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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност на изследването 

 

 Темите, свързани с управление на риска винаги са представлявали сериозен интерес 

от страна както на академичната общност, така и от страна на инвеститорите. Актуалността 

на темата за пазара на деривативните инструменти е свързана с развитието на финансовите 

инструменти и финансовите пазари и по-конкретно с българския финансов пазар. За разлика 

от капиталовите пазари в Европейския съюз, в България този пазар се характеризира със зна-

чително изоставане на основните, за инвеститорите, параметри като ниска пазарна капитали-

зация, малък брой листвани компании и някои други. Слабостите на пазара си проличават 

при предлагането на деривативните инструменти и многото проблеми, които стоят пред не-

говото развитие, както и очертаването на конкретни и ясни насоки за перспективите за раз-

витие.  

През последните две десетилетия на XX-ти век бумът на финансовия инженеринг е 

очевиден. В световен мащаб се създадават изключително много финансови инструменти за 

управление на риска, за да може да се отговори на търсенето от страна на инвеститорите 

точно на този вид пазари. Не без значение остава и фактът, че благодарение на бурното раз-

витие на технологиите финансовите пазари и финансовите инструменти се глобализираха 

революционно. Развитието на интернет даде възможността запознаването с тези инструмен-

ти и пазар и както и инвестиционния процес изобщо, да стане достояние на все по-голям 

кръг от инвеститори. Именно тези фактори би трябвало да спомогнат и за развитието на ка-

питаловите пазари и в България. 

 Комплексът от поставените задачи в настоящото изследване е да се разберат първоп-

ричините за слабото развитие на пазара на деривативни инструменти въпреки изброените 

позитивни, за развитието на такъв пазар, фактори, да се вникне в проблематиката и да се раз-

берат и дефинират процесите, които възпрепятстват и са предпоставка за забавянето на раз-

витието на деривативния пазар у нас.  

Актуалността на изследването произтича именно от възможността да се отговори по 

начин, който ще даде ясни насоки и сигнали за действия на всички заинтересовани страни. 

Дисертационният труд излага позитивни и насърчителни предложения, които, чрез отговор-

ни действия и взаимни усилия на компетентните органи, съвместно с инвестиционна общ-

ност у нас, ще доведат до положително разрешаване на редица проблеми, които съществуват 

по отношение на развитието на капиталовия и деривативния пазар и пред които са изправени 

индивидуалните и институционалните инвеститори. 
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1. Цел и задачи 

 

 Целта на настоящото изследване е да се анализират и разкрият сложните механизми 

на функциониране и развитие на пазарите на деривативни инструменти и техните възмож-

ности за интегриране на българския капиталов пазар. 

За реализиране на целта са формулирани следните задачи: 

 да се изследват и анализират международните финансови пазари – техните спе-

цифични особености, субекти и обекти на търговските отношения; 

 да се идентифицират специфичните характеристиките на валутните пазари с ог-

лед на възможностите, които предлагат за диверсифициране на риска и постига-

нето на доходност за инвеститорите чрез вложения във валутни деривати, като 

се предложат работещи решения за въвеждане на палитра от деривативни инст-

рументи и на българския капиталов пазар; 

 анализ на някои от по-сериозните проблеми на Българска фондова борса – Со-

фия АД, оказващи въздействие върху решенията на инвеститорите; 

 формулиране на предложения за промени в съществуващите регулаторни режи-

ми у нас, свързани със създаването на условия за търговия с деривативни инст-

рументи на българския капиталов пазар, по примера на развитието на подобен 

вид инструменти на валутните пазари. 

 

2.  Предмет и обект на изследването 

 

 Предмет на дисертационния труд е възможността за развитите на пазар на дерива-

тивни инструменти у нас по примера прилаганите на валутните пазари в световен мащаб. 

 Обект на настоящото изследване са механизмите на функциониране и динамика на 

валутните пазари с присъщите за тях деривативни инструменти. 

 

3. Основната теза, която се защитава в дисертационния труд 

 

Изследователската теза, отстоявана в дисертационния труд е, че предлагането на де-

ривативни инструменти на българския капиталов пазар, по примера на валутния, създава 

предпоставки за повишаване на неговата капитализация, за подобряване равнището на лик-

видност в икономиката като цяло и за свеждане на рисковия профил на инвестициите у нас 

до приемливи нива. Всичко това създава стимули за развитие на стартъпите и малките ком-

пании. 

 

4. Изследователска методология 
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 Изпозлваната в дисертационния труд изследователска методология включва: качест-

вен, динамичен, иконометричен, статистически и сравнителен анализ, методи на дедукцията 

и индукцията, графично представяне на тенденции, анализа и синтеза и др. За информацион-

ното осигуряване на изследването е извършен литературен обзор на разработките български 

и чужди автори по проблемите на пазарите на деривати. Освен това са използвани публично 

достъпни източници на първични емпирични данни, каквито са обзорите на редица между-

народни финансови организации. 

 

5. Ограничителни условия 

 

 Настоящият изследователски труд няма претенциите за всеобхватност на поставения 

по-горе проблем за спецификите пазарите на деривативни инструменти. Затова при неговото 

разработване са поставени следните ограничения: вниманието ни е фокусирано върху осо-

беностите на пазарите на валутни деривати, като основа за развитието на пазар на такива ин-

струменти на основата на различни видове ценни книжа. Сделките с деривати на стоковите 

пазари не са обект на настоящия труд, но са отбелязани като първоснова за развитието на па-

зари на деривати в световната практика.  

 

6. Информационни източници 

 

При изготвянето на дисертационния труд са използвани нормативни актове, издадени 

в Република България, както и редица актове на институции като Комисията за финансов 

надзор и Българска народна банка.  

Използваните статистически данни са взети от Българската фондова борса. Като ин-

формационен източник са използвани и CBO – Чикагската борса и BIS – Банката за между-

народни разплащания.  

Друг важен източник са обобщените данни от изготвеното анкетно проучване, изло-

жено в изследователската част на дисертационния труд. 

 

7. Степен на разработеност на проблема. 

 

 Проблемите на управлението на риска, дериватите и изобщо инвестициите на фондо-

вите пазари са във фокуса на внимане на редица български изследователи като: С. Симеонов, 

С. Петранов, П. Пътев, Н. Канарян, Пл. Орешарски, М. Муравенов, М. Асенова, Т. Недев, М. 

Матеев, Св. Масларов, М. Стоименов, Ив. Георгиев и др.  
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 За по-задълбоченото изследване на международните финансови пазари и търговията с 

деривативни инструменти са взети предвид мненията на чужди автори като: З. Боди, А. 

Кейнс, А. Маркъс, Дж. С. Хъл, Д. М. Чанс, Дж. Чен, C. Гези, Б. Минтън, С. Шранд и др. 

 

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

  

 Дисертационният труд е разработен в обем от 151 страници, като съдържанието е 

структурирано съобразно поставените цел и конкретни задачи и е съобразено с обекта и 

предмета на изследване. 

 В структурно отношение трудът се състои от увод, списък на таблиците и фигурите (5 

таблици, 20 фигури); изложение в три глави; заключение; използвана литература (общо 79 

източника, от които 48 на български език и 31 на английски език, нормативни документи - 3, 

интернет ресурси – 8); пет приложения; справка за основните приноси; справка за наукомет-

ричните показатели (публикациите по темата на дисертацията); декларация за достоверност 

и оригиналност.  
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4. Предложения за регулаторни промени свързани с търгуване на деривативни 
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ГЛАВА ПЪРВА. Пазарът на деривативни инструменти - особености и основни 

участници 

 

1.Същност и особености на деривативните инструменти 

 

Деривативните инструменти се търгуват на международните финансови пазари, макар 

че търговия се осъществява и в рамките на локалните национални пазари. Именно начинът, 

по който функционират тези пазари, предпоставя, до голяма степен, търсенето на дериватив-

ни инструменти и изпълнението, от тяхна страна, на функциите, които им се приписват.  

Това е основната причина, да се отбележат някои основни особености на функциони-

рането на международните финансови пазари, имащи отношение пряко към работата на па-

зарите на деривативни инструменти. 

Международните финансови пазари биха могли да се разделят на две основни групи - 

валутни пазари и пазари на финансови инструменти.  

 

2. Възникване на пазарите на деривативни сделки  

 

Пазарите на финансови инструменти са мястото, където се търгуват най-разнообразни 

видове деривати, включително такива, които се основават на различни видове стоки. Има 

много различни видове деривати, които могат да се използват за управление на риска, за 

спекулации и за заемане на позиция. Пазарите на деривати нарастват по обем и на тях се 

предлагат продукти, които да отговарят на почти всяка нужда или да са толерантни към рис-

ка.
1
 

Може да се каже, че именно срочната търговия на стоките създава практиката и осно-

вата за разрастването на останалите видове търговии с чисто финансови категории, каквито 

са акциите, например. По своя характер търговията на стоки е обвързана с изпълнението на 

поредица от условия, които са валидни за бъдещето, именно това предопределя огромното 

значение на възможностите стоките да се търгуват за бъдещи моменти, т.е. да се развива 

срочна търговия. Оттук произтича и зараждането на пазарите на деривативни инструменти, 

основаващи се на търсенето и предлагането на различни видове стоки в бъдещи моменти. В 

международните финансови отношения търговията с валута и различните видове валутни 

инструменти заема централно място, тъй като, практически, за всяка международна операция 

                                                 
1
 Chan, J. Derivative. Investopedia, 19 may 2019  
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се налага един или друг вид валутна размяна. Това е причината подробно да се разгледа 

същността и механизмите на функционирането на валутния пазар. 

 

3. Валутен пазар 

 

 Валутният пазар по своята същност е глобален и децентрализиран. Това е така, защо-

то, от една страна, всички видове икономически субекти от всички точки на земното кълбо 

имат достъп до него, а от друга, той самият представлява съвкупност от многобройни самос-

тоятелни центрове на търговия, които функционират независимо един от друг. Не същесту-

вува глобален орган, който да ги регулира и контролира.
2
  

 Друга характерна особеност на валутния пазар е, че той е пазарът с най-големи оборо-

ти в света. Статистика за обемите на сделките, сключвани на този пазар, се поддържа от Бан-

ката за международни разплащания в Базел, Швейцария. 

Данните на БМР показват динамиката на валутния пазар от гледна точка на това в 

какви валути се сключват различните видове сделки. На фиг. 1 и фиг. 2 е представено разп-

ределението на водещите валути в света според присъствието им на международните финан-

сови пазари съответно през 2001 и 2019 година, към която е последният тригодишен доклад 

на БМР към момента. 

 

 

Фиг. 1. Разпределението на водещите валути в света в проценти според 

присъствието им на международните финансови пазари през 2001 година (на нетна ба-

за, процентен дял от средния дневен оборот към м. април). Източник: BIS, Triennial Re-

port, 2019 

 

                                                 
2
 Масларов, Св. Международни финанси. София, НБУ, 2010 г. 
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От фиг. 1. е видно, че през 2001 година водещата роля на международните пазари без-

спорно е била тази на щатския долар с 90% от сделките, последван от еврото с 38%, японска-

та йена с 24%, британската лира с 13% и на швейцарския франк с 6%. Сборът на процентите 

надхвърля 100, тъй като на графиката (както и на фиг. 2 по-долу), са представени данни за 

търговията на валутни двойки и поради тази причина общият сбор на всички дялове на всич-

ки валутни двойки е 200%, а не 100%.
3
 

Какво показва картината за 2019 година? На фиг. 2 е представен анализ на данните от 

статистиката, поддържана от БМР. 

 

 

Фиг. 2. Разпределението на водещите валути в света в проценти според присъст-

вието им на международните финансови пазари през 2019 година (на нетна база, 

процентен дял от средния дневен оборот към м. април). Източник: BIS, Triennial 

Report, 2019 

 

Динамиката на дяловете на отделните валути по-подробно е представена в Приложение 

№1 на дисертационния труд. 

Информацията за водещите валутни двойки показва, че както през 2010 година, така и 

към м. април 2019 година доминира търговията между щатския долар и еврото, японската 

йена и британската лира (Фиг. 3). Прави впечатление обаче че и при трите валутни двойки се 

наблюдава спад на дела им от общия обем на търгувани двойки. 

