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• Какво е корекция и с какво се различава от мечия пазар

• Корекцията, която очаквахме: събитията в началото на февруари

• Загуба или печалба – как да търгуваме по време на корекция:

• Психологията на инвеститорите или как да избегнем капана на паниката

• Покупка при спад или продажба при ръст: сигналите на мечия пазар

• Буфер срещу корекция: злато, кеш, облигации

• Скъпи или евтини са акциите днес:

• Значението на оценката на акциите за Уолстрийт: ще има ли отново 1987 г.

• Какво означаваше корекцията за българския пазар

• Въпроси и отговори

СЪДЪРЖАНИЕ
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КАКВО Е КОРЕКЦИЯ?

Корекция е спад на индекса 
от поне 10% за период до 
няколко месеца по време на 
растящ пазар

Статистиката показва по една 
корекция от 14% годишно на 
американския пазар

„Мечият“ пазар се отличава 
от корекцията по 
мащабите и 
продължителността си

Източник: ELANA Global Trader, месечна графика на S&P 500
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КАК ПРИКЛЮЧВА ЕДНА КОРЕКЦИЯ?

От 1980 г. досега има 25 
корекции в САЩ

Само 4 от тях са приключили с 
V-образно възстановяване, 
останалите са формирали 
„двойно дъно“

3 от тези 4 V-образни корекции 
са по време на настоящия 
възход на пазара

Корекцията не зависи от 
икономически и финансови 
новини, а от пазарния 
сентимент

Източник: ELANA Global Trader, седмична графика на S&P 500
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Първата 
корекция през 
последните 
две години

КАКВО СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ?

Източник: ELANA Global Trader, седмична графика на S&P 500
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ПРИЧИНАТА ЗА СПАДА НА ИНДЕКСИТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

СТРАХОВЕТЕ ОТ ИНФЛАЦИЯ 

КОЯТО ЩЕ УСКОРИ ПОВИШАВАНЕТО НА ЛИХВИТЕ

И ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕГАТИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ

КОИТО НЯМА ДА ОПРАВДАЯТ ВИСОКАТА ОЦЕНКА НА АКЦИИТЕ
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VOLATILITY INDEX (VIX)

Източник: Bloomberg, седмична графика на VIX

VIX е индикатор за „страха“ на 
Уолстрийт. Базиран е на цените 
на най-близките опции върху 
S&P 500

Фондовете, които залагаха на 
намалението на индекса, 
отчетоха големи загуби

Корекцията на S&P 500 не се 
повлия от загубите на 
фондовете, но пазарът намери 
извинение за спада в 
спекулациите против тях
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ИМА ЛИ ПРИЛИКИ С 1987 ГОДИНА?

Повишаването на лихвите и на 
инфлацията е много по-слабо 
спрямо 1987 г.

Все още няма ефекти върху 
икономиката и лихвите не водят 
до влошаване на условията за 
кредитиране

Р/Е се покачва сравнително 
бавно и това се дължи на 
растежа на печалбите

1987 2018

Слаб долар 10% спад 11% спад

Инфлация
280 б. п. 

увеличение
40 б. п. 

намаление

Ръст на дохода на 30-год. 
ДЦК за една година

300 б. п. Без промяна

Влошаване на икономиката Да Не

Ръст на Р/Е за 1 година От 16 до 22 От 21 до 22

Спиране на търговията
Няма

възможност
Има 

възможност
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ВРЪЗКАТА НА ПАЗАРА С ИКОНОМИКАТА

Източник: Bloomberg, графика на S&P 500 и на 4-седмична 
средна на заявления за помощи от безработни в хиляди

Ръстът на фондовата борса 
следва значителното 
подобрение на пазара на труда в 
САЩ

Повишаването на лихвите досега 
не е достатъчно, за да доведе до 
икономическа криза

