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Въведение 

Учебникът е предназначен за студентите от магистърските програми на 
УНСС, които изучават учебната дисциплина "Финансов инженеринг". Учебната 
програма е направена така, че да надгражда наученото по дисциплината "Фон-
дови пазари". Тук също се разглеждат стратегии, които често се използват в 
търговията на борсата – биков и мечи спред, стредъл, стренгъл, колър и др. 
Представените примери са по-сложни, било защото лежащите в основата на 
опциите и фючърсите активи са специфични индекси, които не са изучавани по 
"Фондови пазари", или пазарната ситуация е подбрана така, че да представя 
частен случай на приложението на стратегията. Освен това тук се предлага въз-
можност студентите сами да подберат необходимите права за дадена стратегия, 
да сравнят получените графики и да мотивират своя избор съобразно очаквани-
ята за бъдещо развитие на пазара. 

За да бъде по-лесно видяна от студентите връзката между дисциплините 
"Фондови пазари" и "Финансов инженеринг", в текста са приложени и основни 
правила и ключови думи от лекциите по съответната тема. Убеден съм, че пред-
ставените ключови думи, теория и правила за определяне на нулеви точки, мак-
симална печалба или загуба и др. ще спомогнат за по-бързо припомняне на 
същността, логиката и възможните приложения на съответната стратегия. 

Ще бъде направен опит да се даде по-пълна представа за: 
- съдържанието на "Финансовия инженеринг" и връзката му с количествени-

те финанси; 
- отделни стратегии, които са препоръчани на сайта на Чикагската борса за 

опции СВОЕ, ще бъдат разгледани в различни варианти и решени с помощта на 
екселски таблици;  

- ще бъдат представени графики за възможните печалби и загуби за всяка 
конкретна стратегия; 

- за всяка стратегия ще бъде направен анализ по ключови за приложението ѝ 
курсове в деня на падеж, за да може най-пълно и всеобхватно да се представят 
различните алтернативи за развитие на стратегията и предпазване на позицията 
от нежелания риск. 

За предмета на финансовия инженеринг има написани множество публика-
ции, които най-общо го определят като: 

- прилагане на математически методи за решаване на проблеми в областта на 
финансите; 

- структуриране на портфейли и управление на риска с деривати; 
- симулация на различни сценарии за бъдещо развитие на пазара и прогнози-

ране на бъдеща доходност на портфейла. 
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