970 
 
Всички наши предложени критерии бяха удовлетворени чрез Дау-издания в края на 1970, 
но две от тях просто точно. Тук е изследване, базирано върху затварящата цена от 1970 и 
релевантните фигури. (Основните данни за всяка компания са показани в табл.14-1 и 14-2.) 

1. Размерът е повече от голям за всяка компания. 
2. Финансовото състояние е адекватно като цяло, но не за всяка компания. 



3. Някои дивиденти са били платени чрез всяка компания от 1940. 
Пет от записите за дивиденти ни връщат обратно в миналото столетие. 
Табл.14-1: Основни данни за 30 акции в „Дау Джоунс Индъстриъл Евъридж“ през септем- 
         ври 30, 1971. (следва таблица) 
Табл.14-2: Отбелязани съотношения на Дау-акции през 30 септември 1971.(следва табли- 
         ца) 
 

4. Агрегатните приходи са били доста стабилни в миналата декада. Никоя от докладва 
ните компании не е с дефицит по време на периода на просперитет 1961-1969, но „Крайс- 
лър“ показа малък дефицит в 1970. 

5. Общият ръст/растеж. 
Сравнявайки тригодишни средни отделно от декадата. Беше 77%, или около 6% на година. 
Но пет от фирмите не нараснаха чрез една трета. 

6. Съотношението на цената от края на годината към тригодишни средни приходи бе- 
ше 839 до 55.5 долара или 15 към 1 – точно на нашата предложена горна граница. 

7. Съотношението на цена към нетна стойност на активите беше 839 към 562 – също 
точно според нашата предложена граница от 1 ½ към 1. 

Ако, въпреки това, ние желаем да предложим (и приложим) същите седем критерии към 
всяка отделна компания, ние бихме открили, че само пет от тях ще посрещнат всички наши 
Изисквания. Те биха били: Америкън Кен, Америкън Телефон енд Телеграф, Анаконда, Су- 
ифт, и Уулуърт. Общите суми за тези пет се появяват в Табл.14-3. Естествено, те правят 
много по-добро статистическо показване, отколкото Дау Джоунс като цяло, с изключение в 
миналата норма на растеж. 
Нашето приложение на специфични критерии към тази селектирана група на промишлени 
акции отбелязва, че броят, посрещащ всеки един от нашите тестове, ще бъде относително 
малък процент от всички листвани индустриални издания. Ние хазартно предположихме, 
че около 100 издания от този вид са били открити в Стандарт енд Пуър наръчник(ръково- 
дство) за акции в края на 1970, просто достатъчно да осигурят инвеститора с удовлетворя- 
ващ обхват на личен избор. 
 
„Решения“ за обществени полезности  
 
Ако ние сега се обърнем към полето на акции на обществени „полезности“, ние откриваме  
много повече комфортна и приканяща ситуация за инвеститора. 
Табл.14-3: Дау-издания, посрещащи настоящите инвестиционни критерии в края на 1970. 
         (следва таблица) 
Тук голямото мнозинство издания се появява да бъде „отрязано“ – чрез неговото предста- 
вяне – запис и техните ценови съотношения, в съответствие с нуждите на дефанзивния ин- 
веститор, както ги определяме. Ние изключваме един критерий от нашите тестове на ак- 
ции на обществени полезности – а именно, съотношението на текущи активи към текущи 
пасиви. Факторът „работен капитал“ се грижи за себе си в тази индустрия, като част от про- 
дължителното финансиране на неговия растеж чрез продажби на бонове и дялове. Ние 
изискваме една адекватна пропорция на акционерен капитал към дълг. 
В табл.14-4 ние представяме резюме на 15-те издания в Дау Джоунс обществени полезно- 



сти средно. За сравнение, табл.14-5 дава подобна картина на случайна селекция на пет- 
найсет други полезности, изведени/взети от списъка на Нюйоркската фондова борса. 
Когато 1972 започна, дефанзивният инвеститор би могъл да е имал доста широк избор 
от основни акции на полезности, всяка от които би посрещнала нашите изисквания за ед- 
новременно представяне и цена. Тези компании му предложиха всичко, което той имаше 
правото да търси от просто избрани инвестиции на основни акции. В сравнение с обещава- 
щи индустриални компании, както е представено в Дау, те предложиха почти толкова до- 
бър запис на минал растеж, плюс по-малки изменения (флуктуации) в годишните фигури – 
едновременно на по-ниска цена във връзка с приходи и активи. Дивидентната възвращае- 
мост беше отбелязана по-висока. Позицията на полезностите, както е регулирана, като мо- 
нополи, е сигурно повече предимство, отколкото недостатък за консервативния инвести- 
тор. По закон те са призвани да плащат норми, съответно „възнаграждаващи“ да привле- 
кат капитала, от който се нуждаят, за тяхната продължителна експанзия, и това води до ин 
флационни разходи. Докато процесът на регулация често е бил неясен и вероятно забавящ 
полезностите не са „предпазени“ от открита възвращаемост (нейното печелене) върху тех- 
ния повишаващ се инвестиран капитал през много декади. 
Табл.14-4: Данни за 15-те акции в Дау Джоунс на 30-ти септември, 1971 (следва таблица) 
Табл.14-5: Данни на втория лист на обществени полезности – акции на 30-ти септември, 
         1971 (следва таблица) 
За дефанзивния инвеститор централното нещо на акциите н обществени полезности по то- 
ва време би трябвало да бъде тяхната достъпност на умерена цена във връзка със стойно- 
стта по книга. Това значи, че той може да игнорира определенията на фондовия пазар, ако 
желае, и да отчете (за себе си) първоначално, като част от собствениците на добре изграде 
на и добре печелеща компания (бизнес). Пазарните заявки са винаги важни там за него, да 
извлече предимство, когато времената са подходящи – или за потреблението на необича- 
йно атрактивни ниски нива , или за продажби, когато техните цени като че ли определено 
са твърде високи. Пазарният запис на индексите на обществени полезности, кондензиран 
в табл.14-6, заедно с онези от другите групи, отбелязва, че налице са били засилени възмо 
жности за печалба в тези инвестиции в миналото. 
Докато повишаването не е било толкова голямо, колкото в индустриалния индекс, индиви- 
дуалните полезности са показали по-висока ценова стабилност в повечето периоди, откол- 
кото имат другите групи. Важно е да се изследва и наблюдава в тази таблица, че относите- 
лните съотношения „цена-приходи“ на индустриалните и полезностите са променили мес- 
тата (си) по време на миналите две декади. 
Табл.14-6: Развитие на цени и съотношения „цена-приходи“ за различни „Стандарт енд Пу- 
         ър“ средни, 1948-1970 (следва таблица) 
Тези противоположности ще имат по-голямо значение (смисъл) за активния, отколкото за 
пасивния инвеститор. Но те предлагат, че дори дефанзивни портфейли трябва да бъдат 
променяни от време на време, по-специално, ако потребените сигурности имат един изк- 
лючителен аванс и могат да бъдат заменени чрез/от издания, много повече оправдано / 
обосновано оценени. По дяволите! Трябва да се плащат данъци върху капиталовите печа- 
лби – които за типичния инвеститор като че ли ще бъдат същите, както да плащаш на Дя- 
вола. Нашият стар опит и рутина, ни казват тук, че е по-добре да продаваш и плащаш да- 
нък, отколкото да не продаваш и да не плащаш данък. 



Инвестиране в акции на финансови предприятия 
 
 
Отчетено разнообразие от съдържания може да бъде ранжирано в рубриката на „финансо 
ви компании“. Тези включват банки, застрахователни компании, асоциации за спестявания 
и заеми, кредитни и компании за малки заеми, ипотечни компании и „инвестиционни ком 
пании“ (напр. взаимни фондове). Характерно е, за всички тези предприятия, че те имат от- 
носително малка част от техните активи във формата на материални неща – подобно на фи 
ксирани активи и мърчандайз инвентар – но от друга страна повечето категории имат кра- 
ткосрочни задължения доста в излишък спрямо техния капитал в акции. Въпросът от фина- 
нсово естество е, затова, по-релевантен тук, отколкото в случая на типичното производст- 
во или търговско предприятие. Това, от своя страна, е дало повишаване на различни фор- 
ми на регулация и супервайзърство (наблюдение), с дизайна и основния резултат на осигу- 
ряване срещу неподходящи финансови практики. 
Широко разпространено, дяловете на финансовите „същности“ са произвели инвестицион 
ни резултати, подобни на онези от други типове основни дялове. Табл.14-7 показва цено- 
вите промени между 1948 и 1970 в шест групи, представени в „Стандарт енд Пуър“акция – 
цена индекси. Средното за 1941-1943 е изведено като 10, базовото ниво. 
Табл.14-7: Относителни движения на цената на акции от различни типове финансови ком- 
         пании между 1948 и 1970 (следва таблица) 
 
Краят на 1970 и по-точно фигурите от този период обхванаха между 44.3 за деветте Нюйор 
кски банки и 218 за 11-те акции за застраховка „живот“. По време на подинтервалите нали 
це беше отчитаема вариация в респективните ценови движения. Например, акциите на  
„Ню Йорк Сити Бенк“ се държаха доста добре между 1958 и 1968; обратно, отделната жи- 
вотозастрахователна група всъщност загуби „почва“ (под краката си) между 1963 и 1968. 
Тези кръстосани движения са открити в много, вероятно повечето от индустриалните гру- 
пи в „Стандарт енд Пуър“индекси. 
Ние нямаме много полезни забележки да предложим в тази обширна област на инвестира 
не – друго освен да посъветваме за същите аритметични стандарти за цената във връзка с 
приходите и стойността по книга да бъдат приложени към избора на компании в тези гру- 
пи, както сме предложили за индустриални и обществено полезни инвестиции, не можем 
да кажем. 
 
Жп издания (издания на железопътния транпорт) 
 
Историята на жп транспорт е далеч по-различна от онази с полезностите. Кариерите са 
страдали от комбинация между няколко конкурента и регулация. (Техният „труд-разход“ 
проблем е бил, разбира се, също труден, но това не е определящо за жп транспорт.) Авто- 
мобили, бусове, и въздушни линии са отписали повечето от техните бизнес пасажери и ос- 
тавили останалите високо непечеливши; камионите са направили „добра сделка“ в техния 
превозвачески трафик. Повече от половината от жп линии в страната са банкрутирали (или 
пред банкрут) в различни времена през изминалите 50 години.  



Но тази половина от века не е била изцяло „нисък хълм“ за кариерите. Налице са били 
периоди на просперитет за индустрията, по-специално военните години. Някои от линии- 
те са управлявани да поддържат тяхната „печеливша сила“ и техните дивиденти въпреки 
основните трудности.  
„Стандарт енд Пуър“ индекс напредна седемкратно от ниското през 1942 на високото от 
1968, не много по-долу от процентната печалба в индекса на обществените „полезности“. 
Банкрутът на „Пен Сентръл Транспортейшън Ко.“, нашият най-важен железен път, в 1970 
шокира финансовия свят. Само година и две години преди това акцията продаде от затва- 
рящото до най-високото ценово ниво в своята дълга история, и беше платила продължи- 
телно дивиденти в продължение на повече от 120 години! ( На стр.423 долу ние предста- 
вяме кратък анализ на тази железница да илюстрираме как компетентният студент би мо- 
гъл да бъде ангажиран с развиващите се слабости на компанията и съветваме срещу соб- 
ственичеството на нейните сигурности.) Пазарното ниво на жп дяловете, като цяло, беше 
сериозно повлияно от това финансово бедствие.  
Обикновено е нехармонично/нерезонно да правим препоръки за целия клас сигурности, 
и налице са еквивалентни проекции за това. Записът на цените на жп дял в табл.14-6 по- 
казва, че групата като цяло често е предлагала шансове за голяма печалба. (Но по наше  
виждане големите предимства бяха по себе си широко непредупредени.) Нека изкажем 
наше предположение за това: Няма причина за инвеститора да притежава жп дялове; 
преди да купи каквито и да било, той би трябвало да е сигурен, че той получава такава 
голяма стойност за парите си, вместо д вложи другаде. 
 
Селективност за дефанзивния инвеститор 
 
Всеки инвеститор би желал неговият списък да е по-добър или повече обещаващ от сре- 
дния. Оттук читателят ще попита дали, ако си вземе компетентен съветник или аналитик 
на сигурности, той ще му помогне. „След всичко“, той може да каже, „правилата, които 
си извел, са доста прости и лесни за разбиране.“ 
Високо тренираният анализатор трябва да е способен да използва всички свои умения и 
техники да подобри в същина нещо, като Дау-лист. 
Ако ли не, за какво са всички негови статистики, калкулации и отсъждания?  
Предположете, като практически тест, че сме попитали сто анализатори на сигурност да 
изберат „най-добрите“ пет акции в „Дау Джоунс“, които могат да бъдат купени в края на 
1970. Неколцина ще направят идентични избори и много от листовете ще се различават 
съвършено един от друг. Това не е толкова изненадващо, както изглежда първоначално. 
Причината в основата е, че текущата цена на всяка обещаваща акция много добре рефле- 
ктира (отразява) някои фактори в нейния финансов запис плюс основното мнение за ней- 
ните бъдещи проспекти (перспективи). Оттук виждането на всеки анализатор, че една ак- 
ция е по-добра за купуване, отколкото останалите ще се покачат от техните лични частно- 
сти и очаквания; или от поставянето ударението от един „комплект“ фактори пред друг в 
своята работа на оценяване. Ако всички анализатори се съгласяха, че отделна акция беше 
по-добра от останалите, тогава това издание щеше бързо да напредне в цената, която да 
оправдае нейните предишни предимства. 
Нашето твърдение, че текущата цена въздейства едновременно на познатите факти и бъ- 



дещите очаквания „постави“ ударението върху удвоената база за пазарни оценки; корес- 
пондиращо с тези два вида стойностни елементи са 2 основни различни подхода за анализ 
на сигурности. За да бъде сигурен, всеки компетентен анализатор трябва да очаква с нетър 
пение бъдещето, отколкото да се връща назад към миналото, и той предполага, че негова- 
та работа ще докаже добро или лошо, зависещо от това какво ще се случи, а не какво се е 
случило. Както и да е, към бъдещето само по себе си, може да се подходи по 2 различни 
начина, които могат да бъдат наречени пътят на предсказването (или проекцията) и пътят 
на протекцията (защитата). 
Онези, които предпочитат предсказване, ще изследват акуратно и откровено точно какво 
компанията ще преживее, ще се сблъска в бъдещите години – в частност дали приходите 
ще нараснат. Тези заключения може да бъдат базирани на много внимателно изследване 
на подобни фактори, като търсене и предлагане в индустрията. Или обем, цена и разходи, 
или друго като проекция на линията на миналото в бъдещето. Ако тези авторитети са убе- 
дени, че дългосрочните перспективи са необичайно добри и предпочитани, те ще препоръ 
чат акцията за потребление почти винаги, като не обръщат голямо внимание на цената, на  
която се продава акцията. Подобно, например, беше отношението към акциите на въздуш- 
ния транспорт – едно отношение, което съществуваше в продължение на много години, въ 
преки стресиращо лошите резултати, които често излизаха наяве след 1946. Във Въведе- 
нието ние сме коментирали неравенството между силната цена (и нейното действие) и  
относително свързаните с нея разочароващи постъпления (приходи) (и техният запис) в та- 
зи индустрия.  
Контрастно/противоположно, онези, които поставят ударението върху протекцията, са ви- 
наги по-специално концентрирани върху цената на изданието във времето на изследване. 
Тяхното главно усилие е да осигурят себе си със същностен маржин (предел) на индикира- 
ната сегашна стойност над пазарната цена – който маржин би могъл да абсорбира нежела- 
ни развития в бъдеще. 
Основно говорейки, за това, не е необходимо за тях да бъдат ентусиазирани от дългосроч- 
ните перспективи, като се предполага, че това ще бъде оправдано. 
Първият, или предсказателният подход, може също да се нарече качествен подход, тъй ка- 
то той поставя ударението върху перспективи, мениджмънт, и други неизмерими, макар и 
крайно важни фактори, отнасящи се до някакво качество. 
Вторият, или защитен подход, може да бъде наречен количествен или статистически под- 
ход, тъй като поставя ударението на измеримата връзка между продажна цена и приходи, 
активи, дивиденти и т.н. Инцидентно, количественият метод е наистина едно разширение- 
в областта на основните акции – на гледната точка, че анализаторът на сигурност (и по-то- 
чно анализаторът на сигурности) е открит, за да бъде в унисон със селекцията на бонове и 
преференциални акции за инвестиране. 
В нашето собствено отношение и професионална работа ние винаги сме се придържали 
към количествения подход. От първия ние искахме да се уверим, че получаваме силна 
стойност за нашите пари в „здрави“ понятия и срокове. Ние не желаехме да приемем пер- 
спективите и обещанията на бъдещето, като компенсация за липсата на съответстваща 
стойност „на ръка“ („в ръка“). Това в никакъв смисъл не е било стандартна гледна точка 
между инвестиционните авторитети, всъщност, мажоритетът биха вероятно описали пер- 
спективите, качеството на управление, други подобни, и „човешкият фактор“, далеч нете- 



жащи индикации, предложени от някакво изследване на минал запис, баланса и всички 
други студени фигури. Така този подход за избиране на „най-добрите“ акции е в дъното 
като противоположен такъв. Нашият съвет към дефанзивния инвеститор е, че той трябва 
да го остави. Нека постави ударението върху диверсификация повече, отколкото върху 
индивидуалната селекция. Инцидентно, универсално приеманата идея за диверсифика- 
ция е, най-малко в частност, проявление на амбициозните претенции за селективност. 
Ако един би могъл да селектира най-добрите акции безпроблемно, друг само би загубил 
чрез диверсификация. Още в определени граници на четирите основни правила за селек- 
ция на основните акции, предложени за дефанзивния инвеститор (стр.114-115), налице е 
„място за свобода на предпочитанията“. Записването на подобни предпочитания не ще  
навреди; извън това, то ще може да добави нещо ценно към резултатите. С повишаващото 
се въздействие на технологичните развития в дългосрочни корпоративни резултати, инвес- 
титорът не може да ги остави без своите калкулации. Тук, както и другаде, ние трябва да 
потърсим мярка между пренебрегване и превъзнасяне. 
 
Коментар върху Глава 14: 
 
„Този,който е концентриран върху сигурните печалби, трудно ще достигне голямото 
богатство; този, който се осланя на авантюрите, често пъти пропада и стига до бед- 
ност. Затова е по-добре да се предпазиш от авантюрите със сигурности, които могат 
да те предпазят от загуби.“ 
                                      Сър Франсис Бейкън 
 
 
Нека започнем (началото) 
 
Как би трябвало да започнеш работата по селекция на акции? Греъм предлага, дефанзив- 
ният инвеститор да купува, „най-просто“, всяка акция в „Дау Джоунс“. Днешният дефанзи- 
вен инвеститор може да направи дори по-добре – чрез купуване индексен фонд на фондо- 
вия пазар, който държи основно всяка акция. Нискоразходен индексен фонд е най-добро- 
то средство, създадено някога за инвестиране в акции с ниска „поддръжка“ – и всяко уси- 
лие да го подобри отнема повече работа (и вкл. повече риск и по-високи разходи), откол- 
кото истински дефанзивният инвеститор може да определи.  
Изследването и селектирането на твоите собствени акции не е необходимо; за повечето 
хора не е дори за предпочитане. Въпреки това, някои дефанзивни инвеститори се радват 
на интелектуалното предизвикателство от селектирането на отделни акции – и, ако си оце- 
лял във вял пазар, и още се радваш на това, то нищо, което Греъм или аз бих могъл да Ви 
кажа, няма да ти представлява интерес. В този случай, вместо правенето на общ индексен  
фонд на фондовия пазар и твое конкурентно портфолио, направи го основата на твоя порт- 
фейл. Веднъж ,след като имаш тази основа, ти можеш да експериментираш около „острие- 
тата“ с твои собствени избори от акции. Запази 90% от твоите пари в акции в индексен  
фонд, оставяйки 10%, с които да опиташ твои собствени акции. Само след като си изградил 
тази солидна основа, би трябвало да изследваш. (Да научиш защо подобна широка дивер- 
сификация е толкова важна, моля, виж на следващата страница.) 



Защо диверсифицираш? 
 
 
По време на претъпкания пазар на 90-те, една от най-големите критики на диверсифика- 
цията беше, че тя намалява твоя потенциал за високи възвращаемости. След всичко, ако ти 
би могъл да идентифицираш следващия „Майкрософт“, не би ли „вложил всички яйца в ед 
на кошница“? 
Добре, сигурно. Както хумористът Уил Роджърс веднъж каза: „Не си играй. Вземи всички 
твои спестявания и купи някоя добра акция, и я дръж, докато върви нагоре, после я про- 
дай. Ако тя не върви нагоре, не я купувай.“ Макар че, както Роджърс разбра, 20/20 „виж- 
дане“ не е дар за много (повечето) инвеститори. Няма значение колко сигурни се чувства- 
ме, няма начин да открием дали една акция ще върви нагоре, докато не сме я купили (в 
смисъл след това ). Затова акцията, която считаме за следващия „Майкрософт“, може вме- 
сто това да се превърне в следващия „Майкростретиджи“. ( Онази предишна пазарна „зве- 
зда“ отиде от 3/30 долара за дял през март 2000 към 15.10 долара в края на 2002, една  
апокалиптична загуба от 99.5%.) Пзазейки твоя паричен „спред“ в много акции и индуст- 
рии, е единствено надеждната „застраховка“ срещу риска да сбъркаш. 
Но диверсификацията не просто минимизира твоите шансове да сбъркаш. Тя също макси- 
мизира твоите шансове да бъдеш прав. През дълъг период от време, „ръката от акции“ се 
обръща в супер акции, които отиват нагоре 10000% или повече. Паричното списание иде- 
нтифицира 30-те най-добре представящи се акции през период от 30 години, завършващ 
в края на 2002 – и, дори с 20/20 „виждане“, списъкът е стартиращо непредсказуем. По-ско- 
ро, отколкото повечето технологични или здравни акции, той включва „Саутуест Еърлайнз“ 
„Уортингтън Стийл“, „Долар Дженъръл“, дискаунт-магазини, и тютюневия производител 
„Ю Ес Ти Инк.“ Ако си мислиш, че ти можеш да заложиш много на всяка от онези акции об- 
ратно в 1972, ти се шегуваш със себе си. 
Помисли за това по този начин: В огромния пазарен „куп“, само няколко „игли“ наистина 
ще генерират гигантски приходи. Колкото повече купища притежаваш, толкова по-големи 
са плановете ти да приключиш, намирайки поне една от пазарните игли. Чрез притежава- 
не първоначалния куп (идеално чрез индексен фонд, който движи общия американски фо- 
ндов пазар) ти можеш да бъдеш сигурен да намериш всяка игла, така „сграбчвайки“ въз- 
вращаемостите на всички суперакции. По-специално, ако си дефанзивен инвеститор, защо 
търсиш иглите, когато можеш да притежаваш целия куп? 
 
Тестване, тестване 
 
Нека накратко осъвременим Греъмовите критерии за селекция на акции. 
Адекватен размер. В наши дни, „да изключим малки компании“, повечето дефанзивни  
инвеститори би трябвало да са наясно с общата пазарна стойност на своите акции. Те тря- 
бва да изключат компании с обща пазарна стойност, по-малка от 2 билиона долара. В ран- 
ната 2003, това все още Ви оставя с 437 компании в „Стандарт енд Пуър“ 500 акции индекс, 
от които да избирате. Както и да е, днешният дефанзивен инвеститор – за разлика от оне- 
зи във времето на Греъм – може удобно да притежава малки компании чрез купуване на  
взаимен фонд, специализиращ в малки акции. Отново, един индексен фонд, като „Вангард 



Смоул Индекс“, е първият избор, макар че активни фондове са достъпни на подходяща це- 
на. Измежду тях са: „Ариел“, „Ти Роуи Прайз“, „Ройс“ и „Търд Авеню“. 
Силна финансова позиция (състояние). Според пазарните стратези Стив Голбрейт и Джей 
Ласус от „Морган Стенли“, в началото на 2003 около 120 компании в „Ес енд Пи“индекс се 
справят с Греъмовия тест от „2-към-1“текущо съотношение. С текущи активи най-малко 2 
пъти техните текущи пасиви, тези фирми имаха „възглавница“ от „работен капитал“, която- 
средно- би трябвало да ги предпази през трудни времена. 
Уолстрийт винаги е бил привлечен от „горчиви лимони“, и бързо набъбващи растежни ак- 
ции. В 1999 и 2000, хай-тек, био-тек, и телекомуникационни акции, бяха предложени да 
осигурят „агресивен ръст“ и приключиха, давайки на своите инвеститори агресивно „раз- 
миване“ вместо това. Но към ранната 2003, колелото направи пълен кръг/оборот, и много 
от онези агресивни растежни акции бяха станали финансово консервативни – заредени с 
работен капитал, богати на „кеш“, и често без дълг. Тази таблица показва по-простите – 
фиг. 14-1 Всичко ново е добре познато старо (следва таблица). 
Лекцията тук не е, че тези акции бяха сигурно нещо, или, че ти би трябвало да се забързаш 
и да купиш всичко (или каквото и да е) в тази таблица. Вместо това, ти би трябвало да пре- 
дположиш, че дефанзивен инвеститор може винаги да просперира чрез внимателен пог- 
лед през „развалините на разредения пазар“. Греъмовите критерии за финансова сила 
още работят – ако изградиш диверсифицирана кошница акции, чиито текущи активи са по- 
не два пъти техните текущи пасиви, и чиито дългосрочен дълг не превишава работния ка- 
питал, ти би трябвало да приключиш с група консервативно финансирани компании с мно- 
го стабилна мощ (сила). Най-добрите стойности днес са често откривани в акциите, които 
веднъж бяха „горещи“ и после станаха „студени“. През цялата история такива акции вина- 
ги са били осигурени с маржина на сигурност, който дефанзивният инвеститор търси. 
Стабилност на приходите. Според „Морган Стенли“ 86% от всички компании в „Ес енд 
Пи“индекс са имали положителни приходи всяка година от 1993 до 2002. Така Греъмовото 
изискване за „някакви приходи за основната акция във всяка от изминалите десет години“ 
остава валиден тест – достатъчен, за да елиминира хроничните губещи, но не толкова рес- 
триктивен (ограничителен), за да лимитира твоите избори до една нереалистично малка 
„мостра“.  
Запис на дивидентите. Както е в ранната 2003, според „Ес енд Пи“ 354 компании ( 71% от 
общия брой ) платиха дивидент. Не по-малко от 255 компании са плащали дивидент поне  
20 години поред. И, съгласно „Ес енд Пи“, 57 компании в индекса са повишили техните ди- 
виденти за най-малко 25 последователни години.Това не е гаранция, че ще го правят зави- 
наги, но е „комфортен знак“ (белег). 
Растеж на приходите. Колко компании в „Ес енд Пи“500 повишиха техните приходи от 
дял чрез „поне една трета“, както Греъм изисква, през десетте години, завършващи в 
2002? (Ние ще усредним приходите на всяка компания от 1991 до 1993, и след това ще де- 
терминираме дали средните приходи от 2000 до 2002 бяха поне 33% по-високи.) Според 
„Морган Стенли“ 264 компании в „Ес енд Пи“500 посрещнаха този тест. (отговориха на не- 
го.) Но тук като че ли Греъм поставя много ниско препятствие; 33% кумулативен ръст за ед- 
на декада е по-малко, отколкото 3% средно годишно повишаване. Кумулативен ръст в при 
ходите от дял от най-малко 50% - или 4% средногодишен растеж – е малко по-малко кон- 
сервативно.  Фиг.14-2: Стабилни такива (следва таблица ) 



Не по-малко от 245 компании в „Ес енд Пи“ 500 отговориха на този критерий към ранната 
2003, оставяйки дефанзивния инвеститор да избира от един „силен лист“(списък). (Ако ти 
удвоиш препятствието за кумулативен ръст до 100%, или 7% средногодишен растеж, пос- 
ле 198 компании ще влязат в такъв списък.) 
Умерено Р/Е – съотношение. Греъм препоръчва да се ограничаваш до акции, чиято теку- 
ща цена е не повече от 15 пъти средните приходи през изминалите три години.Невероят- 
но, предпочитаната практика на Уолстрийт днес е да оценяваш акции чрез разделяне тях- 
ната текуща цена на нещо, наречено „приходи за следващата година“. Това дава, каквото 
понякога се нарича „бъдещо Р/Е – съотношение.“ Но не е правилно да се извежда „цена – 
приходи“ съотношение посредством разделяне на познатата текуща цена на непознати 
бъдещи приходи. В дълъг период, паричният мениджър Дейвид Дримън е показал,че 59% 
от консенсусните прогнози за приходите на Уолстрийт пропускат знака/белега посредст- 
вом широк маржин – или подценен и надценявайки докладваните приходи чрез поне 15% 
Инвестирайки своите пари на базата на каквото тези утописти предсказват за идващата го- 
дина, е толкова рисковано, колкото „доброволно гледане на бика в очите“ на турнир. Вме- 
сто това, калкулирайте „цена (р)/приходи (е)“ съотношението на акцията за себе си, изпол- 
звайки Греъмовата формула за текуща цена, разделена на средните приходи през минали- 
те три години.“ 
Както е в ранната 2003, колко акции в „Ес енд Пи“ 500 индекс бяха оценени на не повече 
от 15 пъти техните средни приходи от 2000 да 2002? Според „Морган Стенли“, щедър общ 
брой от 185 компании издържаха Греъмовия тест. 
Умерено съотношение „цена по книга“ (цена/активи). 
Греъм препоръчва „съотношение цена към активи“ („цена по книга“) от не повече ,откол- 
кото 1.5. В настоящите години, една повишаваща се пропорция на стойността на компании 
те е дошла от активи, като франчайзинг, търговски марки, патенти и др.подобни. Откакто 
тези фактори ( заедно с „доброто“ от придобиването) са изключени от стандартната дефи- 
ниция на стойност по книга, повечето компании днес са оценени при по-високи мултипли- 
катори, отколкото по времето на Греъм. Според „Морган Стенли“, 123 компании в „Ес енд 
Пи“500 (или една от четири) са оценени под 1.5 „стойността по книга“. Всичко показва, 273 
компании (или 55% от индекса) имат такова съотношение от по-малко, отколкото 2.5. 
Какво относно Греъмовото предположение, че ти можеш да мултиплицираш Р/Е – съотно- 
шението чрез „цена-активи“съотношението и да видиш дали резултиращият брой е под 
22.5? Базирайки се на данните на „Морган Стенли“, поне 142 акции в „Ес енд Пи“500 биха 
могли да преминат теста към ранната 2003, вкл. „Дейна Корп.“, „Електроник Дейта Сис- 
тъмс“, „Сън Майкросистъмс“ и „Уошингтън Мючуъл“. Така че мултипликаторът на Греъм 
още работи, като един инициален екран, да идентифицира обосновано оценени акции. 
 
Необходимо стабилно приложение (внимание) 
 
Няма значение колко дефанзивен инвеститор си – в Греъмовия смисъл на желание да ми- 
нимизираш работата по взимането на акции – налице са двойка стъпки, които не можеш 
да си позволиш да пропуснеш: 
Направи (Свърши) своята работа. В EDGAR – база от данни, ти имаш достъп до годишни- 
те и тримесечни доклади на компанията, заедно с точното твърдение, което включва ком- 



пенсациите на мениджърите, собственост и потенциални конфликти на интереси. Прочети 
поне стойността за 5 години. 
Провери съседството. Уебсайтове могат лесно да ти кажат какъв процент от дяловете на 
компанията са притежавани от институции. Всичко над 60% предполага, че една акция е 
рядко/трудно неизследвана и вероятно/може би „свръхпритежавана“. ( Когато големи ин- 
ституции продават, те възнамеряват да се оттеглят, с бедствени последствия за акцията. 
Представи си, че всички „Радио Сити“ радиостанции спрат да работят, ако ти си решил да 
инвестираш в тази идея.) Онези уебсайтове също ще ти кажат, кой е най-големият собстве- 
ник на акцията. Ако те са парични мениджъри (по-точно такива фирми), които инвестират 
в стил, подобен на твоя собствен, това е добър знак. 
 
 
Глава 15: Селекция на акции за предприемчивия инвеститор 
 
В предишната глава ние се обърнахме към селекцията на основни акции в понятия от ши- 
роки групи легитимни сигурности, от които дефанзивният инвеститор е свободен да изгра- 
ди всеки списък, който той или неговият съветник предпочита, осигуряващ адекватна диве 
рсификация , ако има такава. Нашето ударение върху селекцията е било главно върху из- 
ключенията – съветвайки от една страна срещу всички издания от разпознато ниско качес- 
тво, и от друга – срещу най-висококачествените, ако тяхната цена е толкова висока, като въ 
влича определен спекулативен риск. В тази глава, адресирана към предприемчивия инвес- 
титор, ние трябва да определим възможностите и значенията на правенето на индивидуа- 
лна селекция , която е вероятно да докаже, че е по-печеливша, отколкото средната. 
Какви са перспективите за правене на това успешно? Ние ще бъдем по-малко честни, като  
евфемизмът става, ако не сме направили някои „резервации на гробно място“ от тази точ- 
ка. На първо място да открием, че успешна селекция се появява от само себе си. Да пости- 
гнем средни резултати – напр. еквивалентни на представянето на Дау – би трябвало да изи 
скваме никаква специална способност от какъвто и да е вид. Всичко, което е необходимо, 
е портфолио, идентично с, или подобно на, онези трийсет обещаващи издания. Сигурно,  
тогава, чрез упражнение на дори умерена степен от умение – разбрана от изследването,  
опита, и способността по природа – би трябвало да е възможно да спечелим субстантивно 
по-добри резултати, отколкото Дау.  
Още налице е определима и импресивна очевидност към ефекта, който е много трудно да 
се постигне, дори ако квалификациите на онези, опитващи това, са най-високите. Очевид- 
ността „лежи“ в записа на определен брой инвестиционни компании, или фондове, които 
са били в действие в продължение на много години. Повечето от тези фондове са достатъ- 
чно големи да командват услугите на най-добрите финансови или анализатори на сигурно- 
стта в областта, заедно с всички други, от един адекватен изследователски департамент / 
отдел. Техните разходи на действие, когато са „разпрострени“ върху техния силен капитал, 
средно около половин процент годишно, или по-малко. Тези разходи не са „неглиже“ са- 
ми по себе си; но когато те са сравнени с приблизително 15% годишна цялостна възвраща- 
емост от основни акции, основно(главно) в декадата 1951-1960; и дори 6%-тната възвра- 
щаемост в 1961-70, те не нарастват в голяма степен. Малко количество от супер селектив- 
на способност би трябвало лесно да е преодоляло този скъп „хендикап“ и донесло супер 



нетни/чисти резултати за акционерите на фонда. 
Взети като цяло, както и да е, фондовете за основни акции пропаднаха през дълъг период 
години да спечелят доста добра възвращаемост, както беше показано в „Ес енд Пи“500 ак- 
ции средни или пазара като цяло. Това заключение е било направено посредством някол- 
ко подходящи изследвания. Да заяви последното някой преди нас, покривайки периода 
1960-1968. 
То се появи от тези резултати, че случайни портфейли на Нюйоркската фондова борса с ра- 
внозначни инвестиции във всяка акция се представиха по-добре през периода, отколкото 
взаимните фондове в същия рисков клас. Разликата беше откровено същностна за ниско- 
и среднорисковите портфейли (3.7% и 2.5% респективно на година), но доста малка за ви- 
соко рисковите портфейли (0.2% на година). 
Както ние отбелязахме в Глава 9, тези сравнителни фигури по никакъв начин не омалова- 
жават използваемостта на инвестиционните фондове като финансова институция. Затова 
те да бъдат достъпни/на разположение на всички членове на инвестиционната публика,  
възможността за постигане на приблизително средни резултати върху техните задълже- 
ния относно основните акции. За разнообразие от причини (по ред причини) повечето чле- 
нове на обществото, които влагат техните пари в основни акции по техен избор, пропускат 
да го направят, както трябва. Но за целеустремения наблюдател/изследовател неуспехът 
на фондовете да подобрят представянето на широко средно, е хубава заключителна инди- 
кация, че подобно постижение, вместо това да бъде лесно, е всъщност екстремно трудно. 
Защо би трябвало да е така? Ние можем да помислим за две различни обяснения, всяко от 
които може да бъде отделно приложимо. Първото е възможността фондовият пазар всъщ- 
ност да рефлектира в текущите цени; не само всички важни факти относно миналото на ко- 
мпаниите и текущото представяне, но също, каквито очаквания могат да бъдат оправдано 
формирани относно тяхното бъдеще. Ако това е така, тогава диверсифицираните пазарни 
движения, които последващо заемат място – и тези са често екстремум – трябва да бъдат 
резултат от нови развития и вероятности, които биха могли да не са надеждно видяни или 
предвидени. Това би направило ценовите движения главно случайни и въпрос на съдба. 
Към разширенията, ако предсказано е вярно, работата на анализатора на сигурности – ко- 
лкото и интелигентен и внимателен да е – би била широко неефективна, защото в основни 
линии тя се опитва да предскаже непредвидимото. Истинската мултипликация на броя ана 
лизатори на сигурност може да е изиграла важна част в получаването на този резултат. От 
стотици, дори хиляди експерти, изследващи факторите на стойността зад една важна осно- 
вна акция, би било естествено да се очаква,че нейната текуща цена би отразила доста доб- 
ре консенсуса на информирано мнение за нейната стойност. Онези, които биха предпоче- 
ли нея пред други издания, биха направили това по причини от лична частност или оптими 
зъм, който би могъл просто да е грешен или верен. 
Често сме мислили за аналогията между работата на анализаторите на сигурността на Уол- 
стрийт и представянето на най-добрите майстори на бриджа в „игра на двойки“ (такъв тур- 
нир). Предишният опитва да избере акции най-вероятно да успеят; последният да спечели 
максимален брой точки за всяка изиграна „ръка“.Само ограничен брой неколцина могат 
да осъществят едната от двете цели. Относно разширението, което всички играчи на  
бридж имат, почти същото ниво на експертност, вероятно е победителите да бъдат опреде 



лени посредством „пробиви“ от различен вид; по-вероятно, отколкото супер умения. На 
Уолстрийт процесът е подпомогнат заедно от „свободното масонство“, което съществува 
в професията, под чиито идеи и открития се развива (процесът), и тези идеи са доста сво- 
бодно споделени за определен брой съмишленици от различни сортове/видове. Това е 
почти, ако по аналогия с турнира по бридж, различни експерти „надничат зад гърба“ на 
другия и „оспорват всяка ръка“ как е изиграна. Втората възможност е от доста различен 
сорт. Вероятно много анализатори на сигурност са подведени („подхлъзнати“) от сламка- 
та в техния основен подход към проблема на селекцията на акции. Те търсят индустриите 
с най-добри перспективи за растеж, и компаниите в тези индустрии с най-добър менидж- 
мънт и други предимства. Приложението е, че те ще купят в такива индустрии и подобни 
компании на каквато и да е цена, независимо колко висока, и те ще избегнат по-малко 
обещаващи индустрии и компании, без значение колко е ниска цената на техните дялове. 
Това би било единствената правилна процедура, ако приходите на добрите компании бя- 
ха сигурни за ръст при остри нива неопределено в бъдещето; заради това на теория тях- 
ната стойност би била безкрайна. И ако по-малко обещаващите компании бяха водени от 
това предположение, анализаторите биха били прави да ги определят като неатрактивни 
на каквато и да е цена.  
Истината относно нашите корпоративни предприятия е доста противоположна. Изключи- 
телно малко компании са били способни да покажат висока норма на непрекъснат растеж 
в дълги периоди от време. Забележително малко, също, от големите компании страдат от 
ултимативна повторяемост. За повечето, тяхната история е такава, с „върхове“ и „падения“ 
с промяна в тяхната относителна позиция. В някои вариациите „от рогозки към богатство и 
обратно“ се е повтаряло в почти циклична база – фразата, употребена като стандартна та- 
кава, приложена към стоманената индустрия – за други промените са били идентифицира- 
ни с упадък или подобрение на мениджмънта. 
Към злободневното изискване, приложено към предприемчивия инвеститор, който би же- 
лал да направи индивидуални селекции, които ще постигнат супер резултати. Предполага 
се първо, че той действа в трудност и може би непрактикуемо оценяване. Читателите на 
тази книга, независимо дали са интелигентни или знаещи, могат трудно да очакват да свъ- 
ршат по-добра работа в портфейлната селекция, отколкото топ-анализаторите в страната. 
Но ако това е вярно, това е откровено голям сегмент от фондовия пазар, често дискрими- 
ниран; тогава интелигентният инвеститор може да е в позиция да печели от резултантни 
подценявания. 
Но за да направи това, той трябва да следва специфични методи,които не са основно 
възприети на Уолстрийт, откакто онези, които са възприети, не ни се струва, че произвеж- 
дат резултатите, които всеки би искал да постигне. Би било по-скоро странно, ако – с вси- 
чки мозъци, работещи професионално на фондовия пазар – налице биха могли да бъдат 
подходи, които са едновременно хармонични и относително непопулярни. Още нашата 
собствена кариера и репутация са били базирани върху този невероятен/нежелан факт. 
 
 
Обобщение на Греъм – Нюмън методите 
 
За да дадем конкретност на последното твърдение, ще бъде ценно да дадем кратка сме- 



тка за типовете операции, в които сме ангажирани по време на 30-годишния живот на 
„Греъм – Нюмън Корпорейшън“, между 1926 и 1956. Тези бяха класифицирани в нашите 
„записи“, както следва: 
Арбитражи: Потреблението на сигурност и симултантната продажба на една или повече 
           сигурности, в които това беше променено при план на реорганизация; подо- 
           брение или желаното. 
Ликвидация: Потреблението на дялове, които бяха за получаване едно или повече плаща- 
           ния в брой в ликвидация активите на компанията. 
Операциите от тези 2 класа бяха селектирани на двойната база на (а) калкулирана годиш- 
на възвращаемост от 20% или повече, и (б) нашето отсъждане, че шансът за успешен изход 
беше най-малко четири от пет. 
Свързани хеджове: Потреблението на конвертируеми бонове или конвертируеми префе- 
ренциални дялове, и симултантната продажба на основна акция, в която те бяха размене- 
няеми. Позицията беше създадена близо до паритетна база, т.е. при малка максимална 
загуба, ако старшето издание беше всъщност конвертирано и операцията приключена по  
този начин. Но печалба би била направена, ако основната акция падне определимо пове- 
че, отколкото старшето издание, и позицията, приключена на пазара. 
Чисти – Текущи – Активи (или „сделкови“ издания): Идеята тук беше да се придобият ко- 
лкото е възможно повече издания при цена за всяко, по-малко от тяхната „стойност по кни 
га“ в понятието на „нетен-текущ-актив“ само – т.е., недаващо никаква стойност на сметката 
на завода и др. активи. Нашите потребления бяха направени типично на две трети или по- 
малко подобна активова стойност. В повечето години ние „изведохме“ широка диверсифи 
кация тук – поне 100 различни издания. 
Ние би трябвало да добавим, че от време на време ние имахме някои придобивания от го- 
лям мащаб от контролния тип, но тези не са свързани с настоящата дискусия. Ние запазих- 
ме „пътя“ на резултатите, показан посредством всеки клас от операции. Впоследствие тези 
„следва-нагоре“ ние не продължихме 2 по-широки области, които не показаха удовлетво- 
рителни цялостни резултати. Първата беше потреблението на отделно атрактивни издания  
базирани върху нашия основен анализ, които не са постижими на по-малко от тяхната стой 
ност на работния капитал само. Втората беше „несвързани“ хеджинг операции, в които пот 
ребената сигурност не беше разменяема за продадените основни дялове. (Такива опера- 
ции кореспондират грубо с онези, наскоро „извикани“ от новата група на „хедж-фондове“ 
в областта на инвестиционната компания.) В двата случая изследване на резултатите, реа- 
лизирано от нас в десетгодишен период, или повече, ни доведе да заключим, че печалби- 
те не бяха съответстващо зависими – и операциите несъответстващо „доказателство за гла 
воболие“ – да оправдаем нашето продължаване на тях. 
Оттук от 1939 нататък, нашите операции бяха лимитирани до „самоликвидиращи“ ситуа- 
ции, свързани хеджове,сделки на работен капитал, и няколко контролни операции. Всяка 
от тези класи ни даде доста същностни удовлетворителни резултати оттогава нататък, със  
специално представяне, че свързаните хеджове се „обърнаха“ в добри печалби в разреде- 
ния пазар, където нашите „подценени издания“ не се държаха толкова добре.  
Ние се колебаем да предпишем наша собствена диета за всеки голям брой интелигентни 
инвеститори. Очевидно, професионалните техники, които сме следвали, не са подходящи 
за дефанзивния инвеститор, който по определение е „аматьор“. Както за агресивния инвес 



титор, вероятно само малък миноритет от тях би имал типа темперамент, необходим да се  
ограничат до само относително малка част от света на сигурности. Повечето активно ориен 
тирани практикуващи биха предпочели да предприемат инициатива „в по-широки канали“ 
Тяхната естествена „природа за ловуване“ би било първоначалното поле на сигурности, ко 
ито те почувстваха (а) бяха сигурно ненадценени от консервативните мерки, и (б) изявиха 
се решително по-атрактивни поради техните перспективи или минал „запис“, или и двете- 
отколкото средната основна акция. В подобни избори те биха направили добре да прило- 
жат различни тестове за качество и ценова обоснованост, заедно с линиите, които сме пре 
дложили за дефанзивния инвеститор. Но те би трябвало да бъдат по-малко негъвкави, поз 
волявайки определим плюс един фактор да настрои малко черно петно в друг. Например, 
той не би могъл да не управлява компания, която беше показала дефицит в подобна на 
1970 година; ако средните големи приходи и други важни атрибути, направени от акцията, 
изглеждат евтини. Предприемчивият инвеститор може да направи своя избор за индуст- 
рии и компании, относно които той има оптимистично виждане, но ние съветваме силно 
срещу плащането на висока цена за акция (във връзка с приходите и активите), поради по- 
добен ентусиазъм. Ако той следваше нашата философия в тази област, той би бил по-веро- 
ятно купувач на важни циклични предприятия, подобно на стоманените дялове може би, 
когато текущата ситуация е нежелана, близките перспективи са „мизерни“, и ниската цена 
напълно отразява текущия песимизъм. 
 
Вторични компании 
 
Следващите поред за оцеляване и възможна селекция биха били вторичните компании, 
които правят добро представяне, имат удовлетворяващ минал запис, но нямат „чар“ за пу- 
бликата.  
Тези биха били предприятия от рода на „Елтра“ и „Емхарт“ при техните „затварящи цени“ 
от 1970. (Вж. Глава 13 горе) Налице са различни пътища за подход относно локацията на  
подобни компании. Ние бихме искали да опитаме тук „подхода на новелата“ и да дадем  
обосновано детайлно изложение на едно такова упражнение за „селекция на акции“. На- 
шето е с двойна цел.  
Много от нашите читатели могат да открият субстантивна практическа стойност в метода, 
който ще следваме, или ще се предложат сравними методи да се използват/опитат. Извън 
това, каквото ще направим, може да помогне да стигнем до „решетката“ на света на реал- 
ните акции, и да ги представи на един от най-очарователните и стойностни обеми (малки 
и съществуващи). Това е „Стандарт енд Пуър“ – овия Наръчник за акции, излизащ месечно 
и създаден достъпен за голямата публика според годишен абонамент. В допълнение, мно- 
го брокерски фирми разпространяват Наръчника към техните клиенти (по заявка). 
Огромното количество от Наръчника е повече от 230 страници кондензирана статистичес- 
ка информация за акциите на повече от 4500 компании. Тези включват всички издания, ли- 
ствани за различни размени, да речем 3000 плюс около 1500 нелиствани издания. Повече- 
то от нещата, необходими за пръв и дори втори поглед, за дадена компания, са дадени в 
Наръчника. ( По наша гледна точка, важната липсваща информация, е „нет – актив – стой- 
ност“, или „стойност по книга“ за дял, което може да бъде открито в по-големия „Стандарт 
енд Пуър“ обем и другаде. ) 



Инвеститорът, който обича „да си играе“ с корпоративните фигури, ще се намери „в чудо“ 
с Наръчника за акции. Той може да отвори на коя да е страница и види с очите си „конден- 
зирана панорама“ на блясъците и мизериите на фондовия пазар, с високите и ниски цени 
от 1936 насам, когато са достъпни. Той ще открие компании, които са мултиплицирали тя- 
хната цена 2000 пъти от мизерно „ниско“ до магическо „високо“. (За престижната „Ай Би 
Ем“ ръстът беше „само“ 333 пъти в този период.) Той ще открие (не толкова изключи- 
телно ) компания, чиито дялове напреднаха от 3/8 до 68 и после паднаха обратно до 3 ½ . 
В колоната за дивидентен запис той ще открие такъв, който ни връща в 1791 – платен от  
„Индъстриъл Нешънъл Бенк ъф Род Айлънд“, която наскоро смени своето древно корпо- 
ративно име. Ако той погледне в Наръчника, за края на 1969, той ще прочете, че „Пен Сен 
ръл Ко.“ (като представител на „Пенсилвания Рейлроуд“) е изплащал дивиденти стабил- 
но от 1848. По дяволите, той беше принуден да банкрутира няколко месеца по-късно… 
Той ще намери компания, продаваща на само 2 пъти нейните последни докладвани прихо 
ди; и друга, продаваща на 99 пъти такива приходи. В повечето случаи той ще открие, че е 
трудно да определи областта на бизнес от корпоративното име; за един такъв пример е  
„Ю Ес Стийл“, а противоположни – „Ай Ти Ай Корп.“ (хлебопроизводство) или „Санта Фе  
Индъстриз“ ( главно най-голямата железница ). Той може да избира от изключително раз- 
нообразие от ценови истории, истории за дивидентите и приходите, финансови позиции, 
капитализации, и какво ли още не. 
Наръчника дава в отделни колони текущите дивидентни печалби и съотношения „цена – 
приходи“, базирани на последните 12-месечни фигури, където са приложими. Това е пос- 
ледното нещо, което ни води по пътя на нашето упражнение в селекцията на основни ак- 
ции. 
 
 
Преглеждане и избиране на желаното от Наръчника за акции 
 
Предполагаме, че ние търсим проста прима факта индикация, че акцията е евтина. Първа- 
та подобна подсказка, която изплува в съзнанието ни, е ниската цена във връзка с текущи- 
те приходи. Нека направим предварителен лист от акции,които са продадени мултиплици- 
рано на девет или по-малко в края на 1970. Данните са удобно осигурени в последната ко- 
лона на номерираните страници. За една илюстративна мостра ние ще вземем първите 20 
такива акции с нисък мултипликатор; те започват с шестото листвано издание, „Абърдийн 
Мфг Ко.“, което приключи годината на 10 ½ , или 9 пъти своите докладвани приходи от 
1.25 долара за дял, в продължение на 12 месеца, приключили през септември 1970. 20-то- 
то такова издание е „Америкън Мейз Продъктс“, което приключи на 9 1/2 , също мултипли 
катор 9.  
Групата може да ни се е сторила странна, с 10 издания, продаващи под 10 долара за дял. 
(Този факт наистина не е важен; той- вероятно – би бил – не е необходимо да предупреди 
дефанзивните инвеститори срещу подобен списък, но ще бъде ли предпочитан по баланс 
за предприемчивия инвеститор?) Преди правенето на по-нататъшни предположения, не- 
ка калкулираме някои числа. Нашият лист представя около един от десет от първите 200 
издания, на които обръщаме внимание. На тази база Наръчника би трябвало да печели, да 



речем 450 издания, продаващи на мултипликатори под 10. Това ще направи добро число 
от кандидати за по-нататъшна селективност. 
Така, нека приложим към нашия лист някои допълнителни критерии, по-скоро подобни на 
онези, които предложихме за дефанзивния инвеститор, но не толкова определящи. Ние 
предлагаме следното: 

1. Финансово състояние: (а) Текущи активи поне 1 ½ пъти текущите пасиви, и (б) дълг, 
не повече от 110% от нетните текущи активи (за промишлени компании). 

2. Стабилност на приходите: Никакъв дефицит в последните 5 години, покрити в Наръ- 
чника за акции. 

3. Дивидентен запис: Някакъв текущ дивидент. 
4. Растеж на приходите: Приходите от последната година повече, отколкото онези от 

1966. 
5. Цена: По-малка от 120% нетните измерими активи. 

