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• Да намалим риска с диверсификация на активите
• Да подсигурим редовен паричен поток под формата на дивиденти
• Да защитим капитала по време на икономическа и пазарна слабост
• Да постигнем средната доходност в дългосрочен период според вида на 

активите

Всички инвестиционни решения зависят от съотношението риск/печалба

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НИ ЦЕЛИ



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



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



КАКВО Е ИНДЕКС
Индексът обединява водещите акции на един пазар и отразява изненението на цените 
им във всеки един момент според големината им



С КОИ ИНСТРУМЕНТИ ДА ГИ ПОСТИГНЕМ

Акциите-
• Конкретна компания, бизнес модел или продукт
• Силни движения на цената нагоре
• Възможност да се купи една или няколко компании
• Разумен минимум на сделка е 1000 USD
Борсово търгуваните фондове-
• Отразява представянето на целия сектор, индекс, пазар
• Минимален риск от корпоративен фалит
• По-слаба динамика, но силен тренд



И КАК ДА ГИ ОСЪЩЕСТВИМ

• Бъди страхлив, когато другите са алчни и бъди алчен, когато 
другите са страхливи - Уорън Бъфет

• Тайната е да намериш стойността на нещо и да платиш по-ниска 
цена за него – Джоел Грийнблат

• Индивидът трябва да действа постоянно като инвеститор, а не 
като спекулант – Бенджамин Греъм

• Най-добрият начин да управляваш парите си е да правиш по една 
стъпка и да не се притесняваш дали е перфектна – Рамит Сети

• Макар че е лесно да се забрави понякога, акцията не е лотариен 
билет, а част от притежаването на бизнес – Питър Линч



ПАЗАРЕН ЦИКЪЛ

АКУМУЛИРАНЕ



КАКВО ПРАВИМ ВЪВ ВСЯКА ФАЗА

АКУМУЛИРАНЕ
• Пазарът е страхлив, а ние трябва да сме алчни

• Има много стойностни активи на ниски цени

• Правим инвестициите стъпка по стъпка и с дългосрочен хоризонт

• Не се притесняваме кога и къде е дъното на пазара

НАТРУПВАНЕ
• Времето на най-голямо натрупване на стойност на пазарите

• Поемаме висок риск и търсим растящите сектори



КАКВО ПРАВИМ ВЪВ ВСЯКА ФАЗА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
• Пазарът е алчен, а ние трябва да сме страхливи

• Все още може да се намерят стойностни активи

• Не се притесняваме кога и къде е върха на пазара, но намаляваме 
поетия риск постепенно

• Време за защита на капитала

СПАД
• В портфейла трябва да има облигации или свободни средства

• Спадовете са неизбежни, както и възстановяването след тях



ЦИКЛИЧНОСТТА В ЦИФРИ

5 години след кризата през 2001 г. 
Ръст на американския пазар 28.33%

Ръст на немския индекс 39.37%
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ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ И БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ

КОЙ ИНСТРУМЕНТ ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

• Технологични акции: печалби от растежа на цените

• Дивидентни акции: стабилност и доходност

• Борсово търгувани фондове: диверсификация на корпоративния 
риск и намаляване на разходите

• Облигации: защита на капитала и ниска доходност



ЧРЕЗ 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

КАК СЕ ОЦЕНЯВАТ АКЦИИТЕ



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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Източник: Bloomberg

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



БАЛОН НА NASDAQ?

Март 2000 г. Март 2018 г. Декември 2018 г.

Цена/печалба 189.8 24.73 20.04

Цена/приходи 6.3 3.55 3.12

Цена/EBITDA 40.1 14.81 12.31

Цена/капитал 8.6 5.73 5.05

Доход от дивиденти 0.10% 0.97% 1.19%

EBITDA марж 15.60% 23.89% 24.61%

Източник: Bloomberg



ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ СЕКТОР НА БОРСАТА

Петте най-големи струват
4.1 трилиона долара-
Apple 934 млрд.
Microsoft 911 млрд.
Amazon 893 млрд.
Google 840 млрд.
Facebook 507 млрд.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Комунални услуги

Телекомуникации

Индустрия

Потребителски стоки

Здравеопазване

Услуги за потребление

Технологии

Сектори в индекса NASDAQ 100



ПОДБОР НА АКЦИИ

КАК ДА ИЗБИРАМЕ АКЦИИ-

1. Фокус към интересни и перспективни сектори, от които 
подбираме:

A. Водещи компании с разпознаваеми продукти и услуги

B. Нови компании с перспективни продукти, но след детайлен 
анализ

2. Диверсификация: акции от различни компании и сектори

3. План за покупка в дългосрочен период



СЕКТОРНИ БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ

• Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Vanguard Information Technology (VGT)
• First Trust Dow Jones Internet Index (FDN)
• First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index (QTEC)
• iShares Global Tech (IXN)
• Global X Lithium & Battery Tech (LIT)
• Global X Autonomous & Electric Vehicles (DRIV)
• ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC)



