ПРЕССЪ
ЪОБЩЕН
НИЕ ОТ БФ
ФБСОФИ
ИЯ
във
в връзка
а с провед
дена анке
ета относсно борсо
овите ин
ндекси
Във връзка с приетатта стратеги
В
ия за разв
витие на БФБ-София до 2012 г.,
Борсата
а изготви и публик
кува на св
воята инттернет стр
раница анкета, коятто
имаше за цел да проучи мнението
о на разлличните групи инвеститори и
пазарни
и участници относн
но моменттното състтояние на
а индексите, както и
вижданията им относно
о
тя
яхното бъд
деще. Анке
етата също
о така бе и израз на
н
ето на Бор
рсата да поддържа а
активна и открита ко
омуникаци
ия с всичк
ки
желание
пазарни
и участници при решаванет
р
то на въпросите, свързани с пазара и
неговотто бъдеще.
Анкетата бе
е достъпна
а на интернет страни
ицата на БФБ-София
Б
я в период
да
от 07 юни
ю
до 18 юни 2010
0г, като в този
т
срок бяха получени 30 отговора.
о
О
От
обобщените резуллтати мога
ат да бъдатт направен
ни следнитте изводи:

1. Мноззинството
о от анке
етираните смятат,, че броя
ят на ком
мпаниите в
основн
ния индек
кс на БФБСофия тр
рябва да е статичен
н.
70%
7
от анкетирани
ите смятат, че би било по-д
добре ако
о броят н
на
компаниите в индекса SO
OFIX е сттатичен, както
к
при
и повечето
о blue-chip
индекси
и. По 38% от тях са на мнение, че опти
ималния бр
рой на дру
ужествата в
SOFIX трябва
т
да е или 10 или 15. Д
Други 24%
% смятат, ч
че би след
двало да се
с
запази настоящия брой компани
ии – 20
0. Един от отгов
ворилите е
конкреттизирал, че
ч би би
ило добре
е дружесттвата в SOFIX да отразява
ат
максимално икономически
ите сектор
ри в Бъллгария, бе
ез значени
ие какъв е
конкреттния брой включени
и емисии в него.

2. Необ
бходими са
с промени по отно
ошение на
а съществ
вуващите критерии
и
за вклю
ючване на
а компани
ии в базат
та на SOFIX.
Н 60% отт анкетира
Над
аните са отговорили
о
и, че споре
ед тях са необходим
н
ми
промени по отн
ношение на
н същесттвуващите
е критерии за вкллючване на
н
компании в базатта на SOF
FIX. Преоблладаващо мнение (7
78,9%) сре
ед тях е, че
ч
следва да се променят изискванията за минимален фрии
и-флоут н
на
дружесттвата. Анкетиранитте са на мнение, че след
два да се
с
повиш
ши
изисква
ането за минима
ален фри
ий-флоут на комп
паниите, като им
ма
предлож
жения за повишаван
п
не до 30%
% и 50%. Преоблада
П
аващото мнение е, че
ч
по-големия брой миноритарни акци
ионери би
иха оказвали по-голям натис
ск
върху мажорита
арните со
обствениц
ци и управлениетто на дружествотто,

защитав
вайки инттереса и на дребните инвес
ститори. По-този
П
на
ачин би се
с
увеличи
ила и ликвидността на
н емисията на Борс
сата.
36.8% от анкетирани
а
ите, които
о считат, че
ч са необ
бходими промени
п
п
по
ние на същ
ществуващ
щите крите
ерии за включване н
на компании в базатта
отношен
на SOF
FIX, са на
а мнение че също
о така са
а необход
дими и промени по
п
отношен
ние на изи
искванията
а за минимален обо
орот за пос
следната една
е
година,
в посок
ка тяхното намаляване.
Д
Други
32% от анкети
ираните са
а на мнение, че са н
необходим
ми промен
ни
и по отношение на пазар
рната капитализаци
ия, а за 2
26% трябв
ва да бъд
де
променено изиск
кването за минималлен брой сделки,
с
катто отново,, с оглед на
н
настоящ
щата ситуа
ация на пазара, изис
скванията да бъдат н
намалени.
П
По-малък
е броят на анкетираните, коитто считат, че е необходимо да
д
се пром
мени изискването дадената емисия да се е търгу
увала поне 3 месец
ца
на регу
улиран паззар преди включван
нето й в индекса
и
(21%). Допъ
ълнителнитте
комента
ари в таззи посока
а са за увеличава
ане на периода,
п
п
през
койтто
компанията се е търгувалла на реггулиран па
азар пред
ди да мож
же да бъд
де
включен
на в SOFIX
X.
е подкре
Н
Най-малка
епата за п
промяна на
н изискването по отношени
ие
броя на
а акционер
рите на др
ружествата, влизащи в индекса
а – само 10
0,5%.

