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  Пулсът на пазара 

Оборотът на регулиран пазар през септември възлезе на 16.8 

млн. лв., спрямо 44.4 млн. лв. за предходния месец. На годишна база е 

отчетен спад от 64.4%.  

През месеца бяха сключени 3 146 сделки, което е намаление от 

16.6% спрямо предходния месец. Пазарната капитализация намаля с 

0.2% до 7.9 млрд. лв. (7.6% от БВП) спрямо предходния месец, а на 

годишна база е отчетен спад от 17.1%;  

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на червено с 

изключение на BG REIT, който отчете печалба от 0.6% за деветия 

месец на 2018г. Най-слабо представяне за месеца записа основният 

индекс SOFIX, който изтри 1.2% от стойността си през септември и се 

превърна в най-зле представящият се индекс на БФБ от началото 

на годината със загуба от 7.8%  за първите 9 месеца на 2018г. На 

второ място по най-слабо представяне от началото на годината се 

нареди BGBX40 със загуба от 7.6%;  

Най-зле представилите се акции от състава на SOFIX през 

месеца са: Монбат АД [5MB] със загуба от 4.4%, Албена АД [6AB] със 

загуба от 3.8% и Холдинг Варна АД [5V2] със загуба от 2.6%. 

Акциите на 235 Холдингс АД [94G] попадат за втори пореден месец 

на първо място в нашата класация за най-добре представилите се 

акции с оборот над 100 000 лв. за месеца, след като през август 

поскъпнаха с 37.5%, а през септември добавиха още 42.0% към 

стойността си. Второто място заеха книжата на М+С хидравлик АД 

[5MH], които поскъпнаха с 8.8% за месеца, а третото място заеха 

акциите на Алтерко АД [A4L] с ръст от 4.3%; 

На другия полюс, сред най-слабо представилите се акции за 

месеца с оборот над 100 хил. лв. бяха: Актив пропъртис АДСИЦ [5AX], 

които поевтиняха с 6.0%, следвани от тези на Монбат АД [5MB] със 

загуба от 4.4% и тези на Доверие обединен холдинг АД [5DOV], 

които отчетоха спад от 4.1% за септември.  

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 624.39 -1.18% -7.83% 

BGBX 40 121.93 -0.29% -7.63% 

BG REIT 117.79 0.61%   1.46% 

BGTR 30 520.34 -0.24% -6.41% 

P/E P/B EPS ръст* Пазарна капитализация Оборот 

10.0 0.70 43.1% 3 487 6.0 

* Изчислен на годишна база; пазарната капитализация и оборотът са в млн. лв. 
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Оборот за месеца лв. евро 

Оборот акции (хил. ) 14 129 7 224 

Оборот облигации (хил. ) 2 361 1 207 

Други инструменти (хил.) 291 149 

Държавни ценни книжа (хил.) 0 0 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 16 781 8 580 

Пазарна капитализация (млн.) 7 892 4 035 

Пазарна капитализация/БВП 7.6% 
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Градус АД приключи първите 6 месеца на годината с 

консолидирана нетна печалба от 12.9 млн. лв., показа 

консолидираният финансов отчет на компанията за второто 

тримесечие; 

Нетната печалба на една акция възлиза на 0.05 лв., а 

нетният марж на печалба достига 16.9%; 

Консолидираните общи приходите за първите 6 месеца на 

годината достигат 76.0 млн. лв., като приходите от продажби 

са в размер на 64.4 млн. лв. Групата отчита и приходи от 

финансирания в размер на 10.7 млн. лв.; 

Най-голям дял в продажбите заемат месото и месните 

продукти, чиито приходи от продажби за първите 6 месеца на 

годината възлизат на 33.4 млн лв. или 51.9% от общите приходи 

от продажби; 

На второ място в продажбите се нареждат разполодните яйца, 

които формират 31.4% от общите приходи от продажби за 6-

месечието; 

Акция на фокус | Градус АД [GR6]  
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Въпреки че почти половината продажби на групата са от износ, 

българският пазар остава водещ като формира 56.4% от продажбите за 

първата половина на 2018г. или  общо 36.3 млн лв. Продажбите в Европа 

възлизат на 11.1 млн. лв. (17.2% от общите приходи от продажби), а изосът 

към трети страни е в размер на 16.9 млн. лв.  (26.3% от общите прдажби) за 

първите 6 есеца на годината. 

