ПРЕ
ЕССЪОБЩ
ЩЕНИЕ ОТ
О БФБ
във
в връзк
ка с пров
ведена анкета ср
ред инвес
стиционн
ните
по
осредниц
ци относно промяна в усл
ловията зза търгов
вия и
в
въвеждан
нето на н
нови видове поръ
ъчки

Във връзка с пр
риетата сттратегия зза развити
ие на БФБ-София до
д 2012 г.,
Борсата
а изготви и изпрати до свои
ите членов
ве анкета относно промяна в
В
условия
ята за тъ
ърговия и въвежд
дането на
а нови видове поръчки.
п
предвар
рително определени
ия 12-днев
вен срок бяха полу
учени 39 отговора
о
о
от
различн
ни посредници. От обобщени
ите резулта
ати могат да бъдат направен
ни
следнитте изводи:

1. На този
т
етап
п по мнен
ние на ан
нкетиран
ните не е необход
димо да се
с
удължа
ава търго
овската се
есия.

72% от изпратили
ите отгово
ори инвесттиционни посредници считат,, че на тоззи
етап не е необход
димо да се
е удължава
а търговска
ата сесия.
Като ос
сновни пр
ричини за това мне
ение са по
осочени н
ниската ликквидност на
н
пазара и ниската
а активнос
ст на паза
арните уча
астници. Част от ан
нкетиранитте
смятат, че промяната във
в времетр
раенето на
а търговската сесия няма по
п
никакъв
в начин да
а се отрази
и на актив
вността на
а пазарнитте участници, а няко
ои
считат, че подобн
на стъпка само
с
ще в
влоши паза
арните услловия. Сре
ед даденитте
комента
ари е спо
оделено и мнениетто, че същ
ществуващ
щата часова разлик
ка
между времетрае
в
енето на тъ
ърговската
а сесия у нас и паззарите в Европа
Е
не е
проблем
м за инве
еститорите
е от чужби
ина, като
о част от посредниците са на
н
мнение, че напос
следък се наблюдава
н
а „скъсване на връзк
ката в дви
ижението н
на
цените тук и на развитите пазари”.
п
Като ар
ргумент пр
ротив увелличаване продължит
п
телността на търговс
ската сеси
ия
се посочва същ
що така липсата
л
н
на предва
арително проучван
не относн
но
очакван
ния ефект върху тър
рговията и пазара. Ако все п
пак се пристъпи къ
ъм
удължав
ване на търговската сесия анк
кетираните
е посочват, че ще е от особен
на
важностт това да се
с случи в условията на „безп
проблемна
а комуника
ация межд
ду
участни
иците на пазара по отнош
шение на клиринга
а и сетъ
ълмента на
н
сключен
ните сделк
ки”.
Сред ко
оментаритте е посочено същ
що така, че
е с оглед
д обстояте
елството, че
ч
много посредниц
п
ци са с ед
дин броке
ер поради
и „свиване и оптим
мизация н
на
разходи
ите”, ако ще
щ се удъллжава търгговската сесия,
с
би б
било добр
ре тя „да се
с
раздели
и на две - както раб
боти Турск
ката фондо
ова борса”” и удължи
и с „1.5 / 2
часа ма
аксимум до
опълнително”.
Въпреки
и негатив
вното отно
ошение къ
ъм удължа
аването на
а търговската сесия,
някои от
о ИП посо
очват, че в дългосро
очен план и в бъдещ
ще подобн
на мярка би
б

била по
олезна за пазара.
п
28% от отговориллите инвес
стиционни
и посредни
ици считатт, че удълж
жаването н
на
търговската сесия
я би било удачно р
решение къ
ъм настоя
ящия моме
ент. Споре
ед
тях същ
ществува корелация
к
между бъ
ългарския и междуна
ародните капиталов
ви
пазари и удължав
ването на търговскат
т
та сесия ще:
щ
•
дове
еде до по
овишаване
е на ликви
идността и увеличаване на търгуванит
т
те
обеми;
•
даде
е възможн
ност за уч
частие на български
ия капиталлов пазар на повеч
че
чуждесттранни инв
веститори;
•
предостави възможнос
в
ст за нав
временна реакция на международнитте
новини и събития
я;
•
посллужи като база за по
о-бързо ин
нтегриране
е с чужди ф
фондови пазари
п
•
подобри условията за ценообраз
ц
уване чре
ез включва
ане на по--голям обе
ем
информ
мация при формиран
не на решения за по
окупки или
и продажб
би на ценн
ни
книжа
Сред ко
оментарите
е има и пр
репоръка за
з оптимизация на ценовия диапазон
д
н
на
търговската сесия без про
омяна на продължиттелността й. Предло
ожението е,
поради часовата разлика с Централн
на и Западна Европ
па, търговс
ската сеси
ия
да запо
очва в 10
0:30 и да продължа
ава до 14:45ч. По ттози начи
ин посочва
ат
анкетир
раните, тъ
ърговската сесия ще
щ започва 30 мин
нути след централн
но
европей
йските бор
рси и ще приключва
п
а 30 минутти преди западноев
з
ропейскитте
борси.
Като най-подход
н
дящ, в случай
с
на
а увеличение на търговск
ката сесия,
анкетир
раните по
осочват интервала 9:30 – 16:30 ч.. Два от отговоритте
посочва
ат като по
одходящ ча
ас за край
й на търго
овската се
есия след 16:30. Им
ма
също та
ака и няк
колко пред
дложения сесията да
д започв
ва в по-ра
анен час –
например в 9:00ч
ч. или в 8:40 ч.

