
Мастър клас „Анализ на акции“

Програма

Част 1: Секторен анализ

13:00 – 14:30 ч. Анализ на сектор и подбор на атрактивни компании
o Макро анализ – въведение в подбора на акции
o Цикличност и сектори
o Сравнителен анализ на компаниите в два сектора (телекомуникации и добив)

= Според коефициенти за финансово представяне – задлъжнялост,
ликвидност, рентабилност
= Според коефициенти за оценка – Цена/Печалба, Цена/Продажби,
Цена/Собствен капитал, EV/EBITDA, PEG

o Особености в анализа на отделните сектори

14:15 – 14:30 ч. Кафе пауза

o Обсъждане на казуси, въпроси & отговори

Част 2: Анализ на акция

15:00 – 16:00 ч. Методи за оценка на акции
o Определяне на справедлива стойност

= Дисконтиране на дивиденти
= Метод на дисконтираните парични потоци

o Критерии за подценена и надценена компания

16:00 – 16:15 ч. Кафе пауза 

16:15 – 17:30 ч.
o Анализ на компании преди публично предлагане
o Оценяване на акции от „горещите“ сектори

 Социални мрежи
 Високи технологии
 Интернет

o Обсъждане на казуси, въпроси & отговори



Мастър клас „Анализ на акции“

Лектори: 

Експерти от ЕЛАНА Трейдинг

Цветослав Цачев, ръководител „Анализи“, ЕЛАНА Трейдинг

Цветослав Цачев е ръководител на отдел "Анализи" в ЕЛАНА Трейдинг. Той отговаря за разработване 
на пазарни анализи, доклади за компании и сектори, аналитични информационни услуги и 
провеждане на инвестиционни консултации. Притежава сертификат от Комисията за финансов 
надзор за инвестиционен консултант. Присъединява се към екипа на ЕЛАНА Трейдинг през 2003 г. 
като анализатор. Преди това е работил като редактор по теми финанси и капиталови пазари във в. 
Пари. Цветослав Цачев е завършил Макроикономика в Университета за национално и световно 
стопанство, София. 

Климент Робев, отдел „Международни финансови пазари“, ЕЛАНА 
Трейдинг

Климент Робев е дилър в отдел "Международни финансови пазари" на ЕЛАНА Трейдинг. Той отговаря 
за трейдинга и обслужването на клиентите на компанията на чуждестранните пазари с акцент 
търговията с акции и валути. Присъединява се към екипа на ЕЛАНА Трейдинг през 2011 г. Завършил 
е магистратура по финанси в Нов български университет.

Емил Петров, отдел „Търговия на БФБ-София“, ЕЛАНА Трейдинг

Емил Петров работи в отдел „Търговия на Българска фондова борса“и отговаря за търгуващите на 
местната борса. Той има и 4-годишен опит с търговията с акции на международни финансови 
пазари. Присъединява се към екипа на ЕЛАНА Трейдинг през 2010 г. Завършил е магистратура по 
финанси в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов.

Интернет сайт с анализи на ЕЛАНА Трейдинг: http://analysis.elana.net

Платформи за търговия от ЕЛАНА Трейдинг:

 ELANA BG Trader - Търговия на БФБ от всички мобилни устройства: http://bgtrader.elana.net
 ELANA Global Trader - Най-голямото разнообразие от акции и други финансови инструменти: 

http://globaltrader.elana.net
 ELANA MetaTrader - Най-лесната платформа за валутна търговия: http://metatrader.elana.net

Тел. 02/ 81 000 20; trading@elana.net

http://www.elana.net/trading
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