Консолидираните оперативни разходи за полугодието са в размер на 61.2 

млн. лв. В резултат Групата отчита консолидирана оперативната печалба 

(EBIT)  от 14.8  млн. лв., а оперативния марж възлиза на 23.0%. 

Междувременно от компанията обявиха, че през месец юни са пуснали на 

пазара френска порода пилета под марката “Le Poulet”, които са в по-

високия ценови сегмент. Групата ще съсредоточи усилията си в следващите 

месеци върху налагането на новия бранд на пазара, както и върху 

увеличаване на продуктовата гама и обема продажби под марките „Градус“, 

„Аз ям“.  

Също така от Градус обявиха, че ще спазят обещанието за 

разпределяне на дивидент в размер на 90% от печалбата на 

Дружеството. Общият размер на дивидента за 2018г, който всички 

дъщерни дружества ще разпределят към компаията-майка Градус АД 

възлиза на 27.2 млн. лв. 
                                     Източник: Консолидирани финансови отчети на Градус АД за второто тримесечие на 2018г.  

Брой съществуващи  акции, в хил. * 243 609 P/S, h1 5.6 

Цена на акция** 1.75 P/E, h1 33.1 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 426 316 P/B, mrq 1.3 

Активи, в хил. лв. 437 719 ROA, h1 3.8% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 17.0% ROE, h1 4.4% 

* Без обратно изкупените собствени акции за периода;        ** Цена на затваряне към 28.09.2018г. 
Всички пазарни коефициенти заедно с ROA и ROE са изчислени  на база на данни за представянето 
на Групата за първото полугодие на 2018г., тъй като липсват съпоставими данни за същия 
период на миналата година , което прави изчисленията на ttm база  невъзможни. 

33 435 
20 208 

10 759 

Приходи от продажби по сегменти за първите 6 
месеца на 2018г., в хил.лв. 

Месо и месни 
продукти 

Разплодни яйца 
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 Софарма АД [3JR] обяви, че приходите от продажби за първите 8 

месеца на годината намаляват с 4% на годишна база, основно поради 

5% спад на годишна база на продажбите на вътрешен пазар и 3% спад 

на износа. Само за август месец продажбите на вътрешен пазар се 

свиват със 7% на годишна база, докато износът се увеличава с 25% на 

годишна база. Междувременно, акционерите одобриха 

разпределянето на брутен дивидент в размер на 0.05 лв./акция от 

печалбата за първите 6 месеца на компанията, която възлиза на 25.0 

млн. лв. Право на дивидент имат акционерите към 28.09.2018г.  

 Софарма Трейдинг АД [SO5] обяви, че приходите за август 

отчитат ръст от 4% на годишна база до 59.6 млн. лв. за август. За 

първите 8 месеца на 2018г. приходите с натрупване възлизат на 469.1 

млн. лв., което представлява увеличение от 9% на годишна база. 

Печалбата преди данъци за 8-те месеца бележи ръст от 19% на 

годишна база до 12.2 млн. лв. 

М+С Хидравлик АД [5MH] отчете продажби за август в размер на 

9.3 млн. лв., което представлява ръст от 4% на годишна база, така 

продажбите за първите 8 месеца на годината се увеличават с 19.4% на 

годишна база и достигат 85.8 млн. лв. Брутната печалбата за август се 

увеличава с 22.7% на годишна база до 1.3 млн. лв., с което брутната 

печалба за първите 8 месеца на годината възлиза на 14.3 млн. лв., 

което представлява ръст от 28.6% на годишна база. Компанията 

прогнозира приходи от продажби в размер на 9.4 млн. лв. за 

септември и очаква продажбите за първите 9 месеца на годината да се 

увеличат с 16.6% на годишна база до 95.1 млн. лв.  

 Консолидираните приходи на Стара планина холд АД [5SR] за 

месец август се увеличават с 12.6% на годишна база до 17.4 млн. лв., 

обяви дружеството. Консолидираните приходите за първите 8 месеца 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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на годината нарастват с 15.4% на годишна база до 164.0 млн. лв. 

Холдингът очаква консолидираните продажби за първите 9 месеца на 

2018г. да достигнат 182.4 млн. лв., което ще бъде увеличение от 13.8% на 

годишна база. 