Фигурите за приходите в Наръчника бяха главно за онези, завършващи 30 септември 1970, 
и така не включват, каквото може да бъде лошо тримесечие в края на годината. Но интели 
гентен инвеститор не може „да иска Луната“ – най-малко не да започне с това. Отбележе- 
те също, че сме поставили не по-ниска граница върху размера на предприятието. Малки ко 
мпании могат да позволят достатъчно сигурност , ако са купени внимателно и на групов ба 
зис. 
Когато сме приложили първите пет допълнителни критерии, нашият лист от 20 кандидати 
е намален до само 5. Нека продължим нашето изследване, докато първите 450 издания в 
Наръчника са спечелили за нас малко портфолио от 15 акции, посрещащи нашите шест изи 
сквания. ( Те са настроени в Табл.15-1, заедно с някои релевантни данни. ) Групата, разби- 
ра се, е представена за илюстрация само, и не е било необходимо да са били избрани от 
нашия инвеститор. 
Фактът е,че потребителят на нашия метод би имал много по-голям избор. Ако нашият под- 
ход на „отсяване пшеницата от плявата“ беше бил приложен към всички 4500 компании в 
Наръчника, и ако съотношението за първата десетица се беше държало добре, ние бихме 
приключили с около 150 компании, посрещащи всички шест от нашите критерии за селек- 
ция. Предприемчивият инвеститор тогава би бил способен да следва нашето отсъждане – 
или неговите частности и предписания – в правене на трета селекция от, казано, една аут 
от пет в този лист (списък). 
Материалът в Наръчника включва „Приходи и дивидентно ранкиране“, които са базирани  
върху стабилността и растежа на тези фактори за изминалите осем години. ( Така ценовата 
атрактивност не влиза тук. ) Ние включваме „Ес енд Пи“ ранкиране в нашата табл.15-1. Де- 
сет от 15 издания са ранкирани В+ (=средно) и едно ( „Америкън Мейз“) е дадено най-висо 
кия ранг от А. Ако нашият предприемчив инвеститор искаше да добави седмия механичен 
критерий към избора си, чрез определяне само издания, ранкирани от „Ес енд Пуър“ като 
средно или по-добро в качество, той може още да има около 100 такива издания, от които 
да избира. Някой би могъл да каже, че група от издания, от най-малкото средно качество, 
посреща критериите за финансово състояние, потребими при нисък мултипликатор на те- 
кущи приходи и стойност на актива; би трябвало да предложи добро обещание за удовлет 
воряващи инвестционни резултати.  Табл.15-1: Мострено портфолио на индустриални ак- 
ции с нисък мултипликатор (вж.таблицата) 



Отделни критерии за избиране на основни акции 
 
Един интересуващ се читател би могъл да се запита дали изборът на по-добро от средното 
портфолио би могъл да бъде направен по-просто, отколкото сме го направили. Би ли мог- 
ло отделен критерий да бъде използван за добро предимство – като ниско съотношение 
„цена – приходи“, или висока дивидентна възвращаемост, или голяма стойност на активи- 
те?  
Двата метода от този вид, които сме открили да дадат доста добри резултати в по-далечно 
минало, са били: (а) потребление на акции с нисък мултипликатор на важни компании (по- 
добно на Дау-лист), и (б) изборът на диверсифицирани акции, продавани под тяхната нет- 
на стойност на текущите активи (или работен капитал). Ние вече сме отбелязали, че крите- 
рият на ниския мултипликатор, приложен към Дау в края на 1968, заработи лошо, когато  
резултатите са сумирани към средата на 1971.Записът на потреблението на основни акции 
направен на цена под техния работен капитал, няма подобен лош белег срещу това. 
Какво относно другите бази за избор? При писането на тази книга ние сме направили се- 
рии от „експерименти“, всеки базиран на отделен, точно очевиден критерий.  
Данните, използвани, лесно се откриват в Наръчника. Във всички случаи, портфейл от 30 
акции, беше обобщено да бъде придобиван в 1968 при затварящите цени и после прео- 
ценен на 30 юни 1971. Отделните приложени критерии бяха следващите, както са прило- 
жени към противоположни случайни избори: (1) Нисък мултипликатор на настоящи прихо- 
ди (неопределен за Дау Джоунс – издания ); (2) Висока дивидентна възвращаемост; (3) 
Много дълъг дивидентен запис; (4) Много голямо предприятие, както е определено чрез 
броя на издадените дялове; (5) Силна финансова позиция; (6) Ниска цена в долари за дял; 
(7) Ниска цена във връзка с предишна висока цена; (8) Висок качествен рейтинг по „Ес енд 
Пи“. 
Ще бъде отбелязано, че Наръчника има поне една колона, свързана с всеки от посочените  
по-горе критерии. Това отбелязва, че вярата на издателя, че всяко е важно в анализа и из- 
бора на основни акции. ( Както отбелязахме по-горе, ние би трябвало да видим друга доба 
вена фигура: нетна активова стойност от дял.) 
Най-важният факт, „изплуващ“ от нашите разнообразни тестове, се свързва с представяне- 
то на акции, купени случайно. Ние сме тествали това представяне за 30 акции (такива порт 
фейли), всеки направен от издания, открити в „първа линия“ на 31 декември 1968 и също 
открити в Наръчника за 31 август 1971. Между тези две дати „Ес енд Пи“ съставен индекс 
беше практически непроменен, и Дау загуби около 5%. Но нашите 90 случайно избрани из- 
дания западнаха средно с 22%, неброейки 19 издания, които бяха паднали/излезли от На- 
ръчника и може би показаха по-големи загуби. Тези сравнителни издания несъмнено отра 
зяват тенденцията на по-малките издания да бъдат относително надценени в претъпкани 
пазари, и не само да страдат от по-сериозни падове, отколкото по-силните издания в цено 
ви колапс, но също да забавят тяхното пълно възстановяване – в много случаи неопреде- 
лено. Моралът за интелигентния инвеститор е, че, разбира се, да избегне второкачествени 
издания в изработването на портфейла, освен ако – за предприемчивия инвеститор – те са 
демонстративни сделки. 
Други резултати, „изплували“ от изследванията на нашето портфолио, могат да бъдат суми 
рани ,както следва: 



Само три от изследваните групи показаха по-добро, отколкото „Ес енд Пи“ (и оттук по- 
добро, отколкото Дау Джоунс), а именно: (1) Индустриални с най-високия качествен 
рейтинг А+. Тези напреднаха 9 ½ % в периода срещу упадък от 2.4% за „Ес енд Пи“ ин- 
дустриални, и 5.6% за Дау. ( Макар че 10 общественополезни издания А+ паднаха 18% 
срещу упадък от 14% за 55-те акции в „Ес енд Пи“ публичен индекс.) Ценна е забележ- 
ката, че „Ес енд Пи“ рейтингите показаха „много добре“ в този отделен тест. Във всеки 
случай, портфолио, базирано на по-високо ранжиране, направи по-добре, отколкото 
такова с по-ниско ранжиране. (2) Компании с повече от 50 млн.дяла не показаха промя- 
на като цяло, както е срещу по-малък спад за индексите. (3) Достатъчно учудващо, акции, 
продаващи се за висока цена за дял, (над 100) показаха леко (1%) съставно/композитно 
предимство.  
Измежду нашите различни тестове, ние направихме един, базиран на „стойността по кни- 
га“; фигура, която не е дадена в Наръчника за акции. Тук ние открихме – противоположно 
на нашата инвестиционна философия – че компании, които комбинираха големия размер 
с големия компонент в тяхната пазарна цена, направиха „много добре“ като цяло в 2 ½ - 
годишния период на владеене. ( Под „“компонент в тяхната пазарна цена“ разбираме част 
та от цената, превишаваща „стойността по книга“.)  
Нашият списък на „гиганти с такъв компонент от цената“ беше направен от 30 издания, вся 
ко от които имаше такъв компонент повече от билион долара, представящи повече от по- 
ловината от пазарната цена. Общата пазарна стойност на тези „неща“ в края на 1968 беше 
повече от 120 билиона долара! Въпреки тези оптимистични пазарни оценки, групата като 
цяло показа аванс в цената за дял от 15% между декември 1968 и август 1971, и се държа  
най-добре измежду 20-те листа, които бяха изследвани. 
Факт като този не трябва да бъде игнориран в работата по инвестиционни политики. Ясно 
е, че най-малкото определим момент е приложен към онези компании, които комбинират 
големия размер, един отличен минал запис на приходите, очакването на обществото за 
продължителен ръст на приходите в бъдеще, и силно пазарно действие през много изми- 
нали години. Дори ако цената е „с излишък“ по нашите количествени стандарти, същност- 
ният пазарен момент може добре да изведе подобни издания заедно повече или по-мал- 
ко неопределено. ( Естествено, това предположение не се прилага за всяко отделно изда- 
ние в категорията. Например, неоспоримият лидер по горния компонент, „Ай Би Ем“ се  
свлече от 315 до 304 в 30-месечния период.) Трудно е да се отсъди до какво разширение 
супер пазарното действие, показано, се дължи на „истинската“ или целева инвестиция и 
до какво разширение до дълго създаваната популярност. Без съмнение, и двата фактора 
са важни тук. Ясно, едновременно дългосрочното и сегашното пазарно действие на тези 
гиганти би ги препоръчало за диверсифициран портфейл от основни акции. Нашето соб- 
ствено предпочитание, въпреки това, остава за други типове, които показват комбинация  
от предпочитани инвестиционни фактори, включващи оценки на активите на поне две тре- 
ти пазарната цена. 
Тестовете, използващи други критерии, индикират основно, че случайни списъци, базира- 
ни на отделен предпочитан фактор, направиха по-добре, отколкото случайни листове, из- 
брани за противоположния фактор – напр. издания с нисък мултипликатор имаха по-ма- 
лък „срив“ в този период, отколкото издания с висок мултипликатор, и плащащи дългосро- 
чни дивиденти загубиха по-малко, отколкото онези, които не плащаха дивиденти в края на 



1968. Към това разширение, резултатите поддържат нашата препоръка, че избраните из- 
дания посрещат комбинация от количествени и измерими критерии.  
Накрая, ние би трябвало да коментираме много по-оскъдното показване, направено от на- 
шите списъци като цяло, както е сравнено със записа на цената на „Ес енд Пи“ композит. 
Същността се „утежнява“ от размера на всяко предприятие, където нашите тестове са ба- 
зирани върху вземането на един дял от всяка компания. Очевидно, по-голямото ударение 
върху гигантските предприятия чрез „Ес енд Пи“ метод, направи отбелязана разлика в ре- 
зултатите, и отбелязва още веднъж тяхната по-висока ценова стабилност, както е сравнено  
с компании ( run – of – the – mine ). 
 
 
Сделкови издания или акции „нетни-текущи-активи“ 
 
 
В дискутираните тестове по-горе, ние не включихме резултатите за купуване на 30 издания 
на цена, по-малка, отколкото стойността на техните нетни текущи активи. Причината беше, 
че само най-вече, от подобни издания биха били открити в Наръчника в края на 1968. Но 
картината се измени в 1970 – упадък, и при ниската цена от онази година добър брой ос- 
новни акции биха могли да бъдат купени под стойността на техния работен капитал. Вина- 
ги ни се е струвало, и още ни се струва, насмешливо просто да се каже, че ако един може 
да придобие диверсифицирана група от основни акции на цена, по-ниска, отколкото при- 
ложимата нетна текуща стойност на активите само – след дедукция на всички основни пре 
дявявания и смятайки като нула фиксираните и другите активи – резултатите би трябвало 
да бъдат удовлетворителни. Те бяха такива, по наш опит, в продължение на повече от 30 
години – да речем, между 1923 и 1957 – изключвайки време на реален опит в 1930 – 1932. 
Има ли този подход някаква релевантност в началото на 1971? Нашият отговор е „да“.Бърз 
преглед на Наръчника би оставил „непокрити“ някакви 50 или повече издания, които като 
че ли ще бъдат „постигнати“ на или под стойността на нетните текущи активи. Както би мо- 
гло да се очаква, добро количество от тези се беше „държало зле“ в трудната 1970.Ако ние 
елиминирахме онези, които бяха докладвали нетна загуба в последния 12-месечен пери- 
од, ние все още бихме останали с достатъчно издания да направим диверсифициран лист/ 
списък. 
Ние сме включили в табл.15-2 някои данни за пет издания, които продадоха на по-малко, 
отколкото стойността на техния работен капитал при техните ниски цени от 1970. Табл.15-2 
Акции на обещаващи компании, продаващи на или под стойността на нетните текущи акти 
ви в 1970. 
Тези дават някаква „храна“ за отражение върху природата на промените в цената на акция 
та. Какво става относно онези добре изградени компании, чиито марки са домакински име 
на в цялата страна; биха ли могли да бъдат оценени в подобни ниски фигури – в същото 
време, когато други „съдържания“ (с по-добри приходи и растеж, разбира се) продаваха 
за билиони долари в излишък, каквото показа техния баланс? Да се върнем към „старите 
дни“ още веднъж, идеята за „добра воля“ като елемент на измерима стойност беше оби- 
чайно асоциирана с „търговско име“. Имена като „Лейди Пепъръл“ за чаршафи, „Янцен“ 
за бански костюми, и „Паркър“ за писалки биха били считани активи с велика стойност на- 



истина. Но сега, ако пазарът не харесва компанията, не само реформирани търговски име- 
на, но страна, сгради, техника и каквото щете, може всичко да се сметне за нищо в техните 
скали. Паскал каза, че „сърцето има свои причини, които причината не разбира“. Вместо 
„сърце“, разбирайте „Уолстрийт“. 
Налице е друг контраст, който „изплува“ в съзнанието ни. Когато пътят е добър и нови из- 
дания са лесно продаваеми, офертите на акции без никакво качество се появяват. Те бър- 
зо откриват купувачи, техните цени са често „ентусиазирани“ веднага след издаването до 
нива във връзка с активи и приходи, които биха поставили „Ай Би Ем“, „Ксерокс“ и „Пола- 
роид“ в срамно положение. Уолстрийт взима тази лудост под своя сметка и се стига до не- 
избежен колапс на цените. (SEC не може да направи много повече.) Когато много от тези 
много инфлационни предприятия изчезнат, или почти е така, достатъчно философски е да 
се каже: „част от играта“. Всеки се кълне и проклина такава неизвинима екстравагантност. 
До следващия път… 
Благодаря за лекцията, казва внимателният читател. Но какво става с твоите „сделкови из- 
дания“? Може ли някой наистина да направи пари от тях без поемането на сериозен риск? 
Да наистина, ако можеш да намериш достатъчно от тях да направиш диверсифицирана гру 
па, и ако не губиш търпение, ако те пропуснат да „напреднат“ скоро, след като си ги купил. 
Понякога необходимото търпение може да се появи доста определимо. В нашето предиш- 
но издание ние заложихме на „отделен пример“ (стр.188), който беше сегашният, както на 
писахме. Това беше „Бъртън – Дикси Корп.“ с акция, продаваща на 20, срещу нетна стой- 
ност на текущите активи от 30, и стойност „по книга“ около 50. Печалба от това потребле- 
ние не трябва да се очаква незабавно. Но през август 1967 всички акционери получиха 
предложението за 53 1/3 за техните дялове, вероятно на точно около стойността „по кни- 
га“. Внимателен собственик, който беше купил дялове през март 1964, на 20, би имал пе- 
чалба от 165% за 3 ½ - несъставна годишна възвращаемост от 47%. Повечето от сделковите 
издания в нашия опит не са взели дълги за показване добри печалби – нито са показали  
толкова висока норма. За някаква подобна ситуация, текуща, както пишем, вижте нашата 
дискусия за „Нешънъл Престоу Индъстриз“ по-горе, стр. 168. 
 
Специални ситуации или „Изработки“ ( Workouts )  
 
Нека се докоснем накратко в тази област, откакто тя е теоретично подлежаща на включва- 
не в програмата на операции на предприемчивия инвеститор. Това беше коментирано по- 
горе. Тук ще предложим някои примери в жанра, и някои по-нататъшни забележки върху 
какво предлага един „широко скроен“ и бдителен инвеститор. Три подобни ситуации, из – 
между други, бяха сегашни рано в 1971, и те могат да бъдат обобщени, както следва: 
Ситуация 1: Придобиване на „Кайзер – Рот“ от „Бордънс“. През януари 1971, „Бордън Инк. 
анонсира план да упражни контрол върху „Кайзер-Рот“ („диверсифицирано облекло“) чрез 
даване 1 ½ дялове от своята собствена акция за размяна за един дял от „Кайзер-Рот“. На 
следващия ден, при активна търговия, „Бордън“ приключи на 26 и „Кайзер-Рот“ на 28. Ако 
един „оператор“ беше купил 300 дяла от „Кайзер-Рот“ и продал 400 „Бордън“ при тези це- 
ни, и ако сделката беше по-късно консумирана при анонсираните срокове/понятия, той би 
имал печалба от някакви 24% върху разхода на своите дялове, по-малко комисионни, и ня- 
кои други неща. Обобщавайки, сделката си е „отишла“, макар и за 6 месеца, неговата край 



на печалба би могла да е била около 40% годишна норма.  
Ситуация 2: През ноември 1970, „Нешънъл Бискит Ко.“ предложи да купи контрол на „Ау- 
рора Пластикс Ко.“ На 11 долара кеш. Акцията се продаваше на около 8 ½ ; тя затвори месе 
ца на 9 и продължи да продава там в края на годината. Тук брутната печалба първоначал- 
но отбеляза около 25%.  
Ситуация 3: „Юнивърсъл Марион Ко.“, която беше „цесирала“ бизнес операциите си, по- 
пита акционерите да ратифицират „разрешаването на концепцията“. Ковчежникът отбеля- 
за, че основната акция имаше „стойност по книга“ от около 28 ½ долара за дял, същностна 
част от който беше в течна форма. Акцията „затвори“ 1970 на 21 1/2 , отбелязвайки възмо- 
жна брутна печалба тук, ако стойността по книга беше реализирана в ликвидация, на пове- 
че, отколкото 30%. 
Ако операции от този род, на диверсифицирана основа, за разпределяне на риска, биха  
могли да бъдат калкулирани за „добив“ на годишна печалба, казано, 20% или повече, те 
несъмнено биха били повече, отколкото главно относно стойността. Оттук, това не е кни- 
га за „специални ситуации“, ние няма да се впускаме в повече детайли на бизнеса – за то- 
ва наистина е бизнес. Нека отбележим две противоположни развития в настоящите годи- 
ни. От една страна, броят сделки, от които се избира, се е повишил неимоверно, както е  
сравнено с, да речем, преди 10 години. 
Това е последствие, от каквото би могло да се нарече „мания на корпорациите да дивер- 
сифицират техните дейности чрез различни типове сливания“ и т.н. В 1970 броят на анон- 
сиранията агрегира някакви 5000, надолу от 6000 ( и повече ) в 1969. Общата парична маса 
въвлечена в тези сделки, се изчисли на много, много билиони. Може би само малка части- 
ца от 5000-те анонсирания би могла да бъде представена с ясно очертана възможност за 
потребление на дялове от „човек на специалните ситуации“, но тази частица беше доста- 
тъчно голяма да го държи зает с изследване, купуване и избиране.  
Другата страна на картината е, че една нарастваща пропорция от анонсирани търговци 
„пуснаха“ да бъдат консумирани. В подобни случаи, разбира се, целевата печалба не е ре- 
ализирана, и е вероятно да бъде заменена от повече или по-малко сериозна загуба. Причи 
ните за неуспеха са многобройни, включващи антитръстова интервенция, опозиция на ак- 
ционерите, промяна в „пазарните условия“, нежелани индикации от по-нататъшно изслед- 
ване, неспособност за съгласие с детайлите, и други. Трикът тук, разбира се, да има отсъж- 
дане (преценка) от опита, да се купят такива, които е вероятно да успеят, и също онези, ко- 
ито е вероятно да са на малка загуба. 
 
 
По-нататъшен коментар на примерите по-горе 
 
„Кайзер – Рот“. Директорите на тази компания бяха вече приели (януари, 1971) предложе 
нието на „Бордън“, когато тази глава беше написана. Ако операцията беше „ненаправена“, 
незабавно цялостната загуба, вкл. комисионните, би била около 12% от цената на дялове- 
те на „Кайзер – Рот“. 
„Аурора Пластикс“. Поради лошите резултати в 1970 бяха предоговорени някои неща и це- 
ната намалена до 10 ½ . Дяловете бяха платени в края на май. Годишната норма на възвра- 
щаемост, реализирана, беше около 25%.  



„Юнивърсъл Марион“. Тази компания точно направи една показна дистрибуция в кеш и 
цена на акция около 7 долара за дял, редуцирайки инвестицията до, да речем, 14 ½ %. Въ- 
преки това пазарната цена падна толкова ниско, колкото 13 впоследствие, хвърляйки съм- 
нение върху ултимативния резултат от ликвидацията. 
Обобщавайки, че дадените три примера са откровено представителни за „изработка“ или 
„арбитраж“ възможности, като цяло, в 1971, ясно е, че те не са атрактивни, ако са въведе- 
ни върху случаен базис (принцип). Това е станало повече от всякога поле за професиона- 
листи, със съответен опит и преценка.  
Налице е едно нещо, което „осветява“ примера с „Кайзер-Рот“. Късно в 1971, цената падна 
под 20, докато „Бордън“ продаваше на 25, еквивалент на 33 за „Кайзер-Рот“ съгласно сро- 
ковете/понятията на разменната оферта. Би излязло, че или директорите бяха направили 
голяма грешка с отхвърлянето на тази възможност, или дяловете на „Кайзер-Рот“ бяха сега 
лошо подценени на пазара. Нещо за анализатора на сигурности, в което да се вгледа. 
 
Коментар върху Глава 15: 
 
„Лесно е в света да живееш по мнението на света; лесно е в безлюдието да живееш по 
собствени закони; но велик е този, който в средата на тълпата продължава с перфек- 
тна наслада независимостта на пустошта.“ 
                                          Ралф Уолдо Емерсън 
 
 
Практика, практика, практика 
  
 
Макс Хайне, основател на „Мючуъл Сериес Фъндс“, обичаше да казва, че „има много пъти- 
ща за Йерусалим“. Какво този специалист по акции имаше предвид – че неговият собствен 
фокусиран върху стойността метод за селектиране на акции не беше единственият начин 
да бъдеш „успешен инвеститор“. В тази глава ние ще погледнем няколко техники, които ня 
кои от днешните водещи парични мениджъри използват за селектиране на акции. 
Първо, макар че, ценно е да се повтори за повечето инвеститори, избирането на индивиду 
ални акции не е необходимо – ако не и неопределено за съветване. Фактът, че повечето 
професионалисти правят нищожна работа за това, не значи, че повечето аматьори могат 
да го направят по-добре. Огромното мнозинство хора научават, че не са толкова добри, ко 
лкото са си мислили; най-щастливите откриват това рано, докато по-малко щастливите из- 
разходват години, за да го научат. Малък процент инвеститори могат да бъдат отличени 
при подбора на техните акции. Всеки друг би било по-добре да поиска помощ, идеално 
посредством индексен фонд. 
Греъм посъветва инвеститорите да практикуват първо, точно както най-големите атлети и 
музиканти практикуват и репетират преди всяко същинско представление. Той предложи 
старт с една година проследяване и подбор на акции (но не с реални пари). По времето на 
Греъм ти би могъл да практикуваш, използвайки хипотетични покупки и продажби легално 
правно; в наши дни ти можеш да използваш „портфейлни тракери“ в уебсайтове. 
Чрез тестване на твоите техники преди опитването им с реални пари, ти можеш да грешиш 



без да инкасираш същностни загуби; да развиеш дисциплината да избягваш честото търгу- 
ване; да сравняваш твоя подход с онези на водещите парични мениджъри, и да научиш ка 
кво „работи за теб“. Най-хубавото от всичко, проследяването на резултата от действията ти 
ще те предпази да забравиш, че всъщност някои от твоите силни страни са слабости. Това 
ще те накара да се учиш от победителите си и твоите губещи(акции). След година, измери 
твоите резултати с това, какво би направил, ако беше поставил всички твои пари в „Ес енд 
Пи“индексен фонд. Ако не си зарадван, или твоите избори са жалки/слаби, няма лошо – 
селектирането на индивидуални акции не е за теб. Отиди в индексен фонд и престани да 
си губиш времето с подбор на акции. 
Ако си доволен от експеримента и си спечелил съответни добри възвращаемости, занима- 
вай се – но ограничи се до максимум от 10% от твоето цялостно портфолио и остави оста- 
налото на индексен фонд. И помни, ти винаги можеш да спреш, ако загубиш интерес или 
твоите възвращаемости се влошат.  
 
Движейки се в подножието на върха ( лавирайки между подводните скали ) 
 
И така, би ли трябвало да търсиш акцията, която потенциално ще те възнагради? Ти мо- 
жеш да използваш уебсайтове да „екранираш“ акции със статистически филтри, предло- 
жени в Глава 14. Или ти можеш да приложиш по-търпелив, занаятчийски подход. Неве- 
роятно много хора, повечето от най-добрите професионални инвеститори първо са за- 
имтересувани от компания, когато делът на акцията й пада, не върви нагоре. Кристофър 
Брауни от“Туиди Брауни Глоубъл Велю Фънд“ , Уилям Найгрин от „Оукмарк Фънд“, Робърт 
Родригес от „Еф Пи Ей Кепитъл Фънд“ и Робърт Торей от „Торей Фънд“ – всички те – пред- 
лагат поглд в ежедневния списък на нови 52-седмични „ниски“ в „Уолстрийт Джърнъл“или 
подобната таблица в секцията на Барънс в „Маркит Уик“. Това ще ви води към акции и ин- 
дустрии, които са немодерни и необичани, така че това предлага потенциала за високи въ- 
звращаемости при промяна в обстоятелствата.  
Кристофър Дейвис от „Дейвис Фъндс“ и Уилям Милър от „Лег Мейзън Велю Тръст“ искат 
да виждат високи възвращаемости от инвестирания капитал. ROIC – начин за измерване  
колко ефективно компанията генерира, каквото У. Бъфет е нарекъл „приходи на собстве- 
ника“ (Вж.стр.398 за повече детайли). 
 
                                                                            
                           От ЕРS до/към ROIC 
 
Нетният доход към приходи от дял (EPS) беше изкривен в последните години от фактори, 
като опциите в акциите и счетоводните печалби и разходи. За да видим колко една ком- 
пания е наистина печеливша от капитала, минаваме от EPS към ROIC или възвращаемост 
от инвестирания капитал. Кристофър Дейвис от „Дейвис Фъндс“ го дефинира с тази фор- 
мула: 
            ROIC = Приходи на собственика : Инвестиран капитал, 
            където 
Приходи на собственика са равни на: 
Печалба от операции    



плюс обезценка 
плюс амортизация на средствата 
минус федерален данък върху дохода (платен при ср.норма за компанията)   
минус разход за опции за акцията 
минус поддръжка или основни капиталови разходи 
минус всеки доход, генериран от неприсъщи нива на възвращаемост от пенсионни 
     фондове (като в 2003, каквото и да било, по-голямо от 6.5%) 
и, където „Инвестиран капитал“ е равен на:   
Общи активи 
минус пари в брой (също,както краткосрочни инвестиции и нелихвени текущи пасиви) 
плюс минали счетоводни разходи, които редуцираха инвестирания капитал 
 
ROIC има същност на показване, след всички легитимни разходи, каквото компанията 
печели от своите производствени бизнеси – и колко ефикасно е използвала парите на  
акционерите да генерира възвращаемост. ROIC от поне 10% е атрактивна; дори 6% или  
7% може да бъде вълнуваща, ако компанията има добри маркови имена ( търговски 
марки), фокусиран мениджмънт, или е „под временен облак“. 
 
                                                                            
 
Посредством проверка на „сравними“, или цените, на които подобни бизнеси са били при- 
добити през годините, мениджъри като Найгрин от „Оукмарк“ и „Лонглийф Партнърс“ 
О.Мейсън Хоукинс имат по-добра „дръжка“ за това, с какво са по-ценни частите на компа- 
нията. За един индивидуален инвеститор, това е трудоемка и трудна работа: Започнете с  
гледане в „Бизнес сегменти“ в годишния доклад на компанията, който типично „извежда“ 
промишления сектор, приходи, и приходите на всяко подразделение. („Управленска диску 
сия и анализ“ може също да помогне.) После изследвайте базата данни, като „Фактива“, 
„Прокуест“, или „Лексис Нексис“ например на други фирми в същите индустрии, които на- 
скоро са били придобити. Използвайки EDGAR – база данни, ти ще си способен да опреде- 
лиш съотношението между цената на потребление и приходите на онези придобити ком- 
пании. Ти можеш после да приложиш това съотношение да изчислиш колко корпоративни 
ят придобиващ ще плати за подобна дивизия на компанията, която разследваш. Чрез от- 
делно анализиране всяка от дивизиите на компанията по този начин, ти ще си способен да 
видиш дали те са по-ценни от текущата цена на акцията. Хоукинс от „Лонглийф“ обича да 
намира, каквото той нарича „60-центови долари“, или компании, чиято акция се търгува 
на 60% или по-малко от стойността, при която той взима бизнесите. Това помага да се оси- 
гури предела/маржина на сигурност, за който говори Греъм. 
 
Кой е босът? 
 
Накрая, повечето водещи професионални инвеститори искат да видят, че компанията е 
движена от хора, които, по думите на Уилям Найгрин от „Оукмарк“, „мислят като собстве- 
ници, не само като мениджъри.“ Два прости теста: Лесно разбираеми ли са докладите на  
компанията, или пълни с условности?“ „Нетекущите“, „извънредните“ или „необичайни“ 



разходи точно такива ли са, или имат противния навик“да набъбват“? 
Хоукинс от „Лонглийф Мейсънс“ търси корпоративни мениджъри, които са „добри парт- 
ньори“ – това означава, че те комуникират с лекота относно проблемите, имат ясни пла- 
нове за разположение на текущи и бъдещи парични потоци, и свои измерими дялове в 
акцията на компанията (предпочитано чрез кеш-потребление, отколкото чрез награди от 
опции). Но „ако мениджърът говори повече за цената на акцията, отколкото за бизнеса“, 
предупреждава Робърт Торей от „Торей Фънд“ , „ние не сме заинтересовани“. Кристофър 
Дейвис от „Дейвис Фънд“ фаворизира фирми, които ограничават издаването на опции на 
акции до грубо 3% от дяловете. Във „Вангард“, Хауърд Шоу проследява „какво компания- 
та обещава една година и какво се е случило на следващата година.“ „Ние искаме да ви- 
дим не само дали мениджмънтът е честен с акционерите, но също дали той е честен със 
себе си.“ (Ако босът на компанията твърди, че всичко е дреболия, когато бизнесът има се- 
риозни проблеми, внимавайте!) В наши дни, ти можеш да присъстваш на разговорите по 
време на конференция, дори ако владееш само няколко дяла; да откриеш необходимата  
информация, позвъни в департамента/отдела за връзки с инвеститорите в главната корпо- 
ративна квартира (централата) или посети уебсайта на компанията. 
Робърт Родригес от „Еф Пи Ей Кепитъл Фънд“ се връща към задната страница на годишния 
доклад на компанията, където има информация за нейните работни подразделения (диви- 
зии). Ако е налице голямо текучество в онези имена в първите една или две години от ре- 
жима на новия изпълнителен директор,това може би е добър знак; „той почиства гнилото 
дърво“. Но ако текучеството продължава, това не е добре. 
 
Държейки очите си върху пътя 
 
Налице са дори повече пътища към Йерусалим, отколкото тези. Някои водещи портфейл- 
ни мениджъри, като Дейвид Дримън от „Дримън Велю Мениджмънт“ и Мартин Уитман от 
„3-то Авеню Фъндс“, се фокусират върху компании, продаващи на много ниски мултипли- 
катори на активи, приходи или паричен поток. Други, като Чарлс Ройс от „Ройс Фъндс“ и  
Джоел Тилингхаст от „Фиделити Лоу Прайзд Сток Фънд“, „ловуват“ подценени малки ком- 
пании. И, като един съвсем кратък поглед върху това как днешният инвеститор се справя, 
Уорън Бъфет избира компании (вж.стр.401). 
Една техника, която може да помогне: Виж кои водещи професионални парични менид- 
Жъри притежават същите акции, като твоите. Ако едно или две имена вървят „нагоре“,оти- 
ди на уебсайтовете на онези фондови компании и „свали техните най-скорошни доклади“. 
Чрез виждане кои други акции тези инвеститори владеят, ти можеш да научиш повече как- 
ви качества те имат главно; посредством четене на мениджърския коментар, ти можеш да  
„вземеш идеи“ за това как можеш да подобриш твоя собствен подход. 
Няма значение кои техники те използват. Успешните инвеститори – професионалисти при- 
тежават основно 2 неща: Първо, те са дисциплинирани и „съдържателни“, отказващи да 
променят своя подход дори когато той е немодерен. Второ, те обмислят „голяма сделка“ 
относно какво правят и как да го направят, но отделят много малко внимание на това, как- 
во прави пазарът. 
                                                                            
                          Подходът на Уорън  



Най-добрият студент на Греъм, Уорън Бъфет, е станал най-успешният инвеститор в света, 
Чрез влагане на свои „нюанси“ в идеите на Греъм. Бъфет и неговият партньор Чарлс Ман- 
гър, са комбинирали Греъмовия „маржин на сигурността“ и абстрахирането от пазара с те- 
хните собствени ударения върху бъдещия растеж. Тук е едно цялостно кратко обобщение 
на подхода на Бъфет: 
Той търси, каквото нарича „франчайз“ компании със силни потребителски марки, лесно  
разгадаеми бизнеси, крепко финансово здраве и позиции, близки до монопола в техните 
пазари, като “H & R Блок“, „Жилет“, и „Уошингтън Пост Ко.“ Бъфет обича да удря пазара,  
когато скандал, голяма загуба или др.лоши новини минават през него като „буреносен об- 
лак“ – както, когато купи „Кока-Кола“ след скорошния й бедствен провал с „Ню Коук“ и па- 
зарната катастрофа от 1967. Той също иска да вижда мениджъри, които поставят и изпъл- 
няват реалистични стратегически цели, изграждат техните бизнеси „от“, отколкото „чрез“ 
придобиване, разполагат (с) капитала мъдро, не си плащат милионния джакпот от опции 
на акции. 
Бъфет вярва в стабилен и същностен ръст на приходите, така че компанията да бъде ценна 
повече в бъдеще, отколкото днес. В своите годишни доклади, архивирани, Бъфет е изло- 
жил своето мислене, като отворена книга. 
Вероятно никой друг инвеститор, вкл. Греъм, не е публикувал повече относно своя подход 
или написал такива четими есета. 
Една класическа поговорка на Бъфет: „Когато мениджмънт с брилянтна репутация купу 
ва бизнес с репутация на лоша икономика, това е репутацията на бизнеса, която оста- 
ва наистина (всъщност).“ 
Всеки интелигентен инвеститор може – и би трябвало – да се учи с четене на тези майстор- 
ски думи, със свои собствени думи. 
                                                                             
 
Глава 16: Конвертируеми издания и гаранции(удостоверения за гаранции) 
 
 
Конвертируемите бонове и преференциалните акции са от предоминантна важност в пос- 
ледните години в полето на главното финансиране. Като паралелно развитие, удостовере- 
нията за гаранция на опциите на акцията – които са дългосрочни права да купуваш основ- 
ни дялове на гарантирани цени – са станали повече и повече многочислени. Повече от по- 
ловината преференциални издания , сега заявени в „Ес енд Пи“ Наръчника, имат противо- 
положни привилегии, и това е било истина за голяма част от корпоративното боново фина- 
нсиране в 1968-1970. Налице са поне 60 различни серии на такива гаранции, свързани с  
американската фондова борса. В 1970, за пръв път в историята, Нюйоркската фондова бор- 
са листва едно издание от дългосрочни гаранции, даващо права за купуване на 31400000 
дяла на „Америкън Тел. & Тел.“ На 52 долара всеки. С „Мадър Бел“, сега водеща тази про- 
цесия, се постави началото, посредством много нови „фабриканти“ на такива удостовере- 
ния. ( Както ще отбележим по-късно, те са производство в повече от един смисъл. ) 
В цялостната картина, конвертируемите издания се котират като много повече важни, от- 
колкото гаранциите, и ние ще ги дискутираме първи. Налице са два главни аспекта от гле- 
дна точка на инвеститора. Първият, как те се котират като инвестиционни възможности и 



рискове? Вторият, как тяхното съществуване въздейства върху стойността на свързаните 
издания на основни акции? 
Конвертируемите издания имат претенциите да бъдат по-специално предимство едновре- 
менно за инвеститора и за издаващата корпорация. Инвеститорът получава супер протек- 
ция на бона или преференциалната акция, плюс възможността да участва във всяко същ- 
ностно покачване в стойността на основната акция.  
Издателят е способен да увеличи капитала на умерена лихва или преференциален дивиде 
нтен разход, и ако очакваният просперитет се материализира, издателят ще бъде освобо- 
ден от основното/главното задължение чрез превръщането му в основна акция. Така и две 
те страни по сделката ще са необикновено добре. 
Очевидно предходният параграф трябва да постави случая някъде. В размяна на привиле- 
гията на конверсията инвеститорът обикновено се отказва от нещо важно в качество или 
печалба, или и двете. Противоположно, ако компанията вземе своите пари при по-нисък 
разход, поради конверсията, това е предаване в частта за възвращаемостта на претенция- 
та на основните акционери. От този субект са налице брой аргументи. Най-сигурното зак- 
лючение, до което може да се достигне, е че конвертируеми издания са като всички други 
форми на сигурност; тяхната форма не гарантира нито атрактивност, нито неатрактивност. 
Този въпрос ще зависи от всички факти, окръжаващо индивидуалното издание. Ние знаем, 
въпреки това, че групата на конвертируемите издания се разпростря по време на частта на 
претъпкан пазар да спечели незадоволителни резултати като цяло. (Това е при подобен оп 
тимистичен период за съжаление, когато повечето от конвертируемото финансиране е би- 
ло направено в миналото.) Жалките последствия трябва да са непредсказуеми, от времева 
та рамка сама по себе си, откакто голям упадък във фондовия пазар трябва да направи кон 
версионната привилегия много по-малко атрактивна. И често, също, се обръща към въпро- 
са за прилежащата сигурност на изданието само по себе си. Като групова илюстрация ние 
ще се въздържим от примера в нашето първо издание на относителното ценово поведе- 
ние на конвертируеми и прави(неконвертируеми) преференциалности, предложени в 
1946, затварящата година на преситен пазар, предхождаща изключителната такава, която 
започна в 1949. 
Сравнителна презентация е трудно да се направи за годините 1967-1970, защото те бяха 
ненови оферирания на неконвертируеми в онези години. Но е лесно да се демонстрира,че 
упадъкът в средната цена на конвертируеми преференциални акции от декември 1967 до 
декември 1970 беше по-голям, отколкото този за основните акции като цяло (който загуби 
само 5%). Също конвертируемите „неща“ като че ли са направили доста малко по-лошо, от 
колкото по-старите преференциални дялове по време на периода декември 1968 до деке- 
мври 1970, както е показано посредством „мострата“ от 20 издания от всеки вид в таблица 
16-2. Тези сравнения биха демонстрирали, че конвертируеми сигурности като цяло имат от 
носително ниско качество, като главни издания, и също са стеснени до основни акции, ко- 
ито правят по-лошо, отколкото генералния/общия пазар, с изключение по време на спеку- 
лативния период. Тези наблюдения не се прилагат към всички конвертируеми издания, ра 
збира се. В 1968 и 1969 в частност, определен брой силни компании използваха конверти- 
руеми издания да „преборят“ необичайно високите лихвени нива за дори първокачестве- 
ни бонове. Но е ценно да се отбележи, че в нашата мостра от 20 издания от конвертируе- 
ми преференциални само едно показа предимство и 14 пострадаха от лош упадък/срив. 



Табл.16-1: Ценови запис на издания на нови преференциални акции, предложени в 1946 
                                                                          
 
Ценова промяна на цената на     „Прави“ издания      Конвертируеми и  
Изданието;“ниско/високо“към                        участващи издания 
Юли 1947 (нисък връх)                 ( брой издания) 
                                                                          
Без упадък                          7                    0 
Упадъчни 0-10%                     16                    2 
        10-20%                     11                    6 
        20-40%                      3                   22 
           40% или повече            0                   12 
                                                               
                                   37                   42 
        Среден упадък             Около 9%            Около 30% 
                                                                          
 
Табл.16-2: Ценови запис на преференциални акции, основни акции, и гаранции – декем- 
         ври 1970 срещу декември 1968 
(базиран на случайни мостри от 20 издания всяка) 
                                                                          
               Прави преференциални акции  Конверт.     Листвани    Листвани 
               Ниво А или по-добро  Под А   Преф. Акции  Осн.акции   гаранции 
 
Предимства          2                0         1            2         1 
Сривове/упадък 
   0-10%            3                3         3            4         0 
  10-20%           14               10         2            1         0 
  20-40%            1                5         5            6         1 
  40% или повече     0                0         9            7        18 
Среден упадък      10%              17%       29%          33%      65% 
 
                                                                           
(„Ес енд Пи“композитен индекс от 500 основни акции, сринали се 11.3%) 
 
 
Заключението от тези фигури не е, че конвертируемите издания са сами по себе си по-ма- 
лко желани, отколкото неконвертируемите или „прави“ сигурности. Други неща биват рав- 
нозначни, обратното е истина. Но ние ясно виждаме, че други неща не са равнозначни в 
практиката и, че допълнението на конверсната привилегия – често – вероятно основно – 
съдържа същността на основното нинвестиционно качество за изданието. 
Вярно е, разбира се, че конвертируемо преференциално е по-сигурно, отколкото основна- 
та акция на същата компания – така да се каже, то носи по-малък риск от евентуална загу- 
ба на принципала. Впоследствие онези, които купуват нови конвертируеми вместо корес- 



пондиращите основни акции, са логични към това „разширение“. Но в повечето случаи ос- 
новната не би била една интелигентна употреба, с която да се започне, на управляваща це 
на, и субституцията (замяната) на конвертируеми предпочитани не подобри картината ефи 
касно. Нещо повече, „добра сделка“ с купуването на конвертируеми беше направена от ин 
веститори, които нямаха специален интерес или доверие в основната акция – ето защо, те 
не биха никога помислили за купуване на основната във времето – но които бяха изкуше- 
ни от каквото като че ли е идеална комбинация между приоритетно искане/претенция , 
плюс конверсионна привилегия, близо до текущия пазар. В много примери тази комбина- 
ция е работила добре, но статистиката като че ли показва, че е по-вероятно да докаже про- 
вал.  
Във връзка със собствеността на конвертируеми, налице е специален проблем, който пове 
чето инвеститори пропускат да разрешат. Дори когато има печалба, тя води до дилемата с 
нея. Би ли трябвало собственикът да продава при малко покачване; би ли трябвало да из- 
чака за много по-голямо предимство; ако изданието е „заявено“, както често се случва, ко- 
гато основната е отишла измеримо, би ли трябвало да продава тогава, или да обръща в и 
да задържи основаната акция? 
Нека поговорим с конкретни понятия. Ти купуваш 6% бон на 100, конвертируем в акция  
при 25; ето защо при норма от 40 дяловете за всеки 1000 долара бон. Акцията отива до 30, 
което прави бона ценен най-малкото 120, и така той се продава на 125. Ти или продаваш,  
или задържаш. Ако задържиш, надявайки се на по-висока цена, ти си много повече в пози- 
ция на основен акционер, откакто ако акцията падне, твоят бон ще падне също. Консерва- 
тивен човек е вероятно да каже, че извън 125 неговата позиция е станала толкова спекула- 
тивна, и затова той продава и прави 25% печалба допълнително. 
Колкото по-далеч, толкова по-добре. В много случаи, където собственикът продава на 125,  
основната акция продължава да расте, носейки конвертируемото със себе си, и инвестито- 
рът изпитва това, което се нарича „частична болка“ и идва при човек, който е продал мно- 
го твърде скоро. Следващият път той решава да държи за 150 или 200. Изданието отива на 
140 и той не продава. После „пазарът се разбива“и неговият бон се срива до 80. Отново е 
направил неправилното нещо.  
Отделно от психическия мотив, включен в правенето на тези лоши предположения, и те ка 
то че ли са почти непредсказуеми, има реална аритметична връзка с операции в конверти- 
руеми издания. Това може да бъде обобщено, че политиката на продаване на 25% или 30 
% печалба ще изработи най-доброто, както е приложено в много владения. Това би марки- 
рало после горната граница на печалба и би било реализирано само в издания, които зара 
ботиха добре. Но ако, както изглежда, че е вярно, на тези издания често липсва адекватна 
прилежаща сигурност, и ще бъдат потребени в същинските фази на претъпкания пазар.То- 
гава добра пропорция от тях ще пропусне да се качи до 125, но не ще пропусне „да кола- 
бира,“когато пазарът тръгне надолу. Така очакваните възможности е конвертируеми ще се 
докажат като илюзорни на практика; и цялостният опит е маркиран напълно,като много  
същностни загуби – поне от временен вид – като налице са печалби от подобен магнитуд. 
Поради изключителната продължителност на претъпкания пазар от 1950-68, конвертируе- 
ми издания като цяло дадоха добра сметка за себе си за някакви 18 години. Но това значе- 
ше само, че огромното мнозинство от основни акции се радваше на големи предимаства, 
в които най-конвертируемите издания бяха способни да се делят. „Хармонията“ на инвес- 



тирането в конвертируеми издания само може да бъде тествана от тяхното представяне 
в западащ фондов пазар – и това винаги се е доказвало разочароващо като цяло. 
В нашето първо издание от 1949 ние дадохме една илюстрация на този специален проб- 
лем „какво да правим с конвертируеми, които отиват нагоре“. Ние вярваме, че то още е  
валидно. Като няколко от нашите справки, той се базира на нашите собствени инвестици- 
онни операции. Ние бяхме членове на „избрана група“, главно от инвестиционни фондове, 
която участваше в отделно офериране на конвертируеми 4 ½ % дибенчърс на „Евършарп 
Ко.“, конвертируеми в основна акция при 40 долара за дял. Акцията нарасна остро до 65 ½ 
и после след 3-към-2 сплит до еквивалент от 88. Същностната цена направи конвертируе- 
мите дибенчърс на стойност, не по-малка от 220. По време на този период двете издания 
бяха „извикани“ при малка премия; оттук те бяха на практика всички конвертирани в осно- 
вна акция, която беше запазила броя на първоначалните инвестиционни фондове – купува 
чи на дибенчърс. Цената точно започна да запада, и в март 1948 акцията се продаде на 7 ½  
Това представи стойност от само 27 за дибенчърс издания, или загуба от 75% от първона- 
чалната цена, вместо печалба от повече от 100%. 
Реалната поука от тази история е, че някои от първоначалните потребители конвертираха 
техните бонове в акцията и държаха акцията по време на нейния голям упадък. В този слу- 
чай те пренебрегнаха една стара максима на Уолстрийт, която казва: „Никога не конверти- 
рай конвертируем бон.“ Защо е този съвет? Защото веднъж, след като конвертираш, ти си 
загубил твоята стратегическа комбинация на приоритетен предявител на лихва плюс шанс  
за една атрактивна печалба. Ти вероятно си се превърнал от инвеститор в спекулант, и до- 
ста чесо в нерентабилно време ( защото акцията вече е имала голямо предимство ). Ако  
последното правило е добро правило, как стана така, че тези опитни фондови мениджъри 
промениха техните „Евършарп“-бонове за акция, към тяхната последваща загуба?Отгово- 
рът без съмнение е, че те се оставиха да бъдат водени от ентусиазъм за перспективите на  
компанията, също както чрез „желано пазарно действие“ на дяловете. Уолстрийт има ня- 
колко сериозни принципа; проблемът е, че те винаги са забравени, когато от тях има най- 
много нужда. Оттук, друг известен диктат на „старата школа“: „Прави,каквото ти казвам, 
не каквото правя.“ 
Нашето основно виждане към новите конвертируеми издания е, че ненадеждни такива. 
Ние имаме предвид тук, като в други подобни изследвания, че инвеститорът би трябвало 
„да си отваря очите“. Дваж преди да ги купува. 
След подобни заключения той може да открие някои изключителни оферирания, които са  
толкова добри да бъдат отказани.Идеалната комбинация, разбира се, е силно осигурен 
конвертируем, разменим за основна акция, която сама по себе си е атрактивна, и на цена 
само малко по-висока, отколкото текущия пазар. Всички „за“ и „против“ се появяват, кога- 
то едно офериране се появи, отговарящо на тези изисквания. По природата на пазарите на 
сигурности, както и да е, е по-вероятно да откриеш такава възможност в някое старо изда- 
ние, което е било развито в изключителна позиция по-скоро, отколкото в нова флотация. 
(Ако едно ново издание е наистина силно такова, не е вероятно да има добра привилегия 
на конверсия.) 
Хубавият баланс между какво е дадено и какво е постигнато в стандартен тип конвертиру- 
еми издания, е добре илюстрирана чрез продължителната употреба на този тип сигурност 
във финансирането на „Аммерикън Тел. Енд Тел.“ Между 1913 и 1957 компанията продаде 



поне девет отделни издания конвертируеми бонове, повечето от тях чрез абонаментни 
права на акционерите. Конвертируемите бонове имаха важното предимство за компани- 
ята да носят по-широк клас купувачи, отколкото биха били при офериране на акция, отка- 
кто боновете бяха популярни в много финансови институции, които владеят огромни ре- 
сурси, но на някои от които не беше позволено да купуват акции. Лихвената възвращае- 
мост върху боновете основно е била по-малка, отколкото половината кореспондиращи  
дивидентна печалба върху акцията – фактор, калкулиран за приоритетния иск на собстве- 
ниците на бонове. Откакто компанията поддържаше своята 9-доларова дивидентна нор- 
ма в продължение на 40 години (от 1919 до сплита на акцията в 1959 ); резултатът беше 
евентуалната конверсия на всички конвертируеми издания в основни акции. Така купува- 
чите на тези конвертируемости бяха „натоварени“ с такса (през годините); но не достатъч- 
но добре, както ако бяха купили капиталова акция на първо място. Този пример изгражда 
„плавността“ на AT & T, но не вътрешната атрактивност на конвертируемите бонове. Да ги 
докажем като добри на практика, ние би трябвало да имаме брой примери, в които кон- 
вертируемите „изработиха“ добре, дори ако основната акция се доказа като разочарова- 
ща. Такива примери не е лесно да се открият.  
 
Ефект на конвертируемите издания върху статуса на основната акция 
 
 
В голям брой случаи конвертируеми са били издавани във връзка с придобиващи/инициа- 
тори на нови сливания. Вероятно най-фрапиращият пример на тази финансова операция 
беше издаването от „Ен Ви Еф Корп.“ на близо 100 000 000 от нейните 5% конвертируеми 
бонове(плюс удостоверения) в размяна на повечето от основната акция на „Шарън Стийл 
Ко.“ Тази изключителна сделка е дискутирана по-долу. (стр.429-423 от оригинала). Типич- 
но резултатите от транзакцията в една проформа повишаване на докладваните приходи 
от дял на основната акция; дяловете напреднаха в отговор на техните по-високи приходи, 
така наречени, но също защото мениджмънтът беше дал доказателство за своята енергия, 
предприемчивост, и способност да прави пари за акционерите. Но налице са два фактора, 
единият от които е практически игнориран, а другият – първоначално такъв в оптимистич- 
ни пазари. Първият е същностното „размиване“ на текущите и бъдещите приходи от осно- 
вната акция, който произтича аритметично от новите конверсионни права. Това „размива- 
не“ може да бъде измерено, чрез вземане на текущите приходи, или обобщаване на ня- 
кои други фигури, и калкулиране на настроените приходи от дял, ако всички конвертируе- 
ми дялове от бонове бяха всъщност конвертирани. В мнозинството компании резултира- 
щата редукция в приходите от дял не е отбелязана. Но тук има определен брой изключе- 
ния от това твърдение, и опасност те да нараснат на некомфортна норма. Бързорастящите 
конгломерати са били главните практикуващи на конвертируемости. В табл.16-3 ние лист- 
ваме седем компании с голямо количество акции, издавани с конверсии или срещу гаран- 
ции (документи за гаранции). 
 
Индикирани превключвания от основни в преференциални акции 
 



В продължение на декади преди, да речем 1956, основните акции „изкарваха“ повече, 
отколкото преференциалните акции на същите компании; това беше в частност истина, 
ако преференциалната акция имаше конверсионна привилегия близко до пазара. Обра- 
тното е в общи линии истина понастоящем. Като резултат налице са определим брой ко- 
нвертируеми преференциални акции, които са определено по-атрактивни, отколкото свъ- 
рзаните основни дялове. Собствениците на основната нямаше какво да губят и важни пре- 
имущества да спечелят чрез „превключване“ от техните „младши“ дялове в „старшето“из- 
дание. Пример: Типичен пример беше представен от „Студбейкър Уортингтън Корп.“в края 
на 1970. Основната продаде на 57, докато 5-доларовите конвертируеми „финишираха“ на 
87 ½ . Всеки преференциален дял за 1 ½ дяла от основната; след това стойност от 85 ½ . То- 
Ва би отбелязало малка парична разлика срещу купувача на преференциалната. Но диви- 
дентите са били плащани върху основната при годишна норма от 1.20 долара (или 1.80 до- 
лара за 1 ½ дяла.) , срещу 5 долара, достигнати от един дял на преференциална. Така пър- 
воначалната разлика в цената би била вероятно направена за по-малко от година, след ко- 
ето преференциалната вероятно би върнала един по-висок дивидентен доход, отколкото 
основната за същото време. Но най-важното, разбира се, би била „старшата“ позиция, при 
която основният акционер би спечелил от „превключването“. При ниските цени от 1968 и 
отново в 1970, преференциалната продаде 15 точки по-високо, отколкото 1 ½ дяла от осно 
вната. Нейната конверсионна привилегия гарантира, че тя никога не би могла да продаде 
по-ниско, отколкото основния пакет.  
Табл.16-3: Компании с големи количества конвертируеми издания и удостоверения за га- 
         ранции в края на 1969 („дялове в хиляди“). 
 
 
Гаранции за опциите на акцията 
 
Нека спестим някои думи. Ние считаме настоящите разработки на тези гаранции близки 
до измамата, съществуващо безочие, и потенциално действие. Те са създали огромни до- 
ларови агрегирани „стойности“ „извън чистия въздух“. Те нямат никакво извинение за съ- 
ществуването си, с изключение на това, че объркват спекуланти и инвеститори. Те би тря- 
бвало да бъдат забранени от закона, или най-малкото стриктно ограничени до минимална 
част от общата капитализация на компанията. 
По аналогия в основната индустрия и в литературата, ние отправяме читателя към секция- 
та на „Фауст“ (част 2), в която Гьоте описва изобретяването на хартиените пари. Като пре- 
цедент на Уолстрийт, ние ще предложим гаранциите на „Америкън енд Форийн Пауър 
Ко.“, които в 1929 бяха заявени на пазарна стойност за повече от билион долара, въпреки 
че те се появиха само в баланса на компанията. Към 1932 този билион долара „се срина“ 
до 8 млн.долара, и в 1952 гаранциите бяха „погълнати“ в рекапитализацията на компани- 
ята – дори ако беше останала платежоспособна. 
Първоначално, гаранциите бяха прикрепени към банковите издания, и бяха винаги екви- 
валент на частична конверсионна привилегия. Те бяха неважни като количество, и оттук – 
не вредяха. Тяхната употреба се разшири в късните 20-те години на ХХ в., заедно с много 
други финансови злоупотреби, но те „слязоха от поглед“ в продължение на много години 
впоследствие. Те бяха предизвикани да изскочат отново, като „лошите пенита“, каквито са, 



и от 1967 те са станали познати „инструменти на финансиране“. Всъщност една стандартна 
процедура е била развита за увеличаване на капитала за нови мероприятия с недвижими 
имоти, афилиати на големи банки чрез продаване единици от един равен брой основни дя 
лове и удостоверения за гаранции за купуване допълнителни основни дялове на същата 
цена. Пример:В 1971 „Клив Тръст Риълти Инвестърс“ продаде 2500000 от тези комбинации 
от основна акция (или „дялове на бенефециалната лихва“) и гаранции, за 20 долара на еди 
ница.  
Нека отчетем за момент какво наистина е включено в тази финансова единица. Обичайно,  
изданието на основната акция има първото право да купи допълнителни основни дялове,  
когато директорите на компанията го намират привлекателно за увеличаване капитала по 
този начин. Това право е един от елементите на стойност, въвеждана в собственичеството 
на основна акция – заедно с правото да получаваш дивиденти, да участваш в растежа на 
компанията, и да гласуваш за директори. Когато отделни гаранции са издадени за право- 
то да подпишеш допълнителен капитал, това действие отнема част от стойността на един  
обичаен основен дял и го трансферира в отделен сертификат. Едно аналогично нещо може 
да бъде направено чрез издаване отделни сертификати за правото да получаваш дивиден- 
ти (за ограничен или неограничен период), или правото на дял в продажба (или ликвида- 
ция на предприятието), или правото да гласуваш дяловете. Защо тогава са тези гаранции, 
създадени като част от първоначалната капиталова структура? Просто защото хората са не- 
експерти във финансовата материя.Те не предполагат, че основната акция е по-ценна без 
такива гаранции (удостоверения за гаранции). Оттук, пакетът на акции и гаранции обикно- 
вено „командва“ по-добра цена на пазара, отколкото акцията сама. Отбележете, че в оби- 
чайните доклади на компанията приходите от дял са или са били компютризирани без си- 
гурното позволение за ефекта на гаранциите. Резултатът е, разбира се, да промениш исти- 
нската връзка между приходите и пазарната стойност на капитализацията накомпанията. 
Най-простият и може би най-добрият метод за позволяване съществуването на гаранции е 
да се добави еквивалента на тяхната пазарна стойност към капитализацията на основния 
дял; така повишавайки истинската пазарна цена за дял. Където големи количества гаран- 
ции са били издадени, във връзка с продажбата на“старши“ сигурности, е обичайно да се 
направи нагласяване чрез обобщение на използваните плащания по акцията, да се оттег- 
лят свързаните бонове или преференциални дялове. Този метод не позволява адекватна 
за обичайната премиална стойност на гаранцията по-горе упражнявана стойност. В та- 
блица 16-4 ние сравняваме ефекта на 2 метода на калкулация в случая н „Нешънъл Дженъ- 
ръл Корп.“ за 1970.  
Табл.16-4: Калкулация на „Истинската пазарна цена“ настроено съотношение „цена/прихо- 
         ди“ на основна акция с големи количества удостоверения за гаранции 
                    
         Пример: „Нешънъл Дженъръл Корп.“ в юни 1971 (следва таблица). 
 
