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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Dnevnik.bg 
 
√ България готви план за влизане в ОИСР 
Министърът на икономиката Теодор Седларски е заявил "твърдата воля" на България да се присъедини към Организацията 
за икономическо и сътрудничество и развитие (ОИСР) в разговор с Габриела Рамос, директор на кабинета на генералния 
секретар на организацията. 
По време на срещата са били обсъдени перспективите и възможностите на България за членство в световната организация, 
но в съобщението не се посочва какви са те. 
Рамос е изразила готовност за пълно съдействие за придвижване на кандидатурата на България. 
В отговор на въпрос на "Дневник" от Министерството на икономиката уточниха, че в момента Министерството на външните 
работи подготвя план за действие за присъединяване на България към организацията. Той трябва да бъде одобрен от 
Министерския съвет. Не е известно към момента в каква степен на готовност е този план. 
В края на март четирите работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), изпратиха общо писмо до президента и лидерите на основните 
политическите формации, в което посочиха, че членството в ОИСР би било от голяма полза за България. 
В момента ОИСР, някога известна като "клуб на богатите", има 35 страни. Сред тях са и Чехия, Полша, Унгария, Литва. На 
сайта си организацията посочва, че сред нейните членове са както най-развитите икономики в света, така и развиващи се. 
За присъединяване към организацията е създаден механизъм, по който се прави преглед на политиката и състоянието на 
страната, която кандидатства. Тя трябва да докаже, че се придържа към принципите, споделяни от страните членки - 
отворена пазарна икономика, демократичен плурализъм и зачитане на човешките права. 
Според процедурата страните, които вече са членове на организацията, трябва да са съгласни кандидатът да получи 
одобрение. Едва след това ръководството на ОИСР започва стъпките за това. 
На срещата са присъствали българският посланик във Франция Ангел Чолаков, както и експерти от Министерството на 
икономиката и търговският представител на страната в Париж Анна Лазарова. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Investor.bg 
 
√ Чуждестранните инвестиции в България нарастват с 45 млн. евро през февруари 
Най-големият инвеститор в страната за първите два месеца от годината е Холандия, откъдето са дошли 35,1 млн. 
евро, отчитат от БНБ 
Според предварителни данни на БНБ преките инвестиции в България за февруари 2017 г. нарастват с 45 млн. евро, при 
увеличение със 133,6 млн. евро за същия месец миналата година.  
От началото на годината до края на февруари инвестициите възлизат на 102,4 млн. евро, което е с 59 млн. евро по-малко 
спрямо първите два месеца на 2016 г. 
Дяловият капитал възлиза на 2,6 млн. евро до края на втория месец от годината. Той се увеличава със 73,8 млн. евро на 
годишна база, след като по същото време на 2015 г. беше отрицателен в размер на 71,2 млн. евро. 
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Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 900 хил. евро при 4,7 млн. евро за януари 
– февруари 2016 г. 
По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (400 хил. евро или 44,6% от общия размер за 
януари – февруари 2017 г.), Казахстан (200 хил. евро, 23,8% от общия размер за периода) и Австрия (200 хил. евро, 22% от 
общия размер). 

 
За януари – февруари 2017 г. подстатия Дългови инструменти, която включва промяната в нетните задължения между 
дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски 
кредити, е положителна в размер на 99,7 млн. евро при положителна стойност от 63,6 млн. евро за януари – февруари 2016 
г. 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари – февруари 2017 г. са от Холандия – 35,1 млн. евро, което е 
34,3% от общия размер за периода. Следва Малта с 16 млн. евро или 15,7% и Германия с 11,5 млн. евро или 11,3%. 
Данните показват, че преките инвестиции в чужбина за първите два месеца от 2017 г. намаляват с 9,4 млн. евро при 
увеличение с 13,9 млн. евро за януари – февруари 2016 г. През февруари 2017 г. те се понижават с 11,8 млн. евро при 
увеличение от 12,4 млн. евро за февруари 2016 г, отчитат още от БНБ. 
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√ Износът на България с над 9% годишен ръст през януари 
Експортът е насочен основно към Германия, балканските страни и Турция, отчита БНБ 
Износът на България през януари се увеличава със 158,9 млн. евро, което е повишение от 9,1% на годишна база, показва 
статистиката на Българската народна банка (БНБ). Към 31 януари експортът на страната ни възлиза на 1,911 млрд. евро. 
 

