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1. Предназначение

Юг  Маркет  Трейдър  представлява  интернет  базирано  приложение  за  оторизиран  и 
защитен достъп в реално време до Системата за търговия на БФБ – София АД. Юг 
Маркет  Трейдър  предоставя  възможност  на  клиента за  подаване  на  нареждания  за 
покупка/продажба на всички финансови и/или компенсаторни инструменти, допуснати 
до търговия на БФБ – София АД. Маркет Трейдър позволява в реално време:

 достъп до информация за всички търгувани емисии на БФБ
 наблюдаване на котировките на БФБ до 4 емисии едновременно
 наблюдаване и филтриране на сделките на БФБ по емисия
 наблюдаване на основните борсови индекси на БФБ
 създаване  и  наблюдаване  на  неограничен  брой  портфейли  от  емисии, 
групирани по произволен признак (MARKET MINDER)
 подаване  на  поръчки   към  БФБ  за  покупка/продажба  на 
финансови/компенсаторни инструменти и проследяване на състоянието им до 
сключване на сделка или отпадането им
 възможност за разговор (чат) с обслужващия брокер
 достъп до собствения портфейл по всяко време с отразяване на реалните 
и виртуалните суми и количества
 история на депозирани/теглени суми в/от собствената сметка при ИП
 история на собствените покупки/продажби (сделки) за избран период от 
време с изчисляване на средно претеглена цена за придобиване/продаване на 
книжата
 анализ за състоянието на пазара
 графичен анализ на избрана емисия

Системата е WEB-базирана и е необходимо да разполагате с Internet Explorer версия 6.5 
или по-висока.
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2. Регистрация в системата

След  стартиране  на  приложението  (осъществява  се  чрез  изписване  на  съотвения 
интернет адрес) се изисква идентификация чрез име и парола.  Имате възможност да 
изберете езика, на който да се води диалога – български или английски, чрез флагчето 
на съответната държава.

След регистрация в системата, се показва главното меню, чрез което имате достъп до 
основните функции, които са разгледани подробно по-надолу.

3. Login

Тази функция позволява да се върнете в началния екран за нова идентификация.
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4. Работен екран

Тази функция отваря основния (работен) екран на системата.  Той е разделен на три 
вертикални секции, като от своя страна всяка от тях допълнително е разделена (или не) 
на няколко хоризонтални секции, според предназначението им.
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4.1. Достъп до информация за всички търгувани емисии на БФБ

Достъпът  до  тази  функция  се  осъществява  чрез  кликване  върху  бутон   
Намира се в централната секция на работния екран.

В горната част на секцията са разположени три реда с бутони:
− ред с цифри, ред с букви на латиница

При кликване  върху такъв  бутон  се  показват  данните  за  всички емисии, 
чийто борсов код (стар или нов) започва със съответната цифра/буква.

− ред с букви на латиница
При кликване  върху такъв  бутон  се  показват  данните  за  всички емисии, 
чийто емитент започва със съответната буква.

Достъпни са следните данни, представени в табличен вид :
• Нов код на емисията
• Стар код на емисията
• Име на компанията-емитент
• Най-добра цена купува за деня
• Най-добра цена продава за деня
• Цена, на която е затворена предходната сесия на БФБ
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При кликване върху заглавието на дадена колона данните се сортират възходящо по 
нея.

При кликване върху борсовия код (колонка Нов код) се предлага екран за въвеждане на 
поръчка  към БФБ за  съответната  емисия.  Този  процес  е  описан  в  т.  Подаване  на 
поръчки   към  БФБ  за  покупка/продажба  на  финансови/компенсаторни 
инструменти  и  проследяване  на  състоянието  им  до  сключване  на  сделка  или 
отпадането им.

Пред борсовия код на всяка емисия има бутон , който позволява добавяне на емисията 
към секция MARKET MINDER. Този процес е описан в т.Създаване и наблюдаване 
на  неограничен  брой портфейли  от  емисии,  групирани по  произволен  признак 
(MARKET MINDER).
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4.2. Наблюдаване на котировките на БФБ

Тази функция е достъпна по всяко време и се намира в централната секция на работния 
екран.

