
 



От моя опит спокойно мога да заключа, че целта на активните 
инвеститори е да изградят инвестиционен портфейл от компании, които 
да ги отведат към бързата лента на инвестициите. А тя е? Да победят 

пазара и да постигнат доволна премия над него, която да ги компенсира 
за допълнителното вложено време и усилия. 
 

Но истината е, че това е само положително заредена мисъл и нищо 
повече. За последните 5 години, съм провел стотици (много е вероятно 
да са хиляди) разговори с активни инвеститори, които едва ли не да 
постигнат и бият възвръщаемостта на Уорън Бъфет (от 20% средно на 
година), но това, което реализират е под 10% на година (има случаи и 
под 5%).  
 

Защо е това разминаване?  
 

Причините за това са много - от липсата на знание до дисциплина, но от 
разговорите разбрах, че основната причина е една и тя е: 
Липсата на достатъчно време за анализ на една компания 

 

Когато не можеш да отделиш нужното време за анализ и прибегнеш до 
редица “трикове” и “бързи решения”, това само влошава представянето 
ти. Масово инвеститорите делегират анализа на трети лица (форуми, 
групи или мнението на някой “експерт”) или пък базират инвестиционното 
си решение на това, което днес е модерно или секси. 
 

Истината е, че ние като инвеститори, трябва да можем сами пред себе си 
да валидираме всяко едно решение. Трябва да го подплатим с 
инвестиционна логика. Ако не можем да го направим, то просто няма 
смисъл да инвестираме. 
 

Единственият начин да станем успешни инвеститори, е да забравим за 
всякакви лесни и бързи решения и да се фокусираме върху онова, което 
работи. А кое е това? Трябва да имаме дългосрочен фокус и да изградим 
инвестиционен портфейл от  компании, които имат дългосрочна 
перспектива за растеж.  
 

С други думи трябва да инвестираме в добри или направо превъзходни 
компании, на справедливи цени!  
 



Но как да отсеем тези компании? Няма ли това да отнеме много 
аналитично време?  
Искам да сме наясно, че няма как да не отделите време за анализ. Ако 
не разполагате с нужното време, то най-доброто нещо е да инвестирате 
в няколко ETF-a и да постигнете средна пазарна доходност. А това само 
по себе си е перфектна инвестиционна стратегия - стига да инвестирате 
дисциплинирано на регулярна база. 
 

Тази мини книга е насочена към активните инвеститори, които искат да 
постигнат по-висока възвращаемост от SP 500. 
 

В следващите редове искам да споделя моя процес за филтриране и 
намиране на превъзходни компании, в които инвестирам. 
 

Твърдо заявявам, че ще трябва да резервирате известно количество от 
вашето време за анализ, но процесът, който ще покажа, цели да направи 
така, че всяка една минута да е инвестирана по-възможно най-добрия 
начин.  
 

В основата на процеса стои система за филтрация на компании, като 
тази система е изградена от 5 основни признака. Защо? Защото всяка 
една компания, без значение индустрия или сектор, в която оперира, 
може да бъде категоризирана по горините 5 признака. 
 

Достигнал съм до заключението, че точно тези 5 признака са 
фундаментални за всяка една превъзходна компания. Тези признаци 
унифицират компанията. 
 

Аз съм активен инвеститор в стойност. Това означава, че трябва да 
пресявам огромно количество информация за всяка отделна компания. С 
други думи, имам нужда от ефективен процес, който да ми спести време. 
Този процес започва със система за филтрация на компании. 
 

Това е първоначална система за филтрация, която ни дава насоки към 
кои компании да се насочим и да разпределим повече време за детайлен 
анализ.  
 

Но благодарения на тази система в рамките на под 1 минута може да 
разберем, дали пред нас стои посредствена, или превъзходна компания, 
в която да инвестираме. 



 

 

 

За мен времето е най-ценният ни ресурс, затова искам да ви спестява 
време като просто се насочим към 5-те признака, които се следят от 
всички успешни инвеститори. Така, че да започваме с първия: 
 

 

Ръст на приходите за период от 5 години 

 

Най-високият приоритет на всеки бизнес са продажбите. Неслучайно в 
отчета на приходите и разходите, приходите заемат първото място. 
 

