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Фондовите борси са един от символите на пазарната икономика и 

олицетворение на традицията. Лондонската например е на повече от 300 

години. Те са мощен и незаобиколим фактор, който влияе върху съдбата на 

компании и дори на цели индустрии, а индексите им дават представа за 

икономическите тенденции. Търговията с финансови инструменти е 

съсредоточена в 10-те най-големи борси по пазарна капитализация. 

Например, 80% от оборота на търговията с акциите в САЩ става на най-

голямата в света - Нюйоркската фондова борса. Влиятелни са 

Франкфуртската и Токийската, където се пласират 90 на сто от акциите 

съответно на немските и японските публични компании. Търговските 

практики на борсите са строго регулирани от самите пазари и от държавни 

институции, гарантиращи превенция на злоупотреби и устойчивост. 

Борсовите пазари имат сериозни критерии за качеството на търгуваните 

финансови инструменти, за информация и равнопоставеност на 

инвеститорите, за прозрачност на системата на търговията. Това е 

необходимо, защото тази търговия императивно изисква доверие и достъп 

до информация най-вече за цените и обемите на сделките, както и за 

дружествата, чиито книжа се търгуват. Доскоро фондовите борси се 

възприемаха като Светая светих, където няма място за непосветени. 

Мистерия за повечето хора беше всичко, което се случваше там.  

Така беше, докато нарастващият брой на Поколението Z не излезе 

под светлините на прожекторите на световната финансова сцена. Интернет 

улесни достъпа до информация и наличието на приложения, уеб сайтове, 

социални мрежи, посветени на търговията с акции повдигнаха завесата и 

пред простосмъртните. И преди неговата ера съществува нерегулиран 

пазар на финансови активи, но не в такъв мащаб. За дръзката и разбираща 

социалните медии възрастова група, на родените в периода 1993 – 2000 г. 

новите технологии са естествена даденост. Нещо като продължение на 

сетивата и интелекта им. Те се в симбиоза с тях. Социалните мрежи са 

тяхната виртуална родина. Неформалното и свободно общуване, 

възможността за открита дискусия там е привлекателна алтернатива за тях. 
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Те имат силно чувството за принадлежност към група и там откриват 

съмишленици, обединяват се в общности по интереси, стават 

последователи на каузи. Вдъхновяващите каузи ги ентусиазират, 

ангажират и мобилизират и често са свързани не само с идеята да се 

сдобият с пари или статус, но и да съборят статуквото, например като 

демократизират финансовите пазари. В своя анти-системен уклон и 

негативизъм към „лошата държава”, малките инвеститори изцяло 

зачеркват ролята на регулаторите и забравят, а може би не знаят, че те 

защитават точно малките. Те не се колебаят да заобикалят установените 

правила, за да постигат целите си. А понеже са много, те са силни. Най-

популярната социална мрежа е Facebook, където споделят опит и знания, 

питат, търсят лайкове, но присъстват активно и в Twitter, Tik 

Tok,   WhatsApp , YouTube,  Instagram,  WhatsApp. 

Типичните черти на  Поколението Z са несъвместими с принципите 

на фондовите борси. За него идеята е да детронира досегашните 

неоспорими авторитети, да разбие консервативните модели и да взриви 

статуквото. Наслаждава се на ефекта от деструктивното си и понякога дори 

ирационално поведение, с убеждението, че променя необратимо не само 

правилата на играта на финансовите пазари, но  света към по-добро. 

Поколението Z има характеристики, благодарение на които е способно да 

направи тази промяна, а социалните мрежи са инструмент и хранителна 

среда за нея. 

Поколението Z не се респектира особено от сложността на 

търговията с акции. Не си се задълбочава да прави фундаментален анализ, 

нито да пресмята Числа на Фибоначи. Дигиталните ентусиасти смело се 

гмурват в пазара, използвайки приложения за търговия с ценни книжа, 

които понижават бариерата за влизане и правят възможно за милиони 

инвеститори на дребно да се включат в процеса. Понеже са израснали с 

игри, където винаги могат да преминат отново нивото, те са смели и не се 

боят от грешките, макар че животът не е програма, където винаги може да 

възстановят резервно копие от облака. Те не се колебаят… Затова звездата 

на годината е Robinhood – приложението, чиято мисия е да демократизира 

инвестирането, да заобиколи скъпите терминали за електронна търговия на 

посредниците и финансовите компании, да осигури достъп до търговията 

на борси без такси и комисионни. То е Триумфалната арка за вход на 

млади инвеститори на пазарите. И ако търговията с акции стана възможна 

благодарение на приложението, то популярността му стана възможна 

благодарение на социалните мрежи. Robinhood отбеляза рекорден растеж 

по време на пандемията от COVID-19. Какво да правиш по време на 

локдаун освен да трейдваш? Компанията попадна в окото на бурята през 
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януари заради къси позиции при GameStop, стимулирани от инвеститори 

на дребно в социалната платформа Reddit. Координираната атака на 

милиони трейдъри, събрани във форума й WallStreetBets, както и на 

дигитални ентусиасти от други социални мрежи, превърна акциите на 

GameStop в играчка за спекулантите, които не се страхуваха от загубата на 

пари, вдъхновени от целта да „накажат” големите играчи на капиталовите 

пазари. Това опроверга азбучната истина, че мотивите за сделките там са 

основно два – информационен и ликвиден.  Акциите на търговеца на игри 

скочиха рязко през януари, след като онлайн общността катализира 

интереса на членовете си да купуват негови акции, както и акции на други 

публични компании, чиито акции са продавани на късо (shorted stock). 