 

 

 

                                                 
3
 Вж. BIS, Triennial Report, 2016, достъпен на https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm 
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Фиг. 3. Трите водещи валутни двойки в света, процентен дял в световната търговия 

на валутни двойки, 2004-2019 година. Източник: BIS, Triennial Report, 2019 

 

Основни участници на валутния пазар са водещите международни банкови групи в 

света, разпрострели клоновите си мрежи на различни континенти. Те са основните източни-

ци на търсене и предлагане на различните видове валутни сделки.  

На валутния пазар отделно участват и централните банки на всички държави по света. 

Те са особен тип субекти, които, поради това че извършват операциите тайно, внасят значи-

телна волатилност на валутния пазар. Освен това, те, за разлика от всички останали участни-

ци, не са на пазара с цел просто реализиране на икономическа изгода, а за прокарване на 

държавната политика на страните, в които са по линия на равнището на валутните курсове на 

местните валути. Действията на някои участници обаче могат да повлияят върху ефектите от 

действията на централните банки. Такива са хедж фондовете, някои от които работят със 

значими, по своята парична стойност, портфейли от различни ценни книжа, включително и 

деривати. Поради това разполагат с възможност дори да атакуват равнището на валутните 

курсове на определени държави, с цел реализиране на печалба от спекулацията. 

На следващо място по значимост са по-малките регионални и ограничени, в рамките 

на пазарите на отделни държави, търговски банки. До валутния пазар имат достъп и други 

институционални инвеститори като хедж фондове, инвестиционни посредници и др. На пос-

ледно място, но не и по важност, са индивидуалните инвеститори - отделни лица, които са на 

пазара с цел реализиране на печалба от осъществяването на арбитражни сделки.  

 Основното разделение на участниците на валутния, а и на финансовия пазар, като ця-

ло, е на клиенти и посредници.  

Глобалният финансов пазар функционира непрекъснато, но на практика децентрали-

зирано – всеки център на търговия има своите правила и участниците трябва да ги следват. 

Както стана ясно, възможността за извършването на арбитраж е в основата на мотивите за 

участие на международните финансови пазари. 
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4. Възможностите за арбитраж – основен мотив за участие на валутния пазар 

 

Арбитражът представлява съвкупност от действия, чиято цел е реализирането на без-

рискова печалба от разликата, която се наблюдава в цената на еднородни активи на различни 

места и/или по различно време. 

Международните финансови пазари са децентрализирани и е възможно на отделните 

центрове за търговия да се наблюдават различни котировки на една и съща валутна двойка. 

Тези разлики обикновено са много малки, но имат огромно значение, когато става дума за 

огромни обеми. Големите участници на финансовите пазари в лицето на търговски банки, 

хедж фондовете и останалите институционални инвеститори, на практика, могат сериозно да 

повлияят върху стабилността на определени пазари и/или курсове на валути. Поради тази 

причина държавите се стремят да регулират възможностите за свободно извършване на ар-

битраж. Това става посредством налагането на съвкупност от различни видове ограничения, 

които могат да се разграничат на два основни вида - икономически и административни. Ико-

номическите ограничения са свързани, освен с действията на правителствата, и с обективни-

те икономически реалности. Така например, прехвърлянето на банков път на големи суми 

пари предполага и плащането на такси за преводите. Съхранението на парите също изисква 

определени условия – наличието на изградени скъпи съоръжения за целта – трезори и специ-

ални каси, осигуряване на инкасо и охрана, а това е дейност, съпътствана с немалки разходи. 

Тези разходи намаляват печалбата от физическата търговия с валути. Административните 

ограничения пред арбитража се налагат от държавата, за да се контролира и ограничава тази 

дейност. Административните ограничения могат да бъдат най-разнообразни. Въвеждането на 

т. нар. капиталови контроли, което се наблюдаваше в съседна Гърция през 2015 г. във връзка 

с финансовата криза в тази страна, са пример за това – физическите и юридическите лица в 

страната нямаха възможност да разполагат изцяло със средствата си по банковите си сметки, 

така че дейности, като изтеглянето на евро и обръщането му в други валути, бяха ограниче-

ни. 

Когато деривативни сделки се сключват с цел избягване на риска от ценови, курсови 

или лихвени промени на два пазара, се говори за покрит арбитраж. Тази техника е предпочи-

тана от икономическите субекти, които избягват риска.  

Непокритият арбитраж представлява сключването на срочна сделка, например: отк-

риването на депозит в банка в чужбина във валута, различна от националната за дадения су-

бект и непокриването му с фючърсна или форуърдна продажба на олихвения депозит на 

срочния пазар с очакването, че равнището на спот курса на съответната валута към нацио-

налната в деня на изтичането на депозита ще е по-висок от форуърдния курс, наличен към 

момента на откриването на депозита. Вероятността това да се случи не е стопроцентова и, 
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следователно, шансът спекулантът да реализира загуба в резултат на противоположно на 

очакванията му движение на валутния курс, е на лице.  

В контекста на гореказаното би било коректно да се твърди, че развитието на пазара 

на деривативни инструменти се дължи, в немалка степен, именно на активността на спеку-

лантите. Като положителен ефект от тяхното участие на пазара може да се посочи не само 

разширяването му откъм видове деривативни инструменти, но и от гледна точка на насища-

нето му с ликвидност, което в някои случаи, може да го прави относително по-стабилен на 

ценови колебания. 

Огромните възможности за реализиране на печалба, повече или по-малко рискова, 

обуславят и ежегодното нарастване на оборотите на пазара на деривативни инструменти, 

видно от статистиката на Банката за международни разплащания в Базел (Bank of Internation-

al Settlements, BIS), Швейцария.  

Основна трудност, свързана с търговията и използването на деривативните инстру-

менти е това, че тяхната стойност е в зависимост от стойността на актива, който стои в осно-

вата им. Оттук произтича и високата степен на риск при прогнозирането на динамиката на 

цените на деривативните инструменти. Това, в особена степен, важи за тези видове деривати, 

които се търгуват извънборсово, поради факта, че техните характеристики много често се 

структурират за целите на конкретни сделки и не подлежат на стандартизация, оттам и на на 

стандартно оценяване.  

Основните фактори, които оказват влияние върху волатилността на цените на дерива-

тивните инструменти са времето, за което матурират, цената на съхраняване на активите, ко-

ито стоят в основата им и равнището на лихвените проценти. Тези фактори усложняват 

прогнозирането на това доколко цената на деривативния инструмент ще се доближи до цена-

та на актива, който е в основата му. В множество случаи става така че, поради различни при-

чини, имащи отношение към търсенето и предлагането на самия деривативен инструмент, 

неговата цена се отдалечава значително от динамика на цената на актива, който стои в осно-

вата му, като дори може изцяло да се отклони от нейните движения.
4 

 През последните 20 години станахме свидетели на удивителни промени както във фи-

нансовия, така също и в технологичния свят. Особено динамично се развиха интернет техно-

логиите. За наблюдаващия промените във финансовата сфера със сигурност е направило 

впечатление, че финансовата революция едва ли би била възможна без успоредно протича-

щото развитие и напредъка в областта на електронните технологии. 

 Едни от най-мощните инструменти, на които разчитат съвременните пазари са разп-

ространението на ценовата информация по цял свят, на технологичното удобство за непре-

късната комуникация между търговците, на съществуването на мощни сървърни системи и 

облачни услуги, на модерния и непрекъснато подобряван софтуер за анализи, както и на от-

                                                 
4
 Chen, J. Derivatives. Available at: https://www.investopedia.com/terms/d/derivative.asp, retrieved on 18 Jan 2019 

https://www.investopedia.com/terms/d/derivative.asp
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лично подготвените, много добре познаващи и боравещи с възможностите на тези инстру-

менти брокери. 

 В крайна сметка обаче независимо как се развива настоящата реалност, два факта са 

категорично верни. На първо място, като се има предвид, че пазарните темпове са в една ви-

сока волатилност, непрекъснато се търсят подходящи финансови инструменти, с чиято по-

мощ е възможно финансовият риск да бъде подложен, в някаква определна степен, на конт-

рол.  

Вторият факт е, че съвременните финансови институции, благодарение на развитите 

технологии, могат да създадат и сигурни инструменти за намаляване на риска до степен на 

неутрализиране. 

 Основавайки се на този фундамент, възниква една нова структура в икономиката, на-

речена финансов инженеринг. 

 

5. Финансов инженеринг 

 

 Финансовият инженеринг предлага най-различни алтернативи дори и когато няма 

опасност от неуспех, но най-ясно силата му се разкрива, когато има наличие на риск.  

Дефинициите за риск в литературата са многобройни, но, като цяло, икономическата 

общност се е спряла на тази, че рискът всъщност означава възможност за повече от един из-

ход на дадено събитие. Задължително тук трябва да се отбележи, че възможните изходи не са 

само позитивни, те включват и негативните изходи.  

Финансовият инженеринг, обикновено, се използва от институционалните инвестито-

ри. Причините за това са няколко. На първо място дериватите и стратегиите, свързани с тях, 

са изключително сложни за изчисления. Инвеститор, физическо лице, който не е математик, 

трудно може да се справи с тях. Следователно му е необходим аналитичен софтуер – добър и 

скъп. Това е втората причина, поради която този инвеститор трудно може да се възползва от 

възможностите, които дава финансовият инженеринг. Разбира се, с помощта на съвременни-

те електронни таблици, като програмния продукт на Microsoft office “Excel”, човек сам би 

могъл да проектира една или друга стратегия. 

Използването на деривати при прилагане на ливъридж прави възможно това, че малко 

движение в цената на базовия актив да може да доведе до голяма разлика в стойността на де-

ривата.
5
 Изпозлването на деривативни инстументи, разбира се, е свързано с прилагането на 

спекулация, но също така дават възможност за реализиране на безрискова печалба.
6
  

                                                 
5
 Shirreff, David (2004). "Derivatives and leverage". Dealing With Financial Risk. The Economist. p. 23. 

Retrieved September 14, 2011. ISBN 978-1-57660-162-4 
6
 Hull, John C. (2014). "Options, Futures, and Other Derivatives (9th Edition)", Pearson, pp. 16–17. ISBN 0133456315 

https://books.google.com/books?id=mwirEO_f1DkC
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-57660-162-4
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0133456315
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Както показва тяхното наименование, дериватите са производни ценни книжа, т.е. це-

ните им се определят от цените на други, базови по отношение на тях, ценни книжа или дру-

ги активи. Понятието “деривати” обхваща голям брой финансови инструменти, чиято стой-

ност се основава пряко или косвено на цените на ценните книжа, стоките, паричните средст-

ва или други външни променливи.  

Такива са форуърдните сделки, опциите, суаповите сделки, фючърси, кредитните де-

ривати, варантите. Тъй като казахме вече, че доходността на дериватите зависи от цените на 

други активи, то те се наричат още и условни бъдещи права или претенции. Поради факта, че 

стойността им зависи от стойността на други инструменти, дериватите могат да бъдат изпол-

звани като мощни средства както за хеджиране, така и за спекулации
7
. 

 Важна причина, поради която деривативните инструменти добиват популярност и 

бурно развитие по отношение на обемите за търговия е, че рискът при производните инстру-

менти е значително по-малък, отколкото при основните средства за кредитиране, банките 

обикновено отделят много по-малко количество капитал за обезпечаване. 

Немаловажно за деривативните инструменти са изискванията за наличие на капитал. 

Задължението за капиталово обезпечение е част от общите изисквания за който и да е от ек-

вивалентните продукти на балансовия отчет и това е една от причините за предпочитанието 

на банките към производните като по-привлекателни средства за контролиране както на рис-

ка за самите тях, така и на риска, заплашващ техните клиенти. 

Друга причина е тяхната гъвкавост и многоликост. Не е чудно, че производните про-

дукти са се превърнали във водещи инструменти на финансовия инженеринг. 

 Деривативните инструметни се развиват особено в контекста на срочната търговия с 

валути и стоки. По своята същност, най-общо казано, тази търговия представлява съвкупност 

от сделки за покупка или продажба на валути или стоки с дата на изпълнение или вальор в 

бъдещето. Нейните корени могат да се търсят във времето преди Първата световна война, 

когато сделките са се сключвали с условие на доставка в средата или в края на календарния 

месец.
8
  

Срочната търговия получава особено силен тласък от началото на 70-те години на ХХ 

век насам. Това може да се обясни с действието на два основни фактора. Първо, разпадането 

на Бретън-Уудската система, което води до преминаването на всички държави по света към 

различни вариации на плаващи валутнокурсови режими.  

