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I. Въведение
1. За платформата
ELANA BG Trader е професионална и сигурна Интернет-базирана платформа,
осигуряваща достъп на клиентите на ЕЛАНА Трейдинг до търговия в реално
време на регулиран пазар на “Българска фондова борса- София“ АД (БФБ).
Чрез нея имате възможност за подаване на поръчки за покупка или продажба
на всички финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ, както и
възможност за получаване в реално време на текуща пазарна информация,
включваща новини, индекси, графики, котировки и друга необходима
информация.
За предимствата да търгувате с ELANA BG Trader можете да прочетете тук:
http://bgtrader.elana.net/
2. ELANA Online
Достъпът до ELANA BG Trader се извършва през ELANA Online на
https://online.elana.net/.
Единният инвестиционен хъб ELANA Online е предназначен за клиентите на
ЕЛАНА
Трейдинг
и
ЕЛАНА
Фонд
Мениджмънт.
В ELANA Online инвеститорите на БФБ-София, на международни финансови
пазари, във взаимни фондове ЕЛАНА и с индивидуални инвестиционни
портфейли, управлявани от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, могат да видят:


Всичките си инвестиции на едно място 24 часа в денонощието, като
проследяват и анализират резултатите си. Всеки клиент след подписване
на договор получава на имейла си данни за достъп до инвестиционния
хъб.



В ELANA Online има виртуален офис, който позволява на клиентите да
внасят средства през виртуалния ПОС терминал, да заявяват теглене на
средства с няколко клика по желан начин и да прехвърлят пари от
сметките си между различните платформи на ЕЛАНА Трейдинг, както и
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между тях и сметката на услугата доверително управление, ако са
клиенти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

Предимства


Интегрирана инвестиционна отчетност за взаимни фондове ЕЛАНА,
доверително управление, търговия на БФБ чрез ELANA BG Trader и на
гише, търговия на международни финансови пазари чрез ELANA Global
Trader и ELANA MetaTrader



24 часа в реално време - 24 часа, 7 дни в седмицата в реално време,
пълна отчетност за актуална стойност и движения, както и история на
инвестициите в ЕЛАНА Трейдинг и ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.



Анализ на резултати - Инвеститорите могат да направят справка за
желания от тях период, в която да видят обобщени или отделни данни за
резултатите от инвестициите им.



Селекция от новини и анализи, свързани с Вашите инвестиции. ЕЛАНА
смята за приоритет в обслужването на клиентите си навременното и
задълбочено информационно осигуряване на техните инвестиционни
решения



Виртуален офис за движение на парични средства - депозитаране,
теглене и прехвърляне на средства



Директен достъп до търговия с ELANA BG Trader

3. Вход

РЕАЛНА СМЕТКА
Предоставяне на потребителско име и парола:

За да откриете реална сметка в ELANA BG Trader е необходимо да подпишете
договор с ЕЛАНА Трейдинг. В него ще посочите електронния си адрес (e-mail),
на който ще получите автоматично генерирано от сървър писмо, съдържащо
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хиперлинк към екран за избиране на парола, като този на приложеното отдолу
изображение. Служителите на ЕЛАНА Трейдинг ще знаят единствено
потребителското Ви име.

Съдържание на паролата:
Първоначалната
автоматично генерирана от
сървъра парола ще съдържа
само букви и цифри. При
смяна на паролата обърнете
внимание, че новата парола
трябва
да
отговаря
на
следните изисквания:



Да съдържа минимум
6 символа
Да съдържа букви и
цифри

Блокиране на сметка:
При 3 поредни, грешни опита за влизане в платформата, сметката Ви ще бъде
автоматично блокирана от съображение за сигурност. Ако това се случи,
единствено служителите на ЕЛАНА Трейдинг ще могат да отблокират сметката
Ви. Можете да се свържете с нас на: 02/ 81 000 26 или 02/ 81 000 25 или да
посетите някой от инвестиционните ни центрове.
Конфиденциалност на паролата:
Служителите на ЕЛАНА Трейдинг никога няма да знаят паролата Ви, защото тя
е криптирана.
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ДЕМО СМЕТКА
За да откриете демо сметка в ELANA BG Trader, е необходимо само да
попълните регистрационния формуляр, който можете да откриете при вход в
ELANA Online на https://online.elana.net/, след което ще получите мейл с
потвърждение заедно с потребителското Ви име и парола. След като веднъж
влезете успешно в платформата, Вашата сметка ще бъде захранена с 10 000 лв.
демо пари (виртуални). При търговия през демо сметка всички сделки и
операции са изцяло виртуални, т.е. не се сключват реални сделки на регулиран
пазар. Но чрез демо версията на платформата търгуващите виждат 100%
симулация на пазара.
ВХОД
За
да
влезете
в
ELANA
Online,
е
необходимо
да
отидете
на
https://online.elana.net/ и да изберете Вход в горния десен ъгъл. В отворилия
се прозорец трябва да въведете Вашия имейл и парола, да изберете вида на
сметката (реална или демо) и да натиснете Вход.

4. Промяна на паролата за сигурност
За да промените паролата на сметката си, трябва, след като сте влезли в ELANA
Online, да натиснете на Потребителското си име в горния десен ъгъл и да
изберете Смяна на парола от падащото меню. След това ще се отвори
прозорец, в който е необходимо да въведете два пъти нова парола, както и
генерирания в картинка код против спам. Моля, натиснете бутона Задай и
актуализацията ще влезне в сила. Ако решите, че не желаете да запазите
промените, затворете прозореца или се върнете към предишното меню с бутона
за връщане към предишна страница на браузъра Ви.
*Важно: Всяка нова парола трябва да съдържа поне 6 символа и да съдържа
поне един от следните символи –буква и цифра
*Системата няма да приеме промяната, ако при повторното въвеждане на
новата парола вие я копирате и поставяте.
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5. ELANA BG Trader и ELANA BG Trader Mobile
ELANA BG Trader Ви предлага 2 версии на платформата, подходящи за различно
приложение. Оригиналната версия, ELANA BG Trader, е достъпна само чрез
Internet Explorer и предоставя пълната функционалност на платформата.
ELANA BG Trader Mobile е достъпна от всички браузъри и мобилни
устройства, и съдържа пълната функционалност за търгуване и ограничена
функционалност на статистически анализ и историческа информация. Глава II
от ръководството описва използването на ELANA BG Trader, а Глава III описва
използването на ELANA BG Trader Mobile.

6. Изход
Ако желаете да излезете безопасно от ELANA BG Trader или ELANA BG Trader
Mobile, трябва да натиснете върху потребителското си име в горния десен ъгъл
на екрана и да изберете „Изход“.
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II. ELANA BG Trader
1. Вход и инсталация на платформата:
След като сте влезли с имейл и парола в Elana Online през Internet Explorer,
изберете падащото меню Търговия –> ELANA BG Trader.
За да можете да използвате web базираната платформа ELANA BG Trader, е
необходимо да изтеглите Silverlight приставката (plug-in).
Изтеглянето на приставката можете да направите от тук:
http://www.microsoft.com/silverlight/
1. Проверете изискванията за вашата система (съвместимите системи и
браузъри, можете да намерите в таблицата по-долу)
2. Уверете се, че използвате Silverlight съвместим с операционната система
Windows и браузър, както и че сте деинсталирали всяка предишна версия на
Silverlight
3. Изтеглете Silverlight
За потребители на Windows Internet Explorer:


Браузърът ще Ви подкани или да стартирате (run) или да запишете (save)
инсталационния файл (Silverlight.exe). Натиснете „Run“ за да стартирате
свалянето. Когато свалянето е завършило, браузърът отново ще Ви
подкани да стартирате инсталатора. Натиснете “Run” за да стартирате
инсталацията. Имайте в предвид, че трябва да имате достатъчно
административни права, за да инсталирате Silverlight.

4. Проверка


Проверете инсталацията си, като тествате уеб сайта на Silverlight.

За инсталационна поддръжка, посетете страницата за поддръжка на Silverlight:
http://support.microsoft.com/ph/12929
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СЪВМЕСТИМИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И БРАУЗЪРИ

Операционна
система

Internet
Explorer
11

Internet
Explorer
10

Internet
Explorer
9

Internet
Explorer
8

Internet
Explorer
7

Firefox
38+

Safari
4252+

Chrome

Windows 10

+*

Windows
2016

+*

-

-

-

-

-

-

-

-

+*

-

-

-

-

-

-

Windows 7

-

-

-

-

-

-

-

-

Windows 7 SP1

+*

-

-

-

-

-

-

-

Windows
2008 SP2

-

-

+

-

-

-

-

-

Windows
Server
2008 R2 SP1

+*

-

-

-

-

-

-

-

Windows
Embedded
Industry

8.1

+

Windows
Embedded
Standard

8

Server

+*

Windows 8.1
Windows
Desktop

8

Windows
2012 R2

Server

Windows
2012

Server

Server

+*

-

POSReady 7

+

Thin PC 7

+

Windows
Embedded
Standard 7 SP1

+
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* Поддържа 64-битов режим
Компоненти

Изисквания

Windows

X86 или x64 (64-битов режим поддръжка само за IE ) 1.6-гигахерца
(GHz) или по – мощен процесор с 512-MB RAM

Macintosh (Intel-based)

Intel Core Duo 1.83- гигахерца (GHz) или по-мощен процесор с
512-MB RAM

2. Персонализиране на работното пространство
При стартиране на платформата, ще Ви се отвори стандартното работно
пространство на платформата ELANA BG Trader. Изгледът може да бъде
персонализиран, така че да отговаря на вашите изисквания. Всеки един
прозорец или меню може да бъде преместен, премахнат, увеличен или
намален. Също така можете да добавяте допълнителни прозорци, които да
персонализирате по Ваш вкус. В допълнение, знакът (+) Ви дава възможност да
добавите няколко нови „Изгледа“, които да персонализирате по отделен начин,
а (Х), да затворите вече съществуващ „Изглед“.
След като сте заредили
прозорец от което и да е
падащо меню, той може да
бъде преместен на удобно
за Вас място, посредством
„влачене“ с левия бутон на
мишката.