 
 
Основен принос за увеличения износ в първия месец на годината имат енергийните ресурси с ръст от 71,7% на годишна 
база. Експортът на петролни и други енергийни продукти, включително електричество, възлиза на 277,9 млн. евро. 
Ръстът на износа на суровини и материали спрямо януари 2016 година е 5%. 
От изнесените стоки през януари за 708,9 млн. евро голям дял в увеличението в сравнение с година по-рано имат цветните 
метали – 9,8%, следвани от суровините за производство на храни, които отбелязват ръст от 6,1%. 
Износът на потребителски стоки през първия месец на тази година е с 1,8% ръст, като достига 487,1 млн. евро, но се 
отбелязва спад в експорта на цигари с 14,3% в сравнение с година по-рано. 
С 12,6% са по-малко изнесените напитки и с 3% е намалението при дрехите и обувките. 
Увеличение обаче има в експорта на лекарства и козметика – 7,8%, както и при мебелите и домашното обзавеждане – 
6,3%. 
Въпреки че през януари ръстът на експортираните инвестиционни стоки като цяло е нулев в сравнение с година по-рано, в 
чужбина са изнесени стоки за 433,8 млн. евро. 
При електрическите машини има увеличение с 48,4%, а при транспортните средства - с 20,3%. 
От данните на статистиката се вижда, че износът през януари към страни от Европейския съюз възлиза на 1,240 млрд. евро. 
Според БНБ на първо място се нарежда експортът към Германия – 306,8 млн. евро, следван от италианския – 161,5 млн. 
евро, а износът към Румъния се нарежда на трето място със 122,3 млн. евро. 
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Към балканските страни през януари са изпратени стоки за 246,6 млн. евро, в Турция са получени български стоки за 178,1 
млн. евро, а експортът към държави в Азия възлиза на 170,4 млн. евро. 
 
