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Индексът на сините чипове на БФБ - SOFIX, приключи при нова най-ниска стойност за
последната над година и половина. Днес, показателят загуби 4.86 пункта от стойността
си, или 0.8% до ниво от 618.55 пункта.

Обект на търговия бяха едва 25 борсови емисии, като спад отбелязаха 8 от тях, а
повишение - 10. Търгуваният обем, бе относително слаб - при ниво от 1.4 милиона лева.

Основна част от оборота обаче, около 1 милион лева, се изтъргува по една позиция - с
акциите на 235 Холдингс. Без тази една сделка, оборотът на БФБ би бил под 400 000
лева. За сравнение, втората най-търгувана позиция - Болкан енд Сий Пропъртис
АДСИЦ се отличи с оборот от 200 000 лева.

При сините чипове, с най-голям обем от 56 000 лева, се отличиха акциите на Химимпорт.
Те загубиха 2.4% от стойността си.

Иначе, с най-голямо повишение за деня се отличиха поименните компенсационни
бонове, които поскъпнаха с 2.5%.
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Параходство българско речно плаване, бе най-губещата позиция за дена, със спад от
8.6% и обем от под 5 000 лева.

Добрата новина за всички, които не са на пазара е, че индексът се насочва към
корекция от 15% от върха си. Подобен род корекции, са били изключително рядко
явление в исторически план, като обикновено са били следвани от ръст от над 50% в
следващата една година, след като са приключвали.

Как ще разберете, че корекцията на БФБ е приключила? Когато видим "златно
пресичане", или 50-дневната SMA се повиши над 200-дневната.

Ако понижението на индекса продължи, което е напълно възможно, в случай, че не
станем свидетели на бързо връщане над дъното от 620 пункта, то първоначалната му
цел ще е психологическата граница от 600 пункта, показана на една по-дългосрочна
графика на индекса (на седмична база).

Иначе, като крайна цел за спада, можем да посочим нивото от 561 пункта, където е
разположена 200-дневната SMA на индекса. До там ни делят около 60 пункта, или
понижение от нови 10% от текущите нива на показателя.

*материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции
на БФБ
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