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На прага сме на една година, която ще се превърне в лош спомен за инвеститорите на
БФБ. Година на слабост и понижение, почти през целия период.

Освен, че няма новогодишно рали на БФБ, индексът на сините чипове SOFIX е на път
да направи нещо, което не е правил от далечната 2008-ма година, когато течеше
световна рецесия. А именно - ако приключи под 590 пункта, ще регистрира десет месеца
с понижения през тази година

SOFIX е загубил над 12% през тази година, като от най-високата му стойност,
понижението превишава 15%, корекции които са се случвали изключително рядко в
18-годишната му история.

Разбира се, всяка монета има две страни и както казва Бъфет - "Инвеститорите трябва
да се радват на корекции, защото им предоставят възможност да купуват евтино".
Разбира се измъчените трейдъри на БФБ не са Бъфет и не разполагат нито с неговия
инвестиционен хоризонт, нито с неговите капиталови възможности. И все пак...

Историята сочи, че корекции от над 15% за индекса на сините ни чипове, освен че са се
случвали относително рядко, са били много добър момент за инвеститорите. Защото
след тяхното приключване е следвало повишение от над 50%, при това често в рамките
на следващата година.

Как ще разберете, че корекцията е приключила?

Много просто - когато видим "златно пресичане" при SOFIX. Или преминаване на
50-дневната пълзяща средна над 200-дневната такава. Само за информация към
момента 50-дневната е при ниво от 597 пункта, а 200-дневната - при 629 пункта.

От техническа гледна точка, индексът на сините ни чипове изглежда, като че ли се
търгува във възходящ канал. Явно в момента, показателят се е насочил за тест на
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долната граница на този канал, която е при нива от около 540 пункта.

Графика: bse-sofia.bg

Понижение до посочената стойност, би се превела като близо 190 пункта спад от върха
му, или понижение от 26%.

И макар, че както се вижда от графиката, предходни спадове на показателя са
превишавали всеки път границата от 30%, трябва да се има предвид, че всеки път
понижението в абсолютна стойност е било в рамките на между 170 и 190 пункта.

Очертаната конфигурация на възходящ канал, от по-високи дъна и по-високи върхове
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за SOFIX, дава много добра отправна точка за инвеститорите. Първо - за поставяне на
своите стопове за ограничаване на загубите; второ - за влизане в позиции, при всяко
по-сериозно доближаване до 540 пункта (предходното дъно); трето - за поставяне на
стопове в случай, че предходното дъно от 430 пункта бъде преодоляно.

Както виждаме от графиката, всеки следващ връх за индекса е по-висок, като
разликата между най-високите точки е между 15 и 20%. Ако екстраполираме запазване
на тази тенденция и се приеме, че следващия връх отново ще е с 15% по-висок от
предходния, то това може да означава повишение на SOFIX до нива от над 800 пункта,
през следващата година-година и половина, след края на корекцията.

Сега на инвеститорите им остават две неща - да се насочат към акции при всяко
по-нататъшно доближаване до долната граница на възходящия коридор (докато той е в
сила); да следят за настъпване на край на корекцията.

Както вече не веднъж съм споменавал, първия симптом за край на корекцията би било
връщането на индекса при нива над 50-дневната пълзяща средна, която в момента е
при ниво от 596.7 пункта. Казано по друг начин - трайно връщане на индекса над
психологическата граница от 600 пункта, може и да е първия по-сериозен сигнал за
ръст.

Истинското доказателство за край на корекцията обаче, най-вероятно ще е "златното
пресичане", или преминаването на 50-дневната пълзяща средна над 200 дневната
такава. В момента, 200-дневната SMA е при ниво от 629.3 пункта.
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