Вторият фактор е постепенното развитие на информационните технологии, което, в 

синхрон с действието на първия фактор, допринася за създаването на практически безбройни 

възможности за различни варианти на срочни деривативни сделки. Отпадането на златния 

стандарт и въвеждането на плаващи валутнокурсови режими неизбежно и логично води до 

                                                 
7
 Боди, Зви, Алекс Кейнс, Алън Маркъс. Инвестиции. София, Натурела, 2001, с.502. 

8
Стоименов, М., Тодорова, В. Финанси на международната търговия. София, УНСС, 2013 
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появата на волатилност на международните валутни пазари, невиждана дотогава. Тази вола-

тилност се пренася и върху стоковите пазари - спот и срочен, тъй като всички основни суро-

вини в света се търгуват в световни валути, на първо място в щатски долари. 

Динамиката на цените им се засилва неимоверно поради липсата на реална обезпече-

ност както на долара, така и на останалите валути. Несигурността на тези пазари също нарас-

тва неимоверно и това се отразява в повишената волатилност на всички цени, които се прос-

ледяват на тях.  

В допълнение към казаното до тук трябва да се отчете и още един значим фактор, 

който внася допълнителна несигурност на пазарите, валутни и стокови. Този фактор е ма-

щабната структурна промяна, която настъпва през 70-те години на миналия век в геополити-

чески план и има отношение предимно към политическата и икономическа самостоятелност 

на държавите от Близкия Изток и Северна Африка (Магреб). Тези държави притежават ос-

новната част от залежите на суров петрол в света и, обединявайки се в Организацията на 

страните-износители на петрол (ОПЕК), започват да диктуват ценовото равнище на тази 

структуроопределяща суровина за всяка една икономика. В резултат на това в началото на 

70-те години на ХХ в. световната икономика претърпява първия петролен шок, когато цената 

на тази суровина се увеличава няколко пъти в рамките на изключително кратко време. Отто-

гава волатилността на цената на петрола постепенно бива овладяна, но все пак динамиката в 

дългосрочен план си остава значима. Сътресенията на пазара на суров петрол имат многоп-

ластови отражения върху икономиките както на страните-вносители, така и на страните-

износители на суровината. Тъй като тя е структуроопределяща за цели ключови отрасли, 

нейната динамика се транслира в динамика на множество стоки и услуги и в крайна сметка 

води до появата на инфлация и свързаното с нея обезценяване на отделните валути. Налага 

се държавите да изработват цялостни политики, насочени към овладяването на петролните 

шокове, за да минимизират появата на крайно неблагоприятните ефекти върху икономиките 

си.  

Отделно фирмите като самостоятелни икономически субекти започват активно да 

търсят начини да хеджират множеството рискове - валутни, стокови, ликвидни, лихвени, 

кредитни, които следват от засилената динамика на стоковите и на валутните пазари. Тези 

усилия дават тласък на появата на разнообразни срочни инструменти, целящи извършване на 

арбитражни операции и бързото разрастване на оборотите в тях.  

Участниците на пазара бързо осъзнават, че волатилността носи със себе си не само 

увеличен риск, но и увеличени възможности за реализиране на печалба. Така, постепенно се 

формират и двата основни типа участници, от гледна точка на мотивите им за присъствие на 

пазара и тяхното поведение, а именно - рисковоизбягващите и спекулантите.  

Първата категория извършват деривативни сделки с цел да управляват риска, асоци-

иран с различните видове други сделки, които сключват, например - външнотърговските. 
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При външнотърговските сделки значението на управлението на риска е подчертано многоас-

пектно. Рискът се проявява на всички равнища и вероятността да се материализира е относи-

телно висока поради динамиката както на валутните курсове, така и на цените на стоките. 

Така например, при всяка една външнотърговска сделки поне за една от страните по нея ва-

лутният риск е важен фактор. За покриването му се прилагат най-различни техники, но една 

от водещите е свързана със сключването на деривативни сделки, като по този начин страна-

та, която встъпва в тях да се подсигури срещу негативно за нея движение на курса на съот-

ветната валута.  

Отделно, във външнотърговските сделки силно се проявява ценовият риск или рискът 

цената на актива, обект на сделката, рязко да се промени, докато настъпи времето за доствка-

та. С цел този риск да бъде минимизиран, се сключват деривативни сделки, чиято основа е 

цената на съответната стока или суровина, като целта е тази цена да бъде “заключена” за 

промени. По този начин се постига висока степен на предвидимост на паричните потоци за 

фирмите, които сключват подобни сделки. Това улеснява планирането и управлението на 

свободните средства от тяхна страна.  

 Изводи по първа глава: 

• Особеностите на финансовия пазар у нас се предопределя, до голяма степен, от 

факта, че България е член на Европейския съюз.  

• Дериватите са гъвкав финансов инструмент, който дава възможност да се раз-

решават оперативно проблеми, които са свързани с настъпващите промени в организацията 

и са наложителни във връзка с процеса на адаптацията й. 

• В България класически деривативни инструменти, каквито са опциите, суапите 

и други, се прилагат все още инцидентно и силно ограничено. 

• Развитието на пазара на деривативни инструменти, в немалка степен, се дължи 

на активността на спекулантите. 

 

 ГЛАВА ВТОРА. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ДЕРИВАТИВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

 

1. Критерии и подходи за класифициране 

 

Разнообразието от деривативни инструменти е голямо, но всички те биха могли да се 

категоризират в няколко основи типа. Дериватите са договори между две страни, които оп-

ределят условията (особено датите, произтичащите стойности и определенията на основните 
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променливи, договорните задължения на страните и условната сума), при които плащанията 

трябва да се извършват между страните.
9
 

Типологията на дериватите може да се дефинира по различни критерии, но основните 

са два. От една страна, според начина, по който се извършва търговията на самите инст-

рументи, от друга – според тяхната същност.  

 Търговията с деривативни инструменти е силно дерегулирана особено през двете де-

сетилетия преди началото на последната глобална финансова икономическа криза, както по-

сочва Матеев “в центъра на вниманието се поставя все по настойчиво проблемът за необхо-

димостта от хармонично съчетаване между естествените и социалните регулатори на пазар-

ната икономика.”
10

  

 От гледна точка на начина, по който се търгуват, дериватите биват борсово търгувани 

и такива, които се предлагат на извънборсовия пазар. Поради спецификата на търговията на 

тези два пазара рисковите профили на отделните видове деривати са различни. Най-общо 

може да се каже, че дериватите, които се търгуват извънборсово, се характеризират с отно-

сително по-голям риск за инвеститорите, в сравнени с тези, които се търгуват на организира-

ни пазари, т.е. на борси.  

Както беше вече казано в увода на настоящото изследване, в неговите рамки се спи-

рам на основните видове деривати, търгувани на организирани пазари. Това се налага поради 

обстоятелството, че се разполага с много по-голям обем информация за тях, в сравнение с 

търгуваните извънборсово.  Важно е да се каже, че дериватите притежават разнообраз-

ни функции и приложения, и те зависят от конкретния тип дериват. Така някои деривати мо-

гат да се използват за осъществяване на спекулативни сделки като се залага на бъдещата це-

на на даден актив, докато други се използват за хеджиране на рискове. 

Могат да се идентифицират няколко отделни основни видове деривати: 

 форуърди 

 фючърси 

 опции 

 суапови сделки 

 кредитни деривати 

 ипотечни деривати (деривати, основаващи се на ипотека - mortgage-backed security) 

 варанти 

 

                                                 
9
 Hull, John C. (2006). Options, Futures and another Derivatives (6 th ed.). New Jersey: Prentice Hall. 

ISBN 9780131499089. 
10

 Матеев, Г. Кризата 2007-2008 - причини и последици. Критиката на неокласическия икономикс в светлината 

на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 година. Сборник с доклади от национална научна 

годишна кръгла маса 24.06.2016 г. Варна, Наука и икономика ИУ, с. 232-239 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
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2.Форуърдни и фючърсни сделки 

 

Форуърдът представлява сделка, която се сключва на дадена дата, но чието реално 

изпълнение е предвидено за друга дата в бъдещето. Валутният курс или цената, по която ще 

стане размяната на датата в бъдещето, е известна към момента на сключването на сделката и 

за двете страни по нея, но на практика изпълнението й се извършва на договорената за целта 

бъдещата дата - вальор.  

Под форуърдна цена или форуърден курс се разбира всяка цена или курс, който е ва-

лиден за дата, по-далечна от два работни дни от настоящия момент. Характерното за фору-

ърдните сделки е, че те се търгуват на извънборсовия пазар. Пазарът на форуърдни контрак-

ти е огромен по обем, тъй като най-големите корпорации в света участват на него с цел да 

хеджират валутните и лихвените си рискове. Основни играчи са търговските банки, които 

участват с големи обеми. Поради липсата на прозрачност за детайлите на форуърдните конт-

ракти, точна оценка на размера на този пазар е трудно да се направи. Това, че пазарът е ог-

ромен, както и че не е регулиран, води до повишен риск от появата на каскада от фалити при 

сбъдване на най-лошите сценарии.  

За форуърдните контракти с нестандартни срокове (прости форуърди) е характерна 

по-голяма гъвкавост от предходния тип, тъй като вальорите им се определят съобразно пот-

ребностите на конкретния клиент и не са обвързани с определени дати. Курсът на сделката 

също се договаря специално и при тези сделки банките обикновено включват застраховател-

ни премии, за да покрият частично загубите си при неблагоприятно развитие за тях на валут-

ния пазар.  

Гъвкавите форуърдни контракти дават възможност на лицето, което купува валутата 

да я получи фактически на вальор, който то определя в рамките на предварително зададен 

диапазон от време. Често пъти този диапазон обхваща последните десет дни преди изтичане-

то на срока на гъвкавия форуърд. Този тип сделки са подходящи за покриване на открити по-

зиции по външнотърговски сделки, плащанията, по които са обвързани с различни, странич-

ни за форуърда, условия, като например доставката на стока.  

Когато е известно, че плащане в бъдещето предстои, но датата му е трудно определи-

ма и може да настъпи в рамките на широк диапазон от време, предпочитан инструмент ста-

ват опционните форуърдни контракти, или както още са известни - форуърдните опции. Ди-

апазонът от време се нарича опционен период и може да трае от няколко седмици до повече 

от половин година. При този тип контракти банките задават котировки по опционни форуър-

ди, а клиентът има възножмост да заплати по тях цялата сума или част от нея.    

Освен гореизброените видове в практиката съществуват и други разновидности на 

форуърдните сделки, като форуърд коридор, форуърд с участие, брейк форуърд. Те се изпол-

зват при специфични обстоятелства, като общото между всички тях е извънборсовия им ха-
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рактер и прилагането на форуърдни котировки с различна степен на свобода при определя-

нето на датата на изпълнение и конкретния курс на сделката. 

Както стана ясно до момента, равнището на форуърдния курс има огромно значение 

за участниците на пазара. Как се определя той? В теоретичен план това става, като се отчита 

спот курса към момента на сключването на форуърдната сделка и равнищата на лихвените 

проценти за двете валути, които участват нея.
11

  

Форуърдният курс, от своя страна, бива два вида - курс купува и курс продава. Тези 

два отделни курса отразяват действията, които банките предприемат, за да осигурят същест-

вуването им. Когато даден клиент поиска да сключи сделка за форуърдна покупка на валута 

с банката, тя трябва да осигури определеното количество от тази валута за договорения с 

клиента вальор на сделката. За целта тя извършва следната поредица от операции: 

 взема на заем средства;   

 закупува с тях даденото количество валута на спот пазара, което й е необходи-

мо за форуърдната сделка и  

 прави депозит на сумата в тази валута, като на края на периода на депозита по-

лучава лихва.  

Същевременно обаче, тъй като средствата, с които е закупила валутата, за взети на за-

ем, тя дължи лихва по него.  

 Тази основна слабост на простите форуърдни сделки във времето е станала една от 

причините за търсенето на други, по-гъвкави, решения за отделните играчи на пазара. Тези 

решения са насочени, на първо място, към намаляване на риска, свързан с необходимостта от 

задължително изпълнение на форуърдната сделка. Такива сделки са например различните 

видове опции - форуърдна и валутна. При първия вид сетълмънтът не е обвързан с конкретно 

определена дата, а може да бъде избран от държателя на опцията в рамките на предварител-

но определен диапазон от време. Това, до известна степен, разрешава проблема, който въз-

никва при прилагането на простия форуърд от разминаването на вальора му с датата на реал-

ната доставка на стока, плащането за която се подсигурява с форуърда. Все пак, форуърдната 

опция не дава пълна гъвкавост за отказ от изпълнението на сделката, което може да се окаже 

най-удачното решение при крайно резки промени на спот цената на актива, обект на опция-

та. 

