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  Пулсът на пазара 

Оборотът на регулиран пазар през ноември се увеличи с 75% на 

месечна база до 45.3 млн. лв. На годишна база е отчетен незначителен 

спад от 0.2%.  

През месеца бяха сключени 5 226 сделки, което е увеличение от 

6.2% спрямо предходния месец. Пазарната капитализация нарастна 

с 0.7% до 7.6 млрд. лв. (7.3% от БВП) спрямо предходния месец.  

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на червено с 

изключение на BG REIT, който отчете печалба от 0.2% за 

предпоследния месец на 2018г. Най-слабо представяне за месеца 

записа BGTR 30, който изтри 2.0% от стойността си. Той беше 

последван от BGBX 40 със загуба от 1.6% за месеца и се превърна в 

най-зле представящият се индекс от началото на годината със 

загуба от 12.8% към края на ноември. 

 Основният индекс SOFIX изтри 0.8% от стойността си през 

месеца, задълбочавайки  загубата от началото на годината до 12.6%, 

което го прави вторият най-слабо представящ се индекс на БФБ от 

началото на 2018г.  

Акциите на Актив пропъртис АДСИЦ [5AX] добавиха 56.3% към 

стойността си през ноември и се наредиха на първо място в нашата 

класация за най-добре представилите се акции с оборот над 100 000 лв. 

за месеца. Второто място заеха книжата на Сирма груп холдинг АД 

[SKK], които поскъпнаха с 11.4% за месеца, а третото място заеха 

акциите на Свилоза АД [3MZ] с ръст от 11.1%; 

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

месеца с оборот над 100 хил. лв. бяха: Фазерлес АД [4F6], които 

поевтиняха с 15.7%, следвани от тези на ЧЕЗ Разпределение 

България АД [3CZ] със загуба от 10.7% и тези на Синергон холдинг 

АД [6S7], които отчетоха спад от 9.5% за ноември.  

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 592.12 -0.79% -12.60% 

BGBX 40 115.12 -1.63% -12.79% 

BG REIT 117.46 0.20%   1.17% 

BGTR 30 489.60 -1.95% -11.94% 

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

10.2 0.65 3.5% 3 264 11.6 

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

Оборот акции (хил. ) 21 216 10 848 

Оборот облигации (хил. ) 21 084 10 780 

Други инструменти (хил.) 882 451 

Държавни ценни книжа (хил.) 2 090 1 069 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 45 272 23 147 

Пазарна капитализация (млн.) 7 634 3 903 

Пазарна капитализация/БВП 7.3% 
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Сирма груп холдинг АД даде старт на процедурата за 

увеличение на капитала чрез публично предлагане на ценни 

книжа (SPO) в края на ноември. 

Компанията планира набере 39.6 млн. лв., с което ще 

увеличи капитала си до 98.9 млн. лв. Обект на публично 

предлагане са 39 573 679 броя обикновени акции с 

номинална и емисионна стойност от 1 лв. Условие за успех на 

емисията е да бъдат записани минимум 50% от предложените 

акции или 19 786 839 броя. 

Увеличението ще се осъществи чрез издаването на права. За 

всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право или 

общо 59 360 518 права. Една нова акция може да бъде записана 

срещу 1.5 права.   

Съществуващите акционери ще получат правата безплатно, а 

всички останали могат да си купят права за участие в 

увеличението на капитала на БФБ. Търговията с права на 

борсата стартира на 7 декември – ще продължи до 20 

декември 2018г. Финалната дата за записване и заплащане 

на акциите е 21 януари 2019г.  

Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на: 

разработката на платформата SENPAI, промяната на 

корпоративната структура на Групата чрез намаляване на 

неконтролиращото участие в дъщерните дружества и маркетинг. 

Междувременно беше публикуван консолидираният финансов 

отчет на компанията, който показа, че консолидираната нетна 

печалба за първите 9 месеца на годината се увеличава с 

95.2% на годишна база до 3.3 млн. лв. Нетният марж се 

разширява до 7.3% спрямо 4.5% година по-рано, а печалбата на 

една акция (EPS) се увеличава до 0.10 лв. спрямо 0.04 лв. 

