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Изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания” 

на Министерството на финансите включва 4 три-

месечни обзора, които представят очакванията на 

широк кръг финансови посредници по отношение на 

основни макроикономически показатели и фактори, 

които се отнасят до извършваната от тях дей-

ност. Целта на изданието е да оцени средата, в 

която функционират финансовите посредници и да 

определи факторите, които оказват значимо влия-

ние върху тяхното поведение. 

 

Изследването е осъществено на базата на анкети, 

като събраните отговори се обобщават така, че 

отговорите на отделните участници в анкетата 

остават анонимни и не се оповестяват публично. 

Търговските банки са отговаряли само на анкета-

та, предназначена за търговски банки, независимо 

че някои от тях изпълняват и дейност на инвести-

ционни посредници. 

 


Тези оценки и очаквания може да не съвпадат с анализите и прогнози-

те на Министерството на финансите. Изследването не трябва да се 
възприема като препоръка за инвестиране или вземане на решение за 
ползване на услугите на финансовите посредници. МФ не поема отго-
ворност за понесени загуби от трети лица, вследствие използването 
на информация, публикувана в изследването. 
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Общата балансова оценка на финансовите пос-

редници за текущата икономическа ситуация за 

третото тримесечие на годината остава положи-

телна, като отново се подобрява спрямо равни-

щето си от предходното изследване. Мнението 

на анкетираните за второто тримесечие на 

2017 г. се потвърди от публикуваните в началото 

на октомври предварителни тримесечни данни 

за БВП, и реален растеж от 3.9% на годишна база 

по неизгладени данни.  

Оценката им за третото тримесечие е в синхрон с 

динамиката на индикатора за проследяване на 

икономическия цикъл, който бе във фаза на по-

дем, като всички секторни индикатори, които го 

съставляват, също регистрираха възходяща тен-

денция.  

 

 

 1  Текуща икономическа  
ситуация и  
икономически растеж 

Икономическа ситуация  

Как оценявате текущата икономическа  
ситуация в страната? 

 

Заб.: Оценките на финансовите посредници за текущата икономическа 
ситуация са представени чрез претеглен показател. Когато той е близък до 
2, това означава, че текущата икономическа ситуация се оценява много 
положително. Съответно, когато показателят е близък до -2, то текущата 
икономическа ситуация се оценява много отрицателно. 

 

– отговори по тип финансови посредници 
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търговски  
банки 

инвестиционни  
посредници 

управляващи  
дружества и  

ПОД 

Много отрицателно Незадоволително 

Задоволително Много положително 

Оценката за текущата  

икономическа ситуация  

се подобрява.  

Очаква се слабо ускоряване на 

темпа на икономически  

растеж през четвъртото 

тримесечие на 2017 г. 
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Оценка за настояща и бъдеща икономическа  
ситуация 

 
Заб.: Оценката за настоящата и бъдеща икономическа ситуация комбинира 
обобщените очаквания на финансовите посредници за двете величини. 
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Какви са очакванията Ви относно годишния темп на 
икономически растеж през четвъртото тримесечие 
на 2017 г. спрямо третото? 

 

Заб.: Очакванията за икономическия растеж са представени чрез претеглен 
показател. Когато той е близък до 1, това означава, че финансовите посред-
ници очакват ускоряване на икономическия растеж. Съответно, когато 
показателят е близък до -1, то съществуват очаквания за неговото забавяне. 

 

– отговори по тип финансови посредници 
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Забавяне 

Без промяна 

Ускоряване 

Спрямо анкетата в предходното издание финансо-
вите посредници считат, че ускорението на темпа 
на годишен растеж на икономиката леко ще се за-
бави през последното тримесечие. Претеглената им 
балансова оценка остава на положителна терито-
рия, но леко намалява спрямо предходната анкета. 
Основните показатели от краткосрочната бизнес 
статистика към септември отчетоха разнопосочни 
сигнали. Анкетираните през октомври предприема-
чи очакват през следващите 3 месеца производст-
вената дейност на предприятията от промишле-
ността леко да се понижи. Средната балансова 
оценка за трето тримесечие за очаквания обем по-
ръчки, за три месеца напред, към доставчиците в 
търговията на дребно леко намалява спрямо второ-
то. Сходно изменение в средната балансова оценка 
има относно очакванията за търсенето на услуги и 
очакванията за строителната дейност през следва-
щите 3 месеца. 
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 2  Инфлация 

Инфлационните очаквания за последното три-

месечие на годината на участващите в анкетата 

финансови посредници се повишават, като 

общата балансова оценка е близо до единица. 

Очакванията за ускорение на годишния темп на 

потребителските цени не са изненадващи на 

фона на ускорението при отчетната инфлация в 

края на третото тримесечие на 2017 г. През 

септември тя се повиши до 1.3% на годишна 

база, като ускорение имаше и при базисната 

инфлация. Общият индекс на цени на произво-

дител в промишлеността също ускори годиш-

ния си темп през третото тримесечие спрямо 

второто.  