 

3. Опционни сделки 

 

 Валутната опция дава възможност на притежателя си да се откаже от изпълнението й, 

ако прецени, че за него би било по-доходно да я остави да изтече и да закупи или продаде 
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валутата, обект на опцията, на спот пазара. От тази гледна точка валутните опции предлагат 

значителна гъвкавост за държателите си.  

 Защо тогава толкова много корпорации и търговски банки продължават да участват 

на нерегулирания, непрозрачен и негъвкав пазар на форуърдни контракти? Отговорът трябва 

да се търси именно в самия характер на форуърдните сделки и в особеностите на начина, по 

който те се търгуват. Големите корпорации и търговските банки, в много случаи, имат пот-

ребности от сключване на сделки, които трудно подлежат на стандартизация, както по отно-

шение на обема, така и по отношение на останалите параметри. Нерегулираният извънборсов 

пазар на форуърди отговаря на тези техни нужди. На подобен пазар такива участници имат 

възможност да преговарят помежду си и да договарят условия на сделки, които в най-голяма 

степен да отговарят на нуждите им в конкретния момент.  

 Фючърсите или фючърсните контракти, са най-често срещаният тип деривати. Също 

като форуърдните сделки, те представляват споразумения между две страни за продажбата 

на актив на цена, която е договорена предварително. Този тип деривати се различават от фо-

руърдите по това, че се търгуват на организираните пазари. Целта на използването на фю-

чърси обикновено е хеджиране на рисковете, които възникват през определен период от вре-

ме.  

 Опциите са друг вид деривати, често използван от инвеститорите. По своята същност 

те имат форуърден характер, т. е. вальорите им, датите им на изпълнение са в бъдещето, а 

цената, по която ще стане самото изпълнение, е известна в момента на скючването на самите 

сделки. Характерно за опциите е, че те дават правото, но не и задължението, на притежателя 

си да ги упражни.
12

 В случай, че той се откаже, губи премията, която заплаща, за да прите-

жава опцията.  

Днес много опции се създават в стандартизирана форма и се търгуват чрез клиринго-

ви къщи на борси за регулирани опции, докато други опции се формират като двустранни, 

персонализирани договори между един купувач и продавач, но също има нарастваща тен-

денция за стандартизирането им, в зависимост от редица правила. Опциите са част от по-

голям клас финансови инструменти, известни като деривативни продукти или просто дери-

вати.
13

 

 

4.Лихвени и валутни суапи 

 

                                                 

12
 Вж. Илиев, Ив. и др. Международни финанси. Варна, Наука и икономика, ИУ, 2010, с. 100 

13
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https://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_Myers
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 Следващият основен вид деривати са суаповите сделки. Суапът (от англиски език „ 

swap” - “размяна”, “замяна”) представлява размяна на финансов актив, изразен в една валута, 

във финасов актив, изразен в друга валута.
14

 

Тези контракти най-често се използват, когато две страни се споразумяват да търгуват 

помежду си условия по кредитни сделки. Наличието на различни равнища на лихвени про-

центи, степен на риск и други мотиви са причината инвеститорите да търсят форми на прех-

върляне на капитали между различни страни и валути в търсене на по-висок доход. Както 

беше споменато, суаповите сделки се извършват както на валутните, така и на финансовите 

пазари.  

Двата основни вида суапови сделки на валутния пазар са валутният суап (currency 

swap) и суапът на валутния пазар (FX swap).  

Оттук може да се направи изводът, че интересът към суаповите сделки нараства ос-

новно поради търсенето на оптимални решения за управление на риска от страна на участ-

ниците на пазара. Именно този тип деривативни инструменти предоставя значителна гъвка-

вост, която дава възможност на икономическите субекти да управляват по-ефективно риско-

вете, свързани с дейността им. 

Суапът на валутния пазар или форекс суапът от своя страна представлява сделка за 

размяна на суми в две различни валути на дата по курс, който е уговорен между страните 

при сключването на сделката и обратната размяна на същите суми валути на някаква по-

късна дата и по курс, който също е договорен при сключването на сделката.
15

 Следователно 

форекс суапът обединява две противоположни сделки, но с различни вальори. Вариантите в 

това отношение са форкес суап “спот/форуърд” и форекс суап “форуърд/форуърд”.  

 Суап лихвеният процент се изчислява от брокерите по следната формула: 

 

Неговото приложение може да се представи със следния пример: американска фирма 

се е финансирала чрез емисия на облигации на стойност 100 000 EUR при фиксирана лихва 

от 4,4853% на европейския капиталов пазар. Матюритетът на облигацията е 3 години. Фир-

мата иска да суапира (размени) своя дълг в USD също при фиксирана лихва. За тази цел се 

обръща към търговска банка. Банката изчислява суаповия процент на базата на лихвените 

проценти с нулев купон в двете валути.  

Лихвените проценти с нулев купон в Евро зоната към настоящия момент са дадени в 

таблица по-долу. 
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години 1 2 3 

EUR 4% 4,25% 4,50% 

 

Лихвените проценти с нулев купон за USD са: 

 

години 1 2 3 

USD 5,50% 5,75% 5,90% 

 

Суап лихвеният процент за паричните потоци в EUR е изчислен по следния начин: 

 

Суап лихвения процент в USD е изчислен по формулата като : 

 

Въз основа на изчислените суап проценти и spot курса, който е EUR/USD - 1,3300 се 

осъществява изчисляването на еквивалентните парични потоци, които ще бъдат разменяни 

през различните периоди.
16

 

 

5. Кредитни и ипотечни деривати 

 

 Кредитните деривати са следващият често използван вид деривати и представляват 

кредити, които се продават на спекуланти с отбив от реалната им стойност. Целта на използ-

ването на тези деривати от кредиторите е генерирането на средства, които да бъдат използ-

вани за последващо отдаване на заем. Източникът на средствата произтича от продажбата на 

кредитите с отбив, като с получените пари продавачът дава нови, в най-добрия случай по-

доходоносни заеми. Би могло да се каже, че кредитните деривати са инструмент за размяна 

на скромна по размер възвращаемост срещу по-нисък риск и по-голяма ликвидност.  
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Ипотечните деривати представляват друга голяма група деривативни инструменти, за 

които общото е, че се основават на ипотеки. Посредством използването на тези инвестици-

онни инструменти се постигат различни профили от гледна точка на рисковост и размер на 

лихвения процент, базирани на пулове от ипотеки.
17

 Търговията именно с този тип деривати 

според редица автори е в основата на последната мащабна глобална финансова и икономи-

ческа криза. Какво представлява в най-общ план механизма, по който функционира пазара на 

ипотечни деривати? На първо място, кредитоспособни институции (предимно инвестицион-

ни банки в САЩ, където този пазар е най-развит) купуват множество отделни ипотеки от 

кредитори на бенефициентите по ипотечни кредити. След това тези институции „пакетират“, 

обособяват всички купени от тях ипотеки в един или повече пулове, като на практика по този 

начин ги агрегират. Следващата стъпка е пуловете да бъдат продадени на части под формата 

на ипотечни деривати на инвеститори и/ или да бъдат листнати на фондови борси с цел осъ-

ществяването на такива продажби.  

Освен този риск, ипотечните деривати носят другите два големи риска, характерни за 

всички видове облигации – лихвен и кредитен риск. Тези два риска са пряко свързани с рис-

ка, отнасящ се до размера на паричните потоци. Когато лихвените проценти спадат, рискът 

от предплащане на ипотеките се увеличава, тъй като за бенефициентите по ипотечните кре-

дити става относително по-лесно осъществяването на рефинансиране от друг кредитор при 

по-добри условия.  

Обезпечените дългови облигации (collateralized debt obligations, CDOs) и обезпечените 

ипотечни облигации (collateralized mortgage obligations, CMOs) на практика представляват 

разновидности на ипотечните облигации.
18

 

 Трябва да се подчертае, че използването на деривати има смисъл само при условие, че 

инвеститорът напълно разбира тяхната същност и следователно рисковете, свързани с тях.  

 Варантът е ценна книга, даваща право, но не задължава своя притежател да закупи 

определен брой акции на емитента, който го е издал, по фиксирана цена в рамките на опре-

делен период от време. Варантът е вид колопция, която дава право на притежателя му да за-

купи от емитента на опцията базовия актив при определени в опцията условия.
19

. Често ва-

рантите се издават заедно с облигации. Причината, е че, тъй като варантите се дават безплат-

но към облигациите, то облигациите стават по-атрактивни за инвеститорите. Естествено в 
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 Въпросът за същността на ипотечните деривати е разгледан в критичен план в Definition of Mortgage 

Securities, достъпен на адрес: https://homeguides.sfgate.com/definition-mortgage-derivatives-6617.html, на 4.09.2019  
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замяна на това, облигационерите получат по-нисък купон или заплащат по-висока цена за 

облигацията.
20

 

 Варантът в голяма степен притежава характеристики на кол опция. Съществена раз-

лика между варантът и кол опцията е, че емитентът на варантите и на акциите, върху които 

те са издадени, е една и съща компания. Типичните опции се издават от трета страна, а не от 

компанията, чиито акции са базов актив.  

Втора важна особеност е, че при упражняването на варантите се получава т.нар. “раз-

водняване” на капитала, докато при класическата кол опция, “разводняване” просто няма как 

да се случи.  

Третата разлика е, че опциите са стандартизирани контракти, които се търгуват на 

борси за деривати, докато вторичната търговия на варантите се извършва на фондовите бор-

си, а може и на извънборсовите пазари. На българския фондов пазар първият емитент, който 

пусна такъв деривативен продукт беше дружеството “Енемона”АД в края на 2009 година. 

 Варантите обикновено намират приложение при млади и бързорастящи компании, за 

да направят облигациите или привилигированите им акции по атрактивни за инвеститорите. 

Причината е проста, облигациите на такива нови компании обикновено се свързват от инвес-

титорите с голяма доза несигурност и в този случай компанията емитент би трябвало да даде 

висок лихвен купон или много ниска цена на своите облигации. Ако ги обвърже с варанти, то 

в този случай варантът играе ролята на “подсладител” и инвеститорите биха били склонни на 

по-малък лихвен купон или по-висока цена на облигациите. 

 

6.  Индексни деривативни инструменти 

 

Друг вид деривативни инструменти са тези, които са базирани на различни видове 

индекси. Рисковият профил и, следователно, доходността на отделните видове деривати, ос-

новаващи се на индекси, се предопределят от особеностите на конкретните индекси. Същес-

твува голямо многообразие от индекси. Те показват тенденциите на определен пазар или на 

даден сегмент от него, като измерват различни видове променливи. Може би най-често упот-

ребяваният индекс, в различните видове икономически и финансови анализи, е индексът на 

потребителските цени, който показва равнището на инфлация в рамките на дадена икономи-

ка. Доходността на множество както деривативни, така и прости финансови инструменти, е 

обвързана с този вид основен индекс. Така например, в редица случаи размерът на купонните 

плащания по различните видове облигации е обвързан с движението на индекса на потреби-

телските цени за определена икономика. Лихвените проценти по кредитите също са обвърза-

ни с изменението на този индекс. Сконтовите проценти по различни видове сделки каквито 
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са факторинговите и форфетинговите сделки, също имат обвързаност с равнището на индек-

са на потребителските цени.  

С течение на времето пазарните участници установяват значимите ползи от използва-

нето на индекси и това постепенно води до появата на множество нови видове индекси, как-

то и на подвидове на съществуващите. Затова към настоящия момент може да се говори за 

класификации на индексите от гледна точка на обхвата на информацията, която те носят.  

Първото и основно разделение на индексите е на широки и тесни.  

Широки са тези индекси, които представят информация за състоянието на целия пазар 

в дадена икономическа система или за голяма, значима, част от нея. За да бъде един индекс 

широк, той трябва да обхваща в себе си данни за цените на книжата на фирми от различни 

икономически сектори или за лидерите в дадени сектори, така че неговата динамика да пред-

ставя тенденциите на макроикономическо равнище.  