Лента с основни падащи менюта в работното пространство


Настройки - от това меню можете да запазите или да заредите вече
запазен работен плот; да промените паролата си; дава опция за
настройки на звука и изход;
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Търговия - бърз достъп до реална информация за пазара; търговия на
БФБ;
Портфейл в ЕЛАНА - достъп до информация, както за текущото
състояния на портфейла на клиента, така и до пълна история на
портфейла и всички извършени дейности; дава възможност за изготвяне
на справка за финансовия резултат на клиента, вследствие на неговите
операции към настоящия момент и към зададена от него дата;
Новини и анализи – предоставя директен достъп до сайта „Анализи“ на
ЕЛАНА Трейдинг; дава Ви достъп до последните, актуални новини на
Българска Фондова Борса;
Документи – предоставя Ви общите условия и най-необходими
документи за търговия на БФБ;
Контакти – препратка към сайта на Групата ЕЛАНА и контакти за връзка
с нас.

Лента с фаворити в работното пространство
Предоставя бърз и лесен достъп до най-необходимите модули при търговия на
БФБ.

Лентата може да бъде скрита от бутона, намиращ се вдясно от падащите
менюта.

www.elana.net

ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23
trading@elana.net, bloomberg: ELAN GO

3.

Настройки

3.1.
Зареждане на работна площ
Настройки-> Зареждане на работна площ
След като отидете на „Зареждане на работна площ“, ще Ви се отвори следният
прозорец:

Оттам
можете
да
заредите
предварително
записаната
персонализирана от Вас работна
площ. Необходимо е само да
маркирате избраната площ, след
което да натиснете „Зареди“. В
противен случай, натиснете „Отказ“
и ще се върнете обратно в
действащата работна площ.
3.2.
Запазване на работна
площ
Настройки-> Запазване на работна площ
След като отидете на „Запазване на работна площ“, ще Ви се отвори следният
прозорец:

Тази функция
дава възможност, да
запишете работната площ, след като сте
я персонализирали. След като й дадете
име, имате избор да я запишете върху
вече съществуващата работна площ или
като нова. За да продължите натиснете
„Запази“. В противен случай, натиснете
„Отказ“ и ще се върнете обратно в действащата работна площ.
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Работните площи се съхраняват „онлайн“, така че ще имате възможност да
използвате запазена от Вас работна площ на повече от един компютър без да е
необходимо да изпращате/съхранявате файлове.
3.3.
Смяна на парола
Настройки-> Смяна на парола
Глава I., 4. Промяна на паролата за сигурност
3.4.
Звукови сигнали
Настройки-> Звукови сигнали
След като отидете на „Звукови сигнали“, ще Ви се отвори следният прозорец:

Оттук
можете
да
регулирате
силата
на
звуковите сигнали, да
преслушате
различните
звукови сигнали и да
изберете
при
извършването
на
кои
операции да се подава
звуков сигнал.
3.5.
Период на неактивност
Настройки-> Период на неактивност
След като отидете на „Период на неактивност“, ще Ви се отвори следният
прозорец:
Тази опция Ви предлага да
изберете
времето
на
неактивност
върху
работната
площ
на

www.elana.net

ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23
trading@elana.net, bloomberg: ELAN GO

платформата. Ако сте фиксирали курсора на 15 минути, например, след тяхното
изтичане платформата ще се деактивира. Можете да увеличите своя период на
неактивност в платформата само с едно преместване на курсора наляво.
3.6.
Ръководство за потребителя
Настройки-> Ръководство за потребителя
Предоставя подробна информация за експлоатация на електронната платформа
за търговия ЕЛАНА БГ Трейдър. За улеснение на потребителя, описанията към
менютата са придружени от илюстрирани примери при работа в платформата.

4.

ТЪРГОВИЯ

4.1. Българска Фондова Борса
Това меню Ви дава възможност за бърз достъп до актуална информация за
пазара в реално време, както и достъп до търговия на БФБ.
4.1.1.
Нова поръчка
Търговия -> Българска Фондова Борса -> Нова поръчка
От този модул можете да подадете нова поръчка.
След като отидете на „Нова поръчка“, ще Ви се отвори следният прозорец:
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На полето „Емисия“
въведете емисията,
която желаете да
търгувате.
След
това посочете дали
купувате
или
продавате.
Също
така
можете
да
изберете вида и
валидността
на
поръчката;
да
поставите
ограничения
за
търговия;
да
посочите броя и
цената на акциите.
Под тези полета е
разположена
информация
за
разполагаемите
средства
за
покупки,
динамичния
диапазон
на
цената, в рамките
на който не се предизвиква аукцион за нестабилност, очакваната стойност на
сделката и потенциалната комисиона за сделката.
След като сте въвели желаните от Вас параметри, е необходимо да отбележите
с „тик“, че декларирате обстоятелствата, които са посочени чрез хиперлинк с
надпис „тук“ и да натиснете бутона „Приеми“ за да подадете поръчката. Ако
пък желаете да промените някой или всички от въведените параметри, можете
да натиснете бутона „Изчисти“. В случай, че се откажете да подадете поръчка,
натиснете бутона „Откажи“.
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При натискане на стрелката, позиционирана най-отдолу на прозореца ще се
отворят в таблица 10-те най-добри оферти „купува“ и „продава“ за избраната
от вас емисия. Тя съдържа следните колони:
o
o
o
o
o
o
o
o

Брой – Показва броя оферти „купува“;
обем – Показва количеството „купува“ с натрупване;
Обем – Показва количеството „купува“;
Цена – Показва цена „купува“;
Цена – Показва цена „продава“;
Обем – Показва количеството „продава“;
обем – Показва количеството „продава“ с натрупване;
Брой – Показва броя оферти „продава“.

Можете да изберете между следните видове поръчки:
•
Пазарни - поръчки за покупка или продажба на определено количество
финансови инструменти по най-добрата цена на борсовия пазар в момента на
въвеждането им в търговската система на борсата;
•
Лимитирани - поръчки за покупка или продажба на определено
количество финансови инструменти при посочена пределна цена;
•
Пазарни-към-лимитирани - пазарни поръчки, които се удовлетворяват
по цената на най-добрата насрещна лимитирана поръчка. Ако към момента на
въвеждането такава не съществува или са активни единствено насрещни
пазарни поръчки, поръчката от тип “пазарна-към-лимитирана” се отхвърля от
системата;

Пазарни стоп-поръчки - които автоматично се въвеждат в системата
като пазарни поръчки, когато текущата пазарна цена достигне или надхвърли
при стоп поръчки “купува” заложената стоп цена, респективно достигне или
спадне под нея при стоп поръчки “продава“. Този тип поръчки гарантира
изпълнение при достигане на определена цена, но не гарантира самата цена на
изпълнение;
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Лимитирани стоп-поръчки - които автоматично се въвеждат в
системата като лимитирани поръчки, когато текущата пазарна цена достигне
или надхвърли при
стоп
поръчки
“купува”
заложената
стоп
цена, респективно
достигне
или
спадне под нея при
стоп
поръчки
“продава”. Този тип
поръчки гарантира
цена на изпълнение
в случай, че има
такава,
но
не
гарантира
изпълнение
на
поръчката.

Лимитираната стоппоръчка
има
допълнително поле
„стоп“.
В
него
трябва
да
попълните
стоп
лимита
за
стоп
поръчката.

“Айсберг” поръчки - лимитирани поръчки с валидност за деня, които се
характеризират с общ обем и с върхов (пиков) обем и при които във всеки един
момент в системата е видима само остатъчната част от върховия обем. При
изпълнение на първоначалния пиков обем, нов такъв се зарежда в системата до
изпълнение на цялата поръчка. Минималният обем на айсберг поръчка е 1 000
лота, а минималният обем на върха е 5 % от цялата поръчка, но не по малко от
100 лота.
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Тук новото поле е
„Връх айсберг“. В
него
трябва
да
попълните пиковия
обем на айсберг
поръчката.
Стойността
на
поръчката трябва
да е по-голяма или
равна
на
EUR
10 000.

Каскадна
поръчка
поставяне
на
няколко оферти с желаната от Вас процентна разлика в цената. Цената на
всяка отделна поръчка е закръглена до третия знак след десетичната
запетаята.

В случая с „каскадната
поръчка“
имаме
две
допълнителни
полета
за
попълване:
o

o

Брой оферти – броя на
офертите,
които
желаете да подадете;
Стъпка
в
%
процентната разлика в
цената
между
различните
оферти;
цената
на
всяка
отделна
поръчка
е
закръглена до третия
знак след десетичната
запетаята.
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Валидност на поръчките
В зависимост от валидността си поръчките биват:
1. валидни до отмяна - поръчки, които се пренасят от една борсова сесия към
следващата, докато не бъдат отменени, но за не по-дълъг период от 360
(триста и шестдесет) календарни дни;
2. валидни за деня - поръчки, валидни само за една сесия, които след нейния
край се отменят;
3. валидни до дата – поръчки, неизпълнената част на които се пренася от една
борсова сесия съм следваща, докато не настъпи предварително посочен ден, но
за не по-дълъг период от 360 (триста и шестдесет) календарни дни

Условия за изпълнение
В зависимост от условията за изпълнение по време на непрекъснатата
търговия, поръчките могат да бъдат от типа:
1. “веднага или никога”, които се изпълняват незабавно и във възможно найпълен обем.
Неизпълнената част от поръчката се отменя от Системата;
2. “изпълни или отмени”, които се изпълняват незабавно и в пълен обем, а ако
това е невъзможно, се отменят;
3. “въведи или отмени”, които остават активни, само ако не са незабавно
изпълними, като в противен случай се отхвърлят.
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Ограничения на търговия
Препоръчваме поръчките да се задават без ограничения за търговия!
Можете да сложите следните ограничения на търговия:
1. откриващ аукцион – поръчката е валидна само за откриващи аукциони
(10:00 – 10:10);
2. закриващ аукцион - поръчката е валидна само за закриващи аукциони
(16:55 – 17:00);
3. само за аукциони – поръчката е валидна само за аукциони;
4. за цялата сесия;

Приоритетност на поръчките
При въвеждане на поръчка в Системата на БФБ-София, на нея служебно се
присвоява приоритет и уникален номер. Приоритетите на въведените поръчки
на Борсата са както следва:
1. първи приоритет - цена;
2. втори приоритет - време на въвеждане, при еднакви цени на съответните
поръчки.
Приоритетът “цена” означава предимство на:
1. поръчките за покупка, съдържащи по-висока цена спрямо тези с по-ниска,
съответно поръчките за продажба, съдържащи по-ниска цена спрямо тези с повисока;
2. пазарните поръчки пред лимитираните.
Приоритетът “време на въвеждане” означава
въведените поръчки, ако те имат еднакви цени.