Самата секция е разделена на части, в зависимост от броя на наблюдаваните емисии – 
от 1 до 4 едновременно.
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Във всяка подсекция, в горната й част,  е разположено поле, чрез което трябва да се 
определи наблюдаваната емисия.
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Това става чрез въвеждане на част от новия или стария борсов код на емисията в полето 
за търсене по емисия. По време на въвеждане отдолу се изписва най-близката емисия, 
отговаряща на въведения до момента текст, заедно с емитента й. При кликване върху 
бутона , се показват данните за избраната емисия. 

Данните са представени в три таблици :
 общи данни :

• Фаза на търгуване на емисията
• Стар/нов борсов код
• Час на последна продажба
• Цена на последна продажба
• Количество на последна продажба
• Цена на затваряне на последната сесия
• Търгувано количество за деня

 данни за котировки покупки/продажби
• Брой оферти
• Цена, на която се купува/продава
• Количество, което се купува/продава

Данните  за  съответната  наблюдавана  емисия  се  актуализират  автоматично,  като 
честотата на обновяване зависи изцяло от стойността на полето ‘Проверка за данни’, 
описано в 5. Функция “Настройки”.
Наблюдаване сделките на БФБ
Тази функция е достъпна по всяко време и  се  намира в  дясната  секция на работния 
екран.
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Тук се визуализират последните сделки, сключени на БФБ до този момент за текущата 
сесия.  Подредени са в обратен ред,  т.е.  последните  сделки са първи (най-отгоре),  а 
първите сделки – последни (най-отдолу). 

Достъпни са следните данни, представени в табличен вид :
• Час на сключване на сделката
• Борсов код на емисията
• Цена, на която е сключена сделката
• Количество, за което е сключена сделката
• Процентна  промяна  в  цената  спрямо  предходната  сделка  със  същата 
емисия
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Данните от всеки ред са оцветени според посоката на процентна промяна на цената 
(последната колонка) спрямо предходната сделка и имат следното значение :

- Червен цвят – понижение
- Черен цвят – без промяна
- Зелен цвят – повишение

Наблюдаваните  сделки  може  да  се  пресяват  (филтрират)  по  емисия.  Данните  за 
приложения филтър се изписват над данните за самите сделки.  Филтрирането става 
чрез  кликване  върху кода  на  желаната  емисия  директно  в  списъка  със  сделки  (ако 
фигурира в него) или чрез бутон  

-  При  филтриране  с  бутон  ,  се  отваря  диалогов  прозорец,  чрез  който 
можете да изберете търсената емисия,
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след което се кликва върху бутон  и данните се филтрират само за избраната 
емисия.  Ако се кликне  върху бутон  ,  новата  форма просто се затваря,  като 
досега приложения филтър (ако е имало такъв) не се премахва !

Важно: Ако е приложен филтър, при актуализиране на данните винаги се взима под 
внимание, т.е. за да отпадне филтъра е необходимо изрично да бъде премахнат.

Филтрирането може да бъде премахнато чрез кликване върху бутон   ,  с което се 
показва нова форма, от която се анулира избраната стойност
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след което се кликва върху бутон   и филтърът се премахва. Ако се кликне 
върху бутон , новата форма просто се затваря, като досега приложения филтър 
не се премахва !

- При филтриране  чрез  кликване  върху желаната  емисия,  премахването  на 
филтъра става чрез повторно кликване върху емисията или върху надписа 
включват , както е демонстрирано долу.

 

Данните за сделките се актуализират автоматично, като честотата на обновяване зависи 
изцяло  от  стойността  на  полето  ‘Проверка  за  данни’,  описано  в 5.  Функция 
“Настройки”.

ВАЖНО: максималният брой показани сделки е 200, независимо от приложения 
филтър !
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4.3. MARKET MINDER

Тази функция е достъпна  по всяко време и  се намира в лявата  секция  на работния 
екран.

Тук може да създавате неограничен брой портфейли по Ваши критерии, но само един 
от  тях  може  да  наблюдавате  в  реално  време.  Всеки  портфейл  може  да  съдържа 
неограничен брой наблюдавани емисии. 

Създаване на портфейл
Чрез кликване върху бутон  (горе отляво на секцията) се показва нова форма, в която 
трябва да се въведе името на портфейла (до 10 символа).
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Името не може да се повтаря с вече създаден от Вас портфейл.
След потвърждаване, чрез бутон ОК, се създава портфейл, който все още не съдържа 
наблюдавани емисии. При кликване върху бутон Cancel формата просто се затваря и не 
се създава портфейл.

