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Иван Та
акев е изп
пълнителен
н директор
р на БФБ-С
София АД от 2008 г.
г Завърши
ил
е Униве
ерситета за
а национа
ално и световно стоп
панство, с
специалнос
ст Финанси,
през 19
996 г. В периода 1998-2001 г. работи в Държ
жавната комисия
к
п
по
ценните
е книжа (сегашна КФ
ФН), а от 2001 г. – в БФБ-Софи
ия АД послледователн
но
като екс
сперт, директор на дирекция
д
„„Търговия” и операттивен директор.

- Г-н Та
акев, лято
о, криза или
и
някакв
ва друга фундамент
ф
тална при
ичина бихтте
посочилли за сега
ашното пллачевно съ
ъстояние на активн
ността на борсоватта
търгови
ия у нас?
Лятото и икономи
ическата криза
к
есте
ествено са
а едни от очевиднитте причин
ни
за ниск
ката активност на тъ
ърговията.. Основнатта обаче с
си остава загубенотто
доверие
е през последните
п
е две го
одини. Ка
акто знае
ем, голяма част от
о
инвести
иторите подходиха
п
не осо
обено рац
ционално към пазара, катто
несъотв
ветствието между очаквания
ята им за спекуллативни печалби и
фактиче
еската реа
алност доведе до сер
риозни ра
азочарован
ния. Така постепенн
но
се стигн
на и до ма
асов отлив
в на инвес
ститори, а оттам и до
о сегашнатта липса на
н
ликвидн
ност в системата. Разбира
Р
с горното
се,
о илюстри
ира картината многго
общо, като
к
отно
ошение ту
ук имат и ред др
руги факто
ори, като наприме
ер
състоян
нието на ко
орпоратив
вното упра
авление, на
н образов
вателната, правната и
техниче
еската инф
фраструкту
ура, и пр.

- Кой ка
акво „тряб
бва да нап
прави“, за да се пов
виши ликви
идността на
н БФБ?
В момента пазаръ
ът по мнен
нието на м
много експ
перти се въ
ърти в заттворен кръ
ъг,
като начинът да се
с излезе от него е намесата на външна сила. Та
акава, кактто
многокр
ратно стан
на дума в публичнотто простра
анство, мо
оже да бъд
де намесатта
в
на дър
ржавата в процес
сите чрезз борсова
а привати
изация, промяна
п
законод
дателната рамка и т. н. Всъщ
щност мно
ого от уча
астниците помнят, че
ч
пазарътт беше в подобна
п
си
итуация преди десе
етина годи
ини, когато
о пазарнатта
активно
ост и реализиранитте обороти бяха съ
ъпоставим
ми и дори
и по-ниски.
Тогава именно няколко
н
подобни
п
м
мерки, катто борсов
вата прива
атизация и
компенсаторните инструм
менти пре
едизвикаха
а постепе
енно нара
астване на
н
интерес
са към ка
апиталови
ия пазара и сложи
иха началлото на траен
т
ръс
ст,
продълж
жил повече
е от 5 годи
ини.
Естествено, няма
а да е правилно
о всички очаквани
ия да са
а свързан
ни
единств
вено с дър
ржавата, макар
м
тя да разполлага с най
й-силните лостове за
з
въздейс
ствие. Влия
яние тук могат
м
да имат и мно
ого други фактори, като
к
част о
от
тях са идентифиц
и
цирани от съответни
ите институ
уции, а им
менно – промените в
областта
а на кли
иринга, сетълмента
с
а и заем
мането на ценни книжа, в
законод
дателството
о по отнош
шение на тт.нар. борс
сово търгу
увани фонд
дове и пр.
Факт е обаче,
о
че част
ч
от паззарните уч
частници също
с
мога
ат да оказв
ват влияни
ие
върху моментнот
м
то състоян
ние на па
азара, но дори и не го осъ
ъзнават. На
Н
развити
ите пазари
и основния
ят двигателл на инова
ацията са именно финансовитте
институ
уции, но в това отношение ча
аст от тези, които оперират
о
на местни
ия
пазар, са
с като цялло пасивни.
Така например
р активн
но търгуваните инструмен
нти и стоки по
п
международните финансов
ви пазари могат да
а бъдат направени много по
одостъпн
посредсттвом
ни
до
местните
е
инвес
ститори
се
ертификати,
предста
авляващи дълг
д
за изд
дателя и слледящи сп
пот-цената на съотве
етния актив.
Подобни инструм
менти са напълно съ
ъвместими с местнотто законод
дателство, а
борсата
а даже им
ма предвид
ден отделен пазар за такива
а. До мом
мента обач
че
никоя финансова
ф
а институц
ция не е иззявила дори и наме
ерения за издаванетто
на такива, макар да е изве
естно, че някои
н
от тях
т имат експозиции
и в базови
ия
актив, т.е.
т участва
ат на тези пазари по
од някаква
а форма. Р
Разбира се
е, доколкотто
визира други инструмент
и
ти, този пример няма пря
яко отнош
шение къ
ъм
ликвидн
ността българските публични
п
д
дружества, които все
е пак са приоритетн
ни
в местн
ния пазар
р, но неза
ависимо от това илюстрира
и
а една до
опълнителн
на
възможн
ност за по
овишаване
е на интере
еса към па
азара като
о цяло.
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- Водилла ли е БФБ по ня
якакъв повод в пос
следните месеци разговори
р
с
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чужди инвеститор
и
ри или дру
уги борси??
предимно
Да,
во
одени
с
са
подоб
бни
разгговори
с
чуж
ждестранн
ни
институ
уционални инвеститтори, проя
явяващи интерес
и
къ
ъм местни
ия пазар, а
също та
ака и борс
си от регио
она с цел подобряване на съттрудничес
ството с тя
ях.
Естествено, тези процеси
п
в условията
а на криза
а са много
о по-слаби
и, като е по
отрудно да се при
ивлече инвеститорски интере
ес, още по
овече, че достъпът
д
о
от
чужбина
а е мно
ого оскъпен. Съще
евременно
о местния
ят пазар чисто по
п
нен от повечето о
фундаментални показатели
п
и изглежд
да много по-подцен
от
останаллите пазар
ри в реги
иона, да не
н говорим, че раззполага с достатъчн
но
допълни
ителни преимущества, например от да
анъчна гле
една точка
а. От другга
страна, налице са
а и ред др
руги пробллеми, разр
решаванетто на които
о също им
ма
отношен
ние към уч
частието на
н чужди инвеститор
ри.