Извлича ли компанията за себе си предимство от създаването на тези гаранции в смисъла, 
че те осигуряват по някакъв начин получаването на допълнителен капитал, когато се нуж- 
дае от такъв? Изобщо не. Обикновено няма начин, при който компанията може да изиска 
собствениците на гаранции да упражнят техните права, и така да осигурят нов капитал за  
компанията, приоритетно/главно към датата на изтичане на гаранцията. В същото време,  



ако компанията иска да увеличи допълнителните фондове от основни акции, тя трябва да 
предложи дяловете на акционерите по обичаен начин – което значи някаква под управля- 
ващата пазарна цена. Гаранциите не са помощ в подобна операция; те предимно усложня- 
ват ситуацията посредством често изискване на обратна ревизия в тяхната собствена або- 
наментна цена. Нещо повече, ние сме сигурни, че големите издания на гаранции за опции- 
те на акцията не „обслужват“ никаква цел, с изключение да фабрикуват/произвеждат въо- 
бражаеми пазарни стойности.  
Хартиените пари, които Гьоте беше разпознал (беше запознат с тях), когато написа „Фауст“ 
бяха известните френски подписки, които са били представени като чудесно изобретение, 
и бяха орисани ултимативно да загубят цялата си стойност – както стана с гаранциите на  
стойност билион долара на „Америкън енд Форийн Пауър“ . Някои от забележките на пое- 
та значат точно това. 
 
Практически послепис (постскрипт) 
 
Престъплението на гаранциите е, че са били създадени. Веднъж създадени, те функциони- 
рат като другите форми на сигурност, и предлагат шансове за печалба и загуба. Почти всич 
ки по-нови гаранции са за ограничено време –основно между пет и десет години. По-стари 
те гаранции често бяха вечни,и беше вероятно да имат очарователни ценови истории през 
годините.  
Пример: Книгите със записки ще покажат, че гаранциите на „Три Континентъл Корп.“,които 
датират от 1929, продадени на „мизерните“ 1/32 от долар всяка в „дълбочината“ на депре 
сията. От онова ниско ниво тяхната цена се покачи до „магнетичните“ 75 ½ в 1969, едно ас- 
трономическо предимство от 242%. ( Гаранциите после се продадоха определено по-висо- 
ко, отколкото дяловете сами по себе си; това е един вид нещо, което се случва на Уолс- 
трийт по време на техническите развития/разработки, подобни на сплитовете на акциите.) 
Настоящият пример е предложен „Линг-Темко-Вот“ гаранции, които в първата половина 
на 1971 „напреднаха“ от 2 ½ до 12 ½ , и после паднаха обратно до 4.  
Без съмнение успешни операции могат да бъдат„изведени“ с гаранции от време на време, 
но това е толкова технически въпрос за дискусия тук. Ние бихме могли да кажем, че гаран- 
циите имат тенденция да се продават относително по-високо, отколкото кореспондиращи- 
те пазарни компоненти, свързани с конверсионната привилегия на бонове или преферен- 
циални акции. Тук е валиден аргументът за продаване на бонове с гаранции прикрепени 
по-скоро, отколкото създаването на еквивалентен „размиващ“ фактор чрез конвертируемо 
издание. Ако гаранциията общо е относително малка, няма смисъл да се взема теоретич- 
ния й аспект толкова сериозно; ако гаранцията е много свързана с акцията, това вероятно  
би показало, че компанията има „върхова“(тежка) капитализация. Тя би трябвало да има 
допълнителни основни акции вместо това. Така главната цел на нашата атака срещу га- 
ранциите като финансов механизъм, не е да оспорим тяхната употреба във връзка с изда- 
ния от бонове с умерен размер, а да спорим срещу безумното създаване на „огромни хар- 
тиени чудовища“ (грамади) в тази област. 
 
 
Коментар върху Глава 16: 



„Това, което е най-добре посято, не бърза, освен ако не умре“. 
                                     И. Коринтианс, ХV : 36 
 
 
Същността/смисълът на конвертирането 
 
 
Макар че конвертируемите бонове се наричат „бонове“, те се държат като акции, работят 
като опции, и са „забулени в мъгла“. 
Ако притежаваш конвертируемо, ти също държиш една опция: Ти можеш или да държиш 
бона и да продължаваш да печелиш лихва от него, или ти можеш да го размениш за акция 
на издаващата компания при предопределено съотношение. (Една опция дава на своя соб 
ственик правото да купува или продава друга сигурност при дадена цена в продължение 
на специфичен период от време.) Защото те подлежат на промяна в акция, конвертируеми 
те плащат по-нисък рейтинг/ниво на лихва, отколкото повечето сравними бонове. От друга 
страна, ако цената на акцията „набъбне“, конвертируемият бон, разменим в акция, ще се  
представи много по-добре, отколкото конвенционален бон. (Обратно, типичното конверти 
руемо , с неговата по-ниска лихва, ще е по-лошо в западащ бонов пазар.) 
От 1957 до 2002, съгласно „Абътсън Асошиейтс“, конвертируеми бонове спечелиха една го 
дишна средна възвращаемост от 8.3% - само две процентни точки под общата възвращае- 
мост от акции, но с по-стабилни цени и по-малки загуби. Повече доход, по-малко риск, от- 
колкото акциите – не е чудно, че хората от Уолстрийт често описват конвертируемите като 
„най-доброто от два свята“. Но интелигентният инвеститор бързо ще предположи, че  
конвертируемостите предлагат по-малко доход, и повече риск, отколкото повечето от дру- 
гите бонове. Така те биха могли, по същата логика, и с равнозначно отсъждане, да бъдат 
наречени „най-лошият от два свята“инвестиция. Коя страна ще заемеш зависи от това как 
ги използваш. 
Наистина, конвертируемите се държат повече като акции, отколкото като бонове. Възвра- 
щаемостта от конвертируемите е около 83% в корелация с „Ес енд Пи“ 500 индекс – но са- 
мо около 30% в корелация с представянето на „Трежъри Бондс“. Така, конвертируемите се 
държат противоположно на повечето бонове. За консервативни инвеститори, с повечето 
от техните активи в бонове, добавянето на диверсифициран „пакет“ от бонове, е уместен 
начин да търсиш подобна на възвращаемостта от акции, без да трябва „да поемаш страха 
от директно инвестиране в акции.“ Ти би могъл да наричаш конвертируемите бонове „ак- 
ции за пилета“. 
Както експертът по конвертируемости Ф. Бари Нелсън от „Адвент Кепитъл Мениджмънт от 
беляза, този грубо казано 200 - билионен пазар е „разцъфнал“ от времето на Греъм. Пове- 
чето конвертируеми сега са средносрочни с обхват 7-10 години; грубо половината са инве- 
стиционни по степен; и много издания сега носят някаква протекция (call protection), едно 
осигуряване срещу ранно предявяване. Всички тези фактори ги правят по-малко рискова- 
ни, отколкото те са.  
Скъпо е да се търгуват малки количества конвертируеми бонове, и диверсификцията е не- 
практична, освен ако имаш над 100000 долара да инвестираш само в този сектор. За щас- 
тие, днешният интелигентен инвеститор има удобния вариант да купува ниско разредни 



конвертируеми бонове-фондове. „Фиделити“ и „Вангард“ предлагат взаимни фондове с  
годишни разходи под 1%, докато неколцина фондове със затворен край са също достъп- 
ни на обоснована цена/разход (и в частния случай, при отстъпки от стойността на нетните 
активи.)  
На Уолстрийт хубавото и сложното вървят „ръка за ръка“ и конвертируемите не са изклю- 
чение. Измежду по-новите варианти са сигурности с акронимни имена, като LYONS, ELKS, 
EYES, PERCS, MIPS, CHIPS, YEELDS. Тези сигурности поставят основата на твоите потенциал- 
ни загуби, но също носят потенциални печалби и често те карат да конвертираш в основна 
акция на фиксираната дата. Като повечето инвестиции, които са създадени да те осигурят 
срещу загуба (вж.стр.421 от оригинала), тези неща са основно „повече грижа, отколкото са 
ценни.“ Ти можеш да се защитиш най-добре срещу загуба не чрез купуването им, а чрез 
интелигентно диверсифициране на входното портфолио с кеш, бонове, и американски и 
чуждестранни акции. 
                                                                             
                 Непокриване на „покрити предявявания“ 
 
Както разреденият пазар „хвана своя път“ през 2003, излезе едно старо нещо наяве: писа- 
нето на опции за „покрито извикване“. (Сегашното „Гугъл Сърч“ изведе повече от 2600 ре- 
зултата за „покрито предявяване“.) Какво са „покрити извиквания“, и как работят те? Пред 
стави си, че купуваш 100 дяла на „Иксней Корп.“ при 95 долара за парче. После продаваш 
(или „пишеш“) опция за извикване върху твоите дялове. В замяна, ти взимаш плащане в  
брой, познато като „кеш премия“. (Нека кажем, че това е 10 долара на дял.) Купувачът на 
опцията, в същото време, има договорното право да купува твоите дялове по взаимно съг- 
ласуване, да речем 100 долара цена. Ти трябва да задържиш акцията толкова дълго, кога- 
то стане под 100 долара, и ти печелиш тлъста премия от 1000 долара, което ще ти е „въз- 
главницата“, ако „Иксней“-акцията се срути.  
По-малък риск, повече доход. Какво не харесваш? 
Добре, сега представи си, че цената на тази акция скочи за една нощ до 110 долара. Тогава 
купувачът ще упражни своето право, „отнасяйки“ твоите дялове за 100 долара на парче. Ти 
ще имаш твоите 1000 долара доход, но той има дяловете – и колкото „отива нагоре“, тол- 
кова по-трудно е да реагираш. 
Откакто потенциалната печалба върху акция е неограничена, докато никаква загуба не на- 
двишава 100%, единственото лице, което ще обогатиш с тази стратегия, е твоят брокер. Ти 
поставяш основите на твоята загуба, но също си ударил в земята и печалбата. За отделни 
инвеститори, покриването никога не е ценно, предавайки повечето от твоите предимства. 
                                                                            
 
 
 
Глава 17: Четири извънредно поучителни случая в историята 
 
 
Думата „извънредно“(крайно) е точно „на място“, защото историите представят изключе- 
ния от различните сортове,които бяха манифестирани на Уолстрийт в последните години. 



Те съдържат инструкция, и съдбовни предупреждения за всеки, който има сериозна връз- 
ка със света на акциите и боновете – не само за праволинейни инвеститори и спекуланти, 
но и за професионалисти, анализатори на сигурност, фондови мениджъри, тръстово-сче- 
товодни администратори, и дори за банкери, които дават назаем пари накорпорации. 4-те 
компании в нашето ревю, и различните крайности, които са илюстрирани, са: 
„Пен Сентръл Рейлроуд Ко.“ Един изключителен случай на пренебрегване на най-елемен- 
тарните предупредителни сигнали на финансова слабост, за онези всички, които имаха бо- 
нове или дялове в тази система под тяхно супервайзорство. Луда висока пазарна цена на 
акцията на умиращ гигант. 
„Линг – Темко – Вот Инк.“ Един изключителен пример на бързо и нехармонично „изграж- 
дане на империята“, с практически гарантиран ултимативен колапс; но подпомогнат от не- 
дискриминиращо даване на заеми от банки. 
„Ен Ви Еф Корп.“ Един изключителен пример на едно корпоративно придобиване, в което 
малка компания абсорбира друга, седем пъти нейния размер, правейки огромен дълг и за 
емайки някакви стартови счетоводни приспособления/средства. 
„ААА Ентърпрайзис“ Един изключителен случай на финансиране на публична акция на ма- 
лка компания; нейната стойност, базирана на магическата дума франчайзинг, и малко дру 
го, спонсорирана от важни къщи на фондовата борса. Банкрут последва две години след  
продажбата на акцията и дублиране на инициалната инфлационна цена в пазара на акции. 
 
Случаят „Пен Сентръл“ 
 
Това е най-големият жп път в страната относно активи и брутни приходи. Неговият банкрут 
в 1970 шокира финансовия свят. Той беше загубил повечето от боновите си издания, и е  
бил под угрозата от изоставяне на своите дейности. Неговите издания на сигурност падна- 
ха драстично в цената; основната акция колабира от високото ниво от 86 ½ от 1968 до нис- 
кото от 5 ½ в 1970. (Тук като че ли малко се съмняваме, че тези дялове ще бъдат „погълна- 
ти“ от реорганизация.) Нашата основна точка е, че приложението на най-простите правила 
на анализ на сигурността и най-простите стандарти за „плавно инвестиране“ са показали 
фундаменталната слабост на системата на „Пен Сентръл“ дълго преди нейния банкрут – то 
чно в 1968, когато дяловете се продаваха на рекордна цена след 1929, и когато повечето 
от нейните бонови издания биха могли да бъдат разменени дори на цени за добре осигу- 
рени облигации на обществени полезности със същите купонни нива. Следните коментари 
са поред: 

1. В „Ес енд Пи“ Наръчник за бонове лихвените разходи на системата са показани да  
са били спечелили 1.91 пъти в 1967 и 1.98 пъти в 1968. Минималното покритие, предписа- 
но за жп бонове в нашия учебник „Анализ на сигурността“, е 5 пъти преди данъците по до- 
хода и 2.9 пъти след тези данъци „при редовни нива“. Толкова отдавна, откакто знаем ва- 
лидността на тези стандарти, ние знаем, че те не са поставяни под въпрос от който и да би- 
ло „авторитет“.На базата на нашите изисквания за приходи след данъци, „Пен Сентръл“ от 
падна бързо от изискванията за сигурност. Но нашето следданъчно изискване е базирано  
на съотношението преди данъка от пет пъти, с редовен данък върху дохода, намален след 
боновата лихва. В случая на „Пен Сентръл“, той беше плащал никакъв данък върху дохода, 
за който говорим, за изминалите 11 години! Оттук покритието на неговите лихвени разхо- 



ди преди данъци беше по-малко от два пъти – тотално неадекватна фигура срещу нашето 
консервативно изискване от 5 пъти. 

2. Фактът, че компанията не беше плащала данъци върху доходите толкова дълго, би 
трябвало да предизвика сериозни въпроси относно валидността на нейните докладвани 
приходи.  

3. Боновете на „Пен Сентръл“ биха могли да бъдат разменени в 1968 и 1969, без „жер 
твоприношения“ в цената или дохода, за далеч по-добри осигурени издания. Например, в  
1969, „Пенсилвания Рейлроуд“ 4 1/5, дължими 1994 (част от „Пен Сентръл“) имаше обхват 
от 61 до 74 ½ , докато „Пенсилвания Илектрик Ко.“, 4 1/6 , дължими 1994, имаше обхват от 
64 ½ до 72 ½. Обществената полезност беше спечелила своята лихва 4.20 пъти преди данъ- 
ци в 1968 срещу само 1.98 пъти за „Пен Сентръл“.По време на 1969 същинското сравнител- 
но показване нарасна стабилно към по-лошо. Една размяна от този сорт беше ясно оправ- 
дана, и би била животоспасяваща за „Пен Сентръл“ и нейните собственици на бонове. ( В 
края на 1970 жп път 4 1/15 бяха на загуба; и продаващи на само 18 ½ , докато полезността 
затвори на 66 ½ .) 

4. „Пен Сентръл“ докладва приходи от 3.80 долара за дял в 1968. Нейната висока цена 
от 86 ½ онази година беше 24 пъти такива приходи. Но всеки анализатор би се учудил кол- 
ко реални бяха приходи от подобен сорт, докладвани без необходимостта от плащане на 
каквито и да било данъци. 

5. За 1966 новонапредналата компания е докладвала приходи от 8.60 долара за дял –  
в отражението на което основната акция по-късно се е покачила до пика си от 86 ½ . Това 
беше оценка от повече от 2 билиона долара за капитала. Колко от тези купувачи знаеха на- 
времето, че толкова желаните приходи бяха преди специален разход от 275 млн.долара 
или 12 долара за дял, да бъдат взети за „разходи и загуби“ в 1971. О, чудесна страна на чу- 
десата, Уолстрийт, където компания може да „анонсира“ печалби от 8.60 долара за дял, на 
едно място и специални „разходи и загуби“ от 12 долара на друго, и акционери и спекулан 
ти останаха „с празни ръце“ (в края на краищата).  

6. Анализаторът на жп транспорт би имал достатъчно дълго време да разбере картина 
та за „Пен Сентръл“ в сравнение с по-печелившите пътища. Например, неговото съотноше- 
ние на транспортиране беше 47.5% в 1968 срещу 35.2% за неговия съсед, „Норфолк енд Уе- 
стърн“. 

7. Заедно с това налице бяха някои странни/чудати транзакции с частични счетоводни  
резултати. Детайлите са твърде усложнени, за да бъдат вмъкнати тук. 
Заключение: Дали по-добър мениджмънт би могъл да спаси „Пен Сентръл“ от банкрут мо- 
же да се оспори. Но няма съмнение относно това, че никакви бонове и дялове на система- 
та не би трябвало да са останали след 1968 до последно във всички сигурности (и сметки 
за тях), наблюдавани от компетентни анализатори на сигурност, фондови мениджъри,тръ- 
стови служители, или инвестиционен съвет. Морал: Анализаторите на сигурности би тряб- 
вало да вършат тяхната елементарна работа преди да изследват движенията на фондовия 
пазар, да „гледат кристални топки“, да правят съответни математически калкулации, или 
да правят околосветски пътешествия (за сметка на компанията). 
 
„Линг- Темко – Вот Инк.“ 
 



Това е история на „от главата за краката“ експанзия и такъв дълг, приключвайки с ужасни 
загуби и финансови проблеми. Както обичайно се случва в подобни ситуации, светлокоси- 
ят млад мъж, или „младият мъж“, беше главно отговорен едновременно за създаването 
на велика империя и нейния провал; но налице е и много вина към/у останалите също та- 
ка. 
Възходът и падението на „Линг-Темко-Вот“ може да бъде обобщен чрез кондензирани 
сметки за дохода и извлечения от баланса за пет години между 1958 и 1990. Това е напра- 
вено в табл.17-1. Първата колона показва най-умерените начинания на компанията в 1958, 
когато нейните продажби бяха само 7 млн.долара. Следващата дава фигури за 1960; пред- 
приятието беше нараснало двайсетократно за само 2 години, но то беше все още относите 
лно малко. После дойдоха годините от 1967 до 1968, в които продажбите отново нарасна- 
ха двайсетократно до 2.8 билиона долара с фигура за дълга, разширявайки се от 44 млн.до 
лара до внушителните 1653 млн. долара. В 1969 дойде ново придобиване, по-нататъшен 
огромен ръст в дълга (до общо 1865 млн.долара!) и началото на сериозна неприятност. Го- 
ляма загуба, след изключителни неща, беше докладвана за годината; цената на акцията за 
падна от 169 ½ високо през 1967 до ниско от 24; младият гений беше огласен като глава на 
компанията. Резултатите от 1970 бяха дори още по-ужасяващи. Предприятието докладва 
крайна нетна загуба от близо 70 млн.долара; акцията се срина до ниската цена от 7 ½ , и не 
йното най-голямо боново издание беше заявено по едно време за 15 цента от долара. По- 
литиката на експанзия на компанията беше остро противоположна, много от нейните важ- 
ни интереси бяха поставени на пазара, и някаква главна насока беше направена за редуци 
ране на нейните планински облигации. 
Фигурите в нашата таблица говорят така красноречиво, че няколко коментара трябва да бъ 
дат направени. Тук са някои: 

1. Периодът на експанзия на компанията не беше без прекъсване. В 1961 тя показа ма 
лък оперативен дефицит, но следвайки практиката да се обърне внимание по-късно, в тол- 
кова много доклади за 1970, очевидно реши да прехвърли всички възможни разходи и ре- 
зерви в една лоша година. Тези се изчисляват на кръгло 13 млн.долара, което беше повече 
отколкото комбинираните нетни печалби от предишните три години. Тя беше сега готова 
да покаже „рекордни приходи“ в 1962 и т.н. 

2. В края на 1966 нетните изчислими активи са дадени като 7.66 долара за дял от ос- 
новната (нагласена за 3-към-2 сплит).Така пазарната цена в 1967 достигна 22 пъти (!) своя- 
та докладвана стойност на активите по едно време. В края на 1968 балансът показа 286 ми 
лиона долара, достъпни за 380000 дяла от основната и клас АА акция; или около 77 долара 
за дял. Но ако ние намалим преференциалната акция от пълната стойност и изключим ня- 
кои други неща и огромната отстъпка от боновете (този „актив“), ще останат 13 млн. дола- 
ра за основната – 3 долара за дял. Този измерим капитал беше погълнат от загубите през 
следващите години. 

3. Към края на 1967, две от нашите най-добре банкиращи фирми предложиха 600000 
дяла на“Линг –Темко – Вот“ акцията на 111 долара за дял. Това беше толкова високо, кол- 
кото 169 ½ . За по-малко от три години цената падна до 7 ½ . 

4. В края на 1967 банковите заеми бяха достигнали 161 млн.долара, и година по-къс- 
но те се „заковаха“ на 414 млн.долара, което би трябвало да е ужасяваща фигура. В допъл- 
нение, дългосрочният дълг нарасна до 1237 млн.долара. Това може би е най-големият ко- 



мбиниран дълг за коя да е индустриална компания, където и да е и по което и да е време, 
с единствено изключение на „неродената“ „Стандарт Ойл“.  

5. Загубите в 1969 и 1970 далеч превишиха общите печалби, откакто беше формирана 
компанията.  
Морал: Първият въпрос, изникнал в нашето съзнание от историята на „Линг-Темко-Вот“ е 
как търговските банкери биха могли да бъдат подведени да дадат на компанията такива 
огромни количества пари по време на периода на експанзия. В 1966 и по-рано компанията 
и нейното покритие на лихвените плащания „не посрещна“ консервативните стандарти, и  
същото беше вярно за съотношението на текущи активи към текущи пасиви, и за капитала 
от акции към общия дълг. Но в следващите две години банките отпуснаха на предприятие- 
то близо 400 млн.долара допълнително за по-нататъшна „диверсификация“. Това не беше 
добър бизнес за тях, и беше по-лошо в своите приложения за акционерите на компанията. 
Ако „Линг-Темко-Вот“ ще служи да предпази търговските банки от подпомагане на неопра 
вдани експанзии от този тип в бъдеще, нещо добро може да излезе от всичко накрая. 
 
„Ен Ви Еф“ – поглъщането на „Шарън Стийл“ (Работа за данъчния инспектор) 
 
В края на 1968 „Ен Ви Еф Къмпани“беше компания с 4.6 млн.долара дългосрочен дълг,17.4 
млн.долара акционерен капитал, 31 млн.долара продажби, и 502 000 долара нетен доход 
(преди специален кредит от 374 000 долара). Нейният бизнес беше описан като „вулкани- 
зирано влакно и пластмаса“. Мениджмънтът реши „да погълне“ „Шарън Стийл Корп.“, ко- 
ято имаше 43 млн.долара дългосрочен дълг, 101 млн.долара акционерен капитал, 219 млн 
долара от продажби и 2 929 000 долара от нетни приходи. Компанията, която искаше да 
погълне, беше 7 пъти по-голяма от „Ен Ви Еф“. В ранната 1969 тя направи една оферта за 
всичките дялове на „Шарън“. Понятията за дял бяха 70 долара от „Ен Ви Еф“- младши боно 
ве 5%, дължими 1994, плюс гаранции да купят 1 ½ дяла от „Ен Ви Еф“ акцията на 22 долара 
за дял от „Ен Ви Еф“. Мениджмънтът на „Шарън“ остро се съпротиви на този опит за поглъ- 
щане, но напразно. „Ен Ви Еф“ придоби 88% от „Шарън“акцията според офертата, издавай- 
ки за целта 102 млн.долара от своите 5% бонове и гаранции за 2 197 000 от своите дялове. 
Била ли е офертата 100% оперативна, както би искало консолидираното предприятие; за 
годината 1968, имало 163 млн.дълг, само 2.2 млн. долара в измерим акционерен капитал, 
250 млн.долара продажби. Въпросът за нетните приходи би бил малко усложнен, но ком- 
панията последващо ги постави като нетна загуба от 50 цента за дял от „Ен Ви Еф“ акцията, 
преди един извънреден кредит, и нетните приходи от 3 цента за дял след подобен кредит. 
Първи коментар: Измежду всички поглъщания в 1969, това беше несъмнено най-екстрем- 
ното по отношение своите финансови диспропорции. Поглъщащата компания беше обоб- 
щила отговорността за нови и тежки дългови задължения, и беше променила своите кал- 
кулирани в 1968 приходи от печалба на загуба в сделката. Мярка за несъответствието ме- 
жду финансовата позиция и тази стъпка се открива във факта, че новите 5% бонове не про- 
дадоха по-високо от 42 цента от долар по време на годината на издаване. Това би отбеля- 
зало „съдбовно съмнение“ за сигурността на боновете и бъдещето на компанията; въпре- 
ки това, мениджмънтът всъщност „експлоатира“ боновата цена по начин да запази годиш- 
ните доходни данъци н компанията от около 1000000 долара, както ще бъде показано. До- 
ходът от 1968, публикуван след поглъщането на „Шарън“, съдържаше кондензирана кар- 



тина на резултатите, връщайки ни обратно в края на годината. Това съдържаше две най-не 
обичайни неща: 

1. Листвани са като актив 58600000 от „дългови задължения“ – такъв разход.Тази сума 
е по-голяма от първоначалния „капитал на акционерите“, който е 40200000. 

2. Въпреки това, не са включени в капитала на акционерите 20700000, определени ка- 
то „излишък от капитал над разхода по инвестирането в „Шарън“. 
Втори коментар: Ако ние елиминираме дълговия разход като актив, което ни се струва,  
че ще е трудно, и включим другото нещо в капитала на акционерите, където нормално при 
надлежи, тогава имаме по-реалистично твърдение за измеримия капитал на „Ен Ви Еф“ ак- 
цията, т.е. 2200000 долара. Така първият ефект на сделката беше да намали „Ен Ви Еф“ре- 
алния капитал от 17400000 долара до 2200000 долара, или от 23.71 долара за дял до око- 
ло 3 долара за дял, върху 731000 дяла. В допълнение, на акционерите на „Ен Ви Еф“ беше 
дадено на други правото да купуват 3 ½ пъти, както много допълнителни дялове в шест то- 
чки под пазарната цена при затварянето от 1968. Определената пазарна стойност на гаран- 
циите беше тогава около 12 долара всяка, или общо 30 млн. долара за тези, включени в 
офертата. Всъщност, пазарната стойност на гаранциите добре превиши общата пазарна сто 
йност на „Ен Ви Еф“ – акцията – друга очевидност на природата на транзакцията.  
 
Счетоводните трикове („мимики“) 
 
Когато минаваме от този проформа баланс до доклада от следващата година, ние открива- 
ме няколко странни неща. В добавка на основния лихвен разход (7500000 долара), налице 
е дедукция от 1795000 за „амортизация на дългов разход“. Но това последното е много не 
обичайно доходно нещо, наистина: амортизация на капитал върху разхода от инвестиция 
в подразделение: 1650000. В една от записките ние откриваме един „вход“, който не се по 
явява в друг доклад, за който знаем: Част от акционерния капитал е тук определен като 
„чиста пазарна стойност на гаранции, издадени във връзка със сливане, и т.н., в долари – 
22129000.“ 
Какво значат всички тези „входове“? Никой от тях не е дори отправен към дискриптивния 
(описателния) текст от доклада от 1969. Опитният анализатор на сигурност трябва да си 
обяснява тези мистерии за себе си, почти „в детективска мода“(т.е. като детектив). Той на- 
мира, че основната идея е да се извлече данъчно предимство, от ниската цена от 5% дибе- 
нчърс. За читатели, които са заинтересувани от тази „аранжировка“, ние даваме нашето  
разрешение в Апендикс 6 (Допълнение 6). 
 
Други необичайни неща 
 

1. Точно след приключването на 1969 компанията купи не по-малко от 650000 гаран- 
ции на цена от 9.38 долара всяка. Това беше изключително, когато отчитаме, че (а) „Ен Ви 
Еф“ имаше само 700000 долара кеш в края на годината, и имаме 4 400 000 долара дълг, дъ 
лжим 1970 (очевидно 6000000, платени за гаранции трябваше да бъдат „заети“ (взети на- 
заем); (б) тя изкупуваше тези гаранционни „книжни пари“ по време, когато нейните 5% бо- 
нове се продаваха на по-малко от 40 цента от долара – обичайно предупреждение, че фи- 
нансовите затруднения предстоят. 



2. Като частичен резултат от това, компанията „беше оттеглила“ 5100000 долара от бо- 
новете си заедно с 253000 гаранции за размяна на желаното количество от основната ак- 
ция. Това беше възможно, защото хората продаваха 5%-тните бонове на по-малко от 40, 
докато основната продаде при средна цена 13 ½ , неплащайки дивидент. 

3. Компанията имаше планове в производството не само за продаване акцията на сво- 
те заети, но също за продаването на голям брой гаранции на тях да купят акцията. Като пот 
реблението на акцията, гаранциите трябваше да бъдат платени за 5% надолу и останалото 
за много години напред. Това е единственият такъв план за „зает-потребление“ за гаран- 
ции, които ние знаем. Ще изобрети ли скоро някой и ще продаде ли на изплащане право 
да купуваш (дял) и т.н.? 

4. В 1969 новоконтролираната „Шарън Стийл Ко.“ промени своя „метод на пристигане 
в своите пенсионни разходи, и също допусна по-ниски нива на обезценка. Тези счетовод- 
ни промени добавиха около 1 долар на дял към докладваните приходи на „Ен Ви Еф“ пре- 
ди „размиване“.  

5. В края на 1970“Ес енд Пи“ Наръчника докладва, че „Ен Ви Еф“ дяловете се продава- 
ха при „цена/приходи“ съотношение от само 2, най-ниската фигура за всички 4500 издания 
в брошурата. Както старият Уолстрийт казваше, това беше „важно, ако е вярно“. Съотноше- 
нието беше базирано на затварящата цена за годината от 8 ½ и изчислените „приходи“от 
5.38 долара а дял за 12-те месеца, приключващи септември 1970. (Използвайки тези фигу- 
ри, дяловете се продаваха на само 1.6 пъти приходите.) Но това съотношение не позволи 
големият „размиващ“ фактор , нито за резултатите, всъщност реализирани в последното 
тримесечие на 1970. Когато пълната годишна фигура накрая се появи, те показаха само 
2.03 долара за дял, спечелени за акцията, преди позволяването на „размиване“ и 1.80 до- 
лара за дял, върху разредена/“размита“ основа/база. Отбележете също, че агрегираната 
пазарна цена на акцията и гаранциите на тази дата беше около 14 млн. долара срещу бо- 
нов дълг от 135 млн. долара – наистина позиция с малко капитал. („като пълнеж“). 
 
ААА Предприятия. История 
 
Преди около 15 години колежанинът на име Уилямс започна да продава мобилни (сглобяе 
ми) къщи, после наречени „трейлъри“. В 1965 той инкорпорира бизнеса си. В онази година 
той продаде за 5800000 долара мобилни къщи и спечели 61000 преди корпоративен да- 
нък. Към 1968 той беше се свързал с „франчайзинг“ движението и продаваше на другите  
правото да продават мобилни къщи под неговото бизнес име. Той също „прегърна“ свет- 
лата идея да влезе в бизнеса на подготовка възвращаемостите от данък върху дохода, из- 
ползвайки своите мобилни домове като офиси. Той формира подразделение, наречено  
„Г-н Данък на Америка“ и разбира се, стартира да продава франчайзи на другите да изпол- 
зват идеята и името. Той мултиплицира броя на корпоративните дялове до2710000 и беше 
готов за офериране на акции. Той откри, че една от нашите най-големи къщи на фондовата 
борса, заедно с другите, имаше желание за сделката. През март 1969 те предложиха на об 
ществото 500000 дяла от „ААА Предприятия“ на 13 долара за дял. От тези, 300000 бяха про 
дадени за сметка на г-н Уилямс и 200000 бяха продадени за сметка на компанията, приба- 
вяйки 2400000 към нейните ресурси. Цената на акцията точно се удвои до 28, или стойност 
от 84 млн.долара за капитала, срещу „стойност по книга“от, да речем, 4200000 долара и  



максимум докладвани приходи от 690000 долара. Така акцията се продаваше на 115 пъти 
нейните текущи (и най-големи) приходи за дял. Без съмнение, г-н Уилямс беше избрал  
името „ААА Предприятия“, за да може да бъде между първите в телефонните указатели и 
„жълтите страници“. Резултатът беше, че неговата компания се появи като първото име в 
Наръчника. Като Абу-Бен-Адем, това свърши останалото. Това дава специална причина да 
избереш, като примера от 1969 – ново финансиране и „горещи издания“.  
Коментар: Това не беше лошо замислено от г-н Уилямс. 300000 дяла,които той продаде, 
имаха“ стойност по книга“ в декември 1968 от 180000 долара и той затова достигна 20 пъ- 
ти, или страхотните 3600000 долара. Подписниците и дистрибуторите „усукаха“ 500000 до- 
лара между тях, по-малко разходи.  

1. Това като че ли не беше толкова брилянтно за клиентите на продаващите къщи. Те 
бяха помолени да платят около 10 пъти „стойността по книга“ на акцията, след операция 
по повишаване техния капитал за дял от 59 цента до 1.35 долара с техните собствени пари. 
Преди най-добрата година 1968, максималните приходи на компанията бяха били „насме- 
шливите“ 7 цента за дял. Налице бяха амбициозни планове за бъдещето, разбира се – но  
обществото трябваше да плати „тежко в аванс“ (предварително) за надеждите да се реа- 
лизират тези планове. 

2. Цената на акцията се удвои скоро след първоначалното издаване, и всяка една от  
брокерските къщи би могла да забрави/ да изостави хубавите печалби. Промени ли този 
факт флотацията, или възможността за предимство, която би могла да се случи на първо- 
началните дистрибутори на изданието от отговорността за публично офериране и негови- 
те по-късни последствия? Нелесен въпрос, но той съдържа внимателно определение от 
Уолстрийт и правителствените регулативни агенции. 
 
Последваща история 
 
Със своя увеличен капитал, „ААА Предприятия“ отидоха в два допълнителни бизнеса. В 
1969 беше отворена верига от магазини за килими на дребно, и това създаде завод, който 
произвеждаше мобилни къщи. Докладваните резултати за първите девет месеца не бяха 
точно брилянтни, но те бяха малко по-добри, отколкото година преди това – 22 цента за 
дял срещу 14 цента. Какво се случи следващите месеци беше невероятно. Компанията за- 
губи 4365000 долара, или 1.49 долара за дял. Това консумира всичкия неин капитал преди 
финансирането, плюс първоначалните 2400000 долара, получени от продажбата на акци- 
ята плюс две трети от докладваното количество, както е спечелено в първите 9 месеца на  
1969. Налице бяха останали патетичните 242000 долара, или 8 цента за дял, от капитала за 
публичните акционери, които бяха платили 13 долара за новото офериране само седем ме 
сеца преди това. Дяловете приключиха 1969 година на 8 ½ , или „оценяване“ на повече от 
25 млн.долара за компанията. 
По-нататъшен коментар: 1. Това е толкова много да вярваш, че компанията беше всъщ- 
ност спечелила 686000 долара от януари до септември 1969, после загубила 4365000 в сле 
дващите три месеца. Имаше нещо досадно, лошо, и обвинително грешно относно доклада 
от 30 септември. 2. Затварящата цена за годината от 8 ½ беше дори повече от демонстра- 
ция, отколкото бяха първоначално оферираната цена от 13 или последващото „горещо из- 
дание“ предимство до висок залог от 28. Тези заявки най-малкото бяха базирани върху 



ентусиазъм и надежда, извън всяка пропорция на реалността и здравия разум, но поне  
подходящи. Оценката от края на годината от 25 млн.долара беше дадена на компанията, 
въпреки че беше загубила всичкия си капитал, за което бяха съвършено неразрешими ус- 
ловия , и за което думите „ентусиазъм“ или „надежда“ биха били само горчив сарказъм. 
(Истина е , че фигурите от края на годината не са публикувани към 31 декември, но това е 
бизнесът на къщите на Уолстрийт.)  
 
Последна глава 

 
За първата половина на 1970 компанията докладва по-нататъшна загуба от 1 млн.долара. 
Тя сега имаше добър по размер капиталов дефицит. Беше предпазена от банкрут чрез за- 
еми, направени от г-н Уилямс, до обща сума от 2500000 долара. Никакви по-нататъшни твъ 
рдения като че ли не са излезли наяве, до януари 1971, когато „ААА Предприятия“ накрая 
попълни петиция за банкрут. Заявката за акцията в края на месеца беше все още 50 цента 
за дял, или 1500000 долара за първоначалното издание, което очевидно имаше нищо по- 
вече от хартиена стойност. Край на нашата история. 
Морал и въпроси: Спекулативното общество е без промяна (корекция). Във финансови по- 
нятия то не може да се смята извън 3. То ще купи каквото и да е, на каквато и да е цена, 
ако има някакво действие за прогрес. То ще бъде завладяно от всяка компания, идентифи- 
цирана с „франчайзинг“, компютри, електроника, наука, технология, или каквото и да било 
когато „модата нараства“. Нашите читатели, всички инвеститори със здрав разум, са разби- 
ра се, над подобна глупост. Но въпросът остава: Не би ли трябвало отговорни инвестицион 
ни къщи да бъдат честни и да странят от идентифицирането си с такива предприятия,девет 
от десет от които могат да бъдат докарани до ултимативен неуспех? (Това всъщност беше 
ситуацията, когато авторът влезе на Уолстрийт в 1914. За сравнение ни се струва, че етични 
те стандарти на „улицата“ са паднали,отколкото покачили в последните57 години,въпреки 
всичките реформи и всичките видове контрол.) 
Би ли могло и би ли трябвало на SEC да бъдат дадени други права да защитава обществото 
извън сегашните, които са ограничени да изискват отпечатване на всички важни релевант- 
ни факти в проспекта за офериране? Би ли трябвало някаква кутия да отбелязва/отчита за 
публичните оферирания от различен тип? Би ли трябвало всеки проспект , и може би всяко 
потвърждение за продажба да носи някакъв вид формална гаранция, че офертната цена за 
изданието не е същностно „извън линията“ на управляващите цени за издания от същия ос 
новен тип, вече създадени на пазара? Както ние пишем това издание, движение към рефо 
рми на Уолстрийт „тече“(„върви“). Ще бъде трудно да внушим ценни промени в областта в 
областта на новото офериране, защото неправомерните действия/злоупотребите са толко- 
ва големи, резултат от собственото безхаберие и алчност на обществото. Но същността на  
промените предполага/изисква дълго и внимателно определяне/отчитане. 
 
 
Коментар върху Глава 17: 
 
„Богът на мъдростта, Один, отиде при Краля на троловете, влезе през една ръчна клю 
чалка, и го попита как редът би могъл да триумфира над хаоса. „Дай ми лявото си око, 



каза тролът, „и ще ти кажа.“ Без колебание, Один се отказал от лявото си око. „Сега 
ще ти кажа“, тролът каза, „Тайната е: Гледай едновременно с двете си очи.“ 
                                              Джон Гарднър 
 
Повечето неща се променят… 
Греъм извежда четири екстремума: 
*един надценен „умиращ гигант“; 
*един конгломерат, изграждащ империя; 
*поглъщащ фирма, която е по-голяма от него; 
*едно публично офериране на дялове в основно безстойностна компания; 
Изминалите няколко години са осигурили достатъчно нови случаи на Греъмовите екстрему 
ми да запълнят една енциклопедия. Тук е „мострата“: 
 
Бляскав фойерверк, не излъчващ непрекъсната светлина 
 
В средата на 2000, „Лусънт Текнолъджис Инк.“ беше притежавана от повече инвеститори, 
отколкото коя да е друга американска акция. С пазарна капитализация от 192.9 билиона  
долара, тя беше дванайсетата най-ценна компания в Америка. Беше ли тази оценка на ги- 
ганта обоснована? Нека погледнем някои основни неща от финансовия доклад на„Лусънт“ 
за фискалното тримесечие, приключило на 30 юни 2000, фиг.17-1:“Лусънт Текнолъджис 
Инк.“ 
По-обстойно четене на доклада на „Лусънт“ бие „алармени камбани“, които са следните: 
*“Лусънт“ току-що беше купила доставчик на оптическа екипировка/оборудване, „Хрома- 
тис Нетуъркс“, за 4.8 билиона долара – от които 4.2 билиона бяха „разход над стойността 
по книга“: „Хроматис“ имаше 150 заети, без клиенти, нула приходи, така че понятието „ра- 
зход над стойността“ ни се струва неадекватно; може би „сандък на надеждата“ е по-аку- 
ратно, по-точно. Ако ембрионните продукти на „Хроматис“ не заработеха, „Лусънт“ би тря- 
бвало да обърне неопределения актив и да го размени срещу бъдещи приходи. 
*Една основна забележка казва, че „Лусънт“ беше задлъжняла 1.5 билиона долара към по- 
требителите на нейните продукти. „Лусънт“ беше също „на ченгела“ за 350 млн.долара в 
гаранции за пари, които нейните потребители бяха заели другаде. Общата сума от тези „по 
требителски финансирания“ се беше удвоила за година – предполагайки, че потребители- 
те бяха свършили парите в брой, за да купуват продуктите на „Лусънт“. Какво ако те свър- 
шеха парите в брой да плащат техните задължения? 
*Накрая, „Лусънт“ третира разхода от разработването на нов софтуер като „капиталов ак- 
тив“. По-скоро, отколкото актив, не беше ли това рутинен бизнес разход, който би трябва- 
ло да се изключи от приходите? 
Заключение: В август 2001, „Лусънт“ затвори „Хроматис“ дивизията, след като нейните про 
дукти привлякоха само двама потребители. През фискалната 2001, „Лусънт“ загуби 16.2 би 
лиона долара; през фискалната 2002, тя загуби други 11.9 билиона долара. Включено в те- 
зи загуби бяха 3.5 билиона долара в „провизии за лоши дългове и потребителски финанси- 
рания“, 4.1 билиона долара в „несъответстващи разходи, свързани с активите“, и 362 млн. 
долара в разходи, „свързани с капитализиран софтуер“. Акцията на „Лусънт“, на 51.062 до- 
лара през юни, 30, 2000, финишира 2002 на 1.26 долара – загуба от близо 190 билиона до- 



лара в пазарната стойност в период от две и половина години. 
 
Магьосникът на сливанията  
 
Да опишем „Тайко Интернешънъл Лтд.“, ние можем само да перифразираме Уинстън Чър- 
чил и да кажем, че никога не е имало толкова много продадено от толкова много за толко- 
ва малко. От 1997 до 2001, този базиран в Бермуда конгломерат похарчи общо повече от 
37 билиона долара – повечето от тях в акция на „Тайко“ – купувайки компании по начина, 
по който Имелда Маркос купуваше обувки. Само във фискалната 2000, според нейния го- 
дишен доклад, „Тайко“ придоби приблизително 200 компании – средно повече от една 
всеки отделен ден.  
Резултатът? „Тайко“ нарасна феноменално бързо; за пет години приходите „отидоха“ от 
7.6 билиона долара на 34 билиона долара; операционният доход „се изстреля“ от 476 млн. 
долара загуба на 6.2 билиона печалба. Не е чудно, че компанията имаше обща пазарна сто 
йност на акцията от 114 билиона долара в края на 2001.  
Но финансовите документи на „Тайко“ бяха най-малкото объркващи, както нейния растеж. 
Почти всяка година те представяха стотици милиони долари в разходи, свързани с придо- 
биване (сливане). Тези разходи попаднаха в три основни категории“: 
*реструктуриращи или други нетекущи разходи; 
*разходи за несъответствие на дълго използвани активи; и 
*отписвания на потребени в процеса изследване и развитие“. 
Нека се отнесем към първия вид разход като MORON, към втория като CHILLA, и към тре- 
тия – като WOOPIPRAD. Как се показаха те през времето? 
 
Фиг.17-2: „Тайко Интернешънъл Лтд.“ 
                                                                             
            Фискална      MORON   CHILLA   WOOPIPRAD 
             Година 
                                                                             
              1997          918      148       361 
              1998            0        0         0 
              1999         1183       335        0 
              2000         4175        99        0 
              2001          234       120      184 
Общо                      2510       702      545 
                                                                              
*Всички фигури са, както първоначално са докладвани, изразени в стотици милиони до- 
лари.   
 
Както можете да видите, разходите на MORON – които са предложени като нетекущи – са 
показани в четири от пет години и възлязоха общо на 2.5 билиона долара. CHILLA събра то- 
чно повече от 700 млн.долара. WOOPIPRAD отиде до други половин билион долара. 
Интелигентният инвеститор би запитал: 



*Ако стратегията на „Тайко“ за растеж чрез сливания беше такава страхотна идея, как се 
справяше да похарчи средно 750 млн. долара на година, за да „почисти“ след себе си? 
*Ако, както като че ли е ясно, „Тайко“ не беше в бизнеса „да прави нещата“ – а по-скоро 
да купува други компании, „които правят нещата“ – тогава защо бяха нейните MORON ра- 
зходи „нетекущи“?Не бяха ли те просто част от нормалните разходи на „Тайко“за бизнеса? 
*И със счетоводните разходи за минали придобивания, „изхвърляйки“ приходите от всяка 
година, кой би могъл да каже какво ще се случи следващата година? 
Всъщност, един инвеститор не би могъл дори да каже какви бяха миналите приходи на „Та 
йко“.В 1999, след един счетоводен преглед на американските власти и Комисията по бор- 
сите, „Тайко“ ретроактивно добави 257 млн.долара в MORON разходи към разходите от 
1998 – значейки, че онези „нетекущи“ разходи всъщност са се случили в онази година, съ- 
що. В същото време, компанията „пренастрои“ своите първоначални докладвани разходи  
от 1999: MORON падна до 929 млн.долара, докато CHILLA се покачи до 507 млн.долара. 
*“Тайко“ ясно нарастваше по размер, но нарастваше ли по рентабилност? Никой външен 
човек не би помислил да каже със сигурност. 
Заключение“: Във фискалната 2002, „Тайко“ загуби 9.4 билиона долара. Акцията, която бе- 
ше приключила при 58.90 долара къ края на 2001, завърши 2002 при 17.06 долара – загуба 
от 71% за дванайсетте месеца.  
 
Дребна риба поглъща кит 
 
На 10 януари 2000, „Америка Онлайн Инк.“ и „Тайм Уорнър Инк.“ анонсираха, че те ще се  
слеят в сделка, оценена на 156 билиона долара.  
Както е на 31 декември, 1999, AOL имаше 10.3 билиона долара в активи, и нейните прихо- 
ди през изминалите 12 месеца възлизаха на 5.7 билиона долара. „Тайм Уорнър“, от друга 
страна, имаше 51.2 билиона долара в активи, и приходи от 27.3 билиона. „Тайм Уорнър“ 
беше много по-голяма компания по всякакви мерки, с изключение на една: оценката на 
нейната акция. Защото „Америка Онлайн“ привличаше инвеститорите просто чрез това, че 
е в Интернет-индустрията; нейната акция продаде 164 пъти нейните приходи. Акция в  
„Тайм Уорнър“, „торба“ от кабелна телевизия, кино, музика и списания, „продаде“ около 
50 пъти нейните приходи. 
При анонсирането на сделката, двете компании я нарекоха „стратегическо сливане на рав- 
нозначни“. Председателят на „Тайм Уорнър“, Джерълд Левин, декларира, че „възможно- 
стите са неограничени за всеки свързан а АО Ел Тайм Уорнър“ – освен всичко, той добави 
че това е за акционерите. 
Екзалтирани, че тяхната акция може най-накрая да „сграбчи интернета“, акционерите на 
„Тайм Уорнър“ с благоговение одобриха сделката. Но те пренебрегнаха (пропуснаха да ви- 
дят), няколко неща: 
*Това „сливане на равнозначни“ беше дизайнирано да даде на акционерите на „А О Ел“  
55% от комбинираната компания, дори макар че „Тайм Уорнър“ беше 5 пъти по-голяма. 
*За втори път през последните три години, американските власти и Комисията по борсите 
разследваше дали „А О Ел“ имаше неправилно осчетоводени маркетингови разходи. 
*Близо половината от общите активи на „А О Ел“ – 4.9 билиона долара стойност – бяха на- 
правени от „достъпни за продажба капиталови сигурности“. Ако цените на акциите на об- 



ществено търгуваната технология спаднеха, това би могло „да изсмуче“ много от активо- 
вата база на компанията.  
Заключение: На 11 януари 2001, двете фирми финализираха тяхното сливане. „А О Ел Тайм 
Уорнър Инк.“ загуби 4.9 билиона долара в 2001, и – най-грамадната загуба, записвана ня- 
кога от корпорация, други 98.7 билиона долара в 2002.  
Повечето от загубите дойдоха от „подписване“ стойността на „Америка Онлайн“. Към края 
на 2002, акционерите, за които Левин предсказа „неограничени възможности“, нямаха ни- 
що налице, а грубо 80% загуба в стойността на техните дялове, откакто сделката беше за  
пръв път обявена/анонсирана. 
 
Можеш ли да загубиш финансов стандарт(да пропаднеш), инвестирайки в детска градина? 
 
На 20 май 1999, „Е Тойс Инк.“ продаде 8% от акцията си на обществото. Четири от най-пре- 
стижните инвестиционни банки на Уолстрийт – „Голдмън“, „Сакс енд Ко.“, „Бенк Бостън Ро 
бъртсън Стивънс“, „Донълдсън, Лъфкин енд Дженрет“ и „Мерил Линч енд Ко.“- подписаха 
8 320 000 дяла при 20 долара за парче, достигайки 166.4 млн.долара. Акцията „прогърмя“, 
затваряйки при 76.5625, печалба от 282.8% в нейния първи ден на търгуване. На онази це- 
на, „Е Тойс“ (с нейните 102 млн.дяла) имаше пазарна стойност от 7.8 билиона долара. 
Какъв вид бизнес получиха купувачите за онази цена? „Е Тойс“- продажбите бяха се пови- 
шили 4261% предишната година, и тя беше добавила 75000 потребители само в последно- 
то тримесечие. Но, за своите 20 месеца в бизнеса, „Е Тойс“ беше произвела продажби от 
общо 30.6 млн. долара, от които тя имаше нетна загуба от 30.8 млн.долара – значейки, че 
„Е Тойс“ харчеше 2 долара, за да продаде стойност от 1 долар играчки. 
IPO – проспектът също заключи, че „Е Тойс“ би използвала някои процедури на офериране  
да придобие друга онлайн операция (производство), „Бейби Сентър Инк.“, която беше загу 
била 4.5 млн.долара от 4.8 млн. долара продажби през изминалата година. ( Да вземе та- 
зи награда, „Е Тойс“ би платила 205 млн.долара.) И „Е Тойс“ би „резервирала“ 40.6 млн.до- 
лара дяла от основната акция за бъдещо издаване за своя мениджмънт. Така, ако „Е Тойс“ 
някога е правила пари, нейният чист доход би трябвало да бъде разделен не между 102 
млн.дяла, а между 143 млн.дяла – „размивайки“ всякакви бъдещи приходи за дял с почти 
една трета. Сравнение на „Е Тойс“ с „Тойс Ар Ас Инк.“ – нейният най-голям конкурент – е  
шокиращо. В предшестващите три месеца, „Тойс Ар Инк.“ беше спечелила 27 млн.долара 
в чист доход и беше продала над 70 пъти повече стоки, отколкото „Е Тойс“ беше продала. 
И още, както фиг.17-3 показва, фондовият пазар оцени „Е Тойс“ на почти 2 билиона долара 
повече, отколкото „Тойс Ар Инк.“ 
Заключение: На 7 март 2001, „Е Тойс“ банкрутира след „инкасиране“ на нетни загуби от по- 
вече от 398 млн.долара в нейния кратък живот като обществена компания. Акцията, която 
„се извиси“ на 86 долара за дял, октомври 1999, накрая се търгуваше за пени. 
 
Фиг. 17-3: История на играчките 
                                                                            
                                  „Е Тойс Инк.“           „Тойс Ар Ас Инк.“ 
                            Фискална година 3/31/1999   Фиск.тримес. 3/31/1999 
                                                                             



Нетни продажби                        30                    2166 
Нетен доход                           (29)                      27 
Кеш                                   20                     289 
Общи активи                            31                    8067 
Паз.стойност на осн.акция                7780                   5650 
(5/20/1999) 
                                                                             
*Всички количества в млн.долари 
 
 
Глава 18: Сравнение на осем двойки компании 
 
В тази глава ние ще постигнем форма на новела на изложение. Чрез селектиране на осем 
двойки компании, които се представят в лицето на фондовата борса, ние се надяваме да  
постигнем конкретен очевиден подход, някои от многото вариации на характера, финан- 
совата структура, политиките, представянето, и разновидностите на корпоративни пред- 
приятия, и на инвестиционните и спекулативните подходи, открити на финансовата сцена 
в настоящите години. Във всяко сравнение ние ще коментираме само онези аспекти,които 
имат специално значение и приложение. 
Двойка 1: Инвестиционен тръст на недвижими имоти (магазини, офиси, фабрики, и т.н.) и 
„Риълти Екуитиз Корп.“ (Ню Йорк) (инвестиции в недвижими имоти; основно строителство, 
оборудване). 
В това първо сравнение ние се отдалечаваме от азбучния ред, използван за другите двой- 
ки. То има специално значение за нас, откакто ни се струва, че то „разгръща“, от една стра- 
на, всичко, което е било оправдано, стабилно, и в общи линии, добро в традиционните ме- 
тоди на съхранение парите на другите хора; противоположно – в другата компания – с без- 
спирна „експанзия“, финансови търсения и промени, толкова често откриващи се в корпо- 
ративните операции на днешния ден. Двете компании имат подобни имена, и в продълже 
ние на много години те вървят „ръка за ръка“ на листа на американската фондова борса. 
Техните фондови символи – REI и REC – би могло да бъдат объркани. Но едната от тях е Ню 
Инглънд тръст, администриран от трима, с операции, датиращи обратно близо век, и диви 
денти, изплащани продължително от 1889. Той е запазил за себе си „през“ същия тип инве 
стиции, ограничаващи своята експанзия до умерено ниво и своя дълг до лесно управляема 
фигура.  
Другото е типична инициатива, базирана в Ню Йорк, и на базата на „внезапния растеж“,ко- 
ято за осем години „наду“ своите активи от 6.2 млн.долара до 154 млн. долара, и своите  
задължения в същата пропорция; която се придвижи от ординарни операции с недвижи- 
ми имоти до смесица от авантюри, вкл. 2 хиподрума, 74 киносалона, 3 литературни аген- 
ции, фирма за пъблик рилейшънз, хотели, супермаркети, и 26% участие в голяма козмети- 
чна фирма (която обяви банкрут в 1970). Тази конгломерация от бизнес инициативи беше  
съчетана с кореспондиращо разнообразие от корпоративни инициативи, включващи след- 
ното: 

1. Преференциална акция със 7 долара годишни дивиденти, но с чиста стойност от са- 
мо 1 долар, и със задължение от 1 долар за дял. 