2. Мно
озинствот
то от отговорилит
те (72%) предпоч
читат да се запаззи
настоящ
щото пол
ложение по отно
ошение на
н начин
на на тър
рговия н
на
финанссовите ин
нструмент
ти допусн
нати до тъ
ърговия.
Основните препо
оръки в това отнош
шение са, че би би
ило уместн
но всичк
ки
инструм
менти, вкллючително дяловете на догово
орните фон
ндове, да се търгува
ат
непрекъ
ъснато.
Мнозин
нството от отговориллите инвес
стиционни
и посредни
ици (67%)) също так
ка
считат, че не е удачно групира
ането на отделни емисии финансов
ви
инструм
менти на база опре
еделени кр
ритерии и използва
ането спрямо тях н
на
метод на
н търгови
ия, различен от меттода за търговия за
а съответния пазаре
ен
сегментт. 33-те пр
роцента гласове в по
олза на по
одобно гру
упиране посочват, че
ч
основни
ите критер
рии, на базза на коитто то може
е да бъде извършено
и
о, трябва да
д
са ликви
идността на
н емисиитте (изтъргу
увания обем за опре
еделен пер
риод и free
efloat-а) и качество
ото на кор
рпоративно
ото управлление на к
компаниятта.

3. Пове
ече от 60%
% от попъ
ълнилите анкетата инвестиц
ционни по
осредниц
ци
считат,, че инт
традневн
ният аукц
цион при
и инструментите, които се
с
търгуват непрек
къснато, е ненужен
н.
4. Дейн
ността на
а маркетм
мейкърит
те би моггла да се активизи
ира ако ссе
увелич
чи спреда при коти
ировките
Въпросъ
ът „Кои от изискв
ванията к
към дейно
остта на маркет-ме
ейкърите е
необход
димо да бъ
ъдат променени за повишава
ане атрактивността им
и на БФБ
Би.
София?”” е получи
ил разнооб
бразни отгговори от инвестиционните посредниц
п
30% отт попълни
илите анке
етата не са
с отговорили на този
т
въпр
рос, а 19%
%
смятат, че атрактивността на маркет-мейкин
нга не е ф
функция основно
о
н
на
нормати
ивните иззисквания, а по-ск
коро зависи от ета
апа на ра
азвитие н
на
съответния капитталов пазар. Според други 19%
% от анкетираните настоящитте
правила
а, регулиращи де
ейността на маркет-мейкърите, са достатъчн
но
либераллни и не е необходи
имо да бъд
дат промен
няни. 33%
% от инвесттиционнитте
посредн
ници смяттат, че спреда при котировк
ките трябв
ва да бъде
е увеличен,
като обаче не са посочили конкретн
ни параметтри (споре
ед 1 ИП въобще
в
не е
необход
димо да има изис
скване за
а минимален спред). Други единичн
ни
предлож
жения са както сле
едва: нам
маляване на миним
малната стойност н
на
котиров
вката; да няма
н
изискване коти
ировката да
д е с валидност само за деня
я;
изисква
анията къ
ъм маркетт-мейкърите да са
а различни в зави
исимост о
от
ликвидн
ността на емисиите и пазарната капита
ализация на free flo
oat-а им; да
д
отпадне
е изискването за котировка
к
та да е с непром
менени па
араметри в
рамките
е на минимум 1 мин
нута.

5. Пове
ече от 60%
% от попъ
ълнилите анкетата инвестиц
ционни по
осредниц
ци
са на мнение,
м
че нормат
тивните изисквани
и
ия за склю
ючване на
н маржин
н
покупк
ки и къси продажби
и трябва д
да бъдат променен
п
ни.
Препор
ръките предложени от инвес
стиционни
ите посре
едници мо
огат да се
с
обобщят както сле
едва:
‐
22% считатт, че насто
оящите изи
исквания трябва
т
да важат сам
мо за къситте
продажб
би, но не и за мар
ржин поку
упките, чи
иито изиск
квания слледва да се
с
определлят от инве
естиционн
ните посре
едници;
‐
18
8% смятатт, че изискването за
а 5000 бр
р. изтъргув
ван обем е удачно да
д
се замени с някак
ква левова
а равносто
ойност;
‐
9% считат, че трябва
а да се ув
величи изи
искването за free flo
oat (до 20%
%
или 30%
%), а да се
с намали изискван
ната пазар
рна капита
ализация (до
(
10 млн.
или 5 млн.);
‐
Up-tick пра
авилото при късите
е продажб
би да важи спрямо цената н
на
последн
ната сделка
а, а не спр
рямо цената на отва
аряне;
‐
Други единични пред
дложения са: къси продажби
п
и маржин покупки да
д
могат да се правя
ят само с компании
ите от Официален пазар, като
о към тях се
с
прилага
ат част от съществув
ващите към
м момента
а изискван
ния; изиск
кванията да
д
са сравнително ко
онстантни – напр. уч
частие в някой
н
от ин
ндексите.

