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• Какво представляват борсовите индекси

• Финансови инструменти за търговия и инвестиция в индекси

• Договори за разлика

• Фючърси

• Как да спекулираме с индекси

• Дългосрочни инвестиционни стратегии

• Въпроси и отговори

СЪДЪРЖАНИЕ
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БОРСОВИ ИНДЕКСИ -ВЪВЕДЕНИЕ

Най-добрите индикатори 
за представянето на всеки 
фондов пазар

Някои специфики при 
изчисление на индексите

Повечето индекси зависят 
от промяната на пазарната 
капитализация

Може да се купуват и 
продават
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минуси:

• Големите компании имат 
значителна тежест и основните 
индексите не отразяват растящите 
сектори

• Ценово-претеглени индекси /Dow 
Jones 30/ зависят от представянето 
на акциите с висока номинална 
цена

Плюсове:

• Индикатор за представяне на пазара

• Предоставя инвестиционни 
възможности за покупка или 
продажба

• Има разнообразни инструменти с 
или без използване на маржин

• Диверсифициран портфейл във 
всички основни акции в индекса
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ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Борсово търгувани фондове:

• Търговия в часовете на работа на борсата, 
където е листнат инструмента

• Само дълги позиции

Фючърси:

• Търговия през по-голяма част от 
денонощието

• Големи минимални обеми

Договори за разлика:

• Цените са базирани на фючърсни контракти или върху борсово търгувани фондове

• Търговия през по-голяма част от денонощието за индексите базирани върху фючърси

• Малки минимални обеми, нисък маржин, без комисиони, къси продажби

• Ежедневни лихви върху обема на сделката, по-широки спредове
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НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ БОРСОВИ ИНДЕКСИ

Индекс CFD код
Фючърсен контракт

/continuous/
Борсово търгуван 

фонд

Dow Jones Industrial Average US30.I YMc1 DIA:arcx

S&P 500 US500.I ESc1 SPY:arcx

NASDAQ 100 USNAS100.I NQc1 QQQ:xnas

DAX GER30.I - DAX:xpar

FTSE 100 UK100.I - IFS:xlon

CAC 40 FRA40.I FCEc1 CAC:xpar

NIKKEI 225 JP225.I NKDc1 DXJ:arcx
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ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА

Договори за разлика върху 24 от най-
популярните индекси

Може да се купуват и продават

Търгуват се във валутата на 
съответната страна

Ниски спредове между цена купува и 
цена продава

Без комисиона, търгуват се на маржин
от 2 до 10%
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ФЮЧЪРСИ

Индекс Код Номинал Маржин
Промяна за 

единица

Dow Jones Industrial Average YMZ6 94 885 USD 4 235 / 3 850 USD 5 USD

S&P 500 ESH7 109 800 USD 5 225 / 4 750 USD 50 USD

S&P MidCap 400 EMDZ6 162 150 USD 7 370 / 6 700 USD 100 USD

NASDAQ 100 NQZ6 97 550 USD 4 400 / 4 000 USD 20 USD

AEX AEXZ6 91 380 EUR 6 800 / 6 800 EUR 200 EUR

CAC 40 FCEZ6 45 605 EUR 3 630 / 3 630 EUR 10 EUR

NIKKEI 225 (Dollar) NKDZ6 91 000 USD 5 230 / 4 750 USD 25 USD за 5 ед.

ВАЖНО: Обърнете внимание на първоначалния маржин и маржина за поддържане
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КАК ДА СПЕКУЛИРАМЕ С ИНДЕКСИ?

Използване на технически 
анализ за определяне на 
трендове

Подходящи индикатори:
MACD – сигнал за 
изтощаване на текущия 
тренд
RSI – сигнал за достигане на  
прекупени или 
препродадени нива
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ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИЯ

Предимства на борсово търгуваните фондове:

• Няма разходи при дългосрочна инвестиция

• Еднократни разходи при покупка и продажба

• Гъвкавост в обемите на търговия

• Лесни за използване

• ETF-ите има по-ниски разходи за управление спрямо 
чуждестранните индексни фондове
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КАК ДА ИНВЕСТИРАМЕ ДЪЛГОСРОЧНО?