В същото време според бизнес анкетите на НСИ 

делът на очакващите увеличение на продажни-

те цени в промишлеността през следващите 3 

месеца нараства през август и септември, но 

средната балансова оценка намалява спрямо 

очакванията им през второто тримесечие на 

годината.  

 

Инфлационни очаквания 

 

Заб.: Инфлационните очаквания на финансовите посредници са представени 
чрез претеглен показател. Когато той е близък до 2, това означава, че фи-
нансовите посредници очакват значително ускоряване на инфлацията. Съот-
ветно, когато показателят е близък до -2, то съществуват очаквания за 
значително забавяне на инфлацията.При наличието на дефлация в икономи-
ката, отговор "повишение" следва да се тълкува като забавяне на дефлаци-
онния процес, а отговор "намаление" означава задълбочаване на дефлацията. 

 

– отговори по тип финансови посредници 
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инвестиционни  
посредници 

управляващи  
дружества и  

ПОД 

Силно забавяне Слабо забавяне Без промяна 

Слабо ускоряване Силно ускоряване 

Леко ускорение на 

инфлацията  

през последното тримесечие 

на 2017 г. 
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 3  Заетост 
 

Какви са очакванията Ви за изменението на зае-
тостта на годишна база през четвъртото тримесе-
чие на 2017 г. спрямо третото? 

 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници за изменението на заетостта  
са представени чрез претеглен показател. Когато той е близък до 1, това 
означава, че финансовите посредници очакват силно увеличение на заетост-
та. Съответно, когато показателят е близък до -1, то съществуват очаква-
ния за силно намаление на заетостта. 

 

– отговори по тип финансови посредници 
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0.0

0.5
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инвестиционни посредници 
управляващи дружества и ПОД 
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0% 20% 40% 60% 80%

общо 

търговски  
банки 

инвестиционни  
посредници 

управляващи  
дружества и  

ПОД 

Понижение Без промяна Увеличение 

Умерено нарастване на  

заетостта на годишна база  

до края на 2017 г. 

Според финансовите посредници заетостта ще 

продължи да нараства през последните три ме-

сеца на 2017 г., но със забавен темп спрямо 

очакванията в предходното изследване. Това 

кореспондира с преценката на анкетираните за 

леко забавяне на ускорението на темпа на годи-

шен растеж на икономиката до края на годината. 

През третото тримесечие годишният темп на 

изменение на заетостта се забави от 1.2% до 

0.9%. 

Тези тенденции съвпадат и с оценката на рабо-

тодателите от бизнес анкетите на НСИ до сеп-

тември 2017 г. относно движението на персонала 

през следващите три месеца. Средните балансо-

ви оценки за трето тримесечие в промишленост-

та, услугите, строителството се понижават спрямо 

анкетите през второ тримесечие. По-висока ба-

лансова оценка за движението на персонала 

през следващите три месеца има само в търгови-

ята.  
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 4  Валутен курс 

Запазване на валутния курс на лева спрямо щатс-

кия долар до края на четвъртото тримесечие на 

2017 г. прогнозират участниците в настоящото 

издание. Консолидираният резултат е близко до 

неутралното равнище, но се понижава спрямо 

предходното тримесечие, когато консенсусът 

сочеше слабо поскъпване на еврото (респектив-

но лева). Получените отговори са разнопосочни, 

като всяка от трите групи финансови посредници 

има различно очакване.  

Прогнозата на анкетираните за поскъпване на 

единната валута през третото тримесечие се 

осъществи. Доларът последователно отстъпваше 

позиции и в края на август валутният курс пре-

мина границата от 1.20 долара за едно евро за 

първи път от началото на 2015 г. Към очаквания-

та на инвеститорите ЕЦБ да обяви началния мо-

мент на свиване на монетарните си стимули се 

добавиха опасения за неблагоприятно влияние 

върху икономиката на САЩ от преминалите над 

територията на страната урагани. Публични изя-

ви на американския президент, довели до нап-

режение между САЩ и Северна Корея, допълни-

телно отслабиха долара. Около средата на сеп-

тември тенденцията на поскъпване на еврото се 

пречупи, след като от Фед обявиха предстоящо 

нормализиране на баланса си от октомври.  

 

Какви са очакванията Ви за движението на номинал-
ния курс на лева към щатския долар през четвърто-
то тримесечие на 2017 г. спрямо третото? 

 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници за движението на номиналния 
валутен курс на лева към щатския долар са представени чрез претеглен 
показател. Когато той е близък до 2, това означава, че финансовите посред-
ници очакват силно поскъпване на лева спрямо щатския долар. Съответно, 
когато показателят е близък до -2, то съществуват очаквания за силно 
поевтиняване на лева. 