година по-рано; 

Акция на фокус | Сирма груп холдинг АД [SKK]  
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Консолидираните приходите за 9-месечието на 2018г. се увеличават с 

20.3% на годишна база до 44.7 млн. лв.  като приходите от България 

нарастват с 33.5% на годишна база до 22.8 млн. лв. и формират 51% от 

всички продажби. Продажбите в Северна Америка също отчитат ръст от 

19.2% на годишна база до 7.5 млн. лв. и формират 15% от всички продажби. 

Оперативните разходи се увеличават със 17.5% на годишна база до 

39.2 млн. лв. като капитализираните разходи се свиват с 60.0% на годишна 

база до 4.2 млн. лв. 

Оперативната печалба (EBIT) се увеличава с 44.7% на годишна база до 

5.5 млн. лв., а оперативния марж се разширява до 12.3%. 

Източник: Консолидирани финансови отчети на Сирма груп холдинг АД към 30.09.2018г. 

Брой съществуващи  акции, в хил. * 58 886 P/S, ttm 0.9 

Цена на акция** 0.95 P/E, ttm 9.5 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 56 177 P/B, mrq 0.6 

Активи, в хил. лв. 141 349 ROA, ttm 6.4% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 16% ROE, ttm 6.9% 

* Без обратно изкупените собствени акции за периода;        ** Цена на затваряне към 30.11.2018г. 

Консолидирани приходи от продажби по пазари към: 
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  Химимпорт АД [6C4] реализира 6.8% спад на годишна база на 

нетната консолидирана печалба за първите 9  месеца на годината, 

която възлиза на 58.5 млн. лв., това показа консолидираният 

финансов отчет на холдинга за 3-то тримесечие. Приходите бележат 

леко покачване от 0.8% на годишна база до 339.8 млн. лв., докато 

оперативните разходи се свиват с 0.5% на годишна база, достигайки 

460.2 млн. лв. Нетните финансови приходи намаляват с 1.9% на 

годишна база до 192.2 млн. лв.  

 Трейс груп холд АД [T57] завърши първите 9 месеца на 2018г. с 

консолидирана нетна печалба от 3.3 млн. лв. спрямо консолидирана 

загуба от 1.4 млн. лв. за същия период на миналата година, показа 

консолидираният финансов отчет на холдинга за 3-то тримесечие. 

Приходите нарастват с 29.4% на годишна база до 242.4 млн. лв., 

докато оперативните разходи се увеличават по-бавно с 26.4% на 

годишна база до 236.6 млн. лв.  

 Монбат АД [5MB] завърши 9-месечието на 2018г. със 74.9% спад 

на годишна база на консолидираната нетна печалба, която възлиза на 

4.8 млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет за 3-то 

тримесечие на компанията. Приходите намаляват с 7.8% на годишна 

база до 210.4 млн. лв., докато оперативните разходи се свиват по-

бавно с 2.3% на годишна база до 201.2 млн. лв. В резултат 

оперативната печалба намалява с 58.5% на годишна база до 9.2 млн. 

лв. 

Градус АД [GR6] завърши 9-месечието на 2018г. с 

консолидираната нетна печалба в размер на 16.5 млн. лв., това показа 

консолидираният финансов отчет за 3-то тримесечие на компанията. 

Приходите са в размер на 110.3 млн. лв., а оперативните разходи 

възлизат на 91.8 млн. лв. В резултат оперативната печалба за 9-

месечието е в размер на 18.5 млн. лв.  