Избор на активен(текущ, наблюдаван) портфейл
За да изберете кой портфейл да е активен, просто кликнете върху името му в секцията.

Данните  за  наблюдаваните  емисии  от  активния  портфейл  се  изписват  на  екрана  в 
табличен вид :

• Нов борсов код на емисията
• Стар борсов код на емисията
• Цена купува
• Цена продава
• Последна цена

При кликване върху заглавието на дадена колона данните се сортират възходящо по 
нея.

При кликване върху борсовия код се предлага екран за въвеждане на поръчка към БФБ 
за съответната емисия. Този процес е описан в т.Подаване на поръчки  към БФБ за 
покупка/продажба на финансови/компенсаторни инструменти и проследяване на 
състоянието им до сключване на сделка или отпадането им.

Пред  борсовия  код  на  всяка  емисия  има  бутон ,  който  позволява  премахване  на 
емисията от активния портфейл.

Добавяне на емисии в портфейл
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За да добавите емисия трябва да изберет вече създаден от Вас портфейл. От секцията,  
съдържаща  информация  за  всички  търгувани  емисии  на  борсата  (т.  4.1  Достъп  до 
информация за всички търгувани емисии на БФБ) кликвате върху бутон , който 
се намира пред борсовия код на всяка емисия.

Премахване на емисия от портфейл
За да премахнете емисия от активния портфейл, е достатъчно да кликнете върху бутон 

, който се намира пред борсовия код на всяка емисия.

Премахване на портфейл
За да премахнете активния портфейл, е достатъчно да кликнете върху бутон , който се 
намира горе отляво на секцията.

Най-отгоре в секцията, над данните за портфейлите, са изписани текущата дата и час. 
Отдясно, до тях, се намират бутоните, с които :

- можете да се върнете в основното меню на системата
- можете да се върнете директно в началния екран за нова идентификация

Данните  за  активния  портфейл  се  актуализират  автоматично,  като  честотата  на 
обновяване зависи изцяло от стойността на полето ‘Проверка за данни’, описано в 5. 
Функция “Настройки”.

4.4. Наблюдаване на основните борсови индекси на БФБ

Тази функция е достъпна  по всяко време и се намира в  лявата  секция на  работния 
екран.
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Тук може да наблюдавате  основните борсови индекси, листвани на БФБ за текущата 
сесия.

Данните се актуализират автоматично, като честотата на обновяване зависи изцяло от 
стойността на полето ‘Проверка за данни’, описано в 5. Функция “Настройки”.

4.5. Подаване  на  поръчки  към  БФБ  за  покупка/продажба  на 
финансови/компенсаторни инструменти и проследяване на състоянието им 
до сключване на сделка или отпадането им

4.6.1. Подаване  на  поръчки  към  БФБ  за  покупка/продажба  на 
финансови/компенсаторни инструменти

Тази функция е достъпна от секцията, съдържаща данни за търгуваните емисии на БФБ 
(т.4.1.  Достъп  до  информация  за  всички  търгувани  емисии  на  БФБ),  секцията 
MARKET  MINDER (т.4.4. MARKET  MINDER)  или  секция   за  анализ  на  пазара 
(т.4.11. Анализ на състоянието на пазара) на работния екран.

Стр. 18 от 42 Ug Market Trader

Market Minder
Поръчки/сделки на клиента

Борсови индекси

Сключени 
сделки на БФБ

Котировки(оферти) Котировки(оферти)

Котировки(оферти) Котировки(оферти)

Емисии, анализи, чат, портфейл на клиента



Чрез кликване върху борсовия код на емисията, за която желаете да пуснете поръчка се 
показва нова форма, в която можете да въведете атрибутите й :

- Вид  - определя вида на поръчката. Бива :
• Лимитирана (limit)
• Пазарна (market)
• Пазарна към лимитирана (Market-To-Limit)
• Айсберг (Iceberg)

- Ограничения – определя допълнителни ограничения за поръчката, като :
• Веднага или никога (Immediate-or-Cancel)
• Изпълни всичко или нищо (Fill-or-Kill)
• Стоп (Stop)

- Операция – определя каква операция желаете да осъществите. Бива :
• Купува
• Продава

- Емисия  –  емисията,  от  която  желаете  да  закупите  или  продадете 
финансови/компенсаторни инструменти.

- Емитент – информативно поле, което показва кой е емитента на избраната 
емисия.