2. „Поставена“ стойност на основната акция от 2 500 000 долара (1 долар за дял), пове 
че, отколкото чрез дедукция от 5 500 000 долара, както е разходът на 209 000 дяла от при- 
добитата отново акция. 

3. Три серии от гаранции за опции на акцията, даващи права за купуване общо на  
1578000 дяла. 

4. Поне шест различни вида дългови облигации, във формата на ипотеки, дибенчърс, 
обществено държани „книги“, такива платими на банките, ценни книги, заеми и контракти 
платими, и заеми за заплащане на малката бизнес администрация, добавящи до над 100 
млн. долара през март 1969. В допълнение са налице обичайните данъци и сметки за пла- 
щане.  
Нека представим първо пет фигури на двете предприятия, както са представени в 1960 
(Табл.18-1 А). Тук ние откриваме дяловете на Тръста, продавани на пазара за 9 пъти агре- 
гираната стойност на акцията на „Екуити“. Предприятието „Тръст“ имаше по-малък отно- 
сителен дълг и по-добро съотношение на „нетно“ към „брутно“, но цената на основната 
беше по-висока, съпоставена с приходите от дял. 
 
Табл. 18-1 А : Двойка 1 : „Тръста“ срещу „Екуити Корп.“ през 1960 
                                                                             
                              Тръст за инвестиции   „Риълти Екуитиз Корп.“ 
                              в недвижими имоти        ( Ню Йорк ) 
                                  („Тръста“)           („Екуити Корп.“)  
                                                                             
Брутни приходи                     $ 3 585 000           $ 1 484 000 
Чист доход                            485 000              150 000 
„Заработено“ от дял                        .66                  .47 
Дивидент за дял                       никакъв                  .10 
„Стойност по книга“ за дял                   $20                  $4 
Ценови обхват                           20-12              5 ½ - 4 ¼  
Общи активи                       $22 700 000            $ 6 200 000 
Общи пасиви                         7 400 000              5 000 000 
„Стойност по книга“ на основната        15 300 000             1 200 000 
Ср.пазарна стойност на основната        12 200 000             1 360 000 
                                                                                
 
 
В табл.18-1 Б ние представяме ситуацията около осем години по-късно. „Тръста“ имаше  
„безшумен ръст“, повишавайки едновременно своите приходи и приходите от дял с около 
три четвърти. Но „Риълти Екуитиз“ се беше променила (претърпяла метаморфоза) в нещо 
чудовищно и уязвимо.  
Как реагира Уолстрийт на тези развития? Чрез отделяне на колкото е възможно по-малко 
внимание на „Тръста“ и голямо на „Риълти Екуитиз“. През 1968 основната скочи от 10% до 
37% и гаранциите от 6 до 36 ½ , върху комбинирани продажби на 2 420 000 дяла. Докато то 
ва се случваше, акциите на „Тръста“ напреднаха от 20 на 30 ½ при умерен обем. Балансо- 
вият лист от март 1969 на „Екуитиз“ показа една стойност на актива от само 3.41 долара за 



дял, по-малко, отколкото една десета от нейната висока цена онази година. „Стойността 
по книга“ на „Тръста“ – дяловете беше 20.85 долара. 
Следващата година стана ясно, че всичко не беше добре в картината на „Екуитиз“, и цена- 
та падна до 9 ½ . Когато докладът за март 1970 се появи, акционерите трябва да са се почу- 
вствали до крайна степен, когато те прочетоха, че предприятието е натрупало нетна загуба 
от 13 200 000 долара, или 5.17 долара за дял – виртуално „оплаквайки техния предишен из 
тънен капитал“. ( Тази бедствена фигура включи резерв от 8 800 000 долара за бъдещи за- 
губи от инвестициите. ) Въпреки това, директорите смело бяха декларирали ( ? ) допълни- 
телен дивидент от 5 цента точно след приключването на фискалната година. Но по-голяма 
опасност беше налице (стоеше „отпред“). Одиторите на компанията отказаха да сертифи- 
цират финансовите доклади за 1969-70, и дяловете бяха изтеглени от търгуване на амери- 
канската фондова борса. На пазара цената по залог „падна“ под 2 долара за дял. 
„Тръста“-дяловете имаха типични ценови колебания след 1969. Ниското от 1970 беше 16 ½ 
с подем до 26 ½ в ранната 1971. Най-късните докладвани приходи бяха 1.50 долара за дял, 
и акцията се продаваше умерено над стойността си по книга от 1970 от 21.60 долара. Изда- 
нието може да е било някакси надценено при своя запис, висок в 1968, но акционерите са  
били честно и добре „обслужени“. „Риъл Истейт Екуитиз“- историята е различна и жалка та 
кава.  
 
Табл.18-1 Б: Двойка 1: 
                                                                              
                              „Риъл Истейт Инвест-      „Риълти Екуитиз Корп.“ 
                              Мънт Тръст“(„Тръста“)      (Ню Йорк)(„Екуитиз“) 
                                                                             
Цена, Декември 31, 1968                 26 ½                   32 ½  
Брой на дяловете на основната          1 423 000              2 311 000 (март’69) 
Пазарна стойност на основната        $ 37 800 000            $ 75 000 000 
Приблизителна паз. стойност              -                   30 000 000 
       на гаранции            
Приблизителна паз.стойност               -                  105 000 000 
  на основната и гаранции 
Дълг                                9 600 000              100 800 000 
Преференциална акция                   -                     2 900 000 
Обща капитализация                 $ 47 400 000            $ 208 700 000 
Пазарна стойност за дял от ос-             -                       45 (прибл.) 
новната, нагласена за гаранции 
Стойност по книга за дял                $ 20.85 (ноември)          $ 3.41  
                                   Ноември 1968             Март 1969 
Приходи                              $ 6 281 000             $39 706 000 
Нетни за лихва                           2 696 000              11 182 000 
Лихвени разходи                           590 000               6 684 000 
Данък върху дохода                          58 000*             2 401 000 
Преф. Дивидент                                                  174 000 
Нетни за основната                        2 048 000               1 943 000 



Специални неща                            245 000 cr.            1 896 000 dr. 
Краен нетен за основната                   2 293 000                 47 000 
„Заработено“ от дял преди спец.неща            $ 1.28                  $1.00 
„Заработено“ от дял след спец. неща              1.45                    .20 
Дивидент от основната                          1.20                    .30 
Лихвени разходи заработени                     4.6х                   1.8х 
                                                                             
*Налични бяха гаранции за купуване 1 600 000 или повече дяла при различни цени. Лист- 
 ваното издание продаде на 30 ½ за гаранция. 
**Като истински „тръст“, това предприятие не беше субект на данък върху федера- 
  лния доход в 1968. 
 
 
Двойка 2: Въздушни продукти и химикали (промишлени газове и т.н.) и „Еър Ридъкшън 
Ко.“ (промишлени газове и екипировка; химикали). 
 
Дори повече, отколкото нашата първа двойка, тези 2 примера си пасват по име, както и по  
отрасъл на бизнеса. Сравнението, което те предлагат, е така от конвенционален тип в ана- 
лиза на сигурността, докато повечето от другите двойки са повече разнородни по природа. 
„Продукти“ е по-нова компания, отколкото „Редукция“, и в 1969 имаше по-малко от поло- 
вината от обема на другата. Въпреки това, нейните капиталови издания продадоха за 25% 
повече като цяло, отколкото акцията на „Редукция“. Както табл.18-2 показва, причината мо 
же да бъде открита едновременно в по-голямата рентабилност на „Еър Ридъкшън“ и в ней 
ния по-силен растежен запис. Ние откриваме тук типичното обстоятелство на по-добро по- 
казване на „качество“. „Еър Продъктс‘ продаде на 16 ½ пъти нейните последни приходи,  
срещу само 9.1 пъти за „Еър Ридъкшън“. Също „Еър Продъктс“ продаде доста над своите 
активи, докато „Еър Ридъкшън“ би могла да бъде купена за само 75% от своята „стойност 
по книга“. „Еър Ридъкшън“ плати по-либерален дивидент, но това може да рефлектира въ- 
рху по-голямата желаност за „Еър Продъктс“ да възстанови своите приходи. Също, „Еър Ри 
дъкшън“ имаше по-комфортна позиция на работния капитал. ( От тази гл.т. ние можем да 
отбележим, че една рентабилна компания може винаги да постави своята текуща позиция 
по форма в някаква форма на перманентно финансиране. Но по нашите стандарти в това 
отношение „Еър Продъктс“ беше по някакъв начин надценена.) ( и свръх задлъжняла ) 
Ако анализаторът е попитан да избере между двете компании, той не би се затруднил в 
обобщаването, че проспектите на „Еър Продъктс“ изглеждаха по-обещаващи, отколкото 
онези на „Еър Ридъкшън“. Но направи ли това „Еър Продъктс“ по-атрактивна при своята оп 
ределено по-висока относителна цена? Ние се съмняваме дали този въпрос може да полу- 
чи отговор, както е модерно сега. В общи линии, Уолстрийт поставя „качество“ над „коли- 
чество“ в мисленето си, и вероятно мнозинството анализатори на сигурността биха заложи 
ли на „по-добрата“ скъпа „Еър Продъктс“ срещу „по-лошата“ (но и по-евтина) „Еър Ридък- 
шън“. Дали това предпочитание е за да докаже „правилно/грешно“ и да зависи по-вероят- 
но от непредвидимото бъдеще, отколкото от всякакъв демонстриран инвестиционен при- 



нцип. В този пример, „Еър Ридъкшън“ принадлежи на групата важни компании, в ниско 
мултипликационния клас. Ако, както изследванията се отнасят към горното, както трябва 
да отбележим, тази група като цяло е вероятно да даде по-добра сметка по себе си, отко- 
лкото високо мултипликационните акции. Тогава „Еър Ридъкшън“ би трябвало логично да 
получи предпочитание – но само като част от диверсифицирана операция. ( Също, изслед- 
ване на отделните компании би могло да доведе анализатора до противното обобщение; 
но това би трябвало да бъде поради причини извън онези, вече „отразени“ в миналото по- 
казване.) 
Последица/резултат: „Еър Продъктс“ се държеше по-добре, откакто „Еър Ридъкшън“ в  
краха от 1970, с упадък от 16% срещу 24%. Въпреки това, „Редукцията“ направи по-добро 
връщане в ранната 1971, издигайки се до 50% над своето приключване в 1969, срещу 30% 
за „Продуктите“. В този случай, ниско мултипликаторното издание отбеляза предимство – 
за времето, най-малкото.  
 
Табл.18-2: Двойка 2:                „Еър Продъктс енд        „Еър Ридъкшън“ 
                                 Кемикълс“ 1969               1969 
                                                                            
Цена, Декември 31, 1969                  39 ½                    16 ½  
Брой дялове от основната               5 832 000                11 279 000 
Пазарна стойност на основната         $ 231 000 000            $ 185 000 000 
Дълг                                113 000 000              179 000 000 
Обща капитализация на пазара           344 000 000              364 000 000 
Стойност по книга за дял                    $22.89                  $21.91 
Продажби                           $ 221 500 000             $ 487 600 000 
Чист доход                            13 639 000                20 326 000 
Спечелено от дял, 1969                      $2.40                    $1.80 
Спечелено от дял, 1964                       1.51                     1.51 
Спечелено от дял, 1959                        .52                     1.95 
Норма на текущ дивидент                      .20                      .80 
Дивидент от:                             1954                    1917 
Съотношения: 
   Цена/Приходи                          16.5х                      9.1х 
   Цена/ Стойност по книга                  165%                     75.0% 
Дивидентен доход                           0.5%                     4.9% 
   Чисто/ Продажби                         6.2%                     4.25% 
   Приходи/Стойност по книга                11.0%                     8.2% 
   Текущи активи/пасиви                     1.53х                     3.77х 
   Работен капитал/дълг                       .32х                      .85х 
Ръст в приходите от дял 
   1969 срещу 1964                          + 59%                     +19% 
   1969 срещу 1959                         + 362%                 намаление 
                                                               (понижаване) 
                                                                                   
*Обобщавайки конверсия на преференциалната акция. 



Двойка 3: Американски домакински продукти Ко. (лекарства, козметика, дом.продукти, за- 
харни изделия) и „Америкън Хоспитъл Съплай Ко.“(дистрибутор и производител на домаш 
но оборудване и екипировка). 
 
Тези бяха две компании „със средства билион долара“ в края на 1969, представящи разли- 
чни сегменти на остро нарастване и печеливша „здравословна индустрия“. Ние ще се отне 
сем към тяхната „Дом и болница“, респективно. Селектирани данни за двете са представе- 
ни в табл. 18-3. Те имаха следните предпочитани страни, като цяло: отличен растеж без 
„връщания назад“ от 1958 (т.е. , 100% стабилност на приходите); и силно финансово състоя 
ние. Нормата на растеж на „Болница“ до края на 1969 беше измеримо по-висока, отколко- 
то на „Дом“. От друга страна, „Дом“ се радваше на същностно по-висока рентабилност ед- 
новременно на продажбите и капитала. ( Всъщност, относително ниската норма на прихо- 
дите на „Болница“ от нейния капитал в 1969 – само 9.7% - повдига интригуващия въпрос 
дали бизнесът тогава беше всъщност високо рентабилен такъв, въпреки своя забележите- 
лен минал ръст в продажби и приходи.) 
Когато сравнителна цена се има предвид, „Дом“ предложи много повече за парите в поня- 
тия на текущи(или минали) приходи и дивиденти. Тяхната много ниска стойност по книга 
на „Дом“ илюстрира основна тенденция (склонност) към противопоставяне на анализа на 
основната акция. От една страна, това значи, че компанията печели висока възвращаемост 
от своя капитал, което в общи линии е знак на сила и просперитет. От друга страна, това 
значи, че инвеститорът при текущата цена би бил уязвим в частност към всяка важна обрат 
на промяна в ситуацията с приходите на компанията. Откакто „Болница“ продаваше на по- 
вече от четири пъти своята „стойност по книга“ в 1969, тази предупредителна забележка 
трябва да бъде приложена и към двете компании. 
Заключения: Нашият ясен поглед би бил, че и двете компании бяха толкова „богати“ на тех 
ните текущи цени (измерени) от инвеститора, който решава да последва нашите идеи за 
консервативна селекция. Това не значи, че компаниите страдаха от перспектива. Пробле- 
мът е по-скоро, че тяхната цена съдържаше толкова много „обещание“ и недостатъчно пре 
дставяне. За двете предприятия комбинирано, цената от 1969 рефлектира в почти 5 билио- 
на долара оценка на средствата. Колко години от отлични бъдещи приходи би отнело да  
„предположим“, че факторът на средствата под формата на дивиденти или измерими акти 
ви? 
Краткосрочен резултат: В края на 1969 пазарът очевидно помисли по-решително за пер- 
спективи на приходите на „Болница“, отколкото на „Дом“, откакто това даде на предишно- 
то почти два пъти мултипликатора на същинското. Както се случи,предпочитаното издание 
показа микроскопичен упадък в приходите в 1970, докато „Дом“ „се завъртя“ в респектира 
щите 8% печалба. Пазарната цена на „Болница“ реагира определено на това едногодишно 
разочарование. Тя продаде на 32 през февруари 1971 – загуба от около 30% от нейното 
приключване в 1969 – докато „Дом“ беше заявен леко над нейното кореспондиращо ниво. 
 
Табл.18-3: Двойка 3. 
                                                                             
                           „Америкън Хоум          „Америкън Хоспитъл Съплай“ 
                           Продъктс“(Дом)1969           (Болница) 1969 



                                                                                      
Цена, Декември 31, 1969              72                      45 ½  
Брой дялове на основната          52 300 000                33 600 000 
Пазарна стойност на основната    $3 800 000 000            $1 516 000 000 
Дълг                             11 000 000                18 000 000 
Обща капитализация на пазара     3 811 000 000             1 534 000 000 
„Стойност по книга“ за дял                $5.73                   $7.84 
Продажби                     $1 193 000 000              $446 000 000 
Чист доход                       123 300 000                25 000 000 
Заработено от дял, 1969                  $2.32                    $ .77 
Заработено от дял, 1964                   1.37                     . 31 
Заработено от дял, 1959                    .92                     . 15 
Текуща дивидентна норма                 1.40                     . 24 
Дивиденти от:                      1919                     1947 
Съотношения: 
   Цена/Приходи                   31.0х                     58.5х 
   Цена/“Стойност по книга“         1250.0%                   575.0% 
Дивидентен доход                   1.9%                     0.55% 
   Чисто/Продажби                  10.7%                    5.6% 
   Приходи/Стойност по книга         41.0%                    9.5% 
   Текущи активи/пасиви              2.6х                     4.5х 
Растеж в приходите от дял 
   1969 срещу 1964                   + 75%                   + 142% 
   1969 срещу 1959                   +161%                   +405% 
                                                                                  
 
Двойка 4: „Ейч енд Ар Блок Инк.“ (обслужване на данък доход) и „Блу Бел“Инк. (произво- 
дител на работно облекло, униформи и т.н.). 
 
Тези компании са относително „новобранци“ за Нюйоркската фондова борса, където те 
представят две много различни насоки на успешни истории. „Блу Бел“ пое по трудния път 
във високо конкурентна индустрия, в която евентуално тя стана най-големият фактор. Ней- 
ните приходи са се изменили по някакъв начин с условията на индустрията,но техният ръст 
от 1965 е бил впечатляващ. Операциите на компанията ни връщат в 1916 и нейният продъ- 
лжителен дивидентен запис до 1923. В края на 1969 фондовият пазар показа никакъв енту- 
сиазъм за това издание, даващо съотношение „цена/приходи“ от само 11, срещу около 17 
за „Ес енд Пи“ съставен индекс. 
Контрастно, възходът на „Ейч енд Ар Блок“ е бил метеоричен. Нейните първи публикувани 
фигури датират само от 1961, в която година тя „заработи“ 83 000 долара от нейните прихо 
ди от 610 000 долара. Но осем години по-късно, към датата на нашето сравнение, нейните 
приходи „набъбнаха“ до 53.6 млн.долара и нейните чисти до 6.3 млн.долара. По онова вре 
ме отношението на фондовия пазар към този чудесен представител не показаха нищо по- 
малко от ентусиазъм. Цената от 55 при затварянето на 1969 беше повече от 100 пъти пос- 
ледните 12-месечни докладвани приходи, което, разбира се, означава, че бяха най-голе- 



мите към датата. Агрегираната пазарна стойност от 300 млн.долара за изданието на акци- 
ята беше близо 30 пъти измеримите активи зад дяловете. Това беше почти нечуто в анали- 
те на сериозните оценки на фондовия пазар. ( По онова време „Ай Би Ем“ продаваше на 
около 9 пъти и „Ксерокс“ на около 11 пъти стойността по книга. ) Нашата таблица 18-4 пока 
зва в доларови фигури и съотношения изключителността в сравнителните оценки на„Блок“ 
и „Блу Бел“. Наистина, „Блок“ показа два пъти рентабилността на „Блу Бел“ за долар капи- 
тал, и нейният процентен ръст в приходите през последните пет години (от практически 
нищо) беше много по-висок. Но като фондово предприятие, „Блу Бел“ продаваше за по-ма 
лко от една трета общата стойност на „Блок“, макар че „Блу Бел“ правеше четири пъти по- 
вече бизнес, печелейки 2 ½ пъти за своята акция, имаше 5 ½ пъти повече в измерими инве 
стиции, и даде девет пъти дивидентния доход върху цената. 
Отбелязано заключение: Един опитен анализатор би открил голям момент за „Блок“, въп- 
лъщаваща отлични перспективи за бъдещ растеж. Той би имал някакви съмнения относно 
опасността от сериозна конкуренция в областта на обслужването данък върху дохода, зас- 
лепен от хубавата възвращаемост на капитала, реализирана от „Блок“. Но вярващият в 
продължителен успех на подобни компании, като „Ейвън Продъктс“ във високо конкурен- 
тни области, би се поколебал да предскаже бързо издигане на кривата на „Блок“. Неговата 
основна концепция би била просто дали 300 млн. оценка за компанията не е била вече на- 
пълно оценена и вероятно надценена изобщо, което би могло оправдано да се очаква от  
този отличен бизнес. Контрастно, анализаторът трябва да е имал малко затруднение в пре 
поръчването на „Блу Бел“ като една хубава компания, доста консервативно оценена. 
Последица/резултат към март 1971. 1970, близка до паниката, „хлопна“ една четвърт от 
цената на „Блу Бел“ и около една трета от онази на „Блок“. И двете после „се свързаха“ с 
изключително възстановяване на основния пазар. Цената на „Блок“ скочи до 75 през фев- 
руари 1971, но „Блу Бел“ напредна определено повече – към еквивалента на 109 ( след 
3-за-2 сплит ). Ясно, „Блу Бел“ доказа по-добро купуване, отколкото „Блок“, както е в края 
на 1969. Но фактът, че „Блок“ беше способен да напредне с някакви 35% от онази инфлаци 
онна стойност, отбелязва колко анализатори и инвеститори трябва да продадат добри ком 
пании „кратко“ – или чрез дума, или чрез действие – без значение колко „високо“ заявка- 
та може да изглежда.  
 
Табл.18-4: Двойка 4. 
                                                                                  
                          „Ейч енд Ар Блок“               „Блу Бел“ 
                               1969                       1969 
                                                                             
Цена, Декември 31, 1969            55                        49 ¼  
Брой дялове от основната        5 426 000                   1 802 000 
Пазарна стойност на основната   $298 000 000                $89 500 000 
Дълг                             -                       17 500 000 
Обща капитализация на пазара    298 000 000                107 000 000 
„Стойност по книга“ за дял          $1.89                      $34.54 
Продажби                    $ 53 600 000                 $202 700 000 
Чист доход                       6 380 000                  7 920 000 



Заработено от дял,1969          $51 (октомври)                   $4.47 
Заработено от дял,1964                   .07                     2.64 
Заработено от дял,1959                    -                      1.80 
Текущо дивидентно ниво                  .24                     1.80 
Дивиденти от:                     1962                       1923 
Съотношения: 
   Цена/Приходи                 108.0х                       11.2х 
   Цена/Стойност по книга          2920%                      142% 
   Дивидентен доход                0.4%                       3.6% 
   Чисто/Продажби                11.9%                        3.9% 
   Приходи/Стойност по книга         27%                       12.8% 
   Текущи активи/пасиви             3.2х                        2.4х 
   Работен капитал/Дълг            без дълг                      3.75х 
Растеж в приходите от дял 
   1969 срещу 1964                 +630%                       +68% 
   1969 срещу 1959                   -                         +148% 
                                                                                   
*Обобщавайки конверсия на преференциални акции. 
 
Двойка 5: Международни аромати и съставки (аромати и т.н.) и „Интернешънъл Харвестър 
Ко.“ (производител на камиони, селскостопанска техника, строителна техника).  
Това сравнение би трябвало да носи повече от една изненада. Всеки знае за „Интернешъ- 
нъл Харвестър“, един от 30-те гиганта в „Дау Джоунс“. Колко от нашите читатели са чували 
дори за „Интернешънъл Флейвърс енд Фрагрансиз“, съседът на „Харвестър“ в Нюйоркска- 
та фондова борса? Още, „Флейвърс“всъщност продаваше в края на 1969 за по-висока агре- 
гирана пазарна стойност, отколкото „Харвестър“ – 747 млн.долара срещу 710 млн.долара. 
Това е още по-удивително, когато някой отбеляза, че „Харвестър“ имаше 17 пъти акционе- 
рния капитал на „Флейвърс“и 27 пъти годишните продажби. Всъщност, само три години 
преди това, нетните приходи на „Харвестър“ са били по-големи от продажбите на „Флей- 
върс“ в 1969! Как тези изключителни диспропорции се развиха? Отговорът лежи в двете 
магически думи: рентабилност и растеж. „Флейвърс“ направи забележително показване в 
двете категории, докато „Харвестър“ остави всичко в сферата на желанията. 
Историята е разказана в табл. 18-5. Тук ние откриваме „Флейвърс“ със сензационна печал- 
ба от 14.3% от продажби (преди данък върху дохода фигурата беше 23% ), сравнено с 2.6% 
за „Харвестър“. Подобно, „Флейвърс“ беше спечелила 19.7% от капитала от акции срещу 
неадекватни 5.5%, заработени от „Харвестър“. В продължение на пет години нетните при- 
ходи на „Флейвърс“ почти се бяха удвоили, докато онези на „Харвестър“ практически стоя- 
ха едни и същи. Между 1969 и 1959 сравнението прави подобен прочит. Тези разлики в 
представянето произведоха типична дивергенция в оценката на фондовия пазар. „Флей- 
върс“ продаде в 1969 при 55 пъти своите последни докладвани приходи, а „Харвестър“ – 
при само 10.7 пъти. Кореспондиращо, „Флейвърс“ беше оценен на 10.4 пъти своята „стой- 
ност по книга“, докато „Харвестър“ продаваше при 41% отстъпка от своята нетна стойност. 
Коментар и заключения: Първото нещо, което трябва да отбележим е, че пазарният успех 
на „Флейвърс“ беше базиран първоначално върху развитието на неговия централен биз- 



нес, и не включи никакви „корпоративни завъртания“ и сделки, програми за сливане, те- 
жки капитализационни структури, и други подобни практики на Уолстрийт от последните 
години. Компанията се беше концентрирала върху своето извънредно печелившо плетене, 
и това е всъщност цялата нейна история. Записът на „Харвестър“ повдига комплект от въп- 
роси, но тези също нямат нищо (общо) с „високо финансиране“. Защо толкова много голе- 
ми компании са станали относително нерентабилни дори по време на много години на ос- 
новен просперитет? Какво е предимството на правенето на повече от 2 ½ билиона долара 
от бизнеса, ако предприятието не може да спечели достатъчно да оправдае инвестициите 
на акционерите? Не е наша работа да предписваме разрешаването на този проблем. Но 
ние считаме, че не само мениджмънтът, но и акционерите трябва да имат съзнанието, че 
проблемът съществува, и че той изисква най-добрите „мозъци“ и най-добрите възможни 
усилия да са свързани с него.  
От гл.т. на селекцията на основни акции, никакво издание не би могло да „посрещне“ на- 
шите стандарти за оправдано атрактивна, и умерено оценена инвестиция. „Флейвърс“ бе- 
ше типично успешна и брилянтна, но и високо оценена компания. „Харвестър“ показа тол- 
кова непостоянство, за да стане наистина атрактивна, дори и при нейната дисконтирана  
цена. (Несъмнено налице бяха по-добри стойности на разположение в обосновано оценен 
клас.) 
Резултат към 1971: Ниската цена на „Харвестър“ в края на 1969 защити от голям по-ната- 
тъшен упадък в лошия период на 1970. Тя загуби само 10% повече. „Флейвърс“ се доказа  
като по-уязвима и „се срина“ до 45, загуба от 30%. В последващия подем и двете „напред- 
наха“, доста над тяхното приключване в 1969, но „Харвестър“ скоро „западна“ до ниво 25. 
 
Табл.18-5: Двойка 5. 
                                                                                 
                             IFF („Флейвърс“)       „Интернешънъл Харвестър“ 
                                 1969                      1969 
                                                                                 
Цена, Декември 31, 1969              65 ½                      24 ¾  
Брой на дяловете от основната      11 400 000                  27 329 000 
Паз.стойност на основната         $747 000 000               $710 000 000 
Дълг                              4 000 000                313 000 000 
Обща капитализация на пазара      751 000 000                1023 000 000 
„Стойност по книга“ за дял              $6.29                      $41.70 
Продажби                       $94 200 000               $2652 000 000 
Чист доход                        13 540 000                  63 800 000 
Заработено от дял, 1969                  $1.19                      $2.30 
Заработено от дял, 1964                    .62                       3.39 
Заработено от дял, 1959                    .28                       2.83 
Норма на текущ дивидент                   .50                       1.80 
Дивидент от:                        1956                      1910 
Съотношения: 
   Цена/Приходи                    55.0х                      10.7х 
   Цена/Стойност по книга            1050.0%                    59.0% 



   Дивидентен доход                   0.9%                     7.3% 
   Чисто/Продажби                    14.3%                     2.6% 
   Приходи/Стойност по книга           19.7%                     5.5% 
   Текущи активи/пасиви                 3.7х                     2.0х 
   Работен капитал/дълг                голямо                    1.7х 
   Лихва заработена                      -           (преди данък) 3.9х   
Растеж в приходите от дял 
   1969 срещу 1994                     +93%                      +9% 
   1969 срещу 1959                    +326%                     +39% 
                                                                                     
 
Двойка 6: „МакГроу Едисън“ (обществена полезност и оборудване; дом.стоки) 
        „МакГроу – Хил“ Инк.(книги, филми, системи за инструктаж; издатели на 
списания и вестници; информационни услуги ). 
Тази двойка с толкова подобни имена, която ще наричаме „Едисън“ и „Хил“ – са две голе- 
ми и успешни предприятия в коренно различни области. Ние сме избрали декември 1968 
като дата на нашето сравнение, разработено в табл.18-6. Изданията се продаваха на приб- 
лизително същата цена, но поради голямата капитализация на „Хил“, тя беше оценена на 
около 2 пъти общата фигура на другата. Разликата би трябвало да представи нещо изнена- 
дващо, откакто „Едисън“ имаше около 50% по-високи продажби и за първото тримесечие 
по-високи нетни приходи. Като резултат, ние откриваме, че ключовото съотношение – му- 
лтипликатор на приходите – беше повече от два пъти по-голям и за „Хил“, и за „Едисън“. 
Този феномен като че ли е главно чрез наличието на силен ентусиазъм и частично изло- 
жен на пазара към дялове на издателски компании, няколко от които бяха представени за 
публично търгуване в късните 60-те. Всъщност, към края на 1968 беше очевидно, че този  
ентусиазъм беше преодолян. Дяловете на „Хил“ бяха продавани на 56 в 1967, повече от 40 
пъти току-що докладваните приходи за 1966. Но малък срив се появи в 1967 и по-нататъ- 
шен упадък в 1968. Така текущият висок мултипликатор от 35 беше приложен към компа- 
ния, която беше вече показала 2 години на печалби. Въпреки това акцията беше още оце- 
нена на повече от 8 пъти нейните измерими активи, отбелязващи компонент на средствата 
от близко до билион долара! По този начин цената като че ли илюстрираше – по известна- 
та фраза на Д-р Джонсън – „Триумф на надеждата над опита“. 
Контрастно, „МакГроу Едисън“ като че ли беше заявена на оправдана цена по отношение 
на (високото) общо пазарно ниво и цялостното представяне на компанията и финансовата 
й позиция. 
Резултат към ранната 1971: Упадъкът в приходите на „Мак Гроу- Хил“ продължи от 1969 
до 1970, падащи до 1.02 долара, и после до 0.82 долара за дял. През май 1970 нейната це- 
на страдаше от „опустошително разрушение“ до 10 – по-малко от една пета от фигурата 2 
години преди това. Тя имаше добро „възстановяване“ след това, но високото от 24 през  
май 1971 беше още само 60% от „затварящата цена“ от 1968. „МакГроу Едисън“ даде по- 
добър резултат за себе си – западайки от 22 в 1970 и възстановявайки се напълно до 41 ½  
през май 1971. 
„МакГроу – Хил“ продължава да бъде силна и просперираща компания. Но нейната „цено- 
ва история“ подсилва – както става в много други случаи – спекулативните рискове в подо- 



бни акции, създадени от Уолстрийт чрез неговите недисциплинирани вълни на оптимизъм 
и песимизъм.  
 
Табл.18-6: Двойка 6. 
                                                                                  
                               „МакГроу Едисън“       „Мак Гроу – Хил“ 
                                    1968                  1968 
                                                                              
Цена, Декември 31, 1968                 37 5/8                39 ¾  
Брой дялове от основната              13 717 000            24 200 000 
Пазарна оценка на основната         $527 000 000          $962 000 000 
Дълг                                 6 000 000           53 000 000 
Обща капитализация на пазара         533 000 000          1015 000 000 
„Стойност по книга“ за дял                 $20.53              $5.00 
Продажби                         $568 600 000          $398 300 000 
Чист доход                           33 400 000            26 200 000 
Заработено от дял, 1968                    $2.44               $1.13 
Заработено от дял, 1963                     1.20                 .66 
Заработено от дял, 1958                     1.02                 .46 
Текуща дивидентна норма                   1.40                 .70 
Дивидент от:                           1934                 1937 
Съотношения: 
   Цена/Приходи                       15.5х                 35.0х 
   Цена/Стойност по книга               183%                 795% 
   Дивидентна печалба                   3.7%                 1.8% 
   Чисто/Продажби                      5.8%                 6.6% 
   Приходи/Стойност по книга            11.8%                 22.6% 
   Текущи активи/пасиви                  3.95х                 1.75х 
   Работен капитал/Дълг                голямо                  1.75х 
Растеж в приходите от дял 
   1968 срещу 1963                     +104%                 +71% 
   1968 срещу 1958                     +139%                +146% 
                                                                                        
*Обобщавайки конверсия на преференциалната акция. 
 
Двойка 7: „Нешънъл Дженъръл Корп.“ (голям конгломерат) и „Нешънъл Престоу Индъст- 
         риз“ (различни електроуреди, артилерийски съоръжения). 
Тези две компании предизвикват сравнение главно, защото са толкова различни. Нека ги 
наречем „Дженъръл“ и „Престоу“. Ние сме избрали края на 1968 за нашето изследване, 
защото записките за „Дженъръл“ в 1969 направиха фигурите за онази година толкова тру- 
дни за разбиране (имащи повече от една интерпретация). Пълният „аромат“ на дейности- 
те на „Дженъръл“ не може да бъде „подправен“ предишната година, но това беше вече  
конгломерат, достатъчен за вкуса на всеки. Кондензираното описание в Наръчника за ак- 
ции е: „национална театрална верига; кинофилми и тв продукция; спестявания и заеми – 



оценка; книгоиздаване“. Към което би могло да се прибави после, и по-късно, „застрахова 
не, инвестиционно банкиране, записи, издаване на музика, компютризирани услуги, нед- 
вижими имоти – и 35% от „Пърформънс Систъмс Инк.“ (името наскоро се промени от 
„Мини Пърлс Чикън Систъм Инк.“). 
„Престоу“ също беше последвала диверсификационна програма, но в сравнение с „Дженъ 
ръл“, това беше наистина по-умерено. Стартирането като водещ производител на тендже- 
ри под налягане, тя се беше разпростряла в различни други домакински и електрически  
уреди. Доста различно, също, тя взе определен брой договори в артилерията за американ- 
ското правителство. Нашата табл.18-7 сумира показаното от компаниите в края на 1968.  
Капиталовата структура на „Престоу“ беше толкова проста, колкото би могло – нищо освен 
1 478 000 дяла от основна акция, продавани на пазара за 58 млн.долара. Контрастиращо, 
„Дженъръл“ имаше повече от два пъти повече дялове от основната, плюс издание от пре- 
ференциално конвертируемо, плюс три издания от гаранции на акции, издадени за огром- 
но количество от основната, плюс конвертируемо боново издание (точно дадено за размя- 
на за акция на застрахователна компания), плюс добра сума от неконвертируеми бонове. 
Всичко това, прибавено към пазарна капитализация от 534 млн.долара, неброейки изда- 
ния от конвертируеми бонове, и 750 млн.долара, включващи подобно издание. Въпреки 
извънредно голямата капитализация на „Нешънъл Дженъръл“, тя всъщност имаше напра- 
вен определено по-малък брутен бизнес, отколкото „Престоу“ в техните фискални години, 
и беше показала само 75% от чистия доход на „Престоу“. 
Определянето на истинската пазарна стойност на основната акция на „Дженъръл“ предста 
вя един интересен проблем за анализаторите на сигурността и има важни приложения за 
всеки, заинтересуван от акцията на каквато и да е база по-сериозно, отколкото хазарта /ха- 
зартната игра. Относително малките 4 ½ конвертируеми преференциални могат да бъдат 
ясно да се погрижат чрез обобщаване нейната/тяхната конверсия в основна, когато послед 
ната продава на подходящо пазарно ниво. Това сме направили в табл.18-7. Но гаранциите 
изискват различно третиране. При калкулиране на „пълното размиване“ като база, компа- 
нията обобщава упражнение на всички гаранции, и приложението към пенсионирането (и 
оттеглянето на дълга), плюс употребата на баланса да купува в основни на пазара. Тези 
обобщения всъщност произведоха никакъв ефект върху приходите от дял в календарната 
1968 – които бяха докладвани като 1.51 долара едновременно преди и след позволяване- 
то на „размиване“. Ние определяме това третиране като нелогично и нереалистично. Как- 
то ние виждаме, гаранциите представят част от пакета на основната акция и тяхната паза 
рна стойност е част от ефективната пазарна стойност на основната акция(частта от нея) 
от капитала. (Вижте нашата дискусия по тази точка на стр.415 горе – англ.текст). Та- 
зи проста техника на добавяне на пазарната цена на гаранциите към онази на основната 
има радикален ефект върху показването на „Нешънъл Дженъръл“ в края на 1968, както се 
вижда от калкулацията в табл.18-7. Всъщност истинската пазарна цена на основната акция 
„се обръща“ да бъде повече от два пъти заявената фигура. Оттук истинският мултиплика- 
тор на приходите от 1968 е повече от удвоен – до абсурдна фигура от 69 пъти. Общата па- 
зарна стойност на „еквивалентите на основната акция“ тогава става 413 млн.долара, което 
е повече от три пъти измеримите активи, показани затова. 
Тези фигури, както са представени, са по-аномални, когато сравнение се прави с онези на 
„Престоу“. Някой се сети да попита как би могло „Престоу“ да бъде оценена на само 6.9  



пъти своите текущи приходи, когато мултипликаторът за „Дженъръл“ беше почти 10 пъти 
по-голям. Всички съотношения на „Престоу“ са доста удовлетворяващи – растежните фигу- 
ри подозрително също , наистина. Това, което имаме предвид, е, че компанията несъмне- 
но беше печеливша, отчетено от нейната военна работа, и акционерите би трябвало да бъ- 
дат подготвени за някакъв спад в печалбите в условията на мир. Но, според баланса, „Пре- 
стоу“ посрещна изискванията на плавно и оправдано оценено инвестиране, докато „Дже- 
нъръл“ имаше „всички обици на ухото“ от типичното за конгломерата в късните 60-те – пъ- 
лна с корпоративни уреди/приспособления и грандиозни ходове, но страдаща от липса на 
същински стойности зад пазарните заявки. 
Резултат/последица: „Дженъръл“ продължи своята диверсификационна политика в 1969 
С някакво увеличение на нейния дълг. Но това отнема ентусиазирани записки на милиони 
главно в стойността на нейната инвестиция в сделката с „Мини Пърл Чикън“. Финалните  
фигури показаха загуба от 72 млн.долара преди данъчния кредит и 46.4 млн.долара след 
данъчния кредит. Цената на дяловете падна до 16 ½ в 1969 и беше ниско на 9 в 1970 (само 
15% от нейното високо ниво от 60 през 1968).Приходите за 1970 бяха докладвани като 2.33 
долара за дял, и цената се възстанови до 28 1/3 в 1971. „Нешънъл Престоу“ повиши своите 
приходи от дял по някакъв начин едновременно в 1969 и 1970, маркирайки 10 години на  
непрекъснат растеж на печалбите. Въпреки това, нейната цена „се срина“ до 21 ½ в 1970. 
Това беше една интересна фигура, тъй като беше по-малко от четири пъти последните док- 
ладвани приходи, и по-малко от нетните текущи активи на разположение на акцията по то- 
ва време. Късно в 1971, ние намираме цената на „Нешънъл Престоу“ 60% по-висока на 34, 
но съотношенията са все още стартови. Увеличеният работен капитал е все още около теку 
щата цена, което обърнато е само 5 ½ пъти последните докладвани приходи. Ако инвести- 
торът би могъл да открие десет подобни издания, за диверсификация, той би могъл да бъ- 
де сигурен в удовлетворяващи резултати. 
 
Табл.18-7: Двойка 7. 
                                                                                  
                                „Нешънъл Дженъръл“    „Нешънъл Престоу“ 
                                        1968                1968 
                                                                               
Цена, Декември 31, 1968                     44 ¼                38 5/8  
Брой дялове от основната                 4 330 000              1 478 000 
Пазарна оценка на основната            $192 000 000            $58 000 000 
Допълнителна пазарна стойност           221 000 000                - 
   на 3 издания гаранции 
Обща оценка на основна и гаранции        413 000 000                - 
Старши издания                         121 000 000                - 
Обща капитализация на пазара             534 000 000            58 000 000 
Пазарна цена на основната акция,              98                    - 
   нагласена за гаранции 
Стойност по книга на основната               $31.50                $26.30 
Продажби и приходи                     117 600 000           152 200 000 
Чист доход                                6 121 000             8 206 000 



Заработено от дял, 1968                 $1.42(декември)            $5.61 
Заработено от дял, 1963                   .96(септември)             1.03 
Заработено от дял, 1958                   .48(септември)              .77 
Норма на текущ дивидент                  .20                        .80 
Дивидент от:                               1964                  1945 
Съотношения: 
   Цена/Приходи                         69.0х                     6.9х 
   Цена/Стойност по книга                310.0%                   142.0% 
Дивидентен доход                          .5%                     2.4% 
   Чисто/Продажби                        5.5%                     5.4% 
   Приходи/Стойност по книга               4.5%                    21.4% 
   Текущи активи/пасиви                   1.63х                     3.4х 
   Работен капитал/Дълг                    .21х                   без дълг 
Растеж в приходи от дял 
   1968 срещу 1963                        +48%                   +450% 
   1968 срещу 1960                       +195%                   +630% 
                                                                                    
*Обобщавайки конверсията на преференциалната акция. 
**Нагласено за пазарна цена на гаранции. 
 
Двойка 8: „Уитинг Корп.“ (екипировка, оборудване за съхранение на материали) и „Уил- 
кокс енд Гибс“ ( малък конгломерат ) 
Тази двойка са близки, но „без досег“ съседи на американската фондова борса. Сравнени- 
ето – в табл.18-8А – прави чудо, ако Уолстрийт е рационална институция. Компанията с по- 
малки продажби и приходи, и с половината измерими активи за основната, продаде на 
около 4 пъти агрегираната стойност на другата. По-високо оценената компания трябваше 
да докладва голяма загуба след специални разходи; тя не беше изплащала дивидент три- 
найсет години. Другата имаше дълъг запис от удовлетворяващи приходи, беше плащала 
продължителен дивидент от 1936, и понастоящем се връщаше в първоначалния лист на 
основни акции като компании с един от най-високите дивидентни доходи. Да отбележим 
по-очевидно дисхармонията в представянето на двете компании, в табл. 18-8Б, приходите 
и ценовият запис за 1961 – 1970 са добавени.  
Историята на двете компании хвърля една интересна светлина върху развитието на средно 
големите бизнеси в тази страна; в контраст, много големи компании, които главно са се по 
явили в тези страници. „Уитинг“ беше инкорпорирана в 1896, и така това ни връща назад 
поне 75 години. Струва ни се, че се е задържала напълно в бизнеса със съхраняване на ма- 
териали и е направила доста добре през декадите. „Уилкокс енд Гибс“ ни връща дори по- 
назад – в 1866 – и дълго беше позната в своята индустрия като обещаващ производител на 
индустриални шевни машини. През изминалата декада тя допусна политика на диверсифи 
кация във всякаква форма. От една страна, тя имаше изключителен брой подчинени компа 
нии (най-малко 24), произвеждащи удивително разнообразие от продукти, но от друга 
страна първоначалната конгломерация добави към величието „малки картофи“ по обичай- 
ните стандарти на Уолстрийт. 
Развитията на приходите в „Уитинг“ са определено характеризиращи нашите бизнес кон- 



цепции. Фигурите показват стабилен и определено впечатляващ ръст от 41 цента за дял в 
1960 до 3.63 долара в 1968. Но те не правят осигуряване, че подобен ръст трябва да продъ 
лжи неопределено. Последващият спад до 1.77 долара за дванайсетте месеца, завършва- 
щи януари 1971, може да е повлиян само от спада в основната/главната икономика. Но 
фондовата цена реагира в няколко „моди“, падаща около 60% от високото ниво от 1968 
(43 1/2) към приключването на 1969. Нашият анализ би отбелязал, че дяловете представи- 
ха атрактивна инвестиция като вторично издание – подходяща за предприемчивия инвес- 
титор, като част от група подобни задължения.  
Резултат: „Уилкокс енд Гибс“ показа малка работна загуба за 1970. Нейната цена падна  
драстично до ниско от 4 ½ ,възстановявайки в типична „мода“ до 9 ½ през февруари 1971. 
Би било трудно да се определи, че цената статистически е оправдана. „Уитинг“ имаше от- 
носително малък упадък, до 16 ½ в 1970. (На онази цена тя продаваше на точно около те- 
кущите активи на разположение за дяловете.) Нейните приходи се „заковаха“ на 1.85 до- 
лара за дял към юли 1971. В ранната 1971 цената напредна до 24 1/2, което като че ли бе- 
ше достатъчно оправдано , но не и повече „сделка“ по нашите стандарти.  
 
Табл.18-8А: Двойка 8. 
                                                                                
                                 „Уитинг“             „Уилкокс енд Гибс“ 
                                   1969                     1969 
                                                                             
Цена, Декември 31, 1969                17 ¼                     15 ½  
Брой дялове от основната             570 000                  2 381 000 
Пазарна стойност на основната       $10 200 000               $36 900 000 
Дълг                               1 000 000                 5 900 000 
Преференциална акция                  -                      1 800 000 
Обща капитализация на пазара       $11 200 000               $41 600 000 
Стойност по книга за дял               $25.39                     $3.29 
Продажби                        $42 200 000               $29 000 000 
                                 (октомври)                (декември) 
Чист доход преди специални           1 091 000                  347 000 
Чист доход след специални            1 091 000               def. 1 639 000 
Заработено от дял, 1969             $1.91(октомври)                 $ .08 
Заработено от дял, 1964              1.90(април)                      .13 
Заработено от дял, 1959               .42(април)                      .13 
Текуща дивидентна норма            1.50                           - 
Дивидент от:                         1954                 (никакъв от 1957) 
Съотношения: 
   Цена/приходи                     9.3х                    мн.голямо 
   Цена/Стойност по книга             70.0%                     470.0% 
   Дивидентен доход                  8.4%                        - 
   Чисто/Продажби                   3.2%                        0.1% 
   Приходи/Стойност по книга           7.5%                       2.4% 
   Текущи активи/пасиви               3.0х                        1.55х 



   Работен капитал/Дълг                9.0х                        3.6х 
Ръст в приходите от дял 
   1969 срещу 1964                    равно                понижение (спад) 
   1969 срещу 1959                    +354%                понижение (спад) 
                                                                                        
 
Табл.18-8Б:  Десетгодишен запис на цената и приходите на „Уитинг“ и „Уилкокс енд Гибс“ 
                                                                                 
                „Уитинг Корп.“                      „Уилкокс енд Гибс“ 
Година    Заработено от дял  Ценови обхват   Заработено от дял   Ценови обхват 
                                                                                   
 1970          $1.81          22 ½ - 16 ¼         $34            18 ½ - 4 ½  
 1969           2.63          37 – 17 ¾           .05            20 1/8 – 8 ¾ 
 1968           3.63          43 1/8 – 28 ¼        .35            20 1/8 – 8 1/3  
 1967           3.01          36 ½ - 25            .47            11 – 4 ¾  
 1966           2.49          30 ¼ - 19 ¼          .41              8 – 3 ¾  
 1965           1.90          20 – 18             .32             10 3/8 – 6 1/8  
 1964           1.53          14 – 8              .20              9 ½ - 4 ½  
 1963            .88          15 – 9              .13             14 – 4 ¾  
 1962            .46          10 – 6 ½            .04              19 ¾ - 8 ¼  
 1961            .42          12 ½ - 7 ¾           .03              19 ½ - 10 ½ 
                                                                                     
*Годината приключва следващия април, 30.    
 
Генерални наблюдения 
 
Изданията, използвани в тези сравнения, бяха избрани с някаква предопределеност да на- 
правим нещо специфично, и така те не могат да представят случайна секция на листа на ос 
новните акции. Също, те са лимитирани в индустриалната секция, и важните области на об 
ществените полезности, транспортните компании, и финансовите предприятия не се появя 
ват. Но те варират съответно по размер, бранша, и количествените и качествените аспекти 
с откровената идея за различни избори. 
Връзката между жена и отбелязана стойност също се различава основно от един случай до 
друг. За по-голямата част компании с по-добър ръст и по-висока рентабилност са продали 
на по-високи мултипликатори на текущите приходи – което е достатъчно логично в общи 
линии. Дали специфичните диференциали в „цена/приходи“съотношения са „оправдани“ 
от фактите, или ще бъдат повлияни от бъдещи развития, не може да се знае със сигурност. 
От друга страна, ние имаме достатъчно примери тук, в които ценностна оценка може да 
бъде достигната. Тези включват всички случаи, където налице е била голяма пазарна акти- 
вност/дейност в компании от въпросна прилежаща уместност. Такива акции не само бяха 
спекулативни – което значи рисковани – но и добра сделка на времето, когато те бяха и са 
очевидно надценени. Други издания се появиха да бъдат ценни повече от тяхната цена, би 
вайки повлияни от обратния сорт пазарно отношение – което бихме могли да наричаме 
„подспекулация“ или чрез недължим песимизъм поради „размиване“ в приходите. 



В табл.18-9 ние осигуряваме някакви данни за промените в цените на изданията, покрива- 
щи тази глава. Повечето от тях имат големи спадове между 1961 и 1962, също както и от 
1969 до 1970. Ясно е, че инвеститорът трябва да е подготвен за този тип пазарно движение  
в бъдещите фондови пазари.  
В табл.18-10 ние показваме „година до година“измененията на „Мак Гроу – Хил“основна 
акция за периода 1958 – 1970. Ще бъде посочено, че във всяка от последните 13 години це 
ната или нараства, или намалява в обхват от поне три до две от една година до следваща- 
та. (В случая на „Нешънъл Дженъръл“ флуктуации от поне тази амплитуда, едновременно 
нагоре и надолу, бяха показани във всеки двугодишен период.)  
В изучаването на лист с акции за материала в тази глава, ние бяхме впечатлени още вед- 
нъж от широката разлика между обичайните цели на анализа на сигурността и онези, кои- 
то смятаме за зависими възнаграждаващи. Повечето анализатори на сигурността опитват 
да изберат издания, които ще си дадат най-добра сметка за себе си в бъдеще, в понятия 
главно на пазарно действие, но отчитайки също развитията на приходите. Ние сме открове 
но скептични относно това дали това може да бъде направено с удовлетворяващи резулта 
ти. Нашата препоръка за работата на анализатора по-скоро би била да търси изключител- 
ни или случаи с миноритет, в които той може да формира оправдано отсъждане, че цената 
е доста под стойността. Той би трябвало да бъде способен да върши тази работа, със съот- 
ветстваща експертност; да произвежда удовлетворяващи средни резултати през годините. 
 
Табл.18-9: Някои ценови колебания на 16 основни акции (нагласени за сплитове на акции) 
         през 1970. 
                                                                                 
                            Ценови         Упадък           Упадък 
                            Обхват          1961 до          1968-69 до 
                            1936-70          1962            1970 
                                                                                 
Еър Продъктс енд Кемикълс     1 3/8 – 49       43 ¼ - 21 5/8       49 – 31 3/8 
Еър Ридъкшън                9 3/8 – 45 ¼      22 ½ - 12          37 – 16 
Америкън Хоум Продъктс       7/8 – 72         44 ¾ - 22          72 – 51 1/8  
Америкън Хоспитъл Съплай     ¾ - 47 ½         11 5/8 – 5 ¾        47 ½ - 26 ¾  
Ейч енд Ар Блок               ¼ - 68 ½             -             68 ½ - 37 1/8  
Блу Бел                      8 ¼ - 55         25 – 16            44 ¾ - 26 ½  
Интернешънъл Флейвърс       4 ¾ - 67 ½         8 – 4 ½           66 3/8 – 44 7/8  
   енд Фрагрансиз 
Интернешънъл Харвестър       6 ¼ - 53         28 ¾ - 19 ¼         38 ¾ - 22 
Мак Гроу – Едисън             1 ¼ - 46 ¼       24 3/8 – 14         44 ¾ - 21 5/8  
Мак Гроу – Хил                1/8 – 56 ½       21 ½ - 9 1/8        54 5/8 – 10 ¼  
Нешънъл Дженъръл            3 5/8 – 60 ½     14 7/8 – 4 ¾ б       60 ½ - 9 
Нешънъл Престоу Индъстриз     ½ - 45          20 5/8 – 8 ¼        45 – 21 ½  
Риъл Истейт Инвестмънт Тръст   10 ½ - 30 ¼       25 1/8 – 15 ¼       30 ¼ - 16 3/8  
Риълти Екуитиз (Ню Йорк)       3 ¾ - 47 ¼        6 7/8 – 4 ½         37 ¾ - 3 
Уитинг                       2 7/8 – 43 3/8    12 ½ - 6 ½          43 1/8 – 16 ¾  
Уилкокс енд Гибс              4 – 20 5/8        19 ½ - 8 ½          20 3/8 – 4 ½    



                                                                                    
*Високо и ниско едновременно в 1970. (а) 
**1959 до 1960 (б) 
 
Табл.18-10:  Големи „от година на година“изменения / колебания на „Мак Гроу – Хил“, 
           1958 – 1971 а 
                                                                                    
    От               До             Покачвания            Спадове  
                                                                               
   1958             1959              39 – 72                 
   1959             1960              54 – 109 ¾  
   1960             1961              21 ¾ - 43 1/8      
   1961             1962              18 ¼ - 32 ¼            43 1/8 – 18 ¼  
   1963             1964              23 3/8 – 38 7/8      
   1964             1965              28 3/8 – 61        
   1965             1966              37 ½ - 79 ½    
   1966             1967              54 ½ - 112 
   1967             1968                                   56 ¼ - 37 ½  
   1968             1969                                   54 5/8 – 24 
   1969             1970                                   39 ½ - 10 
   1970             1971              10 – 24 1/8  
                                                                                      
а Цените не са нагласени за сплитове на акцията.  
 