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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 Софарма АД [3JR] завърши 9-месечието със 17.5% спад на годишна 

база на консолидираната печалба, която възлиза на 27.0 млн. лв., това 

показа консолидираният финансов отчет на компанията за 3-то 

тримесечие на годината. Приходите се увеличават с 19.7% на годишна база 

до 868.5 млн. лв., докато оперативните разходи нарастват по-бързо с 22.8% 

на годишна база до 834.4 млн. лв. Приходите от продажби на местния 

пазар се увеличават с 10% на годишна база за първите 9 месеца на 2018г. 

като формират 65% от общите продажби. Оперативната печалба за 9-

месечието намалява с 26.3% на годишна база до 34.2 млн. лв. 

Стара планина холд АД [5SR] отчете 3.9% спад на годишна база на 

нетната консолидирана печалба за първите 9 месеца на 2018г., която 

възлиза на 6.8 млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет на 

холдинга за 3-то тримесечие. Консолидираните приходите се увеличават с 

14.3%  на годишна база до 184.5 млн. лв., докато оперативните разходи 

нарастват малко по-бързо с 14.9% на годишна база до 164.3 млн. лв. 

Оперативната печалба (EBIT) бележи ръст от 9.6% на годишна база, 

достигайки 20.3 млн. лв.  

 Софарма трейдинг АД [SO5] отчете спад от 11.8% на годишна база на 

консолидираната нетна печалба до 6.3 млн. лв. за първото 9-месечие на 

2018г., показа консолидираният финансов отчет на компанията за 3-то 

тримесечие на годината. Приходите нарастват с 29.3% на годишна база до 

658.0 млн. лв., а оперативните разходи се увеличават малко по-бързо с 

29.5% на годишна база до 649.3 млн. лв. Ръстът в приходите се дължи 

основно на увеличение на продажбите на аптечния пазар с 43.1% на 

годишна база, които достигат до 416.5 млн. лв. за първите 9 месеца на 

годината и формират 64% от всички продажби за периода. 

Междувременно от компанията обявиха, че неконсолидираните приходите 

за първите 10 месеца се увеличават с 8.0% на годишна база до 590.7 млн. 

лв., а печалбата преди данъци се увеличава с 25% на годишна база до 15.8 

млн. лв. 



 БВП на България за третото тримесечие на 2018г. нараства с 3.1% на 

годишна база и 0.7% на тримесечна база като възлиза на 29.8 млрд. лв. 

според предварителните сезонно изгладени данни на НСИ. Основен 

двигател на растежа е крайното потребление, което отчита ръст от 6.9% 

на годишна база до 20.8 млрд. лв. като формира 69.9% от БВП за 

тримесечието. Износът на стоки и услуги се намалява с 3.6% на годишна 

база до 20.7 млрд. лв., докато вносът бележи ръст от 4.0% на годишна база 

до 17.5 млрд. лв. 

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди 

дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна 

валута на „ВВВ“ като перспективата е стабилна, съобщиха от 

Министерството на финансите. Рейтингът е подкрепен от стабилните 

външни и публични финанси, както и надеждната политическа рамка за 

поетапно присъединяване към еврозоната. От Агенцията очакват 

икономическия растеж за 2018г. да възлезе на 3.7% и да се забави до 3.5% 

през 2019г. Основните фактори, които биха довели до повишаване на 

рейтинга са: по-висок потенциален растеж на БВП в средносрочен период, 

ускорено сближаване до нивата на доходите в страните с по-висок 

рейтинг, напредък в процеса на присъединяване към еврозоната. 

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings също 

потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България 

в чуждестранна и местна валута до „ВВВ-/А-3“ с положителна 

перспектива. Рейтингът отразява ниската задлъжнялост на страната и 

стабилната фискална политика на страната, както и тенденцията за 

намаляване на външния дълг. От Агенцията очакват икономическия 

растеж за 2018г. да възлезе на 3.6%. Основните фактори, които биха 

довели до повишаване на рейтинга са: присъединяване към валутния 

механизъм (ERM II), както и напредък в институционалните и структурни 

реформи като например съдебната система.  