Ако един бизнес не може да продава, то няма приходи. Ако няма 
приходи, бизнесът просто няма как да покрива всички разходи и 
цялостната си оперативност. 
 

Приходите са кръвта на бизнеса, без приходи няма бизнес. 
 

Приходите ни дават ясна индикация за състоянието на бизнеса и в коя 
фаза на развитие е той. 
 

Целта ни е да инвестираме в бизнеси, които растат!  
 

А как може да разберем това? 

 

Трябва да съотнесем текущите нива на приходи, спрямо онези нива на 
приходи от преди 5 години. 
 

Ако днес компанията генерира повече приходи, спрямо преди 5 години, 
това е показател за растяща, а не за стагнираща компания. 
 

Приходите ни говорят! 
 

Ако приходите на една компания растат с двуцифрени проценти всяка 
година, то това ще е ясен показател за растежа на компанията. Това е 
компания, която е в бурната си фаза на растеж. 
 



От друга страна, ако приходите растат с няколко процента на година, 
това е сигнал, че компанията е вече преминала фазата си на растеж и е 
станала развита такава. 
 

Ако компанията няма никакъв растеж на приходите си това е вече ясен 
сигнал за стагнираща компания или за циклична такава. 
 

Ние искаме да инвестираме в превъзходни компании, а превъзходните 
компании са онези компании, които имат стабилно годишно увеличение 
на приходите си. И за период от 5 години имат сериозно увеличение на 
приходите. 
 

5 годишното увеличение на приходите е сигнал, че бизнесът е в 
потенциална индустрия или че компанията увеличава своя пазарен дял.  
 

Без значение, кое от двете е - това е добър сигнал за нас!  
 

Ръстът на приходите ни дава сигурност, че компанията е поела по 
правилен курс и ако не се отклонява от него, приходите ще се 
увеличават и занапред. 
 

Ръст на печалбата за период от 5 години 

 

Ако всичко започва с приходите, то печалбата е крайната стъпка. 
 

Печалбата от своя страна е наградата на собствениците на бизнеса за 
всички поети рискове. 
 

Ако един бизнес няма вече перспективи да генерира печалба … то няма 
никакъв смисъл от него и фалитът е в кърпа вързан! 
 

Не са малко инвеститорите, които инвестират в една компания, водени 
от нейните дивиденти. А дивидентите откъде идват? Именно от 
печалбата! 
 

Ако в края на годината компанията не е реализирала печалба, 
дивидентът е просто мираж. 
 



Ако компанията бележи добър ръст на приходите, но няма наличие на 
печалба, това е ясен сигнал, че разходите растат с много по-голям темп 
от приходите. 
 

Добрите и превъзходните компании имат пълен синхрон между 
приходите и печалбата. Те вървят в тандем. Ако има разминаване между 
тези две величини, това може да означава, че: 

● Компанията все още е във фаза на растеж и има нужда да 
реинвестира всеки спечелен долар обратно в растежа си; 

● Компанията е във временен оперативен трус; 
● Компанията прави мащабни капиталови инвестиции; 
● Компанията е загубила своите конкурентни предимства. 

 

 

Ако дадена компания е минала своята фаза на бурен растеж, но въпреки 
това, няма печалба, това е ясен сигнал, че трябва да я избягваме. 
 

Превъзходните компании имат ясно изразен тренд на увеличаващи се 
печалби. Отново този тренд се измерва в рамките на 5 години.  
 

Ако печалбата на компанията е по-висока днес, спрямо онази от преди 5 
години, това ще е ясен сигнал за нас, че тя е на печеливша траектория и 
този тренд може да се запази и за напред.  
 

Ръст на Свободния Паричен Поток (FCF) за 
период от 5 години 

 

Въпреки, че компанията може да реализира печалба, това невинаги 
означава, че касата на компанията се е увеличила със същия темп както 
печалбата. 
 

Причината за това е в счетоводните принципи.  
 

Компанията може да продаде днес стока Х и да заприходи продажбата, 
въпреки факта, че клиентът все още не си е платил.  
 

Да кажем, че компанията дава 30-60 дни търговски кредит на клиента си, 
т.е.дава гратисен период, след който период трябва да плати. 



Представете си, че са започнали Коледните празници и компанията 
стартира мощна маркетинг кампания и позволява плащане на нейните 
продукти след 30 дни.  
 