 

– отговори по тип финансови посредници 
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инвестиционни  
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управляващи  
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Силно поевтиняване Слабо поевтиняване Без промяна 

Слабо поскъпване Силно поскъпване 
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 5  Основен лихвен процент 

Финансовите посредници продължават да очак-

ват нивото на основния лихвен процент (ОЛП) да 

се задържи на текущите си нива до края на 

2017 г. Балансовата оценка се понижава слабо 

спрямо предходното издание и вече е отрица-

телна. Тогава малък дял участници допускаха 

възможността за повишение, докато в настояща-

та анкета всички отговори, различни от неутрал-

Валутният курс на лева  

спрямо щатския долар  

ще остане без промяна през 

четвъртото тримесечие. 

През октомври доларът продължи да възвръща 

позиции спрямо повечето основни валути и осо-

бено еврото. Най-важното събитие, отразило се 

силно негативно на единната валута през целия 

месец, беше вотът в полза на независимост на 

проведения на 1 октомври референдум в Ката-

луния. Освен факта, че областта е източник на 

около една пета от БВП на Испания, случаят по-

роди опасения, че примерът ще бъде последван 

и от области, търсещи автономност и в други 

европейски държави. На противоположния по-

люс бяха новините, идващи от САЩ. Камарата на 

представителите гласува нов фискален план за 

2018 г., с който значително улесни плановете на 

президентската администрация да прокара обя-

вените от Тръпм съкращения на данъците. Дола-

рът беше подкрепен и от силни макроикономи-

чески новини, сред които 3% ръст на американс-

ката икономика през третото тримесечие, докато 

много водещи компании обявиха печалби, надх-

върлящи очакванията на пазарите. 

 

 

ния, предполагат понижение. Очакванията на 

участниците в предходното издание се реализи-

раха, след като ОЛП остана без промяна на ниво 

от 0.0% през периода януари-октомври 2017 г. 

Предвид текущото нулево ниво на ОЛП и мето-

диката за неговото определяне вероятно отрица-

телната обща балансова оценка на анкетираните 

отразява по-скоро очакванията им за посоката на 
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Какви са очакванията Ви за динамиката на основния 
лихвен процент през четвъртото тримесечие на 
2017 г. спрямо третото? 

 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници за динамиката на основния 
лихвен процент са представени чрез претеглен показател. Когато той е 
близък до 1, това означава, че финансовите посредници очакват нарастване 
на основния лихвен процент. Съответно, когато показателят е близък до -1, 
то съществуват очаквания за неговото намаление. 

 

– отговори по тип финансови посредници 

 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

търговски банки 

инвестиционни посредници 

управляващи дружества и ПОД 

общо 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

общо 
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Понижение Без промяна Увеличение 

Запазване на  

равнището на ОЛП  

през четвъртото  

тримесечие. 

факторите, които ще влияят върху новия индекс 

„ЛЕОНИА Плюс“, въз основа на който се изчисля-

ва ОЛП. В този смисъл, вероятно прогнозата ин-

директно визира също възможно ново пониже-

ние на лихвите на междубанковия пазар пред-

вид достигната минимална възможна стойност 

на ОЛП. Ликвидността в банковата система оста-

ва на високи нива (коефициент на ликвидните 

активи от 37.61% през септември). Среднопре-

тегленият лихвен процент по всички инструменти 

на междубанковия пазар през по-голямата част 

от третото тримесечие се изменяше в диапазона 

около -0.1% до -0.2%. През последната седмица 

на септември той се понижи до -0.4%, като запа-

зи това ниво и през октомври.  
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 6  Лихвени проценти по депозити и 
кредити 

Финансовите посредници считат, че през пос-

ледното тримесечие на годината ще се наблюда-

ва леко разграничаване на тенденцията по отно-

шение на лихвените проценти по кредити и де-

позити.  

За цената по привлечените депозити анкетира-

ните очакват по-скоро запазване на текущите 

ниски нива. Обобщената балансова оценка по 

отношение на тези деноминирани в евро и лева 

е на неутрално ниво, а за възвръщаемостта на 

депозитите в щатски долари анкетираните очак-

ват леко покачване през последните три месеца 

от годината.  

Спрямо предходната анкета отчетните данни 

показват, че очакванията на анкетираните по 

отношение на лихвите по депозити в лева са се 

реализирали. Среднопретегленият лихвен про-

цент по срочни депозити в лева за третото три-

месечие забави темпа си на намаление, докато 

този в евро се повиши минимално.  

Възвръщаемостта по срочните депозити в щатска 

валута леко нарасна през третото тримесечие, 

докато посредниците в миналия брой на изслед-

ването прогнозираха по-скоро запазване на те-

кущите нива на лихвени проценти в този валутен 

сегмент.  

 

Какви са очакванията Ви за лихвените проценти по 
депозитите през четвъртото тримесечие на 2017 г. 
спрямо третото? 