3. Необ
бходимо е да бъ
ъдат въве
едени допълнител
лни крит
терии къ
ъм
емисии
ите, включ
чени в базата на SO
OFIX
Само 50% от анкеттираните са дали мнение
С
м
по този въ
ъпрос, катто
основна
а част от тях
т подкре
епят въвеж
ждане на изискване
е за миним
мална общ
ща
стойнос
ст на акц
циите, при
итежание на миноритарни акционери (пазарн
на
е
капиталлизация на
н фрий-ф
флоута). К
Като следв
ващ по в
важност критерий
к
посочен
но придъ
ържането към принципите на доб
брото кор
рпоративн
но
управле
ение (27%
%). По 13%
% считат, че като доп
пълнителен
н критерий
й трябва да
д
се въве
еде изиск
кване за наличие на маркет-мейкър
р, или изи
искване за
з
положиттелен финансов реззултат за о
определен
н период. Най-малка подкреп
па
има пр
редложени
ието за минимален
м
н спред между най-добритте поръчк
ки
«купува
а» и «прод
дава» за определен
о
период. Сред
С
другите предлложения (п
по
7% подкрепа) са въвеждането на опр
ределени нива
н
на ли
иквидностт, изчислен
ни
на сред
дно-дневна
а база и ра
аздаването
о на дивид
дент от дру
ужествата.
Д
Други
пре
епоръки по отнош
шение въ
ъвеждането
о на до
опълнителн
ни
критери
ии са:
• Индексът
И
да
д се базира на паззарна капи
итализация на фрий
й-флоута н
на
включените
е емисии;
• В индекса влизат пъ
ървите 15 компании по капи
итализация
я на фрий
йфлоута;
• Теглото на компании
ите да се изчислява
а, като на
ай - тежка
а в индекс
са
(ттази с най
й - голяма
а капитали
изация на
а фрий-флоута) да е с тегло 1
(е
единица). Всички останали
о
да се изчисляват пропорци
ионално н
на

•

ко
омпанията
а с най – голяма к
капитализа
ация. Общ
щата сума за всичк
ки
те
егла да е равна на 100%, катто по този
и начин пр
ропорцион
нално да се
с
изчеслява теглото
т
на индекса.
Д има мак
Да
ксимум две
е дружеств
ва от една група по смисъла на
н § 1, т. 27
2
отт ДР на ЗП
ПФИ или които
к
са св
вързани лица по смисъла на § 1, т. 12, б.
„а
а”-„в” във
в връзка с т. 13 от Д
ДР на ЗПП
ПЦК, като сборът отт теглата н
на
ко
оито да не
е е повече от 1.5 еди
иници.

4. Мноззинството
о от анке
етираните
е подкреп
пят поета
апното по
овишаван
не
на изисскването за фрийф
флоут на к
компании
ите от SOF
FIX
73,3% от анкетира
аните по
одкрепят поетапното повиш
шаване н
на
изисква
ането за фриx-флоут
ф
т на комп
паниите отт SOFIX. С
Според 31
1.8% от тя
ях
изисква
ането за фрий-флоу
ут следва да се ув
величи до
о 25%, за
а 22.7% о
от
анкетир
раните - до
о 15%, спо
оред 13.6%
% граница
ата трябва да е 20%, за 13.6%
%50%. 40
0.9% от анкетирани
ите считатт, че пром
мяната в и
изискванетто за фрий
йфлоут слледва да се
с извърш
шва поетап
пно всяка година, ка
ато увелич
чението е с
2% или с 5%.