С други думи при приключване на месеца, на теория компанията е 
реализирала сериозна печалба, но на практика нейната каса е на 
санитарния минимум.  
 

Точно за това трябва да гледаме динамиката между входящите и 
изходящите парични потоци, т.е.какво става със свободния паричен 
поток. 
 

За да измерим стойността на бизнеса, ние трябва да измерим неговата 
оперативност. 
 

Трябва да измерим крайния паричния поток, който компанията генерира 
за своите собствениците, т.е. парите които остават в касата на компания 
компанията.  
Намирането на свободния паричен поток е лесно: 
 

От паричният поток от операции изваждаме всички капиталови 
разходи. 
 

А какво компанията може да направи със свободния паричен поток? 

 

Реално могат да се случат 5 неща. Компанията може да вземе едно или 
комбинация от няколко или и 5-те решения, а те са: 

1. Да изплати дивиденти; 
2. Да изплати кредитите; 
3. Обратно да изкупи своите акции; 
4. Да направи некапиталови инвестиции; 
5. Да придобие компании, като по този начин да увеличи 

приходите/печалбата си. 
 

Основната метрика, която аз следя е именно свободния паричен поток. 
Защо? Отново ще кажа, защото тази метрика измерва оперативността на 
бизнеса.  
 



С други думи това е общата машина за пари, която е изградила 
компанията. Целта ни е да измерим точно тази машина за пари и след 
това да я оценим. 
 

А когато я оценим, ще сме достигнали до нейната стойност, но за това 
ще си поговорим по-надолу. 
 

След като вече разбирате силата на свободния паричен поток, трябва 
вече да сте наясно, че превъзходните компании имат положителен 
паричен поток. Те не само, че имат положителен свободен паричен 
поток, но и имат ясно изразен тренд на увеличение на този поток. 
 

Отново периодът от 5 години ни дава много добър сигнал за наличието 
на такъв тренд. 
 

Свободният паричен поток да изплати общия 
дълг в рамките на 5 години 

 

Колкото по-нисък дълг има една компания, толкова по-стабилна е тя. 
Дори и да се наложи да вземе кредит, той ще е временен и няма да 
доведе до системен финансов риск. 
 

Дългът действа като „финансов лост“ за компаниите. Ако компанията 
реши да се разширява, тя може да го направи с поемането на нов дълг.  
 

По този начин нейните приходи ще се увеличат, а от там и печалбата ѝ. 
 

Да, по-високата рентабилност е за предпочитане, но ако мениджмънтът 
вземе грешни решения, това „рамо“ ще работи в ущърб на самата 
компания.  
 

Докато всичко в икономиката се движи по “мед и масло”, дългът може 
лесно да се управлява. Проблемът с дълга идва по време на 
икономически трусове, рецесия или икономическа депресия. 
 

Ако компанията основно разчита на дълг за финансиране на нейната 
оперативност, това я довежда до зависимост от дълг. 
 



При негативно икономическо развитие, кредитът в икономиката се 
оскъпява. Това означава, че ако компанията иска нов кредит, то той ще 
бъде с много по-висока лихва. 
 

Ако компанията има високи дългови нива и икономиката влезе в рецесия, 
не само, че ще се оскъпи цената на кредита, но кредиторите ще изискват 
допълнителна премия. Защо?  
 

Просто защото компанията е имала високи нива на дълг, което 
автоматично я прави по-рискова. А този риск се компенсира с по-висока 
лихва. 
 

С други думи, при негативно икономическо развитие, компанията ще 
трябва да изплаща много по-високи лихвени плащания, които могат с 
лекота да изядат паричния поток и печалбата. 
 

Ако компанията има високи нива на дълг, изтриващата се печалба ще е 
най-малкият проблем на акционерите. Защо? Защото кредиторите могат 
да решат, че компанията е прекалено рискова и никой да не иска да я 
финансира или ако я финансира, то ще е при толкова висока лихва, 
която би била непостижима за компанията.  
 

Целта ни е да инвестираме в компания, която има малки нива на дълг 
или най-малкото не е зависима от дълга. 
 

Как може да разберем това? 

 

Много просто - трябва да погледнем към оперативната машина на пари 
на компанията. 
 

Отново се фокусираме към свободния паричен поток, но този път 
взимаме средния за последните 5 години. 
 