- Количество – брой книжа, които желаете да закупите или продадете.
- Цена – цена, на която желаете да се сключи сделката.
- макс./мин.  –  информативно  поле,  което  показва  максимална/минимална 

цена  на  поръчката,  при  която  няма  да  бъде  предизвикано  прекъсване  за 
нестабилност.

- Обем – информативно поле, което показва общата стойност на поръчката.
- Валидност  – валидна дата,  която определя  „животът“  на  поръчката,  след 

приемането й от търговската платформа на БФБ. По подразбиране е избрана 
текуща дата, т.е. поръчката е валидна до края на сесията.
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Забележка :  В  зависимост  от  избраните  вид,  ограничения  и  операция  се  появяват 
допълнителни полета, а други не са достъпни.
Например  :  в  случай,  че  поръчката  е  пазарна  (market),  полета ‘Цена’,  ‘макс./мин.’, 
‘Обем’, ‘Валидност’ не са достъпни и поръчката се изпълнява веднага.
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След  въвеждане  на  необходимите  атрибути,  е  необходимо  да  се  потвърди 
съответната декларация в долната част на формата, което става чрез кликване 
върху  отметката  пред  нея  (вляво).  Едва  след  това  бутонът  за  приемане  на 
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поръчката става достъпен. След кликване върху него възможните сценарии са 
три :

 Поръчката удовлетворява изискванията и бива успешно записана.

 Поръчката  не  може  да  бъде  записана,  поради  липса  на  средства  за 
закупуване  на  финансови/компенсаторни  инструменти  –  в  случай  на 
покупка.

 Поръчката  не  може  да  бъде  записана,  поради  липса  на  наличност  за 
продажба  на  финансови/компенсаторни  инструменти  –  в  случай  на 
продажба.
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4.6.2. Проследяване състоянието на поръчките до сключване на сделка или 
отпадането им

Проследяването на поръчките до сделки или отпадането им в централната секция на 
работния екран. В горната й част са разположени съответните бутони.

Всяка поръчка може да премине през някой от следните статуси (фази) :
- Статус “ЧАКАЩА”  

Поръчката става “чакаща” веднага след създаването й. 

За да видите чакащите потвърждение поръчки, е необходимо да кликнете 
върху бутон . Данните са представени таблично :
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Всеки ред съдържа данните за една поръчка :
• # - операция на поръчката (купува/продава). Пред нея има икона 

, чрез която може да отмените поръчката по Ваше желание. За целта 
трябва  да  кликнете  върху  иконата  и  да  отговорите  утвърдително  на 
запитването :

• Емисия – борсов код на емисията. При покупка е оцветен в червен 
цвят, а при продажба - в зелен цвят.
• Подадена на – дата и час на подаване към обслужващия брокер.
• Валидна до – дата, до която е валидна поръчката на БФБ.
• Тип – тип на поръчката лимитирана (L), пазарна (M),...
• Брой  –  брой  финансови/компенсаторни  инструменти  за 
покупка/продажба.
• Цена – единична цена (в случай на лимитирана поръчка).
• Обем – обща стойност (в случай на лимитирана поръчка).

Важно:
При  отмяна  на  чакаща  поръчка  (непотвърдена  от  обслужващия  брокер), 
поръчката се премахва физически и не се вижда в отменени поръчки (все едно не е 
съществувала).

При посочване с мишката и задържане върху някои от данните за поръчката (#, Емисия, 
Тип,…) се показва допълнителна (пояснителна) информация за нея.

При кликване върху заглавието на дадена колона данните се сортират възходящо по 
нея.

- Статус “ПОТВЪРДЕНА”  
Поръчката става “потвърдена” след като обслужващият брокер я прегледа и одобри. 
Веднага след това поръчката се изпраща на БФБ и се появява като котировка/оферта.