предимство

на

по-рано

За пазарните поръчки важи единствено приоритетът “време на въвеждане”.
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При промяна на параметрите на съществуваща поръчка се актуализира и
времето й на въвеждане, ако новите параметри на поръчката влияят по
негативен начин на изпълнението и приоритетите на останалите активни
поръчки.

Поръчка се изтрива от Системата след:
1. Отмяната й; или
2. Служебната й отмяна от страна на Системата вследствие на изтичането на
валидността й; или
3. Служебната й отмяна от Борсата вследствие на изрично писмено искане от
страна на борсовия член, който я е въвел; или
4. Пълното й изпълнение вследствие на сключване на сделка с нея.
Нововъведеният върхов обем на айсберг-поръчка има същия приоритет “цена”,
както предходния върхов обем.
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4.1.2.
Баскет поръчка
Търговия -> Българска Фондова Борса -> Баскет поръчка
След като отидете на „Баскет поръчка“, ще Ви се отвори следният прозорец:

Чрез модула " Баскет поръчка" на платформата за електронна търговия ELANA
BG Trader ЕЛАНА Трейдинг предоставя на своите клиенти възможност за
предварителна подготовка на няколко поръчки (за един или няколко
финансови инструмента) и възможност за едновременното им подаване на
пазара с едно натискане на бутона. По този начин могат да се следват
различни инвестиционни стратегии, например подаването на поръчки за
няколко инструмента по време на откриващия аукцион на БФБ.
За да подадете „Баскет поръчка“, следвайте инструкциите за подаване на
обикновена поръчка. След като сте избрали първия инструмент, натиснете
„добави“ и той ще се появи в таблицата по-долу. По аналогичен начин въведете
всички избрани инструменти. Ако искате да подадете една част от поръчките
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преди останалата, с натискането на „Приеми избраните“, те ще се подадат. Ако
пък се откажете от дадена поръчка просто я маркирайте и натиснете бутона
„Премахни“.
Когато сте създали желания от вас микс от поръчки, за да подадете „Баскет
поръчката“ натиснете „Приеми“.
Прозорец с потвърждение ще се зареди с информация за подадената поръчка.
4.1.3.Избор на инструмент
Търговия -> Българска Фондова Борса -> Избор на инструмент
Модула „Избор на инструмент“ Ви предоставя възможността да изберете
конкретен инструмент и да го следите. Достъпвайки модула, ще Ви се отвори
следният прозорец:
Функционален десен бутон
Едно натискане на десния бутон на мишката,
върху определена акция, ще Ви даде
следните допълнителни опции:

o
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Маркирате
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o

o

o

„Нова поръчка“, който ще бъде с предварително заредено поле „Емисия“,
което отговаря на маркирания от Вас инструмент;
Котировка – Маркирате конкретна емисия от таблицата, натискате
десния бутон на мишката върху нея и ще Ви се зареди прозорец
„Котировка“, който ще бъде с предварително заредено поле „Емисия“,
което отговаря на маркирания от Вас инструмент;
Информация за емисия – дава обща информация и пазарни новини за
избраната от Вас емисия; предоставя възможността за избран от Вас
период да генерира ценовата статистика, сделки с борсовата емисия,
както и топ 10 оферти;
Графика – предоставя възможността за графично изображение на
избрания от Вас инструмент по предпочитан времеви диапазон и
индикатор, както и функцията да сравнявате в една графика два
инструмента .

4.1.4.Активни поръчки
Търговия -> Българска Фондова Борса -> Активни поръчки
От това меню можете да получите информация за историята на всички
подадени от вас поръчки, само за активните поръчки или само за
приключените поръчки.
След като отидете на „Активни поръчки“, ще Ви се отвори следният прозорец:

От падащото меню срещу „Покажи“ имате възможност да изберете между това
дали да заредите „всички поръчки“, само „активни поръчки“ или само
„приключени поръчки“:



Всички поръчки – зарежда както активните, така и приключените
поръчки;
Активни поръчки – зарежда всички поръчки, които са пласирани на
борсата, но все още не са изпълнени; поръчки, чакащи потвърждение и
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частично изпълнените поръчки; тези поръчки подлежат на промени или
отмяна;
 Приключени поръчки – зарежда всички частично изпълнени и изпълнени
поръчки.
В генерираната таблица ще видите още:



















Поръчка – Показва кода на поръчката;
Купува/Продава – Показва дали поръчката е за покупка или за
продажба;
Код – Борсов код на емисията;
Емитент – Показва името на емитента;
Статус – Статусът на една поръчка може да бъде следния:
o Изпълнена – Поръчката е изцяло изпълнена;
o Частично изпълнена – Част от желано количество е изпълнено, но
все още има остатък, който е неизпълнен;
o Пласирана на борсата – Поръчката е подадена, но все още няма
изпълнение;
o Чакаща потвърждение – Поръчки, подадени извън фазите на
нормалната търговска сесия.
Вид – Видът на поръчката; тя може да бъде: пазарна; лимитирана,
пазарна-към-лимитирана; пазарна стоп-поръчка; лимитирана стоппоръчка; “айсберг” поръчка;
Брой – Показва количеството на финансови инструменти;
Цена – Показва цената, на която е подадена или изпълнена поръчката;
Разстояние до пазара – валидно е само при активни поръчки; показва
разликата между пазарната цена на финансовия актив и цената, на която
е подадена поръчката;
Изпълнена част от поръчката – Показва изпълненото количество от
поръчката;
Валидност – Показва за какъв период от време поръчката може да бъде
изпълнена;
Връх – Важи само за “айсберг” поръчка; върхов (пиков) обем. Във всеки
един момент в Системата е видима само остатъчната част от върховия
обем;
Стоп – Стоп лимит за стоп поръчка;
Ограничения – Показва дали има поставени ограничения на дадена
поръчка.
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В долния ляв ъгъл ще намерите четири бутона: „Добави“, „Добави чрез“,
„Промени“ и „Изтрий“
„Добави“ – след като отидете на „Добави“, ще ви се отвори нов прозорец:
От
него
можете
да
въведете нова поръчка.
„Добави чрез“ - след

като маркирате някоя от
вече подадените поръчки
(независимо
дали
са
вече изпълнени или не)
и отидете на „ Добави
чрез“, ще ви се отвори
нов прозорец:
От
него
направите
огледална
избраната

можете

да
нова
на
вече
подадена

поръчка. По аналогичен
на нова поръчка начин,
за
го
направите
е
необходимо
да
отбележите с „тик“, че
декларирате
обстоятелствата,
които
са
посочени
чрез
хиперлинк
с
надпис
„тук“ и да натиснете
бутона „Приеми“ за да
подадете поръчката. Ако
пък
желаете
да
промените някой или
всички от въведените
параметри, можете да
натиснете
бутона
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„Изчисти“. В случай, че се откажете да подадете поръчка, натиснете бутона
„Откажи“.
Бутоните „Промени“ и „ Изтрий“ можете да използвате само за активни
поръчки.
„Промени“ - след
като
маркирате
някоя
от
вече
подадените
АКТИВНИ поръчки
и отидете на „
Промени“, ще ви
се
отвори
нов
прозорец от който
можете
да
промените „броя“,
„цената“
и
„валидността“ на
поръчката си:

„Изтрий“ - след
като маркирате някоя от вече подадените активни поръчки и отидете на „
Изтрий“, ще се зареди прозорец, за потвърждение. Ако желаете да изтриете
избраната активна поръчка, натиснете „Да“; ако пък промените решението си,
натиснете „Не“ и ще се върнете към предишния прозорец.
Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката, в очертанията на
таблицата, ще Ви даде следните допълнителни опции:
Внимание: Опциите „ Добави чрез“, „Промени“ и „
Изтрий, ще бъдат активни, само в случай, че преди това
сте маркирали активна поръчка.
o Добави
o Добави чрез
o Промени
o Изтрий
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o

o
o

Настройки – дава възможност за персонализиране на таблица, както и
промяна на размера на шрифта й. От тук, посредством маркиране с „тик“,
можете да изберете точно кои компоненти да включва таблицата; можете
да получите достъп до това меню и посредством иконата, разположена в
заглавната лента на прозореца, до тези за минимизиране и затваряне;
Експорт в Еxcel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;
Разпечатай - разпечатва генерираната в таблицата информация.

4.1.5.Преглед на пазара
Търговия -> Българска Фондова Борса -> Преглед на пазара
От това меню можете да получите информация за пазара в реално време.
След като отидете на „Преглед на пазара“, ще Ви се отвори следният прозорец:

В заглавната лента на прозореца до иконите за
минимизиране и затваряне ще видите иконите
– „Избор на инструмент“ и „Настройки“
Натискайки „избор на инструмент“, ще Ви
отведе до нов прозорец, чрез който можете да
изберете кои инструменти желаете да следите
в „преглед на пазара“.
От „Настройки“ можете да:
o
o

www.elana.net
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След като сте избрали инструментите и показателите, които желаете да
следите, в основната таблица ще получите
информация за пазара в реално време по
зададените критерии. Таблицата може да
съдържа следните колони:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Код – Борсов код на емисията;
Емитент – Показва името на емитента;
топ 10 – Показва десетте най-добри
оферти „купува“ и „продава“ за дадена
емисия;
Брой – Показва количеството на найдобрата оферта „купува“;
Купува – Показва цената на най-добрата
оферта „купува“;
Продава – Показва цената на най-добрата
оферта „продава“;
Брой – Показва количеството на найдобрата оферта „продава“;
Последна сделка цена – Показва цената,
на която е сключена последната сделка;
Последна сделка количество – Показва количеството, за което е
сключена последната сделка;
Последна сделка час – Показва часа на последната сделка;
Промяна – Показва промяна в цената на инструмента за деня;
Промяна % - Показва процентното изменение в цената на инструмента за
деня;
Затваряне – Показва цена при затваряне;
Отваряне – Показва цена при отваряне;
Максимална цена – Показва най-високата цена за деня/периода;
Минимална цена – Показва най-ниската цена за деня/периода;
Обем – Показва общото търгувано количество за деня/периода;
Брой сделки – Показва общия брой сделки за деня/периода;
Вид – Показва вида на финансовия инструмент – акция, облигация,
варант или право;
Сектор– Показва стопанския сектор на емитента;
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o
o
o
o
o
o

Цена аукцион – Показва аукционна цена;
Брой аукцион – Показва аукционно количество;
Цена последен аукцион – Показва цената от последния аукцион;
Брой последен аукцион – Показва количеството от последния аукцион;
Последен аукцион – Показва часа на последния аукцион;
+/- аукцион – Показва излишъка или недостига по аукциона.