Портфейлът от земеделска земя на Адванс Терафонд АДСИЦ [6A6] се 

е увеличил със 900 дка през август, е видно от месечния бюлетин на 

дружеството. Фондът е купил 900 дка земеделски земи при средна цена от 

980 лв./дка и не е извършвал никакви продажби. Така към края на август 

АДСИЦ‐ът притежава 223 923 дка земеделска земя (вкл. земите продадени 

на разсрочено плащане, докато са собственост на фонда) при средна цена 

на портфейла от 499 лв./дка и 133 дка градска земя. Средната рента за 

стопанската 2017 – 2018 година по нови договори е 39.25 лв./дка. 

Очакваните приходи са 6.2 млн. лв., от които авансово са събрани 45.6%.  

 Монбат АД [5MB] отчете спад на консолидираната печалба преди 

данъци от 69.3% на годишна база до 4.9 млн. лв. за първите 8 месеца на 

2018г., обяви компанията. Консолидираните приходи от продажби 

намаляват с 2.4% на годишна база до 191.4 млн. лв. за първите 8 месеца на 

годината, като само за месец август реализираните консолидирани 

приходи възлизат на 30.9 млн. лв., което представлява ръст от 37.7% на 

годишна база. 

Мениджмънтът на Корадо АД [4KX] свиква извънредно общо събрание 

на акционерите на 31.10.2018г., на което акционерите ще гласуват за 

изплащането на дивидент от печалбата на компанията за първите 6 

месеца на годината, която е в размер на 3.2 млн. лв. Предложението на 

мениджмънта е за изплащането на брутен дивидент на една акция в 

размер на 0.10 лв. или 1.3 млн. лв. общо. Това представлява коефициент на 

изплащане от 41%. При текуща пазарна цена от 7.25 лв. на акция това носи 

1.4% дивидентна доходност. 



Безработицата в България през август намалява до 5.2% спрямо 5.3% 

за предходния месец, което е доста под средното равнище на безработица 

за целия Европейски съюз и еврозоната, според сезонно изгладените 

данни на Евростат. Нивото на безработица в Европейския съюз за август 

остава непроменено спрямо предходния месец и възлиза на 6.8%. 

Безработица в еврозоната намалява до 8.1% през август спрямо 8.2% за 

предходния месец.  

 Годишната инфлацията в България през август достигна 3.7% спрямо 

3.6% през юли като се ускорява за четвърти пореден месец, показват 

данните на Евростат. Това е над средните равнищата на инфлация за 

Европейския съюз и еврозоната за юни. Годишната инфлацията в 

Европейския съюз се забавя до 2.1% през август спрямо 2.2% за 

предходния месец. Инфлацията в еврозоната също се забавя до 2.0% през 

август спрямо 2.1% месец по-рано.  

 Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова 

основа към края на август 2018г. е положително в размер на 2.4 млрд. лв. 

(2.3% от прогнозния БВП). То се формира от излишък по националния 

бюджет в размер на 2.5 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в 

размер на 147.1 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към 31.08.2018г. е 

10.9 млрд. лв. От Министерството на финансите обявиха, че по 

предварителни данни и оценки очакват салдото по консолидираната 

фискална програма на касова основа за първите 9 месеца на 2018г. да бъде 

положително в размер на 2.7 млрд. лв. (2.6% от прогнозния БВП). 

 За първите 7 месеца на 2018г. текущата сметка е положителна и 

възлиза на 933.7 млн. евро (1.8% от БВП) спрямо излишък от 2.2 млрд. 

евро (4.3% от БВП) за същия период миналата година, показаха данните 

на БНБ. Търговското салдо за януари – юли 2018г. е отрицателно в размер 

на 1.9 млрд. евро (3.5% от БВП) при дефицит от 264.7 млн. евро (0.5% от 

Новини от месеца | Икономика и Политика 

БВП) за същия период на 2017г. Износът за първите 7 месеца на 

годината се свива с 1.0%  на годишна база до 15.1 млрд. евро, а вносът 

бележи ръст от 9.3% на годишна база до 17.0 млрд. евро. Преките 

чуждестранни инвестиции в страната за първите 7 месеца на 2018г. 

възлизат на 219.9 млн. евро спрямо 594.6 млн. евро година по-рано.  

 Държавният дълг на България в края на август възлиза на 12.1 

млрд. евро (22.6% от БВП) като 3.0 млрд. евро (5.5% от БВП) са 

вътрешен дълг и 9.1 млрд. евро (17.1% от БВП) външен, показват 

данни от месечния бюлетин на Министерството на финансите. 