За да видите потвърдените поръчки, е необходимо да кликнете върху бутон . 
Данните са представени таблично :

Всеки ред съдържа данните за една поръчка :
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• # - операция на поръчката (купува/продава). Пред нея има икона 
, чрез която може да отмените поръчката по Ваше желание. За целта 

трябва  да  кликнете  върху  иконата  и  да  отговорите  утвърдително  на 
запитването :

• Номер – номер на поръчката в БФБ – наличието му означава, че 
поръчката е „качена“ на БФБ.
• Емисия – борсов код на емисията. При покупка е оцветен в червен 
цвят, а при продажба - в зелен цвят.
• Подадена на – дата и час на подаване към обслужващия брокер.
• Потвърдена на – дата и час на одобряване от обслужващия брокер.
• Валидна до – дата, до която е валидна поръчката на БФБ.
• Тип – тип на поръчката лимитирана (L), пазарна (M),...
• Брой  –  брой  финансови/компенсаторни  инструменти  за 
покупка/продажба.
• Цена – единична цена (в случай на лимитирана поръчка).
• Обем – обща стойност (в случай на лимитирана поръчка).
• Ост.брой – остатък от заявеното количество, който все още може 
да бъде реализиран като сделка (в случай на лимитирана поръчка).
• Купува  –  най-добра  цена  купува  към  момента  за  тази  емисия. 
Вдясно  от  цената  има  икона,  която  визуално  показва  посоката  в 
движението й – понижение ( ) или повишение( ).
• Продава – най-добра цена продава към момента за тази емисия. 
Вдясно  от  цената  има  икона,  която  визуално  показва  посоката  в 
движението й – понижение ( ) или повишение( ).

Важно:
Ако поръчката вече е изпратена на БФБ и се предприемат действия по нейната 
отмяна, в резултат на тези действия е възможно:

- Ако не е сключена сделка ще се направи опит да се отмени цялото к-
во на поръчката

- Ако  е  сключена  сделка  за  част  от  к-вото  на  поръчката,  ще  се 
направи опит да се отмени остатъчното к-во на поръчката

- Ако е сключена сделка за цялото к-во на поръчката, тя няма да бъде 
отменена изобщо

Ако поръчката не е изпратена на БФБ, тя само се маркира като отменена (не се 
премахва физически) и се вижда в отменени поръчки.

При посочване с мишката и задържане върху някои от данните за поръчката (#, Емисия, 
Тип,…) се показва допълнителна (пояснителна) информация за нея.
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При кликване върху заглавието на дадена колона данните се сортират възходящо по 
нея.

- Статус “ОТМЕНЕНА”  
Поръчката става “отменена”, ако е била в статус „потвърдена“ и :

• бъде отменена по Ваша инициатива
• бъде отменена от обслужващият брокер

Статусът на тези поръчки не може да се променя повече.

За  да  видите  отменените  поръчки,  е  необходимо да  кликнете  върху бутон  . 
Предвидена е възможност да се задава период за разглежданите данни (От дата – До 
дата),  като  по  подразбиране  се  предлага  текущата  дата.  Данните  са  представени 
таблично :

Всеки ред съдържа данните за една поръчка :
• # - операция на поръчката (купува/продава).
• Номер – номер на поръчката в БФБ.
• Емисия – борсов код на емисията. При покупка е оцветен в червен 
цвят, а при продажба - в зелен цвят.
• Подадена на – дата и час на подаване към обслужващия брокер.
• Отменена на - дата и час на отмяна.
• Тип – тип на поръчката лимитирана (L), пазарна (M),...
• Брой – брой на заявените финансови/компенсаторни инструменти 
за покупка/продажба.
• Цена – единична цена (в случай на лимитирана поръчка).
• Обем – обща стойност (в случай на лимитирана поръчка).
• Ост.брой  –  остатък  от  заявеното  количество,  който  не  е 
реализиран до отмяната на поръчката (в случай на лимитирана поръчка).
• Основание – посочва по чия инициатива е отмяната на поръчката.

При посочване с мишката и задържане върху някои от данните за поръчката (#, Емисия, 
Тип,…) се показва допълнителна (пояснителна) информация за нея.

При кликване върху заглавието на дадена колона данните се сортират възходящо по 
нея.

- Статус “ОТХВЪРЛЕНА”  
Поръчката става “отхвърлена”, ако обслужващият брокер я прегледа и одобри, но при 
изпращането  й  на  БФБ,  търговската  система  на  Борсата  не  я  приеме  успешно. 
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Възможно е и след успешно изпращане и приемане на поръчката на БФБ, тя да бъде 
отхвърлена  поради  промяна  на  изискванията  за  търговия  или  изтичане  срока  на 
валидността й. Статусът на тези поръчки не може да се променя повече.