ИНВЕСТИЦИИ В ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ
• First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics /ROBT:xnas/

• Global X Robotics & Artificial Intelligence /BOTZ:xnas/

КОМПАНИИ
• Adobe /ADBE:xnas/

• Amazon /AMZN:xnas/

• Apple /AAPL:xnas/

• Facebook /FB:xnas/

• Alphabet /GOOG:xnas/

• IBM /IBM:xnys/

• Intel /INTC:xnas/

• Microsoft /MSFT:xnas/

• NVidia /NVDA:xnas/

• Salesforce /CRM:xnys/

• Spotify /SPOT:xnys/

• Twilio /TWLO:xnys/

• Twitter /TWTR:xnys/



СТЪПКИ ПРИ ОЦЕНКА НА IT КОМПАНИЯ

1. Прогноза за приходите
• Темпове на растеж на приходи или регистрации на потребители
• Пазарен дял в момента и в бъдеще: намаление при поява на конкуренция; водеща 

позиция на пазара
• Приход на един клиент: екстраполация на данни за прогноза, включване на 

допълнителни услуги
2. Оценка на маржове, бъдещи инвестиции и RoIC

• Сравнение с други компании на маржовете за всеки етап на развитие
• Информация за пазарните позиции и конкуренцията – възможно намаление на 

маржовете
• Изчисляване на средното ниво на инвестиции спрямо приходи

3. Преминаване от висок ръст към изпълнение на заложените дългосрочни темпове –
традиционни методи за оценка

По-важно е да се разбере, какво движи цената на бизнеса, отколкото да се търси 
точната стойност на акция



КАКВО ДА ГЛЕДАМЕ ПРИ НОВИТЕ ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДЛАГАНИЯ?

Оценката- Направете сравнение между оценката, която дават за компанията и за 
подобни дружества на пазара. Кои показатели се използват

Паричен поток- Кога се очаква компанията да генерира положителен паричен поток 
и какво е необходимо да се случи за това

Продукт- Уникалните продукти и услуги са огромно предимство за компанията. 
Конкурентният пазар води до ниски маржове и неустойчив бизнес модел за 
стартъпите

Акционери- Намеренията на финансовите акционери – дали търсят изход или 
виждат възможност за допълнително развитие на компанията



ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА

Възможност за покупка на по-
големи обеми

Движението на цената се 
мултиплицира

Разходите за комисиона са малко 
по-ниски

Върху заемните средства при 
покупката с по-голям обем се 
плащат лихви
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Покупка чрез договор за разлика
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ГРАФИКИТЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ



ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ В IT СЕКТОРА

ЗА СПЕКУЛАНТИ-
• Покупки на акции, които имат силен импулс за покачване

• Търговия в очакване на краткосрочна корекция поради прекупените нива на 
пазара

ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИТОРИ С ХОРИЗОНТ ОТ ПОНЕ 3 Г.-
• Борсово търгувани фондове, които ще растат подкрепени от икономическия 

цикъл и увеличените инвестиции във високи технологии

• Увеличение на експозициите в IT сектора при всяка корекция от 10% на пазара

• Акции със стабилен доход от дивиденти и привлекателна оценка в сравнение с 
пазара – например, Apple (див. 1.45%); Intel (див.2.33%)
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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.



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



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!



КАКВО НОСИ УСПЕХ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР

• Комбиниране на технически и фундаментален анализ

• Дисциплина и правилно управление на риска

• Разумно използване на ливъридж

• Търговия, която се съчетава с времето за работа и почивка



ЗЛАТОТО КАТО ИНВЕСТИЦИОННА ВЪЗМОЖНОСТ

ПРЕДИМСТВА-
• Запазва стойността си при инфлация и девалвация на валутата

• Универсални пари

• Използва се за застраховка при спад на капиталовите пазари

• Всеки може да инвестира чрез финансови инструменти

• Златото е отличен подарък като бижута или за инвестиция

НЕДОСТАТЪЦИ-
• Може да се печели от злато само при промяна на цената, няма допълнителни 

парични приходи

• Прогнозирането на цената е трудно

• Съхранението на метала може да бъде скъпо и рисково

• Високи разходи при продажбата на инвестиционно злато и бижута



В КАКВО СЕ ИНВЕСТИРА

Финансови инструменти, които отразяват движението на цената на 
металите-
• Спот търговия: металите се търгуват като валутни двойки

• Фючърси върху злато

• Договори за разлика върху фючърсите

Борсово търгувани фондове-
• Активи в налични ценни метали: злато, сребро, платина, паладий

