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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

В инвестиционната и борсова практика се ползват различни из-

мерители като: борсови индикатори, борсови индекси, технически пока-

затели и десетки други, свързани с тези понятия. Същевременно в спе-

циализираната литература няма еднозначна дефиниция за някои от 

тези понятия, липсва и единна и обхватна систематика на индикато-

рите, индексите, показателите, осцилаторите и др., които се обхващат в 

категорията измерители на борсовата активност. 

Сред основните мотиви за настоящото изследване е фактът, че 

както научните изследвания на капиталовите пазари, така и практичес-

ките анализи на борсовата активност са почти изцяло ограничени до 

фондовите индекси. По-рядко и най-вече в тясно специализираните 

анализи се ползват пазарната капитализация, борсовият оборот и 

броят сделки. Друг борсов индикатор – пазарният обем – се представя 

от информационната система на New York stock Exchange и други 

борси в САЩ и в света, а специализирани сайтове за техническия ана-

лиз извършват анализи на пазарния тренд, чийто базов инструмент е 

пазарният обем.1 Не всички пазари осигуряват популярност на пазар-

ния размер и пазарния обем. 

С настоящото изследване се търси един по-дълбок поглед върху 

семантиката и спецификата в поведението на непопулярните в пазар-

ните анализи, а същевременно значими за инвестиционната активност 

борсови индикатори. Откриването на евентуални зависимости в движе-

нието на индикаторите би поставило по-добра основа за последващ 

анализ на тренда и фазите в инвестиционното поведение. Както знаем, 

възприемането на фондовите индекси в инвестиционната общност от 

десетилетия надхвърля тяхното първично – информационно предназ-

начение – и те се ползват като инвестиционен инструмент, улесняващ 

портфейлното управление. Последното предполага възможността за 

тяхното изследване с познатите модели за анализ на риска, присъщ на 

капиталовите активи. Това обаче не се отнася за чисто информацион-

ните борсови индикатори – пазарна капитализация, борсов оборот, 

брой сделки пазарен обем, бид-аск спред и открити позиции. Тяхното 
                                                            

1 http://www.marketvolume.com/analysis/up_downside_volume.asp. 
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изменение не може да бъде характеризирано с реализираната или 

очакваната доходност. Въпреки че възвръщаемостта от акциите учас-

тва във формирането на индикатора пазарна капитализиция, неговото 

изменение не може да се възприема като измерител на възвръщае-

мост, предвид формирането на неговата стойност и от броя на листва-

ните компании и техните акции. Въпреки че промените, касаещи компа-

ниите листвани (търгувани) на официален пазар и броя на техните ак-

ции, са субективно решение и такива се правят по-рядко, то те са важен 

фактор за формиране стойността на пазарната капитализация. Затова 

пазарната капитализация се възприема преди всичко като измерител за 

мащабите на съответния сегмент от капиталовия пазар, но същевре-

менно даващ информация и за инвестиционната активност.  

Предвид това обект на настоящото изследване са индика-

торите на инвестиционната активност, формирани на фондовите борси. 

Предмет на изследване са тяхното поведение и характеристики за 

променливост и характеристиките на пазарния тренд.  

Изследването се гради върху две основни тези, които имат 

аналитична обвързаност и се развиват последователно. 

Първо: познатите методи за анализ на риска и възвръщаемостта 

от финансовите инструменти, както и инструментариумът на дескрип-

тивната статистика не предоставят достатъчно подходящи методи за 

пълноценен анализ на информационните борсови индикатори. Анали-

зът на индикаторите на инвестиционната активност на фондовите бор-

си се нуждае и предполага прилагането на допълнителни показатели, 

специфични за анализ на тяхната променливост, които да позволяват по-

задълбочено разкриване на тяхното информационно съдържание. 

Второ: борсовите индикатори са носители и на по-глобална за 

инвестиционното поведение информация, надхвърляща преките те-

кущи данни за съответния аспект от борсовата активност. Тази инфор-

мация може да бъде разчетена при паралелен анализ на съвкупността 

от борсови индикатори и тяхното изследване в по-продължителни пе-

риоди и с наблюдения с представителни честоти. По такъв начин би 

могло да се открият сигнали за настъпващи промени в инвестиционното 

поведение, които имат прогнозно значение за преминаването в различ-

ните фази от пазарния цикъл. 
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Водещата цел на изследването има научно-методологичен 

характер и може да се обобщи в предоставяне на един по-богат и пре-

цизен инструментариум за инвестиционен анализ, главно в неговото 

пазарно направление. Този аналитичен подход следва да позволява 

пълноценен паралел между чисто информационните индикаторите и 

тези за възвръщаемост, както и да предоставя възможност за коректен 

сравнителен анализ между периоди с различна продължителност. В 

допълнение се поставя и пряка практическа цел, насочена към поста-

вяне на една задълбочена оценка за състоянието и развитието на бъл-

гарския борсов пазар от позициите на развития интегриран аналитичен 

подход, отчитащ пълноценно информационната значимост на борсо-

вите индикатори. Така формираната комплексна оценка следва да ха-

рактеризира инвестиционната активност на Българската фондова борса 

през кризисния и следкризисния период и нейното развитие през фа-

зите на пазарния тренд. 

На тази основа с настоящото изследване се поставят за реша-

ване следните задачи:  

- Систематика и прецизиране информационната значимост на 

различните категории измерители на борсовата активност; 

- Систематика на техническите индикатори и представяне на 

конструкцията и приложимостта на по-широк кръг от тях; 

- Преглед на аналитичните подходи и методи в инвестиционния 

анализ, открояване на неизяснени въпроси, свързани с борсовата 

активност. Предлагане на по-подходящи показатели за по-пълноценно 

изследване на индикаторите на борсовата активност; 

- Анализ на променливостта на борсовите индикатори на 

Българската фондова борса за период с обхват преди началото на кри-

зата на капиталовия пазар до неговото актуално състояние; 

- Изследване на пазарния тренд на БФБ на база на комплексен 

и паралелен анализ на борсовите индикатори и в контекста на 

трендовите фази. 

 

Изследването се ползва от методологията на логическите 

подходи дедукция и индукция, дескриптивната статистика, анализ на 

корелационни зависимости и др. 