За да видите отхвърлените поръчки, е необходимо да кликнете върху бутон . 
Предвидена е възможност да се задава период за разглежданите данни (От дата – До 
дата),  като  по  подразбиране  се  предлага  текущата  дата.  Данните  са  представени 
таблично :

Всеки ред съдържа данните за една поръчка :
• # - операция на поръчката (купува/продава).
• Номер – номер на поръчката в БФБ.
• Емисия – борсов код на емисията. При покупка е оцветен в червен 
цвят, а при продажба - в зелен цвят.
• Подадена на – дата и час на подаване към обслужващия брокер.
• Потвърдена на - дата и час на одобряване от обслужващия брокер.
• Отхвърлена на - дата и час на отхвърляне от БФБ.
• Брой  –  брой  финансови/компенсаторни  инструменти  за 
покупка/продажба.
• Цена – единична цена (в случай на лимитирана поръчка).
• Обем – обща стойност (в случай на лимитирана поръчка).
• Ост.брой  –  остатък  от  заявеното  количество,  който  не  е 
реализиран (в случай на лимитирана поръчка).
• Причина – причина за  отхвърляне на поръчката.

При посочване с мишката и задържане върху някои от данните за поръчката (#, Емисия, 
Причина,…) се показва допълнителна (пояснителна) информация за нея.

При кликване върху заглавието на дадена колона данните се сортират възходящо по 
нея.

- “  СДЕЛКА”  
Поръчката става “сделка”, ако след успешно потвърждаване от обслужващия брокер, 
се  сключи  сделка  на  БФБ.  Поръчката  все  още  се  вижда  като  “потвърдена”,  ако 
сключената сделка е за част от заявеното в нея количество. Това продължава да е така 
докато  сключените  сделки  покрият  изцяло  заявеното  количество  или  поръчката 
отпадне от БФБ (изтичане на валидност, промяна на условията за търговия,…).
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За да видите сделките,  е необходимо да кликнете върху бутон  .  Предвидена е 
възможност да се задава период за разглежданите данни (От дата – До дата), като по 
подразбиране се предлага текущата дата. Данните са представени таблично :

Всеки ред съдържа данните за една сделка :
• # - операция на сделката (купува/продава).
• Номер – номер на сделката.
• Емисия – борсов код на емисията. При покупка е оцветен в червен 
цвят, а при продажба - в зелен цвят.
• Дата и час – дата и час на сключване на сделката.
• Брой  –  брой  финансови/компенсаторни  инструменти,  които  са 
закупени/продадени.
• Цена – единична цена, на която е сключена сделката.
• Обем – обща стойност на сделката.

При  посочване  с  мишката  и  задържане  върху  някои  от  данните  за  поръчката  (#, 
Емисия,...) се показва допълнителна (пояснителна) информация за нея.

Данните са сортирани по колона „Дата и час“ в низходящ ред, т.е. последната сделка е 
най-отгоре.
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4.7. Разговор (чат) с обслужващия брокер

Достъпът до тази функция се осъществява чрез кликване върху бутон  ,  който се 
намира се в централната секция на работния екран.

Показва се нов (отделен) екран, в който можете да водите разговор с обслужващия Ви 
брокер, по подобие на популярните чат програми (Skype, ICQ,…) .

В горната част на екрана са разположени репликите на двете страни, а в долната част се 
намира полето, в което въвеждате вашите реплики. Изпращането на въведената реплика 
става с кликване върху бутон , намиращ се отдясно. 

Забележка :  Чатът  се  включва  автоматично,  ако  обслужващия  брокер  Ви  изпрати 
съобщение. Обратното не е валидно, т.е. :

- ако  брокерът  инициира  чат-сесия  и  двете  страни  получават  и  виждат 
съобщенията

- ако Вие инициирате чат-сесия, но брокерът не желае да участва в нея, то той 
няма да получава съобщенията Ви, което съответно означава, че и Вие няма 
да получите отговор на въпросите си.
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4.8. Достъп до собствения портфейл по всяко време с отразяване на реалните и 
виртуалните суми и количества

Достъпът до тази функция се осъществява чрез кликване върху бутон . Намира 
се в централната секция на работния екран.
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Тук се показват данни за :
• Текущо  реално парично  салдо – наличните  парични средства,  с 
които разполагате в момента.
• Текущо виртуално парично салдо – паричните средства, в рамките 
на които може да купувате финансови/компенсаторни инструменти.
• -ORD – средства, които не може да ползвате, тъй като са заделени 
за покриване на Ваши поръчки за покупки, които все още не са станали 
сделки, но са публикувани на БФБ.

