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ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

На всеки от тях се търгуват конкретните финансови инструменти, както и такива, които 
зависят от представянето на цените им. Това са дериватите.

СЪЩЕСТВУВАТ 4 ВИДА ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

АКЦИИ ДЪЛГ ВАЛУТИ СУРОВИНИ

Покупка/продажба 
на акции, 

депозитарни 
разписки и др. 
ценни книжа за 

собственост. 
Сделките се 

сключват предимно 
на фондова борса, 

но могат да бъдат и 
извънборсови.

Покупка/продажба 
на всякакъв вид 
дългови ценни 

книжа. Държавни, 
корпоративни, 

общински и други 
облигации. 

Обикновено не се 
търгуват на борса.

Покупка/продажба 
на валути с реална 
доставка. Счита се, 

че това е най-
големият по оборот 
пазар. Сделките не 

се сключват на 
борса.

Покупка/продажба 
на около 100 вида 

различни суровини. 
Сделките се 

сключват на стокова 
борса.



ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Дълга позиция - Покупка на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се покачи.

Къса позиция - Продажба на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се понижи.

Leverage (ливъридж) - Коефициентът на увеличение на наличния капитал на трейдъра спрямо максимално 
възможния размер на позицията.

Гаранционен депозит (маржин) – Сумата, която служи за обезпечение на вашите позиции.

Лот – Стандартизиран обем за търговия. За валута 1 лот е 100 000.

Дивидент – Част от печалбата на компанията разпределена между акционерите.

Спред – Разликата между цена купува и цена продава.

Падеж – Дата, на която изтича даден финансов контракт.

Премия – Цената, която заплащате при покупка на опция.

Цена на упражняване – Цената, на която ще закупите/продадете базовия актив на опция.



АКЦИЯ

Акцията е документ, удостоверяващ собственост върху една от многото равни части от 
номиналния капитал на една компания от акционерен тип.

ХАРАКТЕРИСТИКИ-

• Сделките се сключват на борса
• Може да раздава част от печалбата като 

дивидент
• Няма „къси” продажби
• Не се използва ливъридж
• Доходите от акции търгувани на борса в 

ЕИП не се облагат с данък печалба
• Плащат се комисиони за сделка
• Няма никакви други разходи
• Като акционер нямате лична отговорност 

към кредиторите на компанията, ако тя не 
може да плати задълженията си



ОБЛИГАЦИЯ

Дълговите инструменти или известни като облигации представляват ценни книжа, чрез които 
инвеститорът дава заем на емитента (този, който издава облигацията) за определен период от 
време срещу фиксиран доход, наречен купон. На падежа на ценната книга инвеститорът 
получава обратно номиналната стойност на облигациите, които е закупил.

ХАРАКТЕРИСТИКИ-

• Нискорискови финансови инструменти
• Изплащат лихва на определни 

интервали от време
• Изплащат главницата на падеж на 

облигацията
• Не се използва ливъридж
• Няма „къси” продажби
• Плаща се комисиони за сделка
• Няма никакви други разходи
• При фалит облигационерите получават 

ликвидационен дял преди акционерите



ВАЛУТА

Валутният пазар е пазарът, на който участниците могат да купуват, продават, обменят и 
спекулират с валути. Формирас се от банки, търговски дружества, централни банки, фондове за 
управление на инвестиции, хедж фондове, валутни брокери и инвеститори на дребно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ-

• Обмен на една валута за друга
• Има възможност за „къси” продажби
• Няма комисиони за сделка
• Има възможност за маржин сделки
• Разходи за лихви



СУРОВИНИ

Пазарът на суровини е пазар, на който се търгуват непреработени суровини. Най-
разпространените суровини за търговия са: петрол, природен газ, злато, сребро, индустриални 
метали, пшеница, царевица, соя, кафе, какао и други.

ХАРАКТЕРИСТИКИ-

• Възможност за търговия само с 
деривати

• Повечето суровини се търгуват в долари
• Има възможност за „къси” продажби
• Няма комисиони за сделка
• Има възможност за маржин сделки
• Разходи за лихви



ДЕРИВАТИ
ДЕРИВАТЪТ Е ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ, ЧИЯТО ЦЕНА ЗАВИСИ ОТ ИЛИ Е ПРОИЗВОДНА НА ЦЕНАТА НА ДРУГ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ

АКЦИЯ

договор за 
разлика 

(CFD)
опция

ОБЛИГАЦИЯ

фючърс

договор за 
разлика 

(CFD)

ВАЛУТА

форекс форуърд фючърс

Договор за 
разлика 

(CFD)

опция

СУРОВИНА

фючърс

договор за 
разлика 

(CFD)
опция



ДОГОВОР ЗА РАЗЛИКА (CFD)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Финансов инструмент (дериват), който отразява движението на цената на 
различни видове активи. Тези деривати предоставят възможност за печалби при 
ръст или спад на цената, без да е необходимо реално да се притежава 
конкретния финансов актив, върху който те са базирани.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ 
ТЪРГУВА?

Индивидуални акции, борсови индекси, суровини, облигации.