Капитал 
 
√ ОББ разпределя 98 млн. лв. дивидент за акционерите си 
Чистата печалба на банката за изминалата година е 111 млн. лв. 
ОББ ще разпредели дивидент от 97.9 млн. лв. за акционерите. Това решение беше взето на проведеното редовно общо 
събрание в четвъртък. Основен акционер на ОББ е National Bank of Greece (NBG), която в края на миналата година обяви 
сключването на договор за продажба на българското си поделение на белгийската KBC Group (собственик на Сибанк и 
ДЗИ в България). 
Очаква се разрешенията от регулаторните органи в България и Белгия, включително и от Европейската централна банка, 
да бъдат получени до края на май. След това ще бъде извършено плащането по сделката и тя ще бъде окончателно 
приключена. Договорената цена е 610 млн. евро (заедно с лизинговото дружество на ОББ "Интерлийз") и е най-високата, 
постигана за банка в сектора. 
Печалба и дивидент 
Обявеният за изплащане дивидент е по-голямата част от нетната печалба на банката за изминалата година - 111.3 млн. лв. 
Останалата част от нея – над 13 млн. лв., ще бъде отнесена в резерв "Неразпределени печалби". Това е вторият дивидент, 
който ОББ изплаща, след като през декември 2016 г. имаше едно значително разпределение на дивидент за акционерите 
в размер на 260 млн. лв., който дойде и от натрупаните печалби през годините. Без тази сума към края на годината банката 
има адекватност на капитала от първи ред 23.2% и обща капиталова адекватност от 24.2%. Възвращаемостта на капитала 
е 10.3% за миналата година. Съотношението за ефективност - разходи към приходи, е 37.8% 
Главният изпълнителен директор на ОББ Стилиян Вътев отчете изминалата 2016 за банката като поредната успешна година 
с възходящ растеж и висока степен на доходност за акционерите. 
Година по-рано - за 2015 г., ОББ отчете свиване на печалбата с близо 36% (спрямо 2014 г.) до 48.9 млн. лв. заради 
извънредните разходи около еднократни събития като провизии покрай стрес тестовете и вноската за Фонда за 
възстановяване и преструктуриране на банки. 
Двете основни събития за банката през изминалата година са проведените проверка на качеството на активите и стрес 
тестовете и обявената сделка между KBC и NBG. В годишния доклад за дейността й се посочва: "Успешният резултат от 
проверката е потвърждение за предпазливия подход за управление на ОББ. Банката оповести отлични резултати и в двата 
прегледа на качеството на активите, както и в последващия стрес тест, потвърждавайки своята солидна капиталова позиция 
и здрав баланс." След констатациите на проверката коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) се 
регулира от само 0.4 процентни пункта – от 26.1% до 25.7%. 
Депозити и кредити 
И през 2016 г. банката е продължила да се самофинансира, показвайки силна депозитна база, което води до съотношение 
на кредити към депозити от 69.3% към края на годината, се посочва в годишния доклад. Привлечените средства от клиенти 
са нараснали с 9.5% на годишна база до 5.571 млрд. лв. Депозитите на граждани са се повишили с 5.8% (до 3.8 млрд. лв.), 
а на фирми с 15.4% годишно (до 1.3 млрд. лв.). 
Депозитите от домакинствата продължават да са с доминираща важност за структурата на привлечените средства на 
банката, като заемат 68.9% от депозитния портфейл. 
Динамиката на корпоративните депозити следва продължителния период на дефлация и забавяне на бизнеса и определя 
относителния им дял от 23.1%. Към края на годината ОББ държи 8% от депозитите на населението и 6% от корпоративните 
депозити в страната. 
През миналата година банката е прилагала консервативен подход в кредитирането, като в края на годината брутният й 
кредитен портфейл се свива с 8.1% годишно. Били са ограничени кредитите към икономически сектори със завишен риск. 
Брутната стойност на кредитния портфейл на банката е 4.543 млрд. лв. в края на миналата година, като заемите за 
индивидуални клиенти са с дял от 40.5% (1.8 млрд. лв.), а на корпоративните кредити делът е 59.5% (2.7 млрд. лв.). За 
миналата година ОББ е начислила провизии за 114.7 млн. лв. 
 
В. Сега 
 
√ България засега няма намерение да купува акциите на ЧЕЗ 
Ако ЧЕЗ реши да продаде компанията и бизнеса си в България, това е решение единствено и само на ЧЕЗ. Процедурата се 
провежда по законите на Чехия, каза вчера бившият енергиен министър и настоящ депутат Теменужка Петкова. Тя заяви, 
че няма информация дали България смята да изкупи акциите на чешкото дружество. "Това по никакъв начин не се вписва 
в програмата на ГЕРБ в част енергетика и в програмата, която с "Обединени патриоти" успяхме да постигнем. Там подобен 
ангажимент не се съдържа", допълни тя. 
В началото на годината ЧЕЗ обяви, че проучва възможността да продаде българския си бизнес, а към момента интерес 
проявявали български компании. Двете компании на ЧЕЗ - "ЧЕЗ Разпределение" и "ЧЕЗ Електро", са публични. В "Електро" 
ЧЕЗ има 67%, "Химимпорт" държи почти 25%, а малко над 8% са свободно търгувани. В "Разпределение" ЧЕЗ също има 
67%, а по-малките дялове се държат от пенсионните фондове "Доверие" и "Сила". 
ОТСРОЧКА 
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Кабинетът трябва да поиска удължаване на срока за становища по казуса "Газпром", стана ясно от думите на Петкова. Само 
преди няколко дни за това бе намекнато след среща на премиера Огнян Герджиков с представители на "Нова република". 
От партията са изпратили писма до няколко партии с покана за обсъждане на темата. Първи се били отзовали от ГЕРБ. До 
4 май България трябва да изпрати становището си по казуса, след като ЕК обвини компанията в злоупотреба с монопол, а 
"Газпром" се съгласи да промени договорите си с няколко източноевропейски страни, сред които и България. 
 