Следват данните за притежаваните от Вас финансови/компенсаторни инструменти по 
емисии, представени в табличен вид :

• Нов код – нов борсов код на емисията.
• Стар код - стар борсов код на емисията.
• Реални  салда  в  финансови/компенсаторни  инструменти  –  брой 
финансови/компенсаторни инструменти, с които разполагате в момента.
• Виртуални салда в финансови/компенсаторни инструменти - брой 
финансови/компенсаторни  инструменти,  които  отчитат  закупените  и 
продадени финансови/компенсаторни инструменти, за които все още не е 
минала обработката в Централен Депозират (ЦД).
• За  продажба  -  брой  финансови/компенсаторни  инструменти,  в 
рамките на които може да продавате.
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• -ORD  –  брой  финансови/компенсаторни  инструменти,  които  не 
може да ползвате, тъй като са заделени за покриване на Ваши поръчки за 
продажба, които все още не са станали сделки, но са публикувани на БФБ.

При кликване върху заглавието на дадена колона данните се сортират възходящо по 
нея.

4.9. История на депозирани/теглени суми в/от собствената сметка при ИП

Достъпът до тази функция се осъществява чрез кликване върху бутон  , когато се 
намирате в екрана със собствения портфейл.
Предвидена е възможност да се задава период за разглежданите данни (От дата – До 
дата),  като  по  подразбиране  се  предлага  последния  месец.  Данните  са  представени 
таблично :

Всеки ред съдържа данните за една сделка : 
• Дата – дата и час на операцията.
• Сума – сума на операцията.
• Операция – внасяне/теглене на сума.
• Коментар – пояснение на операцията.

При кликване върху заглавието на дадена колона данните се сортират възходящо по 
нея. 
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Връщането към екрана със собствения портфейл става като се кликне повторно върху 
бутон  или се кликне върху бутон .
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4.10. История на собствените покупки/продажби (сделки) за избран период от 
време  с  изчисляване  на  средно  претеглена  цена  за 
придобиване/продаване на книжата

Достъпът до тази функция се осъществява чрез кликване върху бутон ,  когато се 
намирате в екрана със собствения портфейл.
Предвидена е възможност да се задава период за разглежданите данни (От дата – До 
дата) и емисия. Периодът по подразбиране е последния месец. Данните са представени 
таблично :

 

За всяка емисия и тип сделка има обобщен ред, в който е показана средно-претеглената 
цена на която са придобити/продадени финансови/компенсаторни инструменти.

Всеки ред съдържа данните за една сделка : 
• Нов код – нов борсов код на емисията.
• Стар код – стар борсов код на емията.
• Емитент – емитент на емисията.
• # – тип на сделката (купува/продава).
• Дата – дата на сключване на сделката.
• К-во  –  количество  финансови/компенсаторни  инструменти, 
реализирано в сделката.
• Цена – единична цена на финансови/компенсаторни инструменти, 
на която е сключена сделката.
• Сума – обща стойност на сделката.
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Връщането към екрана със собствения портфейл става като се кликне повторно върху 
бутон  или се кликне върху бутон .

4.11. Анализ за състоянието на пазара

Достъпът до тази функция се осъществява чрез кликване върху бутон . Намира се 
в централната секция на работния екран.

Тази функция Ви позволява да наблюдавате поведението на пазара и да следите най-
атрактивните  и  най-нежеланите  финансови/компенсаторни  инструменти  на  пазара. 
Правилното разчитане на изследването може да Ви даде предимство пред останалите 
играчи.

Самото изследване по своята същност представлява сравняване на последните сделки 
на  пазара  (като  цени  и  обеми)  за  избрания  времеви  интервал,  съотнесени  към 
предходния аналогичен интервал. Наблюдават се четири групи акции:
• Бичи настроени акции
Бичи настроени акции са тези, чиито цени се повишават рязко и бързо.
• Акумулационни акции
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Акумулационни акции са тези, чиито цени се повишават с растящ обем. В тази група 
може да се направи връзка между обема и новините, в резултат на което да се прецени 
дали става въпрос за тренд или случайност.
• Мечи настроени акции
Мечи настроени акции са тези, чиито цени се понижават рязко и бързо.
• Дистрибуционни акции
Дистрибуционни акции са тези, чиито цени се понижават с растящ обем. В тази група 
може да се направи връзка между обема и новините, в резултат на което да се прецени 
дали става въпрос за тренд или случайност.