Имате възможност чрез „влачене“ на дадена колона да смените нейното
местоположение в рамките на таблицата съгласно Вашите предпочитания.
Отново посредством „влачене“, можете да смените местата на редовете в
таблицата и да я подредите, по удобен за Вас начин.
Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката, в очертанията на таблицата, ще Ви даде
следните допълнителни опции:
Внимание: Опциите „Изтрий инструмент”,
„Информация за емисия“ ще бъдат активни, само в
случай, че преди това сте маркирали конкретна
емисия.

o

Добави инструмент – дава достъп до избор
инструмент, от където можете да добавите нов
инструмент, който да следите;

Изтрий
инструмент
–
премахва
маркирания инструмент от таблицата;
o Информация за емисия – дава обща информация и пазарни
новини за избраната от Вас емисия; предоставя възможността за
избран от Вас период да генерира ценовата статистика, сделки с
борсовата емисия, както и топ 10 оферти;
o Графика – предоставя възможността за графично изображение на
избрания от Вас инструмент по предпочитан времеви диапазон и
индикатор, както и функцията да сравнявате в една графика два
инструмента;
o

o

Покажи всички оферти – показва в нова таблица всички оферти
„купува“ и „продава“ на маркирания инструмент;
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o

o

o
o

Нова поръчка
 Ако сте натиснали десния бутон на мишката в очертанията на
таблицата, но не сте маркирали конкретна емисия, и изберете
„Нова поръчка“, ще Ви се зареди прозорец за „Нова поръчка“ , без
заредени параметри за емисия; купува/продава; брой и цена;
 В случай, че маркирате конкретна емисия от таблицата и след това
натиснете десния бутон на мишката, избирайки „Нова поръчка“,
отново ще се зареди прозорец за „Нова поръчка“, но този път, той
ще бъде с предварително заредено поле „Емисия“, което отговаря
на маркирания инструмент;
Настройки – дава възможност за персонализиране на таблица, както и
промяна на размера на шрифта й. От тук, посредством маркиране с „тик“,
можете да изберете точно кои компоненти да включва таблицата;
Експорт в Excel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;
Разпечатай - разпечатва генерираната в таблицата информация.

4.1.6.
Котировки
Търговия -> Българска Фондова Борса -> Котировки
От това меню можете да получите котировка на избран от Вас финансов
инструмент в реално време.
След като отидете на „Котировки“, ще Ви се отвори следният прозорец:
В заглавната лента на прозореца до
иконите
за
минимизиране
и
затваряне ще видите
иконите –
„Избор
на
инструмент“
и
„Настройки“.
Натискайки „Избор на инструмент“,
ще Ви отведе до нов прозорец, чрез
който можете да изберете коя
котировка желаете да видите.
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От „Настройки“ можете да изберете от
списък
с
инструменти
каква
допълнителна информация да се съдържа
в кутийката на котировката.
o

o

o
o

o

Покажи избор на изглед – Това
поле дава избор на изгледа на
котировката между: Всички оферти
„купува“ и „продава“ на дадения
финансов инструмент; Десетте найдобри оферти „купува“ и „продава“
на дадения финансов инструмент и
Най-добрата оферта „купува“ и
„продава“ на дадения финансов
инструмент.
Покажи
най-добра
оферта
–
Показва
най-добрата
оферта
„купува“ и „продава“ на дадения
инструмент.
Покажи спред – Показва спреда
като стойност и процент;
Покажи връх/дъно – Показва найвисоката цена за деня/периода;
най-ниската цена за деня/периода;
цена на отваряне и цена на затваряне
Покажи нетна експозиция – показва какво количество от дадения
финансов инструмент, притежавате; вече подадени от Вас активни
поръчки за дадения инструмент.

След като се зареди съответната котировка, ще получите информация в реално
време. Ако желаете да направите поръчка, е необходимо да „кликнете“ два
пъти върху „купува“ или „продава“ и ще ви се зареди нов прозорец за подаване
на поръчка на избрания от вас инструмент.
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Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката, в очертанията на таблицата, ще Ви даде
следните допълнителни опции:
o
o

Избор на инструмент

Информация за емисия – дава обща
информация и пазарни новини за избраната
от Вас емисия; предоставя възможността за
избран от Вас период да генерира ценовата
статистика, сделки с борсовата емисия, както
и топ 10 оферти;
o Графика – предоставя възможността за
графично
изображение
на
избрания
от
Вас
инструмент
по
предпочитан
времеви диапазон и
индикатор, както и
функцията
да
сравнявате в една
графика
два
инструмента;
o

o

o

Нова
поръчка
–
отваря прозорец „Нова
поръчка“,
с
предварително
заредена емисия.
Настройки
–
дава
възможност
за
персонализиране
на
таблица,
както
и
промяна на размера на
шрифта й. От тук,
посредством маркиране с „тик“, можете да изберете точно кои
компоненти да включва таблицата;
Експорт в Excel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;
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4.1.7.
Сделки на БФБ
Търговия -> Българска Фондова Борса -> Сделки на БФБ
Дава възможност за проследяване на всички сделки, сключени на борсата в
реално време.
След като отидете на „Сделки на БФБ“, ще Ви се отвори следният прозорец:

От „Текуща сесия“ можете да видите всички сделки сключени на борсата в
реално време. Ако пък желаете да проследите сключените сделки с конкретна
компания, е необходимо да въведете борсовия й код или името на емитента в
полето срещу филтър. Таблицата може да съдържа следните колони:








Код – Борсов код на емисията;
Емитент – Показва името на емитента;
Час – Показва часа, в който е сключена сделката;
Брой – Показва количеството на сделката;
Цена – Показва цената, на която е сключена сделката;
Стойност – Показва стойността на сделката ( изчислява се като умножим
количеството по цената на сделката)
Промяна – Показва процентното изменение в цената на финансовия
актив, след сключването на сделката.

Най-отдолу ще намерите информация за сключените сделки, както и дневния
борсов оборот.
От модул „История“ можете да проследите историческото представяне на
цената на избрана от Вас акция от 01.01.2006 г. до момента (т.е. над 8 години).
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Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката, навсякъде в очертанията на таблицата,
ще Ви даде следните допълнителни опции:

Информация за емисия – дава обща
информация и пазарни новини за избраната
от Вас емисия; предоставя възможността за
избран от Вас период да генерира ценовата
статистика, сделки с борсовата емисия,
както и топ 10 оферти;
o Графика – предоставя възможността за
графично изображение на избрания от Вас
инструмент
по
предпочитан
времеви
o
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диапазон и индикатор, както и функцията да сравнявате в една
графика два инструмента;
o

o

o
o

Нова поръчка
 Ако сте натиснали десния бутон на мишката в очертанията на
таблицата, но не сте маркирали конкретна емисия, и изберете
„Нова поръчка“, ще Ви се зареди прозорец за „Нова поръчка“ , без
заредени параметри за емисия; купува/продава; брой и цена;
 В случай, че маркирате конкретна емисия от таблицата и след това
натиснете десния бутон на мишката, избирайки „Нова поръчка“,
отново ще се зареди прозорец за „Нова поръчка“, но този път, той
ще бъде с предварително заредено поле „Емисия“, което отговаря
на маркирания инструмент;
Настройки – дава възможност за персонализиране на таблица, както и
промяна на размера на шрифта й. Оттук, посредством маркиране с „тик“,
можете да изберете точно кои компоненти да включва таблицата; можете
да получите достъп до това меню и посредством иконата, разположена в
заглавната лента на прозореца до тези за минимизиране и затваряне;
Експорт в Excel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;
Разпечатай – разпечатва генерираната в таблицата информация.

4.1.8.
Графики
Търговия -> Българска Фондова Борса -> Графики
Графичният модул се използва, за да се следят движенията в цените на избран
инструмент. Той съдържа множество от графики, създадени, за да удовлетворят
нуждите и предпочитанията на различните клиенти. Освен това графичният
модул предлага функцията да сравнявате в една графика два инструмента.
Включително, да сравнявате даден инструмент със избран от Вас индекс.
Избирайки модул „Графика” ще Ви се визуализира празна графика, след което
можете да въведете желания от вас инструмент в горния ляв ъгъл на
графиката.
Графиките в платформата за търговия ELANA BG Trader позволяват да се следят
времеви интервали от 1 ден до 5 години. Промяна на времевата рамка се
извършва оттук:
Когато
превключвате
между
отделни
времеви
интервали,
показанията
на
графиката се обновяват автоматично.
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Със следващата функционалност, платформата Ви позволява да изберете
измежду четири типа графики – Line, Area, Candlestick, Ohlc.
Ето и пример:

В този модул, платформата предоставя възможността да сравнявате в една
графика два инструмента.
Забележка: Графиките сравняват процентно
инструментите за определен период от време.
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на

Поле „Идикатори“ (в десния ъгъл на модула) Ви предоставя възможността да
избирате
конкретен
индикатор,
които
да
добавите към графиката.
4.1.9.
Статистика
Търговия -> Българска Фондова Борса ->
Статистика
Модул
„Статистика“
Ви
дава
обобщена
информация за 10-те най-търгувани по оборот и
брой сделки; информация за 10-те печеливши,
както и 10-те губещи акции за периода.
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Тази информация може да следите, както за текущия ден, така и за предходни
периоди, като фиксирате дати в полетата „От“ и „До“.

Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката, върху избрана
от Вас емисия, ще Ви даде следните допълнителни
опции:
o

Информация за емисия – дава обща
информация и пазарни новини за избраната
от Вас емисия; предоставя възможността за
избран от Вас период да генерира ценовата статистика, сделки с
борсовата емисия, както и топ 10 оферти;
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o

o

o

Графика – предоставя възможността за графично изображение на
избрания от Вас инструмент по предпочитан времеви диапазон и
индикатор, както и функцията да сравнявате в една графика два
инструмента;
Нова поръчка
 Ако сте натиснали десния бутон на мишката в очертанията на
таблицата, но не сте маркирали конкретна емисия, и изберете
„Нова поръчка“, ще Ви се зареди прозорец за „Нова поръчка“ , без
заредени параметри за емисия; купува/продава; брой и цена;
 В случай, че маркирате конкретна емисия от таблицата и след това
натиснете десния бутон на мишката, избирайки „Нова поръчка“,
отново ще се зареди прозорец за „Нова поръчка“, но този път, той
ще бъде с предварително заредено поле „Емисия“, което отговаря
на маркирания инструмент;
Експорт в Excel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;
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4.1.10.
Информация за емисия
Търговия -> Българска Фондова Борса -> Информация за емисия
Модулът „Информация за емисия“ включва „Обща информация“ за избрания от
Вас емитент, „Новини“ за емитента в избран от Вас период, „Ценова
статистика“, където са предоставени статически данни за търговията с тази
акция и „Сделки“.
След като отидете на „Информация за емисия“ ще Ви се отвори следният
прозорец:

www.elana.net

ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23
trading@elana.net, bloomberg: ELAN GO

Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката, върху избраната от Вас емисия, ще Ви
даде следните допълнителни опции:
o

Графика – предоставя възможността за
графично изображение на избрания от Вас
инструмент по предпочитан времеви диапазон
и индикатор, както и функцията да сравнявате
в една графика два инструмента;

o

Нова поръчка
 Ако сте натиснали десния бутон на мишката в очертанията на
таблицата, но не сте маркирали конкретна емисия, и изберете
„Нова поръчка“, ще Ви се зареди прозорец за „Нова поръчка“ , без
заредени параметри за емисия; купува/продава; брой и цена;
 В случай, че маркирате конкретна емисия от таблицата и след това
натиснете десния бутон на мишката, избирайки „Нова поръчка“,
отново ще се зареди прозорец за „Нова поръчка“, но този път, той
ще бъде с предварително заредено поле „Емисия“, което отговаря
на маркирания инструмент;
Експорт в Excel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;

o
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4.2. Световни финансови пазари
Оттук можете да получите изчерпателна информация за инвестиционните
възможности, които предлагаме на световните финансови пазари.

4.2.1.
ELANA Global Trader
Световни финансови пазари-> ELANA Global Trader
След като отидете на „ELANA Global Trader“, ще бъдете препратени към онлайн
страницата на платформата ELANA Global Trader http://globaltrader.elana.net/,
където ще откриете повече информация за продуктите и услугите на
световните финансови пазари, които компанията предлага чрез нея.

4.2.2.
ELANA MetaTrader
Световни финансови пазари-> ELANA Meta Trader
След като отидете на „ELANA MetaTrader“, ще бъдете препратени към онлайн
страницата на платформата ELANA MetaTrader http://metatrader.elana.net/. Там
ще намерите подробна информация за платформата и възможностите, които
предоставя свързани с валутна търговия, договори за разлика, както и
автоматизирана търговия.
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5.

Портфейл в ЕЛАНА

5.1. Отчет за текущо състояние на сметка
Портфейл в ЕЛАНА -> БФБ -> Отчет за текущо състояние на сметка
От това меню можете да получите информация относно текущото състояние на
портфейла си; индикативните транзакционни разходи за затваряне; свободните
Ви средства за търговия; сумата, която можете да изтеглите; общият баланс по
сметката Ви; очакваните суми от продажби на права, както и разбивка на
портфейла Ви по вид, емитент, количество и др.
След като отидете на „Отчет за текущо състояние на сметка“, ще Ви се отвори
следният прозорец:
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Първата таблица с наименование „Отчет за паричните средства и позиции в
реално време“ Ви дава достъп до следната информация:

Пазарната стойност на притежаваните финансови инструменти –
включва преоценка на активите (акции, облигации, варанти, права) по
последна пазарна цена.
Индикативни разходи за затваряне – дава информация за това какви ще са
индикативните транзакционни разходи на клиента за затваряне на целия
притежаван от него портфейл по текущи пазарни цени. Представляват
пазарната стойност на притежаваните финансови инструменти * процента
комисиона на клиента. Индикативните транзакционни разходи могат да варират
в зависимост от броя сделки и продажната цена на финансовите инструменти.
Свободни парични средства за търговия (виртуално парично салдо) –
Показва в реално време с какви парични средства за търговия разполага
клиента (за потребителите които са използвали COBOS, тази сума е изцяло
аналогична на виртуалното салдо в COBOS - салдото в реално време,
включващо всички сделки)
Свободните парични средства за търговия се
увеличават моментално при сключване на сделки за продажба и намаляват при
сключване на сделки за покупки. Това салдо показва:
-

с какви свободни средства за търговия разполагате, както и

- колко средства бихте имали след сетълмента на всички сделки в процес
на сетълмент (ако има такива) в случай, че не сключвате нови сделки.
Активни поръчки за покупка – Отразява паричната стойност на пласираните
поръчки за покупка, които са активни към конкретния момент.
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Реални свободни парични средства (реално парично салдо) – това са
разполагаемите парични средства, без да се отчитат евентуални сделки в
процес на сетълмент. Това е сумата, която можете да изтеглите по всяко време.
Ако нямате сделки в процес на сетълмент (в общия случай сделки през
последните 2 работни дни), виртуалното парично салдо е винаги равно на
реалното парично салдо. Реалното парично салдо е по-голямо от виртуалното
парично салдо, ако имате сделки за покупка от последните 2 работни дни.
Реалното парично салдо е по-малко от виртуалното парично салдо, ако имате
сделки за продажба от последните 2 работни дни.
Общ баланс по сметката – това е сборът от:
- Пазарната стойност на финансовите инструменти
- Индикативни разходи за затваряне (със знак минус)
- Свободни парични средства за търговия (виртуално парично салдо)
Общият баланс по сметката показва колко пари бихте имали ако затворите
всички отворени позиции по текущи пазарни цени.

Втората таблица показва разбивка на портфейла Ви по отделни позиции,
тяхната цена на придобиване, пазарната стойност на финансовите
инструменти, както и реализирания финансов резултат от дадена позиция. Тя
изглежда по следния начин:






Вид – Показва вида на инструмента – акция, облигация, варант или
право;
Код – Борсов код на емисията;
Емитент – Показва името на емитента;
(+) - При натискане върху (+), отдолу се зареждат:
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- Всички сделки, от които е формирана конкретната позиция;
- Сделки в процес на сетълмент;
- Активните Ви ордери (ако има такива) за съответната емисия;
Количество – Брой притежавани инструменти от съответната емисия;
Цена на придобиване – средно-претеглената цена от всички цени
„купува“. Ако има продажби средната цена се преизчислява като се
вземат последните сделки купува, които формират позицията;
Текуща цена – цена на последна сделка на БФБ;
Пазарна стойност – стойността на съответния финансов инструмент по
последна текуща цена;
% от портфейла – процент на актива от общия портфейл на потребителя;
Резултат във валутата на ЦК – Изчислява финансовия резултат на
клиента спрямо цената на придобиване на ЦК в оригинална валута;
Резултат в лева – преизчислява резултата от оригинална валута в лева;
% Изменение на цената – показва процента на изменение на цената
спрямо средната цена на придобиване;
Постави поръчка – Дава възможност за подаване на поръчка за
съответния инструмент като имате възможност да:
o при кликване върху („Х“), можете да затворите позиция като се
зарежда нова лимитирана поръчка за цялото количество
притежавани ФИ, като остава да се попълни само исканата от Вас
цена;
o Чрез кликване върху зелената стрелка можете да подадете нова
лимитирана поръчка;
o Чрез кликване върху червената стрелка можете да подадете нова
стоп поръчка;
o Чрез кликване върху синята стрелка можете да подадете нова
айсберг поръчка;

Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката навсякъде в очертанията на таблицата,
ще Ви даде следните допълнителни опции:
o

Информация за емисия – дава обща
информация и пазарни новини за избраната от
Вас емисия; предоставя възможността за избран
от Вас период да генерира ценовата статистика,
сделки с борсовата емисия, както и топ 10
оферти;
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o

o

o

o
o

Ако сте натиснали десния бутон на мишката в очертанията на
таблицата, но не сте маркирали конкретна емисия, и изберете
„Информация за емисия“, ще Ви се зареди прозорец за
„Информация за емисия“ , без заредени параметри за емисия;
купува/продава; брой и цена;
В случай, че маркирате конкретна емисия от таблицата и след това
натиснете десния бутон на мишката, избирайки „Информация за
емисия“, отново ще се зареди прозорец за „Информация за
емисия“, но този път той ще бъде с предварително заредено поле
„Емисия“, което отговаря на маркирания инструмент;

Графика – предоставя възможността за графично изображение на
избрания от Вас инструмент по предпочитан времеви диапазон и
индикатор, както и функцията да сравнявате в една графика два
инструмента;
Нова поръчка
 Ако сте натиснали десния бутон на мишката в очертанията на
таблицата, но не сте маркирали конкретна емисия, и изберете
„Нова поръчка“, ще Ви се зареди прозорец за „Нова поръчка“ , без
заредени параметри за емисия; купува/продава; брой и цена;
 В случай, че маркирате конкретна емисия от таблицата и след това
натиснете десния бутон на мишката, избирайки „Нова поръчка“,
отново ще се зареди прозорец за „Нова поръчка“, но този път той
ще бъде с предварително заредено поле „Емисия“, което отговаря
на маркирания инструмент;
Настройки – дава възможност за персонализиране на таблица, както и
промяна на размера на шрифта й. Оттук, посредством маркиране с „тик“,
можете да изберете точно кои компоненти да включва таблицата; можете
да получите достъп до това меню и посредством иконата, разположена в
заглавната лента на прозореца, до тези за минимизиране и затваряне;
Експорт в Excel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;
Разпечатай – разпечатва генерираната в таблицата информация.