Индикаторите не показват 
влошаване на икономиката, но 
те обичайно не са добри при 
предсказването на фондовия 
пазар
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КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ МЕЧИЯ ПАЗАР

ВЛОШАВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА:

• Индикации за влошаване на бизнес климата, в частта на бъдещото представяне; 
прекомерно увеличение на кредитирането, ръст на лошите кредити

ПРЕГРЯВАНЕ НА ПАЗАРИ:

• Недвижими имоти, суровини, акции; очаквания за високи цени и отрицание на 
възможността за поевтиняване

ГРЕШКИ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ:

• Прибързано повишение на лихвените проценти: да се ограничи инфлация, да се повлияе 
на валутен курс, да се охлади икономическия растеж, да се спре балон в цените на 
активите
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ПРАВИЛА ЗА УСПЕШНА ТЪРГОВИЯ ПРИ КОРЕКЦИЯ

КОНТРОЛ НА ЕМОЦИИТЕ:

• Трябва да знаем, че корекциите са неизбежна част от пазарния цикъл

• Трябва да имаме вариант за действие, който да включва 10% корекция във всеки момент

ЗА КРАТКОСРОЧНА ТЪРГОВИЯ:

• Внимателно управление на маржин нивото; поставяне на стоп позиции; търговия в посока 
на възходящия тренд

ЗА ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИЯ:

• Преразглеждане на структурата на портфейла; промени при необходимост; понижение или 
повишение на дела на рисковите инвестиции; използване на свободния кеш за нови 
покупки
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Оптимизъм

Увереност

Вълнение

Еуфория

Стрес

Раздразнителност

Страх

Отчаяние

Паника

Поражение

Примиреност

Кураж

Оптимизъм

КОНТРОЛ НА ЕМОЦИИТЕ
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СКЪПИ ИЛИ ЕВТИНИ СА АКЦИИТЕ?

Източник: Bloomberg, тримесечна графика на S&P 500
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Показателят цена/печалба (Р/Е) 
на S&P 500 е над 20, но не расте 
толкова бързо, колкото през 
1995-2000 г.

DAX е на Р/Е от 18

CAPE (cyclical adjusted P/E) е 
много висок, но отразява ниската 
инфлация и силния растеж на 
печалбите

Текущата пазарна среда 
подкрепя високите 
коефициенти за оценка, но 
това означава по-ниска 
очаквана възвръщаемост
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ЛИХВЕН ЦИКЪЛ И ИНВЕСТИЦИИ

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
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БУФЕР СРЕЩУ КОРЕКЦИЯ

Злато: връзката е по-силна с 
еврото, отколкото с 
корекцията на фондовия 
пазар. Цената му падна с 4% 
спрямо спад от 12% на 
индекса S&P 500

Облигациите доведоха до 
корекцията и ще са 
алтернатива при мечи пазар, 
а не при корекция

Възможна продажба на 
злато и използване на 
свободния капитал за 
покупка на активи, които са 
паднали повече

Източник: ELANA Global Trader, дневна графика на XAUUSD
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ АКЦИИ –НЕМСКИЯТ ИНДЕКС DAX30

Германският индекс DAX
отчете съпоставим спад от 
12.5%

Покачването след корекцията 
е 5%, което не отговаря на 
мащабите на американския 
пазар

Акциите в Европа изостават 
във възстановяването си, 
което показва прекомерно 
оптимистичните очаквания 
на инвеститорите в САЩ и 
предвижда нов спад към 
дъното на корекцията

Източник: ELANA Global Trader, дневна графика на DAX
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КАК ПРИКЛЮЧВА КОРЕКЦИЯТА?