Възможно е да се търгува при падащ пазар, по същия начин както и при 
повишаващ се.„КЪСИ“ ПРОДАЖБИ

ЛИВЪРИДЖ Възможно е закупите/продадете за до 5 пъти повече средства, отколкото са 
наличните пари по сметката.

СТЕПЕН НА РИСК Висока степен на риск. Подходящ е за краткосрочна търговия. Загубите могат да 
превишат размера на сметката!

Комисиона само при покупка/продажба на CFD върху акции.
Индекси, суровини и облигации са без комисиона.
Лихвата за поддържане на позицията се начислява всеки ден.

РАЗХОДИ



АКЦИЯ ИЛИ ДОГОВОР ЗА РАЗЛИКА (CFD)

Покупка на акции Adidas Покупка на CFD в/у акции на Adidas

Средства на трейдъра 1 000 EUR 1 000 EUR

Номинална стойност 1 000 EUR 5 000 EUR

Комисиона 0.1% минимум 12 EUR за акция 
или 4 EUR за CFD -12 EUR -4 EUR

20% изискуем маржин - 1 000 EUR

Лихва (~2% годишно) няма за 90 дни (0.02*5 000)/360*90 = -25.2 EUR

Получен дивидент 17 EUR 83 EUR

Стойност на позиция при продажба 1 200 EUR 6 000 EUR

Комисиона 0.1% минимум 12 EUR за акция 
или 4 EUR за CFD -12 EUR -4 EUR

Чиста печалба 193 EUR 1 049 EUR

% доходност 19% 105%



FOREX

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Покупка на една валута спрямо продажба на друга. Няма реална доставка. 
Печалбата/загубата е равна на разликата между цената на покупка и цената на 
продажба.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ 
ТЪРГУВА?

Над 100 различни валутни двойки, злато и сребро.

Да. Може да се печели от понижение на валутна двойка, както и от повишение.„КЪСИ“ ПРОДАЖБИ

ЛИВЪРИДЖ Възможно е закупите/продадете за до 33 пъти повече средства, отколкото са 
наличните пари по сметката.

СТЕПЕН НА РИСК Висока степен на риск. Подходящ е за краткосрочна търговия. Загубите могат да 
превишат размера на сметката!

Няма комисиона. Ежедневни лихвени разходи за държане на позицията 
отворена.РАЗХОДИ



FOREX

Сделка Валутен курс 
EUR/USD

Дата Сметка EUR Сметка USD

Начален баланс по сметка EUR 0 USD 0

(1) Купува 10 000 EUR/USD 1.1250 20 май +10 000 -11 250

(2) Продава 10 000 EUR/USD 1.1350 23 май -10 000 +11 350

Баланс по сметка след сделката EUR 0 USD +100

На 20 май купувате 10 000 EUR/USD на курс 1,1250 (1). Какво всъщност се случва. Купувате 10 000 евро, за които
заплащате с 11250 долара (10000*1,1250). Евровата ви сметка се кредитира с 10 000 евро, а доларовата ви се
дебитира с 11 250 долара. След два дена еврото поскъпва с един цент спрямо долара и вече се разменя за 1,1350. На 23
май продавате вашите 10 000 EUR/USD по курс 1,1350 (2). Какво се случва с балансът на вашите сметки. Наличните ви
10 000 евро продавате получавайки за тях 11 350 долара. С тях покривате дължимата от покупката сума в размер на
11 250 долара и по вашата доларова сметка като краен резултат ще имате +100 долара. Резултатът от сделка
винаги е във втората валута!



БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Фонд, който се търгува като обикновена акция на борсата. Фондовете 
притежават разнообразни финансови активи, като са много специализирани. 
Цената на книжата се променя през деня в зависимост от търсенето и 
предлагането.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ 
ТЪРГУВА?

Включват акции на компании от определени сектори, борсови индекси, 
суровини, облигации.

Само при търговия с договори за разлика върху акциите на борсово търгувани 
фондове.„КЪСИ“ ПРОДАЖБИ

ЛИВЪРИДЖ Само при търговия с договори за разлика върху акциите на борсово търгувани 
фондове.

СТЕПЕН НА РИСК Зависи от инвестиционната стратегия на фонда и инструментите, които са 
включени в него. Подходящи са за дългосрочна инвестиция.

Комисиона само при покупка/продажба на акциите на фондовете.
Няма лихва за поддържане на позицията.РАЗХОДИ



ФЮЧЪРСЕН КОНТРАКТ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Финансов инструмент (дериват), който отразява движението на цената на 
различни видове активи. Тези деривати предоставят възможност за печалби при 
ръст или спад на цената, без да е необходимо реално да се притежава 
конкретния актив, върху който те са базирани.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ 
ТЪРГУВА?

Индивидуални акции, борсови индекси, суровини, облигации.

Възможно е да се търгува при падащ пазар, по същия начин както и при 
повишаващ се.„КЪСИ“ ПРОДАЖБИ

ЛИВЪРИДЖ Възможно е закупите/продадете за до 5 пъти повече средства, отколкото са 
наличните пари по сметката.

