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‐ Г‐н Такев, как
к може да
д обясните изоставане
ето на Бълггарската фо
ондова борсса
с
с пазарите от
о региона??
(БФБ) в сравнение
‐ Слабото
С
преедставяне на
н местния фондов паззар от начал
лото на годи
ината спрям
мо
останали
ите регионаални пазар
ри се дълж
жи а много взаимно ссвързани причини катто
загуба наа доверие, оттегляне
о
на инвестито
ори и намал
ляла ликвид
дност.
На практикаа много позиции загубиха толко
ова ликвидност, че пр
рестанаха да
д
в
вър
рху индекси
ите, в които
о са включен
ни
оказват влияние
‐ Какво липсва на нашите
н
пуб
блични компании в сравнение
е с технитте
енти на кон
нкурентните
е пазари?
еквивале
‐ Общовъзпр
рието схващ
щане е, че като цяло местните компании изостават от
о
ложилите сее принципи
и на корпо
оративно уп
правление, макар че сса
междунаародно нал
налице и много поззитивни изкключения. ТТова, от едн
на страна, сее дължи на прекаленатта
концентр
рация на собственост
с
т в един д
двама голем
ми акционеери, които възприемаат
и акционер
цялата ко
омпания каато своя и иггнорират осстаналите миноритарн
м
ри.
‐ Каква е ваашата прогн
ноза за раззвитие на българския
б
я капиталовв пазар пре
ез
годинатаа?
‐ Личното
Л
ми
и мнение е, че за годин
ната пазаръ
ът ще отбелеежи умерен
н ръст, макаар

че през първото тримесечие
т
се случи обратното и бе реги
истриран сл
лаб спад н
на
Стр. | 2
о над 1 на стто.
индекситте от малко
‐ А как ще се
е реши проб
блемът с ни
иската ликвидност?
‐ Нещата заависят от няколко
н
оттделни факктора. На първо
п
мястто, за да се
с
активизи
ират инвесститорите, те би трябвало да видят по‐реални инвестиционн
ни
възможн
ности, които
о от своя сттрана зависсят от пости
игнатите от компаниитте финансовви
резултатти.
От момента, в който финансови
ите отчети започне като цяло да
д се усещ
ща
ризата, мо
оже да сее очаква и активиззиране на търговиятта.
отминаване на кр
ляването на редица ин
нфраструктуурни пречки
и, за да дад
дем възмож
жност за новви
Преодол
видове сделки,
с
какввито са търговията на марджин и т.нар. къси
и продажби
и, също мож
же
да има позитивен
п
ефект върху ликвидносттта.
‐ Смятате
С
ли,, че е необхходимо бър
рзо да бъдаат пуснати м
миноритарн
ни държавн
ни
дялове от
о вече приватизирани
и компании
и на БФБ?
‐ Ако
А става дума
д
за про
одажба на о
остатъчни държавни
д
дяялове на ве
ече публичн
ни
дружествва, продаж
жбата им през борсаата е най‐‐добрият н
начин за постигане
п
н
на
справедл
лива цена и стимулираане на пазара чрез уве
еличаване на
н свободно
о търгуванитте
акции.
дажба презз борсата на
н дял от н
непублична компания и
Ако става дуума за прод
превръщ
щането й в публична, цялата инввестиционнаа общност е на мнени
ие, че това е
една от силно нео
обходимите мерки, ко
оито държавата може да предпр
риеме, за да
д
у
н криза.
на
подкрепи пазара в условията
м за еднокр
ратна прод
дажба на дъ
ържавен дяял, без товва да извад
ди
Ако говорим
ията на бор
рсата, то за пазара ефектът ще е еднократеен и ще се ограничи до
д
компани
постиган
нето на равн
новесна цен
на, което, раазбира се, също
с
не бивва да се преенебрегва.

