
 

 

Условия за търговия 

Финансовите инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на 

маржин покупки и къси продажби и с които могат да се извършват къси продажби, са 

инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, които през последните 20 

търговски сесии отговарят едновременно на следните изисквания: 

 с тях са сключвани сделки на регулирания пазар най-малко през 15 сесии; 

 минималният среднодневен обем от финансови инструменти, с които са 

сключени сделки на регулирания пазар, е не по-малко от 5000 броя; 

 среднодневният брой сключени сделки на регулирания пазар е не по-малко от 

30; 

 произведението от броя финансови инструменти от дадена емисия и цената на 

затваряне за последния ден на търговия с този финансов инструмент на 

регулирания пазар е не по-малко от 20 000 000 лв; 

 свободно търгуемият обем акции (free-float) трябва да бъде не по-малко от 15 % 

от размера на цялата емисия; 

Изисквания към цената на акциите при осъществяване на къса 
продажба 

При подаване на нареждане за къса продажба цената трябва да е: 

 по-висока от цената на последната сключена сделка с финансовите инструменти, 

обявена чрез системата за търговия, както и по-висока от цената на откриване на 

текущата сесия на регулирания пазар; или 

 равна на цената на последната сключена сделка с финансовите инструменти, но 

по-висока от последната различна цена на сключена сделка с финансовите 

инструменти, обявена чрез системата за търговия, както и по- висока от цената 

на откриване на текущата сесия на регулирания пазар; 

Условия за осъществяване на маржин покупки и къси продажби 
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За повече информация можете да се свържете с нас на тел. 02/ 4008 200, 02/ 4008 

250 или ни пишете на e-mail: broker@karoll.bg 

mailto:broker@karoll.bg

