
ЦВЕТОСЛАВ ЦАЧЕВ
Главен инвестиционен консултант,
ЕЛАНА Трейдинг

ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ



ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НЕ ТРЯБВА ДА ПРОПУСКАМЕ

Корпоративните новини-

• Тримесечен растеж на печалби и продажби
• Дългове
• Коефициенти за оценка на акцията

Икономическите новини-

1. Лихвената политика на централните банки
2. Политическите новини по света
3. Данните за заетостта в САЩ
4. Икономически растеж, индустрия, външна търговия

Важни за 
инвестициите в 

борсово търгувани 
фондове

Важни за 
инвестициите в 

акции



Икономическите ефекти от ниски лихви
• По-лесен и евтин достъп до кредити в икономиката

• Стимулиране на инвестициите, строителството и потреблението

Ефекти от количествените облекчения
• Намаление на пазарните лихви

• Увеличение на ликвидността в банковата система

• Връщане на доверието във финансовата система

Пазарни ефекти
• Възстановяване на доверието в икономиката

• Растеж на цените на активите

ЗНАЧЕНИЕТО НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА



ЛИХВИ И ФОНДОВ ПАЗАР

Източник: Bloomberg
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Намесата на централните банки има за цел да регулира растежа, 
заетостта и инфлацията

Централните банки редуват политика на увеличение на стимулите с 
политика на намалението им

Лихвената политика на банките се базира на местните фактори, но има 
глобално отражение

Централните банки не се притесняват да създават балони на пазарите, 
нито след това да допринасят за спукването им

КАКВО Е ЛИХВЕНИЯ ЦИКЪЛ



ЛИХВЕН ЦИКЪЛ В САЩ



ЕВРОДОЛАРОВИ ФЮЧЪРСИ

https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar.html

Представляват дериват върху лихвата по депозитите в долари на банки 
извън САЩ
Цената е равна на 100 – тримесечен LIBOR
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Фючърс декември 2019 - декември 2020
Разликата между фючърсите 
показва промяната в 
очакванията на инвеститорите 
за лихвените равнища
Графиката показва предстоящо 
намаляване на лихвата през 
2020 г.

https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar.html


Лихвената политика има най-силно отражение върху цените на 
активите

Паузата на лихвеното повишение не е предпоставка за обръщане на 
пазарния цикъл

Понижението на лихвите е знак за сериозното икономическо 
влошаване и най-често води до ускорение на спада на цените на 
активите

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ПАЗАРНИЯ ЦИКЪЛ



Пазарите не обичат несигурността
• Неясните политически послания отблъскват инвеститорите

• Те може да променят много бързо отношението си към новините

Политиката е основата на икономическите решения
• Политиците имат краткосрочен хоризонт

• Популистките обещания обичайно са много по-крайни от реалните политически 
решения след избори

• Политическият натиск върху централните банки

• Тълкуването на политическите новини често води до внезапни обрати на 
пазарите

ЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НОВИНИ



Индикатор за икономическия растеж
• Изоставащ индикатор за състоянието на икономиката

• Потвърждава достигнатия връх на цикъла

• Определящ фактор за монетарната политика

Кои данни трябва да се следят?
• Седмичните помощи за безработни – всеки четвъртък от 15.30

• Месечните данни за заетостта – първият петък от месеца

ЗНАЧЕНИЕТО НА БЕЗРАБОТИЦАТА



БЕЗРАБОТИЦА

Източник: Bloomberg
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Индустрия и икономически растеж
• Някои сектори от индустрията са изпреварващи индикатори за пазарния и 

лихвения цикъл

• Растежът на БВП е изоставащ индикатор, като е необходимо да се познават 
причините за намалението или ускоряването му

Кои данни трябва да се следят?
• Месечните данни за бизнес климата в САЩ – всяко първо число от 17.00

• Месечните данни за индустриалното производство – в средата на месеца

• Тримесечните данни за БВП – предварителни данни и първа ревизия

ДРУГИ ВАЖНИ НОВИНИ



БИЗНЕС КЛИМАТ В ИНДУСТРИЯТА

Източник: Bloomberg
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Дългосрочни инвестиции чрез ETF-и
• Циклични и нециклични сектори 

• Отделни страни и пазари, които имат предимство в растежа

• Различни класове активи – облигации, акции, суровини

Краткосрочни спекулативни инструменти
• Валутни двойки – реакцията е за минути

• Договори за разлика върху сектори и класове активи – подходящи за инвестиция 
от няколко седмици до няколко месеца

• Фючърси – по-голям обем на отворените позиции

С КОИ ИНСТРУМЕНТИ СЕ ТЪРГУВАТ ДАННИТЕ



Коефициенти за оценка
• Лесни за сравнение по индустрии и пазари

• Базирани са на последните резултати за изминалите 12 месеца

• Може да се изчислят и с прогнози за следващите 12 месеца

Дисконтиране на дивиденти и парични потоци
• Изключително много се влияят от прогнозните корпоративни резултати

• Дисконтовият процент има голямо отражение върху прогнозната цена

• Сложни за изчисление с много голямо разминаване при различните анализатори

ОЦЕНКА НА АКЦИИ



КОЕФИЦИЕНТ Р/Е

Коефициент Р/Е-

• Поглед върху миналите резултати
• Изоставащ индикатор за тенденциите на 

пазара и за акцията
• Лош индикатор за определяне на върхове 

и дъна на цената

Огледало за 
обратно виждане

Съотношение между пазарната капитализация и печалбата на 
компанията за последните 12 месеца

Коефициент Forward Р/Е-

• Изчислява се с прогнозната печалба за 12 
месеца напред

• Прогнозите може да не се осъществят

Може да се 
промени силно



P/E НА КОМПАНИИ
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Представяне за 1 година-
Microsoft +31%
J&J +7.25%
Home Depot +8.21%



ДРУГИ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ОЦЕНКА

Р/В - пазарната капитализация на компанията и 
собствения капитал към последния отчет

P/S - пазарната капитализация на компанията и 
продажбите за последните 12 месеца

EV/EBITDA – стойност на компанията /капитализация и 
дълг минус свободни средства/ върху печалба преди 
данъци, лихви и амортизации



КОЕФИЦИЕНТИ ЗА СРАВНЕНИЕ

Debt/Equity – лихвоносен дълг на компанията спрямо 
собствения капитал към последния отчет

Return on Equity – възвръщаемост на собствения капитал 
е печалбата за последните 12 месеца спрямо СК

Current Ratio – индикатор за ликвидността на компанията  
и е равен на текущи активи/текущи пасиви



СЪВЕТИ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В АКЦИИ

Инвестицията да генерира паричен поток за купувача

Невъзможно е да се определи точното време за инвестицията

Коефициентите за оценка не са добър индикатор за избор на акции

Изненадващите резултати не може да се предвидят, но може да се 
следва тенденцията

Нито една стратегия не работи винаги и постоянно



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.

