STOCK MARKET
'the game'

*** ОСНОВЕН ЕКРАН ***

LAST – Цената на акцията от предходния период.
CURRENT – Цената на акцията от настоящия период.
CHANGE – Промяна спрямо предходния период.

COST – Цена на придобиване или средно-претеглена цена
на придобиване, ако акцията е закупувана в повече от
един периода.
DIFFERENCE – печалба/загуба на една акция до сега.
SHARES – колко акции притежавата от съответната
компания.
SELL – продажба на акции.
BUY – покупка на акции.
ASSETS – финансово състояние в момента.
LOAN – работа с Банката.
GRAPH – графики на цените на акции.
TOP 12 – най-добри резултати.
END – край на периода.
(всяка от горепосочените се избира със съответната и
първа буква)

*** ПОКУПКА НА АКЦИИ ***
(с буквата В се избира Buy)
1. Появява се осветен ред. Използвайте стрелките
(нагоре и надолу), за да изберете акциита, от които
искате да купите. Потвърждавате с ENTER.

2. Появява се информация: колко акции има останали
за закупуване, настояща цена и колко максимум акции
можете да закупите. Изберете колко да купите.
Наберете цифра поголяма от 1 и потвърдете с ENTER.

Ако искате да купите максимален брой акции, изберете
1 и потвърдете с ENTER.
3. Ако количеството, което купувате е повече от
250,000, може да повлияете на пазара към покачване
(ако цената на покупка е повече от $4).
4. Ако сте закупили всички свободни акции на
компанията, в колоната цена на основния екран е
оцветена в бяло с черни букви.

*** ПРОДАЖБА НА АКЦИИ ***
(с буквата S се избира Sell)
1.

Всяка компания има 1 милион акции за търгуване.

2. Появява се осветен ред. Използвайте стрелките
(нагоре и надолу), за да изберете акциита, от които
искате да продадете. Потвърждавате с ENTER.

3. Избирате колко да продадете(избирате Sell, като
натиснете S). Наберете цифра поголяма от 1 и
потвърдете с ENTER. Ако искате да продадете всички
акции, които притежавате от дадена компания,
изберете 1 и потвърдете с ENTER.

4. Ако количеството, което продавате е повече от
250,000, може да повлияете на пазара към понижаване
(ако цената на продажба е повече от $10).

5. ВИНАГИ продавате ПРЕДИ да купувате акции. Ако
купувате, означава, че няма да продавате повече.
*** БАНКА ***
(с буквата L се избира Loan)
1. Решавате дали да вземате заем или да изплатите
заем.

2. Ако ще вземате заем, натиснете 'B'. Изберете сумата,
която желаете да заемете и потвърдете с ENTER.
Максималния размер на заема е изписан в горния
десен ъгъл. Ако искате да заемете цялата възможна
сума, натиснете едно и потвърдете с ENTER.

3. Когато вземете нов заем, лихвеният процент за целия
заем става равен на този от настоящия период.
4. Ако ще изплащате заем, натиснете 'P'. Напишете
колко желаете да изплатите и потвърдете с ENTER.

Ако искате да изплатите цялата възможна сума,
натиснете едно и потвърдете с ENTER.
5. За да се върнете към основния екран, натиснете 'R'.
6. ИМАТЕ ПРАВО НА САМО ЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ В
БАНКАТА ЗА ЕДИН ПЕРИОД.
7. Не можете да посещавате банката през последния
период.
*** ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ***
(с буквата A се избира ASSETS)
Показва колко пари в наличност имате, настоящата
стойност на акциите, които притежавате и сума от двете.
Под нея е изваден размера на банковия заем, заедно с
лихвите. За да се върнете в основния екран, натиснете
'R'.

*** ГРАФИКИ ***
(с буквата G се избира GRAPH)
Показва движението на цената на дадена акция от
началото на играта. За да прегледате графиката на
следващата компания, натиснете 'S'. За да се върнете в
основния екран, натиснете 'R'.

*** КРАЙ НА ПЕРИОДА ***
Когато свършите всички операции за периода и сте
готови да преминете към следващия, натиснете 'E'.

*** ФАЗИ НА МОДЕЛА ***
1. След края на всеки период пазарът затваря.
2. Пазарът отворя на следващия период.

3. Всяка цена акция може да претърпи изменение
(отрицателно, положително или нулево), предизвикано от
случайни ненаблюдаеми фактори по време на
неработното време на пазара.
4. При отваряне пазарът може да бъде “Bull Market” или
“Bear Market”.
5. При “Bull Market” цената на всяка акция може да се
променя (нагоре или надолу), в диапазон от $8 до $38.
6. При “Bear Market” цената на всяка акция може да се
променя (нагоре или надолу), в диапазон от $5 до $19.

7. След като всяка акция претърпи съответна промяна, на
тикера се извежда информационен бюлетин, започващ с
новина/събитие, характерно за поредния период, което
може да повлияе допълнително на пазара.
8. След новините се изписват имената на акциите,
засегнати от тях и допълнителните промени в цените.

9. Накрая на бюлетина се изписват акциите, по които се
изплащат дивиденти за периода.
10. Дивиденти могат да се изплащат при условие, че
цената на съответната акция е по-висока от $10.
Дивиденти могат да се изплащат от не повече от три
компании за период.

11. Акциите се сплитват автоматично при достигане на
цена от $140. Сплит-съотношението може да бъде (2 към
1), (3 към 1) или (4 към 1). Цената винаги спада точно
наполовина, независимо какво е сплит съотношението.
12. Ако компания, чийто акции притежавате, банкрутира
(цената на акциите спадне до $0), вие губите цялата си
позиция. Ако в последствие цената се покачи отново над
$0, вие не получавате акции.
13. След края на период 10, след информационния
бюлетин се появява информация за края на играта,
окончателният ви резултат и оценката, която компютърът
ви дава.

*** ОСНОВНИ ИЗВОДИ ***
1. Сплитът може да е доста печеливша операция, но
помнете,че при скъпите акции има големи спадовете в
абсолютни стойности за цените.
2. Инвестирането в евтини акции е рисковано, но
печалбите могат да бъдат големи – колкото по-евтина
акция, толкова повече акции могат да се купят и
съответно да носят възвръщаемост.
3. Ако инвестирате в прекалено много позиции, на
практика поемате доста диверсифициран портфейл, т.е.
шансовете за загуба, но и за печалба се намаляват. За да
спечелите много, трябва да приемете рискови позиции.
4. Мислете на едро – в стотици хиляди, не в стотици.

