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ЧАСТ I 
АМЕРИКАНСКИ ИНДЕКСИ



Какво представляват борсовите индекси?
борсовите индекси са инструменти, състоящи се от публично търгувани акции, които 

отразяват ситуацията на дадена пазарна област. Тази област може да бъде секторно 

дефинирана - например технологичният борсов индекс показва как се справя технологичният 

сектор и т.н. Цената на индекса се движи в зависимост от движението на цените на отделните 

компании. Това обаче не означава, че ако например даден индекс се покачи, всички акции от 

даден индекс също ще се покачат. По същия начин някои акции може да се понижат, но 

индексът ще продължи да се движи нагоре. Също така си струва да знаете, че всеки фондов 

пазар има свой собствен основен индекс и обикновено няколко други подиндекса.

Характеристики на борсовия индекс:
те предоставят изчерпателна информация за текущата пазарна ситуация или избрани 

сегменти. Те са отправната точка, която Ви позволява да преоцените ефективността на 

инвестирането. Те са и основният инструмент за деривати (опции, фючърси, форуърдни 

договори).
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DOW JONES (Dow Jones Industrial Average) 
един от най-важните борсови индекси на компании, регистрирани на Нюйоркската фондова 

борса и NASDAQ. Това е най-старият работещ индекс в САЩ.

Държава САЩ

Основатели Чарлз Доу и Едуард Джоунс

Начало 1896 г. - 40,94 пункта

Работно време (полско време) 15:30 - 22:00

Брой компании 30 най-големи американски компании

Основни компании Apple, Boeing, Cisco, Coca Cola, Goldman Sachs, JP 
Morgan, Microsoft, The Walt Disney, Intel, IBM

Дау Джоунс е публикуван за първи път на 26 май 1896 г. 
По това време той се състои от акции в 12 компании. 
През 1916 г. портфейлът от акции е увеличен на 20, а 
през 1928 г. на 30 компании.

Знаете 
ли че?
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S&P 500 (Standard & Poor's)
борсовият индекс, който включва 500 компании с най-висока капитализация, това са 

предимно американски компании. Индексът е листван на Нюйоркската фондова борса и 

NASDAQ.

Държава САЩ

Начало 1950 г

Работно време (полско време) 15:30 - 22:00

Брой компании 500

Основни компании
Amazon, Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, 
Facebook, General Motors, Google, Johnson & Johnson, 
Microsoft, McDonald's, Tesla, Visa

Първите 10 компании в индекса представляват 26,5% 
от пазарната капитализация на индекса 

Знаете 
ли че? 
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NASDAQ 100 (NDX) 
включва 100-те най-големи нефинансови компании, регистрирани на фондовия пазар NASDAQ. 

Той обхваща както американски, така и чуждестранни компании, представляващи индустрии 

като технологии, ИТ, търговия на дребно, здравеопазване, медии и биотехнологии.

Държава САЩ

Начало 1985

Работно време (полско време) 15:30 - 22:00

Брой компании 100 най-големи компании, предимно от ИТ индустрията

Основни компании Amazon, Apple, Facebook, Google, Marriott, Microsoft, 
Netflix, Starbucks, Tesla

Индексът Nasdaq 100 е основна подгрупа на индекса 
Nasdaq Composite. Докато Nasdaq Composite обхваща 
всички изброени заглавия на NASDAQ, Nasdaq 100 избира 
само 100-те „най-интересни“.

Знаете 
ли че?
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ЧАСТ II 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНДЕКСИ



DAX 40 (Deutscher Aktienindex) 
най-важният германски борсов индекс и един от най-важните индекси в Европа. Индексът се 

изчислява с помощта на електронната система за търговия XETRA. Индикаторът е листван на 

Франкфуртската фондова борса.

Държава Германия

Начало 1988 г. - 1163,52 пункта

Работно време (полско време) 09:00 - 17:30

Брой компании 40 най-големи компании по капитализация и оборот

Основни компании Adidas, Allianz, Bayer, BMW, Deutsche Bank, Deutsche 
Telekom, E.ON, Siemens, Volkswagen, Lufthansa

На 24 ноември 2020 г. Deutsche Börse обявява 
разширяването на DAX от 30 на 40 компании и затягането 
на регулациите в отговор на счетоводния скандал с 
Wirecard.

Знаете 
ли че? 
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FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange) 
индекс на фондовата борса, регистриран на Лондонската фондова борса. Индексът обхваща 

топ 100 компании, които отговарят на много изисквания за ликвидност, капитализация и др.


Индексът FTSE се счита за барометър на британската икономика. Заедно с индексите DAX и 

CAC 40, той е един от най-големите в Европа.