Обратно, един индекс се счита за тесен, когато отразява информацията само от даден, 

тесен, икономически сегмент и/или се състои от информация за цените на книжата на много 

малък брой публични компании, което не дава възможност информацията от него да се счита 

за представителна за макроикономическата система и има значение само за определения сек-

тор, когото представлява. 

Това в коя от двете категории – широк или тесен – попада даден индекс, има огромно 

значение за успеха на начините, по които се използва информацията, която той предоставя. 

Важно е да се подчертае, че различните видове деривативни инструменти, които се основа-

ват на индекси, естествено притежават характеристиките на съответните индекси. Динамика-

та на техните цени, както и степента на волатилност, която се наблюдава при тях, отразява 

динамиката и волатилността на цените на ценните книжа, които стоят в основата на индекса, 

на който тези деривативни инструменти, от своя страна, се основават. Именно това обуславя 

голямата значимост, която притежава задълбоченото познаване на особеностите на индекси-

те, върху които се изграждат отделните деривативни инструменти, за успеха на търговията с 

последните. Пазарът на деривативни инструменти, основаващи се на индекси, е неразривно 

свързан с поведението както на самите индекси, така и, естествено, на цените на ценните 

книжа на компаниите-емитенти и, следователно отразява, макар и косвено, положението на 

пазара, на който оперират тези компании. Този пазар, от своя страна, функционира в рамките 

на определена макросреда, която задава конюнктурата за работа.  

Едно от най-явните проявления на значението на тази конюнктура върху оценката на 

пазара за стойността на ценните книги на отделните компании, се материализира във вида на 

рейтинга, който рейтинговите агенции поставят първо на дадена държава, и, оттам – задават 

рамките за рейтингите на всички компании, които функционират на нейната територия.  

Както е добре известно, по установените правила за формирането на рейтингите на 

компаниите, последните не могат да получават такива, които са по-високи по стойност от 
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тези на държавата, в която оперират. Това, от една страна, е обяснимо и правилно. Състояни-

ето на пазарната конюнктура в дадена държава не може да не се отразява върху перспекти-

вите за развитие и за реализиране на печалби на всички икономически субекти в нейните 

рамки. В редица случаи, и това е особено видно в ситуациите на тежки икономически и со-

циални кризи, държавите посягат към различни лостове за отнемане на част от печалбите и 

дори собствеността на частния сектор, за да стабилизират публичните си финанси. Следова-

телно, заниженият рейтинг на държавата в подобни ситуации естествено се пренася и върху 

частните субекти.  

От друга страна, историята познава редица случаи, при които, в състояние на криза 

за държавата, отделни фирми просперират по един или друг начин. В такива ситуации ос-

порването на състоятелността на занижаването на рейтингите на компаниите заради занижа-

ването на рейтинга на държавата има основание. Така или иначе, както теорията, така и 

практиката е възприела това правило и този подход е намерил най-много поддръжници. Из-

водът за инвеститорите е, че, когато избират да инвестират в деривативни инструменти, ба-

зирани на индекси, те трябва да отчитат, че в тях, пряко или косвено, се отразява и тази, мно-

го важна, особеност на формирането на самите индекси и, следователно, трябва да не изпус-

кат от вниманието си информацията за макроикономическото състояние в дадена държава, 

чиито тенденции отразяват съответните индекси.  

Другото важно разделение на индексите се основава на начините, по които те се из-

числяват от чисто математическа гледна точка. Най-простият начин представлява съставяне-

то на средно аритметична стойност на цените на ценните книжа, влизащи в състава на даден 

индекс. Този подход е прост и ясен, от една страна, но притежава някои съществени слабос-

ти, от друга. Основната слабост се състои в неотчитането на значението на пазарната капита-

лизация на отделните компании, влизащи в състава на индекса. Затова в съвременността 

мнозинството от индексите за изчисляват като средно претеглена стойност на пазарната ка-

питализация на компаниите в състава на индекса. По този начин се постига по-справедливо и 

точно представяне на общението на информацията, която индексът е призван да носи. Тъй 

като начинът на изчисляване не е видим за пазарните участници и/или представлява даде-

ност за тях, основното разделение, което играе решаваща роля при избора им на вид дерива-

тивен инструмент, базиран на индекс, е това дали индексът е широк или е тесен, и ако е те-

сен, какъв конкретен сегмент от пазара представлява той. 

Първият индекс за проследяване на цените на акциите на компаниите, листвани на 

борса в САЩ, е създаден от Чарлз Дау в края н XIX век и оттам носи неговото име – Dow 

Jones Industrial Average (DJIA). Първоначално той се изчислява като средна аритметична 

стойност на цените на акциите на тридесетте най-големи публични компании, листвани на 

Нюйоркската фондова борса. С течение на времето начина на изчисление на този индекс се 

усъвършенства, за да отрази пазарната капитализация на съставляващите го компании, но 
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основната му задача продължава да се изпълнява и досега – да показва тенденциите в цените 

на акциите на лидерите в промишлеността на САЩ и оттам – да играе ролята на своеобразен 

барометър за състоянието на американската икономика като цяло.  

Друг, често използван за ориентир на пазара индекс е индексът S&P 500. Той е класи-

чески широк индекс, тъй като в състава му влизат петстотинте най-мощни американски ком-

пании от най-различни сектори на икономиката. Това е и основната причина мнозина анали-

затори и специалисти да предпочитат да боравят с него за целите на макроикономическите 

си анализи, отколкото с DJIA, тъй като неговата представителност е значително по-голяма. 

Статистиката, описваща динамиката на индекса DJIA в периода от 2010 досега (на дневна 

база) показва значителното засилване на инвеститорския интерес през изминалите десет го-

дини. Явно е, че независимо от промените в икономическата конюнктура, индексът бележи 

траен ръст. Това обяснява интересът на различните видове инвеститори към този индекс. 

 

Изводи по втора глава: 

• Регулацията на търговията с деривативни инструменти през последните години 

все повече се засилва. 

• Причината интересът към суаповите сделки да нараства е основно поради тър-

сенето на оптимални решения за управление на риска от страна на участниците на пазара. 

• Варантите намират приложение при млади и бързорастящи компании, за да 

направят облигациите или по-рядко привилигированите им акции по-атрактивни за инвес-

титорите, това е така, защото облигациите на такива нови компании обикновено се свърз-

ват от инвеститорите с голяма доза несигурност и в този случай компанията емитент би 

трябвало да даде висок лихвен купон или много ниска цена на своите облигации. Ако ги 

обвърже с варанти, то в този случай варантът играе ролята на “подсладител” и инвестито-

рите биха били склонни на по-малък лихвен купон или по-висока цена на облигациите. 

 

ГЛАВА ТРЕТА. ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ДЕРИВА-

ТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ 

 

1. Анализ на възможностите на българския капиталов пазар за въвеждане на 

деривативни инструменти 

 

От въвеждането на валутния борд до този момент, независимо от политическото си 

управление, икономиката на България се развива относително положително. Темповете на 

ръст на номиналния брутен вътрешен продукт, а и на реалния, през годините, са положител-

ни. Това естествено обуславя и положителното развитие на капиталовия пазар у нас.  
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За съжаление, темповете на растеж не са такива, каквито бихме желали да бъдат. Един 

от най-сериозните проблеми, наред с много други за това, като липсата на доверие, пропуски 

в законодателството и т.н., е че на “Българската фондова борса - София” АД липсва така же-

ланата от инвеститорите ликвидност. На БФБ-София има ограничен брой ежедневно търгу-

вани компании. Но има и такива, при които липсва търговия. Това е така по две причини: 

или липсва предлагане за покупка, и/или продажбата или предлаганите обеми при насрещни-

те поръчки са изключително малки. По този начин търговията на фондовата ни борса е на 

практика замряла. Има ли възможни и реалистични решения за този проблем? Едно такова 

възможно решение, според повечето експерти в областта е в стремежа да успеем да привле-

чем и включим на пазара по-голям брой инвеститори - чуждестранни, български, индиви-

дуални и институционални, малки, големи, изобщо всеки инвеститор, които има интерес в 

областта на капиталовите пазари, а и тези инвеститори, които биха имали потенциален инте-

рес. Остава да се отговори на въпросите как да бъде провокиран интерес у потенциалните 

инвеститори, как да разберат за възможностите, които им предлага Българска фондова борса, 

как да припознаят в БФБ своя интерес, как да изберат БФБ като алтернатива на конкурент-

ните ни пазари чисто географски и като сходни обеми на търговия? Важни въпроси, на които 

до този момент не е даден ясен отговор, но и въпроси, които все по-малко се задават.  

Как стоят нещата от гледна точка на инвеститорите, независимо от произхода, разме-

ра и юридическия им статут? Инвеститорите, на първо място, желаят сигурност и това е 

извън всякакво съмнение. На второ място желаят доходност.  

Брус и Фабоци дефинират четири основни роли на дериватите във връзка с управле-

нието на портфейл:
 21

  

1.) да модифицират рисковите характеристики на портфейла (управление на риска); 

2.) да спомогнат за постигане на по-висока очаквана възвръщаемост на портфейла 

(управление на възвръщаемостта);  

3.) да намалят транзакционните разходи, свързани с управлението на портфейла 

(управление на разходите);  

4.) да помогнат за заобикалянето на законови, данъчни и други регулаторни пречки 

(управление на регулаторните ограничения). 

Сигурността се изразява в стабилна макроикономическа и политическа обстановка, но 

добре развита и интегрирана към световните финансови пазари, валутата трябва да бъде при-

зната за стабилна в международен план, за да има възможност да се използва като средство 

за запазване на стойността. Инвеститорите искат да могат да управляват всеки аспект от сво-

ите вложения в акции, облигации или друг финансов инструмент заради риска, който те пое-

                                                 
21

 Тонова, Ст. Автореферат на дисертационен труд за придобиване на ОНС Доктор на тема ,,Стратегии за уп-

равление на риска на инвестиционен портфейл с деривати“. София, 2015, стр.18, реферира към Collins M.Bruce, 

Fabozzi, J.Frank CFA , Fabozzi, Fr., Derivatives and Equity Portfolio Management, Wiley; 1 edition (January 1999), с. 

5. 
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мат при влизането или излизането от някаква позиция. Именно управлението на риска за тях 

е ценно условие за включване като възможност за инвестиране на някакъв пазар. Възможно-

стта за управление на риска на БФБ-София може да бъде ключов елемент от стратегията за 

привличане на широк профил от инвеститори на капиталовия ни пазар.  

За да приемат в своя портфейл акции от малък пазар, какъвто е българският фондов 

пазар, на инвеститорите им е необходим голям набор от инструменти, чрез които да могат да 

управляват риска. Към момента единственият начин за намаляване на риска на БФБ-София е 

разпределението на капитала в относителен на брой ценни книжа или казано с други думи 

диверсификацията. Това, разбира се, далеч не е достатъчно, освен това диверсификацията 

зависи от стратегията на самия инвеститор и тя не е предмет на регулиране от държавата.  

Трябва да се отбележи, че Министерството на финансите, Комисията за финансов 

надзор и Българска народна банка, заедно с “Централен депозитар” АД и “БФБ-София” АД, 

в последно време си взаймодействат изключително активно, последователно и продуктивно. 

Много важна стратегия за развитие на капиталовия пазар е приета на 17 ноември 2016 г.. В 

разработването ѝ участват Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските 

застрахователите, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, Асо-

циацията на дружествата със специална инвестиционна цел, Асоциацията на индустриалния 

капитал в България, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 

осигуряване, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Бъл-

гарската асоциация на управляващите дружества, Българската стопанска камара, Конфедера-

цията на работодателите и индустриалците в България, Комисията за финансов надзор, 

Националнта комисия за корпоративно управление и асоциирани членове American Chamber 

of Commerce in Bulgaria /Американска търговска камара в България.
22

. При анализ в страте-

гията участниците отбелязат следните пет основни проблема:  

1. Недостатъчна ликвидност; 

2. Липса на достатъчно добри инстурменти и компании за инвестиране; 

3. Липса на инструменти с достатъчно голям обем за привличане на големи ин-

ституционални инвеститори; 

4. Оттегляне на чуждите инвеститори след 2008 година и 

5. Недостатъчна финансова грамотност.
23

 

Като решение се предлагат действия в няколко направления. На първо място се по-

ставя увеличаването на набора от финансови инструменти, търгувани на БФБ - по качество, 

по видове и по обем. В точка 1.b. от стратегията за развитието на капиталовия пазар в Бълга-

рия се казва буквално “разнообразяване на палитрата от предлагани финансови инструменти 
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 Стратегия за развитие на капиталовия пазар, ноември 2016 г. 
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 Пак там 
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чрез стартиране на пазари за ДЦК, структурирани инструменти (сертификати), създаване на 

деривативен пазар”. 