Тренда  в  поведението  на  отделните  емисии  е  представен  чрез  абсолютна  стойност, 
процентна промяна  и мини графика за по-лесно визуално възприемане.

Забележка :  Мащабът  на  мини  графиката  важи  за  съответната  група.  Визуалното 
сравняване на мини графиката на две емисии от различни групи няма да е вярно !

За да ползвате изследването е необходимо да укажете :
 Ценови интервал – указва в какви граници да бъдат цените на следените сделки. 

Задава  се  чрез  въвеждане  на  съответните  стойности  в  полета  ‘Макс.цена’  и 
‘Мин.цена’.  Ако е включена опция ‘Всички цени’,  ценовия интервал не се взима 
под внимание. По подразбиране опцията е включена.

 Количество – указва в какви граници да бъдат количествата на следените сделки. 
Задава се чрез въвеждане на съответните стойности в полета ‘Макс.к-во’ и ‘Мин.к-
во’.  Ако  е  включена  опция  ‘Всички  количества’,  количествения  интервал  не  се 
взима под внимание. По подразбиране опцията е включена.

 Времеви интервал – указва кои сделки да се включат в изследването.  Възможни 
стойности са : текуща сесия, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 минути. По 
подразбиране е 30 мин.

 Интервал  на  опресняване  –  указва  на  колко  време  изследването  да  се  прави 
автоматично. Възможни стойности са : 30, 45 сек.; 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60 мин. По подразбиране е 1 мин.

 Брой емисии - указва колко броя емисии да се покажат в резултат на изследването. 
Възможни стойности са : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По подразбиране е 5.

За да видите резултатите от изследването е необходимо да кликнете върху бутон  . 
След което,  обновяването  на  данните  става  автоматично,  в  зависимост  от  избрания 
интервал на опресняване. Последващо кликване върху същия бутон ще доведе до ново 
изпълняване  на  изследването,  независимо  дали  е  дошъл  моментът  за  автоматично 
обновяване.
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При кликване върху борсовия код се предлага екран за въвеждане на поръчка към БФБ 
за съответната емисия. Този процес е описан в т. Подаване на поръчки към БФБ за 
покупка/продажба на финансови/компенсаторни инструменти и проследяване на 
състоянието им до сключване на сделка или отпадането им. 
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4.12. Графичен анализ на избрана емисия

Достъпът до тази функция се осъществява чрез кликване върху бутон  , 
който се намира в централната секция на работния екран.

При кликване върху бутона се отваря нова форма, която Ви позволява да наблюдавате 
поведението на една избрана емисия на пазара. Имате на разположение широк набор от 
настройки,  включително  възможност  да  изберете  дължината  на  периода  назад  във 
времето,  който  да  анализирате.  Показването/скриването  на  настройките  става  чрез 

бутон .
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За да се види графиката е необходимо да кликнете върху бутон .

В случай, че промените нещо в настройките, е необходимо отново да кликнете бутона 

, за да се опресни графиката и да се вземат предвид промените.

Правилното разчитане на изследването може да Ви даде предимство пред останалите 
играчи.
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5. Настройки

Тази функция позволява да се направят промени по някои от параметрите,  влияещи 
върху поведението на системата, а именно :

 * E-mail адрес – указва e-mail адрес, на който да получавате съобщение за сключена 
сделка.

 *  GSM номер –  указва GSM номер,  на  който  да  получавате  SMS  за  сключена 
сделка.

 Проверка за данни след –  определя на колко време се прави проверка за нови 
данни; приема стойности от 5 до 600 секунди; по подразбиране е 30 секунди.

 Брой наблюдавани емисии –  определя  броя на  емисиите,  за  които  може да  се 
наблюдават котировки едновременно; приема стойности от 1 до 4; по подразбиране 
е 1.

Забележка: * - само ако сте абонирани за съответната услуга.

Стр. 41 от 42
Ug Market Trader



6. Смяна на парола

Тази функция позволява да се смени собствената парола за влизане в системата.  За 
целта се въвеждат старата парола, новата парола и потвърждение на новата парола. При 
правилно  въведени  данни,  новата  парола  влиза  в  сила  веднага  и  системата  Ви 
пренасочва на първоначалния екран за идентификация.
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