Darik.bg 
 
√ Цифровият единен пазар може да осигури ползи за 415 млрд. евро 
"Единният пазар е допринесъл значително за растежа на европейската икономика, но все още има нереализиран 
потенциал, който може да стимулира генерирането на добавена стойност, създаването на нови работни места и 
устойчивото развитие". 
Това е заявил зам.-министърът на икономиката Любомир Ганчев при откриването на конференцията "Единен европейски 
пазар", организирана от Американската търговска камара в България, съобщиха от Министерството. 
Ганчев е казал, че една от най-обещаващите и изпълнени с предизвикателства области в настоящия момент е цифровият 
единен пазар. Той може да осигури ползи в размер на 415 млрд. евро, като разкрива нови възможности за насърчаване 
на икономиката. 
Зам.-министърът на икономиката е пояснил, че секторът на услугите представлява две трети от европейската икономика и 
създава 90% от новите работни места в ЕС. 
"Подкрепяме инициативите за развитие, в т.ч. въвеждането на паспорта за услуги, който се очаква да спести време и 
средства на бизнеса чрез преодоляване на регулаторните различия в изискванията на държавите-членки, намаляване на 
административните пречки и на правната несигурност пред доставчиците на услуги, които желаят да предоставят 
трансгранични услуги на европейския пазар", е допълнил зам.-министър Ганчев. 
 
В. Стандарт 
 
√ Инвестициите в имоти паднаха с 80% 
Преките чужди инвестиции в страната за периода януари–февруари 2017 г. са 102,4 млн. евро (0,2% от БВП), като са по-
малко с 59.3 млн. евро (36,7%) спрямо първите два месеца на миналата година. Само за февруари инвестициите са 45 млн. 
евро, при 133,6 млн. евро за същия месец на 2016 г., обявиха от БНБ. Най-голям спад обаче се отчита при чуждите 
инвестиции в имоти. За два месеца нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими 
имоти са 0,9 млн. евро, при 4,7 млн. евро за януари–февруари 2016 г. Това е спад с 80,8% и може би се дължи на 
парламентарните избори, които бяха проведени през март. В месеците преди изборите, когато не беше ясно накъде ще 
тръгне страната, интересът към покупки на имоти от чужденци явно сериозно е паднал. По страни, най-голям дял в 
инвестициите в имоти имат Русия (0,4 млн. евро, 44,6% от общия размер), Казахстан (0,2 млн. евро, 23,8% от общия размер) 
и Австрия (0.2 млн. евро, 22%). 
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на чуждестранни компании в/от капитала на български 
дружества, както и постъпления/плащания по сделки с имоти) възлиза на 2,6 млн. евро за януари–февруари 2017 г. Той е 
по-голям със 73,8 млн. евро от дяловия капитал за януари – февруари 2016 г., който е отрицателен, в размер на 71,2 млн. 
евро. 
За януари–февруари 2017 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с 
чуждестранно участие и преките чужди инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителна  
в размер на 99,7 млн. евро, при 63,6 млн. евро година по-рано. 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари–февруари 2017 г. са от Холандия (35,1 млн. евро, 34,3% от 
общия размер), Малта (16 млн. евро, 15,7%) и Германия (11,5 млн. евро, 11,3%). 
По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари–февруари 2017 г. намаляват с 9,4 млн. евро, при 
увеличение с 13,9 млн. евро година по-рано. През февруари 2017 г. те се понижават с 11,8 млн. евро, при увеличение от 
12,4 млн. евро за февруари 2016 г. 
 
В.Труд 
 
√ Българските фирми са готови със становищата си по предложенията на „Газпром“ към ЕК 
Държавните компании „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и Българският енергиен холдинг (БЕХ) са готови със своите становища 
по предложенията на „Газпром“ за поемане на ангажименти, отправени в рамките на антимонополното дело на 
Европейската комисия срещу „Газпром“, съобщават от енергийното министерство. 
На 19 април 2017 г. във Варшава, Полша, се проведе V4 Gaz Forum, организиран от страните от Вишеградската четворка с 
участието на представители на българското Министерство на енергетиката, БЕХ, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“. На 
експертно равнище по време на форума бяха анализирани в детайли направените предложения. 
Като използват резултатите от проведените дискусии, трите български енергийни компании ще предоставят утре, 21 април 
2017 г., в Министерството на енергетиката своите становища по предложенията за поемане на ангажименти от „Газпром“. 
Те ще включват оценки на ефекта от евентуалното приемане от ЕК на ангажиментите, предложени от „Газпром“, върху 
договорите на „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и БЕХ. 