 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници за динамиката на лихвените 
проценти по депозитите в лева, евро и щатски долари са представени чрез 
претеглен показател. Когато той е близък до 1, това означава, че финансо-
вите посредници очакват нарастване на лихвените проценти по депозитите. 
Съответно, когато показателят е близък до -1, то съществуват очаквания 
за тяхното намаление. 

 

– отговори по тип финансови посредници 
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I II III IV I II III IV I II III IV
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80%

100%

лева евро щ. д. лева евро щ. д. лева евро щ. д. лева евро щ. д. 

общо търговски  
банки 

инвестиционни  
посредници 

управляващи  
дружества  

и ПОД 

Увеличение Без промяна Понижение 
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Какви са очакванията Ви за лихвените проценти по 
кредитите през четвъртото тримесечие на 2017 г. 
спрямо третото? 

 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници за динамиката на лихвените 
проценти по кредитите в лева, евро и щатски долари са представени чрез 
претеглен показател. Когато той е близък до 1, това означава, че финансо-
вите посредници очакват нарастване на лихвените проценти по кредитите. 
Съответно, когато показателят е близък до -1, то съществуват очаквания 
за тяхното намаление. 

 

– отговори по тип финансови посредници 

 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

лева евро щ. д. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

лева евро щ. д. лева евро щ. д. лева евро щ. д. лева евро щ. д. 

общо търговски  
банки 

инвестиционни  
посредници 

управляващи  
дружества  

и ПОД 

Увеличение Без промяна Понижение Лихвените проценти  

по депозити в лева и евро  

ще запазят равнището си  

до края на 2017 г.  

Цената на кредитите  

в лева и евро  

ще продължи да се понижава, 

но със забавен темп. 

Динамиката на лихвените проценти по кредити 

през последното тримесечие по вид валута ще 

бъде различна според мнението на анкетирани-

те финансови посредници.  

Претеглената цена според тях по кредити дено-

минирани в щатски долари ще нараства до края 

на годината, докато обобщената балансова 

оценка за тези в национална валута и евро все 

още е на отрицателна територия, но се покачва 

спрямо предходното изследване. Тези очаквания 

за забавен темп на намаление са в синхрон с 

динамиката при последните отчетни данни при 

претеглената цена на кредита за нефинансови 

предприятия в евро, която отчете забавен темп 

на понижение през трето тримесечие. 
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 7   Борсови индекси 

Финансовите посредници запазват положител-

ните си нагласи за развитието на основните ин-

декси на Българска фондова борса до края на 

годината. Балансовите им оценки са на положи-

телна територия, но се понижават спрямо пред-

ходното изследване.  

Тези очаквания съвпадат и с отчетената динами-

ка на индексите и пазарната капитализация към 

края на третото тримесечие. Пазарната капита-

лизация на „БФБ-София“ АД възлезе на над 11 

млрд. лв. към края на септември, като беше бли-

зо до стойността от края на второ тримесечие, 

отчитайки леко намаление от около 1% на три-

месечна база. Двата индекса BGBX40 и BG REIT 

отчетоха положителни изменения спрямо края 

на второто тримесечие, а при SOFIX се регистри-

ра леко намаление от 2.2% спрямо края на юни 

2017 г.  

Очакванията на анкетираните са в синхрон и с 

тяхната оценка за икономическата ситуация, как-

то и прогнозата за ускорен реален растеж на 

икономиката до 4% през 2017 г. 

 

Какви са очакванията ви за борсовите индекси през 
четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо третото? 

 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници за посоката на движение на 
борсовите индекси са представени чрез претеглен показател. Когато той е 
близък до 2, това означава, че финансовите посредници очакват значително 
нарастване на борсовите индекси. Съответно, когато показателят е близък 
до -2, то съществуват очаквания за тяхното намаление. 

 

– отговори по тип финансови посредници 
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Да се повиши значително Да се повиши 
Без промяна Да се понижи 
Да се понижи значително 

Индексите на БФБ ще се  

повишат леко през  

четвъртото тримесечие  

на 2017 г. 
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 8  Междуфирмена задлъжнялост 

Анкетираните считат, че е възможно минимално 
понижение на междуфирмената задлъжнялост 
през последното тримесечие на 2017 г. Консоли-
дираният резултат е с отрицателна стойност за 
пръв път от включването на показателя в анкета-
та. Неутралните мнения все още преобладават, 
но прави впечатление наличието на отговори в 
полза на понижение на задлъжнялостта и при 
трите обособени групи финансови посредници. 