 Ако на българския фондов пазар съществуваха деривативни инструменти освен ва-

рантите, то, вероятно, големите институционални инвеститори щяха да заемат сериозни по-

зиции в ценни книжа на борсовия ни пазар и щяха да поддържат висока ликвидност. Разби-

райки решението на този казус, в стратегията за развитието на капиталовия пазар в точка 10. 

много ясно и категоричано е казано, че като конкретна мярка за развитието на пазара е необ-

ходимо да се изгради инфраструктура на пазар на финансови деривати. Ключов момент в 

точката е финансирането, защото именно от него зависи създаването на инфрастурктурата. 

Авторите на стратегията отбелязват, че срокът за изпълнение на точката е 12 месеца след 

осигуряване на финасирането. За съжаление изминаха три години от 2016 година до днес, а 

тази важна точка не е реализирана. Причината, естествено, далече не е една. Може да се за-

почне от най-прозаичната - финансиране и да се стигне до нормативните промени. Може би 

основната причина се крие в липсата на план за изпълнение на дейностите по стратегията за 

развитие на капиталовия пазар. В един такъв план биха се разписали дейностите, които след-

ва да се извършват, да се набележат източниците на финансиране, конкретни срокове и, раз-

бира се, отговорността за изпълнението. Започвайки от финансирането, първият въпрос, кой-

то всеки би си задал, е колко би струвало изграждането на инфраструктурата за дериватив-

ния пазар - 1 милион лева, 5 милиона лева, колко?  

Второ, от къде ще дойде самото финансиране, от печалбата на БФБ, от кредит, от ев-

ропейска програма (фонд), от целева помощ на държавата и т.н. На тези въпроси е необхо-

димо да се отговори ясно и в кратък срок, защото БФБ в момента е в застой. Това се вижда от 

ниските обороти през последните десет години откакто се оттеглиха големите чуждестранни 

инвеститори след 2008 година. 

 Разбира се, не само чуждестранни, но и много български институционални инвести-

тори като банки, пенсионни фондове, застрахователни компании и други, със сигурност биха 

се възползвали от тези възможности, които предлагат подобен тип инструменти за хеджи-

ране на риска.  

Българинът, като цяло, е консервативен тип инвеститор, но причината за това по-

скоро е в това, че той има слаба финансова грамотност, която не му дава възможност да се 

възползва от натрупаните през годините спестявания, а напротив, ограничава го да повиши 

доходността си от тези спестяванията при приемлив риск.  

В допълнение трябва да признаем, че българинът се е напатил от измамни схеми и 

още помни финансовите пирамиди от началото на 90-те години на миналия век.  

Кое ни дава право да твърдим, че значителна част от българските граждани имат нис-

ка финансова и инвестиционна грамотност? Необичайните му действия, които той предпри-

ема в случаите, когато му се предлага висока лихва без никаква гаранция. В този момент той 
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сякаш забравя, че съществува риск и влива огромни средства в нелицензирани популярни 

каси и в различни измамни нелицензирани схеми за инвестиции, продавайки имоти, за да ги 

захранва с личните си финансови средства. Търди, че не е знаел, че са измамни, а след това 

създава асоциации и чака държавата в лицето на БНБ и Фонда за гарантиране на влоговете да 

му възстанови откраднатите пари. Пренебрегва за съвет лицензираните от Комисията за фи-

нансов надзор инвестиционни консултанти, пренебрегва най-вече представителите на акаде-

мичната общност по отношение финансовата си култура и грамотност. Действия, които са 

напълно недопустими и неприемвливи.  

Българинът, като инвеститор, познава три “напълно безрискови” инструмента - депо-

зита в банка, недвижимия имот и златото. Изначално ги счита за сигурни и вярва, че те ще 

носят само положителен доход през годините. Това е фикция, която е дълбоко вкоренена в 

него. Не е ясно защо. От там идват и натрупаните огромни депозитни сметки в банките, как-

то се твърди по данни на БНБ. Само по себе си, наличието на деривативни инструменти не 

би го накарало да търгува активно на БФБ, но би спомогнало, по веригата, която биха задви-

жили те, той да инвестира пасивно, примерно, в договорни фондове, предлагани от лицензи-

рани юридически лица, каквито са инвестиционните посредници и в структурирани про-

дукти, предлагани от банките. Разбира се, трябва да се засили информационната кампания, 

както по отношение на дохода и риска, така също и по отношение на факта, че за лихвите по 

депозитите се плащат данъци. Проблемът е, че българинът - спестител следи информацията 

кампанийно и избирателно. В същото време, без да се тръби, че популярните каси не са ли-

цензирани и се управляват без особено квалифицирани управители, той влага парите си от 

продажба на недвижим имот за обещани 10% до 20% годишна лихва, без да се замисля.  

Казано по друг начин, българинът все пак приема риска и то съзнателно, но само ако 

обещаната доходност е висока макар и да съзнава, че тя не е реална. Това са причините, по-

ради които смятам, че има възможност българските граждани да подобрят своята финансова 

грамотност не само от броушури, но и от добре проведени информационни кампании, както 

и от интернет страниците на финансовите институции.  

 

2. Анкетно изследване на инвестиционното намерение за използване на дерива-

тивни инструменти в България. 

 

За целите на дисертационния труд беше изработена анкетна карта, с която да се про-

верят нагласите на потенциалните инвеститори в България за използването на деривативни 

инструменти. Анкетната карта се състои от общо десет въпроса, отговорите на които да на-

сочат към някои основни изводи за интереса към този тип инструменти на българския пазар. 

След като беше съставена, анкетната карта беше разпространена сред лица от различ-

ни целеви групи – студенти, лица, работещи във финансови институции и лица, работещи в 
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сектори, различни от финансовия. Изборът на тези три групи участници не е случаен. По то-

зи начин се целеше да се установи, първо, доколко липсата на подготовка по въпросите на 

дериватите, техните особености, начина на функционирането на техния пазар и възможнос-

тите, които са достъпни за български потенциални инвеститори, оказва влияние върху избо-

ра или избягването на този тип инвестиционни инструменти.  

Второ, бяха анкетирани студенти, за да се види до каква степен младите хора в наша-

та страна са запознати с възможностите за инвестиране в деривативни инструменти и докол-

ко са склонни да влагат средства в тях.  

Трето, бяха анкетирани и лица, заети в сектори, различни от финансовия, за да се ус-

танови дали те имат представа от съществуването на деривативни инструменти като начин за 

реализиране на печалба от влагане на средства, доколко са готови да инвестират по такъв на-

чин и доколко образованието и професионалният опит оказват влияние върху избора на на 

този вид инструменти.  

По този начин смятам, че обхващам една, може да се каже, представителна извадка от 

населението в България – младите хора (студенти); лицата, заети във финансовия сектор, ко-

ито имат по-голяма или по-малка финансова култура и лица от нефинансовия сектор, за кои-

то очакванията бяха, че са по-слабо информирани за наличието на възможности за реализи-

рането на печалба от инвестирането в деривативни инструменти, но които, от своя страна, 

притежават някакъв професионален опит и финансови възможности за инвестиране. 

Анкетното проучване беше реализирано на три етапа, като попълването на анкетните 

карти беше анонимно, с цел постигане на по-голяма обективност на резултатите.  

По време на първия етап беше изследвано мнението на студенти от различни специ-

алности в различни университети в България.  

Вторият етап протече като анкетни карти бяха раздадени на лица, работещи във фи-

нансовия сектор на страната – банки, застрахователни компании и дружества за управление 

на активи.  

По време на третия етап беше изследвано мнението на хора, работещи в нефинансо-

вия сектор на икономиката на България.  

Накрая резултатите от анкетните карти бяха обработени поотделно за трите групи и 

данните бяха анализирани както за всяка от групите самостоятелно, така и общо. 

По време на трите етапа на изследването бяха събрани общо 138 анкетни карти. От 

тях картите, попълнени от студенти, бяха 53, тези от служители на финансови институции – 

38, и от служители на нефинансови институции – 47.  

Резултатите от анкетното проучване дадоха възможност да се направят редица инте-

ресни изводи както за нагласите на българите за използването на деривативните инструмен-

ти за целите на инвестиционния процес, така и за вижданията им за ролята на капиталовия 

пазар в страната като източник на достъпен привлечен ресурс.  
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По-долу се спирам върху по-подробен анализ на отговорите на респондентите на ня-

кои от въпросите, тъй като именно те са симптоматични за анализираната тема за перспекти-

вите пред пазара на деривативни инструменти в България. 

Анализът на отговорите на въпрос № 1 разкрива профила на анкетираните лица, което 

е видно от таблица № 1.  

Таблица № 1 

 

 

Оказва се, че в категориите на студентите и на заетите във финансовия сектор лица 

повече от половината от анкетираните респонденти са жени, докато мъжете доминират сред 

анкетираните лица, работещи в нефинансовия сектор. Като цяло обаче, от общо 138 респон-

дента 70 са жени и 68 - мъже. Следователно разпределението по пол сред анкетираните е 

равномерно.  

Информация за възрастта на анкетираните, както и други данни, които ги характери-

зират, на този етап не е събирана. С подобна информация анкетната карта би могла да се 

разшири при бъдещи изследвания. 

Анализът на отговорите на въпрос № 2 от анкетната карта, с който се цели да се уста-

нови дали респондентите познават деривативните инструменти, са представени на фиг. 4 по-

долу. 
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Фиг. 4 Отговори на въпрос № 2 „Познавате ли деривативните инструменти? “ 

 

Резултатите от отговорите на въпроса са разпределени в три отделни изследвани гру-

пи. От тях е видно, че най-запознати с деривативните инструменти са лицата, заети във фи-

нансовия сектор. От всички 38 анкетирани лица 15 твърдят, че са запознати с дериватите, а 

23 дават отрицателен отговор. Това, че от трите анкетирани групи лица тези, които работят 

във финансовия сектор се оказват най-запознати с този тип инструменти, е логично поради 

самото естество на работата им. Интересното е, че от другите две групи – на студентите и на 

работещите в нефинансовия сектор по-осведомени се оказват студентите: 4 души или 8% от 

анкетираните общо 53 студенти са дали положителен отговор на поставения въпрос, докато 3 

души или 6% от заетите в нефинансовия сектор са отговорили положително.  

 Тези резултати показват ниската степен на осведоменост на българските граждани за 

възможностите, които дериватите предоставят на инвеститорите. 

Отговорите на въпрос № 3 са представени на фиг. 5 по-долу.  
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Фиг. 5. Отговори на въпрос № 3: Бихте ли инвестирали в деривативни инстру-

менти? 

 

От данните от анализа на отговорите на трети въпрос става ясно, че една малка част 

от респондентите биха инвестирали в деривативни инструменти, но това ще се прави пре-

димно с цел управление на риска. От общ 138 респонденти 16 или 12% са дали този отговор. 

Едва трима или само 2% от анкетирани са отговорили положително, че имат желание да ин-

вестират в деривативни инструменти с цел извличане на печалба. Прави впечатление, че от 

общо 19 души, отговорили, че биха използвали тези инструменти 15 са от групата на заетите 

във финансовия сектор, а 4 – от групата на студентите. Вероятно тези студенти са изучавали 

материята по някоя от дисциплините от учебния им план и това им дава известна увереност, 

че има смисъл да използват деривати, но все пак само с цел управление на риска. Нито един 

от заетите в нефинансовия сектор респонденти не посочва, че би искал да използва дерива-

тивни инструменти нито за управление на риска, нито за извличане на печалба.  

Отговорите на следващите въпросите от анкетата ни дават по-широка представа за то-

ва какви са инвестиционните предпочитания на респондентите, по-конкретно четвъртият 

въпрос е насочен към това в какво биха вложили те спестяванията си.  