Новини от месеца | Икономика и Политика 

Европейската комисия (ЕК) понижи очакванията си за 

икономическия растеж на България за 2018г. на 3.5%, е видно от 

есенната икономическа прогноза на Комисията. За сравнение 

предвижданият ръст на БВП в пролетната макроикономическа 

прогноза на Комисията беше 3.8%. За 2019г. очакваният 

икономически растеж е 3.7% като вътрешното търсене ще продължи 

да бъде основният фактор за ръста на икономиката. ЕК очаква 

средногодишна инфлация от 2.6% за 2018г. в следствие на 

повишените цени  на енергийните ресурси и силното вътрешно 

търсене, която обаче ще намалее до 2% през 2019г.  

 Годишната инфлацията в България през октомври остава без 

промяна спрямо предходния месец и възлиза на 3.6%, показват 

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

Европейския съюз и еврозоната за октомври.  

Показатели* 2015 2016 2017 2018 

БВП, млрд. лв. 88.6 94.1 98.6 29.8 

БВП, реален ръст, % 3.6% 3.9% 3.5% 3.1% 

Инфлация, % -0.1% -0.8% 2.8% 3.6% 

Безработица, % 10% 8.0% 7.1% 5.4% 

Фискален баланс, % БВП -2.1% 0.0% 0.9% 1.5% 

Брутен публичен дълг, % БВП 26.7% 29.5% 25.4% 24.0% 

Брутен външен дълг, % БВП 74.0% 71.1% 66.1% 63.9% 

Текуща сметка, % БВП 0.0% 2.3% 4.5% 4.0% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 5.5% 2.2% 1.9% 1.6% 

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

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

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

Актив пропъртис АДСИЦ 5AX +56.3% Фазерлес АД 4F6 -15.7% 

Сирма груп холдинг АД SKK +11.4% ЧЕЗ Разпределние България АД 3CZ -10.7% 

Свилоза АД 3MZ +11.1% Синергон холдинг АД 6S7 -9.6% 

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 62 220 9.15 -5.2% ▼ -23.8% ▼ 97.7 4.8 0.6 0.3 9.5 1.0

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 167 669 1.97 1.5% ▲ -10.4% ▼ 229.3 6.8 0.7 5.2 6.2 4.6

Албена  АД 6AB туризъм 190 473 45.00 -4.7% ▼ -29.1% ▼ 135.8 23.2 0.4 1.5 8.5 2.2

Алкомет АД 6AM индустр. стоки 215 436 12.00 -1.6% ▼ -16.5% ▼ 13.3 16.1 1.2 0.6 12.1 0.9

Алтерко АД A4L технологии 28 500 1.90 -3.1% ▼ -9.5% ▼ 1.6 13.5 1.1 0.7 8.8 0.8

Билборд АД 5BP услуги 4 680 0.31 -6.6% ▼ -27.4% ▼ 6.2 7.9 0.2 0.1 4.4 0.1

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 36 207 5.50 -5.2% ▼ 8.7% ▲ 344.8 10.9 2.7 5.4 -7.2 -3.4

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 28 198 1.51 -5.9% ▼ -28.3% ▼ 82.5 neg. 0.4 0.2 14.8 0.6

Еврохолд България АД 4EH холдинги 319 867 1.62 0.3% ▲ 9.9% ▲ 4 768.0 42.8 2.1 0.3 24.2 0.5

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 42 491 1.16 0.0% - -12.8% ▼ 85.2 21.9 1.0  -  -  -

Елхим искра АД 52E индустр. стоки 26 363 1.05 -5.4% ▼ -19.2% ▼ 188.4 65.9 0.8 0.7 11.9 0.7

ЕМКА АД 57E индустр. стоки 55 986 2.58 -4.4% ▼ -22.8% ▼ 40.2 16.1 1.4 0.5 7.8 0.5

Зърнени Храни България АД T43 търговия 52 828 0.27 8.0% ▲ -25.8% ▼ 104.8 57.3 0.2 0.6 8.1 1.1