Разделяне на 
инвестицията на 
равни части

Покупка през 
определени 
интервали от време

Намаляваме риска 
при негативни 
пазарни процеси
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ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОРИ И ДЪРЖАВИ

Инвестиции във фондове, които не следват 
борсовите индикатори:

• Регионални индекси

• Секторни индекси

• Индекси на отделни пазари, които са по-широки от 
фондовия индекс на страната

• Други
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КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА?

• Подобрение на икономическия растеж в глобален мащаб

• Европа ще изостава от САЩ; изборите са източник на 
несигурност за инвеститорите

• Възстановяване на възникващите пазари

• Индустрията ще расте по-бързо и акциите от тези сектори 
ще подкрепят индексите

• Лихвите остават ниски
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ЛИХВЕН ЦИКЪЛ В САЩ

НИСЪК ДОХОД НА 
ОБЛИГАЦИИТЕ

РЪСТ НА ДОХОДА НА
ОБЛИГАЦИИТЕ

ВИСОК ДОХОД НА
ОБЛИГАЦИИТЕ

СПАД НА ДОХОДА
НА ОБЛИГАЦИИТЕ

Технологии
Индустрия
Недвижими имоти
Циклични 
потребителски стоки

Индустрия
Финанси
Технологии
Циклични 
потребителски стоки

Добив и енергетика
Технологии
Здравеопазване

Нециклични 
потребителски стоки
Здравеопазване

Финанси Комунални услуги
Комуникации
Недвижими имоти

Сини чипове с дивиденти
Строителство
Циклични 
потребителски стоки

Индустрия
Финанси

НАСТОЯЩ МОМЕНТ
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КАК МОЖЕ ДА СЕ ИНВЕСТИРА ЧРЕЗ ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ

ELANA Global Trader
Акции от над 30 борси по света, 
разнообразие от инструменти за 
търговия с петрол, злато и други 
суровини

globaltrader.elana.net

ELANA BG Trader
Най-достъпната търговия на 
Българска фондова борса

bgtrader.elana.net

ELANA MetaTrader
Лесна валутна търговия,
договори за разлика за петрол и газ

metatrader.elana.net
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Ние сме на разположение да обсъдим 
Вашата инвестиция!

ЕЛАНА Трейдинг

Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12

ул. Лъчезар Станчев 5, София 1756

тел: +359 (2) 81 000 95

факс: +359 (2) 95 815 29

metatrader@elana.net

globaltrader@elana.net

Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net/trading

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

mailto:metatrader@elana.net
mailto:globaltrader@elana.net
http://www.elana.net/trading
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Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. 

Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно негово или нейно лично 
виждане за споменатите ценни книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще бъде обвързано по пряк или непряк 
начин с изразената препоръка или мнения в този документ.

Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или притежава акции на анализираните компании. ЕЛАНА Трейдинг не притежава по-голям дял от 5% 
от акциите в обращение на компаниите, обект на анализ или коментар в този документ. Анализаторът(ите) не притежават акции на компаниите, освен ако не 
е изрично споменато. 

Регулаторен орган: Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. „Будапеща“ 16

Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти, надеждност на източниците на информация и 
ясно определяне на направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в този документ. Препоръките се базират на публично достъпна 
информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема отговорност за пълнотата и точността. Нито на ЕЛАНА Трейдинг, нито на служителите 
на компанията, трябва да се търси отговорност за използваната публично достъпна информация. Изразеното мнение в този документ може да се различава 
от оповестено виждане в други отдели и направления в ЕЛАНА Трейдинг или от други служители. Допълнителна информация по този документ е налична 
при поискване. Източниците на информация в таблиците и графиките в този документ са изчисления на ЕЛАНА Трейдинг, освен ако не е споменато друго. 
ЕЛАНА Трейдинг предприема необходимите организационни и административни мерки за предотвратяване и избягване на конфликти на интереси във 
връзка с изготвяните препоръки.

Рискове за инвеститорите: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови 
инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните 
инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете, свързани с инвестиции във финансовите 
инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на инвестициите може да се понижи или покачи. Ценните 
книжа или инвестициите може да доведат до загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо представяне. Промени във валутните 
курсове може да имат неблагоприятен ефект върху стойността, цената или дохода от инвестиции в ценни книжа. 

Конфликт на интереси: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изготвени в съответствие с Указанията за предотвратяване на конфликт на интереси на дружеството.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