• Портфейл от акции на добивни компании

Акции на добивни компании



ЦЕНАТА НА ЗЛАТОТО

Централните банки 
вече са продали

Златото расте и 
инвеститорите го 
харесват

Златото губи една 
трета по време на 
кризата

Спекулативен скок

Популярността на 
златото не е висока

Ниската цена води 
до изчерпване на 
производството



ЗАСТРАХОВКА ОТ БОРСОВ СРИВ

КАК СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО ПРИ СПАД НА УОЛСТРИЙТ-

Период на най-силен спад на S&P 500 S&P 500 Злато Сребро

21.09.1976 – 06.03.1978 -19.4% 53.8% 15.2%

28.11.1980 – 12.08.1982 -27.1% -46.0% -66.1%

25.08.1987 – 04.12.1987 -33.5% 6.2% -11.08%

16.07.1990 – 11.10.1990 -19.9% 6.8% -10.8%

17.07.1998 – 31.08.1998 -19.3% -5.0% -9.5%

27.03.2000 – 09.03.2002 -49.0% 12.4% -14.4%

09.10.2007 – 09.03.2009 -56.8% 25.5% 1.1%

10.05.2011 – 03.10.2011 -19.0% 9.4% -19.1%

04.10.2018 – 26.12.2019 -20.7% 6.6% 2.7%

Златото се качва през повечето пъти, когато другите активи падат



КАК ГОЛЕМИТЕ ИНВЕСТИТОРИ СЕ ЗАСТРАХОВАТ ОТ РИСКОВЕ

РЕЙ ДАЛИО-
Ликвидност, диверсификация и без прекомерно високи експозиции към дадено 
икономическо развитие. Препоръчва 5-10% инвестиции в злато.

УОРЪН БЪФЕТ-
Ликвидни средства. Berkshire Hathaway има рекордно количество свободни 
пари.

ДЕЙВИД АЙНХОРН-
Златото е топ позицията в хедж фонда му, като застраховка от политическите 
рискове.

ХАУЪРД МАРКС-
Препоръчва на клиентите си да преминат към ниско рискови инвестиции.



ПЕТРОЛЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СПЕКУЛАЦИИ

ВЪЗМОЖНОСТИ-
• Значителни движения на цената

• Често има логика на пазара

• Различни финансови инструменти

РИСКОВЕ-
• Търговията с петрол не е за всеки

• Допълнителни разходи за задържането на позицията по-дълго време



ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА

Расте търсенето 
от Азия

Спекулативен шок 
за потребителите

И кризисен шок за 
производителите

Високата цена 
преди шистовата 
революция

Новата реалност 
на шистовата 
революция



ЕЛАНА- СЕМЕЙСТВО ОТ ПАЗАРНИ ЛИДЕРИ
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
 16 години в топ 5 на индустрията - най-големият небанков фонд

мениджър
 Един от първите фонд мениджъри и взаимни фондове
 Управлява 7 взаимни фонда, индивидуални инвестиционни

портфейли и спестовни планове
 Над 100 млн. лв. активи под управление
 Най-добро управляващо дружество за 2017 г. и общо 20

национални и международни награди

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ & ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
ЕЛАНА Трейдинг

 27 години в топ 3 на българските инвестиционни посредници
 Най-голямото разнообразие от финансови инструменти на 

българския и международните пазари
 3 електронни платформи 
 Онлайн хъб с отчетност и услуги 

 Дългосрочни международни партньорства
 Награди за Най-добър инвестиционен посредник в България за 

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010 

КОНСУЛТИРАНЕ ЕВРОПЕЙСКО 
ФИНАНСИРАНЕ

ЕЛАНА Инвестмънт
 19 години успешни европейски проекти за 

бизнеса и публичната администрация

 Разработени и управлявани успешни 
проекти на над 500 предприятия, 
земеделци и общини

 Привлечени над 520 млн. лв. инвестиции 
за българската икономика

УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ ФОНДОВЕ
Фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници“
 13 години нисколихвени кредити и 

гаранции за енергийна ефективност 

 Първият частен фонд мениджър на 
публичен фонд в България

Регионален фонд за градско развитие 

 Инвестиции в градско развитие със 
средства по инициативата Jessica

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
ЕЛАНА Агрокредит
 Първото дружество, специализирано във 

финансов лизинг за земеделска земя 
 Регистрирана финансова институция в БНБ от 

края на 2012 г. 
 Награда от БФБ-София за Най-добро IPO на

2013 г. 
 Гарантиран годишен дивидент
 Инвестирани 61 млн. лв. в договори за лизинг

(към края на 2017 г.)
 Инвестирани 8 млн. лв. в оборотни кредити 

на земеделци (към края на 2017 г.). 



Ние сме на разположение да обсъдим 
Вашата инвестиция!

ЕЛАНА Финансов Холдинг 

Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12
ул. Лъчезар Станчев 5, София 1756
тел: +359 (2) 81 000 70
факс: +359 (2) 95 815 29
spesti@elana.net
trading@elana.net

Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net/trading

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

mailto:spesti@elana.net
mailto:trading@elana.net
www.elana.net/trading


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