След което взимаме тази стойност и я съотнасяме към общия кредит 
(краткосрочен и дългосрочен кредит). 
 

Ако общият дълг е равен до 5 пъти среднопретегленият свободен 
паричен поток, значи компанията може със сравнителна лекота да 
управлява дълга си, при наличието на икономическа турболенция. 
 



Нека да дам пример: 
Ако среднопретегленият свободен паричен поток е равен на 20 милиарда 
долара, то превъзходните компании трябва да имат максимален общ 
дълг от 100 милиарда долара. 
 

Иначе казано, ако няма промяна в оперативността на компанията, в 
рамките на 5 години тя трябва да успее да изплати общият си дълг. 
 

Неслучайно е толкова важно компанията да има положителен паричен 
поток. 
 

ROIC средно за 5-те години да е над 8.5% 

 

ROIC или Return Over Invested Capital е финансова метрика, която е 
насочена към умението на висшия мениджмънт да управлява инвестиран 
капитал на компанията. 
 

Под инвестирания капитал тук говорим за капитал + общ дълг. 
 

За по-лесно - инвестираният капитал е равен на общите ресурси на 
компанията. 
 

Тъй като компанията може да изпозлва капитал или дълг за растеж, то е 
логично да измерим общата рентабилност на тези две форми на 
финансиране. 
 

Тази метрика показва колко умел и далновиден е мениджмънта към 
рентабилността. Колкото по-висока рентабилност компанията успее да 
изкара, толкова по-умел е мениджмънта на компанията. 
 

Има няколко начина за калкулация на ROIC, но аз базирам сметките 
следствие на свободния паричен поток. 
 

Взимаме свободния паричен поток за всяка отделна година за 
последните 5 години и го разделяме на сбора между капитал и общия 
дълг на компанията за всяка от последните 5 години. 
 



Стойности над 8,5% са показателни за умел и далновиден менджмънт, 
т.е. това е мениджмънт, който управлява добра или превъзходна 
компания. А такава компания може да ни представлява интерес за 
бъдеща инвестиция. 
 

Разбира се, колкото по-високо от 8,5% е ROIC, толкова по-умел е 
мениджмънта и толкова по-превъзходна е компанията.  
 

Трябва да сте наясно, че компаниите с висок ROIC имат премия в цената 
… но за цена и стойност ще стане дума съвсем след малко. 
 

 

И с това казано приключва системата за филтрация. 
 

Както се вижда системата не е сложна и наистина в рамките 1-2 минути с 
лекота можете да разберете дали пред вас има превъзходна компания 
или не. 
 

Трябва да знаете, че не винаги можете да получите 5 от 5, причината за 
това са временните трусове. Такъв трус беше COVID-19, с други думи 
нужно е да вникнете в самата компанията. 
 

Но ако компанията отговаря на 5 от 5, това означава, ли че трябва 
веднага да инвестираме в нея? 

 

Категорично НЕ! 
 

Отново ще кажа, че това е система, която цели да спести време и да 
отсява компании - превъзходните от посредствените. 
 

Инвестирането е цялостен процес, т.е. след като вече сме намерили 
компания на базата на бързите филтри, то ние имаме вече ясен сигнал 
към коя компания да се фокусираме и да направим щателен и детайлен 
анализ.  
 

А това включва: 
 

Разбиране на бизнеса: 
● Да сме напълно наясно с неговата оперативност 

● Да сме наясно от къде идват приходите/продажбите 



● Да сме наясно за какво се харчат парите: 
○ Cost of Goods Sold 

○ R&D 

○ SGA 

○ CAPEX 

 

С какъв “ров” (да буквално ров, който опасва замъка) бизнесът 
разполага иначе казано: 

● Какви са дългосрочните конкурентни предимства - стабилен 
дългосрочен бизнес модел 

● Количествени черти - икономия от мащаба 

● Качествени черти - бранд и сила на мениджмънта 

 

 

Добре, а след като сме направили щателния и детайлен анализ и сме 
достигнали до заключението, че сме наясно от “А до Я” с бизнес модела 
на компанията и нейната структура и считаме, че това е превъзходна 
компания за инвестиране … инвестираме ли е нея? 

 

Отново краткият отговор е - НЕ! 
 

Трябва да знаете, че има разлика между цена и стойност. 
 