Прогнозата на участниците намира известно пот-
върждение в резултатите от последните краткос-
рочни бизнес наблюдения за септември 2017 г. 
Предприятията в секторите на търговията, услу-
гите и в по-малка степен на промишлеността 
отчитат намаление на финансовите си проблеми, 
докато влошаване е налице единствено в строи-
телството. По-вероятно, обаче, мненията на ан-
кетираните са базирани на положителните данни 

за растежа на БВП през първото полугодие, както 
и на позитивните им очаквания за икономичес-
кото развитие до края на годината. Тези очаква-
ния са в синхрон и с последните отчетни данни за 
външния дълг (заеми и дългови ценни книжа) на 

нефинансовите предприятия, който към края на 
първото полугодие отчита леко номинално на-
маление спрямо края на 2016 г.  

 

 

 

Какви са очакванията ви за междуфирмената зад-
лъжнялост през четвъртото тримесечие на 2017 г. 
спрямо третото? 

 
Заб.: Очакванията на финансовите посредници за изменението на междуфир-
мената задлъжнялост са представени чрез претеглен показател. Когато 
той е близък до 1, това означава, че финансовите посредници очакват значи-
телно нарастване на междуфирмената задлъжнялост Съответно, когато 
показателят е близък до -1, то съществуват очаквания за  нейното намале-
ние. 

 

– отговори по тип финансови посредници 
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Обемът на кредитирането ще нараства с ускоре-

ни темпове през последното тримесечие на го-

дината според оценката на търговките банки. 

Кредитът за нефинансови предприятия ще на-

раства с по-високи темпове спрямо този за дома-

кинствата. Според обобщените отговори, уско-

рението в корпоративния сегмент ще се движи 

основно от дългосрочните кредити на фирми и в 

по-малка степен от овърдрафта. Спрямо пред-

ходното изследване, очакванията на банките 

бяха близо до отчетните данни. Към края на де-

ветмесечието кредитите за фирми с матуритет 

над 5 години ускориха растежа си на годишна 

база, а този на овърдрафта остана близко до 

темпа си от края на юни.  

При дългосрочните кредити за домакинства бан-

ките запазват очакванията си от трето тримесе-

чие за умерено нарастване, което да продължи 

до края на годината.  

По отношение на вижданията на банките за кре-

дитите на домакинства в евро отговорите бяха 

разнородни и обобщената претеглена оценка, 

както и в предходната анкета бе нулева. В също-

то време, съгласно паричната статистика на БНБ 

отрицателната месечна и годишна динамика при 

размера на кредитите за домакинства в евро се 

запази и към края на септември 2017 г.  

 1  Търговски банки 

Очаквания за развитието на финансовите посредници 

 

Очаквания на търговските банки за: 

 

Заб.: За подробности вж. методологичните бележки. 

-2 -1 0 1 2

четвърто тримесечие, 2017 трето тримесечие, 2017 

Обемът на отпуснатите кредити 

Обемът на дългосрочните  
кредити на фирмите 

Обемът на овърдрафта на  
фирмите 

Обемът на дългосрочните  
кредити на домакинствата 

Отпуснатите кредити в евро на  
домакинствата 

Обемът на привлечените  
депозити от фирми 

Обемът на привлечените  
депозити от домакинствата 

Обемът на дългосрочните  
депозити на домакинствата 

Привлечените депозити в евро на 
 домакинствата 

Размерът на депозитите на 
чуждестранните финансови  

институции 

Конкуренцията от страна на другите  
търговски банки 

Конкуренцията от страна на  
лизинговите компании 

Конкуренцията от страна на други небанкови 
финансови институции 
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Виждането на банките за динамиката на кредита 

през следващите три месеца е в синхрон с очак-

ванията за развитието на икономиката до края на 

годината и есенната макроикономическа прог-

ноза на Министерство на финансите за 2017 г. Тя 

беше ревизирана във възходяща посока, съот-

ветно по отношение на растежа на инвестициите 

и потреблението на домакинствата, които се 

ускоряват през 2017 г. и 2018 г.  

Очакванията на анкетираните за кредитния пазар 

съвпадат с положителните сигнали от пазара на 

труда, текущата динамика на номиналните дохо-

ди, както и с прогнозирания от МФ растеж на 

компенсациите на един нает за 2017 г.  

Според търговските банки, обемът на привлече-

ните депозити ще забави темпа си на нарастване 

до края на годината, като при привлечения ре-

сурс от фирми забавянето ще бъде по-силно из-

разено, а това при домакинствата ще е по-слабо.  

Прогнозите им от предходното издание за трето 

тримесечие се сбъднаха. Депозитите на нефи-

нансовите предприятия, включени в паричен 

агрегат М3 през август и септември ускориха 

годишния си растеж до двуцифрени темпове. 

Този на депозитите на домакинства, също леко 

се ускори в края на септември, но остана близо  

до 6%.  

Банките предвиждат динамиката на дългосроч-

ните депозити на домакинствата, да бъде анало-

гична и размерът им да продължи да нараства, 

но с по-малък темп спрямо предходните три ме-

сеца, докато тези в евро ще останат без същест-

вена промяна.  