Държава Великобритания

Начало 1984 г. - 1000 пункта

Работно време (полско време) 09:00 - 17:30

Брой компании 100

Основни компании Barclays, BP, Royal Dutch/Schell, HSBC, Vodafone, Royal 
Bank of Scotland, GlaxoSmithKline, Tesco

Компаниите, включени в индекса, представляват 
приблизително 80% от капитализацията на борсата LSE.

Знаете 
ли че? 
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CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) 
френски индекс, който обединява 40 от най-силните компании, от 100 с най-висока 

капитализация на Парижката фондова борса (Bourse de Paris).

Държава Франция

Начало 1987 - 1000 пункта

Работно време (полско време) 09:00 - 17:30

Брой фирми 40

Основни компании Total, Sanofi-Aventis, BNP Paribas, AXA, Carrefour, Crédit 
Agricole, Danone, L'Oreal, LVMH, Orange

Френският индекс CAC 40 е бенчмарк на борсата Euronext. 
Индексът включва и компании от фондовите борси в 
Амстердам, Брюксел и Лисабон.

Знаете 
ли че? 
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IBEX 35 
борсов индекс, обединяващ 35 от най-големите и най-ликвидни акционерни компании на 

Мадридската фондова борса

Държава Испания

Начало 1987 г. - 3000 пункта

Работно време (полско време) 09:00 - 17:30

Брой фирми 35

Основни компании Telefónica, Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol

Между 2000 г. и 2007 г. индексът изпревари много от 
западните си колеги, подхранван от относително силния 
вътрешен икономически растеж, който помогна особено 
много на строителните компании и компаниите за 
недвижими имоти.

Знаете 
ли че? 
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MIB 40 (Milano Indice di Borsa)
основен индекс на фондовия пазар, който проследява представянето на 40 от водещите и 

най-ликвидни компании, регистрирани на Borsa Italiana- Италианската Борса в Милано.

Държава Италия

Начало 1992 г. - 100 пункта

Работно време (полско време) 09:00 - 17:30

Брой фирми 40

Основни компании Enel, Ferrari, Generali, UniCredit, Pirelli.

Borsa di commercio di Milano (Миланската фондова борса) 
е основана от Йожен дьо Богарне, вицекрал на 
Наполеоновото кралство Италия, с укази от 16 януари и 
6 февруари 1808 г. и до 1997 г. е публично достояние.

Знаете 
ли че? 
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ЧАСТ III 
АЗИАТСКИТЕ ИНДЕКСИ



NIKKEI 225 ( Nikkei Stock Average) 
най-важният борсов индекс в Азия, листван на Токийската фондова борса. Оттогава се листва 

ежедневно от вестник Nihon Keizai Shimbun 1971.

Държава Япония

Начало 1950 - 100 пункта

Работно време (полско време) 01:00 - 07:00

Брой фирми 225

Основни компании Canon, Fuji Electric Holdings Co., Mitsubishi, Toyota, 
Softbank, Nikon, Sony

Американските фондови борси NYSE и Nasdaq са двете 
най-големи в света (по пазарна капитализация на листвани 
компании), Токийската фондова борса (TSE) е третата по 
големина

Знаете 
ли че? 
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HSI 50 (Hang Seng Index) 
индекс на акциите на компании, регистрирани на Хонконгската фондова борса. Компаниите, 

включени в индекса, представляват приблизително 70% от борсовата капитализация.

Държава Специален административен район Хонконг на 
Китайската народна република

Начало 1969 г

Работно време (полско време) 02:30 - 09:00

Брой компании 50

Основни компании HSBC Holdings, Li & Fung, China Mobile, Lenovo Group 
Ltd, Bank of China

China Mobile е най-голямата компания, листвана на 
Хонконгската фондова борса. Компанията е на 25-то място 
сред най-големите компании в света.

Знаете 
ли че? 
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Резюме:
Борсовите индекси са едни от най-популярните инструменти за търговия сред трейдърите 

поради техните характеристики, основно поддържаната тенденция към постепенен растеж и 

относително високата прозрачност, която позволява по-лесно разбиране на тяхното 

поведение.

Ръководството е изготвено от: Лукаш Клуфчински, 

анализатор в ИнстаФорекс в Полша


Дългогодишен наблюдател и ентусиаст на фондовата 

борса и валутните пазари. Автор на много уебинари в 

областта на техническия и фундаментален анализ, 

инвестиционната психология и платформата MT4 

service. Той набляга на фундаментални елементи, 

базирани на технически анализ, а целта му е 

безопасното инвестиране и управление на парите. 

Според него е най-добре да се правят пари там, където 

има големи пари и именно това провокира интереса му 

към темата за пазарите и инвестициите.

ДЗР са сложни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. 

83,47% от инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик на ДЗР. 

Помислете дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите високия риск от 

загуба на пари.
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