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Добре известно е, че родната борса изживя много тежък период през
последните три години, като това бе резултат на глобалната финансова криза.
Но ние винаги сме подчертавали, че кризите идват и си отиват. Надеждите
ни, които са подплатени и от глобалните процеси във финансовата сфера, са,
че положителните тенденции ще се запазят в следващите месеци и до края
на годината. Все пак трябва да се има предвид, че възстановяването на
нашия пазар изостана в сравнение с останалите борси и едва ли може да
очакваме скорошно достигане на предкризисните нива от 2007 г. Така че
този процес ще е постепенен.
Надеждите не само на борсата, но и на цялата инвестиционна общност за
2011 г. са свързани с процеса на приватизация, тъй като за момента той е
единственият достатъчно значим фактор, който може да внесе динамика и да
привлече нови инвеститори. В това отношение очакванията към
правителството да използва борсата за раздържавяването на остатъчни
дялове във водещи структуроопределящи дружества са много големи.
Разбира се, ние ще продължим усилията си за привличане на БФБ на добре
работещите частни компании, които само биха спечелили от публичния си
статут.
Някои макроикономически данни вдъхват оптимизъм
Относно покачването на водещия индекс SOFIX над 450 пункта мога да кажа,
че реално нищо съществено различно не се е случило спрямо ситуацията
преди месец, ако изключим някои макроикономически данни, които бяха
публикувани междувременно и които вдъхват оптимизъм относно
икономиката и отминаването на кризата. Факт е обаче, че през последните
две години пазарът в страната значително изостана от останалите пазари в
Европа и малко или много бе въпрос на време това изоставане да бъде
компенсирано. Но надали някой можеше да предположи с точност кога ще се
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случи това. Доколкото обаче до края на март се очакват окончателните
годишни отчети на публичните дружества за миналата година, може да се
твърди, че пазарни движения, обусловени от фундаменталните данни на
компаниите, могат да се очакват в началото на април.
Между 21 и 24 март в Мадрид ще се проведе Конгрес на световните борси, в
които участие ще вземе и БФБ. Панелът ни е посветен на средствата за
съживяването на малките и средните по размер пазари, като и останалите
участници са именно от такива пазари. Предполага се, че всеки от тях ще
сподели вижданията си как може да бъде постигнато това. Специално нашето
виждане многократно е обсъждано на местно ниво от цялата инвестиционна
общност, като може да се каже, че в голяма степен то е сбор от вижданията
на всички групи участници. Тук визирам основно възможната държавна
подкрепа за пазара посредством регулация и приватизация, както и
преодоляването на определени технически трудности на ниво клиринг и
сетълмент, насочени предимно към улесняването на достъпа на
чуждестранни инвеститори. Ако съответните институции направят
необходимите стъпки в посока решаване на затрудненията, като държа да
подчертая, че в много насоки вече се работи, и същевременно това
съвпадне със стабилизирането и подобрението на финансовите резултати на
търгуваните компании, то можем съвсем резонно да очакваме и
подобряване на перспективите пред пазара както цяло.
Само за месец акциите на БФБ покриват изискванията за BG40
БФБ се търгува вече повече от месец на пода на борсата и акциите на
компанията се стабилизираха на нива около 2.60 лв., като спрямо първия
ден за търговия цената е нараснала с малко над 8%. Средният дневен обем е
от порядъка на 10 хил. акции, което като цяло не е лоша стойност за
компания от подобен мащаб. Следва също да се отбележи, че дори и само с
месец история, борсата покрива изискванията за включване в индекс като
BG40, който е базиран на броя сделки. Това означава, че за този един месец
с акции на борсата са се сключили повече сделки, отколкото с много други
дружества за шест месеца, какъвто е срокът, за който се извършва
наблюдението на търговията за целите на индекса. А това безспорно е
своеобразна атестация за активна търговия, разбира се – съобразно
местните условия и спрямо останалите публични дружества.