Какво означава това? 

 

Можете да сте намерили стойността, т.е. превъзходна компания Х, но 
текущо тя да е надценена.  
 

Уорън Бъфет казва: 
 

“Цената е това, което плащаш, а стойността е това, което 
получаваш.” 
 

Идеята е да платим само толкова колкото компанията струва … или дори 
по-малко!  
 

Няма логика да купуваме превъзходни надценени компании … но 
обратното … това е нашата цел!  
 



Целта ни е да купуваме превъзходни компании на справедливи 
цени/нива или на подценени такива. 
 

А как може да намерим стойността и най-вече справедливата стойност 
на компанията? 

 

Просто кликнете на видеото отдолу (защото ще ми отнеме прекалено 
много време да го опиша) и ще видите модел, в който показвам 
цялостната динамика за намиране на справедливата цена на 
компанията! 
 

 

 

 

 

След като сте изгледали горния видеоклип ще сте напълно наясно с 
целият процес, който използвам, за да взема финалното инвестиционно 
решение - да инвестирам в компания Х. 
 

Всичко започва от системата за филтрация с 5-те основни признака, 
след което преминавам към щателния и детайлен финансов и бизнес 
анализ на самата компания. А последната фаза е да установя къде се 
намира справедливата цена на компанията. 
 

https://bit.ly/3KFWOFJ
https://bit.ly/3KFWOFJ
https://bit.ly/3KFWOFJ


И ако справедливата цена на компания (базирана на индивидуалните ми 
допускания) е по-висока от текущата пазарна цена, то съм намерил 
подцнена компания. 
 

Както можете да се досете следващото ми действие е да инвестирам в 
компанията. 
 

Това е! 
 

Аз съм активен инвеститор в стойност, това означава, че активно търся и 
купувам стойността. 
 

Компаниите може да са различни, да са от различни индустрии или 
сектори, но признаците им за стойност са едни и същи. 
 

Горещо ви съветвам, да поемете контролът над вашите инвестициите. 
 

Да сте наясно с цялостния процес и финалното инвестиционно решение 
да идва от самите вас!  
 

Когато правим това, ние поемаме пълна отговорност и контрол над 
инвестициите си. 
 

С други думи ще може да намерим превъзходни компании - 
благодарение на системата за филтрация с 5-те основни признака. Ще 
намерим стойността и ще знаем къде е справедливата цена на всяка 
една компания.  
 

А когато знаем това, ще знаем кои компании да избягваме и в кои да 
инвестираме.  
 

Когато инвестираме в подценени компании, драстично увеличаваме 
вероятността да победим пазара..  
 

Ако дисциплинирано следваме този инвестиционен процес, умело ще 
навигираме инвестиционния ни портфейл към една единствена посока - 
ефективното му дългосрочно увеличаване. 
 

 

 



За мен 
 

 

Казвам се Александър Дяков, и 
моята страст е света на финансите 
и инвестициите. Аз съм онлайн 
предприемач и инвеститор в 
стойност и имам над 16 годишен 
опит в широк спектър от инвестиции 
във финансови и реални активи, 
като специализирам в бизнес и 
инвестиционното оценяване. 
 

От 2006 до 2017 година се 
занимавах с активен трейдинг. 
Основните пазари на моята дейност 
бяха: Валутен пазар; Капиталови – 

NYSE, NASDAQ, Euronext, Deutsche Börse, LSE и БФБ; Дериватни – 

фючърси и опции. 
 

Съосновател съм на публичната компания (листната на пазара BEAM, 
БФБ) Инфинити Капитал АД - инвестиционна компания с фокус 
недвижими имоти, която специализира в жилищния сегмент. 
 

През последните 5 години съм изградил специализирани и практични 
финансови и инвестиционни курсове и материали, в които споделям своя 
опит, който съм придобил през годините. 
 

Помагам на клиентите си да постигнат удовлетворяващи инвестиционни 
резултатите, като фокусът ми е да направя така, че парите им да работят 
по възможно най-добрия начин за тях. 
 

Ако искате да се свържите с мен, можете да ми пишете на следния мейл: 
office@aleksandardyakov.com 

 

Ще се радвам да прочета в кои превъзходни компании искате да 
инвестирате :) 
 

Успех! 

mailto:office@aleksandardyakov.com