Посочени са четири варианта – депозити, недвижи имоти, акции и деривати. Първите 

два вида инвестиционни решения са традиционни за българския потребител. За депозитите 

това е видно от данните, които БНБ периодично публикува информация за състоянието на 

депозитната маса при търговските банки. През последните десет години сумата на депозити-

те ежегодно нараства, независимо от инвестиционния климат. За интереса към влагането на 

средства в недвижимите имоти говорят най-ясно две неща – данните на БНБ за ръста на ипо-

течните кредити и статистиката на пазара на недвижими имоти, която показва, че цените им, 

особено в София и големите градове, растат. Следователно, дори основавайки се само на та-

зи информация, може да се направи изводът, че българите традиционно се ориентират към 

тези два типа инвестиции, тъй като ги смятат за на-сигурни. Резултатите от отговорите на 

въпрос № 4 от анектата потвърждават този извод. Те са представени на фиг. 6 по-долу. 
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Фиг. 6. Отговори на въпрос № 4: „В какво бихте вложили спестяванията си?“ 

 

Анализът на информацията от отговорите на анкетираните и в трите групи показва, че 

на практика нито един от тях не би инвестирал спестяванията си в деривативни инструменти. 

Тази констатация на пръв поглед противоречи с факта, че на въпрос № 3 „Бихте ли инвести-

рали в деривативни инструменти“ имаше 19 броя положителни отговори. Тези отговори бяха 

дадени, когато анкетираните бяха запитани дали биха инвестирали изобщо, без да се уточня-

ва, че става въпрос за собствени средства. Когато обаче анкетираните са запитани конкретно 

биха ли вложили спестяванията си в деривативни инструменти, а не някакви средства изоб-

що, те категорично отговаря отрицателно, като се насочват към традиционните, нискориско-

ви депозити и недвижими имоти. Това е интересно, особено като се има предвид нисколих-

вената конюнктура в нашата страна в момента (м. септември 2019 година), която на практика 

води до отрицателна доходност по депозитите.  

Анализът на този въпрос показва, че от общо 138 анкетирани, 54 или 40% от лицата 

биха вложили средствата си в депозит. Прави впечатление, че това са предимно студенти и 

лица, заети в нефинансовия сектор, като само 4 души от заетитие във финансовия сектор са 

отговорили положително за депозитите. Това е обяснимо като се има предвид по-добрата 

информираност за доходността на различните форми на инвестиране на работещите във фи-

нансовата сфера. Останалите респонденти – студентите и другите лица предпочитат да запа-

зят номиналната стойност на средствата си пред това да реализират загуби, инвестирайки ги 

в дори малко по-рискови недвижими имоти или акции.  

Интересно е също така, че от тези, които са отговорили положително за инвестиране-

то на спестяванията си в акции, основното ядро е от групата на студентите. От общо 17 души 

(или 12% от всички анкетирани), насочили се към този тип инвестиционно решение, 12 са 

студенти, а 5 са от заетите във финансовия сектор лица. Това, че повече студенти имат жела-
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ние да инвестират в акции може да се обясни с големия инвестиционен хоризонт пред тях и с 

това, че младите хора, принципно, са по-склонни да поемат рискове, отколкото възрастните.  

Ясно и категорично всички респонденти показват, че деривативните инструменти 

изобщо не стоят в полезрението им, когато става дума за инвестиране на собствените им 

спестявания. Какви са причините за това явление? Отговорите на по-нататъшните въпроси в 

анкетата спомагат за някои възможни изводи.  

Въпрос № 5 насочва направо към преките отговори на въпроса за нежеланието на 

мнозинството от анкетираните да инвестират в деривативни инструменти. Анализът на ре-

зултатите е представен на фиг. 7 по-долу. От данните е видно, че основната част от анкети-

раните посочват нежеланието да се използва непознат инструмент за инвестиране, както и 

липсата на доверие в капиталовия пазар в страната ни.  

По 52 души или по 38% процента от анкетираните са дали тези два отговора. Казано 

по друг начин, опасенията да инвестират в инструменти, за които им липсват познания, от 

една страна, и недоверието в капиталовия пазар се явяват основни спирачки пред хората в 

България да инвестират в деривативни инструменти. Ако липсата на знания се изтъква като 

мотив предимно от анкетираните от групата на студентите, то недоверието в капиталовия 

пазар се изтъква основно от групата на лицата, заети в нефинансовия сектор. 

 

 

Фиг. 7 Отговори на въпрос № 5: „Ако не инвестирате в деривативни инструмен-

ти, каква е причината за това?“ 

 

 На практика 87% от респондентите,  което съответства на 41 анкетирани от общо 138, 

застават на тази позиция. Лицата, заети в сектора на финансовите услуги дават малко по-

разнородни отговори, но отново се забелязва изтъкването на значението на липсата на поз-

нания за използването на деривативните инструменти като мотив за нежелание да се работи 

с тях. Тяхната група, както и групата на студентите, за разлика от тази на лицата от нефинан-
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совия сектор, като цяло, не вижда проблем в недостатъчното доверие към българския капи-

талов пазар.  

 Следва анализ на отговорите на въпрос № 7 от анкетната карта: „Считате ли, че обра-

зователната система в България дава необходимата подготовка за участие на пазара на дери-

вати в България?“. При проследяването на отговорите на този въпрос могат да се направят 

някои важни изводи, които да се обвържат с отговорите на предходния разгледан въпрос. 

Данните са представени на фиг. 8. 

 

Фиг. 8. Отговори на въпрос № 7: „Считате ли, че образователната система в 

България дава необходимата подготовка за участие на пазара на деривати в 

България?“ 

 

От данните е видно, че 123 души, което съответства на 89% от анкетираните смятат, 

че образователната система в страната не дава необходимите знания за участие на пазара на 

деривати. Едва 11 % са отговорили положително, но това, както се вижда, са студенти, лица, 

заети във финансовия сектор и двама души от нефинансовия сектор, т.е. това вероятно са хо-

ра, които са изучавали специализирани дисциплини, които се преподава проблематиката, 

свързана с деривативните инструметни и това им дава известна увереност да твърдят, че об-

разоватлната ни система предоставя необходимите условия за обучаемите, така че те да при-

добият нужната им подготовка по въпроса. 

 

3. Предизвикателства при правното регулирането на пазарите с деривативните 

инструменти в англосаксонските държави. 

 

Съгласно американското законодателство и законите на повечето развити страни де-

риватите имат специални правни изключения, които ги правят особено привлекателна юри-

дическа форма за отпускане на кредит. Силната защита на кредиторите, предоставена на 

контрагентите по деривати, в комбинация с тяхната сложност и липса на прозрачност може 
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да доведе до намаляване на цените на капиталовите пазари. Това може да допринесе за кре-

дитните бусове и да увеличи системните рискове. В същност използването на деривати за 

скриване на кредитен риск от трети страни допринесе за финансовата криза в Съединените 

щати през 2008 г.. 

В контекста на проверка, направена през 2010 г. от ICE Trust, отраслов саморегули-

ращ се орган, Гари Генслер, председател на Комисията за търговия със стокови фючърси, 

която регулира повечето деривати, беше цитиран, казвайки, че пазарът на деривати, както 

функционира сега, води до увеличаването на разходите за всички американци. ,,Необходим е 

повече надзор над банките на този пазар“, каза още той. Освен това в доклада се казва, че: 

„Министерството на правосъдието също търси деривати. Антитръстовият отдел активно 

проучва възможността за антиконкурентни практики в индустрията за клиринг, търговия и 

информационно обслужване на кредитни деривати.“
24

 

За законодателите и комисиите, отговорни за финансовата реформа, свързана с дери-

вативите в Съединените щати и на други места, разграничаването между дейностите по 

хеджиране и спекулативните деривати е нетривиално предизвикателство. Разграничаването е 

критично, тъй като регулирането трябва да помогне за изолиране и ограничаване на спекула-

циите с деривати, особено за "системно значими" институции, чието неизпълнение може да 

бъде достатъчно голямо, за да застраши цялата финансова система. В същото време законо-

дателството трябва да позволи на отговорните страни да хеджират риск, без неоправдано 

обвързване на оборотен капитал като обезпечение, че фирмите могат да използват по-добре 

другаде в своите операции и инвестиции.
25

 Във връзка с това е важно да се прави разлика 

между финансови (напр. банки) и нефинансови крайни потребители на деривати (напр. ком-

пании за развитие на недвижими имоти), тъй като използването на деривати на тези фирми, 

по своята същност, е различно.  

По-важното е, че разумното обезпечение, което осигуряват тези различни контраген-

ти, може да бъде много различно. Разликата между тези фирми не винаги е пряка (напр. хедж 

фондове или дори някои фирми с частен капитал не са подходящи за двете категории).  

И накрая, финансовите потребители също трябва да бъдат диференцирани, тъй като 

големите банки могат да бъдат класифицирани като „системно значими“,а техните дерива-

тивни дейности трябва да бъдат по-строго наблюдавани и ограничени от дейностите на по-

малките, местни и регионални банки. 

Законът за реформата и защитата на потребителите на Dodd - Frank Wall Street поста-

новява клиринга на определени суапи на регистрирани борси и налага различни ограничения 

върху деривати. За да приложи Дод-Франк, CFTC разработи нови правила в поне 30 области. 
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Комисията определя кои суапи подлежат на задължителен клиринг и дали борсата за дерива-

ти е допустима за сключване на определен вид договор за суап. 

Независимо от това, горните и други предизвикателства на процеса на вземане на ре-

шения забавят пълното влизане в сила на аспекти от законодателството, свързани с дерива-

тивите. Предизвикателствата са допълнително усложнени от необходимостта да се органи-

зира глобализираната финансова реформа сред държавите, които съставят основните светов-

ни финансови пазари, които са основна отговорност на Съвета за финансова стабилност, 

чийто напредък продължава
26

. 

В САЩ до февруари 2012 г. обединените усилия на SEC и CFTC създадоха над 70 

окончателни деривативни правила
27

. Забави се обаче приемането на редица наредби за дери-

вати заради тежестта на други правила, съдебни спорове и противопоставяне на правилата и 

много основни дефиниции като термините „суап“, „суап, базиран на сигурност“ и т.н. ,,дилър 

на суап“, “дилър на суап, базиран на сигурност“, все още не бяха приети
28

. Председателят на 

SEC Мери Шапиро заяви: ,,В крайна сметка, вероятно няма смисъл да се хармонизира всичко 

(между правилата на SEC и CFTC), защото някои от тези продукти са доста различни и със 

сигурност пазарните структури са доста различни.“
29

 На 11 февруари 2015 г. Комисията за 

ценни книжа и борси (SEC) публикува две окончателни правила за създаване на рамка за от-

читане и публично оповестяване на данни за транзакции на базата на сигурност.
30

 Двете пра-

вила не са напълно хармонизирани с изискванията на CFTC. 

 

4. Предложения за регулаторни промени, свързани с търгуване на деривативни 

инструменти на българския капиталов пазар 

 

 Още в зародиш въвеждането на деривативни инструменти на българския фондов па-

зар се изправя пред няколко проблема от регулационен характер.  

На първо място стои въпросът къде биха могли да се търгуват опциитеи трябва ли да 

се създаде отделна борса за търговия с опции или би могло да се използва отделна секция 

или сегмент на Българска фонодва борса за тази цел. Решението формално ще се вземе от 

законодателя. Въпросът е дали една такава отделна, хипотетично да я наречем, “Българска 

опционна борса” би могла да генерира достатъчно интерес и съответно ликвидност. Разгле-

ждайки опита на една от големите световни борси и съответно най-старата борса за фючърси 
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в света - Chicago Board of Trade (CBOT)
31

, тя създадава отделна борса за търговия с опции - 

Chicago Board Options Exchange(CBOE). Смятам, че в България една такава отделна от БФБ 

опционна борса няма да е необходима.  

Първата причина за това е, че оборотът, от който зависят комисионните и печалбата 

на БФБ за последните години, не е чак толкова висок, откъдето може да се заключи, макар и 

не категорично, че все пак и на отделната опционна борса оборотът няма да е толкова висок 

и е възможно тя дори да не може да излезе на печалба дълго време след първоначалните ин-

вестиции, направени за нея.  

 Втората причина е, че инвестиционните посредници, институционалните инвестито-

ри и дребните инвеститори-физически лица ще увеличат своите фиксирани разходи, тъй като 

ще трябва да станат абонати на две борси.  

 Трето, от чисто организационна гледна точка е необходимо да се плаща на допълни-

телен екип от специалисти-икономисти в сферата на инвестициите, да се води отделно сче-

товодство, да се ползва отделен сграден фонд, който трябва да се администрира самостоя-

телно. 

