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ИКОНОМИКАТА НА САЩ

• Заетост значи потребление
o Потреблението прави 2‟3 от БВП

• Строителството и имотите са на своя връх
o Високите цени подкрепят потребителското доверие

• Фондовият пазар е също на върха си
o Създава благосъстояние и подкрепя потребителското доверие

Това е силата на американската икономика, но тя много бързо и 
лесно може да се загуби
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ПАЗАРЪТ НА ТРУДА- НЕЩАТА БЪРЗО МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНАТ
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Безработица в САЩ
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ДИЛЕМАТА НА ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ

ДА

• Търговската война на Тръмп
• Натиск от Тръмп
• Забавяне в световната 

икономика
• Слабост в индустрията 
• Печалбите растат бавно

Балон на пазара?

Ще отговори ли на пазарните очаквания-

НЕ

• Ниска безработица
• Високи нива на индексите
• Икономиката е сравнително 

добре
• Рискове от инфлация
• Предсказва криза
Пазарът ще падне?
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ЛИХВИТЕ СА ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА ПАЗАРИТЕ 
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Очаквания за ниво на лихвата на 11 декември 2019 г.

31.01.2019

12.06.2019

Инвеститорите очакват 3/4 намаления на лихвата до януари 2020 г. и пауза след 
това
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1998 Г.–СЪЗДАВАНЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ БАЛОН

След 1 г.

• S&P 500: +29.92%
• NASDAQ Comp.: +71.07%

След 2 г.

• S&P 500: +36.94%
• NASDAQ Comp.: +111.81%

След 1 г.

• S&P 500: +23.82%
• NASDAQ Comp.: +74.04%

След 2 г.

• S&P 500: +20.05%
• NASDAQ Comp.: +61.15%
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2001Г.–И СПУКВАНЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ БАЛОН

След 1 г.

• S&P 500: †13.53%
• NASDAQ Comp.: †21.88%

След 2 г.

• S&P 500: †32.58%
• NASDAQ Comp.: †46.99%

След 1 г.

• S&P 500: +16.31%
• NASDAQ Comp.: +26.38%

След 2 г.

• S&P 500: +22.17%
• NASDAQ Comp.: +28.12%



8

КАКВО НИ НАУЧИ ТЕХНОЛОГИЧНИЯТБАЛОН?

• Федералният резерв няма проблем с това да създаде балон в 
цените на активите

• Това става факт, когато не се оценят правилно рисковете пред 
икономиката и се реагира превантивно

• Понижението на лихвите може да има само временен 
положителен ефект върху пазара

• Спадът на борсата се засилва, когато икономиката се влошава 
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2007 Г.–В НАВЕЧЕРИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА

След 1 г.

• S&P 500: †20.61%
• NASDAQ Comp.: †17.07%

След 2 г.

• S&P 500: †29.71%
• NASDAQ Comp.: †19.57%

След 1 г.

• S&P 500: +21.46%
• NASDAQ Comp.: +38.81%

След 2 г.

• S&P 500: +36.10%
• NASDAQ Comp.: +65.88%
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БАЛОН ИЛИ СРИВ НА АКЦИИТЕ

• Да оставим пазарът да реши по кой път ще тръгне ‡ дали по пътя 
на растежа или по пътя на корекцията

• Да изберем стратегия, която:
o А: Реагира на промяната на събитията

o Б: Позволява да се предпази капитала

o В: Дава възможност за печалба от ръст на акциите, ако има такъв

• Необходимо е да се положат повече усилия за проследяване на 
събитията и да се реагира на промяната им

Какво да правим?
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КРАТКОСРОЧНИТЕ РИСКОВЕ В СРЕДАТА НА ГОДИНАТА

• Петролна криза около Иран

• Бюджетните проблеми на Италия

• Финансови проблеми в Китай и развиващите се пазари

• Ефектите от търговската война на Тръмп досега или от 
задълбочаването й

Къде да гледаме за заплахи пред глобалния растеж?-
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КОИ СИГНАЛИ ДА ГЛЕДАМЕ?