Коментар върху Глава 18: 
 
„Това, което е било, е това, което ще бъде; и това, което е направено, е, че ще бъде напра- 
вено; и „няма нищо ново под Слънцето“. Има ли нещо, за което може да се каже: „Виж, то- 
ва е нещо ново!“ ? Това вече е било в стари времена, които са били преди нас.“ 
                                       Еклесиаст – I : 9-10 
 
Нека осъвременим класическите записки на Греъм за осемте двойки компании, използвай 
ки същата „сравнение и контраст“техника, която той въведе в своите лекции в „Кълъмбиа 
Бизнес Скуул“ и „Ню Йорк Институт ъф Файнънс“. Имайте предвид, че тези обобщения опи 
сват тези акции само в специфицираните времена. Евтините акции могат по-късно да ста- 
нат надценени; скъпите акции могат да поевтинеят. В някаква точка от „живота си“, почти 
всяка акция е „сделка“; в друго време тя ще е скъпа. Макар че има и добри, и лоши компа- 
нии, налице няма такова нещо,като „добра акция“; има само добри цени на акцията, кои- 
то „идват и си отиват“. 
Двойка 1: „Циско“ и „Сиско“ 
На 27 март, 2000, „Циско Систъмс Инк.“ стана най-ценната корпорация в света и нейната  
акция удари 548 билиона долара обща стойност. „Циско“, която произвежда оборудване, 
управляващо данни през Интернет, първо продаде своите дялове на обществото само 10 
години по-рано. Ако беше купил акцията на „Циско“ и я беше задържал, ти би спечелил пе 



чалба, граничеща с типографска грешка на луд човек: 103.697% или 217% средна годишна 
възвращаемост. През нейните четири предишни фискални тримесечия, „Циско“ беше гене 
рирала 14.9 билиона долара в приходи и 2.5 билиона долара в печалби. Акцията се търгу- 
ваше при 219 пъти нетният доход на „Циско“, едно от най-високите съотношения „цена /  
приходи“, някога съответстващо на голяма компания.  
После беше „Сиско Корп.“, която доставя храна за институционални кухни/столове, и беше  
публично търгувана в продължение на 30 години. През своите последни тримесечия (чети- 
ри), „Сиско“ обслужи до 17.7 билиона долара в приходи – почти 20% повече от „Циско“-но 
само 457 млн.долара в чист доход. С пазарна стойност от 11.7 билиона долара, „Сиско“-дя- 
ловете се търгуваха на 26 пъти приходите, доста под пазарното средно Р/Е – съотношение 
от 31. 
Игра на асоциации с типичния инвеститор може да е следната: 
Въпрос: Кои са първите неща, които „изплуват“ в главата ти, когато казваме „Циско“? 
Отговор: Интернет…индустрия на бъдещето…велика акция…гореща акция… Мога ли, мо- 
ля, да купя такава преди да скочи още повече? 
Въпрос: А относно „Сиско“? 
Отговор: Камиони за доставка…Сукоташ… „Слопи Джоунс“…овчарска салата…училищна 
храна…болнична храна…Не, благодаря, не съм вече гладен. 
Добре е разработено, че хората често сравняват менталната стойност на акции, базирайки 
се широко на емоционалната представа, която компаниите предизвикват. 
Но интелигентният инвеститор винаги копае по-дълбоко.Тук е, каквото скептичният поглед 
върху „Циско“ и „Сиско“, върху техните финансови доклади показва: 
*Повечето от ръста на „Циско“ в приходи и печалби дойде от сливания.  
От септември само, „Циско“ беше отделил 10.2 билиона долара да купува 11 други фирми. 
Как би могло толкова много компании да бъдат съчетани заедно толкова бързо? Също, гру 
бо една трета от печалбите на „Циско“ през изминалите 6 месеца не дойдоха от нейните 
бизнеси, а от „данъчни почивки“ върху опции за акцията, упражнени от нейните управлява 
щи и заети. И „Циско“ беше спечелила 5.8 билиона долара, продавайки инвестиции; после 
купила 6 билиона долара повече. Беше ли интернет-компания или взаимен фонд? Какво 
ако онези „инвестиции“ спряха да вървят нагоре? 
*“Сиско“ също беше придобила няколко компании през същия период – но платила само 
около 130 млн.долара. Опциите на акцията за „вътрешните хора“ на „Сиско“ възлизаха са- 
мо на около 1.5% от дяловете; срещу 6.9% при „Циско“. Ако те осребряха техните опции, 
печалбите за дял биха били „размити“ много по-малко отколкото тези на „Циско“. И „Сис- 
ко“ беше повишила своя тримесечен дивидент от девет цента в дял на 10; „Циско“ не из- 
плащаше дивидент. 
Накрая, както професорът по финанси от Уортън Джереми Сийгъл отбеляза, няма компа- 
ния, толкова голяма като „Циско“, която да е била способна да нарасне достатъчно бързо, 
оправдавайки съотношението „цена/приходи“ над 60 – нека оставим, че е Р/Е –съотноше- 
ние над 200. Веднъж след като компанията стане гигант, нейният ръст трябва да се намали 
– или тя ще приключи, „изяждайки света“. Великият американски сатирик Амброуз Биърс 
свърза думата да опише две неща, които са отделни и не могат да съществуват заедно. Ко- 
мпанията може да е гигант, или тя може да има гигантско Р/Е – съотношение, но двете за- 
едно са несъвместими. 



„Колелата в колесницата на „Циско“ скоро спряха.“ Първо, в 2001 дойде 1.2 билиона дола- 
ра разход за „реструктуриране“ на онези сливания. През следващите 2 години, 1.3 билио- 
на долара в загуби от „онези инвестиции“ изтекоха. От 2000 до 2002 акцията на „Циско“ за 
губи три четвърти от своята стойност. „Сиско“, в същото време, запази печалбите, и акция- 
та спечели 56% през същия период (вж.фиг. 18-1). 
Фигура 18-1:  „Циско“ срещу „Сиско“.  
                                                                                                             
                                  2000             2001             2002                                                   
„Циско“ 
Обща възвращаемост (%)              - 28.6           - 52.7              - 27.7 
Нетни печалби (в млн.долари)           2668          - 1014               1893 
„Сиско“ 
Обща възвращаемост (%)               53.5            - 11.7              15.5 
Нетни печалби (в млн.долари)            446             597               680 
                                                                                    
Забележка: Обща възвращаемост за календарна година; нетни печалби за фискална го- 
          дина. 
Източник: www.morningstar.com 
 
Двойка 2: „Яху“! И Юм“! 
 
На 30 ноември 1999, акцията на „Яху Инк.“ приключи на 212.75 долара, нагоре 79.6%, отка- 
кто започна годината. Към 7 декември акцията беше на 348 долара – 63.6% печалба в пет  
търговски дни. „Яху“ запази ентусиазъм заедно с края на годината – приключвайки на 
432.687 на 31 декември. В един отделен месец, акцията беше се повече от удвоила, пече- 
лейки грубо 58 билиона долара, за да достигне обща пазарна стойност от 114 билиона до- 
лара.  
В предните 4 тримесечия, „Яху“ беше скочила нагоре 433 млн.долара в приходи и 34.9 млн 
долара в чист доход. Така акцията на „Яху“ беше оценена сега на 263 пъти приходите и 
3264 пъти печалбите. ( Помнете, че Р/Е – съотношение много над 25 прави Греъмова гри- 
маса! ) 
Защо „Яху“ вървеше нагоре? След като пазарът затвори на 30 ноември, „Ес енд Пи“ обяви, 
че ще добави „Яху“ към своите „Ес енд Пи“500 на 7 декември. Това би направило „Яху“ за- 
дължително задържаща индексни фондове и други големи инвеститори – и че внезапното 
повишаване в търсенето сигурно ще придвижи акцията дори по-високо, поне временно. 
С някакви 90% от „Яху“-акция в ръцете на работещите, фирмите за венчърен капитал, и дру 
ги ограничени собственици, просто частица от дяловете, които биха могли да се търгуват. 
Така хиляди хора купиха акцията само защото знаеха, че другите хора ще я купят – и цена- 
та не беше обект.  
В същото време „Юм“ започна да запада. Бившата дивизия на „Пепси Ко.“,която стартира 
хиляди от столовете на „Кентъки Фрайд Чикън“, „Пица Хът“ и „Тако Бел“. „Юм“ беше про- 
извела 8 билиона долара в приходи през предходните 4 тримесечия, в които тя спечели 
633 млн.долара – правейки това повече от 17 пъти размера на „Яху“. Още, пазарната стой- 
ност на акцията на „Юм“в края на 1999, беше само 5.9 билиона долара, или 1/19 от капита 
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лизацията на „Яху“. На тази цена, акцията на „Юм“ продаваше на точно над девет пъти пе- 
чалбите и само 73% от нейните приходи. 
Както Греъм обичаше да казва, в кратък период пазарът е „гласуваща машина“, а в дълго- 
срочен план е „машина за повдигане на тежести“. „Яху“ спечели в контекста на краткосро- 
чната популярност. Но в края, нейните печалби по своята същност, рядко ги имаше. Вед- 
нъж след като пазарът спря „да гласува“, и започна да „вдига тежести“, скалите се насочи- 
ха/натежаха към/в полза на „Юм“. Нейната акция скочи 25.4% от 2000 до 2002, докато„Яху 
загуби 92.4% кумулативно: 
 
Фигура 18-2:  „Яху“ и „Юм“ 
                                                                                  
                                 2000            2001           2002 
                                                                             
„Яху“ 
Обща възвращаемост (%)            - 86.1            - 41.0           - 7.8 
Нетни печалби (млн.$)                 71             - 93             43 
„Юм“ 
Обща възвращаемост (%)            - 14.6             49.1           - 1.5 
Нетни печалби (млн.$)                413             492            583 
                                                                                     
Забележки: Обща възвращаемост за календарна година; нетни печалби за фискална. 
          Нетните печалби на „Яху“ за 2002 включват ефекта на промяна в счето- 
          водните принципи. 
Източник: www.morningstar.com 
 
Двойка 3: „Комерс Уан“ и „Кепитъл Уан“ 
 
През май 2000, „Комерс Уан Инк.“ беше публично търгувана, както предния юли. В този пъ 
рви годишен доклад, компанията (която дизайнира „интернет – промени“ за отделите на  
корпорациите) показа активи от точно 385 млн.долара и докладва нетна загуба от 63 млн. 
долара, или за сметка на само 34 млн.долара в общи приходи. Акцията на тази компания 
беше се повишила близо 900%, откакто нейните IPQ, „удряйки“ обща пазарна капитализа- 
ция от 15 билиона долара. Беше ли надценена? „Да, ние имаме голям пазарен пробив.“, 
заяви в едно интервю изпълнителният директор на „Комерс Уан“. „Но ние имаме голям па 
зар, на който да играем! Ние виждаме невероятно търсене…Анализаторите очакват от нас 
да правим 140 млн.долара в приходи тази година. И в миналото ние сме надхвърлили оча- 
кванията.“ 
Две неща „изскачат“ от отговора на Хофман (изпълнителният директор): 
*Откакто „Комерс Уан“ вече губеше 2 долара от всеки долар от продажби, би ли загубила 
пари дори по-масивно? 
*Как би могла „Комерс Уан“ да е надхвърлила очакванията „в миналото“? Какво минало? 
Запитан дали неговата компания би станала рентабилна, Хофман беше готов: „Няма спор, 
ние можем да се превърнем в печеливш бизнес.Ние планираме да станем рентабилни в  
четвъртото тримесечие на 2001, анализаторите на годината ни виждат да правим 250 млн. 
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долара в приходи.“ 
Отново онези анализатори! „Аз харесвам „Комерс Уан“ при тези нива, защото тя расте по- 
бързо, отколкото „Ариба“ (близък конкурент, чиято акция също се тъгуваше при около 400 
пъти приходите) .“каза Джанет Синг, анализатор във „Васерщайн Перла Инвестмънт Бенк“. 
„Ако тези нива на ръст продължат, „Комерс Уан“ ще се търгува при 60 до 70 пъти продаж- 
бите в 2001.“ ( „С други думи, аз мога да спомена акция, която е повече надценена, откол- 
кото тази на „Комерс Уан“; така че „Комерс Уан“ е евтина.“) 
На другия екстремум беше „Кепитъл Уан Файненшъл Корп.“, издател на „Мастър Кард“ и 
„Виза“ (кредитните карти). От юли 1999 до май 2000, нейната акция загуби 21.5%. Още,  
„Кепитъл Уан“ имаше 12 билиона долара в общи активи и спечели 363 млн.долара в 1999,  
нагоре 32% от предходната година. С пазарна стойност от около 7.3 билиона долара, акци- 
ята продаде 20 пъти чистите приходи. Всичко можеше да не бъде добре за „Кепитъл Уан“- 
компанията беше повишила своите резерви за заеми, което можеше да е лошо, дори ако 
„победните нива“ скочеха в рецесия – но нейната цена на акцията „отрази“ най-малкото 
някакъв риск от потенциална неприятност. 
Какво се случи после? В 2001, „Комерс Уан“ генерира 409 млн.долара в приходи. За съжа- 
ление, тя регистрира нетна загуба от 2.6 билиона долара – или 10.30 долара с „червено 
мастило“ за дял – от онези приходи. „Кепитъл Уан“, от друга страна, спечели близо 2 били- 
она долара в чист доход в 2000 – 2002. Нейната акция загуби 38% в онези три години – не 
по-лошо, отколкото пазарът на акции като цяло. „Комерс Уан“, както и да е, загуби 99.7%  
от своята стойност.  
Вместо да слушаме Хофман и онези анализатори, търговците би трябвало да се вслушат в 
честното предупреждение в годишния доклд за 1999 на „Комерс Уан“: Ние никога не сме  
били рентабилни. Ние очакваме да инкасираме нетни загуби в близко бъдеще и може би  
никога няма да бъдем печеливши.“ 
 
Двойка 4: „Палм“ и „3 Ком“. 
 
На 2 март, 2000 компанията за обработка на база данни „3 Ком Корп.“, продаде 5% от сво- 
ята „Палм Инк.“, подразделение, на обществото. Оставащите 95% от акцията на „Палм“ би- 
ха били предложени на акционерите на „3 Ком“ в следващите няколко месеца; за всеки  
дял от „3 Ком“ те (инвеститорите), биха получили 1.525 дялове на „Палм“.  
И така, налице бяха 2 пътя да вземеш 100 дяла от „Палм“ – чрез опит да кръстосаш твоя  
път в IPQ, или чрез купуване 66 дяла от „3 Ком“ и изчакване, докато компанията-майка ди- 
стрибутира останалото от акцията на „Палм“. Взимайки един и половина дяла от „Палм“, 
за всеки „3 Ком“ дял, ти би приключил със 100 дяла от новата компания – и ти би имал  
още 66 дяла от „3 Ком“.  
Но кой искаше да чака няколко месеца? Докато „3 Ком“ се биеше срещу гигантски конку- 
ренти, като „Циско“, „Палм“ беше лидер в горещото „пространство“ на ръчни дигитални 
органайзери. Така „Палм“- акцията „се изстреля“ от своята офертна цена от 38 долара до 
близо 95.06 долара, 150% възвращаемост от първия ден. 
Това оцени „Палм“ на повече от 1350 пъти нейните печалби през предишните 12 месеца. 
Онзи същия ден, „3 Ком“-цената за дял падна от 104.13 долара до 81.81 долара. Къде би 
трябвало „3 Ком“ да е приключила онзи ден, дадена цената на „Палм“? Аритметиката е 



лесна: 
*всеки „3 Ком“ – дял беше призван да получи 1.525 дяла от „Палм“. 
*всеки дял от „Палм“ приключи на 95.06 долара. 
*1.525 х 95.06 $ = 144.97 $ 
Това е, каквото „3 Ком“дял беше базиран върху своя залог в „Палм“ само. Така, при 81.81 
долара, търговците казваха, че всички от другите бизнеси на „3 Ком“ комбинирано, бяха  
ценни като като негатив от 63.16 долара за дял, или общо минус 22 билиона долара! Рядко 
в историята която и да е акция е била оценена по-глупаво. Но налице е уловка: Точно, как- 
то „3 Ком“ не беше наистина ценна, минус 22 билиона долара, „Палм“ не беше наистина 
ценна над 1350 пъти печалбите. Към края на 2002, и двете акции „страдаха“ във високотех 
нологичната рецесия, но това беше за „Палм“акционерите, които наистина бяха „ударени“ 
защото те изоставиха целия „здрав разум“, когато те купиха на първо място: фиг.18-3: Упа- 
дъкът на „Палм“. 
 
Двойка 5: „Си Ем Джи Ай“ и „Си Джи Ай“. 
 
Година 2000 започна супер за „Си Ем Джи Ай“Инк., като акцията „удари“ 163.22 долара на  
3 януари – печалба от 1126% над нейната цена точно една година преди това. Компанията- 
един интернет-инкубатор – финансира и придоби стартиращи фирми в разнообразие от 
онлайн-бизнеси – измежду тях такива „ранни звезди“ като „Хюглоуб дот ком“ и „Ликос“. 
Във фискалната 1998, както нейната акция скочи от 98 цента до 8.52 долара, „Си Ем Джи 
Ай“ похарчи 53.8 млн.долара, придобивайки цели или частични дялове в интернет – ком- 
пании. Във фискалната 1999, както нейната акция „се изстреля“ от 8.52 до 46.09 долара, 
„Си Ем Джи Ай“ прибра 104.7 млн.долара. И в последните пет месеца, на 1999, като нейни- 
те дялове се увеличиха до 138.44 долара, „Си Ем Джи Ай“ похарчи 4.1 билиона долара за 
придобивания. Виртуално всичките „пари“ сега са основната акция, сега оценена на общо  
повече от 40 билиона долара. 
Това бяха един вид „магически пари“. Колкото повече акцията на „Си Ем Джи Ай“ отиваше 
Нагоре, толкова повече достъпна ставаше тя. Колкото повече достъпна ставаше, толкова 
по-нагоре отиваше тя. Първите акции биха отишли нагоре по слуха, че „Си Ем Джи Ай“ мо- 
жеше да ги изкупи; после, веднъж(след като) „Си Ем Джи Ай“ ги придобиеше, нейната со- 
бствена акция би отишла нагоре, защото тя ги притежаваше. На никого не му пукаше, че 
„Си Ем Джи Ай“ беше загубила 127 млн.долара от своите операции в последната фискална 
година. 
В долната част на Уебстър, Масачузетс, по-малко от 70 мили югозападно от „Ес Ем Джи Ай“ 
главните квартири в Андувър, стои главният офис на „Комерс Груп Инк.“ „Си Джи Ай“ беше 
всичко, което „Си Ем Джи Ай“ не беше: предлагайки автомобилни застраховки, главно на  
шофьорите от Масачузетс, тя беше „студена акция“ в „стара индустрия“. Нейните дялове 
загубиха 23% в 1999, макар че нейният чист доход (около 89 млн.долара) приключи, падай 
ки само 7% под нивото от 1998. „Си Джи Ай“ дори плати дивидент от повече от 4%. („Си Ем 
Джи Ай“ не плати никакъв.) С обща пазарна стойност от 870 млн.долара, „Си Джи Ай“ – ак- 
цията се търгуваше на по-малко, отколкото 10 пъти, каквото компанията би спечелила за 
1999. 
И, после, внезапно всичко се преобърна. „Магическите пари“ на „Си Ем Джи Ай“ отидоха  



„по дяволите“, нейните акции спряха да покачват цената си, после отидоха право надолу. 
Повече не беше възможно да ги продадеш за печалба. „Си Ем Джи Ай“ трябваше да инка- 
сира загуба в стойността, като удар по нейните приходи. Компанията загуби 1.4 билиона 
долара в 2000, 5.5 билиона в 2001, и почти 500 млн.долара повече в 2002. Нейната акция 
отиде от 163.22 долара в началото на 2000 до 98 цента към края на 2002 – загуба от 99.4%. 
Скучната стара „Ес Джи Ай“, както и да е, продължи да генерира стабилни приходи (и пе – 
чалби), и нейната акция се покачи 8.5% в 2000, 43.6% в 2001, и 2.7% в 2002 – 60% кумулати- 
вна (с натрупване) печалба. 
 
Двойка 6: Топка и нападател или „Боул“ и „Страйкър“. 
 
Между 9-ти и 23-ти юли, 2002, „Боул Корп.“-акцията падна от 43.69 долара до 33.48 дола- 
ра – загуба от 24%, която остави компанията с пазарна стойност на акцията от 1.9 билиона 
долара. През същите 2 седмици „Страйкър Корп.“-дяловете паднаха от 49.55 долара до  
45.60 долара, 8% спад, който остави „Страйкър“ оценена на общо 9 билиона долара. Как- 
во беше направило тези 2 компании по-малко ценни в такъв кратък период? „Страйкър“, 
която произвежда ортопедични импланти и хирургическо оборудване/екипировка, изда- 
де само едно печатно издание по време на тези 2 седмици. На 16 юли, „Страйкър“ анон- 
сира, че нейните продажби нараснаха 15% до 734 млн.долара във второто тримесечие, до- 
като приходите скочиха 31% до 86 млн.долара. Акцията се вдигна 7% следващия ден, пос- 
ле „се завъртя“точно обратно надолу. 
„Боул“ първоначално производител на известните „Боул Джарс“, използвани за консерви- 
ране на плодове и зеленчуци, сега прави метални и пластмасови опаковки за индустриал- 
ни потребители. „Боул“ не издаде издания по време на тези 2 седмици. На 25 юли, въпре- 
ки това, „Боул“ докладва, че е „заработила“ 50 млн.долара от продажби на 1 билион дола- 
ра във второто тримесечие – 61% скок в нетния доход през същия период една година по- 
рано. Това „донесе“ нейните приходи през четирите тримесечия до 152 млн.долара, така 
че акцията се търгуваше на точно 12.5 пъти приходите на „Боул“. И, със стойност по книга 
от 1.1 билиона долара, ти би могъл да купиш акцията за 1.7 пъти, каквото измеримите ак- 
тиви на компанията бяха ценни. ( „Боул“ направи, както и да е, точно над/повече от 900 
млн.дълг.) 
„Страйкър“ беше „в различна лига“ (на друг полюс). През последните 4 тримесечия, ком- 
панията беше генерирала 301 млн.долара в чист доход.Стойността по книга на „Страйкър“ 
Беше 570 млн.долара. Така компанията търгуваше“ на дебело“ – 30 пъти нейните приходи 
през изминалите 12 месеца и близо 16 пъти нейната „стойност по книга“. От друга страна, 
от 1992 до края на 2001, приходите на „Страйкър“ бяха се покачили 18.6 % годишно; нейни 
ят дивидент беше нараснал с почти 21% на година. И в 2001, „Страйкър“ беше похарчила 
142 млн.долара за изследване и развитие, за да постави основите на бъдещ ръст.  
Какво тогава беше потопило тези 2 акции надолу?  
Между 9-ти и 23-ти юли, 2002, както „Уърлд Ком“ отиде към банкрут, Дау Джоунс падна от 
9096.09 до 7702.34, или 15.3% „срив“. Добрите новини за „Боул“ и „Страйкър“ се бяха загу- 
били в лошите насоки на западащи/сриващи се пазари, което „докара“ тези 2 акции надо- 
лу.  
Въпреки че „Боул“ приключи оценена далеч по-евтино, отколкото „Страйкър“, лекцията не  



е, че „Боул“ беше „кражба“, а „Страйкър“ – „черна дупка“. Вместо това, интелигентният ин- 
веститор би трябвало да разпознае, че пазарната паника може да създаде „велики цени“  
за „добра компания“, като „Боул“ и „добри цени“ за „велики компании“, като „Страйкър“. 
„Боул“ финишира 2002 на 51.19 долара за дял, нагоре 53% от нейното ниско от юли. „Стра- 
йкър“ приключи годината на 67.12 долара за дял, нагоре 47%. Всякога веднъж за опреде- 
лен момент, стойност и растежни акции отделно „отиват за продажба“. Кой избор ти пред- 
почиташ, зависи широко от твоята собствена личност, но сделките могат „да се погледнат 
от двете страни на монетата“(или от едната, или от другата).  
 
Двойка 7: „Нортел“ и „Нортек“ 
 
Годишният доклад на „Нортел Нетуъркс“ за 1999, компанията за фиброоптично оборудва- 
не откри, че това беше „финансово златна година“. Както е във февруари 2000, при пазар- 
на стойност от повече от 150 билиона долара, акцията на „Нортел“ се търгуваше при 87 пъ- 
ти печалбите, които анализаторите от Уолстрийт изчислиха, че компанията би произвела в 
2000. 
Колко вероятно беше това изчисление? Според сметките на „Нортел“за вземанията – про- 
дажби на потребители, които още не са платили – бяха скочили нагоре с около 1 билион 
долара на година. Компанията каза, че повишаването беше „задвижено от повишени про- 
дажби в четвъртото тримесечие на 1999“. Въпреки това, инвентарите също бяха се разду- 
ли с 1.2 билиона долара – значейки, че „Нортел“ произвеждаше екипировка / оборудване 
дори по-бързо от онези „повишени продажби“. 
В същото време, „дългосрочните вземания“ на „Нортел“, все още неплатени за многогоди- 
шни договори, скочиха от 519 млн.долара до 1.4 билиона долара. И „Нортел“ имаше труд- 
ности в контролирането на разходите; нейните продажби, основно, и административни ра 
зходи (и свръхразходи) бяха се повишили от 17.6% от приходи в 1997 до 18.7% в 1999. Вси- 
чко говореше, че „Нортел“ беше загубила 351 млн.долара в 1999. 
После дойде „Нортек“Инк. , която произвежда аксесоари от „бляскавия сектор“: винилови 
уплътнения, брави за врати, вентилатори, кошчета за боклук. В 1999, „Нортек“ спечели 49 
млн.долара от 2 билиона долара в чисти продажби , нагоре 21 млн. чист доход върху 1.1 
билиона долара в продажби в 1997. Печалбата на „Нортек“ ( маржинът й, т.е. нетни печа- 
лби като процент от нетни продажби) беше се повишила с почти една трета от 1.9% до 
2.5%. И „Нортек“ беше намалила (орязала) свръхразходите от 19.3% от приходите до 18.1% 
За да бъдем честни, много от „Нортек“ експанзията дойде от купуването на други компа – 
нии, не от вътрешен растеж. Нещо повече, „Нортек“ имаше 1 билион долара дълг, голям  
товар за малка фирма. Но, във февруари 2000, цената на акцията на „Нортек“ – грубо пет 
пъти нейните печалби в 1999 – включи „здравословна доза песимизъм“. От друга страна, 
цената на „Нортел“ – 87 пъти предполагаемото, което би могла да спечели в следващата 
година – беше „масивна свръхдоза оптимизъм“. Когато всичко беше казано и направено, 
вместо печалба от 1.30 долара за дял, която анализаторите предсказваха, „Нортел“ загуби 
1.17 долара от дял в 2000. Към края на 2002, „Нортел“ имаше повече от 36 билиона долара 
„на червено“.  
„Нортек“, от друга страна, спечели 41.6 млн.долара в 2000, 8 млн.долара в 2001, и 55 млн. 
долара в първите девет месеца на 2002. Нейната акция „отиде“ от 28 долара за дял до  



45.75 долара към края на 2002 – печалба от 63%. В януари 2003, „Нортек“-мениджърите на 
правиха компанията частна (и за себе си), купувайки всички акции от обществените инвес- 
титори за 46 долара за дял. „Нортел“ – акцията, в същото време, „се срина“ от 56.81 дола- 
ра за дял във февруари 2000, до 1.61 долара в края на 2002 – 97% загуба. 
 
Двойка 8: „Червената шапчица“ и „Кафявата обувка“. 
 
На 11 август 1999, „Ред Хет“Инк., разработваща „Линъкс“-софтуер, продаде акцията на об- 
ществото за пръв път. „Ред Хет“ беше „червена и гореща“. Предложени на 7 долара, дяло- 
вете отвориха за търговия на 23 долара и затвориха на 26.031 – печалба от 272%. В един  
ден, акцията на „Ред Хет“ беше отишла нагоре повече, отколкото „Кафявата обувка“ беше 
отишла нагоре в предишните 18 години. Към 9-ти декември дяловете на „Ред Хет“ удариха 
143.13 долара – нагоре 1944% за четири месеца. „Браун Шу“, („Кафявата обувка“), в също- 
то време беше „затегнала връзките си“ (в смисъл „опитляла конците“). Основана в 1878, 
компанията търгуваше „на едро“ „Бъстър Браун“ (обувки) и отври близо 1300 обувни мага- 
зина в САЩ и Канада. Акцията на „Кафявата обувка“, при 17.50 долара за дял на 11 август, 
„се срина“ до 14.31 долара към 9-ти декември. За цялата 1999, „Браун Шуус“-дяловете за- 
губиха 17.6%. 
Освен „екстравагантно име и гореща акция“, какво получиха инвеститорите на „Червената 
шапчица“? В продължение на 9 месеца, завършващи на 30 ноември, компанията произве- 
де 13 млн.долара в приходи, от които реализира нетна загуба от 9 млн.долара. Бизнесът 
на „Ред Хет“ беше точно само по-голям, отколкото деликатесите за минувача – и много по- 
малко печеливш. Но търговците, въодушевени от думите „интернет“ и „софтуер“, задвижи 
ха общата стойност на „Ред Хет“-дяловете до 21.3 билиона долара към 9-ти декември. 
А „Браун Шу“? През предишните три тримесечия, компанията беше произвела 1.2 билиона 
долара в нетни продажби и 32 млн.долара в печалби. „Браун Шу“ имаше почти 5 долара 
за дял кеш и недвижимо; хлапетата/децата все още купуваха обувките „Бъстър Браун“. 
Още, онзи 9-ти декември, акцията на „Кафявата обувка“ имаше обща стойност от 261 млн. 
долара – точно само 1/80 от размера на „Ред Хет“, дори ако „Обувката“ имаше 100 пъти 
приходите на „Ред Хет“. На онази цена, „Браун Шу“ беше оценена на 7.6 пъти нейните го- 
дишни печалби и по-малко от една четвърт от нейните годишни продажби. „Ред Хет“, от 
друга страна, изобщо нямаше печалба, докато нейната акция се продаваше на повече от 
1000 пъти нейните годишни продажби. 
Компанията „Ред Хет“ си запази правото „да разлее шумно червеното мастило“ („да отиде 
с трясък“ на червено“). Достатъчно скоро, акцията го направи. „Браун Шу“, въпреки всичко 
се придвижи бавно/трудно към повече печалби – и така направиха нейните акционери: 
Фиг.18-4: „Червената шапчица“ („Ред Хет“) срещу „Кафявата обувка“ ( „Браун Шу“). 
 
Какво направихме? Пазарът пренебрегва Греъмовите принципи в кратък период, но те ви- 
наги се оправдават/потвърждават накрая. Ако купуваш акция чисто, защото нейната цена 
се покачва, вместо да се запиташ дали прилежащата стойност на компанията се повишава 
(нараства), тогава по-рано или по-късно ти определено ще съжаляваш. Това не е предполо 
жение/вероятност. Това е сигурно/сигурност. 
 



Фиг.18-4: „Ред Хет“ срещу „Браун Шу“ 
                                                                                       
                                      2000         2001        2002 
                                                                              
„Ред Хет“ 
Обща възвращаемост (%)                  - 94.1         13.6        - 16.8 
Нетни печалби (млн.долари)                 - 43          - 87        - 140 
„Браун Шу“ 
Обща възвращаемост (%)                   - 4.6         28.2         49.5 
Нетни печалби (млн.долари)                  36          36           - 4 
                                                                                 
Забележка: Обща възвращаемост за календарна година. Нетни печалби за фискална го- 
          дина.  
Източник: www.morningstar.com 
 
 
 
Глава 19: Акционери и мениджмънт/управляващи. Дивидентна политика 
 
      
Всякога от 1934, ние сме спорили в нашите писания за по-интелигентно и енергично отно- 
шение от страна на акционерите към мениджмънта. Ние сме искали от тях да имат щедро 
отношение към онези, които вършат демонстрирано добра работа. Ние сме ги помолили 
също да търсят ясни и удовлетворяващи обяснения, когато резултатите са по-лоши, откол- 
кото трябва да бъдат, и да поддържат движения за подобряване ефективността или отс- 
траняване на ясно непродуктивни мениджъри. Акционерите са оправдани в повдигането 
на въпроси относно компетентността на мениджмънта, когато резултатите са: (1) незадо- 
волителни сами по себе си, (2) по-лоши, отколкото онези, постигнати от други компании в  
подобни ситуации, (3) резултиращи в неудовлетворяваща пазарна цена за продължителен 
период от време. 
В последните 36 години, практически нищо не е направено с интелигентно действие о „ве- 
ликото тяло“ на акционерите. Чувствителният „кръстоносец“ – ако има такива подобни-би  
взел това за знак, че си губи времето, и че е по-добре да се откаже да се бори. Както се слу 
чва, нашата кауза не е била загубена; тя е била спасена от извънредно развитие – познато 
като поглъщания, сливания или свръхнаддавания. Ние казахме в Глава 8, че лошите управ- 
ления произвеждат лоша пазарна цена. Ниските цени, обратно, привличат вниманието на 
компании, заинтересовани в диверсифициране на техните операции – тези са сега цял ле- 
гион. Безброй такива сливания са били осъществени със съгласието на съществуващите уп- 
равления, или по друг начин – чрез акумулиране на дялове на пазара и чрез оферти, нап- 
равени „през главата“ на управляващите (на тези, на които е поверен контролът). Ценова- 
та оферта обичайно е била в обхвата на стойността на предприятието под контрола на ком 
петентен мениджмънт. Оттук, в много случаи, обществените акционери („инертните“) са 
били „изхвърлени“ от действията на някои – които могат да лансират индивидуалности 
или групи, „играейки по тяхната свирка“.  
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Може да бъде отбелязано като правило с много малки изключения, че лошите мениджмъ- 
нти не са се променили от действие на „обществени акционери“, но само чрез упоритостта 
на контрола от една отделна личност или компактна група. Това се случва достатъчно чес- 
то в тези дни, включващо Борда на директорите, на типично обществено контролирана ко- 
мпания по заповед, ако оперативните резултати и регулиращата пазарна цена са високо 
неудовлетворителни; тогава компанията може да стане „мишена“ на успешно поглъщане 
(такова движение или ход). Като последица, Бордът на директорите вероятно е станал по- 
жизнен, отколкото преди това, по отношение на това, че тяхната компания има удовлетво- 
ряващ топ-мениджмънт. Много повече промени на президенти са били видени в настоя- 
щите години, отколкото преди това.  
Не всички компании в неудовлетворяващия клас са спечелили от подобни развития. Също, 
промяната често се е случила след дълъг период на лоши резултати без своевременни де- 
йствия, и е зависела от достатъчно разочаровани акционери, продаващи/разпродаващи на 
ниски цени; което позволява на енергични „нашественици“ да придобият контролния па- 
кет от акции. Но идеята, че обществените акционери трябва наистина да помогнат чрез 
поддържане на движения за подобряване на управлението, и мениджърските политики, 
се е оказала толкова „екзотична“ да гарантира по-нататъшно „пространство“ (внимание) в 
тази книга. Онези отделни акционери, които имат достатъчно смелост/дързост да напра- 
вят така, че тяхното представяне да се усети в годишните срещи – основно напълно пред- 
ставяне – не се нуждаят от нашия съвет по какви въпроси да разговарят с управляващите. 
За другите съветът би вероятно пропаднал.  
Въпреки всичко, нека заключим тази секция с това, че акционерите обмислят с „отворено 
съзнание“ и грижливо внимание всеки точен материал, изпратен им от поддръжниците на 
акционерите, които искат „да излекуват“една ситуация на очевидно неудовлетворяващ ме 
ниджмънт в компанията. 
 
Акционери и дивидентна политика 
 
В миналото дивидентната политика беше откровено чест субект на аргумент между обще- 
ството, или „малцинството“ акционери и управляващи(мениджмънт). В общи линии, тези 
акционери искаха по-либерални дивиденти, докато мениджърите предпочитаха да задър- 
жат печалбите в бизнеса, за „да подсилят компанията“.  
Те помолваха акционерите да жертват техните сегашни интереси за доброто на компания- 
та и за техните собствени бъдещи дългосрочни ползи (печалба). Но в настоящите години 
отношението им към дивидентите на инвеститорите е претърпяло съществена и подчерта- 
на промяна. Основният аргумент сега за плащане на малък, а не либерален дивидент, не е 
че компанията се нуждае от пари, а по-скоро, че може да ги използва за директни и неза- 
бавни предимства на акционерите чрез отделяне (генериране) на фондове за печеливша  
експанзия. Преди години беше типично слабата компания да задържа своите печалби вме 
сто да плаща обичайните 60% до 75% от тях в дивиденти. Ефектът беше почти винаги про- 
тивоположен на пазарната цена на дяловете. В наши дни е доста вероятно да бъдеш силно 
и разрастващо се предприятие, което задържа надолу своите дивидентни плащания с оп- 
равданието на това от инвеститори и спекуланти. Налице беше винаги силна теоретична 
постановка за реинвестиране на печалбите в бизнеса, където подобно задържане би мог- 



ло да бъде калкулирано „да произвежда“ добро увеличение на печалбите. Но налице бяха 
няколко силни контрааргументи, подобни на: Печалбите принадлежат на акционерите, и 
те са „оторизирани“ да си ги получат в границите на правилния мениджмънт;много от ак- 
ционерите се нуждаят от своя дивидентен доход, за да живеят; печалбите, които те полу- 
чават в дивиденти, са „истински пари“, докато онези, задържани в компанията, може, но и 
не да покажат измерими стойности по-късно за акционерите. Тези контрааргументи бяха 
толкова „правилни“ (съществени) всъщност, че пазарът на акции показа съществено откло- 
нение в услуга на либералните дивиденти, което е противоположно на компании, които не 
изплащат дивиденти (или плащат относително малки такива). 
В последните 20 години, ‚печелившото реинвестиране“ (теорията за него) е спечелило по- 
пулярност („поле“). Колкото е по-добър миналият запис на растеж, толкова е по-лесно ин- 
веститори и спекуланти да приемат „политика на ниско изплащане“. Толкова е вярно това, 
че в много случаи на „растежни фаворити“, дивидентната норма – или дори отсъствието 
на какъвто и да е дивидент – ни се е струвало без съществен ефект върху пазарната цена. 
Типичен пример на такова развитие е открит в историята на „Тексас Инструмънтс Инк.“.  
Цената на неговата основна акция се покачи от 5 в 1953 до 256 в 1960, докато печалбите 
напреднаха от 43 цента до 3.91 долара за дял, и в същото време никакъв дивидент от какъ 
вто и да е вид не беше изплатен. ( В 1962 кешови дивиденти бяха инициирани, но към она- 
зи година печалбите бяха паднали до 2.14 долара, и цената беше показала отделно спада- 
не до ниско от 49.) 
Друга извънредна ситуация/илюстрация е осигурена от „Супериор Ойл“. В 1948 компания- 
та докладва печалби от 35.26 долара от дял, платени 3 долара в дивиденти, и продадени 
толкова високо, колкото 235. В 1953 дивидентът беше намален до 1 долар, но високата це- 
на беше 660. В 1957 тя не изплати дивидент изобщо, и продаде на 2000! Това необичайно 
издание по-късно западна до 795 в 1962, когато спечели 49.50 долара и плати 7.50 долара. 
Инвестиционното „чувство“ е далеч от кристално в тази случайна дивидентна политика на 
растежни компании. Конфликтните гледни точки са добре илюстрирани от случаите на две 
от нашите най-големи корпорации – „Америкън Телефон енд Телеграф“ и „Интернешънъл 
Бизнес Машийнз“ („Ай Би Ем“). „Америкън Телефон енд Телеграф“ би трябвало да бъде 
третирана като издание с добри възможности за растеж,както се вижда от факта,че в 1961 
тя продаде на 25 пъти своите годишни продажби. Въпреки това, дивидентната политика 
на компанията е останала инвестиционно и спекулативно определение от първостепенна 
важност, нейният активен отговор на слуховете за предстоящо(неизбежно) повишаване в 
дивидентната норма. От друга страна, относително малко внимание се отделя на кешови- 
те дивиденти в „Ай Би Ем“, която в 1960 спечели само 0.5% при високата цена за годината 
и 1.5% при „затварянето“ в 1970. (Но в двата случая сплитовете на акции са „изработили“ 
добро въздействие върху фондовия пазар.) 
Пазарното повдигане на въпроса за кешово дивидентна политика се развива в следното на 
правление: Където първично (главно) ударение не се поставя върху растежа на акцията ка- 
то „доходно издание“, и дивидентната норма задържа своята дългосрочна важност, като 
главна детерминанта на пазарната цена. На другия екстремум, акции ясно“ разпознати“ в 
категория на остър растеж, са оценени първично в понятия (срокове) на очаквания растеж, 
да речем, следващата декада, и кешово дивидентна норма е повече или по-малко оставе- 
на/пренебрегната.  



Докато горното твърдение може сигурно да опише сегашните тенденции, то в никакъв слу- 
чай не е пътеводител за ситуацията при всички основни акции, и може би не е такъв за  
мнозинството от тях. За едно нещо, много компании „овладяват“ една средна позиция ме- 
жду ръстови и неръстови предприятия. Трудно е да се каже каква важност да се отдели на 
растежния фактор в подобни случаи, и пазарният поглед може да се промени драстично, 
радикално от година на година. Второ, налице като че ли са неща парадоксални относно 
изискването на компаниите да покажат по-бавен растеж, да бъдат по-либерални с техните 
кешови дивиденти. За тези са основно по-малко проспериращите концепции (и съдържа- 
ние), и в миналото, колкото по-просперираща е компанията, толкова по-голямо е очакване 
то едновременно за либерални и нарастващи/повишаващи се дивиденти (плащания на ак- 
ционерите). Наше убеждение е, че акционерите би трябвало да търсят от техните менидж- 
мънти или нормално изплащане на дивиденти – регулярно, да речем от две трети – или в 
противен случай – демонстрация „на орязване“, така че реинвестираните печалби да про- 
изведат удовлетворяващо повишаване/увеличение в печалбите от дял. Такава демонстра- 
ция би могла да бъде направена в случай на разпозната растежна компания. Но в много  
други случаи ниско изплащане е ясно отчетено да бъде причина за средна пазарна цена, 
която е под чистата стойност, и тук акционерите имат всяко право да питат и вероятно да 
се оплакват. 
Мизерна (жалка) политика често е била предложена в компания, чиято финансова пози- 
ция е относително слаба, и се е нуждаела изцяло или в по-голяма степен от своите печал- 
би (плюс разходите по обезценка) да плаща задължения и поддържа работния си капитал. 
Когато това е така, няма много акционери, които да са доволни- с изключение може би да 
критикуват мениджмънта за това, че компанията е в такава незадоволяваща финансова по 
зиция. Въпреки това, дивиденти понякога се задържат ниско от относително непроспери- 
ращи компании за декларирано разширение/експанзия на бизнеса. Ние усещаме, че така- 
ва политика е нелогична по своята същност, и би трябвало едновременно да изисква завъ- 
ршено обяснение и обещаваща защита преди акционерите да я приемат. В понятия и сро- 
кове на минал запис няма причина априори да се вярва, че собствениците ще спечелят от 
експанзионни движения/действия, направени с техните пари от мениджмънта и със съмни 
телни резултати; както и продължаващи своя стар стил на управление.  
 
Дивиденти от акции и усуквания/сплитове на акции 
 
Важно е, че инвеститорите разбират основната разлика между дивидент от акции (обикно 
вено наричан така) и усукване (сплит) на акцията. Последното представя поставяне отново 
на структурата на основната акция – в типичен случай чрез издаване два или три дяла за 1. 
Новите дялове не са свързани със специфични печалби, реинвестирани в специфичен ми- 
нал период. Тяхната цел е да изградят по-ниска пазарна цена за отделните дялове, защото 
такава по-ниска цена (обхватът й) би бил по-приемлив за стари и нови акционери. Сплит 
на акцията може да бъде изведен чрез това, каквото технически може да бъде наречено  
дивидент от акции, който включва трансфер на суми от заработен излишък към капитало- 
ва сметка; или противно (друго) – чрез промяна в стойността, което не въздейства на смет- 
ката на излишъка. 
Какво ние би трябвало да наричаме сигурен дивидент от акция е това, което се плаща на  



акционерите да им даде измерима (осезаема) очевидност или представяне на специфич- 
ни печалби, които са били реинвестирани в бизнеса за тяхна сметка в един относително 
кратък период в сегашното (скорошното) минало. Да речем, не повече от двете предшес- 
тващи години. Сега е доказана практика към стойността подобно на дивидента от акция на 
приблизителна стойност да оценяваш във време на деклариране, и да трансферираш едно 
количество, равно на такава стойност от заработен излишък към капиталови сметки. Така 
количеството на типичен дивидент от акция е сравнително малко – в повечето случаи не 
повече от 5%. Като основно, дивидент от акция от този вид има същия цялостен ефект, как- 
то на еквивалентно количество в брой на печалби, когато е придружено от продажбата на  
допълнителни дялове от общата стойност за акционерите. Въпреки това, пряк дивидент от 
акция няма важно данъчно предимство над противната еквивалентна комбинация от кешо 
ви дивиденти с акционерни подписни права, което е почти стандартна практика за компа- 
нии с обществени полезности.  
Нюйоркската фондова борса е поставила фигурата от 25% като практическа разделна ли- 
ния между сплитовете на акции и дивидентите от акции. Онези 25% или повече, не е необ- 
ходимо да бъдат придружени от трансфера на тяхната пазарна стойност от заработения из 
лишък към капитал, и така нататък. Някои компании, по-специално банки, още следват ста 
рата практика на деклариране всякакъв вид на дивидент от акции – напр. един от 10%, не- 
вързан с настоящите/текущите печалби – и тези примери поддържат едно нежелано обър- 
кване във финансовия свят. 
Ние дълго сме били силен защитник на систематична и ясна политика, свързана с плащане 
то на кеш и дивиденти от акция. При такава политика, дивиденти от акции се плащат пери- 
одично, да капитализират цялата или поставена „порция“ печалба, реинвестирана в бизне 
са. Такава политика – покриваща 100% от реинвестираните печалби – е била следвана от 
„Пюрекс“, осигуряване на правителствени служители, и вероятно от няколко други. 
Дивиденти от акции от всички типове като че ли са „дискредитирани“ от повечето акаде- 
мични учени върху този субект. Те значат, че те не са нищо друго освен „парчета хартия“,  
която се дава на акционерите, които не са имали нищо преди, и че те включват излишен 
разход и неудобство. От наша гл.т. ние считаме това за доктринерно виждане, което пропу 
ска да отчете практическите и психологическите реалности на инвестицията. Наистина, пе- 
риодичен дивидент от акции – да речем 5% - променя само формата на инвестиционните 
собственици. Той има 105 дяла вместо 100; но без дивидент от акция първоначалните 100 
дяла биха били представени чрез същото владение (същата лихва на собственичество), се- 
га съдържащо се в 105 дяла. Въпреки това, промяната на формата е всъщност такава с реа- 
лна важност и стойност за него. Ако той желае да осребри своя дял на реинвестирани пе- 
чалби, той може да го направи чрез продажба на новите сертификати, които са му изпра- 
тени вместо да трябва да наруши своя първоначален сертификат. Той може да калкулира 
получаването на същата норма на кешов дивидент върху 105 дяла, както преди върху свои 
те 100 дяла; 5% повишение в нормата на кеш-дивидент без дивидентът да би могъл да бъ- 
де не толкова вероятен. 
Предимствата на периодична дивидентна политика са повече от очевидни, когато тя е сра- 
внена с обичайната практика на общественополезните компании за плащане на либерал- 
ни кешови дивиденти и после връщане на добра част от тези пари от акционерите чрез 
продажбата им на допълнителна акция (чрез подписни права). Както предположихме по- 



горе, акционерите биха открили себе си в точно същата позиция, ако те получеха дивиден- 
ти като популярна комбинация на кешови дивиденти, последвани от абонамент за акции – 
с изключение, че те биха спасили данък доход, противно плащан върху кешови диивденти. 
Онези, които желаят или се нуждаят от максимален годишен доход в брой, без допълните- 
лна акция, могат да постигнат този резултат чрез продажба техните дивиденти от акции, 
по същия начин, както те продават техните права при условията на настоящата практика. 
Агрегираното количество на данък доход, което би могло да бъде спасено чрез замества- 
не на дивиденти от акции за сегашната комбинация „акция-дивиденти- плюс права“, е пре 
комерно (извънредно). Ние считаме, че тази промяна ще бъде направена от обществени 
полезности, въпреки противоположния / обратния ефект върху трезора на САЩ, защото  
ние сме убедени, че е съвършено некапиталово да изложим втори (личен) данък доход въ 
рху печалби,които не са наистина получени от акционерите,откакто компаниите си връщат 
обратно същите пари чрез продажба на акции. 
Ефективни корпорации продължително модернизират техните съоръжения, техните проду 
кти, тяхното деловодство, техните тренировъчни мениджърски програми, техните отноше- 
ния със заетите. Крайно време е да помислят за модернизирането на техните основни фи- 
нансови практики, не по-малко важни от тяхната дивидентна политика.  
 
Коментар върху Глава 19: 
 
„Най-опасните неистини са истини, леко изкривени.“ 
                                            Г.К. Лихтенберг 
 
 
Защо Греъм „хвърли кърпата“? (отправи предизвикателство) 
 
Вероятно никоя друга част от „Интелигентният инвеститор“ не е била толкова драстич- 
но променяна от Греъм, както тази. В първото издание, тази глава беше една от двойката, 
която заедно обхващаше близо 34 страници.Онази първоначална секция(„Инвеститорът 
като бизнес-собственик“) се свързваше с акционерните права на глас, пътищата на отсъж 
дане качеството на корпоративния мениджмънт, и техниките за конфликти на интереси(тя- 
хното разрешаване) между вътрешни и външни инвеститори. Към своето последно ревизи 
рано издание, както и да е, Греъм беше сложил цялата дискусия обратно към по-малко от 
осем страници за дивиденти. 
Защо Греъм „оряза“ повече от три четвърти от своя първоначален аргумент? След декади 
на възхвала, той очевидно се беше отказал да се надява, че инвеститори биха някога се за- 
интересували от мониторинг/ наблюдение поведението на корпоративни мениджъри. 
Но последните епидемични скандални проявления на мениджърско неправилно поведе- 
ние, „сенчесто счетоводство“,или данъчни маневри на главни фирми, като „А О Ел“, „Ен- 
рон“, „Глоубъл Кросинг“, „Спринт“, „Тайкоу“ и „Уърлд Ком“ – е силна забележка,че ранни- 
те предупреждения на Греъм относно нуждата за вътрешен контрол са по-жизнени от вся- 
кога. Нека се върнем обратно и ги дискутираме в светлината на днешните събития. 
 
Теория срещу практика 



Греъм започва своята първоначална дискусия (1949) на „Инвеститорът като бизнес-собст- 
веник“ чрез отбелязване, че, на теория, „акционерите като класа са крале“. Играейки като 
мнозинство, те могат да наемат и уволняват мениджърите и да влияят съвършено/напъл- 
но на тяхната воля. „Но, на практика, акционерите са пълна „отмивка“,казва Греъм. Като 
класа те не показват нито интелигентност, нито бдителност. Те гласуват в „овча мода“, за 
каквото мениджмънтът препоръчва и няма значение колко слабо е управлението…Един- 
ственият път да вдъхновиш средния американски акционер да вземе някакво независимо 
интелигентно действие (и решение) би бил да „гръмнеш пиратка под краката му…“ Ние не 
можем да се съпротивляваме на парадоксалния факт, че Исус като че ли е бил по-практи- 
чен бизнесмен, отколкото са американските акционери.“ 
Греъм иска от теб да предположиш нещо основно, но невероятно просто: 
Когато купуваш акция, ти ставаш собственик на компанията. Нейните мениджъри, всички 
по йерархията до СЕО (изпълнителен директор), работят за теб. Нейният Борд на директо- 
рите трябва да отговаря пред теб. Нейните пари принадлежат на теб. Нейните бизнеси са  
твоя собственост. Ако не харесваш как твоята компания се управлява, ти имаш правото да 
търсиш уволнението на мениджърите, смяната на директорите, продажбата на собствено- 
стта. „Акционерите би трябвало да се събудят.“, декларира Греъм.  
 
Интелигентният собственик 
 
Днешните инвеститори са забравили посланието на Греъм. Те хвърлят повечето от техните 
усилия в купуване на акция, малко в продажбата й, но нищо във владеенето й. „Сигурно, 
налице е точно такава причина да упражняваш грижа и преценка в биването, както и в 
ставането на акционер.“, напомня ни Греъм. 
Така че, как би трябвало ти, като интелигентен инвеститор, да се държиш като интелиген- 
тен собственик? Греъм започва чрез казването си, че „налице са точно два основни въпро- 
са“, на които акционерите трябва да обърнат внимание: 1. Мениджмънтът обосновано 
ефективен ли е?; 2. Интересите на средния външен акционер покриват ли се с получаване 
на сигурна легитимност? 
Ти би трябвало да отсъдиш ефективността на мениджмънта чрез сравняване на всяка рен- 
табилност на компанията, размера, и конкурентоспособността срещу подобни фирми в не- 
йната индустрия. Какво от това, ако заключиш, че мениджърите не са добри? Тогава, пре- 
дупреждава Греъм, „малцина от повечето същностни акционери би трябвало да бъдат об- 
винени, че желаят промяна, и би трябвало да имат волята да работят към този край.“ Вто- 
ро, рангът и образованието на акционерите, би трябвало да бъдат широко отворени, и то  
достатъчно, да прочетат точния материал и да претеглят аргументите „за“ и „против“. Те 
трябва поне да бъдат способни да знаят кога тяхната компания е била неуспешна, и да бъ- 
дат готови да търсят повече, отколкото „артистични плагиати“, като алтернатива на неуспе- 
шен мениджмънт. Трето, би било най-полезно, когато фигурите ясно показват, че резулта- 
тите са доста под средните, ако това „стане навик“, да „привикат“ външни бизнес-инжене- 
ри да изградят политики и компетенции на управлението. 
                                                                               
                     Началото на края на „Енрон“ 
Обратно в 1999, „Енрон Корп.“ се издигна до 7-мо място в листа „Форчън 500“ на америка- 



нските топ-компании. Приходите на енергийния гигант, активите, и печалбите – всичко то- 
ва нарастваше като ракета. 
Но какво, ако един инвеститор беше игнорирал блясъка и лъскавите числа – и беше просто 
поставил оторизирания доклад на „Енрон“ за 1999 „под микроскопа на здравия разум“? 
Под заглавието „Сигурни транзакции“, оторизираното лице заключи, че финансовият гла- 
вен мениджър на „Енрон“, Ендрю Фастоу, беше „упправляващ член“ на две партньорски 
дружества, LIM1 и LIM2, които купуваха „енергия и комуникации свързани инвестиции“. 
И откъде ги купуваха? Защо, откъде другаде – от „Енрон“!  Упълномощеният докладва, 
че партньорските дружества вече бяха купили 170 млн.долара в активи от „Енрон“ – поня- 
кога използвайки пари, заети от „Енрон“. 
Интелигентният инвеститор незабавно пи попитал: 
*Дали директорите на „Енрон“ потвърждават тази договорка? (Да, каза оторизираният.) 
*Би ли взел Фастоу „парче от печалбата“ на LIM? (Да, каза оторизираният.) 
*Като главен финансов мениджър на „Енрон“, Фастоу беше ли задължен да действа изклю 
чително в интерес на акционерите на „Енрон“? (Разбира се.) 
*Беше ли затова Фастоу задължен да максимизира цената на „Енрон“, постигната за всеки 
актив продаден? ( Абсолютно.) 
*Но ако LIM плащаше висока цена за активите на „Енрон“, би ли това понижило потенциа- 
лните печалби на LIM – и оттам, личния доход на Фастоу? ( Ясно.) 
*От друга страна, ако LIM плащаше ниска цена, би ли това повишило печалбите за Фастоу 
и неговите партньорства, но наранило (накърнило) дохода на „Енрон“? ( Ясно.) 
*Би ли трябвало да дава назаем „Енрон“ пари на партньорските дружества на Фастоу, за  
да купуват активи от „Енрон“,които биха могли да генерират персонална облага за Фастоу? 
(Отговорете си.) 
*Не е ли всичко това смущаващ конфликт на интереси? (Няма друг отговор възможен.) 
*Какво казва тази договорка за отсъжданията/преценката на директорите? ( Това говори, 
че ти би трябвало да вложиш своите инвестиционни долари другаде.) 
Две ясни лекции „изплуват“ от това бедствие: Никога не копай толкова дълбоко в числата, 
което проверява здравия ти разум „на вратата“/в началото; и винаги чети доклада на ото- 
ризираното лице преди (и след) купуването на акция. 
                                                                                        
 
Какво е „оторизиран материал“ и защо Греъм изисква да го прочетеш?  
В своя оторизиран доклад , който бива изпращан на всеки акционер, компанията анонсира 
разписанието/протокола за своята годишна среща и прилага детайли относно компенсаци 
ята и собствеността на акции на мениджъри и директори, заедно с транзакции между вът- 
решни лица и компанията. Акционерите са помолени да гласуват за коя счетоводна фирма 
да дадат одита на книгите, и кой би трябвало да обслужва Борда на директорите. Ако изпо 
лзваш здравия си разум, докато четеш оторизирания документ, този документ може да е  
като „жълта светлина във въглищна мина“ – една ранна предупредителна система, сигна- 
лизираща, че нещо е неправилно. („нещо става“ – вж. примера с „Енрон“) 
Още, средно между една трета и половината от всички индивидуални инвеститори не мо- 
гат да бъдат обезпокоени да гласуват техните упълномощени лица (и документи). Четат ли 
ги дори? 