Валутната структура е следната: 81.5% от дълга е в евро, 17.9% е в 

левове, 0.1% е в щатски долари и 0.5% е в други валути.  

Показатели* 2015 2016 2017 2018 

БВП, млрд. лв. 88.6 94.1 98.6 25.9 

БВП, реален ръст, % 3.6% 3.9% 3.5% 3.4% 

Инфлация, % -0.1% -0.8% 2.8% 3.7% 

Безработица, % 10% 8.0% 7.1% 5.2% 

Фискален баланс, % БВП -2.1% 0.0% 0.9% 0.7% 

Брутен публичен дълг, % БВП 26.7% 29.5% 25.4% 24.1% 

Брутен външен дълг, % БВП 74.0% 71.1% 66.1% 63.7% 

Текуща сметка, % БВП 0.0% 2.3% 4.5% 1.8% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 5.5% 2.2% 1.9% 0.4% 

Основен лихвен процент, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

* Официални данни на БНБ и Евростат: БВП – за второто тримесечие на 2018г..; 
инфлация и безработица - към август 2018г.; фискален баланс и брутен публичен дълг 
за първото тримесечие на 2018г.; брутен външен дълг към юли 2018г., текуща сметка 
и преки инвестиции в България към юни 2018г., ОЛП - към октомври 2018г.  
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BGBX 40 

Топ 3 печеливши* Код Промяна Топ 3 губещи* Код Промяна 

235 Холдингс АД 94G +42.0% Актив пропъртис АДСИЦ 5AX -6.0% 

М+С хидравлик АД 5MH +8.8% Монбат АД 5MB -4.4% 

Алтерко АД A4L +4.3% Доверие обединен холдинг АД 5DOV -6.0% 

УТОЧНЕНИЕ: Настоящият документ е изготвен само с информационна цел. Не представлява съвет за отправяне на предложение 
за закупуване или записване на финансови инструменти, или какъвто и да е съвет за вземане на инвестиционно решение. Карол 
АД и неговите служители не поемат отговорност за верността на информацията, която се съдържа в него и не не носят 
каквато и да е отговорност към получателите на този документ и/или към трети лица за каквито и да е загуби, произхождащи 
от ползването на настоящия документ или неговото съдържание. 

* Сред всички акции с оборот от над 100 хил. лв. за месеца; промяната е изчислена на месечна база при последна цена на затваряне за месеца 

Компания Код Сектор Паз. к-я Цена* Мес. YTD Мес. P/E P/B P/S EV/ EV/

(хил. лв.) про- про- оборот EBITDA Sales

мяна мяна (хил. лв.)

Агрия Груп Холдинг АД A72 агробизнес 74 120 10.90 -0.9% ▼ -9.2% ▼ 10.8 5.4 0.7 0.3 9.2 1.1

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 173 624 2.04 -0.5% ▼ -7.2% ▼ 179.7 6.2 0.7 3.9 5.4 3.3

Албена  АД 6AB туризъм 211 637 50.00 -3.8% ▼ -21.2% ▼ 50.8 119.6 0.5 1.7 11.5 2.5

Алкомет АД 6AM индустр. стоки 251 342 14.00 7.7% ▲ -2.6% ▼ 13.6 17.4 1.4 0.7 11.4 0.9

Алтерко АД A4L технологии 29 250 1.95 4.3% ▲ -7.1% ▼ 105.0 13.8 1.1 0.7 9.7 0.8

Билборд АД 5BP услуги 5 160 0.34 5.5% ▲ -20.0% ▼ 12.0 14.4 0.2 0.1 4.8 0.1

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 39 827 6.05 -1.6% ▼ 19.5% ▲ 22.1 18.4 3.3 8.2 -13.9 -5.1

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 30 914 1.65 -4.1% ▼ -21.4% ▼ 511.6 neg. 0.5 0.2 29.0 0.6

Еврохолд България АД 4EH холдинги 321 842 1.63 -1.2% ▼ 10.6% ▲ 684.9 17.8 1.8 0.3 17.3 0.6

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 43 223 1.18 0.9% ▲ -11.3% ▼ 627.3 22.4 1.1  -  -  -

Елхим искра АД 52E индустр. стоки 29 376 1.17 1.7% ▲ -9.9% ▼ 19.6 192.0 0.9 0.8 15.1 0.8