5. Би тр
рябвало да
д се огра
аничи влиянието върху SOF
FIX на компании от
о
една ик
кономиче
еска група
а
63
3,3% от ан
нкетирани
ите биха по
одкрепили
и огранича
аването на
а влияниетто
върху SOFIX
S
на компании от
о една ик
кономичес
ска група, като 31.6% от тях са
с
посочилли че макс
сималното
о тегло на една икон
номическа
а група ка
ато процен
нт
от общо
ото тегло на
н SOFIX следва да е 15%. По
П 16% отт анкетира
аните са на
н
мнение, че границата трябв
ва да е 10% или 20%
%.

6. Удач
чно да се
с включ
чат и др
руги кри
итерии за
а ликвид
дност къ
ъм
компан
ниите от индекса
и
B 40
BG
По отношен
ние на инд
декса BG 40 считатт, че са пр
ротив въве
еждането н
на
праг и таван
т
на цената
ц
при
и компонен
нтите от BG40.
2//3 от анке
етираните са на мне
ение, че е удачно да
а се включат и другги
критери
ии за ликв
видност към компаниите от ин
ндекса, катто най-голям процен
нт
от тях (65%)
(
считтат, че под
дходящ кр
ритерий би
и бил мин
нимален об
борот. Дру
уг
критери
ий, който анкетираните смяттат, че би
и бил под
дходящ е минималн
на
обръщаемост иззчислена като реа
ализирания
я оборот спрямо пазарнатта
капиталлизация за даден пер
риод (30%
%).
13
3.3% от об
бщия брой
й анкетира
ани са на мнение, че
ч БФБ-Со
офия следв
ва
да прек
крати изчисляването
о на BG 40
0.

7. BG REIT
е достатъ
ъчно пре
едставите
елен инд
декс за пазара н
на
дружесствата съсс специал
лна инвест
тиционна
а цел
50% от анк
кетираните
е считат, че
ч BG REIT
T е достаттъчно пред
дставителе
ен
индекс за пазара
а на друже
ествата съ
ъс специаллна инвесттиционна цел, докатто
47% са
а на проттивополож
жното мне
ение. Мно
озинството
о от анкетираните с
негатив
вно мнение за индек
кса смятатт, че той не е достаттъчно пред
дставителе
ен
и посоч
чват като основна
о
пр
ричина за това ниск
ката ликви
идност на компаниит
к
те
в него (64,3%)
(
и фактът, че
е голяма част от този вид ком
мпании присъстват н
на
различни от набир
пазара поради причини,
п
рането на
а капитал през негго
(57,1%)). 42,9% сч
читат, че ниската
н
ликвидност на
н пазара като цяло
о е факторъ
ът
оказващ
щ негативн
но влияни
ие върху представит
п
телността на индекс
са, а 21,4%
%
са на мнение
м
че ниският размер
р
на този вид компании
и, както и критериитте
за вклю
ючване на компания в индекса
а са основните му не
едостатъци
и.
Близо 2/3 от анкетираните сч
читат, че независим
н
мо че към настоящи
ия
момент част от дружества
ата не по
окриват изисквания
и
ята за вк
ключване в
индекса
а, критери
иите за вк
ключване не следва
а да бъда
ат намаляв
вани с це
ел
запазва
ане на сега
ашния бро
ой на комп
паниите в индекса. Аналогиче
А
ен е и броя
ят
на анке
етираните,, които см
мятат, че ако
а
броят на компа
аниите спадне под 7
калкулирането на
а индекса не
н следва да бъде пр
реустановено.
Д
Други
пред
дложения от анкети
ираните за
а индекса
а са въвеж
ждането на
н
огранич
чение върхху броя на
а свързани
ите и/или компании
к
в една гру
упа АДСИЦ
Ц,
като сбо
орът от теглата, на които
к
да не е повече от 1.5 ед
диници, в индекса да
д
участват първите
е 10 комп
пании по пазарна капитализация на фрий-флоу
ф
ут,
въвежда
ане на изи
искване за
а минималлен фрий-ф
флоут от 15% и занижаване на
н
критери
иите с цел запазване
е на броя дружества
а, формира
ащи индек
кса – 10.

8. Други предлож
жения
С
Сред
другите предлож
жения дад
дени в анк
кетата могат да бъда
ат посочен
ни
предлож
женията БФБ-София да започн
не изчисля
яването на
а индексни фючърси,
както и създаване
ето на инд
декс BG BA
ANKS.
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