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Уважаеми инвеститори, 

В настоящия момент на неопределеност финансовият свят се сблъсква с политическа и 

икономическа паника. ... като се наблюдава масово впускане на непрофесионални 

инвеститори в изключително рискови спекулации. 

На пазара в момента преобладават страх, ирационалност и стадно поведение.  (вижте на 

графиката VIX – индексът на страха за един месец↓) 

 

Помнете, че на финансовите пазари има твърде много рискове, които могат да доведат до пълна 

загуба на инвестирания капитал! (вижте на графиката индексите DAX и S&P500 за 1 месец ↓) 

 

Помнете, че ако цената на един актив е паднала за дни от 100 на 20, математическата вероятност 

да спадне с още 80% остава същата! 
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Не очаквайте чудеса от държавните администрации! Регулаторите, централните банки и 

правителствата все още не доказват, че разполагат със солидни инструменти за реакция. 

Забравете егото си! Ако допуснете, че решението Ви е било грешно – затворете или променете 

позицията си, вместо да опитвате да докажете, че сте по-умен от другите. 

Не заставайте срещу пазара! Той е по-силен от Вас. 

Не прехвърляйте желанието си за хазартни изживявания в инвестиции! Хазартът се играе 

заради емоцията от риска, инвестициите се правят с преценка на риска! 

Не слушайте другите! Магьосниците от форумите просто нямат друга форма за самоизява, но 

ако владееха магии, щяха да правят пари, а не да пишат постове денонощно. 

Овладейте емоциите си! Ако не можете да спите от страх за сметката си, по-добре излезте от 

пазара. 

Не купувайте (продавайте) инструменти, които на познавате! 

Пазарът няма да „избяга“! Отделете време за проучване, вместо да скачате „на тъмно“! на 

пазара постоянно се появяват нови възможности. 

Ако дилемата между Вашия страх и Вашата алчност е трудно разрешима, първо помислете 

колко сте готов да загубите и тогава предприемайте инвестицията! 

Ползвайте Стоп – поръчки за да ограничите вероятните си загуби в приемливи за Вас рамки. 

Ако не сте наясно какво правите, по-добре изчакайте или се консултирайте с професионалист 

на когото вярвате. 

Моля, свържете се с нас: 

• за подробности по подаването на поръчки и самата търговия; 

• за данни за риска по определен инструмент или пазар, който наблюдавате, но не сте в 

състояние да оцените; 

• за всичко, което Ви притеснява на финансовите пазари; 

Въпреки нашата натовареност, ще направим всичко възможно да обърнем внимание на всеки 

наш клиент. Най-важната задача е да се ограничат загубите! Нека непрофесионалните 

инвеститори да бъдат разумни и по-скоро страхливи и да не предприемат спекулации, които не 

разбират или с последствия които не са в състояние да оценят количествено! 
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