6. Пове
ече от 55%
% от отго
оворилите
е инвести
иционни посредни
п
ици считат,
че не трябва да
д се при
илагат ра
азлични критерии
к
и по отно
ошение на
н
маржин
нпокупки
ите в срав
внение с т
тези за къ
ъсите продажби.
От поср
редниците,, които считат, че иззисквания
ята следва да се диф
ференцира
ат,
33% см
мятат, че иззисквания
ята за марж
жин покуп
пките трябва да се определят о
от
съответния инвестиционен
н посредн
ник, а да не са но
ормативно
о зададени.
Други единични
е
предложен
ния са да се намали
и размера на маржи
ин депозитта
или да отпадне
о
иззискването
о за free flo
oat.

7. Едва
а една тре
ета от ин
нвестицио
онните по
осредници биха по
одкрепил
ли
създава
ането на нов паза
арен сегмент, на ко
ойто съот
тветните компани
ии
да се търгува
ат задъл
лжително с марк
кетмейкъ
ър, без такса за
з
регистр
рация и с пониска
а или фик
ксирана та
акса за сделка
Отговор
рилите полложително инвестиц
ционни посредници,, че подоб
бен сегмен
нт
би следвало да се
е характеризира с::
- наличието на иззисквания за миним
мален разм
мер на паззарна капитализация,
фрий фллоут и годи
ишен обор
рот от сделлки;
- наличието на изискване
и
за миним
мален % от
о борсова
ата сесия, през коятто
маркет--мейкъра да поддъ
ържа най-добри котировки или да се
с допуска
ат
поръчки
и с цени само в спреда на маркет-мейк
къри;
- наличие на изи
искване за
а по-дълга продължи
ителност на ангажир
раността н
на
маркет--мейкърите
е да бъдатт такива;
- маркет мейкъри
ите да отпр
равят коти
ировки и в определе
ен интерва
ал от време,
извън официална
о
ата търгов
вия на Б
БФБ, което
о би пов
влияло и на бъдещ
ща
търгови
ия с фючър
рси.

8. Пол
ловината от анк
кетиранит
те инвесстиционн
ни посредници н
не
одобря
яват въвеж
ждането на т.нар. midpoin
nt поръчк
ки. (поръчкки, които не
н

са видими за оста
аналите паззарни учас
стници, не съдържат ц
цена на иззпълнение, а
пределн
но допустим
м лимит и се изпълн
няват по средната
с
ц
цена на сп
преда межд
ду
поръчки
ите "купува" и "продав
ва")
25% от отговорилите полож
жително на
н въпроса
а смятат, ч
че е удачн
но този ви
ид
поръчки
и да бъд
дат прилложими с
само към емисиитте акции. 20% от
о
посредн
ниците счи
итат, че mid-point по
оръчките трябва
т
да се въведат за всичк
ки
емисии финансови инстру
ументи; 15% - сам
мо за най-ликвидни
ите емисии.
Други единични
е
предложен
ния са: по
оръчките да
д важат зза акции, включени
в
в
основни
ите индекс
си на Борсата; да в
важат само
о за емиси
ии акции, покриващ
щи
настоящ
щите изиск
квания за маржин-поръчки и къси прод
дажби; да важат
в
кактто
за акции, така и за
з компенс
саторни ин
нструментти.
Основният аргум
мент „про
отив” по този въп
прос е свързан с факта, че
ч
поръчки
ите са скрити
с
– според ИП въве
еждането им ще доведе до
д
допълни
ително „иззтъняване”” на пазар
ра; българският паза
ар е прек
калено мла
ад
за подобен вид по
оръчки и др.
д

9. Близзо 65% от
о попълн
нилите анкетата инвестиц
ционни по
осредниц
ци
считат за нецеле
есъобразн
но въвеждането на
а поръчки
ите от вид
да bookorr
cancel (поръчки,
(
които
к
остават активн
ни в систем
мата, само
о ако не са
а незабавн
но

изпълни
ими, в проттивен случа
ай биват оттхвърлени))
Основна част от инвестици
и
ионните по
осредници
и, които од
добряват въвежданетто
на този вид поръ
ъчки смята
ат, че ако
о те се във
ведат тряб
бва да се отнасят н
на
всички емисии финансови
ф
инструме
енти. Малк
ка част от отговориллите счита
ат,
че book
k-or-cancell поръчкитте е удачн
но да са приложими
п
и само към
м емисиитте
акции или
и само към
к
най-ликвидните емисии, регистрира
ани за търгговия.
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