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 37 325 2.40 -7.0% ▼ -27.7% ▼ 25.9 9.5 0.8 0.2 0.3 0.0

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 105 561 1.01 3.6% ▲ 6.5% ▲ 1 752.9 9.6 0.3 1.0 5.3 1.5

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 92 183 7.00 -0.7% ▼ 2.2% ▲ 49.3 15.2 4.2 2.1 11.7 2.2

Лавена АД 4L4 потреб. стоки 29 451 3.54 -4.3% ▼ -8.0% ▼ 1.8 39.9 2.0 1.8 16.8 2.2

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 307 577 7.80 -1.3% ▼ -3.4% ▼ 166.8 18.3 4.0 2.5 11.1 2.4

Монбат АД 5MB индустр. стоки 292 418 7.50 6.4% ▲ -26.3% ▼ 58.7 17.3 1.2 1.0 10.8 1.4

Неохим АД 3NB химия 84 304 32.60 -15.5% ▼ -40.7% ▼ 44.3 neg. 0.9 0.4 -33.7 0.4

Параходство Българско речно плаване АД 5BR транспорт 24 996 0.70 0.0% - 12.9% ▲ 7.9 neg. 0.3 1.7 -13.6 1.6

Свилоза АД 3MZ индустр. стоки 171 477 5.40 11.1% ▲ 34.3% ▲ 254.9 7.5 1.2 1.3 6.1 1.3

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 17 257 0.94 -9.6% ▼ -27.7% ▼ 216.7 neg. 0.1 0.1 12.9 0.2

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 56 177 0.95 11.4% ▲ -12.3% ▼ 990.8 9.5 0.6 0.9 4.6 1.0

Софарма АД 3JR фармацевтика 464 837 3.69 -2.1% ▼ -13.9% ▼ 1 013.7 13.6 1.0 0.4 9.8 0.6

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 133 058 6.35 -2.3% ▼ -3.1% ▼ 190.8 201.0 2.2 12.4 22.7 14.0

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 227 045 6.90 1.5% ▲ -9.8% ▼ 80.7 25.5 3.7 0.3 21.2 0.5

София комерс-заложни къщи АД 6SOA финанси 7 814 3.52 3.5% ▲ -3.6% ▼ 104.8 11.2 0.8 1.4 7.3 1.2

Спиди АД 0SP транспорт 237 752 44.20 2.3% ▲ 2.1% ▲ 97.4 20.9 4.9 1.4 10.0 1.4

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 140 594 6.75 3.1% ▲ -15.7% ▼ 48.7 18.5 1.5 0.6 3.0 0.5

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 377 300 3.43 -2.0% ▼ -39.4% ▼ 50.2 4.4 0.4  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 169 731 1.50 -4.2% ▼ -9.7% ▼ 225.5 5.5 0.4  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 67 736 2.80 -13.6% ▼ -38.5% ▼ 83.2 8.0 0.7 0.2 5.4 0.2

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 6F3 АДСИЦ 16 573 0.50 0.8% ▲ -22.6% ▼ 22.5 37.8 0.3 1.1 8.1 1.4

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 38 487 1.91 -0.5% ▼ -14.1% ▼ 860.6 6.7 0.4 2.5 2.8 1.1

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 88 059 4.84 -1.6% ▼ -6.8% ▼ 48.1 18.9 2.7 1.5 9.9 1.4

Химимпорт АД 6C4 холдинги 431 663 1.90 -5.5% ▼ 6.2% ▲ 2 050.2 6.7 0.3 1.0 -6.7 2.9

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 196 874 37.60 0.0% - 7.6% ▲ 872.8 119.2 1.2 2.5 24.5 5.0

Чайкафарма висококачествените лекарства АД7TH фармацевтика 613 700 8.50 3.7% ▲ 7.7% ▲ 53.7 58.7 6.9 17.7 41.0 18.0

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 385 600 200.00 -10.7% ▼ -26.2% ▼ 111.6 45.2 0.6 1.0 5.9 1.3

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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