Същевременно, анкетираните очакват размера 

на депозитите на чуждестранните финансови 

институции да се свие през последното тримесе-

чие на годината, което е в синхрон с отчетения 

лек спад в края на септември спрямо края на 

юни. 

Банките запазват позицията си, че конкуренцията 

в сектора ще продължи да се увеличава с умере-

ни темпове до края на 2017 г., както и тази от 

страна на небанковите финансови институции.  

Конкуренцията от страна на лизинговите компа-

нии също ще нараства, но общата балансова 

оценка на анкетираните е малко по-ниска спря-

мо предходното изследване.  
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Очаквания на инвестиционните посредници  за: 

 

Заб.: За подробности вж. методологичните бележки. 

-2 -1 0 1 2

Реализираният оборот от 
търговия с акции на БФБ 

Реализираният оборот от 
търговия с облигации на БФБ 

Броят реализирани сделки с акции 
на БФБ 

Броят реализирани сделки с 
облигации на БФБ 

Общият брой нови емисии акции, 
листнати на БФБ 

Общият брой нови емисии 
облигации, листнати на БФБ 

Конкуренцията на други 
инвестиционни посредници 

четвърто тримесечие, 2017 трето тримесечие, 2017 

Очакванията на инвестиционните посредници за 

реализирания оборот на БФБ през третото три-

месечие се сбъднаха. Те бяха за ускорено нарас-

тване по отношение на търговията с акции и по-

слабо увеличение при оборота в сегмента на 

облигации. Значителни ръстове към септември 

бяха регистрирани по отношение на оборота от 

търговия с акции (над 130% на тримесечна база), 

и по-умерено увеличение при оборота от търго-

вия с облигации. Отчетът на БФБ за търговията по 

отношение на брой сделки към септември по-

казва, че очакванията на инвестиционните пос-

редници частично са се реализирали. При броя 

сделки с акции (без АДСИЦ) е отчетен растеж от 

близо 17% на тримесечна база при очаквания за 

умерен растеж, докато при броя сделки с обли-

гации е регистрирано намаление спрямо второто 

тримесечие при нарастване на реализирания 

оборот.  

Анкетираните запазват позитивните си нагласи 

по отношение на активността на БФБ до края на 

годината, което е в синхрон и с последните пози-

тивни новини от БФБ и старта на търговията на 

български ДЦК на регулиран пазар, както и очак-

ванията това да допринесе за увеличаване на 

атрактивността и инвестициите на капиталовия 

пазар. Анкетираните предвиждат по-осезаемо 

оживление до края на годината да има и по ли-

ния на общия брой нови емисии акции и облига-

 2  Инвестиционни посредници 

ции, листнати на БФБ. Конкуренцията сред ин-

вестиционните посредници ще продължи да 

нараства, но с по-малък темп спрямо предходно-

то тримесечие. 
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В синхрон с предприетите мерки и положителни-

те очаквания за развитието на капиталовия па-

зар, очакванията на управляващите дружества за 

последното тримесечие също са оптимистични. 

Те предвиждат темпа, с който ще нарастват 

привлечените средства от нефинансови предп-

риятия (НФП) и домакинства, да се ускори до 

края на годината, докато тези от застрахователни 

дружества и пенсионни фондове може леко да 

забавят прираста си спрямо предходната анкета. 

Последните данни за инвестиционните фондове 

към средата на годината показаха, че очаквания-

та на УД от второто издание на изследването се 

сбъднаха. Те бяха за ускорено нарастване на 

привлечените средства от НФП и домакинства, 

като по-голям принос бе отчетен от тези привле-

чени от резиденти в чуждестранните инвестици-

онни фондове. При привлечените средства от 

застрахователни компании и пенсионни фондове 

общият ръст през второто тримесечие бе движен 

от този при пасивите на местните инвестиционни 

фондове. 

Според анкетираните УД, темпът на нарастване 

на акумулираните активи в КИС от третото три-

месечие ще се запази до края на годината, което 

е в синхрон с тенденцията на постепенно нараст-

ване на активите, както на местните, така и на 

чуждестранните инвестиционни фондове спрямо 

последните отчетни данни към средата на годи-

ната.  

 3  Колективни инвестиционни 
схеми (КИС) 

Доходността на КИС се предвижда да нараства 

през последното тримесечие на годината, но с 

по-ниски темпове от наблюдаваните през пред-

ходното. И в това издание се запазват очаквания-

та на анкетираните конкуренцията между КИС да 

продължи да нараства, но със забавен темп 

спрямо три месеца по-рано. 

 

 

 

 

Очаквания на управляващите дружества за: 

 

Заб.: За подробности вж. методологичните бележки. 