Разбирането и гласуването на твоя оторизиран документ / лице е като всяко фундаментал- 
но нещо; да бъдеш интелигентен инвеститор, следвайки новините и гласувайки със съвест- 
та на добрия гражданин. Няма значение дали владееш 10% от компанията, или с твоите 
100 дяла. Ако ти никога не си чел оторизираното издание на акцията, която владееш, и ко- 
мпанията „пропада“,единственият човек, когото трябва да обвиняваш, си ти. Ако прочетеш 
оторизирания документ, и видиш нещата, които те притесняват, тогава: 
*гласувай срещу всеки директор, за да се разбере, че си разочарован; 
*присъствай на годишната среща и се бори за правата си;  
*намери онлайн съобщение на Борда, свързано с акцията (като онези на…), и се опитай да  
приобщиш други инвеститори към твоята кауза; 
Греъм имаше друга идея, която би могла да е от полза за днешния инвеститор: „Налице са 
предимства за постигане посредством селекцията на един или повече професионални и не 
зависими директори. Тези би трябвало да бъдат мъже с обширен бизнес опит, които могат 
да хвърлят свеж и експертен поглед върху проблемите на предприятието…Те би трябвало 
да подготвят отделен годишен доклад, адресиран директно към акционери, и съдържащ 
техните виждания върху основния въпрос, който интересува собствениците на предприя- 
тието: Дали бизнесът показва резултатите за външния акционер, които той иска, и да- 
ли тези резултати могат да бъдат очаквани от сегашния мениджмънт? Ако не, защо, 
и какво трябва да се направи за това? 
Може ли само някой да си представи възмущението, което Греъмовото предложение би 
причинило измежду корпоративните „корони“ и „лица, играещи голф“, които са съставени 
от толкова много от днешните „независими директори“? (Нека не предполагаме, че това 
би могло да изпрати „купища страх“ върху техните гърбове, откакто повечето независими 
директори се очаква „да нямат гръб“.) 
 
Чии пари са това, все пак? 
 
Сега нека погледнем Греъмовия втори критерий – дали мениджмънтът действа в най-доб- 
ра услуга на външните инвеститори. Мениджърите винаги са казвали на акционерите, че 
те (мениджърите) знаят най-добре какво да правят с парите в брой на компанията. Греъм 
погледна точно през това мениджърско твърдение. 
„Мениджмънтът на компанията може да стартира бизнеса добре и още да не дава на вън- 
шните акционери точните за тях резултати, защото неговата ефективност е свързана с опе- 
рациите, и да не постига най-доброто използване на капитала. Целта на ефективно произ- 
водство е да произведе при нисък разход и да открие най-печелившите артикули за прода 
жба. Ефективните финанси изискват парите на акционерите да работят във форми, най-по- 
дходящи за техния интерес. Това е въпрос, в който мениджмънтът като такъв, има малък 
интерес. Всъщност, почти винаги това изисква много капитал от собствениците, който е въ- 
зможно да бъде взет, по реда да минимизира собствените финансови проблеми. Така ти- 
пичният мениджмънт ще оперира с повече капитал от необходимото, ако акционерите по- 
зволят това – което те често правят.  
В късните 90-те и ранните години на ХХI век, мениджмънтите на водещите технологични  
компании взеха това „Татко знае най-добре“ и го доведоха до нови екстремуми. Аргумен- 
тът изглеждаше така: „Защо би трябвало да търсиш дивидент, когато ние можем да ин- 



вестираме този кеш вместо теб и за теб и да го обърнем в нарастваща цена на дял? 
Просто погледни начина, по който е нараснала нашата акция – не доказва ли това, че 
ние можем да обърнем твоите пенита в долари по-добре, отколкото ти можеш?“ 
Невероятно, инвеститорите се „окачиха на този ченгел“. „Татко знае най-добре“ стана по- 
добно евангелие, така че към 1999, само 3.7% от компаниите, които за пръв път продадоха 
тяхната акция на обществото онази година, платиха дивидент – долу от средното от 72.1% 
от всички IPOs в 60-те. Просто вижте как процентът на компаниите, плащащи дивиденти 
(показан в тъмната област) „се е изпарил“: Фиг.19-1 : Кой плаща дивиденти? 
Обаче „Татко знае най-добре“ не беше нищо друго освен „бягство“ (спасяване от ситуа – 
цията). Докато някои компании влагаха техните пари в брой за добри цели/употреба, мно 
го повече попаднаха в две други категории: онези, които просто ги пилееха/губеха, и оне- 
зи, които „ги усвояваха“ далеч по-бързо, отколкото те биха могли да се похарчат. 
В първата група, „Прайслайн“ записа 67 млн.долара загуби в 2000 след захранване на „тъ- 
пи инициативи“ в зеленчукопроизводството и горивния сектор, докато „Ъмейзън“ разсипа 
на-малко 233 млн.долара от богатството на акционерите чрез инвестиране в „бомби“ като 
„Уебван“ и „Ашфорд“.  
И двете най-големи загуби далеч в сферата на рекордите – „ Джей Ди Ес Юнифейз“ ( 56 би- 
лиона долара в 2001) и „А О Ел Тайм Уорнър“ ( 99 билиона долара в 2002) – се случиха  
след избора на компаниите да не плащат дивиденти, но да действат с други фирми във 
време, когато техните дялове бяха очевидно надценени. 
Във втората група, считано към късната 2001, „Оракъл Корп.“ беше „усвоила“ 5 билиона до 
лара в кеш. „Циско Систъмс“ беше погълнала поне 7.5 билиона долара. „Майкрософт“ – 
„планина кеш“ от 38.2 билиона долара „високо“ и покачване средно от повече от 2 млн.до 
лара на час. Представете си „колко дъждовен“ е бил денят за Бил Гейтс? 
Така анекдотичната очевидност ясно доказа, че много компании не знаят как да обърнат  
излишъка в брой в допълнителни възвращаемости. Какво ни казва статистическата очеви- 
дност? 
*изследване от парични мениджъри Робърт Амот и Клифърд Аснис откри, че когато теку- 
щите дивиденти са ниски, бъдещите корпоративни печалби също се обръщат в ниски. И, 
когато текущите дивиденти са високи, такива са и печалбите. През 10-годишни периоди, 
средната норма на печалба – ръстът й – беше 3.9 точки по-високо, когато дивидентите бя- 
ха високи, отколкото когато те бяха ниски. 
*Професорите по счетоводство от Кълъмбиа Дорън Нисим и Амир Зив откриха, че компа- 
нии, които повишават техния дивидент, не само имат по-добри възвращаемости на акции- 
те, но, че „дивидентните повишения са свързани с (по-висока) бъдеща рентабилност в про- 
дължение най-малко на четири години след дивидентната промяна.“ 
Накратко, повечето мениджъри грешат, когато казват, че могат „да поставят“ твоите пари 
в брой за по-добра употреба, отколкото ти. Изплащането на дивиденти не гарантира вели- 
ки резултати, но то подобрява възвращаемостта на типичната акция чрез прибиране поне 
на някакви пари в брой от ръцете на мениджърите, преди те или да ги прахосат, или да ги 
„отнесат“ (в смисъл „откраднат“). 
 
Продавайки „ниско“, купувайки „високо“ 
 



Какво става с аргумента, че компаниите могат да сложат кеш за по-добро използване чрез 
купуване обратно на техните собствени дялове? Когато една компания изкупува някои от 
нейните акции, това намалява броя на нейните дялове. Дори ако нейният чист доход оста- 
ва основен, печалбите от дял на компанията ще се покачат, откакто нейните общи печалби  
ще се разпрострат в по-малки дялове. Това, обратно, би трябвало да повдигне цената на  
акцията. Още по-добре, не като дивидент, обратното изкупуване е без данък за инвестито- 
ри, които не продават техните дялове. Така то повишава стойността на тяхната акция без 
покачване на тяхната данъчна сметка. И ако дяловете са евтини, тогава харченето на свобо 
дни пари в брой за повторното им изкупуване е една отлична употреба капитала на компа- 
нията.  
Всичко това е вярно на теория. За съжаление, в реалния свят, обратното изкупуване на ак- 
цията е дошло да обслужи целта, която само може да бъде описана като вреда/бедствие. 
Сега тези награди от опции на акции са станали подобна голяма част от изпълнителна ком- 
пенсация, много компании трябва да издадат стотици милиони дялове; да ги дадат на 
мениджърите, които упражняват онези опции на акцията. Но това би увеличило броя на дя 
ловете в обръщение и „размило“ печалбите от дял. Да определим това, компаниите тряб- 
ва да „се завъртят“ точно обратно, и да изкупят милиони дялове в отворен пазар.Към 2000 
компаниите харчеха 41.8% от техния общ нетен доход да изкупят техните собствени дяло- 
ве – „нагоре“ от 4.8% в 1980.  
Нека хвърлим поглед върху „Оракъл Корп.“, софтуерният гигант. Между 1-ви юни 1999 и 
31 май 2000,„Оракъл“ издаде 101млн.дяла от основни акции на своите старши мениджъри 
и други 26 млн. за работещите при цена от 484 млн.долара. В същото време, да продължи 
или запази упражнението на по-ранните опции на акцията от размиване на нейните печал- 
би от дял, „Оракъл“ похарчи близо 5.3 билиона долара – или 52% от своите общи приходи 
онази година – да изкупи обратно 290.7 млн.дяла от акцията. „Оракъл“ издаде акцията на 
„вътрешните“ на средна цена от 3.53 долара за дял и изкупи на средна цена от 18.26 дола- 
ра за дял. Продай ниско, купи високо – това някакъв път ли е да подсилиш стойността за ак 
ционера?  
Към 2002, акцията на „Оракъл“ беше паднала до по-малко от половината от пика си в 2000 
Сега това, че нейните дялове бяха по-евтини, направи ли „Оракъл“ способна да изкупи об- 
ратно повече от акцията? Между 1-ви юни 2001 и 31-ви май 2002, „Оракъл“ „оряза“ своите 
обратни потребления до 2.8 билиона долара, отделно защото мениджърите и работещите 
упражниха по-малко опции онази година. Същото „продавам ниско“, „купувам високо“мо- 
дел е очевиден в дузини други технологични компании. 
Какво става тук? Два изненадващи фактора са в действие: 
*Компаниите си взимат „данъчна почивка“, когато мениджъри и работещи упражняват оп- 
ции на акцията (които IRS счита за „компенсационен разход“ за компанията). В своите фис- 
кални години от 2000 до 2002, например, „Оракъл“ „изкорми“ 1.69 билиона долара в данъ 
чни ползи, като осребрени в опции за „вътрешните“. „Спринт Корп.“ прибра в джоба си 
678 млн.долара в данъчни облекчения, като нейните мениджъри и работещи „заключиха“ 
1.9 билиона долара в печалби от опции в 1999 и 2000. 
*Старши мениджър, трудно компенсиран с опции на акцията, има определен интерес към 
обратни изкупувания на акцията над дивидентите . Защо?  
По технически причини, опциите се повишават в стойността, както ценовите изменения на 



акцията растат по-екстремно. Но дивидентите „овлажняват изпаряването“ на цената на ак- 
цията. Така, ако мениджърите повишаха дивидента, те биха понижили стойността на техни 
те собствени опции на акциите. 
Не е чудно, че изпълнителните директори биха много вероятно изкупили обратно акцията, 
отколкото да платят дивиденти – независимо как са надценени дяловете или колко драсти 
чно това може да пропилее ресурсите на „външните акционери“. 
 
Пазейки (държейки) техните опции открити/отворени 
 
Накрая, „летаргичните“ („заспалите“) инвеститори са дали на техните компании свободата 
да плащат скъпо на мениджърите по начини, които са просто непредсказуеми. В 1997,Стив 
Джобс, съоснователят на „Епъл Къмпютър Инк.“ , се върна на компанията като неин „пожи 
знен“изпълнителен директор. Вече богат човек, Джобс измисли взимането на 1 долар го- 
дишна заплата. В края на 1999, да благодари на Джобс за службата му като СЕО „за преди- 
шните 2 ½ години без компенсация“, Бордът го награди със своя много скъп „Гълфстрийм“ 
джет – разход за компанията от 90 млн.долара. Следващия месец Джобс се съгласи да ма- 
хне „пожизнен“ от титлата си, и Бордът го награди с опции върху 20 млн.дяла. ( Дотогава, 
Джобс беше държал сумарна сума от 2 дяла от акцията на „Епъл“.) 
Принципът зад подобна опция – награди е да координира („изглади“) интересите на мени- 
джърите с външни инвеститори. Ако си един външен инвеститор в „Епъл“, ти искаш нейни- 
те мениджъри да бъдат наградени само ако „Епъл“-акцията печели/заработи супер възвра 
щаемости. Нищо друго не може да бъде честно за теб и другите собственици на компания- 
та. Но, както Джон Бъгъл, бивш председател на „Вангард Фъндс“, отбеляза, близо всички 
мениджъри продават акцията, която получават незабавно след упражняване на техните оп 
ции. Как би могъл дъмпингът на милиони дялове за една печалба да е възможно да коор- 
нирира техните интереси с онези на акционерите,които са лоялни към компанията в дълъг 
период? 
В случая с Джобс, ако акцията на „Епъл“ се покачи с точно 5% годишно през началото на 
2010, той ще бъде способен да осребри опциите си за 548.3 млн.долара. С други думи, до- 
ри ако акцията на „Епъл“ заработва не повече от половината от дългосрочната средна въз- 
вращаемост на целия пазар на акции, Джобс ще притежава половин билион долара „печа- 
лба – късмет“. Това „в крак“ ли е с интересите на акционерите на „Епъл“ или разбива наде 
ждата, че акционерите на „Епъл“ са представени в Борда на директорите? 
Четейки оторизираните доклади внимателно,интелигентният собственик ще гласува срещу 
всякаква компенсация (и план от този род), която използва наградите на опцията, за да въ- 
рне повече от 3% от дяловете на компанията на мениджърите. И ти би трябвало да нало- 
жиш вето върху всякакъв план, който не прави наградите от опции контингент на едно чес- 
тно измерване на супер резултатите – да речем, „биене“ на средната акция в същата инду- 
стрия за период от поне пет години. Никой СЕО(изпълнителен директор) не заслужава ни- 
кога да се обогати, ако е „произвел“ жалки резултати за теб. 
 
Финална мисъл (размишление) 
 
Нека се върнем обратно към Греъмовото предположение, че членовете на Борда на неза- 



висимите директори на всяка компания, би трябвало да докладват на акционерите писме- 
но дали бизнесът е сигурно управляван от името на своите истински собственици. Какво 
ако независимите директори също трябваше да оправдаят политиките на компанията вър- 
ху дивидентите и изкупуването обратно на дяловете? Какво ако те трябваше да опишат как 
точно те определиха/прецениха, че старшият мениджмънт на компанията не беше свръх  
платен (платен повече от необходимото)? И какво ако всеки инвеститор станеше един ин- 
телигентен собственик и всъщност прочетеше онзи доклад? 
 
 
Глава 20: „Пределът на сигурност“ (маржин на сигурност) като централна концепция в 
         Инвестирането 
 
 
В старата легенда мъдреците накрая отсякоха за историята на смъртоносните връзки (сде- 
лки) в една отделна фраза, „И това ще отмине.“ Конфронтирани с подобно предизвика- 
телство да изследваме тайната на интелигентното инвестиране в три думи, ние инициира- 
ме мотото: „Предел/маржин на сигурността.“ Това е „конецът“, който се промъква през  
цялата предишна дискусия на инвестиционната политика – често явно, понякога в по-ма- 
лка директна степен. Нека опитаме сега, накратко, да трасираме тази идея в свързан аргу- 
мент (спор). 
Всички опитни инвеститори разпознават, че концепцията за „предел на сигурността“ е ос- 
новна – за избора на „интелигентни“ бонове и преференциални акции. Например, желе- 
зопътният транспорт би трябвало да е спечелил своите общи фиксирани разходи повече от 
пет пъти (преди данък доход), взимайки период от години за своите бонове да ги квалифи 
цира като инвестиционни издания. Тази минала способност да печели в излишък на лихве- 
ните изисквания определя „предела на сигурност“, който е калкулиран да защити инвести- 
тора срещу загуба или дискомфорт в събитието на някакъв бъдещ упадък в чистия доход. 
(Маржинът над разходите може да бъде поставен на други „коловози“ – например, в про- 
цента, чрез който приходите или печалбите могат да се сринат преди баланса, след като 
лихвата изчезне – но същностната идея остава същата.) 
Боновият инвеститор не очаква бъдещи средни приходи да изработят същото, както в ми- 
налото; ако те бяха сигурни в това, търсеният маржин (предел) би бил малък. Нито що се 
отнася до каквото и да било продължение на неговата преценка дали бъдещи печалби ще 
бъдат по-добри или по-лоши, отколкото в миналото; ако той правеше това,той би измерил 
своя маржин в срокове/понятия на внимателно защитена доходна сметка, вместо поставя- 
йки ударението на маржина, показан в миналия запис. Тук функцията на „предела на сигу- 
рност“ е, основно, че не е необходимо едно акуратно изчисление на бъдещето. Ако преде- 
лът е голям такъв, тогава е достатъчно да обобщим, че бъдещи печалби не ще паднат да- 
леч под онези в миналото, за да се чувства ефективно защитен срещу чудатостите/прищя- 
вките на времето. 
Пределът на сигурност за бонове може да бъде калкулиран, алтернативно, чрез сравнява- 
не общата стойност на предприятието с количеството на дълга. (Подобна калкулация може 
да бъде направена за издания на преференциална акция.) Ако бизнесът „дължи“ 10 млн. 
долара и е „откровено“ на стойност 30 млн.долара, налице е „стая“ за размиване на две  



трети в стойността – поне теоретично – преди собствениците на бонове да изпитат загуба. 
Количеството на тази допълнителна стойност, или „възглавницата“, над дълга може да бъ- 
де приближено чрез използването на средната пазарна цена на младшите издания на ак- 
ции за период от години. Откакто средните цени на акции са главно свързани със средната 
печеливша сила, „пределът на стойността на предприятието“ над дълга и маржинът на пе- 
чалбите над разходите в повечето случаи ще даде подобни резултати. 
Толкова много за концепцията за „предела на сигурност“, както е приложено към инвести- 
циите на фиксирана стойност. Може ли това да бъде въведено в полето на основните ак- 
ции? Да, но с някои необходими модификации. 
Налице са примери, където основна акция може да бъде определена като „интелигентна“, 
защото тя се радва на „предел на сигурност“, толкова голям, колкото онзи на добър бон. 
Това ще се случи, например, когато, компанията има само основни акции в условия на де- 
пресия, които се продават за по-малко, отколкото количеството бонове, които биха могли 
сигурно да бъдат издадени срещу силата на собствеността и печелившата сила/мощ. Това 
беше позиция на „приемник“ (домакин) на силно финансирани компании(индустриални)  
на ниската цена от 1932-33. В подобни примери инвеститорът може да спечели „предела 
на сигурност“, асоцииран с бон, плюс всички шансове за по-голям доход и принципално 
възприемане в основната акция. ( Единственото нещо, което му липсва, е правната сила да 
осъществи дивидентни плащания „или друго“ – но това е „бял кахър“ в сравнение с негови 
те предимства.) Основни акции, купени при подобни обстоятелства, ще доставят идеална, 
макар и нечеста комбинация от сигурност и възможност за печалба. Като доста скорошен 
пример за това условие, нека предложим още веднъж „Нешънъл Престоу Индъстриз“ – ак- 
ция, която се продаде за обща стойност на предприятието от 43 млн.долара в 1972. Със 
своите 16 млн.долара от текущи печалби преди данъци, компанията би могла лесно да е  
поддържала това количество от бонове . В регулярната основна акция, купена за инвести- 
ция при нормални условия, „пределът на сигурност“ лежи в очакваната печеливша сила, 
отчетено над идващата норма за бонове. В предишни издания ние изяснихме тази гледна 
точка със следните фигури: 
Обобщено в типичния случай, че печелившата сила е 9% от цената, и че боновата норма е 
4%; тогава купуващият акция ще има среден годишен маржин от 5% в своя услуга. Някакъв 
излишък се плаща на него в дивидентната норма; дори тогава изразходен/похарчен от не- 
го, той влиза в своята цялостна инвестиционна резултатност. Неразпространеният баланс е 
реинвестиран в бизнеса за негова сметка. В много случаи такива реинвестирани печалби 
пропускат да прибавят към печелившата сила и стойността на неговата акция. ( Ето защо 
пазарът има отвратителния навик за оценяване печалбите от дивиденти по-щедро, откол- 
кото „порцията“, задържана в бизнеса.) Но, ако картината се погледне като цяло, налице е  
оправдано тясна връзка между растежа на корпоративни излишъци посредством реинве- 
стирани печалби и растежа на корпоративните стойности. 
В продължение на период от десет години, типичният излишък на печеливша сила на акци 
ята над боновата лихва може да агрегира 50% от платената цена. Тази фигура е съответ- 
стваща да осигури много реален маржин на сигурност – който,при определени условия ще 
предотврати или минимизира загуба. Ако такъв маржин е представен във всеки диверси- 
фициран лист от двайсет или повече акции, вероятността за предпочитан резултат при „яс- 
но нормални условия“ остава много голяма. Ето защо политиката на инвестиране в пред- 



ставителни основни акции не изисква големи количества интуиция и предвиждане, за да 
изработи/заработи успешно. Ако потреблението е направено на средно ниво на пазара в 
продължение на години, плащаните цени би трябвало да носят с тях осигуряването на аде- 
кватен предел на сигурност. Опасността за инвестирането лежи в концентрирането на тех- 
ните потребления на горни нива на пазара, или в купуването на непредставителни основ- 
ни акции, които носят повече от среден риск на печеливша сила. 
Както ние виждаме това, целият проблем на инвестирането в основни акции при условия- 
та от 1972 лежи във факта, че в „типичния случай“ печелившата сила е сега много по-малка 
от 9% върху платената цена. Нека обобщим, че чрез концентриране по някакъв начин на 
ниско мултипликаторни издания измежду големите компании, един дефанзивен инвести- 
тор може сега да придобие капитали на 12 пъти текущите приходи – т.е. с възвращаемост 
от печалбите от 8.33% върху разхода. Той може да постигне дивидентен „добив“ от около 
4%, и ще има 4.33% от своя разход, реинвестиран в бизнеса за своя сметка. На тази основа, 
излишъкът от печеливша сила на акцията над боновата лихва в десетгодишна основа би 
могъл все още да бъде толкова малък да определи един адекватен предел/маржин на си- 
гурност. По тази причина, ние чувстваме, че налице са реални рискове сега дори в диверси 
фициран лист на „интелигентни“ основни акции. Рисковете могат напълно да бъдат избег- 
нати чрез възможностите за печалба в листа;и наистина,инвеститорът може да няма избор 
но да ги предприеме – за противното той може да започне да поема дори по-голям риск 
от държането само на платими фиксирани издания в „стабилно сриващи се долари“. Въп- 
реки това, инвеститорът би направил добре да разпознае, и да приеме, толкова философ- 
ски, колкото може, че „старият пакет“ от добри възможности за печалба, комбинирани с 
малък ултимативен риск не са повече достъпни за него. 
Както и да е, рискът от плащане на толкова висока цена за акции с добро качество – дока- 
то има реална такава – не е главният хазарт/риск, конфронтиращ средния купувач на сигу- 
рности. Изследване/наблюдение в продължение на много години ни едовело до мисълта, 
че главните загуби за инвеститори произтичат от потреблението на нискокачествени сигур- 
ности във времена на предпочитани бизнес условия. Огледът на потребителите върху те- 
кущите добри печалби, като „еквивалент на печеливша сила“; и обобщават, че просперите 
тът е синономен със сигурността. Това е в онези години, че бонове и преференциални ак- 
ции могат да бъдат продадени на обществото на цена около желаната, защото те носят по- 
малко висока доходна възвращаемост или по-малка атрактивност. Това е, че също онези  
основни акции на някои компании, могат да бъдат „размити“ в цената далеч в сравнение с 
измеримите инвестиции , въпреки силата на две или три години на отличен растеж. Тези 
сигурности не предлагат адекватен „предел на сигурност“ в каквото и да било допустимо 
чувство за понятие. Покритието на лихвени разходи и преференциални дивиденти трябва 
да бъде тествано в период на години, включващо определено период на субнормален би- 
знес, подобно на 1970-1971. Същото е редовна истина за печалбите на основни акции, ако 
те са да се квалифицират като индикатори на печеливша сила. Така от това следва,че пове- 
чето от „ясните“ инвестиции, придобити на „ясни“ цени, са определени да страдат от при- 
тесняващи сривове в цената, когато „облаците на хоризонта са надвиснали“ – и, често по- 
скоро, отколкото това. Нито може инвеститорът да се отчете със сигурността на евентуално 
възстановяване – макар че това идва относно някаква пропорция в някои случаи – за което  
той никога не е имал маржин на реална сигурност. 



Философията на инвестиция в ръста на акциите определя паралел в частност и в частност 
противоположност на „предел на сигурността“.Купувачът на растежни акции се отнася към 
очакваната потребителна сила, която е по-голяма, отколкото средната, показана в минало- 
то. Така той може да получи съвет да замести тези очаквани печалби за миналия запис в  
калкулиране своя маржин на сигурност. В инвестиционната теория няма причина защо вни 
мателно изчислени бъдещи печалби да трябва да бъдат по-малко свързани, като наръчник 
отколкото точния запис на миналото; всъщност, анализът на сигурността идва повече и по- 
вече да предложи компетентно изпълнена оценка на бъдещето. Така подходът на растеж- 
ната акция може да достави толкова зависим „предел на сигурност“, както е открит в нор- 
мална/обичайна инвестиция – осигурявайки калкулацията на бъдещето, направена консер 
вативно, и осигурявайки удовлетворяващ предел/маржин във връзка с платената цена.  
Опасността в програма за растеж на акцията лежи прецизно тук. За подобни желани изда- 
ния пазарът има тенденцията да настройва цени, които не ще бъдат адекватно защитени 
от консервативна проекция на бъдещи печалби. ( Основно правило на мъдро инвестиране 
е, че – както е показано – когато те се различават/разделят от миналия опит, трябва да гре- 
шат най-малкото по-малко/по-леко относно същността/основното.) Пределът на сигурност 
та е винаги зависим от платената цена. Той ще бъде голям при една цена, малък при няка- 
ква по-висока цена, несъществуващ при някаква още по-висока цена. Ако, както ние пред- 
полагаме, средното пазарно ниво на повечето растежни акции е толкова високо да осигу- 
ри адекватен „предел на сигурност“за купувача, тогава проста техника на диверсифицира- 
но купуване в тази област може да не работи удовлетворяващо. Специална степен на пре- 
движдане и отсъждане/преценка ще бъде необходима, за да може мъдра индивидуална 
селекция да бъде в състояние да преодолее рисковете в обичайното пазарно ниво на по- 
добни издания, като цяло. 
Идеята за маржин на сигурността става все по-очевидна, когато ние я прилагаме към об- 
ластта на подценените или сделкови сигурности. Ние имаме тук, по определение, предпо- 
читана разлика между цената, от една страна, и отбелязаната или „издигната“стойност от 
друга. Тази разлика е „предел на сигурност“. Достъпна е за абсорбиране ефекта от грешна 
калкулация или по-лошо, отколкото средния късмет. Купувачът на сделкови издания пос- 
тавя частично ударението върху способността на инвестицията да отстои на противополо- 
жни развития. За повечето подобни случаи той има никакъв реален ентусиазъм относно 
проспектите (перспективите) на компанията. Наистина, ако перспективите са определено 
лоши, инвеститорът ще предпочете да избегне сигурността, без значение колко ниска е це- 
ната. Но областта на подценени издания е описана от много концепции – може би мнозин 
ството от общото – за които бъдещето не е нито определено обещаващо, нито определено 
необещаващо. Ако тези са купени на сделкова основа, дори умерен упадък в печелившата 
сила не се нуждае да предпази инвестицията от показването на удовлетворяващи резулта- 
ти. „Пределът на сигурност“ ще бъде тогава обслужен от своята сигурна цел/употреба. 
 
Теория на диверсификацията 
 
Налице е тясна логическа връзка между концепцията на „предел на сигурността“ и принци 
па на диверсификацията. Едното е корелативно с другото. Дори с маржин в услуга на инве- 
ститора, една отделна сигурност може да проработи лошо. За предела/маржина гарантира 



само, че има по-добър шанс за печалба, отколкото за загуба – не че загубата е невъзможна 
Но като брой подобни задължения е повишено като агрегирано,че съвкупното от печалби- 
те ще превиши агрегираното от загубите. Това е проста основа на застрахователно-осигури 
телния бизнес. 
Диверсификацията е създадено вярване/догма на консервативния инвеститор . Чрез прие- 
мането й толкова универсално, инвеститорите наистина демонстрират тяхното възприема- 
не на „маржин на сигурността“ (този принцип), към който диверсификацията е компаньо- 
нът. Тази точка може да бъде направена по-цветна чрез справка с аритметиката на рулет- 
ката. Ако човек залага 1 долар на отделно число, той е заплатен 35 долара печалба, когато 
печели – но шансовете са 37 към 1, че ще загуби. Той има „негативен предел на сигурност“ 
В неговия случай диверсификацията е глупава.Колкото повече числа залага, толкова по-ма 
лки са шансовете за приключване на печалба. Ако той редовно залага 1 долар на всяко чи- 
сло (вкл. 0 и 00), той е сигурен да загуби 2 долара от всяко завъртане на колелото. Но пре- 
дположете, че победителят е получил 39 долара печалба вместо 35 долара. Тогава той би 
имал малък, но важен предел на сигурност. Затова, колкото повече числа той избира, тол- 
кова се подобряват шансовете му за печалба. И той би могъл да бъде сигурен в печелене- 
то на 2 долара от всяко завъртане чрез просто залагане 1 долар на всяко от всички числа. 
(Инцидентно, двата дадени примера, всъщност описват респективните позиции на играча 
и владетеля на колелото с 0 и 00.) 
 
Критерий за инвестиране срещу спекулация 
 
Откакто налице няма отделна дефиниция за инвестиция в основното възприемане, автори 
тетите имат правото да определят това толкова хубаво, както желаят. Много от тях пренеб- 
регват, че има всякаква полезна или зависима разлика между концепциите за инвестира- 
не и на спекулация. Ние считаме този скептицизъм за излишен и вреден. Това е болезнено 
защото то води до обезкуражаване „отвътре“ на много хора, срещу въодушевлението, сре- 
щу вълнението и рисковете на стоково пазарната спекулация. Ние считаме, че този „пре- 
дел на сигурността“- концепция може да бъде използвана за предимство, като опорен ка- 
мък/тухла да продължи/развие една инвестиционна операция от спекулативна такава.  
Вероятно повечето спекуланти вярват, че имат шансове на тяхна страна, когато рискуват, и 
затова те могат да предявят изискване към маржина на сигурност в техните действия. Все- 
ки един има чувството, че времето е подходящо за използване или че неговото умение е 
отлично за тълпата, или че неговият съветник или система са надеждни. Но подобни/таки- 
ва претенции са неоснователни. Те се осланят на субективна преценка, неподдържана от 
каквото и да е тяло, или от желана очевидност или каквато и да било заключаваща линия 
на оправдаване. Ние определено се съмняваме дали човекът, който залага пари от своя 
гледна точка, може винаги да бъде защитен чрез/посредством „предел на сигурност“ и ня- 
какво полезно чувство на фразата. 
Контрастно, концепцията на инвеститора за предела на сигурност – както е разработен по- 
рано в тази глава – остава/почива върху просто и определено аритметично оправдаване  
от статистическите данни. Ние вярваме, също, това е добре поддържано от практическия 
инвестиционен опит. Няма гаранция, че този фундаментален количествен подход ще про- 
дължи да показва желани резултати при непознатите условия на бъдещето. Но, равнознач 



но, няма налице валидна причина за песимизъм от тази (гледна) точка. 
Така сумирано/обобщено, ние казваме, че да имаме истинска инвестиция трябва да бъде 
представен истински маржин на сигурността. И истински предел на сигурността е такъв,  
който може да бъде демонстриран чрез фигури , чрез представително оправдаване, и чрез 
справка към тялото на същностен опит. 
 
Разширение на концепцията за инвестиране 
 
За да завършим нашата дискусия за принципа на предела на сигурност, ние трябва да нап- 
равим сега по-нататъшна връзка между конвенционални и неконвенционални инвестиции 
Конвенционални инвестиции са подходящи за типичното портфолио. Под това заглавие ви 
наги са „идвали“ изданията на правителството на САЩ и високо класни, плащащи дивиден 
ти основни акции. Ние сме добавили държавните и общинските бонове за онези, които ще 
спечелят съответно от техните данъчни облекчения. Също са включени първокачествени  
корпоративни бонове, когато, както е сега, те могат да бъдат купувани да спечелят съотве- 
тно повече, отколкото американските спестовни бонове. 
Неконвенционални инвестиции са онези, които са подходящи само за предприемчивия ин 
веститор. Те покриват широк обхват/диапазон. Най-обхватната категория е онази на подце 
нените основни акции на вторични компании, които ние препоръчваме за потребление, ко 
гато те могат да бъдат купени на две трети или по-малко от тяхната отбелязана стойност. 
Освен тези, налице е често широк избор от средно котиращи се корпоративни бонове, и 
преференциални акции, когато те се продават на подобни депресиращи цени, както беше  
постижимо също при определима отстъпка от тяхната отделна стойност.  
В тези случаи средният инвеститор би бил инклиниран да нарече сигурностите спекулатив- 
ни, защото в своето съзнание тяхното отсъствие на първокачествено класиране/котиране 
се свързва с липса на инвестиционен навик/измерване/качество. Това е нашият спор, че  
съответстваща ниска цена може да обърне сигурността от средно/относително качество в  
„интелигентна инвестиционна възможност“ – считано, че купувачът е информиран и трени 
ран, и че той практикува адекватна диверсификация. Затова, ако цената е достатъчно нис- 
ка да създаде субстантивен/същностен „предел на сигурност“, сигурността посреща нашия 
критерий за инвестиране. Нашата предпочитана поддържаща илюстрация е взета от обла- 
стта на боновете на недвижими имоти. През 20-те години на миналия век, билиони дола- 
ри от тези издания бяха продадени широко препоръчани като „главни инвестиции“. Голя- 
ма пропорция имаше толкова малък предел на стойността над дълга, както да бъде всъщ- 
ност високо спекулативна по характер. В депресията от 30-те, едно извънредно (голямо) 
количество от тези бонове „наду“ лихвата си, и тяхната цена „изпадна в колапс“ – в някои 
случаи под 10 цента от долар. На онази фаза някои от същите съветници, които бяха ги пре 
поръчали като сигурна инвестиция, ги игнорираха като „хартия от най-спекулативен и не- 
атрактивен тип.“ Но като проявление на факт, депресията на цената от около 90% направи 
много от тези сигурности излишно атрактивни и оправдано сигурни – затова истинските  
стойности зад тях бяха четири или пет пъти от пазарната заявка. 
Фактът,че потреблението на тези бонове всъщност резултира в каквото основно се нарича 
„голяма спекулативна печалба“, не предотврати (не ги предпази от) това да имат истински 
инвестиционни качества при техните ниски цени. Спекулативната „печалба“ беше награда- 



та на потребителя за направената необичайно прозорлива инвестиция( направена с нюх  
инвестиция). Те биха могли сигурно да бъдат наречени инвестиционни възможности, от- 
както внимателен анализ би бил показал, че излишъкът от стойност над цената осигури 
голям маржин на сигурност. По този начин, истинският клас от „ясни инвестиции“, който 
ние поставихме по-горе, е основен източник на сериозна загуба за наивни купувачи на си- 
гурност; вероятно е да позволят много „прилежни“ възможности за печалба на изтънчения 
оператор, който може да ги купи по-късно на много по-хубава от своята собствена цена. 
Цялата област от „специални ситуации“ би дошла под нашето определение на инвестици- 
онни операции, защото потреблението е винаги предопределено от навременен анализ, 
който обещава по-голяма реализация, отколкото платената цена. Отново са налице риско- 
ви фактори, във всеки индивидуален случай, но тези предоставят възможност за калкула- 
ции и абсорбирани в цялостни резултати на диверсифицирана операция. 
Да продължим тази дискусия към логичен екстремум, ние бихме могли да предположим,  
че защитна инвестиционна операция би могла да бъде настроена чрез купуване на подоб- 
ни неизмерими стойности, както са представени от група от гаранции за опции за основна- 
та акция, продаващи на исторически ниски цени. (Този пример е нещо шокиращо.) Входя- 
щата стойност на тези гаранции оставя възможността свързаните акции да имат един ден 
предимство над цената на опцията. В момента те нямат упражняема стойност. Още, откак- 
то всички инвестиции се осланят на оправдани бъдещи очаквания, сигурно е да видим те- 
зи гаранции в понятия на математически шансове, че някакъв бъдещ наситен пазар ще съ- 
здаде голямо повишаване в тяхната отбелязана стойност и в тяхната цена. Подобно изслед 
ване би могло добре да „заработи“(спечели) заключението, че налице е много повече да 
бъде постигнато в такава една ситуация, отколкото да бъде загубено, и че шансовете на ед 
на ултимативна печалба са много по-добри, отколкото онези на ултимативна загуба. Ако 
това е така, налице е „предел на сигурност“, представящ дори тази форма на сигурност.  
Съответстващо предприемчивият инвеститор би могъл тогава да включи една операция за 
опция – гаранция в своето многообразие/смесица от неконвенционални инвестиции. 
 
Да обобщим 
 
Инвестицията е най-интелигентна, когато е най-подобна на бизнес. Удивително е да се ви- 
ди колко способни бизнесмени опитват да оперират на Уолстрийт със съвършена неприя- 
зън към всички тези принципи, чрез които са постигнали успех. Още, всяка корпоративна 
сигурност може най-добре да се наблюдава, на първа инстанция, като собственичество на 
интереса, или като претенция срещу, специфично бизнес предприятие. И ако човек е наст- 
роен да печели от потреблението на сигурност и продажби, той е завладян от бизнес ини- 
циативи (собствени; „на своя глава“). Последното трябва да бъде в съответствие с възпри- 
етите бизнес принципи, ако има шанс за успех.  
Първото, и най-очевидно от тези принципи е, „Знай какво правиш – познавай бизнеса си.“ 
За инвеститора това значи: Не опитвай да правиш бизнес-печалби извън сигурностите – то- 
ва е, възвращаемостите в излишък на нормалната лихва и дивидентен доход – освен ако 
не знаеш толкова много за стойностите, колкото е необходимо да знаеш относно стойност 
та на търговията, която си предложил за производство или сделка. 



Втори бизнес-принцип: „Не оставяй някой друг да „хване“ бизнеса ти, освен ако (1) ти 
можеш да наблюдаваш неговото представяне с адекватна грижа и разбиране, или (2) 
Ти имаш необичайно силни причини за поставяне на имплицитна поверителност/дове- 
рие в неговата съпричастност и способност.“ За инвеститора това правило би трябвало 
да определи условията, при които той ще позволи някой друг да решава какво е направе- 
но с неговите пари. 
Трети бизнес-принцип: „Не въвеждай/пускай една операция – производство или търго- 
вия – освен ако надеждна калкулация показва, че това има откровен шанс за успех с обо 
снована (оправдана) печалба.“ В частност, пази се от авантюри, в които имаш малко за пе- 
челене и много за губене. За предприемчивия инвеститор това означава, че неговите опе- 
рации за печалба би трябвало да бъдат базирани не на оптимизма, а на аритметиката. За 
всеки инвеститор това значи, че когато той ограничава своята възвращаемост до малка фи- 
гура, както преди, най-малкото в конвенционален бон или преференциална акция, той тря 
бва да търси убедителна очевидност, така че да не рискува същностна/основна част на  
своя принсипал/възложител. 
Четвъртото бизнес-правило е най-позитивно:„Имай куража от твоя опит и познания.“ 
Ако си формирал заключения от фактите, и ако знаеш, че твоята преценка е уместна, дръж 
на нея (на това) – дори макар и другите да се колебаят или дистанцират. ( Ти не си нито  
прав, нито грешен, понеже тълпата не се съгласява с теб. Ти си прав, защото твоите данни 
и обосновка са правилни.) Подобно, в света на сигурности, куражът/самочувствието става 
изключителна ценност след адекватно познание и тествана преценка; те вървят „ръка за 
ръка“. 
За щастие, за типичния инвеститор, това е безусловно необходимо за неговия успех, така 
че той носи тези качества в своята програма – осигурено, че той лимитира своята амбиция 
до своя капацитет и определя своите дейности в рамките на сигурния и тесен път на стан- 
дартната, дефанзивна инвестиция. Да постигне удовлетворителни инвестиционни резулта- 
ти, е по-лесно, отколкото повечето хора предполагат; да постигнеш изключителни (супер) 
резултати, е по-трудно, отколкото изглежда.  
 
Коментар върху Глава 20: 
 
„Ако пропуснем да възприемем непредвидимото или очакваме неочакваното във вселе- 
на от безкрайни възможности, ние можем да се окажем на милостта на някой или не- 
що, което не може да бъде програмирано, категоризирано, или лесно отнесено.“ 
                       Агент Фокс Мълдър, „Досиетата Хикс“ 
 
Първо, „Не губи!“ 
 
Какво е риск? 
Ти ще получиш различни отговори, зависещи от това, на кого, и кога, ти ще попиташ. В 
1999, рискът не означаваше загуба на пари; той значеше правене на по-малко пари, от- 
колкото някой друг. Какво много хора изпитаха страх, беше натиск върху някого на барбе- 
кюто, който ставаше дори по-богат, по-бърз чрез ежедневното търгуване на „точка ком“-ак 
ции (интернет-акции), отколкото те бяха. После, доста внезапно, към 2003 рискът беше  



дошъл да значи, че пазарът на акции би могъл да продължи да се срива, докато изсмуче, 
каквото богатство ти все още притежаваш. Докато неговото значение може да ни се струва 
толкова фиктивно и променливо, колкото финансовите пазари сами по себе си, рискът има 
някои първични и постоянни атрибути (свойства). Хората, които предприемат „големите иг 
ри“ и правят „големите пари“ в наситен пазар, са почти винаги онези, които биват най-зле 
наранени в разреден пазар, който неминуемо следва. (Да бъдеш „прав“ прави спекуланти- 
те дори по-ентусиазирани да предприемат допълнителен риск, както тяхната поверител- 
ност (прикритост) „сграбчва огъня“.) И веднъж, след като си загубил „големи пари“, тогава 
ти трябва „да играеш дори по-твърдо“, просто, за да си върнеш позициите, като играч в ка- 
зино, който неуморно удвоява след всеки лош залог. Освен ако си абсолютен късметлия, 
това е рецепта за бедствие. Не е чудно, когато той беше помолен да сумира/обобщи вси- 
чко; той беше научил в своята кариера как да стане богат; легендарният финансист Дж.К. 
Клингенщайн от „Вертхайм енд Ко.“, отговори просто: „Не губи.“ Тази графика показва как- 
во той имаше предвид : Фиг.20-1: Разход/цената на загубата. 
Губенето на някакви пари е неминуема/неразделна част от инвестирането, и няма нищо, 
което можеш да направиш, за да го предотвратиш. Но, за да си един интелигентен инвес- 
титор, ти трябва да поемеш отговорност за това ти никога да не губиш повечето или всички 
от твоите пари. Богинята Хинду на богатството, Лаксми, е често изобразявана, стояща на 
пръста на единия си крак, готова да те простреля със стрелата си в сляпото око. Да запазят 
нейната символика, някои от привържениците на Лаксми, ще завържат нейната статуя с 
връзки от влакно или ще поставят краката й на пода. За интелигентния инвеститор, Греъмо 
вия „предел на сигурност“ представя същата функция: Чрез отказване да плащаш твърде 
много за една инвестиция, ти минимизираш шансовете,с които твоето богатство винаги ще 
изчезне или внезапно ще бъде разрушено. 
Отчети това: През четирите тримесечия, завършващи декември 1999, „Джей Ди Ес Юни- 
фейз Корп.“, компанията за оптични влакна, генерира 673 млн.долара в нетни продажби,  
от които загуби 313 млн.долара. Нейните измерими активи надхвърлиха 1.5 билиона дола 
ра. Още на 7 март 2000, „Джей Ди Ес Юнифейз Корп.“- акцията удари 153 долара за дял,  
давайки на компанията обща пазарна стойност от грубо 143 билиона долара. И тогава, ка- 
то повечето акции от „Новата Ера“, тя се срина. Всеки, който я беше купил онзи ден и още 
„се позоваваше“ на нея в края на 2002, се сблъска с тези перспективи: 
Фиг. 20-2: Разделяне ( с нея ) дори ако е трудно да го направиш… 
Дори при сила/мощ 10% годишна норма на възвращаемост, това ще отнеме повече от 43 
години да „счупи“дори това надценено потребление! 
 
Рискът не е в нашите акции, а в нас 
 
Риск съществува в една друга дименсия: вътре в теб. Ако ти се надценяваш колко добре ра 
збираш една инвестиция, или надценяваш способността ти „да обяздиш“ временните коле 
бания в цените, това не значи какво владееш или как го прави пазарът. Ултимативно, фина 
нсов риск съществува не в какви видове инвестиции имаш, а в това – какъв тип инвеститор 
си. Ако наистина искаш да знаеш какъв риск съществува, отиди до близката баня и напра- 
ви крачка към огледалото. Това е риск, отразяващ обратно от огледалото. 
Както гледаш себе си в огледалото, какво би трябвало да видиш? 



Носителят на Нобелова награда, психологът Дейниъл Канеман обяснява два фактора, кои- 
то характеризират добри решения: 
*добре калибрована поверителност (разбирам ли тази инвестиция толкова добре, както си 
мисля?) 
*коректно възприето съжаление ( как ще реагирам, ако моят анализ се обърка? ) 
За да открием дали твоята поверителност е добре калибрована, нека погледнем в огледа- 
лото и се запитаме: „Каква е приликата, която моят анализ е правилен?“ Помисли внимате 
лно посредством тези въпроси: 
*Колко опит имам? Какъв е моят запис с подобни решения в миналото? 
*Какъв е типичният запис на други хора, които са опитали това в миналото? 
*Ако купувам, някой друг продава. Колко вероятно е, че зная нещо, което този друг човек / 
компания не знае? 
*Ако продавам, някой друг купува. Колко вероятно е, че зная нещо, което този друг човек / 
компания не знае? 
*Калкулирал ли съм колко много тази инвестиция се нуждае да „отиде нагоре“ за мен, за 
да ме удовлетвори дори след моите данъци и разходи за търгуване? 
На следващо място, погледнете в огледалото, за да откриете дали сте вид човек, който пра 
вилно възприема твоето съжаление. Започнете с питането: „Напълно ли разбирам послед- 
ствията, ако моят анализ се обърка?“ Отговорете на този въпрос чрез отчитане на тези точ- 
ки: 
*Ако съм прав, аз бих могъл да направя много пари. Но какво, ако греша? Базирано на ис- 
торическото представяне на подобни инвестиции, колко бих могъл да загубя? 
*Имам ли други инвестиции, които ще ме ограничат, ако това решение се обърка? Прите- 
жавам ли вече акции, бонове, или фондове с доказан запис на покачване, когато видът ин- 
вестиция, която отчитам, пада надолу? Слагам ли прекалено много от моя капитал на риск 
с тази нова инвестиция? 
*Когато си казвам, „Ти имаш висока толерантност/разбиране за риска“, как зная това? За- 
губил ли съм някога много пари в една инвестиция? Как се почувствах? Купих ли повече; 
пропуснах ли повече? 
*Опирам ли се на моите волеви качества сами по себе си, за да ме предпазят от паникьос- 
ване в грешния момент? Или контролирал ли съм моето собствено поведение предварите- 
лно чрез диверсифициране, подписване на инвестиционен договор, и „долар-разход“ усре 
дняване?  
Ти би трябвало винаги да помниш, по думите на психолога Пол Словиц, че „рискът е „сва – 
рен“ от еднакви дози от 2 съставки – вероятности и последствия.“ Преди да инвестираш,ти 
трябва да се увериш, че имаш реално оценена твоята вероятност да бъдеш прав и как ще 
реагираш на последствията да грешиш. 
 
Споразумението на Паскал 
 
Инвестиционният философ Питър Бернщайн има друг начин за обобщаване на това. Той се 
позовава обратно на Блез Паскал, великият френски математик и теолог (1623 – 1662), кой 
то създаде експеримент, в който един агностик трябва да играе дали или не Бог съществу- 
ва. Мизата, залогът, която този човек трябва да постави за споразумението, е неговото съ- 



ществуване в този живот, ултимативното плащане/цена в играта е съдбата на неговата ду- 
ша в отвъдния живот (живота след смъртта). В това споразумение, Паскал уверява, „причи- 
ната не може да реши“ вероятността за съществуването на Бог. Или Бог съществува, или –  
не. И само вярата, никаква причина, може да отговори на този въпрос. Но докато вероят- 
ностите в споразумението на Паскал са объркани, последствията са перфектно ясни и всъ- 
щност сигурни. Както Бернщайн обяснява: 
 „Предположи, че ти се държиш като че ли има Бог и ти водиш живот в целомъдрие 
 и уединение, когато всъщност няма Бог. Ти ще си пропуснал някои сладости в живо- 
 та, но ще има награди също така. Сега предположи, че Бог не съществува, и ти пре- 
 карваш времето си в грях, егоизъм, и разврат, когато всъщност Бог го има. Ти може 
 би си имал забавления и авантюри по време на относително кратката продължите- 
 лност на твоя жизнен път, но когато Денят на страшния съд„се завърти около теб“, 
 ти си в голяма неприятност.“ 
Заключава Бернщайн: „При вземането на решения в условията на несигурност, послед- 
ствията трябва да доминират над вероятностите. Ние никога не знаем бъдещето.“ 
Така, както Греъм ти беше напомнил във всяка глава на своята книга, интелигентният ин- 
веститор трябва да фокусира не просто върху правенето на правилен анализ. Ти трябва 
също да се подсигуриш срещу загуба, ако твоят анализ се преобърне в грешен – както до- 
ри най-добрите анализи ще бъдат поне някои „с времева рамка“. Вероятността за правене 
на поне една грешка в някакъв момент от инвестиционния ти живот, е всъщност 100%, и  
онези шансове са първоначално извън контрола ти. Въпреки това ти имаш контрол над по- 
следствията да сбъркаш. Много „инвеститори“ поставят основно всички техни пари в „точ- 
ка ком“-акции (интернет-акции се има предвид) в 1999; едно онлайн изследване от 1338 
американци на „Мъни Мегъзин“ в 1999 откри, че близо една десета от тях имаха поне 85% 
от техните пари в интернет-акции. Чрез игнориране Греъмовия повик за „предел на сигур- 
ност“, тези хора взеха грешната страна на споразумението на Паскал. Сигурни, че знаеха  
вероятностите да бъдеш прав, те не направиха нищо да защитят себе си срещу последстви 
ята да сгрешиш (ако сгрешиш). Просто чрез държане на твоите владения постоянно дивер- 
сифицирани, и отказвайки да „наливаш пари“ в последните, най-луди моди на г-н Пазар, 
ти можеш да се осигуриш, че последствията на твоите грешки никога не ще бъдат катастро 
фални. Няма значение какво г-н Пазар ти подхвърля, ти винаги ще бъдеш способен да ка- 
жеш, с тиха поверителност: „Това, и то ще отмине.“  
 
Послепис 
 
Ние знаем много добре двама партньори, които „пропиляха“ добра част от техните живо- 
ти, съхранявайки техните собствени и фондовете на други хора на Уолстрийт. Някакъв тру- 
ден опит ги е научил, че беше по-добре да бъдеш сигурен и внимателен, отколкото да опи- 
таш да направиш всичките пари на света. Те създадоха определено уникален подход към  
операции на сигурност, които комбинираха добри възможности за печалба с прилежащи 
стойности. Те избегнаха всичко, което се появи надценено и бяха определено толкова бър- 
зи да разположат издания , които бяха напреднали до нива, които на други се струваха не- 
атрактивни. Тяхното портфолио беше винаги добре диверсифицирано, с повече от 100 раз- 
лични представени издания. По този начин те направиха доста добре през годините на вър 



хове и падения на основния пазар; те усредниха около 20% на година върху няколко мили- 
она капитал, който бяха приели за управление, и техните клиенти бяха добре удовлетворе- 
ни с резултатите. 
В годината, когато се появи първото издание на тази книга, една възможност беше пред- 
ложена на партньорския фонд за потребление на половин интерес в растящо предприятие 
По някаква причина индустрията нямаше блясъка на Уолстрийт във времето, и сделката бе 
ше отхвърлена от доста важни къщи. Но двойката беше впечатлена от възможностите на  
компанията; каквото беше решаващо за тях, беше, че цената беше умерена във връзка с те 
кущите печалби и стойността на активите. Партньорите отидоха напред със сливане, възли 
защо в долари на около една пета от техния фонд. Те станаха тясно идентифицирани с но- 
вия бизнес – интерес, който просперира. Всъщност това стана толкова добре, че цената на 
дяловете напредна до двеста пъти или повече платената цена за половината интерес. Нап- 
редъкът далеч надхвърли същностния растеж в печалбите, и почти от началото заявката се 
появи толкова високо в понятия на собствените инвестиционни стандарти на партньорите. 
Но откакто те се отнесоха към компанията като вид „семеен бизнес“,те продължиха да под 
държат същностно собственичество на дяловете, въпреки специфичното покачване на це- 
ната. Голям брой участници в техни фондове направи същото, и те станаха милионери по- 
средством тяхното владеене на едно предприятие, плюс съответно организирани афилиа- 
ти.  
Достатъчно иронично, агрегатното на печалбите, произтичащо от това отделно инвестици- 
онно решение, далеч превиши сумата на всички други реализирани през 20 години на  
операции от широк обхват в областите на дейност на партньорите, включващи много из- 
следване, безкрайни „сондажи“ на мнения, и безброй индивидуални решения. 
Има ли поуки (морал) от тази история за интелигентния инвеститор? 
Една очевидна такава е, че са налице няколко различни пътища да направиш и задържиш 
пари на Уолстрийт. Друга, не толкова очевидна, е че един щастлив случай, или едно изклю 
чително мъдро решение – можем ли да ги разделим? – може да направи повече от усили- 
ята на „пътешественика“ за целия му живот. Но зад късмета, или критичното решение, на- 
лице трябва да съществува минало на подготовка и дисциплиниран капацитет. Всеки се ну 
ждае да бъде подходящо/съответно изграден и разпознат, така че тези възможности ще 
почукат на неговата отделна врата. Всеки трябва да има знанията, средствата, преценката 
и куража да извлече предимство от тях. Разбира се, ние не можем да обещаем вероятно- 
стен отделен опит на всички интелигентни инвеститори, които остават едновременно хит- 
ри и внимателни през годините. Ние не ще приключим със слогана на Дж.Дж. Раскъб, че 
ние се забавлявахме в началото: „Всеки може да бъде богат.“ Но интересни възможности  
обграждат финансовата сцена, и интелигентният и предприемчив инвеститор би трябвало 
да е способен да открие едновременно забавлението и печалбата в този циркус от три пръ 
стена. Въодушевлението, т.е. възбудата са гарантирани. 
 