6 

 

 

Министерството на енергетиката припомня, че обявеният от ЕК срок 4 май 2017 г. е за представяне на коментари от 
заинтересованите страни по отправените от „Газпром“ предложения за поемане на ангажименти, а не за предоговаряне 
на условия по действащите договори за доставка и пренос на природен газ. 
В случай, че предложенията на „Газпром“ бъдат приети от ЕК, тогава ще стартира процесът на двустранни преговори между 
всяка от компаниите и „Газпром“ по търговските условия. 
На 13 март 2017 г. ЕК прикани всички заинтересовани страни да предоставят в срок от 7 седмици становища относно 
представените от „Газпром“ ангажименти в отговор на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията на газовите 
пазари в Централна и Източна Европа. Антимонополното дело на ЕК е свързано с газовите пазари в осем държави – 
България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия. 
Текстът на съобщението на ЕК е публикуван на български език на официалния сайт на ЕК на следния адрес: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-555_bg.htm.  
 
Money.bg 
 
√ Aнглийcĸитe ĸoмпaнии вeчe гyбят милиapди eвpoпapи зapaди Вrехіt 
Бpюĸceл e зaпoчнaл дa изoлиpa бpитaнcĸи ĸoмпaнии oт дoгoвopи нa cтoйнocт милиapди eвpo и дa ги пpинyждaвa дa ce 
пpeмecтят в дpyгa cтpaнa-члeн нa Eвpoпeйcĸия cъюз, пишe "Fіnаnсіаl Тіmеѕ", цитиpaйĸи дoĸyмeнт зa вътpeшнa yпoтpeбa, 
ĸoйтo издaниeтo e видялo. 
Инcтpyĸциятa, нaпиcaнa oт виcoĸoпocтaвeни oфициaлни лицa в EC, инфopмиpa cлyжитeлитe дa зaпoчнaт дa пpизoвaвaт 
бpитaнcĸитe фиpми дa oтĸpият cвoи oфиcи в EC и дa ce пoдгoтвят зa oтpaжeниятa, пocлeдвaщи излизaнeтo нa 
Beлиĸoбpитaния oт Cъюзa. 
B инcтpyĸциятa ce yтoчнявa oщe, чe eвpoпeйcĸитe aгeнции и дpyги инcтитyции тpябвa дa зaпoчнaт дa взимaт пpeдвид, чe 
cлeд пo-мaлĸo oт двe гoдини Beлиĸoбpитaния вeчe щe e "тpeтa cтpaнa" - извън EC. Koeтo oзнaчaвa, чe милиapдитe, oтдeлeни 
зa изcлeдвaния или ycлyги, тpябвa дa бъдaт нacoчeни ĸъм фиpми, ĸoитo ca в дъpжaви oт Cъюзa. 
"Ocвeн зaĸoнoвитe изиcĸвaния ĸoнтpaĸтopитe дa ca чacт oт Cъюзa, имa и пoлитичecĸи, и пpaĸтичecĸи пpичини дoгoвopи дa 
бъдaт пoдпиcвaни c фиpми, ycтaнoвeни в дъpжaви-члeнĸи нe caмo пo вpeмe нa пoдпиcвaнeтo, a и дo ĸpaя нa дoгoвopa", 
пишe oщe в инcтpyĸциятa. 
 
