Уважаеми дами и господа,
Настоящата анкета е изготвена във връзка с търсенето на решения
за практическото прилагане на основните цели, заложени в приетата
стратегия на Българска фондова Борса – София АД за развитието на
капиталовия пазар в България до края на 2012 г. Анкетата е израз на
желанието на Борсата да поддържа активна и открита комуникация с
всички пазарни участници при решаването на въпросите, свързани с пазара
и неговото бъдеще.
В тази връзка високо ще оценим Вашето мнение и препоръки по
поставените в анкетата въпроси. Очакваме Вашите отговори и мнения до
24 март 2010 г.
Резултатите от анкетата ще бъдат оповестени на интернет
страницата на Борсата в петдневен срок след изтичане на посочения краен
срок.
Разчитаме на Вашето активно съдействие.

БФБ - София

Към анкетата ...

АНКЕТА
Промяна в условията на търговия и въвеждане на нови видове поръчки

1. Понастоящем всички инструменти на БФБ-София АД се търгуват непрекъснато в интервала
09:30 - 13:45ч., с изключение на дяловете на колективните инвестиционни схеми, които се търгуват
посредством два аукциона. Считате ли, че е уместно за някои видове инструменти да бъде променен
методът за търговия?
Да
Не
2. Ако отговорът на предходния въпрос е "Да", за кои инструменти и по какъв начин?

3. Считате ли, че би било удачно групирането на отделни емисии финансови инструменти според
определени критерии, както и използването спрямо тях на метод на търговия, различен от метода
за търговия за съответния пазарен сегмент?
Да
Не
4. Ако отговорът на предишния въпрос е "Да", кои трябва да са критериите за групиране на тези
емисии?
изтъргуван обем за определен период
участие в индекс
free-float
качество на корпоративното управление
други /моля уточнете/

5. Считате ли, че е необходимо удължаване на търговската сесия? Моля изложете аргументи в
подкрепа на Вашата позиция?
Да
Не

6. Ако отговорът на въпрос № 5 е "Да", в какъв времеви интервал считате, че трябва да се
провежда сесията (като се вземе предвид и началото на сетълмент-цитъла)?

7. Считате ли, че е необходим интра-дневният аукцион в интервала 10:50 - 11:00 ч. за
инструментите, който се търгуват непрекъснато?
Да
Не
8. Ако отговорът на въпрос № 7 е "Да", считате ли, че е нужно да се промени интервалът на
провеждане на интра-дневния аукцион, като имате предвид и възможността за удължаване на
търговската сесия? Моля изложете аргументи в подкрепа на Вашата позиция?
Да
Не

9. Кои от изискванията към дейността на маркет-мейкърите е необходимо да бъдат променени за
повишаване атрактивността им на БФБ-София?

10. В контекста на въпрос №9, бихте ли подкрепили създаването на нов пазарен сегмент, на който
съответните компании да се търгуват задължително с маркет -мейкър, без такса за регистрация и с
по-ниска или фиксирана такса за сделка?
Да
Не
11. Ако отговорът на въпрос № 10 е "Да", какви други особености на този сегмент следва да бъдат
предвидени?

12. Считате ли, че би било удачно да се въведат т.нар. midpoint поръчки (поръчки, които не са
видими за останалите пазарни участници, не съдържат цена на изпълнение, а пределно допустим
лимит и се изпълняват по средната цена на спреда между поръчките "купува" и "продава"). Ако
отговорът е "Да", за кои инструменти?
Да
Не

13. Считате ли, че би било удачно да се въведат предвидените в Xetra Release 11 поръчки от вида
book-or-cancel (поръчки, които остават активни в системата, само ако не са незабавно изпълними, в
противен случай биват отхвърлени) и ако отговорът е "Да", за кои инструменти?
Да
Не

14. Понастоящем нормативните изисквания за сключване на маржин-покупки и къси продажби са:
- с тях са сключвани сделки на регулирания пазар най-малко през 15 сесии;
- среднодневният изтъргуван обем е не по-малко от 5000 броя;
- среднодневният брой сделки е не по-малко от 30;
- пазарната капитализация е не по-малко от 20 млн. лв.;
- фрий-флоутът е поне 15 на сто.
Считате ли че те по някакъв начин следва да бъдат променени и ако да, то по какъв начин?
Да
Не

15. Считате ли, че за марджин-покупките следва да бъдат предвидени различни критерии от тези
към късите продажби и ако да, то какви?
Да
Не

Инвестиционен посредник, попълнил анкетата

Указания за изпращане на попълнената анкета:

1. След като попълните анкетата, натиснете бутона "E-MAIL", за да го изпратите до БФБ-София.
След натискане на бутона от менюто, което се появява, изберете опцията "Desktop Email Application" и
натиснете "OK". От новопоявилото се меню натиснете бутона "Send Data File". Би следвало на работния
Ви плот да се появи прозорец с писмо, адресирано до предварително зададен адрес на получателя.
Можете да попълните текст по Ваше желание и/или да натиснете бутона "Send".
2. Ако софтуерът Ви не позволява използването на опцията "Desktop Email Application", след
натискане на бутона "E-MAIL" изберете опцията "Internet Email", запишете файла чрез натискането на
бутона "Save Data File" на вашия компютър и го изпратете на адрес iliyan.dimitrov@bse-sofia.bg или на
адрес petar.kemalov@bse-sofia.bg. Файлът трябва да е с разширение "xml"
3. Можете и да принтирате попълнената анкета чрез натискане на бутона "PRINT" и да я изпратите
до БФБ-София на адрес: гр. София, 1303, ул. "Три Уши" № 10, ет.5, Дирекция "Емитенти и членство"
4. Ако искате да изтриете попълнените въпроси и да започнете да попълвате анкетата отново натиснете бутуна "RESET".

За да изпратите попълнената от Вас анкета до
БФБ-София - натиснете бутона "E-MAIL"
За да принтирате попълнената от Вас анкета натиснете бутона "PRINT"
За да изчистите попълнените от Вас въпроси в
анкета - натиснете бутона "RESET"

E-MAIL
PRINT
RESET