www.elana.net

ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23
trading@elana.net, bloomberg: ELAN GO

5.2. Отчет за сделки и трансфери
Портфейл в ЕЛАНА -> БФБ -> Отчет за сделки и трансфери
От това меню можете да получите информация относно историята на
извършените от вас операции с ценни книжа. Важна функция, която Ви
предоставя, е възможността да проследите коя е насрещната страна на
извършените от Вас сделки.
След като отидете на „Отчет за сделки и трансфери“, ще Ви се отвори следният
прозорец:

В първите две полета, позиционирани срещу „Операции с ценни книжа от“,
можете да въведете желаният от Вас период и да проследите историята на
извършваните от Вас операции, отговарящи на времевия интервал. След като
сте маркирали периода, натиснете бутона „Обнови“. В таблицата отдолу ще се
заредят извършените от Вас операции.
Също така можете да търсите извършените операции по името на емитента.
Необходимо е само да въведете борсовия код или името на емитента в полето
„филтър“ и ще се генерират всички операции с финансовите инструменти
емитирани от избраното от Вас дружество за предварително зададения период.
В генерираната таблица ще намерите също така информация за:
 Вид – Показва вида на инструмента – акция, облигация, варант или
право;
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Код – Борсов код на емисията;
Емитент – Показва името на емитента;
Валута – Показва валутата на операцията;
Операция – Показва типа на операция – покупка/продажба;
Дата/Час – Показва дата и часа на операцията;
Дата на сетълмента – Показва кога ще се извърши сетълмента;
Количество – Показва номинал/брой акции на операцията;
Цена – Показва цената, на която е извършена операцията;
Купон – Валиден е само при сделки с облигации; показва натрупания
купон на операцията;
Стойност – Стойността на съответния финансов инструмент по цената, на
която е извършена операцията;
Разходи – Показва транзакционните разходи за извършване на
операцията;
Номер на сделка/трансфер
Насрещна страна – Показва коя е насрещната страна на сделката;
Статус – Показва статуса на операцията.

Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката навсякъде в очертанията на таблицата,
ще Ви даде следните допълнителни опции:

o

o

Нова поръчка
 Ако сте натиснали десния бутон на мишката в
очертанията на
таблицата,
но
не
сте
маркирали конкретна операция, и изберете
„Нова поръчка“, ще Ви се зареди прозорец за
„Нова поръчка“ , без заредени параметри за
емисия; купува/продава; брой и цена;
 В случай, че маркирате конкретна операция от
таблицата и след това натиснете десния бутон на мишката,
избирайки „Нова поръчка“, отново ще се зареди прозорец за „Нова
поръчка“, но този път, той ще бъде с предварително заредено поле
„Емисия“, което отговаря на маркирания инструмент;
Настройки – дава възможност за персонализиране на таблица, както и
промяна на размера на шрифта й. Оттук посредством маркиране с „тик“,
можете да изберете точно кои компоненти да включва таблицата; можете
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o
o

да получите достъп до това меню и посредством иконата, разположена в
заглавната лента на прозореца, до тези за минимизиране и затваряне;
Експорт в Excel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;
Разпечатай – разпечатва генерираната в таблицата информация.

5.3. Отчет за активност по сметка
Портфейл в ЕЛАНА -> БФБ -> Отчет за активност по сметка
От това меню можете да получите информация не само за сключените сделки с
финансови инструменти, но и за подадените,
отменените и/или
модифицираните поръчки.
След като отидете на „Отчет за активност по сметка“, ще Ви се отвори следният
прозорец:
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В първите две кутийки, позиционирани срещу „Извършени действия от“, можете
да въведете желания от Вас период и да проследите историята на
извършваните от Вас действия, отговарящи на времевия интервал. На
аналогичен принцип на менюто „Операции с ценни книжа“ се генерира
таблица, включваща описаната по-горе информация и следните колони:




Дата/Час - Показва дата и часа на операцията;
Вид Действие – Показва вида на операцията (Сделка или Поръчка)
Действия – Дава следната информация:
o Номер на поръчката
o Купува/Продава: Показва дали операцията е за покупка или
продажба; името на емитента; вида на поръчката; количеството;
цената и валидността на операцията.
o Действие: може да бъде:
 Отмяна на поръчка;
 Пласиране на БФБ;
 Замяна на поръчка;
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 Пълно изпълнение
o Състояние: може да бъде:
 Отменена поради изтичане на валидност;
 Отменена от клиента;
 Пласирана на борсата;
 Изпълнена.
Потребител – Показва потребителя извършил дадената операция.

Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката, навсякъде в очертанията на таблицата,
ще Ви даде следните допълнителни опции:
o Нова поръчка – зарежда прозорец с нова
поръчка;
o Настройки – дава възможност за персонализиране
на таблица, както и промяна на размера на шрифта
й. От тук, посредством маркиране с „тик“, можете
да изберете точно кои компоненти да включва
таблицата; можете да получите достъп до това
меню и посредством иконата, разположена в заглавната лента на
прозореца, до тези за минимизиране и затваряне;
o Експорт в Excel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;
o Разпечатай – разпечатва генерираната в таблицата информация.

www.elana.net

ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23
trading@elana.net, bloomberg: ELAN GO

5.4. Отчет за парични движения
Портфейл в ЕЛАНА -> БФБ -> Отчет за парични движения
От това меню можете да получите информация за всички операции по сметки за
парични средства, за избран от вас период.
След като отидете на „Отчет за парични движения“, ще Ви се отвори следният
прозорец:

В първите две полета, позиционирани срещу „Операции по сметки за парични
средства от“, можете да въведете желания от Вас период и да проследите
историята на извършваните операции по сметки за парични средства (вноски и
тегления), отговарящи на времевия интервал.
В генерираната таблица ще намерите също така информация за:




Вид – Показва дали паричната операция е възникнала поради сделка с
ЦК; платежен документ или падеж (последното се отнася за изплащане
на дивидент или ликвидационен дял);
Операция – Показва каква е операция. Тя може да бъде:
o Входящ превод от ЕПФ по нареждане на клиента – показва
депозирана по Вашата сметка сума ;
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Входящ превод – възниква при операция с ЦК и отразява сумата,
която получавате при продажба на ЦК;
o Теглене търговия с ФИ – показва изтеглена от Вашата сметка сума;
o Изходящ превод – възниква при операция с ЦК и отразява сумата,
която заплащате при покупка на ЦК;
o Комисиона – възниква при операция с ЦК и отразява сумата, която
заплащате като комисионна за извършване на операцията;
o Сделка с ЦК - възниква при операция с ЦК и отразява сумата,
която заплащате при покупка на ЦК;
o Плащане BGХХХХХ (Код на емисията) – възниква при изплащане на
дивидент или ликвидационен дял;
Дата – Показва датата, на която е възникнала операцията;
Сума – Показва стойността на операцията (може да бъде положителна
или отрицателна);
Валута – Показва валутата, в която е извършена операцията;
o





Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката, навсякъде в очертанията на таблицата,
ще Ви даде следните допълнителни опции:
o
o

o
o

Нова поръчка – зарежда прозорец с нова поръчка;
Настройки – дава възможност за персонализиране
на таблица, както и промяна на размера на шрифта
й. От тук, посредством маркиране с „тик“, можете да
изберете точно кои компоненти да включва
таблицата; можете да получите достъп до това меню
и посредством иконата, разположена в заглавната
лента на прозореца, до тези за минимизиране и затваряне;
Експорт в Excel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;
Разпечатай – разпечатва генерираната в таблицата информация.
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5.5.
Отчет за финансов резултат
Портфейл в ЕЛАНА -> БФБ -> Отчет за финансов резултат
От това меню можете да получите информация за финансовия резултат
(печалба или загуба) от вече затворени позиции.
След като отидете на „Отчет за финансов резултат“, ще Ви се отвори следният
прозорец:

Тази справка включва информация за финансовия резултат (печалба или
загуба) от вече затворени позиции. Имайте предвид, че при
липса на
информация за цената на придобиване на продадените книжа, системата
отчита цялата продажна стойност като положителен финансов резултат –
печалба.
В първите две кутийки, позиционирани срещу „Справка за финансов резултат
от“, можете да въведете желания от Вас период и да проследите историята на
извършваните от Вас операции, и финансовите резултати, произлезли от тях,
отговарящи на времевия интервал. След като сте уточнили периода, натиснете
бутона „Обнови“. В таблицата отдолу ще се генерират данните по вашите
критерии.
Също така можете да зададете търсене по името на емитента. Необходимо е
само да въведете борсовия код или името на емитента в полето „филтър“ и ще
се генерират всички операции и финансовите резултати произлезли от тях на
инструментите на избраното от Вас дружество, за предварително зададения
период.
В генерираната таблица ще намерите също така информация за:



Код – Борсов код на емисията;
Емитент – Показва името на емитента;
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* – При натискане върху (*), отдолу се зареждат всички сделки, с
избраната емисия, посредством които е формиран конкретният финансов
резултат;
Дата – Показва датата на сключване на сделката;
Количество – Показва номинал/брой акции на операцията;
Цена на придобиване – Показва цената, по която са придобити
финансовите инструменти;
Цена продава – Показва цената, по която са продадени финансовите
инструменти;
Резултат – Показва финансовия резултат (печалба или загуба) от вече
затворени позиции;
Валута – Показва валутата на операцията;

Примерът по-долу, базиран на принт скрийн,
функционира менюто „Финансови Резултати“.