Econ.bg 
 
√ Петролът поскъпва незначително 
Майският фючърс за петрола сорт WTI на борсата в Ню Йорк се понижи с 0,17 долара, или 0,34% - до 50,27 долара за 
барел 
Според данните от търговията на 20 април, стойността на юнския договор за петрол сорт Brent на борсата ICE Futures в 
Лондон се увеличи с 0,06 долара, или 0,11% - до 52,99 долара за барел. 
Майският фючърс за петрола сорт WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) се понижи с 0,17 долара, или 0,34% - до 50,27 долара 
за барел. Юнският договор е за 50,71 долара за барел, като поевтиня с 0,14 долара (0,28%). 
Тази сутрин цените на петрола се повишават незначително. Стойността на юнския фючърс за петрола сорт Brent на 
лондонската борса ICE Futures се повиши с незначителните 0,02 долара – до 53,01 долара за барел. 
Цената на фючърса за петрола сорт WTI за юли на NYMEX се увеличи с едва 0,04 долара – до 50,75 долара за барел. 
От началото на тази седмица цената на Brent се понижи с около 5,2%, а на WTI – с 4,6%. 
Негативно влияние върху петролния пазар продължават да оказват сигналите за увеличаване на добива в САЩ, както и 
данните за запазване на високите запаси от енергоносители в страната, коментира MarketWatch. 
 
Economic.bg 
 
√ Еврото достигна 3-седмичен връх срещу долара 
Положителни новини съпровождаха американските индекси, които финишираха на зелена територия 
Към края на седмицата еврото достигна до 3-седмичен връх спрямо щатския си конкурент. На фона на предстоящите 
президентски избори във Франция, които ще се проведат на 23 април, инвеститорите останаха предпазливи и затвориха 
част от позициите си върху EUR/USD. Анализаторите предвиждат в събота резултатите между центриста Еманюел Макрон 
и кандидата със силно десни политически възгледи- Мари Льо Пен да бъдат с минимални разлики. Така основната валутна 
двойка достигна до най-високи стойности за деня от 1.0778, след което тази преднина бе изтрита и EUR/USD затвори на 
1.0715 с ръст от 0.05%. 
Положителни новини съпровождаха американските индекси, които финишираха на зелена територия. Министърът на 
финансите- Стивън Мнучин сигнализира, че Белия Дом има готовност в близко бъдеще да публикува своя план за така 
дългоочакваната данъчна реформа Това повлия положително на Dow Jones, който отчете ръст от 170 пункта и записа нива 
от 20578. Сините чипове получиха допълнителна подкрепа и от публикуваните данни от седмичните молби за помощи при 
безработица. Прогнозите на анализаторите за отбелязване на ръст от 242 хил. бяха надминати, тъй като данните отчетоха 
повишение от 244 хил.  
От друга страна, златото продължава успешното си представяне, разменяйки се за около 1280 долара за тройунция. С 
наближаването на френските избори, неяснотата около гласуването тласка инвеститорите към сигурността, която предлага 
златото. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-555_bg.htm
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Една от най-големите фармацевтични компании успя да запише успешна корекция, достигайки до нива от около 33 долара. 
На графиката се наблюдава образуването на техническата фигура „флаг“, което сигнализира за бъдещо поскъпване на 
акциите. Подкрепата, формирана около равнище от 33, в комбинация със 100-дневната ЕМА, дават предпоставки за 
покачване до стойности от 37, където да бъде усетена по-значителна съпротива. Влизането в дълга позиция е разумно да 
е комбинирано със стоп малко под линията на подкрепа.  
На графиката се наблюдава търговия при низходящ тренд и загуба на част от позициите на валутната двойка. При 
ключовите 108.00 се усеща по-значителна подкрепа, която оказва нужния импулс за започване на повишение. Зоната на 
съпротива при 110.00, в комбинация с низходящата тренд линия  може да оттласне ценовото движение към нов спад.  
Оформеното ниво на подкрепа около  ключовите 1900 е пробито,  което сигнализира за превес на мечките над биковете. 
Силното ценово понижение дава предпоставки за очакване на допълнителен спад до психологическото равнище от 1700. 
Влизането в къса позиция е оправдано, като стопа е желателно да е позициониран около  1870.  
След дълъг период на консолидация, японският индекс записа известно понижение и стойности под 18500. Зоната на 
подкрепа около 18200 оказва нужния тласък за заформянето на възходящо движение. Влизането в дълга позиция е 
оправдано, като прибирането на печалбата е желателно да е при психологическото равнище от 19000, където е 
позиционирана и 100-периодната ЕМА. Стопът е разумно да бъде около 18230. 