 

-2 -1 0 1 2

Акумулираните активи в КИС 

Привлечените средства от 
нефинансови предприятия и 

домакинства 

Привлечените средства от 
застрахователни дружества и 

пенсионни фондове 

Доходността на КИС 

Конкуренцията на други КИС 

четвърто тримесечие, 2017 трето тримесечие, 2017 
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Пенсионно-осигурителните дружества запазват 

тенденцията от предходните издания за положи-

телна визия за развитието на осигурителния па-

зар. Това напълно кореспондира и с последните  

отчетни данни, които излъчиха положителни 

сигнали по линия на среднопретеглената доход-

ност на фондовете за допълнително пенсионно 

осигуряване. Потвърдиха се очакванията на ПОД 

от предходното тримесечие, когато предвиждаха 

стойността на един дял в ДЗПФ и ДДПФ да нарас-

тва ускорено. Модифицираната претеглена до-

ходност на годишна база за 24-месечния период 

от 30.09.2015 г. до 29.09.2017 г. при управление-

то на активите на УПФ е в размер на 6.18 на сто, 

при 4.18 за предходния аналогичен период към 

края на полугодието.  

Според ПОД акумулираните активи в допълни-

телните задължителни пенсионни фондове ще 

продължават да нарастват умерено до края на 

годината, докато тези в ДДПФ леко ще забавят 

растежа си на тримесечна база.  

Аналогична преценка на анкетираните ПОД се 

вижда и при очакванията им по отношение на 

броя на осигурени лица. Те ще се увеличават 

умерено в ДЗПФ, докато броят на осигурените 

лица в ДДПФ леко ще забави прираста си спрямо  

оценката от предходното тримесечие. 

Оптимизмът на ПОД съвпада и с очакваните по-

ложителни ефекти от създаването на регулиран 

вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в 

 4  Пенсионни фондове 

 

Очаквания на пенсионно-осигурителните 
 дружества за: 

Заб.: За подробности вж. методологичните бележки. 

-2 -1 0 1 2

Акумулираните активи в 
допълнителните задължителни 

пенсионни фондове 

Акумулираните активи в 
допълнителните доброволни 

пенсионни фондове 

Броят на осигурените лица в 
допълнителните задължителни 

пенсионни фондове 

Броят на осигурените лица в 
допълнителните доброволни 

пенсионни фондове 

Стойността на един дял в 
допълнителните задължителни 

пенсионни фондове 

Стойността на един дял в 
допълнителните доброволни 

пенсионни фондове 

Конкуренцията на други пенсионно-
осигурителни дружества 

четвърто тримесечие, 2017 трето тримесечие, 2017 

рамките на пазарите, организирани от БФБ, и с 

положителните резултати на пазара на труда по 

линия на продължаващото увеличение на броя 

на заетите и номинални доходи.  

За разлика от предходното изследване, ПОД 

очакват нарастването на конкуренцията на оси-

гурителен пазар да се забави до края на година-

та.  
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Специфичен въпрос: 

Една от основните теми в сферата на инвестици-

онното посредничество през 2017 г. е имплемен-

тирането в законодателствата на страните-

членки на ЕС на регулаторната рамка на Дирек-

тива 2014/65/ЕС (MiFID II) и подготовката на биз-

неса за спазването на новите правила. Всичко 

това трябва да бъде факт до 3 януари 2018 г., 

когато рамката ще влезе в действие. В това изда-

ние попитахме финансовите посредници какъв 

ще бъде най-значимият ефект върху бизнеса им 

от транспонирането на MiFID II в националното 

законодателство.  

Мнозинството финансови посредници (60%) смя-

тат, че най-значимият ефект от въвеждането на 

новата регулаторна рамка (MiFID II) ще бъде под 

формата  на допълнителни разходи от админист-

ративно и организационно естество. Два пъти по-

малко са участниците, според които новите регу-

лации най-вече ще допринесат за по-голяма 

прозрачност и по-добра отчетност на сделките с 

финансови инструменти. Едва 5% от анкетирани-

те са отговорили, че не очакват значим ефект от 

промените. Също толкова са дали отговор, раз-

личен от предложените. Никой от посредниците 

не смята, че в резултат от прилагането на новата 

Според Вас, какъв ще бъде най-вероятният ефект от проекта на нов  
Закон за пазарите на финансови инструменти, с който от началото на 2018 г. 
се очаква въвеждането на новата регулаторна рамка на  
Директива 2014/65/ЕС (MiFID II) в националното законодателство?  

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

общо 

търговски  
банки 

инвестиционни  
посредници 

управляващи  
дружества 

и ПОД 

Друго 

Няма да има значим ефект 

Ще създаде допълнителни административни и организационни 
разходи за компаниите 

Ще допринесе за привличането на по-големи институционални 
инвеститори и по-голяма ликвидност на БФБ 

Ще доведе до по-голяма прозрачност и отчетност на сделките с 
финансови инструменти 
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директива ще бъдат привлечени по-големи инс-

титуционални инвеститори и това ще допринесе 

за увеличаване на ликвидността на местния ка-

питалов пазар. По вид посредници, най-малка 

подкрепа за новата регулаторна рамка има сред 

тези, които трябва да я прилагат – инвестицион-

ните посредници.  