Някои от хедж фондовете понесоха сериозни загуби. Melvin Capitals, 

например, калкулира – 53% отрицателна доходност. Разбира се, други 

спечелиха. Това е фундаментална промяна на начина, по който 

функционират финансовите пазари, но дали ще е трайна или ще е буря в 

чаша вода? Изглежда, че емблематичната Wall Street сякаш губи 

хегемонията си, макар и временно в конкуренцията от страна на социални 

мрежи. Reddit, илюстрира потенциала на социалните мрежи да торпилират 

влиянието на финансовите експерти и най-вече да нарушат правилата на 

търговия. Но случилото се подронва доверието, което е базисен фактор за 

капиталовите пазари и обезсмислят досегашния бизнес модел, 

несъвместим с представата, че един форум като WallStreetBets може да 

влияе върху цените на различни активи без това да е обективно 

предпоставено. 

Благодарение на социалните мрежи се мултиплицира и влиянието на 

инфлуенсъри или на лидери на мнение, които макар да са утвърдени 

професионалисти в своята област, са абсолютно начинаещи в света на 

големите финанси. Те обаче увличат след себе си дигиталните тълпи, 

които се интересуват от инвестиции. Факт е, че послания на блестящия 

иноватор и дързък предприемач Илън Мъск в Twitter промениха 

чувствително представянето на борсата на пет компании - GameStop, Etsy, 

Signal, Bandai Namco и Tesla. Според влиятелният френския вестник La 

Tribune той налага нов, много дигитален подход към финансовите пазари. 

Защо успява? За Поколението Z той и други инфлуенсъри са референтни 

личности. Отхвърлянето на традиционните авторитетите и бунта срещу 

статуквото са сред най-съществените им характеристики. Скептични са 

към официалните източници на информация. Те пренебрегват например 

изявления на президента на Световната банка Кристалина Георгиева или 

на ръководителя на FED Джероум Пауъл, защото те са лице на статуквото. 

Освен това, за „дигиталните туземци” консерватизмът е  отблъскващ. И 

въпреки че отхвърлят съветите от страна на авторитети, и държат на 
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собствената си преценка, базирана на проучване на различни източници, те 

са склонни сляпо да следват себеподобни инфлуенсъри. Те умело са 

превърнали личния си опит и интереси в кариера, защото не искат 

„началници над главата си”. Не само Мъск е звезда за тях. Ще цитирам два 

произволно избрани примера. Тифани Джонг - 21-годишната изпълнителна 

директорка на маркетинговата фирма Zebra Intelligence, използва Twitter и 

Instagram за изграждане на мрежа от рискови капиталисти, споделяйки 

потребителските знания на своето поколение с инвеститорите. Тя 

управлява активи от 300 милиона долара. Скуката от карантина вдъхновява 

Джейми Фанхаузер да направи свой акаунт в TikTok и да споделя 

образователно съдържание за личните финанси. За кратко време събира 

близо 30 000 последователи с видеата си за фондовата борса, финанси и 

спестявания. Това е възможно, защото за Z генерацията обучението и 

препоръките от връстник са много по-лесни за приемане, отколкото от 

пряк ръководител или по-възрастен колега. Привърженици са и на 

съчетаването на кооперативно, колаборативно или групово учене 

посредством инструментите на социалните медии, но държат да видят 

място за своята изява, да получат бърза обратна връзка. Те вярват, че в 

YouTube могат да се научат да свирят на китара, да лепят плочки и … да 

трейдват. Това е жокер за начина, по които трябва да се изгради 

финансовата им грамотност, постижима не чрез фрагментарни, а чрез 

систематизирани знания. Не проумяват защо трябва да посещават 

консултант, след като всичко, от което имат нужда, може да бъде открито в 

онлайн. Симбиозата им с технологиите и склонността към алтернативни 

решения превръщат robo-съветниците в предпочитана автоматизирана и 

евтина услуга за Поколението Z. Звучи наивно, но е факт. 

Каква е тенденцията? Трудно е да се каже категорично. 

Наблюдателите се лутат между крайни хипотези. Според някои финансите 

са вече част от масовата култура и е сигурно, че явлението ще се 

разширява. Други са твърде крайни - балонът GameStop е урок за 

абсурдността и безполезността на фондовия пазар - система, която няма 

никаква цел освен да направи богати шепа незаслужили хора. Бунтът на 

малките инвеститори обаче ще е причина да бъдат предприети регулации 

от страна на държавата, които ще повлияят негативно на бъдещата им 

активност. Според експерти промените ще са по посока ограничаване или 

затрудняване на достъпа до директна инвестиция в акции, които се котират 

на регулиран пазар, защото масовата спекулация директно на финансовите 

пазари накърнява доверието в тях и не е безобидна нито печеливша за 

малките инвеститори. ЕДНО Е ЯСНО: НИЩО ВЕЧЕ НЕ Е СЪЩОТО.  
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