МАРЖИН КОЛ:

• Използването на ливъридж ускорява спада на пазара след първите 5%, защото започва 
затваряне на губещи позиции

ПАЗАРЕН СЕНТИМЕНТ:

• Настроенията на пазара се сменят много бързо поради натрупаните загуби и промяната на 
фокуса към конкретен проблем 

1. ФОРМИРАНЕ НА ДВОЙНО ДЪНО:

• Тест на най-ниските стойности - отново има краткотрайни оптимистични очаквания за 
пазара, които водят до разпродажби при лоши изненади

2. ИЛИ V-ОБРАЗНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ:

• “The wall of worry” – пазарът се покачва в очакване на бъдещо разрешение на настоящите 
проблеми. Инвеститорите не са изненадани от новините
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СЦЕНАРИИТЕ В КРАТКОСРОЧЕН ПЕРИОД

V-ОБРАЗНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Силен импулс за покачване на американския 
пазар

През последните 10 години често има 
подобно възстановяване след корекциите

Повишаването на доходността няма 
съществено отражение върху икономиката на 
страната; игнориране на новините за 
инфлацията

Корпоративните резултати продължават да се 
подобряват

Ръст на секторите, които водеха пазара 
нагоре през 2017 г. – технологии, индустрия, 
финанси

ДВОЙНО ДЪНО

Голям оптимизъм сред инвеститорите: това е 
сигнал, че вече няма кой да купува и 
покачването бързо може да премине във 
втори спад

Високи стойности на Р/Е: дългосрочните 
инвеститори са по-предпазливи и ще изчакат 
с покупките
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ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ КОРЕКЦИЯТА

ЗА КРАТКОСРОЧНИ СПЕКУЛАНТИ:
• Покупка на борсови индекси, ако се формира двойно дъно през следващия един месец; използване 

на ливъридж

• Най-висок риск: къси продажби на индекси преди формиране на двойно дъно според нивата на 
Фибоначи /61.8% и 76.4%/; стопове при нови върхове на пазара, което ще означава V-образно 
възстановяване

• Търговия на високата корелация между акциите и EUR/USD

ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИТОРИ С ХОРИЗОНТ 3 Г.:
• Борсово търгувани фондове на сектори, които ще растат подкрепени от икономическия цикъл

• Фонд с компании от добива на злато, като застраховка при корекция и за повишаване на цените на 
суровините

• Български акции със стабилен доход от дивиденти и растеж на резултатите. Върху печалбите от тях не 
се дължат никакви данъци
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КОРЕКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

БФБ следва мащабите на 
корекциите на Уолстрийт след 
кризата

Първите корекции на БФБ са по-
дълги като време и се дължаха 
на излизането на големи 
инвеститори

През последните години 
корекциите са по-слаби и 
зависят от усещането за риск на 
българските инвеститори

Източник: Bloomberg
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БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

SOFIX направи корекция през 
втората половина на 2017 г. 

Тя продължи 4 месеца и SOFIX
падна с 11%

Това ограничи ефекта на 
корекцията през февруари

Източник: Bloomberg
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИИТЕ В SOFIX

Българският пазар е 
повлиян изключително 
слабо от корекцията през 
февруари

Тя не означава промяна на 
тренда на пазара

Малко компании отчитат 
повишаване на обемите на 
търговия през февруари

Няколко акции 
регистрират нови дъна, но 
без значителен спад на 
цената

Януари Корекция Нови дъна
По-големи 

обеми

SOFIX 5.21% -3.11%

АДВАНС ТЕРАФОНД 1.41% -1.35%

АЛБЕНА -0.77% -5.56%

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ -1.43% -3.38%

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ -2.31% 0.00% x

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ 16.03% -8.18%

М+С ХИДРАВЛИК 0.27% -3.09%

МОНБАТ 5.16% -4.67% x

НЕОХИМ -5.45% -5.00% x

ПИБ 2.90% -4.12%

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ -3.49% -1.90% x

СОФАРМА -0.56% -4.46%

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД -0.75% -3.14%

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ -5.58% -3.81% x x

ХИМИМПОРТ 36.39% -0.41% x x

ЦКБ 24.02% -4.85% x x

Източник: БФБ
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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