илюстрира

по-добре

как

Пример: Купувате 200 акции на Химимпорт АД на цена от 2,22 лв. На 8 април,
решавате да продадете пакета си акции на цена 2,255. Финансовият резултат
от тази операция може да бъде пресметнат по следния начин: (2,255-2,22)*200
= 7 лв. Тъй като сте продали акциите на по-висока от тази на придобиване и
съответно финансовият резултат е положителен (печалба).
Функционален десен бутон
Натискайки десния бутон на мишката, навсякъде в очертанията на таблицата,
ще Ви даде следните допълнителни опции:
o

o

Нова поръчка
 Ако сте натиснали десния бутон на мишката в
очертанията на таблицата, но не сте
маркирали конкретна операция, и изберете
„Нова поръчка“, ще Ви се зареди прозорец за
„Нова поръчка“ , без заредени параметри за
емисия; купува/продава; брой и цена;
 В случай, че маркирате конкретна операция от
таблицата и след това натиснете десния бутон на мишката,
избирайки „Нова поръчка“, отново ще се зареди прозорец за „Нова
поръчка“, но този път, той ще бъде с предварително заредено поле
„Емисия“, което отговаря на маркирания инструмент;
Настройки – дава възможност за персонализиране на таблица, както и
промяна на размера на шрифта й. От тук, посредством маркиране с „тик“,

www.elana.net

ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23
trading@elana.net, bloomberg: ELAN GO

o
o

можете да изберете точно кои компоненти да включва таблицата; можете
да получите достъп до това меню и посредством иконата, разположена в
заглавната лента на прозореца, до тези за минимизиране и затваряне;
Експорт в Excel – дава възможност за сваляне и записване на
генерираната в таблицата информация в Excel;
Разпечатай – разпечатва генерираната в таблицата информация.

6. Новини и анализи

6.1. Българска Фондова Борса

Това меню Ви предоставя директен достъп до сайта „Анализи“ на ЕЛАНА
Трейдинг, както и достъп до последните, актуални новини на Българска
Фондова Борса;
6.1.1.

Анализи

Новини и анализи -> Българска Фондова Борса -> Анализи
Модул „Анализи“ дава възможност на потребителя с един клик върху
определена категория да се зарежда избраната категория от сайта „Анализи“
на ЕЛАНА Трейдинг, без да е необходимо отново да се въвежда потребителско
име и парола на самия сайт. Категориите анализ, до които получавате директен
достъп, са:
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6.1.2.

Новини

Новини и анализи -> Българска Фондова Борса -> Новини
Генерира всички новини на Българския
Фондов Пазар в избран от Вас период .
6.1.3.

Блог

Новини
и
анализи
Фондова Борса -> Блог

->

Българска

Директна препратка към официалния Блог
на ЕЛАНА Трейдинг, където брокерите и анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг
коментират финансовите пазари.
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6.2. Световни Финансови Пазари
Това меню Ви предоставя директен достъп до сайта „Анализи“ на ЕЛАНА
Трейдинг, в частта му Международни Валутни Пазари.
6.2.1.

Анализи

Новини и анализи -> Световни Финансови Пазари -> Анализи
Категориите анализ, до които получавате директен достъп, са:

7. Документи

Предоставя Ви общите условия и найнеобходими документи за търговия на БФБ,
каквито са:





Тарифа
Общи условия
Нареждане за теглене на средства
Декларация за произход на средства

8. Контакти
Препратка към сайта на Групата ЕЛАНА и контакти за
връзка с нас.

9. Чат с брокер
От горния десен ъгъл можете да заредите прозорец за
чат с брокер, който изглежда по следния начин:
От него можете да осъществите чат с един от нашите
брокери.
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III. ELANA BG Trader Mobile
1. Вход
След като сте влезли с имейл и парола в Elana Online, изберете падащото меню
Търговия –> ELANA BG Trader.

2. Нова поръчка
Нова поръчка може да подадете от бутона
на екрана, или от бутона
в долния край на екрана.

в горния десен ъгъл

Натискането на който и да е от двата бутона ще отвори следния прозорец:
На
полето
„Изберете
инструмент“ въведете емисията,
която желаете да търгувате.
Можете да изберете вида и
валидността на поръчката; да
поставите
ограничения
за
търговия; да посочите броя и
цената на акциите.
Под тези полета е разположена
информация за разполагаемите
средства
за
покупки,
динамичния
диапазон
на
цената, в рамките на който не
се предизвиква аукцион за
нестабилност,
очакваната
стойност
на
сделката
и
потенциалната комисиона за
сделката.
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След като сте въвели желаните от Вас параметри, е необходимо да отбележите
с „тик“, че декларирате обстоятелствата, които са посочени чрез хиперлинк с
надпис „тук“ и да натиснете бутона „Продай“ или „Купи“ за да подадете
желаната от Вас поръчка. В случай, че се откажете да подадете поръчка,
натиснете бутона „Х“ в горния десен ъгъл на прозореца, за да го затворите.
При натискане на бутона „10 най-добри оферти“, позициониран в средата на
прозореца, ще се отворят в таблица 10-те най-добри оферти „купува“ и
„продава“ за избраната от вас емисия. Тя съдържа следните колони:

Лявата половина на таблицата показва десетте най-добри оферти „купува,“ а
дясната „продава.“
o
o
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Обем – Показва количеството „купува“ или „продава“;
Цена – Показва цена „купува“ или „продава“;

ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23
trading@elana.net, bloomberg: ELAN GO

Можете да изберете между следните видове поръчки:
•
Пазарни - поръчки за покупка или продажба на определено количество
финансови инструменти по най-добрата цена на борсовия пазар в момента на
въвеждането им в търговската система на борсата;
•
Лимитирани - поръчки за покупка или продажба на определено
количество финансови инструменти при посочена пределна цена;
•
Пазарни-към-лимитирани - пазарни поръчки, които се удовлетворяват
по цената на най-добрата насрещна лимитирана поръчка. Ако към момента на
въвеждането такава не съществува или са активни единствено насрещни
пазарни поръчки, поръчката от тип “пазарна-към-лимитирана” се отхвърля от
системата;
•
Пазарни стоп-поръчки - които автоматично се въвеждат в системата
като пазарни поръчки, когато текущата пазарна цена достигне или надхвърли
при стоп поръчки “купува” заложената стоп цена, респективно достигне или
спадне под нея при стоп поръчки “продава“. Този тип поръчки гарантира
изпълнение при достигане на определена цена, но не гарантира самата цена на
изпълнение;

Лимитирани стоп-поръчки - които автоматично се въвеждат в
системата като лимитирани поръчки, когато текущата пазарна цена достигне
или надхвърли при стоп поръчки “купува” заложената стоп цена, респективно
достигне или спадне под нея при стоп поръчки “продава”. Този тип поръчки
гарантира цена на изпълнение в случай, че има такава, но не гарантира
изпълнение на поръчката.

Лимитираната стоп-поръчка има допълнително поле „стоп“. В него трябва да
попълните стоп лимита за стоп поръчката.

“Айсберг” поръчки - лимитирани поръчки с валидност за деня, които се
характеризират с общ обем и с върхов (пиков) обем и при които във всеки един
момент в системата е видима само остатъчната част от върховия обем. При
изпълнение на първоначалния пиков обем, нов такъв се зарежда в системата до
изпълнение на цялата поръчка. Минималният обем на айсберг поръчка е
равностойността на 10 000 евро, а минималният обем на върха е 5 % от цялата
поръчка.
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Тук новото поле е „Връх“. В него трябва да попълните пиковия обем на айсберг
поръчката.
Стойността на поръчката трябва да е по-голяма или равна на EUR 10 000.

Валидност на поръчките
В зависимост от валидността си поръчките биват:
1. валидни до отмяна (GTC) - поръчки, които се пренасят от една борсова сесия
към следващата, докато не бъдат отменени, но за не по-дълъг период от 360
(триста и шестдесет) календарни дни;
2. валидни за деня - поръчки, валидни само за една сесия, които след нейния
край се отменят;
3. валидни до дата – поръчки, неизпълнената част на които се пренася от една
борсова сесия съм следваща, докато не настъпи предварително посочен ден, но
за не по-дълъг период от 360 (триста и шестдесет) календарни дни;
4. всичко или нищо (FOK) – поръчки, които се изпълняват незабавно и в пълен
обем, или изобщо не се изпълняват. В случай че цената за "купува" не
съвпадне с насрещно количество за продажба, поръчката се изтрива, без да се
въвежда в системата;
5. веднага или никога (IOC) – поръчки, които се изпълняват незабавно и в
пълен обем, или във възможно най-пълен обем. Неизпълнената част от
поръчката се изтрива автоматично, без да се въвежда в системата.
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Ограничения на търговия
Препоръчваме поръчките да се задават без ограничения за търговия!
Можете да сложите следните ограничения на търговия:
1. откриващ аукцион – поръчката е валидна само за откриващи аукциони
(10:00 – 10:10);
2. закриващ аукцион - поръчката е валидна само за закриващи аукциони
(16:55 – 17:00);
3. само за аукциони – поръчката е валидна само за аукциони;
4. за цялата сесия;

Приоритетност на поръчките
При въвеждане на поръчка в Системата на БФБ-София, на нея служебно се
присвоява приоритет и уникален номер. Приоритетите на въведените поръчки
на Борсата са както следва:
1. първи приоритет - цена;
2. втори приоритет - време на въвеждане, при еднакви цени на съответните
поръчки.
Приоритетът “цена” означава предимство на:
1. поръчките за покупка, съдържащи по-висока цена спрямо тези с по-ниска,
съответно поръчките за продажба, съдържащи по-ниска цена спрямо тези с повисока;
2. пазарните поръчки пред лимитираните.
Приоритетът “време на въвеждане” означава
въведените поръчки, ако те имат еднакви цени.

предимство

на

по-рано

За пазарните поръчки важи единствено приоритетът “време на въвеждане”.
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При промяна на параметрите на съществуваща поръчка се актуализира и
времето й на въвеждане, ако новите параметри на поръчката влияят по
негативен начин на изпълнението и приоритетите на останалите активни
поръчки.

Поръчка се изтрива от Системата след:
1. Отмяната й; или
2. Служебната й отмяна от страна на Системата вследствие на изтичането на
валидността й; или
3. Служебната й отмяна от Борсата вследствие на изрично писмено искане от
страна на борсовия член, който я е въвел; или
4. Пълното й изпълнение вследствие на сключване на сделка с нея.
Нововъведеният върхов обем на айсберг-поръчка има същия приоритет “цена”,
както предходния върхов обем.
3. Работно пространство
След като влезете в платформата, тя автоматично разпознава размера на
екрана на устройството и зарежда две работни пространства за по-големи
екрани и едно работно пространство за по-малки екрани.
При наличието на една работна площ, съдържанието ѝ се управлява чрез
основното меню в горния край на страницата,

или с пързаляне на пръста наляво и надясно на тъчскрийн устройства, като
подредбата на менютата е индикирана в долния край на страницата:

www.elana.net

ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23
trading@elana.net, bloomberg: ELAN GO

При наличието на две работни пространства, лявото се управлява по
гореспоменатите начини, а дясното от бутона
, намиращ се в долния
край на страницата, след което натиснете Избери панел и изберете желаното
от Вас съдържание от падащото меню.