щ стартир
ра клирингговата къщ
ща?
- Кога ще
Развити
ието на инфрастру
уктурата по отнош
шение на
а ефектив
вността н
на
клирингга е един от
о приоритетите на Централен
н депозита
ар АД. Док
колкото ни е
известно, в момента се
е работи по клир
ринговия модул на
н
тяхнатта
информ
мационна система, като
к
конкр
ретно реш
шение ще бъде пред
дложено по
окъсно през
п
тази година. Но въпросъ
ът дали тези функци
ии трябва да бъдат в
я,
отделна
а структура
а, или моггат да се и
изпълняватт от депозитарната институци
и
е страте
егически и не завис
си от становището на
н фондовата борса. Много по
оважно е те наисттина да си
с изпълня
яват предн
назначени
ието си, оттколкото о
от
кого ще
е бъдат адм
министрир
рани.

е докладът за ЕРПтт-тата е факт,
ф
да чакаме
ч
ли борсоватта
- След като вече
привати
изация на Е.ОН?
Проверката на де
ейността на
н ЕРП-татта беше едно от изи
искваниятта за стартта
на про
оцедурата по борсо
овата при
иватизация. В този
и смисъл държаватта
разпола
ага с доста
атъчно теххнологично
о време, за
а да прикллючи проц
цедурата до
д
края на
а годината
а, респекттивно да с
стартира и вторичн
ната търго
овия с таззи
компания. Разб
бира се, желанието на инвестиц
ционната среда е
привати
изацията в енергийния сектор да не се
е свежда д
до едно дружество, а
да бъде завършен
н и концеп
птуално изд
държан пр
роцес.

- Може
е ли парич
чните сре
едства на БФБ да се използзват за ра
азвитие на
н
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дериваттивен паза
ар или дор
ри БФБ да
а предлага
а репо-сде
елки срещ
щу акции, за
з
да влее кеш в паззара?
Наличие
ето на де
еривативе
ен пазар е един от
о заложе
ените приоритети за
з
развити
ието на борсата и от тази гледна точка е нормално то
ой да бъд
де
финансиран с нейни собствени сред
дства. Въпр
росът тук е малко по-различен.
Сделкитте с фючърси и опц
ции имат много пов
вече отнош
шение към
м клирингга,
отколко
ото към си
истемата, срещаща поръчкитте за пок
купка и продажба. С
други ду
уми, дори и платформата за ттърговия да
д има въззможност за
з търгови
ия
с дерив
вативни инструмен
и
ти, то за сделките с тях тр
рябва да съществув
ва
възможн
ност за надлежнот
н
о им при
иключване
е. Както стана дум
ма по-гор
ре,
колегите
е от Це
ентрален депозитар
р работят по то
ози проек
кт и сле
ед
приключването му
м ще мож
же да бъд
де предлож
жено конк
кретно реш
шение и от
о
страна на борсатта. Друг е въпросът, че дерив
вативните пазари имат реале
ен
смисъл единствен
а,
но при налличието на
а достатъч
чно ликвид
дност на спот-пазар
с
макар самите
с
те да
д оказватт позитивн
но влияние
е върху нея
я.