Коментар върху послеписа 
 
Успешно инвестиране е относно управленския риск, не избягването му. На пръв поглед, ко 
гато предположиш, че Греъм поставя 25% от своя фонд в отделна акция, ти би могъл да си 
помислиш, че той играе хазарт с парите на своите акционери/ инвеститори. Но после, кога- 



то откриеш, че Греъм беше предположил, че би могъл да ликвидира „Гейко“ за поне какво 
то беше платил за нея, става ясно, че Греъм предприемаше много малък финансов риск. 
Но той се нуждаеше от извънреден кураж да поеме психологическия риск от подобен го- 
лям залог на толкова непозната акция. И днешните генерални изводи са изпълнени със 
страхотни факти и нерешени рискове; смъртта на претъпкания пазар от 90-те, бавен иконо- 
мически растеж, корпоративна измама, прояви на тероризъм и война. „Инвеститорите не 
обичат несигурността“, един пазарен стратег повдигна тон точно сега по финансовата теле- 
визия или в днешния вестник. Но инвеститорите никога не са харесвали несигурността – и 
още, това е най-фундаменталното и постоянно условие на инвестиционния свят. То винаги 
е било, и винаги ще бъде. Честно казано, „несигурност“ и „инвестиране“ са синоними. В ре 
алния свят, на никого не е била дадена способността да види най-доброто време за купува 
не на акции. Без съхраняване на вяра в бъдещето, никой някога не би могъл да инвестира 
изобщо. За да бъдеш инвеститор, ти трябва да си вярващ в едно по-добро „утре“. 
Най-образованите инвеститори, Греъм обичаше историята на Юлисис, премина през поези 
ята на Хоумър, Алфред Тенисън, и Данте. Късно в своя живот, Греъм пресъздаде сцената в  
„Инферно“ на Данте, когато Юлисис описва вдъхновяващо своя екипаж да плува на запад 
в непознати води,извън обятията на Херкулес: 
„О, братя“, аз казах, „кой след стотици 
хиляди опасности 
е достигнал запада,  
в това малко будно място, 
което още остава в сетивата ни,  
нека не избираме да избегнем опита 
на необетования свят, който лежи зад слънцето. 
Посейте семената, от които сте израсли: 
Вие бяхте направени не да живеете като зверове, 
а да търсите целомъдрие и разбиране. 
С това малко ораторстване аз направих моите другари (по плуване) 
такива запалени по пътешествия, 
че би ги наранило да ги върна обратно. 
И ние усукахме нашите въжета към утрото, 
И обърнахме нашите гребла в крила за луд полет.“ 
Инвестирането също е една авантюра. Финансовото бъдеще е винаги един неначертан 
свят. С Греъм като твой водач, твоето дълговременно инвестиране и пътешествие би тряб- 
вало да бъде толкова сигурно и доверено, колкото и авантюристично. 
 
 
 
 
ДОПЪЛНЕНИЯ: 
 
 
Суперинвеститорите на Греъм-енд-Додсвил ( от Уорън Е. Бъфет) 
 



Бележка на редактора: Тази статия е едно редактирано извлечение на разговор, даден в 
„Кълъмбиа Юнивърсити“ в 1984, отбелязващ 50-тата годишнина на „Анализ на сигурност- 
та“, написан от Бенджамин Греъм и Дейвид Дод. Този специален том, първо представен с 
идеите , по-късно популяризирани в „Интелигентният инвеститор“ . Есето на Бъфет предла 
га завладяващо изследване за това как Греъмовата дисциплина е използвала Греъмовия  
подход за инвестиране в стойността,за да постигне феноменален успех на фондовия пазар 
Подходът на Греъм и Дод за „поглед за стойности с отбелязан маржин на сигурност, свър- 
зан с цените“ остарял/демодиран ли е? Много от професорите,които пишат учебници днес 
казват „да“. Те спорят, че пазарът на акции е ефективен; това е, че цените на акциите отра- 
зяват всичко, което е познато относно перспективите на компанията, и относно състояние- 
то на икономиката. Налице няма подценени акции, тези теоретици спорят, защото има еру 
дирани анализатори на сигурност, които оползотворяват всяка достъпна/налична информа 
ция да осигурят непадащи подходящи цени. Инвеститорите, които като че ли „удрят паза- 
ра“ година след година, са просто щастливци. Ако цените напълно отразяват достъпна ин- 
формация, такъв вид инвестиционна дълбочина е извън „правила“, пише един от днешни- 
те автори на учебници. Добре, може би. Но аз искам да ти представя група инвеститори, ко 
ито имат в рамките и извън годината, ударени „Ес енд Пи“500 индекс акции. Хипотезата,че 
те правят това с чиста проба шанс, е най-малкото стойностно оценяваща. Съдбовно за тако 
ва оценяване е фактът, че тези победители бяха всички добре познати на мен и предвари- 
телно идентифицирани като отлични инвеститори,най-скорошна идентификация,случваща 
се през период от преди 15 години. Абстрахирайте се от това условие – това е, ако аз наско 
ро съм изследвал измежду хиляди записи да избере няколко имена за вас тази сутрин – аз 
бих Ви посъветвал да спрете четенето точно тук. Аз би трябвало да добавя, че всички тези  
записи са били одитирани . И аз би трябвало по-нататък да добавя, че съм научил много от 
онези, които са инвестирали с тези мениджъри, и чековете, получени от онези участници 
през годините, са комбинирали/паснали на поставените записи. 
Преди ние да започнем това оценяване, аз бих желал от вас да си представите един наци- 
онален монетен контекст. Нека обобщим,че ние вземаме 225 млн.американци днес сутри- 
нта и ние ги молим всички да се обзаложат (да заложат). Те излизат навън сутринта по из- 
грев, и всички те се обаждат в машината, пускайки монета. Ако говорят коректно, те пече- 
лят долар от онези, които говорят неправилно/грешно. Всеки ден губещите отпадат, и на 
следващия ден залозите се изграждат, като всички предишни печалби са поставени на ли- 
ния. След десет завъртания за десет сутрини, ще има приблизително 220 000 души в САЩ, 
които коректно са говорили десет завъртания поред. Те всички ще са спечелили малко над 
1000 долара.  
Сега тази група вероятно ще стартира малко по-екзалтирано относно това, човешката при- 
рода е такава. Те могат да опитат да бъдат умерени, но на коктейлни партита те в известна 
степен ще позволят да бъдат привлечени от членове на противоположния пол , каквато е  
всъщност „тяхната техника“, и каквито чудесни вътрешни убеждения те носят в областта на  
залагането. Обобщавайки, че победителите взимат подходящи възнаграждения от губещи 
те, в другите десет дни ние ще имаме 215 души, които успешно са заложили техните моне- 
ти 20 пъти поред, и които, с това упражнение, всички са обърнали един долар в малко по- 
вече от милион долара. 225 млн.долара биха били загубени, 225 млн.долара биха били 
спечелени. 



Оттогава, тази група ще загуби наистина разсъдъка си. Те може би ще пишат книги за това 
„Как аз обърнах един долар в милион за двайсет дни работа, 30 секунди на сутрин.“ Още 
по-лошо, те може би ще стартират обиколки с джетове на страната, присъствайки на семи- 
нари за ефективно залагане на монети и придружавайки скептични професори. „Ако това 
не може да бъде направено, защо са налице 215 от нас?“ 
Но тогава някакъв бизнес професор вероятно ще бъде достатъчно груб да доведе факта, че  
ако 225 млн.долара орангутани бяха ангажирани в подобно упражнение, резултатите биха 
били почти същите – 215 орангутани с 20 „прави“ печеливши залагания. 
Аз бих искал да поспоря , въпреки това, че са налице някои важни различия в примерите, 
които ще представя. За едно нещо, ако (а) бяхте взели 225 млн.орангутани, внесени грубо 
като американска популация; ако (б) вие откриехте, че 40 идваха от отделен зоопарк в 
Омаха, вие бихте били съвършено сигурни, че бяхте нещо такова. Така че вие бихте могли  
вероятно да излезете и попитате пазача на зоопарка относно това с какво ги храни; дали те 
са имали специални упражнения,какви книги те са чели, и кой знае какво още. Това е, ако 
сте открили някакви наистина изключителни концентрации на успех, вие бихте могли да 
искате да видите дали бихте могли да идентифицирате концентрациите на необикновени 
характеристики, които биха могли да бъдат каузални фактори. 
Научно запитване естествено следва подобен модел. Ако се опитвате да анализирате въз- 
можни причини за рядък вид рак – с, да речем, 1500 случая на година в САЩ – и ако сте от- 
крили, че 400 от тях се случват в някакво малко минно градче в Монтана, вие бихте били 
много заинтересовани от водата там, или от вариациите и положението там. Вие знаете,че 
не е случайно като шанс, че 400 идват от малка област. Вие не е било необходимо да знае- 
те каузалните / причинните фактори, но вие бихте знаели къде да търсите. 
Аз Ви представям, че налице са пътища за дефиниране произхода друг освен географията. 
В допълнение на географските произходи, налице може да бъде, каквото аз наричам един 
интелектуален произход. Аз мисля, че вие ще откриете недиспропорционален брой от ус- 
пешни залагания на монети в инвестиционния свят; дойде от много малко интелектуално 
селище, което би могло да бъде наречено Греъм-енд-Додсвил. Концентрация на победите 
ли, която просто не може да бъде обяснена с шанс, който може да бъде трасиран към това 
отделно интелектуално селище. 
Условия биха могли да съществуват, така че биха могли дори да направят концентрацията 
неважна. Вероятно 100 човека просто инициираха разговора за залагане на монети на ня- 
каква ужасна представителна личност. Когато той се обади най-напред, 100 последователи 
автоматично пуснаха монетата по същия начин. Ако лидерът беше част от останалите 215 
накрая,фактът, че 100 дойдоха от същия интелектуален произход, би означавал абсолютно 
нищо. Ти би могъл просто да идентифицираш един случай, както стотици случаи. Подобно, 
нека обобщим, че си живял в силно патриархално общество и всяко семейство в САЩ удо- 
бно се състои от десет души. По-нататък да обобщим, че патриархалната култура беше до- 
статъчно силна, така че, когато 225 млн.души излязоха първия ден навън , всеки член на се 
мейството се идентифицира с повика на бащата. Сега, в края на 20-дневния период, ти би 
имал 215 победители, и би открил, че те дойдоха от само 21.5 семейства. Някои наивни ти- 
пове биха могли да кажат, че това отбелязва един извънредно вътрешен фактор, като обя- 
снение на успешно залагане на монети. Но, разбира се, той не би имал отбелязване изоб- 
що, понеже той просто би означавал, че ти не си имал 215 индивидуални победители, но 



по-скоро 21.5 случайно дистрибутирани семейства, които бяха победители. 
В тази група на успешни инвеститори, която искам да определя, налице е бил основният 
интелектуален патриарх , Бен Греъм. Но децата, които напуснаха къщата на интелектуал- 
ния патриарх, заложиха своите „монети“ по много различни пътища. Те са отишли на раз- 
лични места и купили или продали различни акции и компании, още те са имали комби- 
ниран запис, който просто не може да бъде обяснен със случаен шанс. Това сигурно не мо- 
же да бъде обяснено чрез факта,че те всички „залагат монети“ идентично, защото лидерът 
подава сигнал за това. Патриархът главно е поставил интелектуалната теория за правене  
такива решения, но всеки студент е решил по свой собствен начин прилагането на теори- 
ята.  
Основната интелектуална тема на инвеститори от Греъм-енд-Додсвил е такава: те търсят 
несъответствия между стойността на бизнеса и цената на малките парчета от онзи бизнес 
на пазара. Основно, те експлоатират/изследват онези несъответствия без ефективна кон- 
цепция на пазарния теоретик, както е дали акциите са купени в понеделник или четвъртък, 
или дали е януари или юли, и т.н. Инцидентно, когато бизнесмените купуват бизнеси – кое 
то е точно, каквото нашите Греъм-енд-Додсвил инвеститори правят чрез медиума на пазар 
ните акции – аз се съмнявам, че много „лъкатушат“ (се огъват) в тяхното потребителско ре- 
шение според деня на седмицата или месеца, в който транзакцията ще се случи. Ако не се 
прави разлика дали целият бизнес се купува в понеделник или петък, аз съм учуден защо 
академиците инвестират екстензивно време и усилие да видят дали той прави разлика, ко- 
гато купува малки парчета от онези същите бизнеси. Нашите Греъм енд Дод инвеститори  
не е необходимо да казват, да не дискутират модела на оценка на капиталовите активи, 
или ковариантността във възвращаемости измежду сигурности. Тези не са субекти на ника 
къв интерес към тях. Всъщност, повечето от тях биха имали трудност, определяйки онези 
понятия. Инвеститорите просто фокусират върху две вариации: цена и стойност. 
Аз винаги откривам за изключително, че толкова много изследвания са направени от цена 
и поведение обем, пълнежът на чартистите. Можете ли да си представите купуване на пър 
воначален бизнес, просто защото цената на бизнеса е била маркирана нагоре същностно 
последната седмица, и седмицата преди това? Разбира се, причината много от изследвани 
ята да бъдат направени от тази цена и обем вариации е, че сега, в ерата на компютрите,  
има почти безкрайни данни, достъпни за тях. Не е необходими подобни изследвания да 
имат някаква полезност; това е просто, че данните са налице, и академиците са работили 
яко да изучат математическите умения, необходими да ги манипулират. Веднъж, след ка- 
то тези умения са придобити, ни се струва греховно да не ги използваме, дори ако употре- 
бата няма полезност или негативна полезност. Както каза един приятел, за човек с чук, вси 
чко изглежда като наковалня. 
Аз мисля, че групата, която сме идентифицирали чрез основен интелектуален дом, е ценна  
за изследване. Инцидентно, въпреки всички академични изследвания на влиянието на та- 
кива вариации, като цена, обем, сезонност, капитализационен размер, и т.н., върху пред- 
ставянето на акцията, никакъв интерс не е бил очевиден в изследването методите на това 
необичайно концентриране на стойностно ориентирани победители. 
Аз започвам това изследване на резултатите с връщане обратно към група от четири от нас 
които работиха в „Греъм-Нюмън Корпорейшън“ от 1954 до 1956. Налице бяха само четири 
ма – аз не съм избрал тези имена измежду хиляди. Аз предложих да отида на работа в  



„Греъм-Нюмън“ за нищо, след като завърших класа на Бен Греъм, но той ме отстрани като 
надценен. Той подбра този стойностен „пълнеж“ много сериозно! След много проучване, 
той най-накрая ме нае. Имаше трима партньори и четири от нас на „обучаващото се“ ниво. 
Всичките четири напуснаха между 1955 и 1957, когато фирмата беше „уплашена“, и бе не- 
възможно да трасира записа от три (на тримата).  
Първият пример (вж.табл.1, стр. 549-550) е този на Уолтър Шлос. Уолтър никога не отиде в 
колеж, но изкара курс от Бен Греъм (нощем) в Нюйоркския Институт по финанси. Уолтър 
изостави „Греъм-Нюмън“ в 1955 и постигна записа, показан тук повече от 28 години. Тук е,  
каквото „Адам Смит“ – след като му казах за Уолтър – написа за него в „Суперпари“ (свръх- 
пари) в 1972: 
Той нямаше връзки или достъп до полезна информация. Практически никой на Уолстрийт 
не го познава и той не е „генерирал“ никакви идеи. Той гледа числата в наръчниците и ги 
изпраща за годишния доклад, и това е всичко. 
При въвеждането ми, за Шлос, Уорън имаше също, по мое мнение, описан себе си.  
„Той никога не забравя, че съхранява парите на други хора и това подсилва неговото нор- 
мално силно съпротивление срещу загуба.“ Той има обща интегрираност (култура) и реали 
стична картина (представа) за себе си. Парите са реалността за него и акциите са също реа- 
лни – и от това произтича едно въздействие към принципа на „предела на сигурността“.  
Уолтър беше диверсифицирал извънредно, владеейки над 100 акции понастоящем. Той 
знае как да идентифицира сигурности, такива, които продават на отчетено по-малко от тя- 
хната стойност за частния собственик. И всичко е това, което той прави. Той не се притесня 
ва дали е януари, той не се притеснява дали е понеделник, той не се притеснява дали е го- 
дина на избори. Той просто казва, ако бизнесът струва долар и аз мога да го купя за 40 це- 
нта, нещо хубаво може да ми се случи. И той го прави отново и отново…Той притежава 
много повече акции, отколкото аз – и е далеч по-малко заинтересован в прилежащата при 
рода на бизнеса. На мен не ми се струва, че имам голямо влияние върху Уолтър. Това е ед- 
на от неговите силни страни – никой няма голямо влияние върху него… 
Вторият случай е Том Неп, който също работеше в „Греъм-Нюмън“ с мен. Том беше майор- 
химик в Принстън преди войната; когато се върна обратно от войната,той беше „хит“(„пла- 
жен бум“). И после един ден той прочете, че Дейв Дод даваше нощен курс по инвестиции 
в „Кълъмбиа“. Том го изкара на некредитна база, и беше толкова заинтригуван от субекта, 
че той дойде и записа в „Кълъмбиа Бизнес Скуул“,където той взе магистърска степен(МВА) 
Той изкара курса на Дод отново, и изкара курса на Бен Греъм. Инцидентно, 35 години по- 
късно, аз наредих/казах на Том да провери някои от фактите,включени тук, и го намерих  
на плажа отново. Единствената разлика е, че сега той владее плажа! 
В 1968 Том Неп и Ед Андерсън, също в курса на Греъм, заедно с един или двама други от 
подобно представяне, формираха „Туиди, Брауни Партнърс“, и техните инвестиционни ре- 
зултати са показани Табл.2. „Туиди, Брауни“ изгради онзи запис с много широк диверсифи 
кация. Те частично купиха контрол върху бизнеса, но записът на пасивните инвестиции е  
равнозначен на записа на контролните инвестиции. 
Табл.3 описва третия член на групата, който формира „Бъфет Партнершип“ в 1957. Най-до- 
брото нещо, което той направи, беше да напусне в 1969. Оттогава, „Беркшайър Хедъуей“ е 
била продължение на партньорство в някои отношения. Няма отделен индекс, който да Ви 
дам, който усещам да би бил открит тест на инвестиционен мениджмънт в „Беркшайър“. 



Но аз мисля, че по някакъв начин Вие го фигурирате; това е било удовлетворително.  
Табл.4 показва записа на „Секвоя Фънд“, която е управлявана от човек,с когото се срещнах 
в 1951 в класа на Бен Греъм, Бил Руън. След напускането на „Харвард Бизнес Скуул“, той 
отиде на Уолстрийт. После той предположи, че имаше нужда да получи реално бизнес об- 
разование, така че той дойде да изкара курса на Бен в „Кълъмбиа“, където ние се срещна- 
хме в ранната 1951. Записът на Бил от 1951 до 1970, работещ с относително малки суми, 
беше далеч по-добър от средния. Когато аз напуснах „Бъфет Партнершип“, аз попитах Бил, 
ако искаше да направи фонд за всички наши партньори, така той създаде „Секвоя Фънд“. 
Той го направи в отвратително време, точно когато аз напусках: Той отиде точно в двупо- 
люсния пазар и всички трудности, които направиха сравнително представяне за стойност- 
но ориентирани инвеститори. Аз съм радостен да кажа, че моите партньори, в една удиви- 
телна степен, не само останаха с него, но добавиха пари, с показания щастлив резултат. 
Няма никакъв намек, включен тук. Бил беше единственият човек, който препоръчах на мо- 
ите партньори, и аз казах навремето, че ако той е постигнал четири-точки-нагодина преи- 
мущество над „Ес енд Пи“, това би могло да бъде солидно представяне. Бил е постигнал 
доста над това, работейки с прогресивно по-големи суми пари. Това прави нещата много 
по-трудни. Размерът е „котвата“ на представянето. Няма две мнения относно това. Това не  
значи, че ти не можеш да направиш по-добро от средното представяне, и маржинът „да се 
размие“. И ако ти някога управляваш два трилиона долара, и това е количеството на обща- 
та оценка на капитала в икономиката, не мислете, че ще постигнете по-добро от средното! 
Аз би трябвало да прибавя, че в записите, ние сме погледнали толкова далеч, посредством 
този цял период, практически нямаше дубликация в тези портфейли. Това са хора,които из 
бират сигурности, базирани на несъответствие между цена и стойност, но те правят техни- 
те селекции много различно. Най-големите владения са били подобни, като „Хъдзън Пълп 
енд Пейпър“ и „Джедо Хайленд Коул“ и „Ню Йорк Треп Рок Къмпани“и всички онези други 
имена,които идват вътрешно в съзнанието да откъснат обикновения читател от бизнес –  
страниците. Селекциите на „Туиди, Брауни“ „са попили“ дори доста под онова ниво в поня 
тия на разпознаване на имена. От друга страна, Бил е работил с големи компании. Разми- 
наването между тези портфейли е било много, много малко. Тези записи не рефлектират 
на пускането на монета и петдесет човека, печелещи същото нещо след него. 
Табл.5 е записът на мой приятел, който е възпитаник на Харвард, който основа голяма пра- 
вна фирма. Аз отидох при него около 1960 и му казах, че законът беше хубав като хоби, но 
той би могъл да направи нещо по-добро. Той основа партньорство, доста противоположно 
на това на Уолтър. Неговото портфолио беше концентрирано в много малки сигурности и 
затова неговият запис беше много повече относителен, но той беше базиран на същия от- 
стъпка-от-стойността подход. Той желаеше да приеме по-големи пикове и „долини“ на  
представяне, и той стана такъв, вървящ срещу концентрацията, с показаните резултати. 
Инцидентно, този запис принадлежи на Чарли Мънгър, мой партньор в продължение на 
много време,в операция на „Беркшайър Хедъуей“.Когато той започна своето партньорство 
въпреки всичко, неговите портфолио-владения бяха почти напълно различни от моите, и 
на другите възпитаници, споменати по-рано. 
Табл.6 е записът на възпитаник, който беше приятел/съратник на Чарли Мънгър – друг тип 
не от бизнес училище, който беше майор в „Ю Ес Си“. Той отиде да работи за „Ай Би Ем“ 
след завършване и беше служител по продажбите за кратко. След като аз се свързах с Чар- 



ли, Чарли отиде при него. Това като че ли е записът на Рик Гуерин. Рик, от 1965 до 1983, 
срещу натрупана печалба от 316% за „Ес енд Пи“, се оттегли с 22 200 процента, който, ве- 
роятно защото му липсва бизнес образование, той се отнася като статистически определен 
Едно уточнение тук: изключително е за мен, че идеята за купуване на доларови сметки за 
40 цента, се отнася незабавно за хора или не се отнася изобщо. Това е като внедряване. 
Ако не „сграбчи“ човека точно веднага, аз откривам, че можеш да говориш с него в продъ- 
лжение на години и да покажеш записи; това не прави разлика. Те като че ли не са спосо- 
бни „да прегърнат“ концепцията, независимо колко е проста. Възпитаник като Рик Гуерин, 
който нямашв формално образование в бизнеса, разбира незабавно подхода на стойност- 
та за инвестиране и той го прилага пет минути по-късно. Никога не съм виждал някого, кой 
то стана „конвертируем“, през 10-годишен период относно този подход. Това като че ли не 
е същност на IQ (коефициент на интелигентност) или академичен тренинг. Това е вътре 
шно разпознаване, или нищо.  
Табл.7 е записът на Стан Перлметър. Стан беше либерален управител по изкуствата в Уни- 
верситета на Мичигън, който беше партньор в рекламна агенция на „Бозел и Якобо“. Ние  
възнамерявахме, и се случихме в същата сграда в Омаха. В 1965 той писа, че аз имах по-до 
бър бизнес, отколкото той е направил, така че той изостави рекламирането. Отново, отне 5 
минути за Стан, да възприеме подхода за стойността. 
Перлметър не владееше, каквото Уолтър Шлос владееше. Той не владееше, каквото Бил 
владееше. Тези са записи, направени независимо. Но всеки път Перлметър купува акция; 
това е, защото той получава повече за парите си, отколкото плаща. Това е единственото 
нещо, за което мисли. Той не търси проекции на тримесечни печалби, той не гледа какви 
ще бъдат печалбите следващата година, той не се интересува какъв ден от седмицата е, 
той не се интересува какво казва едно инвестиционно изследване, той не се интересува от 
моментната цена, обема или каквото и да било. Той просто пита: „Каква е цената на биз- 
неса?“ („С какво е ценен той?“) 
Табл.8 и Табл.9 са записите на 2 пенсионни фонда. Аз съм бил включен в тях. Те не са изб- 
рани от дузини пенсионни фондове, с които „аз съм имал включване“; те са единствените 
два, на които съм повлиял. И в двата случая аз съм ги „настроил“към стойностно ориенти- 
рани мениджъри. Много, много малко пенсионни фондове са управлявани от гл.т. на стой- 
ността. Табл.8 е пенсионният фонд на „Уошингтън Пост Къмпани“. Това беше с голяма ба- 
нка преди няколко години, и аз предположих, че те биха направили добре да изберат ме- 
ниджъри, които имаха стойностна ориентация. Както мижете да видите, като цяло те са би 
ли в топ-процентите винаги, откакто те направиха промяната. „Пост“ каза на мениджърите 
да запазят най-малко 25% от тези фондове в бонове, което не би било необходимо за избо 
ра на тези мениджъри. Така че аз съм бил включен/включил боновото представяне не про 
сто да илюстрирам, че тази група няма отделна експертиза относно бонове. Те не биха ка- 
зали, че са го направили. Дори с 25% от техния фонд в някаква област, която не беше тяхна 
та игра, те бяха в топ-процентите на фондов мениджмънт. „Уошингтън Пост“ – опитът не 
покрива ужасно дълъг период ,но представя много инвестиционни решения чрез трима ме 
ниджъри, които бяха неидентифицирани ретроактивно.  
Табл. 9 е записът на „Еф Ем Си Корпорейшън Фънд“. Аз не управлявам дузина от него „на 
своя глава“, но го направих в 1974, въздействайки на тяхното решение да избират стойност 
но ориентирани мениджъри. Приоритетно за онова време, те бяха избрали мениджъри по 



вече, по същия начин, както повечето по-големи компании. Те сега ранжират номер едно в 
изследването на Бекер на пенсионни фондове за техния размер през период от време, пос 
ледващ тази „конверсия“ към подхода за стойността. Миналата година те имаха осем капи 
талови мениджъри с различна продължителност извън рамките на една година. Седем от  
тях имаха кумулативен запис, по-добър, отколкото „Ес енд Пи“. Всички осем имаха по-до- 
бър запис миналата година, отколкото „Ес енд Пи“. Нетната разлика сега между средно 
представяне и същностно представяне на „Еф Ем Си Фънд“ през този период е 243 млн.до- 
лара. „Еф Ем Си“ окачествява това относно селекцията на мениджъри. Онези мениджъри 
не са мениджърите, които аз би трябвало да избирам, но те имат основния деноминатор 
за избиране на сигурности, базирани на стойността. 
Така тези са девет записа на „монетни автомати“ от Греъм-и- Додсвил. Аз не съм ги избрал 
с намека/уговорка измежду останалите хиляди. Това не е като наместване отново на име- 
ната на „букета“ победители в лотарията – хората, които никога не бях чувал преди, те спе- 
челиха лотарията. Аз избрах тези хора преди години, базирайки се на техните параметри 
за вземане на инвестиционни решения. Аз знаех какво те бяха си помислили и допълнител 
но аз имах някакво лично познание за техния интелект, характер и темперамент. Много ва 
жно е да се разбере, че тази група е обобщила далеч по-малко риск, отколкото средния; 
отбележете, (че) техният запис в годините е в годините, когато основният пазар беше слаб. 
Докато те се различават в стил, тези инвеститори са, мислено, купуващи бизнеса, не купува 
щи акцията. Малцина от тях понякога купуват цели бизнеси. Далеч повече,те често купуват 
малки „парчета“ от бизнеси. Тяхното отношение, дали купуват всичко или отделно парче,е 
същото. Някои от тях държат портфейли с дузина от акции. Други се концентрират върху 
по-малко. Но всички изследват (и използват) разликата между пазарната цена на бизнеса 
и неговата истинска (присъща) стойност. 
Аз съм убеден, че е налице много неефективност на пазара. Тези Греъм-енд-Додсвил инве 
ститори успешно са използвали „празнините“ между цена и стойност. Когато цената на ак- 
цията може да бъде повлияна от „полъха“ на Уолстрийт с цените в предела на най-емоци- 
оналния човек, или най-тъжния човек, или най-депресирания човек, трудно е да се спори, 
че пазарът винаги оценява съответно/пропорционално. Всъщност, пазарните цени са често 
нечувствителни.  
Аз бих желал да кажа едно важно нещо относно риска и наградата. Понякога риск и награ- 
да са в корелация с позитивна „мода“. Ако някой беше ми казал, „Аз имам тук оръжие с 6 
патрона и съм поставил една касетка с патрони (един комплект) в него. Защо просто не за- 
въртиш и да дръпнеш спусъка? Ако оцелееш, ще ти дам 1 млн.долара.“ Аз бих заключил – 
вероятно поставянето на този 1 млн. долара не е достатъчно. Тогава той би могъл да ми 
предложи 5 млн.долара, за да дръпна отново спусъка. Сега това би било позитивна връзка 
между риск и награда! 
Това противоположното е истина, за стойностното инвестиране. Ако купуваш фиш/сметка 
за 60 цента, по-рисковано, отколкото ако купуваш фиш за 40 цента, но очакването за награ 
да е по-голямо в първия случай. Колкото по-голям е потенциалът за награда в портфейла 
на стойността, по-малко риск има.  
Един бърз пример: „Уошингтън Пост Къмпани“ в 1973 продаваше за 80 млн.долара на паза 
ра. В същото време в онзи ден ти би могъл да продадеш активите на на който и да било 
един от десет купувачи за не по-малко от 400 млн.долара, вероятно и повече. Компанията  



владееше „Пост“, Нюзуик“ плюс няколко телевизионни станции в глобални пазари. Онези 
същите „свойства“ са със стойност 2 билиона долара сега, така че човек , който би платил  
400 млн.долара, не би бил луд. 
Сега, ако акцията беше западнала дори по-надолу към цена, която прави оценката на 40 
млн.долара, вместо на 80 млн.долара, нейната „бета“ би била дори по-голяма. И за хора, 
които обмислят „бета-мерки“риск, по-евтината цена би направила това да изглежда по-ри 
сковано. Това е наистина „Алиса в Страната на чудесата“. Аз никога не съм бил способен 
да опиша защо е по-рисковано да купиш собственост на стойност 400 млн.долара за 40 
млн.долара, отколкото за 80 млн.долара. И, като факт, ако купуваш група от подобни си- 
гурности и знаеш каквото и да било изобщо за оценката на бизнеса, налице основно няма 
никакъв риск в купуване на 400млн.долара вместо 80 млн.долара,в частност ако го правиш 
чрез купуване на десет 40-милионни партиди за 8 млн.долара всяка. 
След като сложиш ръка върху 400 млн.долара, ти искаш да си сигурен, че ти си в ръцете на  
честни и обосновано компетентни хора,но това не е трудна задача. Ти също трябва да  
имаш познанието да се осигуриш да правиш много основна оценка за стойността на приле 
жащите бизнеси. Но ти трябва да си оставиш „аванс“ . Това е, каквото Греъм е имал пред- 
вид като „предел на сигурност“.Ти не трябва да опитваш да купуваш бизнеси със стойност 
83 млн.долара за 80 млн.долара. Ти трябва да си оставяш един извънреден/прекомерен 
маржин. Когато строиш мост, ти го проектираш, за да носи 30 000 паунда, но ти караш са- 
мо камиони с вместимост 10 000 паунда по него. И този същият принцип работи в инвести- 
рането.  
В заключение, някои от най-комерсиалните измислени неща, измежду които ти можеш да 
се чудиш защо аз пиша тази статия. Прибавяйки много условия (конвертируемости) към по 
дхода за стойността ще стесни диапазона между цена и стойност. Аз мога само да кажа, че 
тайната е била наяве в продължение на 50 години, преди още Бен Греъм и Дейвид Дод да 
напишат „Анализ на сигурността“; още аз не съм видял никакъв тренд/тенденция към 
стойностното инвестиране в 35-те години, в които съм го практикувал.Налице като че ли са 
някои човешки перверзни характеристики, които правят лесни неща трудни.  
Академичният свят, ако го има, всъщност се е отдръпнал от изучаването на стойностното 
инвестиране през последните 30 години. Вероятно е да продължи това. Корабите ще кръ- 
стосват света и основното население на Земята ще процъфтява. Налице ще са големи несъ- 
ответствия между цена и стойност в пазара, и онези, които четат Греъм и Дод, ще продъл- 
жат да просперират. Следват таблици 1-9. 
 
Табл.2: Туиди, Брауни Инк. 
                                                                                  
                 Дау Джоунс*   „Ес енд Пи“500*     Т.Б.К.         Т.Б.К. 
Период прикл.         (%)             (%)        Цялостно      Огр.отгов. 
(Септември,30)                                      (%)        партньори 
                                                                (%) 
                                                                                 
   1968 (9 мес.)       6.0             8.8            27.6          22.0 
   1969             -9.5             -6.2            12.7          10.0 
   1970             -2.5             -6.1             -1.3          -1.9 



    1971            20.7             20.4            20.9          16.1 
    1972            11.0             15.5            14.6          11.9 
    1973             2.9              1.0             8.3           7.5 
    1974            -31.8            -38.8             1.5           1.5 
    1975             36.9            37.8            28.8          22.0 
    1976             29.6            30.1            40.2          32.8 
    1977             - 9.9            - 4.0            23.4          18.7 
    1978              8.3            11.9            41.0          32.1 
    1979              7.9            12.7            25.5          20.5 
    1980             13.0            21.1            21.4          17.3 
    1981             - 3.3             2.7            14.4          11.6 
    1982             12.5            10.1            10.2           8.2 
    1983             44.5            44.3            35.0          28.2 
                                                                                    
Обща възвр. 
15 1/8 години        191.8%          238.5%         1661.2%       936.4% 
„Ес енд Пи“ 15 1/8 год. Натрупана норма                                7.0% 
Т.Б.К. Огран.Отг. Партньори 15 1/8 год. Натрупана норма                  16.0% 
Т.Б.К. Цялостна 15 1/8 год. Натрупана норма                            20.0% 
                                                                                   
*Вкл. платени дивиденти едновременно за „Ес енд Пи“ и „Дау Джоунс“ 
 
Табл.3: Бъфет Партнършип Лтд. 
                                                                                
                Цялостни             Партнършип        „Ограничени 
              Резултати от Дау(%)       Резултати(%)    Партньори“-резултати(%) 
Година 
                                                                                  
 1957              - 8.4                  10.4               9.3 
 1958              38.5                  40.9              32.2 
 1959              20.0                  25.9              20.9 
 1960              - 6.2                  22.8              18.6 
 1961              22.4                  45.9              35.9 
 1962              - 7.6                  13.9              11.9 
 1963              20.6                  38.7              30.5 
 1964              18.7                  27.8              22.3 
 1965              14.2                  47.2              36.9 
 1966             - 15.6                  20.4              16.8 
 1967              19.0                  35.9              28.4 
 1968               7.7                  58.8              45.6 
 1969             - 11.6                   6.8               6.6 
                                                                                     
На кумулативна или натрупана (съставна) база/основа, резултатите са: 
 1957              - 8.4                  10.4               9.3 



 1957-58            26.9                  55.6              44.5 
 1957-59            52.3                  95.9              74.7 
 1957-60            42.9                 140.6             107.2 
 1957-61            74.9                 251.0             181.6 
 1957-62            61.6                 299.8             215.1 
 1957-63            94.9                 454.5             311.2 
 1957-64           131.3                 608.7             402.9 
 1957-65           164.1                 943.2             588.5 
 1957-66           122.9                1156.0             704.2 
 1957-67           165.3                1606.9             932.6 
 1957-68           185.7                2610.6            1403.5 
 1957-69           152.6                2794.9            1502.7 
                                                                                    
Годишна съставна норма 7.4                 29.5              23.8 
                                                                                
 
 
Табл.4: „Секвоя Фънд“, Инк. 
                                                                               
                                        Годишна процентна промяна** 
                                  „Секвоя Фънд“        „Ес енд Пи“500 индекс* 
                                       (%)                    (%) 
Година 
                                                                                   
 1970 (от 15 юли)                        12.1                    20.6 
 1971                                  13.5                    14.3 
 1972                                   3.7                    18.9 
 1973                                 - 24.0                   - 14.8 
 1974                                 - 15.7                   - 26.4 
 1975                                  60.5                    37.2 
 1976                                  72.3                    23.6 
 1977                                  19.9                    - 7.4 
 1978                                  23.9                     6.4 
 1979                                  12.1                    18.2 
 1980                                  12.6                    32.3 
 1981                                  21.5                    - 5.0 
 1982                                  31.2                    21.4 
 1983                                  27.3                    22.4 
 1984 (първо тримесечие)                  -1.6                    - 2.4 
                                                                                   
Първоначален период                   775.3%                  270.0% 
Съставна год. възвращаемост              17.2%                   10.0% 
Плюс 1% мениджърска такса                1.0% 
                                                                                      



Брутна инвестиционна възвращаемост      18.2%                    10.0% 
                                                                                         
*Вкл.дивиденти (и капиталови печалби дистрибуции в случая на „Секвоя Фънд“), 
 третирани като реинвестирани 
**Тези фигури се различават леко от „Ес енд Пи“ фигурите в Табл.1, защото има разлика в 
  калкулацията на реинвестираните дивиденти. 
 
Табл.6: „Пасифик Партнърс“ Лтд. 
                                                                                      
                                        Резултати на        Резултати на 
                „Ес енд Пи“500           огр. отговорни      партньорството 
                  Индекс (%)                 (%)            (цялостни) (%) 
Година 
                                                                                  
 1965                12.4                   21.2               32.0 
 1966               - 10.1                   24.5               36.7 
 1967                23.9                  120.1              180.1 
 1968                11.0                  114.6              171.9 
 1969                - 8.4                   64.7               97.1 
 1970                 3.9                   - 7.2               - 7.2 
 1971                14.6                   10.9               16.4 
 1972                18.9                   12.8               17.1 
 1973               - 14.8                  - 42.1               -42.1 
 1974               - 26.4                  - 34.4               -34.4 
 1975                37.2                   23.4                31.2 
 1976                23.6                  127.8               127.8 
 1977                - 7.4                   20.3                27.1 
 1978                 6.4                   28.4                37.9 
 1979                18.2                   36.1                48.2 
 1980                32.3                   18.1                24.1 
 1981                - 5.0                    6.0                 8.0 
 1982                21.4                   24.0                32.0 
 1983                22.4                   18.6                24.8 
                                                                                      
„Ес енд Пи“ 19-годишна съставна печалба                           316.4% 
„Лимитид Партнърс“ 19-годишна съставна печалба                  5530.2% 
„Оверал Партнършип“ 19-годишна съставна печалба                22200.0% 
„Ес енд Пи“ 19-годишна съставна печалба ( норма )                     7.8% 
„Лимитид Партнърс“ 19-годишна съставна печалба ( норма )            23.6% 
„Оверал Партнършип“ 19-годишна съставна печалба ( норма )           32.9% 
                                                                                   
 
Важни правила, съдържащи облагаемост на инвестиционния доход и транзакции на 
сигурността (в 1972) 



Бележка на редактора: В резултат на екстензивните промени в правилата, управляващи 
такива транзакции, следният документ е представен тук само за исторически цели. Когато  
за пръв път е написан от Бенджамин Греъм в 1972, цялата информация, включена в него, е 
коректна. Въпреки това, интервентни развития са направили този документ неакуратен за 
днешните цели. Следвайки Греъмовия първоначален Апендикс 2, това е ревизирана и осъ- 
временена версия на „Основите на инвестиционното облагане“, която „снабдява“ читате- 
ля с най-съвременните релевантни правила. 
Правило 1 – Лихва и дивиденти 
Лихвата и дивидентите са облагаеми, както обичайния доход, с изключение на: (а) дохода, 
получен от държавни, общински и подобни договорености, които са свободни от федера- 
лен данък, но могат да бъдат обект на държавен данък, (б) дивиденти, представящи възв- 
ращаемост на капитала, (в) сегашни дивиденти, платени от инвестиционни компании (вж. 
по-долу), и (г) първите 100 долара на обичайни дивиденти на национални корпорации. 
Правило 2 – Капиталови печалби и загуби 
Краткосрочни капиталови печалби и загуби са призвани да постигнат нетната краткосроч- 
на капиталова печалба или загуба. Дългосрочните капиталови печалби и загуби са призва- 
ни да постигнат нетната дългосрочна капиталова печалба или загуба. Ако чистата краткос- 
рочна капиталова печалба надвишава нетната дългосрочна капиталова загуба, 100 процен 
та от подобен излишък ще бъдат включени в дохода. Максималният данък тогава 25% наго 
ре до 50 000 долара от подобни печалби и 35% от баланса/в баланса. 
Нетна капиталова загуба (количеството, превишаващо капиталовите печалби) е дедуктив- 
но възможна от обичайния доход до максимум от 1000 долара в текущата година и във 
всяка от следващите пет години. Алтернативно, неизползвани загуби могат да бъдат прило 
жени по всяко време към капиталови печалби. ( Излишъци от загуби преди 1970 се трети- 
рат по-либерално, отколкото по-късни загуби.)    
Отбележете „регулирани инвестиционни компании“ като съдържание 
Повечето инвестиционни фондове („инвестиционни компании“) извличат предимство от 
специални провизии на данъчния закон, което ги осигурява да бъдат таксувани като парт- 
ньорства. Така, ако те правят дългосрочни печалби на сигурност, те могат да дистрибути- 
рат тези, като „дивиденти от капиталови печалби“, които са докладвани от техните акцио- 
нери по същия начин, като дългосрочни печалби. Тези носят по-ниска данъчна норма, от- 
колкото обичайните дивиденти. Алтернативно, такава компания може да избере да плаща 
25-те % данък за сметка на своите акционери и после да възстанови баланса на капитало- 
вите печалби без дистрибутирането им като дивиденти от капиталова печалба. 
 
Основите на инвестиционното облагане (осъвременео в 2003). 
 
Лихва и дивиденти са облагани при твоята норма на облагане на обичайния доход, с изк- 
лючение на: (а) лихва, получена от общински бонове, които са освободени от данък върху 
федералния доход, но могат да са обект на щатски данък, (б) дивиденти, представящи въз- 
вращаемост на капитала, и (в) дългосрочни дистрибуции на капиталова печалба, плащани 
от взаимни фондове (вж.по-долу). Общински бонове от частна дейност, дори при взаимен  
фонд, могат да те направят субект на федерален алтернативен минимален данък. 
Капиталови печалби и загуби 



Краткосрочни капиталови печалби и загуби са призвани да постигнат нетна краткосрочна 
капиталова печалба или загуба. Дългосрочни капиталови печалби и загуби са призвани да 
постигнат твоята нетна дългосрочна капиталова печалба или загуба. Ако твоята чиста крат- 
косрочна капиталова печалба надвишава нетната дългосрочна капиталова загуба, този из- 
лишък е калкулиран като обичаен доход. Ако е налице нетна дългосрочна капиталова пе- 
чалба, тя се таксува като желана норма на капиталова печалба, в общи линии – 20% - кои- 
то ще паднат до 18% за инвестиции, след 31 декември 2000, и правени за повече от пет го- 
дини.Чиста капиталова загуба е подлежаща на дедукция от обичайния доход до максимум 
от 3000 долара в текущата година. Всякакви капиталови загуби над 3000 долара могат да 
се отнесат към по-късни данъчни години към бъдещи капиталови печалби. 
Взаимни фондове 
Като „регулирани инвестиционни компании“, почти всички взаимни фондове извличат пре 
димство от специални провизии на данъчния закон, което ги изключва от корпоративен до 
ходен данък. След продажбата на дългосрочни холдинги, взаимните фондове могат да ди- 
стрибутират печалбите като „дивиденти от капиталови печалби“, което техните акционери 
третират като дългосрочни печалби. Тези са облагани при по-ниска норма (основно/преди 
мно 20%), отколкото обичайни дивиденти (до 39%). Ти би трябвало в общи линии да избяг- 
ваш да правиш големи нови инвестиции, по време на четвъртото тримесечие на всяка го- 
дина; когато тези дистрибуции на капиталови печалби са обичайно разпространени; в про- 
тивен случай ти ще генерираш данък за печалбата,„заработен“ от фонда, преди дори да го 
владееш. 
 
Новата спекулация в основните акции 
 
Каквото аз ще трябва да кажа, ще рефлектира върху изразходването на много години на 
Уолстрийт, с техните присъщи вариации от опит. Това е включвало наличието на нови усло 
вия, или нова атмосфера, която предизвиква стойността на опита сам по себе си. Истина е, 
че един от елементите, които определят икономиката, финансите, и анализът на сигурност 
та от други практически дисциплини, е несигурната валидност на минали феномени като  
ръководство за настоящето и бъдещето. Още, ние нямаме право да пренебрегваме лек- 
циите от миналото, докато най-малкото не сме ги изучили и разбрали. Моят „адрес“ днес 
е едно усилие към подобно разбиране в лимитирана област – в частност, един опит да се 
отбележат някои контрастиращи взаимоотношения между настоящето и миналото в наши- 
те прилежащи позиции към инвестицията и спекулацията в основни акции. Нека да започ- 
на с обобщение на моята теза. В миналото спекулативните елементи на основна акция пре 
биваваха почти изключително в самата компания; те бяха в резултат на несигурности, или  
променливи елементи, или привични за индустрията слабости, или корпоративна индиви- 
дуална „настройка“ (подход). Тези елементи на спекулация все още съществуват, разбира 
се; но може да се каже, че те са били чувствително притъпени от брой дългосрочни разви- 
тия, към които ще се обърна. Но „като реванш“ нов и основен елемент на спекулация е 
бил представен на „арената“ на основните акции извън компаниите. Той произтича от от- 
ношението и гледната точка на купуващото акции общество и неговите съветници – главно 
(на) нашия анализ на сигурността. Тази позиция може да бъде описана в една фраза: осно- 
вно ударение върху бъдещи очаквания. 