 Четвърто, за да повишат качеството на услугите си лицензираните инвестиционни 

посредници в т.ч. и банките, получили лиценз за инвестиционни посредници от КФН, ще 

трябва да назначат допълнително високо квалифициран IT и финансов персонал, който да 

обслужва клиентите им, което веднага означава допълнително заплащане на IT специалисти 

и повишени финансови разходи.  

 Друг важен мотив да се разшири лицензът на БФБ-София АД от Комисията за 

финансов надзор с издаване на разрешение за операции с опции е това, че инвеститорите би-

ха имали възможността да работят с една платформа за търговия, на която едновременно мо-

гат да търгуват акции, деривативни инструменти, а в някакво обозримо бъдещи и валута. То-

ва ще спести много разходи и различни неудобства на търговците.   

 Предимствата за инвеститорите в случай, че лиценз за търговия с деривати се даде на 

сегашния оператор са по-малко разходи, работа на една платформа, доверие от страна на 

чуждестранните инвеститори по отношение на модернизацията на БФБ-София АД и по от-

ношение на иновативността й, привличане на повече инвеститори, разширяване броя на ин-

струментите за търговия, възможност за управление на риска, повишаване на имиджа на 

борсата извън и вътре в странта.  

Не без значение е и фактът, че цената на акциите на борсовия оператор на търгувани-

те други акции, като цяло, ще се покачи. При това положение има възможност част от спе-

стявянията по различни канали да започнат да текат, като крайна дестинация, към БФБ-

София АД. 
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 Друг съществен въпрос, които биха задали опонентите на търговия с опции в Бълга-

рия е ,,Сега ли е моментът да се случи това?“ Отговорът по мое мнение е следният: моментът 

за търговия с опции отдавна е изпуснат и сега, в който момент да се пуснат опции, ще бъде 

всъщност опит за наваксване. Това се случва именно заради липсата на желание у множество 

отговорни лица през всичките тези години след началото на прехода към пазарна икономика 

за създаване на условия за стартиране на търговия с деривати на фондовия ни пазар.  

Дали е готова България да има подобен пазар и има ли достатъчно теоретична подго-

товка, за да се въведе плавно и безпроблемно този вид търговия или трябва да се разчита на 

чуждестранни специалисти? Отговорът е категоричен. От теоретична гледна точка в Бълга-

рия академичната общност винаги е била отлично подготвена. Съществуват значителен брой 

висши учебни заведения, както държавни, така и частни, в които има икономически факул-

тети, където се преподават дисциплини, свързани с управлението на риска и дериватите в 

частност и се подготвят отлични специалисти по проблемите на управлението на риска. Вся-

ко едно изчакване би означавало да бъдем по-слабо конкурентни на останалите борси в Цен-

трална и Източна Европа и евентуално да бъдем погълнати от друг, по-голям и значим паза-

рен играч. Нещо, което освен като въпрос на чест и национална гордост е и от значение за 

икономиката като цяло. Ако сме решили твърдо да развием капиталовия си пазар и чрез него 

да спомогнем за увеличаване на темпа на ръст на брутния вътрешен продукт, няма време за 

чакане. Сега е моментът. 

 Друг важен въпрос е какви да бъдат критериите, на които трябва да отговарят акции-

те, за да се търгуват опции върху тях. За да се отговори на този въпрос, първо ще разгледам 

критериите, залегнали в правилата за включване на емисия в пазарния индекс СОФИКС, ко-

личествените и качествените изисквания за допускане до търговия на емисии финансови ин-

струменти на Сегмент акции “Premium” на основния пазар на БФБ-София АД и изискванията 

за финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на мар-

жин покупки и къси продажби. 

 При това положение предлагам за издаване на опции върху акции на БФБ-София АД 

да се запазят високите критерии, докато се натрупа опит и се достигне един нормален, за 

мащабите на нашия пазар, среднодневен обем от търгувани опции. Това може да стане до 2 

години и среднодневен обем, примерно от 50 сделки. На този етап трудно може да се опре-

дели обемът на търговия, но нека това бъдат първоначалните изисквания. На по-късен етап, 

могат да се занижат изискванията, за да се разширят емитентите, върху които ще се издават 

опции. Но това би следвало да стане само след сериозен анализ от страна на академичната 

общност и натрупан опит от лицензираните инвестиционни посредници. 

 За да може да има последователност и приемственост, което е много важно за бизнеса 

и инвеститорите, е необходимо да се следват критериите, които вече са създадени и са обми-

слени и, с които инвестиционната общност вече е свикнала. От тази гледна точка най-
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удобният начин и най-логичен избор е да се приемат критериите за сегмент “Премиум” на 

БФБ-София и изискванията за къси продажби и маржин покупки от Наредба №16 на КФН.
32

  

 Критериите за влизане в индекса СОФИКС също са много подходящи, но там има 

един сериозен проблем от гледна точка на ребалансирането на индекса. Тъй като на всеки 6 

месеца пазарният индекс СОФИКС се ребалансира, има възможност инвеститор да е закупил 

опция върху акция в индекса, след което тя да бъде извадена от индекса. Само по себе си то-

ва едва ли ще е проблем. Вече обаче има борсово търгуван фонд върху СОФИКС, от който, 

след обявяване от страна на фондовата борса на промените в индекса, някои компании се 

изваждат, а други влизат в индекса. БФБ също прави промени и започва да разпродава ком-

паниите, които излизат от състава на СОФИКС и започва покупки на комапании, които вли-

зат в СОФИКС. До този момент при такива силни разпродажби или покупки, цените на изва-

дените и на вливащите се в СОФИКС компании, са претърпели силни корекции.  

 

Изводи по трета глава: 

• От въвеждането на валутния борд до този момент икономиката на България се развива 

относително положително. 

• Сигурността за инвеститорите се изразява в стабилна макроикономическа и полити-

ческа обстановка, с добре развит и интегриран към световните финансови пазари 

фондов пазар 

• За да приемат чуждестранните инвеститори в своя портфейл акции от малък пазар, 

какъвто е българският фондов пазар, на тях им е необходим голям набор от инстру-

менти, чрез които да могат да управляват риска. 

• Като цяло българските инвеститори са консервативни, а причината за това е ниското 

равнище на финансова грамотност. 

• За да съществува деривативен пазар е необходимо да се разшири лицензът на БФБ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовите пазари се характеризират с т.нар. широчина и дълбочина. Широчината 

показва броя на участниците на даден сегмент от финансовия пазар. Дълбочината се отнася 

до размера на оборотите, които се обменят на отделните части на този пазар. Най-общото, 

базово правило, което засяга основния принцип на функциониране на финансовите пазари е, 

че колкото по-големи са широчината и дълбочината на даден сегмент, толкова по-малки са 

отклоненията в ценовата динамика на инструментите, които се търгуват в неговите рамки. 

Това е естествено и е логически обосновано, тъй като колкото повече играчи има на един па-
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зарен сегмент, толкова повече сделки се случват, а колкото повече сделки се случват, толко-

ва по-малки са маржовете по тях. Също така, колкото по-големи обороти се наблюдават на 

даден пазар, толкова по-малки ще бъдат девиациите в ценовата динамика на инструментите, 

които се търгуват на него. Лесно обясним непосредствен пример за това е евро-доларовият 

пазар, който се характеризира с голяма динамика, която обаче се проявява в изключително 

тесен диапазон. Това е така, защото този пазар (и деривативните пазари, основани на него) е 

едновременно дълбок и широк.  

Не такъв е случаят с пазарите на различни валутни двойки, които минават през 

кроскурсове. Там динамиката е значително по-изразена и в по-широк диапазон. Причината за 

това явление е, че тези пазари са относително тесни и плитки, т.е. броят на участниците, кои-

то играят на тях, е значително по-малък, в сравнение например с евро-доларовия пазар и 

оборотите на сделките, които се сключват, са далеч по-ниски. При това положение естестве-

но е дори единични сделки да могат да повлияват върху цената на търгуваните валутни 

двойки и инструментите, базирани на тях.  

Тази логика на функционирането на финансовите пазари, най-ясно видна и обяснима 

от пазара на валутни двойки, е присъща на всички техни сегменти: от индексните фондове до 

ипотечните деривати. Когато се разсъждава за деривативните инструменти, трябва да се 

помни, че тяхната цена специфично се дефинира, на първо място, от особеностите на активи-

те, които стоят в основата им.  

Проявлението на всички фактори, които обуславят ценовата динамика при многоб-

ройните видове такива инструменти и особеностите ѝ, е свързано, на първо и най-важно мя-

сто, именно с характеристиките на базовите активи. Ако базовият актив е валута, то тогава и 

особеностите на динамика на деривативните инструменти, основани на тази валута, ще имат 

за източник нейните характеристики, както и характеристиките на нейния пазар – дълбок ли 

е или е плитък, широк ли е или е тесен и т. н.  

Ако той е индекс отново същите фактори ще имат значение и по-конкретно – широк 

ли е индексът или е тесен, дълбок ли е неговият пазар или е плитък.  

Ако базовият актив е недвижим имот пак ще трябва да се отговори на въпроса широк 

ли е пазарът или е тесен, което, за недвижимите имоти би означавало ликвиден ли е имотът 

или не е най-общо казано, търговски имот ли е или е жилищен, доколко нишов е този имот и 

доколко масов.  

Така че осмислянето на тези основни, най-важни характеристики на финансовите па-

зари имат ключово значение за анализа и вникването в същността на функционирането на 

пазара на деривативните инструменти. За тях, освен особеностите на базовите активи, е ха-

рактерно още едно усложнение, което произтича от факта, че, независимо че се основават на 

тези активи, те притежават собствени, отделни характеристики, от които следват и отделни 



 

  Стр. 49 от 53 

рискове и възможности. Това е така, защото деривативните инструменти живеят свой, отде-

лен от този на базовите активи, живот на финансовите пазари.  

Основните видове рискове, на които са изложени повечето финансови инструменти, а 

именно кредитният и лихвеният риск, се отразяват както по линия на базовите активи, така и 

като цяло.  

Една от основните функции на финансовите пазари е управлението на риска, а като 

един от най-рисковите фактори се определя времето. За всяка стопанска сделка е необходимо 

определено време за нейното приключване, но преди тя да е приключила твърде възможно е 

цените да претърпят промяна. Една, в началото печеливша сделка след определен период от 

време може да се окаже тежка загуба. Причините биха били малко или много, но те са се ре-

ализирали през определен отрязък на време. Именно това е задачата на деривативните пазари 

- да подпомогнат отделните икономически субекти да се предпазят от рисковете, които са 

присъщи на постоянно изменящите се цени. 

Интересът към активното управление на финансовите рискове се засилва през по-

следните десетилетия, паралелно с това нараства и интересът към различните начини за 

използване на деривативните финансови инструменти. Към момента съществуват стотици 

хиляди видове такива инструменти, но всички те попадат в по-голяма или по-малка степен в 

рамките на няколко основни категории. Статистиката на Банката за международни разпла-

щания в Базел показва, че обемът на деривативните сделки, които се сключват на междуна-

родните пазари, нараства през изминалото десетилетие. Това дава основание да смятаме, че 

същата тенденция ще продължи да се наблюдава и в бъдеще. 

Деривативните инструменти имат своето безспорно и много значимо място в съвре-

менното управление на риска. Българският пазар значително изостава в процеса на развиване 

на различните форми на деривативни инструменти и търговията с тях. 

В заключение може да се каже, че отсъствието на предлагане на опции на българския 

фондов пазар със сигурност е негативен сигнал за чуждестранните инвеститори. Със сигур-

ност би било добре такъв инструмент да бъде включен в най-скоро време на БФБ, за да може 

инвеститорите да имат лостове за управление на риска. Това ще привлече допълнителен ка-

питал както към фондовата борса, така и към капиталовия пазар в страната изобщо, което би 

увеличило интереса и към стоковите борси в страната. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

1. Изследвани са характеристиките и специфичните особености на водещите между-

народни финансови пазари в контекста на използваните деривативни инструменти. 

 

2. Извършена е класификация на деривативните инструмнети, с оглед на възможност-

та за оптимизиране съотношението ,,риск-доходност” за инвеститорите. 

 

3. Проведено е анкетно изследване с цел идентифициране на някои по-важни пробле-

ми на БФБ и е оценена склонността за използване на деривативни инструменти от потенци-

ални инвеститори. 

 

4. Формулирани са обосновани предложения за регулаторни промени, свързани с тър-

гуване на деривативни инструменти на българския капиталов пазар. 
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