4. Обобщен портфейл
От това меню можете да получите информация относно текущото състояние на
портфейла си; индикативните транзакционни разходи за затваряне; свободните
Ви средства за търговия; сумата, която можете да изтеглите; общият баланс по
сметката Ви; очакваните суми от продажби на права
Пазарната ст-т акции, облигации…
– включва преоценка на активите
(акции, облигации, варанти, права) по
последна пазарна цена.
Индикативни разходи за продажба
– дава информация за това какви ще са
индикативните транзакционни разходи
на клиента за затваряне на целия
притежаван от него портфейл по
текущи пазарни цени. Представляват
пазарната стойност на притежаваните
финансови инструменти * процента
комисиона на клиента. Индикативните
транзакционни
разходи
могат
да
варират в зависимост от броя сделки и
продажната цена на финансовите
инструменти.
Парични средства без сделки в
сетълмент – това са разполагаемите парични средства, без да се отчитат
евентуални сделки в процес на сетълмент. Това е сумата, която можете да
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изтеглите по всяко време. Ако нямате сделки в процес на сетълмент (в общия
случай сделки през последните 2 работни дни), виртуалното парично салдо е
винаги равно на реалното парично салдо. Реалното парично салдо е по-голямо
от виртуалното парично салдо, ако имате сделки за покупка от последните 2
работни дни. Реалното парично салдо е по-малко от виртуалното парично
салдо, ако имате сделки за продажба от последните 2 работни дни.
Покупки в процес на сетълмент – показва стойността на сделките за
покупка, които са в процес на сетълмент (не са приключили напълно), т.е. са в
рамките на два работни дни от момента на покупката
Продажби в процес на сетълмент – показва стойността на сделките за
продажба, които са в процес на сетълмент (не са приключили напълно), т.е. са
в рамките на два работни дни от момента на продажбата
Парични средства на разположение за теглене - Показва в реално време с
какви парични средства за търговия разполага клиента (за потребителите
които са използвали COBOS, тази сума е изцяло аналогична на виртуалното
салдо в COBOS - салдото в реално време, включващо всички сделки)
Свободните парични средства за търговия се увеличават моментално при
сключване на сделки за продажба и намаляват при сключване на сделки за
покупки. Това салдо показва:
-

с какви свободни средства за търговия разполагате, както и

- колко средства бихте имали след сетълмента на всички сделки в процес
на сетълмент (ако има такива) в случай, че не сключвате нови сделки.

Общ баланс по сметката – това е сборът от:
- Пазарната стойност на финансовите инструменти
- Индикативни разходи за затваряне (със знак минус)
- Свободни парични средства за търговия (виртуално парично салдо)
Общият баланс по сметката показва колко пари бихте имали ако затворите
всички отворени позиции по текущи пазарни цени.
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Активни поръчки за покупка – Отразява паричната стойност на пласираните
поръчки за покупка, които са активни към конкретния момент.

5. Преглед на пазара
От това меню можете да получите информация за пазара в реално време.

С натискането на бутона „+ Добави“ се отваря търсачка, чрез която можете да
изберете инструментите, които желаете да следите.
С натискането на бутона „- Премахни“ се появяват
допълнителни бутони „Х“ до всеки инструмент, които
Ви позволяват да премахнете тези, които не желаете
да следите. Когато сте готови с премахването,
можете да натиснете бутона „ Х Изход,“ за да
изключите опцията за премахване на инструменти.
Показателите, които можете да следите в „Преглед
на пазара“ са:

o
o

o Името на емитента;
o Борсов код на емисията;
Купува – Показва цената на най-добрата оферта „купува“;
Продава – Показва цената на най-добрата оферта „продава“;

www.elana.net

ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23
trading@elana.net, bloomberg: ELAN GO

o
o

Последна цена – Показва цената, на която е сключена последната
сделка;
Цена затваря – Показва цена при затваряне;

Ако натиснете върху някой от инструментите се отваря прозорец, който ви
позволява да отворите менюто за задаване на нова поръчка, да видите десетте
най-добри оферти или да отворите графиката на инструмента. Ако не желаете
да ползвате прозореца, можете да го затворите като натиснете бутона „Х“.

6. Сделки на БФБ
Това меню дава възможност за проследяване на всички сделки, сключени на
борсата през текущата сесия в реално време.
Показателите,
които
може да следите, са
следните:
o
o

o
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Датата
на
текущата сесия;
Брой сделки –
Показва
общия
брой
сделки
сключени
през
текущата сесия;
Оборот – Показва
общата стойност
на
сключените
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o
o
o
o
o
o
o

сделки за текущата сесия;
Името на емитента;
Борсов код на емисията;
Час – Показва часа, в който е сключена сделката;
Брой – Показва количеството на сделката;
Цена – Показва цената, на която е сключена сделката;
Стойност – Показва стойността на сделката ( изчислява се като умножим
количеството по цената на сделката)
Промяна – Показва процентното изменение в цената на финансовия
актив, след сключването на сделката.

Ако натиснете върху някой от инструментите се отваря прозорец, който ви
позволява да отворите менюто за задаване на нова поръчка, да видите десетте
най-добри оферти или да отворите графиката на инструмента. Ако не желаете
да ползвате прозореца, можете да го затворите като натиснете бутона „Х“.

7. Отворени позиции
Това меню показва разбивка на портфейла Ви по отделни позиции, тяхната
цена на придобиване, пазарната стойност на финансовите инструменти, както и
реализирания финансов резултат от дадена позиция.
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Показателите, които може да следите, са следните:
o Името на емитента;
o Борсов код на емисията;
o Количество – брой притежавани инструменти от съответната емисия;
o Средна цена - средно-претеглената цена на придобиване от всички цени
„купува“. Ако има продажби средната цена се преизчислява като се
вземат последните сделки купува, които формират позицията;
o Печалба/загуба - изчислява финансовия резултат на клиента спрямо
цената на придобиване на ЦК в лева;
o Текуща цена – цена на последна сделка на БФБ;
Ако натиснете върху някой от инструментите се отваря прозорец, който ви
позволява да отворите менюто за задаване на нова поръчка, да видите десетте
най-добри оферти или да отворите графиката на инструмента. Ако не желаете
да ползвате прозореца, можете да го затворите като натиснете бутона „Х“.

8. Активни поръчки

www.elana.net

ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 23
trading@elana.net, bloomberg: ELAN GO

От това меню можете да получите информация за активните Ви поръчки.

Менюто предоставя следната информация:
o Дата/час – датата и часа, когато поръчката е зададена;
o Купува/Продава – Показва дали поръчката е за покупка или за
продажба;
o Борсов код на емисията;
o Името на емитента;
o Вид – Видът на поръчката; тя може да бъде: пазарна; лимитирана,
пазарна-към-лимитирана; пазарна стоп-поръчка; лимитирана стоппоръчка; “айсберг” поръчка;
o Показва цената, на която е подадена поръчката;
Ако натиснете върху някоя от поръчките се отварят допълнителни редове под
нея, съдържащи следната информация:
o Поръчка – Показва кода на поръчката;
o Валидност – Показва за какъв период от време поръчката може да бъде
изпълнена;
o Стоп – Стоп лимит за стоп поръчка;
o Връх – Важи само за “айсберг” поръчка; върхов (пиков) обем. Във всеки
един момент в Системата е видима само остатъчната част от върховия
обем;
o Инициатор;
o Клиент;
o Статус – Статусът на една поръчка може да бъде следния:
o
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o
o

Пласирана на борсата – Поръчката е подадена, но все още няма
изпълнение;
Чакаща потвърждение – Поръчки, подадени извън фазите на
нормалната търговска сесия;

До всяка активна поръчка има два бутона:
. С бутона молив можете да
променяте активната поръчка, а с бутона „Х“ можете да я отмените.

9. Потвърждения
Това меню Ви предоставя потвърждения за задаването, изпълнението или
неуспешното завършване на поръчка.

Менюто предоставя следната информация:
o Дата/час – датата и часа, когато поръчката е зададена;
o Купува/Продава – Показва дали поръчката е за покупка или
продажба;
o Борсов код на емисията;
o Името на емитента;
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за

o

o

Вид – Видът на поръчката; тя може да бъде: пазарна; лимитирана,
пазарна-към-лимитирана; пазарна стоп-поръчка; лимитирана стоппоръчка; “айсберг” поръчка;
Показва цената, на която е подадена поръчката;

Ако натиснете върху някоя от поръчките се отварят допълнителни редове под
нея, съдържащи следната информация:
o Поръчка – Показва кода на поръчката;
o Статус;
o Инициатор;
o Клиент;
o Операция
o
o
o
o

Частично изпълнена – Част от желано количество е изпълнено, но
все още има остатък, който е неизпълнен;
Пласирана на борсата – Поръчката е подадена, но все още няма
изпълнение;
Чакаща потвърждение – Поръчки, подадени извън фазите на
нормалната търговска сесия;
Изпълнена;

С бутона

можете да изчистите менюто от всички потвърждения.

10. Графика
Графичният модул се използва, за да се следят движенията в цените на избран
инструмент. Той съдържа множество от графики, създадени, за да удовлетворят
нуждите и предпочитанията на различните клиенти.
Трябва да изберете инструмент от търсачката „Изберете инструмент“ и
графичното му изображение ще се зареди.
Графиките в платформата за търговия ELANA BG Trader Mobile позволяват да се
следят времеви интервали от 1 ден до 10 години. Промяна на времевата рамка
се извършва падащото меню „Период“.
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Падащото меню „Вид“ Ви позволява да избирате между 4 вида графики – Line,
Area, OHLC и Candlestick.
На следващата страница е приложена примерна графика.
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