ЕМКА АД 57E индустр. стоки 56 346 2.62 2.3% ▲ -21.6% ▼ 14.3 16.4 1.5 0.5 7.6 0.5

Зърнени Храни България АД T43 търговия 58 698 0.30 -2.0% ▼ -17.6% ▼ 7.3 61.8 0.2 0.6 8.8 1.1

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 41 990 2.70 -2.2% ▼ -18.7% ▼ 10.6 10.2 0.9 0.2 0.6 0.1

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 103 270 0.99 -0.5% ▼ 3.9% ▲ 1 091.7 11.2 0.3 1.0 5.5 1.6

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 95 475 7.25 1.4% ▲ 5.8% ▲ 53.8 19.0 4.8 2.3 13.9 2.4

Лавена АД 4L4 потреб. стоки 33 278 4.00 0.0% - 4.0% ▲ 0.0 27.2 2.3 1.9 14.9 2.3

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 314 296 8.05 8.8% ▲ -0.3% ▼ 836.4 18.4 4.5 2.5 11.4 2.5

Монбат АД 5MB индустр. стоки 298 266 7.65 -4.4% ▼ -24.8% ▼ 379.4 13.7 1.2 1.0 9.7 1.3

Неохим АД 3NB химия 100 854 39.00 -8.0% ▼ -29.1% ▼ 18.9 neg. 0.9 0.4 13.7 0.4

Параходство Българско речно плаване АД 5BR транспорт 22 675 0.64 2.4% ▲ 2.4% ▲ 8.0 103.5 0.3 1.2 -47.7 1.2

Свилоза АД 3MZ индустр. стоки 149 249 4.70 1.7% ▲ 16.9% ▲ 101.9 7.4 1.1 1.1 5.5 1.2

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 20 195 1.10 3.8% ▲ -15.4% ▼ 53.6 neg. 0.1 0.1 11.2 0.2

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 50 053 0.85 -1.2% ▼ -21.9% ▼ 144.5 9.2 0.6 0.9 4.1 1.0

Софарма АД 3JR фармацевтика 511 293 4.06 0.5% ▲ -5.2% ▼ 1 373.1 16.1 1.1 0.5 9.7 0.7

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 131 681 6.55 1.6% ▲ 0.0% - 103.2 166.9 2.4 12.3 22.2 14.0

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 233 626 7.10 -0.7% ▼ -7.2% ▼ 155.4 27.7 3.9 0.3 23.0 0.5

София комерс-заложни къщи АД 6SOA финанси 7 592 3.42 0.6% ▲ -6.3% ▼ 51.7 9.7 0.8 1.3 5.8 1.1

Спиди АД 0SP транспорт 231 254 43.00 -2.3% ▼ -0.7% ▼ 33.9 23.0 5.1 1.4 10.4 1.5

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 141 635 6.80 0.7% ▲ -15.1% ▼ 36.7 18.1 1.5 0.6 3.2 0.5

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 427 900 3.89 0.5% ▲ -31.2% ▼ 53.2 4.7 0.5  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 194 059 1.72 -1.4% ▼ 3.3% ▲ 1 030.7 5.8 0.4  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 80 303 3.32 3.1% ▲ -27.0% ▼ 121.2 8.8 0.8 0.2 5.9 0.2

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 6F3 АДСИЦ 18 893 0.57 3.6% ▲ -11.8% ▼ 173.5 neg. 0.4 1.3 10.6 1.7

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 38 688 1.92 -1.0% ▼ -13.7% ▼ 48.9 7.0 0.5 2.5 7.5 2.9

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 92 789 5.10 2.4% ▲ -1.8% ▼ 30.4 22.4 2.9 1.6 11.4 1.5

Химимпорт АД 6C4 холдинги 486 191 2.14 0.0% - 19.6% ▲ 662.4 6.5 0.3 1.1 -6.8 3.0

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 193 732 37.00 -2.6% ▼ 5.9% ▲ 26.8 77.3 1.2 2.7 30.3 5.4

Чайкафарма висококачествените лекарства АД7TH фармацевтика 595 650 8.25 0.6% ▲ 4.6% ▲ 97.2 58.8 6.8 16.8 41.0 17.1

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 443 440 230.00 0.0% - -15.1% ▼ 36.1 23.0 0.7 1.1 5.8 1.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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