• Фундаменталните новини:
– Стабилизиране на растежа на икономиките в Европа

– Признаци на възстановяване в САЩ

– Възстановяване на глобалната търговия и морския транспорт

• Технически анализ:
– Дивергенция между индексите и осцилаторите RSI и MACD

– Силен пробив на нови върхове за S&P 500 ‟FOMO?‟

– Поведението на индексите на компании с малка капитализация, финансов 
сектор, производители на чипове, европейски индекси, облигации и други
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S&P 500–ДЪЛГОСРОЧЕН АНАЛИЗ

• Пазарът не отчита растеж за 
година и половина

• Негативна дивергенция 
между индекса и индикатори 
на седмична база

• Това разминаване е много 
рядък случай

• То не показва формиране на 
база за поскъпване, а неуспех 
в продължаване на растежа и 
процес на формиране на връх

• Необходим е силен растеж на 
индекса, с високи обеми, 
който да отхвърли този 
процес

• Скоро предстои да стане ясно
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МЕЖДУПАЗАРЕНАНАЛИЗ

Индекси и сектори, които 
сочат растеж на пазара

Индекси и сектори, които 
изостават от растежа или 
предвиждат корекция

• S&P 500 † SPY

• Dow Jones 30

• NASDAQ Composite, NASDAQ 100 ‡
QQQ, XLK

• Дефанзивни сектори ‡ XLU, IYR

• Компании с малка капитализация †
IWM

• Чипове † SOXX, SMH

• Облигационен пазар † TLT, LQD

• Злато † GLD

• Транспортен сектор † IYT
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КАКВО ПОДСКАЗВА ОБЛИГАЦИОННИЯТ ПАЗАР?

Доходността вече е по-
ниска от пика на кризата 
през 2008 г.

https:‟‟www.tradingview.com‟

https://www.tradingview.com/


16

ЗЛАТОТО СОЧИ НЕДОВЕРИЕ КЪМ ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ

• Силен пробив, който слага 
край на 6 години на търговия 
между 1100 и 1300 долара

• Заедно с облигациите, 
златото показва недоверие в 
способността на Фед да 
стимулира растежа

• Златото е хедж срещу 
инфлация и обезценката на 
парите

• Златото е прекупено в 
краткосрочна перспектива, но 
този път няма дивергенция 
между цената и индикаторите
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ПЕТРОЛ- ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА РАСТЕЖА

• Петролът се движеше заедно 
с акциите през май, като 
отразява притесненията за 
глобалния растеж

• Поскъпването му е следствие 
на напрежението с Иран и 
страховете за война и 
блокиране на доставките от 
Персийския залив

• Силна зона на съпротива 
между 58 и 60 долара, която 
може да бъде преодоляна 
само поради геополитически 
рискове

• Очаквано движение надолу 
до края на годината, според 
развитието на глобалната 
икономика
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IWM –КОМПАНИИ С МАЛКА КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Дивергенция и изоставане

Но може да навакса при 
пробив нагоре на S&P 500
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SMH –ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЧИПОВЕ
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ДВАТА СЦЕНАРИЯ НА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРИТЕ

Покачване на фондовите пазари с хоризонт 1 година-
• Рискова експозиция в циклични сектори ‡ само в технологични 

компании или ETF†и ‟QQQ, XLK‟
• Източник на доходност ‡ дивиденти компании и ETF†и ‟VIG, VYM‟
Равнището на риск зависи от профила на инвеститора

Нова краткосрочна корекция от 20%-
• Намаление на рисковите експозиции през това време
• Задържане или умерено увеличение на позициите в американски 

облигации в ETF†и ‟TLT‟
• Свободните средства също са позиция
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БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

• Доста разочарования на БФБ
– Компаниите не отговарят на прогнозите си за развитие на бизнеса си

– Не дават достатъчно информация

– Корпоративни събития повдигат въпроси за доброто корпоративно 
управление

– Признаци на забавяне в износа и индустрията

• Инвеститорите предпочитат:
– Акции с по†висок доход от дивиденти

– Компании със стабилен бизнес модел

– Недвижими имоти
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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 1797
тел: +359 (2) 81 000 95
metatrader@elana.net
globaltrader@elana.net

bgtrader@elana.net

Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net‟trading

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

mailto:metatrader@elana.net
mailto:globaltrader@elana.net
mailto:bgtrader@elana.net
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