СТЕПЕН НА РИСК Висока степен на риск. Подходящ е за краткосрочна търговия. Загубите могат да 
превишат размера на сметката!

Комисиона при покупка/продажба.
Лихвата за поддържане на позицията се начисява всеки ден.

РАЗХОДИ



ФЮЧЪРСЕН КОНТРАКТ- ПРИМЕР

Търговия с петрол

Покупка на 1 000 барела суров петрол на цена 
50 долара за барел = 50 000 USD

Петролът поскъпва до 51 долара за барел

Печалба = 1 000 USD (51 000 – 50 000)

Доходност = 1 000/50 000 = 2%

Търговия с фючърсен контракт на петрол

Покупка на един контракт (1 000 барела) суров 
петрол на цена 50 долара за барел

Изискуем маржин депозит = 4 280 USD

Петролът поскъпва до 51 долара за барел

Печалба = 1 000 USD (51 – 50)*1 000

Реализирана доходност = 1 000/4 280 = 23%



ОПЦИЯ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Финансов инструмент, който дава правото на купувача на опцията да придобие 
или продаде даден актив на предварително определена цена (цена на 
упражняване), в даден момент в бъдещето (падеж на опцията). 

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ 
ТЪРГУВА?

Акции, валута, фючърсни контракти върху индекси и суровини.

Кол – правото да закупите определен актив.
Пут – правото да продадете даден актив.ВИДОВЕ ОПЦИИ

ЛИВЪРИДЖ Да, възможно е да търгувате с повече средства отколкото разполагате.

СТЕПЕН НА РИСК Ниска при покупка на опция. Максималната загуба е известна предварително.
Висока при продажба на опция. Печалбата е фиксирана, но загубата не.

Комисиона при покупка/продажба на опции върху акции и фючърсни контракти.
Опции върху валута са без комисиона.
Лихва за поддържане на позицията за някои опции.

РАЗХОДИ



БАЗОВА СТРАТЕГИЯ- ПОКУПКА НА КОЛ ОПЦИЯ

Вариант 1
01.05.2019 г. – курс EUR/USD в момента 1.1300 

Опцията е „извън пари” и падежира без стойност. 

Резултат-
Загуба в размер на платената премия = 133 USD.

Вариант 2
01.05.2019 г. – курс EUR/USD в момента 1.1700 

Опцията е „в пари“ и се упражнява.

Резултат-
(Цена на упражняване - Спот курс)*Обем -

Премия = (1.1700 – 1.1400)*10 000 = 300 – 133 USD
= 167 USD печалба

Покупка на кол опция върху EUR/USD с обем 10 000 единици,  
цена на упражняване 1.1400 и дата на падеж 01.05.2019 г. 

Платена премия: 133 USD



ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИЯ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Дългосрочните инвестиции включват активи, в които инвеститорът възнамерява 
да държи капиталите си повече от една година, за да намали ефекта от 
цикличността на пазарите. 

ПОДХОДЯЩИ 
ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ

Всякакъв вид финансови инструменти, при които не се използва маржин. Тъй 
като позицията ще се държи отворена много дълго време, разходите за това 
трябва да са минимални или никакви. Инструменти, които дават доход на 
определни интервали от време са за предпочитане. Дългосрочната инвестиция 
трябва да е добре диверсифицирана, за да е понижен рискът. Валутният риск 
също трябва да е ограничен.

ПРИМЕР Акции, борсово търгувани фондове, облигации.



СРЕДНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ

Класове активи За 5 г. За 10 г. За 30 г.

Парични средства в долари 0.56% 0.31% 2.95%

10-годишни щатски облигации 3.23% 2.43% 6.83%

Корпоративни облигации 3.29% 5.25% 4.93%

Високо доходни облигации 3.69% 9.60% 7.39%

Злато 1.21% 4.72% 4.64%

Американски фондов пазар 8.21% 13.74% 11.25%

Европейски фондови пазари 0.49% 7.32% 9.19%

Възникващи фондови пазари 2.58% 10.24% 9.95%

Източник- Bloomberg



КРАТКОСРОЧНА ТЪРГОВИЯ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Търговия с финансови инструменти, която има за цел за кратък период от време 
да реализира положителен резуртат от промяната на цената им. Необходимо е 
активно управление на отворените позиции.

ПОДХОДЯЩИ 
ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ

Всички финансови инструменти търгувани на маржин. Тъй като позицията ще се 
държи отворена кратко време, разходите за това могат да се пренебрегнат, но 
трябва предварително да са известни и да се отчетат. Не е нужна 
диверсификация. Поемането на повече риск е желан ефект, за да се постига по-
голяма възвръщаемост. Обикновено се търгува за малки печалби при 
многобройни сделки.

ПРИМЕР Валута, договори за разлика върху индекси, суровини и акции.



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



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.

Взаимни фондове- Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. 
Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни 
фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден между 9:00 и 17:30 ч. 
инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд 
Мениджмънт, както и на www.elana.net. Повече за рисковете, свързани с инвестиции във финансови инструменти, може да прочетете на www.elana.net. 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

www.elana.net.
www.elana.net.