Сред отговорите на участващите в анкетата бан-

ки, 43% подкрепят мнението, че новите регула-

ции ще подобрят прозрачността и отчетността на 

сделките с финансови инструменти.  

Сред допълнително попълнените отговори на 

посредниците се откроява общ елемент. Според 

тях, в ЕС се наблюдава тенденция на свръхрегу-

лация във финансовия сектор, а новите правила 

са съобразени единствено с държавите с добре 

развити и големи по обем капиталови пазари. 

Според изразено мнение сред анкетираните, 

свръхрегулацията е в ущърб на по-малките ком-

пании-посредници и може да доведе до изтлас-

кването им от бизнеса за сметка на по-големите 

пазарни участници. Така новите регулации могат 

да се отразят негативно на конкуренцията в сек-

тора, което би рефлектирало неблагоприятно и 

върху цената, заплащана от индивидуалните 

потребители на инвестиционни услуги.  

Под формата на допълнителна препоръка, един 

от участниците в изследването е предложил да 

се обмисли идеята за евентуалното емитиране 

на по-дългосрочни ДЦК (срок от 15, 20 или 30 

години) предвид все още благоприятните лихве-

ни условия на международните пазари. В подк-

репа на тази идея са посочени държави като Ар-

жентина и Австрия, които са емитирали 100-

годишни облигации.  

Предложението е аргументирано като начин 

държавата да се финансира атрактивно при нис-

ки лихвени нива с цел реализирането на качест-

вени проекти, които да стимулират развитието на 

икономиката. 
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Икономическа ситуация 

В общата част са анализирани агрегираните очаквания на 
финансовите посредници относно икономическия растеж, 
инфлацията, заетостта, основния лихвен процент, валутния 
курс на лева спрямо щатския долар, лихвените проценти по 
кредити и депозити, борсовите индекси и междуфирмената 
задлъжнялост. Очакванията на отделните групи финансови 
посредници са представени чрез претеглени показатели. На 
отделните положителни отговори (в някои случаи са два, а в 
някои случаи един) се дават стойности 1 и 2 (при наличието 
на два положителни отговора) и 1 (при наличието на един 
положителен отговор). Неутралният отговор получава стой-
ност 0. Отделните отрицателни отговори (в някои случаи са 
два, а в някои случаи един) получават стойности -1 и  -2 (при 
наличието на два отрицателни отговора) и -1 (при наличието 
на един отрицателен отговор). Процентът на участниците, 
посочили съответния отговор, се използва като тегла при 
изчисляването на претегления показател. Когато показателят 
е близък до 1 (в някои случаи близък до 2), това означава, че 
финансовите посредници очакват нарастване (респективно 
значително нарастване) на съответната икономическа про-
менлива. Съответно, когато показателят е близък до -1 (в 
някои случаи близък до -2), това означава, че финансовите 
посредници очакват намаление (респективно значително 
намаление) на съответната икономическа променлива. Кога-
то показателят получава стойност близо до 0, може да е сиг-
нал или за силна разнородност в очакванията на финансовите 
посредници, или за очаквания за непроменливост на разг-
лежданата икономическа променлива. 

Очаквания за развитието на финансовите 
посредници 

В специфичната част са представени очакванията на отделни-
те групи финансови посредници относно   развитието на тях-
ната дейност. Очакванията са представени чрез претеглени 
показатели, аналогични на използваните в общата част на 
анкетата. При всички показатели са налице по два положи-

— Методологични бележки 

телни, два отрицателни и един неутрален отговор. По този 
начин претеглените показатели могат да приемат стойности 
между 2 (значително нарастване) и -2 (значително намале-
ние). Когато показателят получава стойност близо до 0, може 
да е сигнал или за силна разнородност в очакванията на фи-
нансовите посредници, или за очаквания за непроменливост 
на разглежданата икономическа променлива. 

 
Специфичен въпрос:  

Какъв ще бъде най-вероятният ефект от проекта на 
нов Закон за пазарите на финансови инструменти, с 
който от началото на 2018 г. се очаква въвеждането на 
новата регулаторна рамка на Директива 2014/65/ЕС 
(MiFID II) в националното законодателство? 

Възможните отговори бяха пет: Ще доведе до по-голяма 
прозрачност и отчетност на сделките с финансови инструмен-
ти; Ще допринесе за привличането на по-големи институцио-
нални инвеститори и по-голяма ликвидност на БФБ; Ще съз-
даде допълнителни административни и организационни 
разходи за компаниите;  Няма да има значим ефект. На участ-
ниците бе дадена и възможност да добавят техен отговор. 
Резултатът е представен на графика, показваща процента от 
анкетираните финансови посредници, посочили съответния 
отговор, като са обособени и отделните групи финансови 
посредници. 
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