Нищо не ще се окаже по-логично и естествено към тази аудиенция, отколкото идеята, че 
основна акция може да бъде оценена (би трябвало) и калкулирана основно на базата на 
очакваното бъдещо представяне на компанията. Още, тази проста на вид концепция е из- 
ведена с брой парадокси и провали. За едно нещо, тя предоставя по-добра от старите, до- 
бре създадените отношения/зависимости между инвестиция и спекулация. Речникът каз- 
ва, че „спекулирам“ идва от латинското „спекула“ – предвиждане. Така, това беше спеку- 
латорът, който вижда и предвижда бъдещи развития преди останалите. Но днес, ако ин- 
веститорът е умел или добре посъветван, той също трябва да има тази прозорливост в бъ- 
дещето, или по-скоро той изчислява в основното предвиждане къде „превива кръст“ пред 
спекуланта.  
Второ, ние откриваме, че за по-голямата част, компаниите с най-добри инвестиционни ха- 
рактеристики – т.е. с най-добър кредитен рейтинг – са такива, които е вероятно да привле- 
кат спекулативен интерес в техните основни акции, откакто всеки калкулира/обобщава, че 
те имат гарантирано брилянтно бъдеще. Трето, концепцията за бъдещи перспективи, и в  
частност на продължителен растеж в бъдещето, ни приканва да прилагаме формули от ви- 
сшата математика да изградим сегашната стойност на желаните издания. Но комбинация- 
та от точни формули с високо изразителни показатели може да бъде използвана да изгра- 
ди, или по-скоро да оправдае практически всяка стойност., която някой желае, независи- 
мо дали е висока, за наистина излизащо издание. Но, парадоксално, този истински факт на  
тясна оценка ще бъде видян да значи, че никаква стойност, или обосновано тесен обхват 
от стойности, не може да бъде калкулирана да се изгради и поддържа за дадена растежна 
компания; оттук във времена/периоди,когато пазарът може да оцени ръстовия компонент 
като определено ниска фигура. Връщането към моята връзка между по-старите и по-нови 
спекулативни елементи в основната акция, ние бихме могли да ги характеризираме посре- 
дством две основни думи ,а именно: ендогенни и екзогенни. Нека илюстрирам накратко  
спекулативната акция от „старото време“ , като произлязла от инвестиционната акция,чрез 
някакви данни, свързани с „Америкън Кен“ и „Пенсилвания Рейлроуд“ в 1911-1913. (Тези 
се появяват в Б.Греъм и Д.Л.Дод, „Анализ на сигурността“, МакГроу – Хил, 1940,стр.2-3). 
В онези три години ценовият обхват на „Пенси“ се придвижи само между 53 и 65 , или ме- 
жду 12.2 и 15 пъти своите средни печалби за периода. Той показа стабилни печалби, пла- 
щаше обоснован 3-доларов дивидент, и инвеститорите бяха сигурни, че това беше добре 
на базата на 50 долара в измерими активи. Контрастно, цената на „Америкън Кен“ беше в 
обхвата между 9 и 47; нейните печалби между 7 цента и 8.86 долара; съотношението меж- 
ду цената към тригодишните средни печалби се придвижи между 1.9 пъти и 10 пъти; тя не 
плати дивиденти изобщо; и ерудираните инвеститори бяха доста сигурни, че 100 долара 
на основната представена акция, не даваше нищо, освен „вода“, откакто преференциално- 
то издание надвишаваше измеримите активи на разположение. Така „Америкън Кен“ осно 
вно беше спекулативно представително издание, защото „Америкън Кен Къмпани“ беше 
тогава спекулативно капитализирано предприятие в променлива и несигурна индустрия. 
Всъщност„Америкън Кен“ имаше далеч повече дългосрочно брилянтно бъдеще, отколкото 
„Пенсилвания Рейлроуд“; но не само този факт, неподозиран от инвеститори и спекуланти 
в онези дни, но дори и ако беше бил, той вероятно би бил „оставен настрана“ от инвестито 
рите, като основно несвързан с инвестиционните политики и програми в 1911-1913. 
Сега,да Ви изложим развитието през времето на важността на дългосрочните проспекти за 



инвестициите. Аз би трябвало да харесам за пример нашия най-впечатляващ гигант/пред- 
приятие – никой друг освен „Ай Би Ем“ – която последната година влезе в малката група 
компании, които имаха 1 билион долара продажби. Мога ли да представя една или две ав 
тобиографични бележки тук, поред, за да „инжектирам“ малко от личния досег в каквото 
противно ще бъде една „екскурзия в студените фигури“?  
В 1912 аз бях напуснал колежа за известно време,за да участвам в изследователски проект 
За „Юнайтид Стейтс Експрес Къмпани“. Ние искахме да открием ефекта върху приходите 
на една предложена нова революционна система за изчисляване (компютризиране) на ек- 
спресните норми (ставки). За тази цел ние използвахме т.нар. „Холерит-машини“,отдадени 
на лизинг от тогавашната „Къмпютинг-Табюлейтинг-Рекординг Къмпани“.Те произвеждаха 
телбодчета, класьори, и табулатори – средства/пособия, почти непознати за бизнесмените 
тогава, и имащи главно приложение в „Цензус Бюро“. Аз отидох на Уолстрийт в 1914, и сле 
дващата година боновете и основната акция на тази компания бяха в списъка на Нюйорк- 
ската фондова борса. Окей, аз имах един вид сантиментален интерес към това предприя- 
тие, и, освен че станах един вид технологичен експерт в техните продукти, станах един от 
малцината финансови хора, които ги бяха видели и използвали. И така, рано в 1916, аз оти 
дох при шефа на моята фирма, познат като г-н А.Н., и отбелязах пред него, че „Си-Ти-Ар“- 
акцията се продаваше в средата на 40$ ( за 105 000 дяла); така тя беше заработила 6.50 до- 
лара в 1915.Така нейната „стойност по книга“ – включваща сигурно някакви несегрегирани 
неизмерими – беше 130 долара; така тя беше стартирала с 3 долара дивидент. И така аз си 
създадох определено положително отношение за продуктите на компанията. Г-н А.Н. ме 
погледна съжалително. „Бен, не ми предлагай отново тази компания“, каза той. „Аз не бих 
я докоснал с десетфутова пръчка. (Неговото любимо изразяване…) Нейните 6%-тни боно- 
ве се продават в ниските 80 $ и не са добри.Така че как акцията би била добра? Всеки знае 
че няма нищо зад нея освен вода.“ С която беше напълнена сметката на завода. Откакто те 
нямаха „нищо зад гърба“, освен печеливша сила и бъдещи перспективи, няма самоуважа- 
ващ се инвеститор, би им дал „второ замисляне“. 
Аз се обърнах към моя статистик, млад мъж. Г-н А.Н. не беше само трениран и успял, но съ 
що така и крайно проницателен.Толкова много бях впечатлен от неговата тиха прилежност 
на „Къмпютинг-Табюлейшън-Рекординг“, че никога на купих дял от нея през живота си, до 
ри когато нейното име беше сменено на „Ай Би Ем“ в 1926. 
Сега нека погледнем на същата компания с нейното ново име в 1926, година на определе- 
но висок фондов пазар. По онова време тя първо представи средствата в баланса си, за по- 
скоро голямата сума от 13.6 млн.долара. А.Н. беше бил прав. Практически всеки долар от  
т.нар. капитал зад основната в 1915 беше „вода“. Въпреки това, от онова време компания- 
та беше направила един впечатляващ запис под управлението на Т.Л.Уотсън Старши. 
Нейните „чисти“ се бяха покачили от 691 000 долара до 3.7 млн.долара – над 5 пъти – голя 
ма процентна печалба, отколкото беше във всеки последващ 11-годишен период. Тя беше 
изградена с хубав измерим капитал за основната, и беше „усукана“ (сплитирана) 3.6 за 1. 
Тя беше създала 3-доларова дивидентна норма за новата акция, докато печалбите бяха 
6.39 долара. Ти можеше да си очаквал пазарът на акции от 1926 да е бил откровено ентуси 
азиран относно компания с подобна растежна история и толкова силна търговска позиция. 
Нека да видим. Ценовият обхват за онази година беше 31 ниско, 59 високо. На средното от 
45 тя продаваше на същия 7-кратен мултипликатор на печалбите и същите 6.7 процента ди 



видентна печалба, както това беше направено в 1915. На нейното ниско от 31 това не беше 
далеч в излишък на нейната измерима „стойност по книга“, и в този смисъл беше далеч по 
вече консервативно оценена, отколкото 11 години по-рано. 
Тези данни илюстрират толкова добре, както може, наличието на инвестиционна гл.т. „от 
старото време“, докато бяха кулминационните години на преситения пазар на 20-те. Какво 
стана, откакто после може да бъде обобщено чрез използването на десетгодишни интерва 
ли в историята на „Ай Би Ем“. В 1936 „чистото“ се разшири до два пъти фигурите от 1926, и 
средният мултипликатор нарасна от 7 до 17 ½ . От 1936 до 1946 печалбата беше 2 ½ пъти, 
но средният мултипликатор в 1946 остана на 17 ½ . Тогава „стъпката“ акселерира(нарасна). 
„Чистото“ от 1956 беше почти 4 пъти онова от 1946, и средният мултипликатор нарасна до 
32 ½ пъти. Миналата година, с по-нататъшна печалба в „чисто“, мултипликаторът нарасна 
отново до средно 42, ако ние не броим неконсолидирания капитал в чуждестранното под- 
разделение. 
Когато ние оценяваме тези фигури на текущата цена, със загриженост ние виждаме някои  
интересни аналогии и контрасти с онези от 40 години по-рано. Едновремешната скандална 
„вода“, толкова преобладаваща в балансите на индустриалните компании, беше изстиска- 
на – първо от приключването и после от „надписаното“. Но един друг вид „вода“ е била по 
ставена обратно в оценката на фондовия пазар – посредством инвеститори и спекуланти. 
Когато „Ай Би Ем“ сега продава на 7 пъти своята „стойност по книга“, вместо 7 пъти печал- 
би, ефектът е практически същият, както ако тя не е имала „стойност по книга“ въобще. 
Или малката порция „стойност по книга“ може да бъде отчетена като вид минорен компо- 
нент на преференциалната акция от цената, останалото представящо точно същия сорт за- 
дължение , както спекулантът направи, когато той купи „Уулуърт“ или „Ю Ес Стийл“ основ- 
на първоначално заради тяхната печеливша сила и бъдещи перспективи. 
Ценно е да се отбележи, преминавайки (напред), че в 30-те години, в които видяхме „Ай 
Би Ем“ трансформирана от 7 пъти печалбите до 40 пъти печалбите на предприятието, мно- 
го от т.нар. ендогенни спекулативни аспекти на нашите големи индустриални компании са 
показали тенденция към изчезване, или поне да се променят основно. Техните финансови 
позиции са ясни, техните капиталови структури консервативни: те са управлявани далеч по 
вече експертно, и дори по-честно, отколкото преди. Нещо повече, изискванията на напъл- 
но приключване са отстранили един от важните спекулативни елементи на годините пре- 
ди това – който произтича от игнорирането и мистерията.  
Друго лично отклонение тук. В моите ранни години на Улицата, една от желаните мистери- 
озни акции беше „Кънсолидейтид Газ ъф Ню Йорк“, сега „Кънсолидейтид Едисън“. Тя вла- 
дееше като подразделение печелившата „Ню Йорк Едисън Къмпани“, но тя докладва само 
дивиденти, получени от този източник, не своите пълни печалби. Недокладваните Едисън- 
приходи предложиха мистерията и „скритата стойност“. За моя изненада аз открих, че тези 
„хъш-хъш“ фигури бяха всъщност във файла всяка година с „Пъблик Сървиз Къмишън“ на 
щата. Това беше просто да се консултирам и да представя истинските печалби на „Кънсоли 
дейтид Газ“ (Обединен Газ) в статия от списание. (Инцидентно, допълнението към печалби 
те не беше впечатляващо.) Един от моите стари приятели ми каза тогава: „Бен, ти може би 
се мислиш за велик да предложиш онези липсващи фигури, но Уолстрийт ще ти благодари 
със „за нищо“. „Обединен Газ“ с мистерията е едновременно по-интересен и по-ценен, от- 
колкото без мистерията. Вие, младите/младежите, които „си пъхате носовете във всичко“, 



ще разрушите Уолстрийт.“  
Истина е, че „Трите М“, които доставиха тогава толкова много „гориво за спекулативни по- 
жари“, са сега всичко не не и изчезнали.Тези бяха „Мистерията, Манипулацията и (фините) 
Маржини.“ Но ние, анализаторите на сигурността, създаваме за себе си подходи за оценя- 
ване, които са толкова спекулативни по себе си, колкото добре заемат мястото на онези 
по-стари спекулативни фактори. Нямаме ли наши собствени 3М сега – нищо друго освен 
„Минесота Майнинг енд Манюфекчъринг Къмпани“ – и не илюстрира ли тази нова акция 
перфектно новата спекулация, както контрастира със старата? Отчетете няколко фигури. Ко 
гато 3М – основна продаде при 101 миналата година, пазарът варираше на 44 пъти печал- 
бите от 1956, което стана да покаже никакво повишение, ако говорим за 1957. Предприяти 
ето само по себе си беше оценено на 1.7 билиона долара, от които 200 млн. бяха покрити 
от нетни активи, и страхотните 1 ½ билиона долара представиха пазарното значение на 
„клиентела“. Ние не знаем процеса на калкулация, чрез който онази оценка на благоволе- 
ние (добра воля) беше направена. Ние знаем, че няколко месеца по-късно пазарът ревизи- 
ра това писание надолу с „някакви 450 млн.долара“ или около 30%. Очевидно е невъзмож 
но да калкулираме акуратно неизмеримия компонент на блестяща компания, подобна на 
тази. Следва като един вид математически закон, че колкото повече е важна клиентелата 
или бъдещата печеливша сила (този фактор), толкова по-несигурна става истинската сто- 
йност на предприятието, и затова и по-спекулативна вътрешно основната акция. 
Би било добре да разпознаем витална (жизненоважна) разлика, която е била развита в 
оценката на тези неизмерими фактори, когато ние сравняваме по-раншните времена с дне 
шния ден. Генерация/поколение или повече (преди това), беше стандартно правило, едно 
временно в средните цени на акциите, и във формалните или правни оценки, че неизмери 
мите бяха представени на по-консервативна база, отколкото измеримите. Добра индустр- 
иална компания би била тази, която печели между 6 и 8 процента от своите измерими ак- 
тиви, представени типично чрез бонове и преференциална акция; но нейните извънредни 
печалби или неизмерими активи, които дават растеж, биха били оценени на, да речем 15- 
процентна база. (Ти ще откриеш приблизително тези съотношения в инициалните офери- 
рания на „Уулуърт“ – преференциална и основна – в 1911, и в броими други.) Но какво е 
станало от 20-те години на миналия век? Основно точният обрат на тези взаимоотношения  
може сега да се види. Компанията сега трябва типично да печели около 10% от своя осно- 
вен капитал да го продава на средния пазар при пълна „стойност по книга“. Но нейните из- 
вънредни печалби, над 10% от капитала, са обичайно оценени по-либерално, или на по-ви 
сок мултипликатор, отколкото базовите печалби, изисквани да поддържат „стойността по 
книга“ на пазара. По този начин компанията печели 15% от капитала; може да продава до- 
бре при 13 ½ пъти печалбите, или два пъти своите нетни активи. Това би означавало, че  
първите 10%, спечелени от капитала, са оценени на само 10 пъти, но следващите 5 проце- 
нта – каквото би трябвало да бъде наречено „излишък“ – е всъщност оценено 20 пъти. 
Сега има логична причина за това обръщане в оценката (тази процедура), което е свърза- 
но с по-новото ударение върху очакванията за растеж. Компаниите, които печелят висока 
възвращаемост от капитала, са дадени тези либерални „изяви“ не само поради добрата ре 
нтабилност сама по себе си, и относителната стабилност, асоциирана с това, но вероятно 
дори повече, защото високите печалби от капитала основно вървят „ръка за ръка“ с добър 
растежен запис и проспекти. Така, каквото наистина се плаща в наши дни, в случай на висо 



ко рентабилни компании, не е „добрата воля“ в стария и ограничен смисъл на създадено/ 
изградено име и печеливш бизнес, но по-скоро техните обобщени очаквания за повишени 
печалби в бъдещето. 
Това ме отвежда до един или два от допълнителните математически аспекта на новото от- 
ношение към оценките на основната акция, които аз ще докосна главно във формата на 
кратки предположения. Ако, както много тестове показват, мултипликаторът на печалбите 
има тенденция към повишаване с рентабилност – т.е., както нормата на възвращаемост от 
„стойността по книга“ нараства – тогава аритметическата последователност на това е, че  
онази стойност има тенденция към директно повишаване, като квадратът на печалбите, но 
„инверсно“ на „стойността по книга“. Така във важно и много реално чувство измерими ак 
тиви са станали „преграда“ върху средната пазарна стойност по-скоро, отколкото източник 
за това. Нека не изпадаме в крайни илюстрации. Ако компания А печели 4 долара от дял 
при 20 долара „стойност по книга“, и компания Б също 4 долара при 100 долара „стойност 
по книга“, компания А е почти сигурно да продаде при по-висок мултипликатор, и оттук 
при по-висока цена, отколкото компания Б – да речем 60 долара за дяловете на компания 
А и 35 долара за дяловете на компания Б. Така не би било неточно, да декларираме, че 80 
долара от дял на по-големи активи за компания Б са отговорни за 25 долара от дял по-нис- 
ка пазарна цена, откакто печалбите от дял са обобщени да бъдат равностойни. 
Но по-важното е основната връзка между математиката и новия подход към оценките на 
акциите. Дадени са трите съставки на (а) оптимистични предположения, като нормата на  
растеж на печалбата, (б) съответстваща дълга проекция на този растеж в бъдещето, и (в) 
чудните „заработки“ на натрупаната (съставна) лихва – о! анализаторът на сигурност е сна- 
бден с нов вид „философски камък“, който може да произведе или оправдае всяка желана  
оценка за наистина „добра акция“. Аз съм коментирал в сегашната статия в „Аналистс 
Джърнъл“ с модата на висшата математика в наситени пазари, и заявил експозицията на  
Дейвид Дъранд за силната аналогия между калкулации на стойността на растящи акции и 
известния Питърсбърс Парадокс, който е предизвикал и объркал математиците за повече 
от двеста години. Точката/бележката, която искам да направя тук, е, че има специален па- 
радокс във връзката между математиката и инвестиционните подходи относно основните 
акции, който е това: Математиката е обичайно отчетена, като произвеждаща преци- 
зни и зависими резултати; но на фондовия пазар колкото по-точна и акуратна е тя, 
толкова по-несигурни и спекулативни са заключенията, които произлизат от нея. 
За 44 години опит на Уолстрийт и изследване никога не съм видял зависими калкулации, 
направени относно стойностите на основната акция, или свързани инвестиционни поли- 
тики, които отиват извън простата аритметична или най-елементарната алгебра. Винаги, 
когато има калкулиране, или висша алгебра, ти би могъл да я имаш като предупредителен 
сигнал, че операторът се опитва да замени теория за сметка на опит, и обикновено също 
да даде на спекулацията „изключителни крила за инвестиране“.  
По-старите идеи на инвестицията в основна акция като че ли са доста наивни за ерудира- 
ния/ изтънчения днешен анализатор на сигурност. Голямото ударение винаги е било върху 
каквото сега ние наричаме дефанзивни аспекти на компанията или изданието – главно оси 
гуряването, че то би продължило своя дивидент нередуциран в лоши времена. Така силни 
те жп пътища, които определиха стандартните инвестиционни същности преди 50 години, 
бяха всъщност отнесени много повече по същия начин, както същностите на обществена  



полезност в сегашните години. В миналия запис на отбелязана стабилност, главното изис- 
кване беше посрещнато; не твърде много усилие беше направено да се приеме обратна 
промяна от прилежащ характер в бъдеще. Но, противоположно, по-специално предпочи- 
таните бъдещи перспективи бяха отнесени чрез умели и проницателни инвеститори, как- 
то нещо, което се търси, но не се плаща за него.  
Относно ефекта това значеше, че инвеститорът не трябваше да плаща каквото и да било  
същностно за дългосрочни суперперспективи. Той имаше тези, всъщност без допълните- 
лен разход, като една награда за своята собствена интелигентност и преценка в подбора 
на най-добрите, отколкото относително добрите компании. За основните акции със съща- 
та финансова сила, запис на минали печалби и дивидентна стабилност, всичко спечели и  
продаде на около същия дивидентен доход. 
Това беше наистина късогледа гл.точка, но имаше голямото предимство за правене на ин- 
вестиция в основна акция в старите дни не само просто, но и печелившо нещо (високорен- 
табилно). Нека се върна за последен път към лична бележка. Някъде около 1920 нашата 
фирма разпространи серии от малки памфлети, озаглавени „Лекции за инвеститори“. 
Разбира се, това отне на анализатор в средата на 20-те (като мен) да удари по презумпции- 
те на заглавието. Но в един от листите аз направих ежедневното твърдение, че „ако една 
основна акция е добра инвестиция, тя е и добра спекулация.“  
Затова, обосновах се аз, ако основната акция беше толкова „удобна“, че носеше много ма- 
лък риск, за загуба, това обичайно трябваше да бъде толкова добре да владееш отлични  
шансове за бъдещи печалби. Сега това беше перфектна истина и дори ценно откритие, но 
беше вярно само защото не му беше обърнато внимание от никой. Няколко години по-къс- 
но, когато обществото „се събуди“, за историческите параметри на основните акции, като 
дългосрочни инвестиции, те скоро преустановиха да имат каквото и да било подобно каче 
ство, понеже ентусиазмът на обществото създаде ценови нива, които ги отдалечиха от тех- 
ния вграден маржин на сигурност, и така ги изведоха от инвестиционния клас. Тогава, раз- 
бира се, пергелът се завъртя към друг екстремум, и ние скоро видяхме един от най-уважа- 
ваните авторитети, деклариращ (в 1931), че „никоя основна акция не би могла да бъде ви- 
наги инвестиция.“  
Когато ние гледаме този опит с дългосрочен обхват в перспектива, ние откриваме друг ко- 
мплект от парадокси в променянето отношението на инвеститора към капиталовите печал 
би, като контрастиращи с дохода. Като че ли е истина да се каже, че инвеститорът от старо- 
то време не беше много заинтересован от капиталовите печалби. Той купи почти първона- 
чално за доход и сигурност, и остави спекулативното съдържание за себе си с ценово оце- 
няване. Днес е вероятно да кажем, че колкото по-опитен и проницателен е инвеститорът, 
толкова по-малко внимание той отделя на дивидентната възвращаемост, и толкова повече 
той се фокусира върху дългосрочните перспективи. Още, някой би могъл да спори, первер- 
зно, че точно защото инвеститорът от старото време не е бил концентриран върху бъдещо 
капиталово очакване, той беше виртуално гарантиращ за себе си, че би го направил, поне 
в областта на промишлените акции. И, обратно, днешният инвеститор е толкова загрижен 
за бъдещето, че той плаща хубаво за това предварително. Така, каквото е проектирал с то- 
лкова много изследване, и грижа, може всъщност да стане и все още не му носи никаква 
печалба. Ако това пропусне да се материализира, до степен, която е очаквана, той може 
всъщност да бъде изправен пред сериозна временна и вероятно дори постоянна загуба. 



Какви уроци – отново използвайки претенциозното заглавие на моя памфлет от 1920 – мо- 
же анализаторът от 1958 да научи от това свързване на миналото със сегашните отноше- 
ния? Не много като стойност, някой ще каже. Ние можем да погледнем обратно носталги- 
чно към доброто старо време, когато ние плащахме само за сегашното и нямахме бъдеще- 
то за нищо – една „всичко това и святая святих“- комбинация. Разтърсвайки нашите глави, 
досадно кимаме: „Онези дни са си отишли завинаги.“ Не са ли инвеститори и анализатори 
на сигурността изяли дървото на познанието за добри и лоши перспективи? Чрез правене 
на това не са ли се дистанцирали те от онзи Едем, където обещаващите основни акции на  
разумни цени биха могли да бъдат взети „от храстите“? Не сме ли принудени винаги да ри 
скуваме или с плащане на необосновано високи цени за добро качество и перспективи, 
или с вземане на лошо качество и перспективи, когато като че ли плащаме обоснована це- 
на? 
Това сигурно изглежда по следния начин. Още, никой не може да бъде сигурен дори, че е 
в тази песимистична дилема. Наскоро, аз направих малко проучване в дългосрочната исто- 
рия на онова предприятие – „Дженъръл Илектрик“ – стимулиране чрез чарта (схемата) на  
59-те години на печалби и дивиденти, както е в техния скорошно публикуван доклад от 
1957. Тези фигури не са без своите изненади за ерудирания аналитик. За едно нещо те по- 
казват, че приоритетно към 1947 растежът на „Дженъръл Илектрик“ беше ясно умерен и 
доста нередовен(неправилен). Печалбите от 1946 от дял бяха само 30% по-високи, откол- 
кото в 1902- 52 цента срещу 40 цента – и в никоя година от този период не бяха печалбите 
от 1902 толкова много, както удвоени. Още, съотношението „цена-печалби“ се покачи от 9 
пъти в 1910 и 1916 до 29 пъти в 1936 и отново в 1946. Някой би могъл да каже, разбира се, 
че мултипликаторът от 1946 най-малкото показа добре познато предписание на умния 
инвеститор. Ние, анализаторите, бяхме способни да предскажем тогава наистина брилян- 
тен период на ръст, който „напираше“ в следващата декада. Може би е така. Но някои от  
Вас помнят, че следващата година, 1947, която изгради едни впечатляващо високи печал- 
би за „Дженъръл Илектрик“ от дял, беше белязана също с изключителен провал в съотно- 
шението „цена-печалби“. При ниското от 32 (преди 3-за-1 сплит) „Дженъръл Илектрик“  
всъщност продаде отново на само 9 пъти своите текущи печалби и своята средна цена за 
годината; беше само около 10 пъти печалбите. Нашата „кристална топка“ със сигурност се 
замъгли в краткия период от 12 месеца. 
Това характерно противопоставяне заема своето място само преди 11 години. То хвърля 
някакво малко съмнение в съзнанието ми, за пълната зависимост на популярното убежде- 
Ние измежду анализаторите, че обещаващи и развиващи се компании сега и винаги ще 
продават при високо съотношение „цена-печалби“ – така че това е фундаментален факт от 
живота за инвеститорите и те могат също да го приемат и одобрят. Аз нямам желание изо- 
бщо да съм догматичен от тази гл.точка. всичко, което мога да кажа, е, че това не е в съзна 
нието ми, и всеки от Вас трябва да търси решението за себе си.  
Но в моите заключителни бележки аз мога да кажа нещо определено относно структурата 
на пазара за различни типове основни акции, в понятия на техните инвестиционни и спеку- 
лативни характеристики. В отминалите дни инвестиционният характер на основната акция 
беше повече или по-малко същият, като, или пропорционално с, което е за предприятието  
само по себе си , както е измерено, много добре от неговия кредитен рейтинг. Колкото по- 
нисък е доходът от неговите бонове или преференциални, толкова по-вероятно беше осно 



вната да отговори на критериите за удовлетворяваща инвестиция, и на по-малкия елемент 
на спекулация, включен в неговата употреба. Тази връзка между спекулативния рейтинг на 
основната и инвестиционния рейтинг на компанията, би могла графично да се изрази мно- 
го добре, като права линия, движеща се от ляво на дясно. Но в наши дни аз бих описал гра 
фиката като/с U – форма. В лявата част, където компанията е спекулативна и нейният кре- 
дит нисък, основната акция е, разбира се, високо спекулативна, точно както винаги е била 
в миналото. В дясната част, както и да е, където компанията има най-висок кредитен рей- 
тинг, защото едновременно нейният минал запис и бъдещи перспективи са най-впечатля- 
ващи, ние откриваме, че пазарът на акции има тенденцията повече или по-малко продъл- 
жително да въведе високо спекулативен елемент в основните дялове чрез прости значе- 
ния/стойности на цената; толкова висока, че да носи откровена степен на риск. 
От тази гл.точка,аз не мога да пренебрегна въвеждането на изненадващо зависим елемент 
относно субекта, който аз открих наскоро в един от Шекспировите сонети. Той е: 
  Не съм ли видял обитатели по форма и услуга 
  Не съм ли загубил всичко и повече чрез плащане на толкова висок наем? 
Връщайки се към моята въображаема графика, това би било централната област, където 
спекулативният елемент в потреблението на основни акции би имал тенденцията да дос- 
тигне своя минимум. В тази област ние бихме могли да открием много добре изградени  
компании и силни, със запис на минал ръст, кореспондиращ с основа от националната ико 
номика и бъдещи проспекти, в частност от същия характер. Подобни основни акции биха 
могли да бъдат купени в повечето периоди, с изключение на горните обхвати на наситен 
пазар, на умерени цени във връзка с техните индикирани присъщи стойности. Като факт, 
поради текущата тенденция на инвеститори и спекуланти отделно да се концентрират въ- 
рху по-бляскаво издание, аз би трябвало да рискувам с твърдението,че тези „средно ниво“ 
акции имат тенденция да се продадат като цяло по-скоро под техните независими опреде- 
лими стойности. Те така имат „предел на сигурност“ – фактор, предложен от същите пазар- 
ни предпочитания и предсказания, които възнамеряват да разрушат предела на сигурност 
в по-обещаващите издания. По-нататък, в този широк обхват компании, налице е много за 
проникновен анализ на минал запис и за дискриминиращ избор в областта на бъдещи пер 
спективи, към които може да се прибави по-високото осигуряване на сигурност, постигна- 
та посредством диверсификация.  
Когато Фьотън искаше да подкара колесницата на Слънцето, неговият баща, опитният опе- 
ратор, даде на неофита един съвет, който по своята същност пропусна да последва – за  
свой разход/цена. Овидий сумира/обобщи завета на Фобус Аполо в три думи: 
  Ти ще бъдеш най-сигурен в среден курс/посока. 
Аз мисля,че този принцип съдържа добро за инвеститорите и техните съветници по сигур- 
ността.  
 
История на един случай: „Етна Мейнтънънс Ко.“ 
 
Първата част от тази история е репродуцирана от нашето издание от 1965 година, където 
тя се появява под заглавието „Ужасен пример“. Втората част обобщава същинската мета- 
морфоза на предприятието. 
Ние считаме, че това би могло да има изразителен ефект върху бъдещата позиция на наши 



те читатели към оферирането на нови основни акции, ако сме поставили един „ужасен при 
мер“ тук в някаква детайлност. Той е взет от първата страница на „Стандарт енд Пуър“ На- 
ръчника за акции и илюстрира една екстремна „мода“ – слабостите на 1960-1962 флотаци- 
ите, изключителното надценяване, даващо им се на пазара, и последващия колапс. 
В ноември 1961, 154 000 дяла на „Етна“ основно бяха продадени на обществото на 9 дола- 
ра и цената точно напредна до 15 долара. Преди финансирането на нетните активи за дял, 
те бяха 1.20 долара, но те се повишиха леко до малко над 3 долара за дял чрез парите, по- 
лучени за новите дялове. Продажбите и печалбите , приоритетно към финансирането,бя- 
ха: 
 
                                                                                    
Година             Продажби       Чисто за основната     Заработено от дял 
Приключена 
                                                                                  
 Юни 1961          $ 3 165 000           $ 187 000              $ 0.69 
( Юни 1960 )*        ( 1 527 000 )            ( 25 000 )             ( 0.09 ) 
Декември 1959        2 215 000              48 000               0.17 
Декември 1958        1 389 000              16 000               0.06 
Декември 1957        1 083 000              21 000               0.07 
Декември 1956        1 003 000               2 000               0.01 
                                                                                    
*За шест месеца 
Кореспондиращите фигури след финансирането бяха: 
Юни 1963            $ 4 681 000           $ 42 000(def.)            0.11(def.) 
Юни 1962              4 234 000           149 000                0.36 
 
В 1962 цената падна до 2 ½ , и в 1964 тя продаде толкова ниско, колкото 7/8 . Не бяха пла- 
тени никакви дивиденти по време на периода. 
Коментар: Това беше много, твърде малък бизнес за публично участие. Акцията беше про 
дадена - и купена – на базата на една добра година. Резултатите преди това бяха били ед- 
на ирония. Нямаше нищо от природата на този високо конкурентен бизнес, което да осигу- 
ри бъдеща стабилност. При високата цена скоро след издаването незапознатата публика  
плащаше много повече за долар от печалбите и активите, отколкото за същото относно на- 
шите най-големи и силни компании. Този пример е достатъчен екстремум, но е далеч от 
уникалното; примерите за необясними, неизвиними надценявания „се роят“ в стотици. 
 
Резултат 1965-1970 
 
През 1965 нови интереси „се вмъкнаха“ в компанията. Непечелившият бизнес по строител- 
на поддръжка беше разпродаден, и компанията навлезе в една съвсем различна инициати 
ва: производство на електронни компоненти. Името беше променено на „Хейдън Суич енд 
Инструмънт Ко.“ Резултатите за печалбите не бяха впечатляващи. За 5 години, 1965 - 1969, 
предприятието показа средни печалби от само 8 цента от дял, „на стара акция“, с 34 цента, 
заработени в най-добрата година – 1967. Въпреки всичко, в истински модерен стил, компа 



нията сплитира (усука) акцията 2 за 1 в 1968. Пазарната цена също отиде истински в Уол- 
стрийтска форма. Тя напредна от 7/8 в 1964 до 16 ½ в 1968 (след сплита). Сега цената пре- 
виши рекорда от 1961 в ентусиазираните дни. По това време надценяването беше много 
по-лошо, отколкото преди. Акцията сега се продаваше при 52 пъти печалбите от нейната 
единствена добра година, и някакви си 200 пъти средните печалби. Също, компанията бе- 
ше отново докладваща дефицит в годината, когато новата висока цена беше създадена.  
Следващата година, 1969, офертната цена падна до 1 долар.  
Въпроси: Знаеха ли идиотите, които платиха 8+ долара за тази акция в 1968, каквото и да е 
изобщо относно предишната история на компанията? Относно нейния петгодишен запис 
на печалбите, нейната активова стойност (много малко)? Имаха ли те някаква представа за 
това колко (или по-скоро колко малко) те получаваха за техните пари? Пукаше ли им? Носе 
ше ли някой на Уолстрийт някаква отговорност изобщо за регулярното наличие на съвър- 
шена безмозъчност, шокиращ диапазон, и необосновано катастрофална спекулация в този 
вид „средство“? (превозно) 
 
Данъчно осчетоводяване за „Ен Ви Еф“-сливането с дяловете на „Шарън Стийл“ 
 
1.„Ен Ви Еф“ придоби 88% от акцията на „Шарън“ в 1969, плащайки за всеки дял 70 долара 
в „Ен Ви Еф‘‘ 5%-тни бонове, дължими 1964, и гаранции за купуване 1 ½ дяла от „Ен Ви Еф“ 
при 22 долара за дял. Инициалната пазарна стойност на боновете е била само 43% от стой- 
ността, докато гаранциите бяха заявени при 10 долара на „Ен Ви Еф“ –дял. Това значеше,че 
собствениците на „Шарън“ взеха само 30% стойност от боновете и 15 долара стойност от га 
ранциите за всеки дял, в който обърнаха, или общо 45 долара от дял. (Това беше относно  
средната цена на „Шарън“ в 1968, и също нейната приключваща цена за годината.) „Стой- 
ността по книга“ на „Шарън“ беше 60 долара за дял. Разликата между тази стойност по кни 
га и пазарната стойност на акцията“Шарън“ възлезе на около 21 млн.долара от 1415000 дя 
ла на „Шарън“ придобити. 
2.Счетоводната „обработка“ беше дизайнирана да отговори на три неща: (а) да обработи  
издаването на боновете, като еквивалент на „продажба“ на 43, даващ на компанията една 
годишна дедукция от дохода, за амортизация на огромната бонова отстъпка от 54 млн.до- 
лара. (Всъщност това би било променящо по себе си около 15% годишна лихва върху „про- 
цедиращите“ от 99 млн.дибенчър издания сега.); (б) Да „настрои“ този бонов за отстъпка 
разход чрез една приблизително еднаква печалба, съдържаща кредит за дохода от една 
десета от разликата между разходната цена от 45 за „Шарън“ акция и нейната „стойност 
по книга“ от 60. (Това би кореспондирало, в обратна „мода“, към изискваната практика на 
облагане дохода всяка година с част от платената цена за сливания в излишък от „стойност 
та по книга“ на придобитите активи,); (в) Хубавото на тази аранжировка би било , че компа 
нията би могла да спести около 900 000 долара на година, или 1 долар за дял, в данъци по 
дохода от тези два годишни „входа“, защото амортизацията на боновата отстъпка би мог- 
ла да бъде подлежаща на дедукция от облагаемия доход, но амортизацията на „излишъка 
на капитал над разхода“ нямаше да бъде включена в облагаемия доход. 
3.Тази счетоводна „обработка“ е повлияна едновременно от консолидираната доходна 
сметка и консолидирания баланс на „Ен Ви Еф“ за 1969, и проформа за 1968. Откакто голя- 
ма част от разхода на „Шарън“-акцията беше третиран, като платен чрез гаранции, беше  



необходимо да покажем инициалната пазарна стойност на гаранциите, като част от капита 
ловата фигура на основната акция. Така в този случай, като в никой друг, за който знае, га- 
ранциите бяха натрупали същностна стойност в баланса, а именно 22 млн.долара + (но са- 
мо в обяснителна бележка). 
 
Технологични компании като инвестиции 
 
В „Стандарт енд Пуър“ услугите в средата на 1971 бяха листвани около 200 компании с име 
на, започващи с компю-, дейта-, електро-, сайънс-, текно-. Около половината от тези при 
надлежаха към някаква част от компютърната индустрия. Всички те бяха търгувани на паза 
ра или бяха направили приложения да продават акцията си на обществото. 
Тотал от 46 (общ брой) се появи в Наръчника, за септември 1971. От тях 26 докладваха де- 
Фицити, само 6 спечелиха над 1 долар от дял, и само 5 плащаха дивиденти. 
В декември 1968 Наръчника показа 45 компании с подобни технологични имена. Трасирай 
ки резултатите от този списък, както е показано в септември 1971, в Наръчника, ние откри- 
ваме следните развития: 
  
                                                                                   
Общо        Цена       Цена, паднала         Цена, паднала       Изпаднали 
Компании    Покачена   по-малко от половина   повече от половина   от Наръчника 
                                                                                  
  45            2               8                   23               12 
                                                                                   
 
Коментар: Същински сигурно е, че много технологични компании, невключени в Наръчни- 
ка, в 1968 имаха по-лош последващ запис, отколкото онези, които бяха включени; също че 
12-те компании, изпаднали от списъка, се представиха по-зле от онези, които се задържа- 
ха. Резултатите, показани от тези „мостри“, са без съмнение обосновано определящи (ин- 
дикативни) за качеството и ценовата история на първоначалната група „технологични“ из- 
дания. Феноменалният успех на „Ай Би Ем“ и неколцина други компании беше призван да 
„произведе“ изобилие/поток от публични оферирания на нови издания в техните области, 
за които големи загуби бяха същностно гарантирани. 
 
 
 
Финални (обобщаващи) бележки  
 
 
Въведение : На какво се очаква да отговори тази книга 
 
1.„Записана (писмо) акция“ е акция, нерегистрирана за продажба в „Сикюрити енд Икс- 
чейндж Къмишън“ ( SEC ), и за която купувачът доставя писмо, поставящо употребата за 
инвестиции. 
2.Горепосочените са фигурите на Мууди за ААА бонове и индустриални акции. 



Глава 1: Инвестиция срещу спекулация: Резултати да бъдат очаквани от интелигентния ин- 
веститор 
 
1.Бенджамин Греъм, Дейвид Л. Дод, Сидни Котъл, и Чарлз Татъм, МакГроу – Хил, 4-то из- 
дание, 1962. Копие-факсимиле на изданието от 1934 на „Анализ на сигурността“ беше  
преиздадено в 1996 (МакГроу – Хил). 
2.Това е заявено от „Инвестиция и спекулация“ от Лоурънс Чембърлейн, публикувана в 
1931. 
3.В изследване, направено от Борда на Федералния резерв. 
4.1965-издание, стр.8. 
5.Ние обобщаваме тук, „топ-данък“ скоба за типичния инвеститор от 40%, приложим към 
дивиденти и 20% приложим към капиталови печалби. 
 
Глава 2: Инвеститорът и инфлацията 
 
1.Това беше написано преди „цена-и-заплата“ – „замразяването“ на президента Никсън в  
август 1971, последвано от неговата система „Фаза 2“ на контроли. Тези важни развития 
биха се появили да потвърдят гл.точки, изразени по-горе. 
2.Нормата, заработена върху „Стандарт енд Пуър“индекс от 425 промишлени акции беше  
около 11 ½ % върху активовата стойност – в резултат на включването на големия и високо 
рентабилен „Ай Би Ем“, който не е единственият в Дау Джоунс 30 издания. 
3.Таблица, издадена от „Америкън Телефон енд Телеграф“ в 1971 отбелязва, че нормите, 
натоварени за резидентни телефонни услуги, бяха някакси по-малки в 1970, отколкото в 
1960. 
4.Докладвано в „Уолстрийт Джърнъл“, октомври 1970. 
 
Глава 3: Век на история на фондовия пазар: Нивото на цените на акциите в ранната 1972 
 
1.Едновременно „Стандарт енд Пуър“ и „Дау Джоунс“ имат отделни средни за обществени 
полезности и транспортиране (главно жп транспорт) компании. От 1965 Нюйоркската фон- 
дова борса е изчислила един индекс, представящ движението на всички нейни листвани 
( в списъка ) основни акции (дялове). 
2.Направено от Център за изследване в цени на сигурност на Чикагския университет, под 
покровителството (с финансовата помощ) на „Чарлз Е. Мерил Фъндейшън“. 
3.Това беше за пръв път написано в ранната 1971 с Дау Джоунс на 940. Противната гледна 
точка, поддържана в общи линии на Уолстрийт, беше посочена/изразена в детайлно изсле 
дване, което достигна медианна оценка т 1520 за Дау в 1975. Това би кореспондирало с ди 
сконтирана стойност от, да речем, 1200 в средата на 1971. През март 1972, Дау беше отно- 
во на 940 след интервениращ срив до 798. Отново, Греъм беше прав. „Детайлното изслед- 
ване“, което той предлага, беше твърде оптимистично в първоначалната декада: „Дау  
Джоунс Индъстриъл Евъридж“ не затвори над 1520 до декември 13, 1985 ! 
 
Глава 4: Политика на основното портфолио : Дефанзивният(отбранителният) инвеститор 
 



1.Един по-висок необлагаем доход, със съответстваща сигурност, може да бъде постигнат 
от сигурни бонове от промишлени приходи, относително ново измежду финансовите изо- 
бретения. Те биха били от интерес в частност за предприемчивия инвеститор. 
 
Глава 5: Дефанзивният инвеститор и основните акции 
 
1.„Практически формули за успешно инвестиране“, Уилфред Фънк, Инк., 1953. 
2.В текущите/сегашните математически подходи към инвестиционните решения, е станало 
стандартна практика да дефинираме „риск“ в понятия на вариации на средната цена или 
„летливост“. Вижте, например, „Въведение към риска и възвращаемостта“ от Ричард А. 
Брийли, M.I.T. Прес, 1969. Ние откриваме тази употреба на думата „риск“ по-вредна, отко- 
лкото полезна за прилежна инвестиция (и такива решения) – защото тя поставя твърде го- 
лямо ударение върху пазарните колебания. 
3.Всички 30 компании в DJIA (Дау Джоунс) отговориха на този стандарт в 1971. 
 
Глава 6: Портфейлна политика за предприемчивия инвеститор : Негативен (отрицателен) 
подход 
 
1.В 1970 „Милуоки Роуд“ докладва голям дефицит. Тя суспендира (отложи) лихвените пла- 
щания върху своите доходни бонове, и цената на 5%-издание падна до 10. 
2.Например: „Ситиз Сървис“ 6% първо преференциално, неплащайки дивиденти, продаде 
на ниско 15 в 1937 и на 27 в 1943, когато акумулациите бяха достигнали 60 долара от дял. 
В 1947 то беше оттеглено посредством размяна за 196.50 долара от 3% дибенчърс за всеки 
дял. И то продаде толкова, колкото 186. 
3.Едно щателно статистическо изследване, проведено под ръководството на Национално- 
то бюро за икономически изследвания, отбеляза, че такова всъщност е било в случая. 
Греъм се позовава на У. Брадък Хикмън, „Корпоративно боново качество и опитът на 
инвеститора“ (Принстън Юнивърсити Прес, 1958). Книгата на Хикмън по-късно вдъхнови 
Майкъл Миликън от „Дрексъл Бърам Ламберт“ да предложи масивно/мащабно високо до 
ходно финансиране за компании с по-малко от стерлинг кредитни рейтинги; помагащо да 
„запали“ ливъридж - изкупуване /разпродаване и лудостта на късните 80-те години на XXв. 
4.Представителна мостра от 41 подобни издания, взети от „Стандарт енд Пуър“ Наръчника 
за акции, показва, че пет загубиха 90% или повече от тяхната висока цена, 30 загубиха пове 
че от половината, и първоначалната група – около две трети. Мнозинството, нелиствани / 
непоставени в Наръчника, несъмнено имаше по-голямо „размиване“ като цяло. 
 
Глава 7: Портфейлна политика за предприемчивия инвеститор : Позитивна/положителна 
страна 
 
1.Вижте, например, Лусил Томлинсън – „Практически формули за успешно инвестиране“; 
Сидни Котъл и У.Т. Уитман – „Инвестиционно времево определяне“ (тайминг). Подход с  
Формули. И двете публикувани в 1953. 
2.Компания с обикновен запис не може, без объркване на понятията, да бъде наречена ра 
стежна компания или растежна акция, главно понеже нейните очакват от нея да се пред- 



стави по-добре, отколкото средното в бъдеще. Тя е просто „обещаваща компания“. Греъм 
прави важен извод: Ако определението на растежна акция е компания, която ще успее 
в бъдеще, тогава това въобще не е дефиниция, а желано мислене/искане. Това е като 
да наречеш спортен отбор „шампиони“ преди да свърши сезонът. Това „желано мисле- 
не“ преобладава днес. Измежду взаимни фондове, „растежни“ портфейли описват техните 
владения като компании с „над средното растежен потенциал“ или „желани проспекти за 
растеж на печалбите“. По-добра дефиниция би могла да бъде „компании, чиито нетни пе- 
чалби за дял са се повишили средно годишно с поне 15% за поне петгодишен период.“  
(Посрещането на тази дефиниция в миналото не осигурява, че компанията ще отговори на 
нея и в бъдеще.) 
3.вижте Табл.7-1. 
4.Тук са две отколешни поговорки на Уолстрийт, които дават съвет за подобни продажби: 
„Никое дърво не расте до небесата.“ и „Бик може да направи пари, мечка може да нап- 
рави пари, но прасе/свиня никога не прави пари.“ 
5.Две изследвания са на разположение. Първото, направено от Х.Г.Шнайдер, един от наши 
те студенти, покрива годините годините 1917 – 1950 и беше публикувано през юни 1951 го 
дина във „Финансов журнал“. Второто беше направено от „Дрексъл Файърстоун“, членове 
на Нюйоркската фондова борса, и покрива годините 1933 – 1969. Данните са дадени тук с 
тяхното любезно позволение. 
6.Вижте стр. 393 – 395 (от оригинала), за три примера на специални ситуации, съществува 
щи в 1971.  
 
Глава 8: Инвеститорът и пазарните колебания 
 
1.С изключение, може би, на „долар-разход“ – усредняването, плановете започнаха на оп- 
равдано / обосновано ценово ниво.  
2.Но според Робърт М. Рос, авторитет в „Дау Джоунс“теорията, последните два сигнала за 
купуване, показани в Декември 1966 и Декември 1970, бяха добре под предшестващите 
продажбени точки.  
3.Топ - три рейтингите за бонове и преференциални акции са Ааа, Аа и А, използвани от 
Мууди‘с и ААА ,АА, и А – от „Стандарт енд Пуър“. Налице са други, отиващи надолу до D. 
4.Тази идея вече е имала някакви допускания в Европа – напр. посредством държавната 
италианска електрокомпания за нейните „гарантирани плаващи нива и забележки за за- 
ем“, дължими 1960. През юни 1971 тя рекламира в Ню Йорк, че годишната норма на пла- 
тена лихва за следващите шест месеца би била 8 ½ %. Една подобна гъвкава аранжировка 
беше инкорпорирана (внедрена) в „Торонто Доминиън Бенкс 7% - 8% Дибенчърс“, дължи- 
ми 1991, предложени през юни 1971. Боновете плащат 7% до юли 1976 и 8% впоследствие 
но собственикът има опцията да получи своята принципална част през юли 1976. 
 
Глава 9: Инвестиране в инвестиционни фондове  
 
1.Разходът по продажбите е унииверсално поставен като процент от продажната цена, ко- 
ято включва разхода, правейки го по-нисък, отколкото ако е приложен към нетната активо 
ва стойност. Ние считаме това за продажбен трик (гримаса), несъществен (неценен) за та- 



зи респектираща (уважавана) индустрия.  
2.“Паричните мениджъри“ от Дж. Е. Каплан и С. Уелис, „Рендъм Хауз“ , 1969. 
3. Вижте определението за „акция – писмо“ на стр.579 (от оригинала). 
4. Заглавие на книга, за пръв път публикувана в 1852. Томът описал „Кипежът на Южно мо- 
ре“, манията по лалетата, и др. спекулативни „находки“ на миналото. Тя беше препечатана 
от Бърнард М. Барух, вероятно единственият продължително (време) успешен спекулант в 
сегашните времена, в 1932. Коментар: Онова беше „заключване на вратата,след като конят 
беше откраднат…“ 
„Изключително популярни заблуди“ на Чарлз Макай и „Лудостта на тълпите“ (Метро 
Буукс, Ню Йорк, 2002) беше първо публикувано в 1841. Нито „капка светлина“ не беше 
строго акуратна (точна). Това е една екстензивна книга, как големи маси от хора често вяр- 
ват в много тъпи неща – напр. че желязото може да се превърне в злато; че демоните най- 
често „излизат“ в петъчните вечери; и че е възможно да станеш богат бързо на фондовия 
пазар. За повече фактология, консултирайте се с Едуард Ченсълър – „Дяволът взима над- 
мощие“ (Фарар, Строс енд Жиро, Ню Йорк, 1999); за „по-светъл подход“,опитайте с Робърт 
Меншел – „Пазари, тълпи (сган) и поразии“: Модерен поглед върху лудостта на тълпи- 
те“ ( Джон Уайли и синове, Ню Йорк, 2002). 
 
Глава 10: Инвеститорът и съветниците му 
 
1.Изпитванията са дадени от Института по графични финансови анализи, който е една „ръ- 
ка“ на Федерацията на финансовите анализатори. Основното сега включва конституирани 
общества с над 50 000 членове. 
2.NYSE беше изложила някои драстични правила на оценяване (остойностяване) , познати 
като „прически“, дизайнирани да минимизират тази опасност, но отделно те не помогна- 
ха ефективно (съответно).  
3.Нови оферирания могат сега да бъдат продадени само със средствата на проспект, подго 
твен съгласно правилата на Комисията за сигурности и размяна. Този документ трябва да 
изложи всички истинни факти относно изданието и издателя, и е напълно адекватно да ин 
формира ерудирания инвеститор относно точната природа на сигурността,предложена му. 
Но многократното копиране на изискваните данни обикновено прави проспекта със забра- 
нена дължина.Основно е съгласувано,че само малък процент от личности (хора), купуващи 
нови издания, четат проспекта (брошурата) в дълбочина/задълбочено. Така те все още се  
осланят не на своята собствена преценка, а на онази на къщите, продаващи им сигурност- 
та, или на препоръките на индивидуален продавач, или на главен счетоводител. 
 
Глава 11: Анализ на сигурността за истинския инвеститор : Основен подход 
 
1.Нашата книга, „Анализ на сигурността“,от Бенджамин Греъм, Дейвид Дод, Сидни Котъл 
и Чарлз Татъм (МакГроу – Хил, 4-то издание, 1962), задържа първоначалното заглавие, из- 
брано в 1934, но тя „покрива“ много от диапазона на финансовия анализ. 
2. С Чарлз МакГолдрик, Харпър енд Роу, 1964, преиздадено от Харпър Бизнес, 1998. 
3. Тези фигури са от „Соломон Брадърс“, голяма нюйоркска бонова къща. 
4. Най-малкото не чрез „великото тяло“ на анализаторите на сигурност и инвеститорите.  



Изключителни аналитици, които могат да кажат предварително какви компании е вероят- 
но да проведат интензивно изследване, и имат средствата и готовността да го направят; 
могат да имат продължителен успех в тази работа. За детайли/подробности на такъв един 
подход , вижте Филип Фишер – „Основни акции и неосновни печалби“ ( „Харпър енд Роу“,  
1960 ). 
5.На стр.295 ние сме поставили формула, свързваща мултипликатори с нормата на очакван 
растеж. 
6. Част от „фойерверките“ в цената на „Крайслър“ беше несъмнено вдъхновена от два  
„2-за-1“ сплита (усуквания), заемащи място в отделната 1963 – безпрецедентен феномен 
за основна компания. В ранните 80-те години под ръководството на Лий Якока,„Крайслър“ 
Направи „трите върха“, връщайки се обратно от банкрута, за да стане една от най-добре 
представящите се акции в Америка. Въпреки това, идентифицирането на мениджъри, кои- 
то могат да водят велики корпорации, не е толкова лесно, колкото изглежда. Когато Ал Дъ- 
нлеп пое ръководството на „Сънбийм Корп.“,в 1996 след реструктуриране на „Скот Пейпър 
Ко.“(и движение на нейната цена на акцията нагоре 225% за 18 месеца), Уолстрийт го поз- 
драви за проявлението на Второто Завръщане. Дънлеп бе принуден да признае, че е изпол 
звал ненадеждно счетоводство, и фалшиви финансови доклади, за да заблуди инвестито- 
рите на „Сънбийм“ – вкл. паричните мениджъри Майкъл Прайз и Майкъл Стейнхард, кои- 
то го бяха наели. За щателна „дисекция“ на кариерата на Дънлеп, вижте Джон А. Бърн, „Ве 
ригата“ („Резачката“), Харпър Колинс, Ню Йорк, 1999. 
7.Отбележете, че ние не предлагаме тази формула да ни дава „истинската стойност“ на ра- 
стежната акция, но само, че тя приближава резултатите на повечето точни калкулации, ко- 
ито са на мода. 
 
 
Глава 12: Неща за отчитане/определяне относно печалбите от дял 
 
1.Нашият препоръчан метод на отнасяне към „размиването“ на (удостоверенията за) гаран 
ции е дискутиран по-долу. Ние предпочитаме да определим пазарната стойност на гаран- 
циите като едно допълнение към текущата пазарна цена на основната акция като цяло. 
 
 
Глава 13: Сравнение на четири листвани (поставени в списъка) компании 
 
1.През март, 1972, „Емъри“ продаде на 64 пъти своите печалби от 1971 ! 
 
 
Глава 14: Селектиране на акции за дефанзивния инвеститор 
 
1.Поради многобройните сплитове на акции, и т.н. през годините, същинската средна цена 
на Дау – списъка (листа), беше около 53 долара за дял в ранната 1972.  
2.В 1960 само две от 29-те индустриални компании пропуснаха да покажат текущи активи, 
равни на два пъти текущите пасиви, и само две пропуснаха да имат нетни текущи активи, 
превишаващи техния дълг. Към декември 1970, броят във всяка категория беше нараснал  



от две до дванайсет.  
3.Но отбележете, че тяхното комбинирано пазарно действие от декември 1970 до ранната 
1972 беше по-слабо, отколкото онова на Дау Джоунс. Това демонстрира, още веднъж, че 
никоя система или формула не ще гарантира супер резултати на пазара. Нашите изисква- 
ния „гарантират“ само че купувачът на портфолио взима (получава) стойността на своите 
пари. 
4.Като последица, ние трябва да изключим мнозинството от газопроводните акции, откак- 
то тези предприятия са твърдо финансирани (или задлъжнели). Обосновката за тази „нас- 
тройка“ е прилежащата структура на контракти за потребление, които „гарантират“ боно- 
ви плащания, но отчитанията тук могат да бъдат толкова/твърде усложнени за нуждите на 
дефанзивния инвеститор. 
 
 
Глава 15: Селекция на акции за предприемчивия инвеститор 
 
1.Взаимни фондове и други институционални инвеститори: Една нова перспектива, 
Френд, М.Блум, и Дж. Крокит, МакГроу – Хил, 1970. Ние би трябвало да добавим, че 1966 – 
1970 резултати бяха на много от фондовете, които изследвахме , някакси по-добри, откол- 
кото онези на „Стандарт енд Пуър“500 акции съставен индекс, и отчетено по-добри, откол- 
кото онези на Дау Джоунс. 
2.Лична бележка: Много години преди пиротехниката на пазара на акции в онази компа- 
ния, авторът беше неин „финансов вицепрезидент“ на великолепна заплата от 3000 дола- 
ра годишно. Това беше тогава наистина в бизнеса с фойерверки. В ранната 1929 Греъм ста- 
на финансов вицепрезидент на „Ънекселд Менюфекчъринг Ко.“, националният най-голям 
производител на фойерверки. „Ънекселд“ по-късно стана диверсифицирана химическа ко- 
мпания и повече не съществуваше в независима форма. 
3.Наръчника не показва мултипликатори над 99. Повечето подобни биха били математиче 
ски вероятности, причинени от печалбите точно над точката нула. 
 
 
Глава 16: Конвертируеми издания и (удостоверения за) гаранции 
 
1.Тази точка е добре илюстрирана от едно офериране на две издания на „Форд Мотър Фай 
нънс Ко.“, направено спонтанно през ноември 1971. Едното беше 20-годишен неконверти- 
руем бон, печелещ 7 1/7 %. Другото беше 25-годишен бон, субординиран към първия за 
предявяване, и печелещ само 4 ½ %. Но той беше направен конвертируем в акцията на 
„Форд Мотър“, срещу своята тогавашна цена от 68 ½ . Да спечелиш конверсна привилегия 
като купувач, ти трябваше да откажеш 40% от дохода, и да приемеш позицията на младши 
кредитор. 
2.Отбележете, че в късната 1971 „Студебейкър – Уортингтън“ основна продаде толкова ни- 
ско, колкото 38,докато 5 долара преференциална продаде на около 77. Спредът беше така 
нараснал от 2 до 20 точки през годината, илюстриращ още повече желаността на подобни  
включвания , и също тенденцията на фондовия пазар да пренебрегне аритметиката. ( Ин- 
цидентно, малката премия на преференциалната над основната в декември 1970, вече бе 



ше направила чрез своя по-висок дивидент.) 
 
 
Глава 17: Четири крайно показателни случая в историята 
 
1.Вижте, например, статията „Шест флага на половин мачта“, от Д-р А. Дж. Брилофф, в  
„Барънс“, януари 11, 1971. 
 
 
Глава 18: Сравнение на осем двойки компании 
 
1.Читателят ще си припомни от стр.434 горе, че ААА Предприятия опитаха да последват то- 
зи бизнес, но бързо се сринаха/се провалиха. Тук Греъм прави предоткритие и парадоксал 
но наблюдение: Колкото повече пари компанията прави, толкова по-вероятно е да сре- 
щне нова конкуренция, откакто нейните високи възвращаемости сигнализират толко- 
ва ясно, че „има лесни пари“. Новата конкуренция, обратно, ще доведе до по-ниски цени 
и по-малки печалби. Тази съдбовна точка беше прозряна посредством свръх ентусиазира- 
ните Интернет – купувачи на акции, които вярваха, че „ранни победители“ биха поддържа- 
ли тяхното предимство неопределено. 
 
 
Глава 19: Акционери и мениджмънти: Дивидентна политика 
 
1.Аналитични изследвания са показали, че в типичния случай долар, изплатен в дивиденти 
имаше 4 пъти позитивен ефект върху пазарната цена, както имаше долар на неразпростра- 
нени печалби. Тази (гледна) точка беше добре илюстрирана чрез групата за обществена по 
лезност за брой години преди 1950. Нископлащащите издания продадоха при нисък мулти 
пликатор(и) на печалбите, и доказаха да бъдат по-специално атрактивни, защото техните 
дивиденти по-късно бяха нараснали. От 1950 нормите на изплащане са били много повече 
подобни (унифицирани) за индустрията. 
 
 
 
Глава 20: „Предел на сигурност“, като централна концепция на инвестирането 
 
 
1.Този аргумент е предложен/подкрепян от Пол Холингби Джуниър в „Спекулативни въз- 
можности в гаранциите за потребление на акции“, Аналистс Джърнъл, трето тримесе- 
чие, 1947. 
 
 
 
 
 



ПОСЛЕПИС: 
 
1.Истинността изисква допускането, че сделката почти пропада, защото партньорите иска- 
ха осигуряване, че потреблението (тази цена) би било 100% покрита от активовата стой- 
ност. Бъдещи 300 млн.долара или повече в пазарна печалба ангажираха, да речем, 50 000 
долара от счетоводните неща. За лош (глупав) късмет, те взеха, каквото те искаха (за какво 
то настояваха). 
 
 
Апендикси: (допълнения) 
 
1.Адресът на Бенджамин Греъм преди годишната Конвенция на Националната федерация 
 на обществата на финансовите анализатори, май 1958. 
 
Бележка на редактора: 
„Входовете“ в този индекс, изведени дословно от печатното издание на тази статия (загла- 
вие), е невероятно да кореспондират със страниците на дадения читател на електронен 
книжен софтуер. Нито пък тези „входове“ са свръхсвързани. Въпреки това, входовете в то- 
зи индекс, и други понятия, могат да бъдат лесно разположени чрез използването на тър- 
сените неща на твоя електронен читателски софтуер. 
 
За авторите: 
 
Бенджамин Греъм (1894 – 1976), бащата на стойностното инвестиране, е бил едно вдъх- 
новение за много от днешните най-успели бизнес хора. Той е също авторът на „Анализ 
на сигурността“ и „Интерпретация на финансовите доклади“. 
 
Джейсън Цвайг е старши писател в сп. „Пари“ (Money), гост/водещ колони в „Тайм“, и по- 
печител на Музей на американската финансова история. Преди това – старши редактор 
на „Форбс“. Той е (на)писал за инвестирането в 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                        
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