щ станат възможни
и двойнитте листван
ния на бор
рсата? Смя
ятате ли, че
ч
- Кога ще
това мо
оже да при
ивлече чуж
ждестранн
ни компании на борсата?
Двойните листвания завис
сят от на
аличието на
н съотве
етните връ
ъзки межд
ду
депозиттарите на двата реггулирани п
пазара, а такива би
иват изгра
аждани пр
ри
наличие
ето на конкретна необходим
н
мост. Такава в случ
чая възникна за дв
ве
местни публични
и дружества, коитто изявихха желани
ие за лис
стване въ
ъв
Варшав
ва, а по аб
бсолютно същия нач
чин би изглеждала и хипотеза
ата, в коятто
биха търси
чужди компании
к
или листва
ане в Бълггария. В миналото беше налиц
це
подобен
н интерес, но кризатта очевидн
но провали
и тези планове. Доко
олко такив
ва
ще има и в бъдещ
ще или по-скоро кога
а, зависи от
о това когга местния
ят пазар ще
щ
успее да
д създад
де повече
е ползи зза компан
ниите, отк
колкото те имат н
на
собстве
ения си пазар.

- Одоб
брявате ли приета
ата от Ге
ермания миналия месец забрана
з
з
за
непокри
ита търго
овия „на
а късо“ с някои финансо
ови инстр
рументи и
предлож
жението за
з разшир
ряване на забранатта върху в
всички ак
кции (коятто
днес бе
еше леко ревизира
ана в посо
ока по-слабо затяггане на ре
егулациите,
б.а.)?
ието на ре
егулаторитте е да огр
раничат рисковете на
н всеки о
от
Ясно е, че желани
пазаритте при изв
вънредни обстоятелс
о
ства и пора
ади тази причина пр
редприема
ат

подобни
и мерки. Емпиричн
ните наблю
юдения на
а общоевр
ропейско ниво обач
че
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свидете
елстват за това, че
е забрани
ите върху късите п
продажби намалява
ат
ликвидн
ността, ос
собено на
а пазаритте с маллка капита
ализация, по-висок
ка
волатиллност и липса на възможно
ост за хед
дж. От таззи гледна
а точка, по
п
отношен
ние на тоззи вид сделки, като че
ч ли чистто пазарни
ият подход
д, при койтто
нещата са оставе
ени в ръце
ете на уча
астниците има пове
ече смисълл, отколкотто
еднопос
сочното ад
дминистра
ативно ре
егулиране. Подобно е и стано
овището на
н
Федерац
цията на европейс
ските бор
рси, която
о настоява
а за изгр
раждане на
н
механиззми за заемане на
н ценни книжа, за
з надлеж
жен сетълмент и за
з
процеду
ури за закупуван
не на липсващи инструме
енти в случай на
н
необход
димост.

- Какви
и са вашите лични прогнози за иконом
миката на
а страната
а за тази и
следващ
щата годин
на и какво
о да очакваме от бо
орсата в бллизките ме
есеци?
На мак
крониво са
с налице
е определе
ени показзатели, ко
оито могат да бъда
ат
разгледани като индикации
и за излиззане от кр
ризата, катто наприм
мер ръст н
на
износа, увеличав
ване на кредитира
ането и известен спад на лихвенитте
процентти. Въпро
осът е до
околко фи
инансиран
нето ще бъде нас
сочено къ
ъм
ефектив
вно производство, а също така и дали
и постепен
нното съжи
ивяване н
на
реалния
я сектор ще
щ окаже директно влияние върху кап
питаловия
я пазар, т.е.
дали с времето той ще съу
умее отнов
во да стан
не алтерна
атива за набиране на
н
средств
ва. От стр
рана на борсата и след пр
риключван
нето на съответнит
с
те
проекти
и от стран
на на Цен
нтрален д
депозитар АД ще предложим конкретн
ни
решения по изпълнението
о на наша
ата страте
егия, по-в
важните от
о които с
са
свързан
ни с ефективността
а на клиринга и заемането на цен
нни книж
жа,
осигуря
яването на
а улеснен достъп н
на чуждесттранни члленове и възможнос
ст
трансгр
раничен сетълмент от тяхна страна. Паралелно
П
о с това продължав
п
ва
е,
работатта и по останали
ите прио
оритети – корпор
ративно управлени
у
подпомагането на
а промени
и в норматтивната ба
аза и т.н.

