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  Пулсът на пазара 

Оборотът на регулиран пазар през май намаля с 16.0%  до 18.5 

млн. лв. спрямо предходния месец на 2018г., а на годишна база е 

отчетен спад от 32.8%. През месеца бяха сключени 2 905 сделки, 

което е ръст от 7.7% спрямо април 2018г. Пазарната капитализация 

намалява с 1.1% до 9.0 млрд. лв. (8.6% от БВП) спрямо предходния 

месец, а на годишна база е отчетено намаление от 2.1%;  

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на червено. Най-

слабо представяне за май записа основният индекс SOFIX, който 

изтри 3.3% от стойността си през месеца, което го превръща и в най-

зле представящият се индекс на БФБ от началото на годината със 

загуба от 6.0% за първите 5 месеца на 2018г.; 

Най-зле представилите се акции за месеца от състава на SOFIX 

са; Трейс груп холд АД [T57] със загуба от 11.8%, Първа 

инвестиционна банка АД [5F4] със загуба от 8.9% и Доверие 

обединен холдинг АД [5DOV] със загуба от 7.8%. 

Акциите на Индъстри дивелъпмънт холдинг АД [6R1] добавиха 

7.7% към стойността си през май 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 Соларпро 

холдинг АД [0S8], които поскъпнаха с 7.6% и в края на месеца се 

търгуваха при цена от 0.78 лв./броя. Третото място заеха акциите на 

Стара планина холд АД [5SR] с ръст от 3.3%; 

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

петия месец на годината с оборот над 100 хил. лв., се наредиха 

книжата на: Уеб медия груп АД [45W], които поевтиняха с  9.1%, 

следвани от тези на Първа инвестиционна банка АД [5F4] със загуба 

от 8.9% и тези на Холдинг Варна АД [5V2], които отчетоха спад от 

6.3% за май. Акциите на Първа инвестиционна банка АД [5F4] попадат 

за трети пореден месец на второто място в нашата класация след като 

през март и април загубиха съответно 19.3% и 3.9% от стойността си. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 636.55 -3.28% -6.04% 

BGBX 40 126.32 -2.79% -4.30% 

BG REIT 115.47 -0.04% -0.54% 

BGTR 30 528.30 -2.23% -4.98% 

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

9.8 0.7 13.5% 3 342 11.3 

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

Оборот акции (хил. ) 17 063 8 724 

Оборот облигации (хил. ) 937 479 

Други инструменти (хил.) 501 256 

Държавни ценни книжа (хил.) 0 0 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 18 501 9 460 

Пазарна капитализация (млн.) 9 000 4 601 

Пазарна капитализация/БВП 8.6% 
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Градус АД е холдингово дружество, което обединява 6 

компании, които оперират в сегмента на производството и 

преработката на птиче месо и месни продукти. Групата 

притежава вертикално интегриран бизнес модел като развива 3 

основни бизнес направления: производство на птиче месо и 

месни продукти, производство на разплодни яйца и еднодневни 

бройлери и производство на фураж и търговия със зърно. 

Градус е най-големия производител на птиче месо в България 

с над 25-годишна история и пазарен дял от 35%. Освен това е 

вторият най-голям производител на разплодни яйца в Европа 

(120 млн. яйца годишно) и разполага с най-голямата фабрика за 

преработка на бяло месо на балканите с капацитет от 30 хил. тона 

годишно. 

Продуктовото портфолио включва над 150 продукти от птиче 

месо, които се предлагат във всички големи хранителни вериги в 

страната под марката Градус, която е една от най 

разпознаваемите марки на българския пазар. 

През 2016г. Групата навлиза в нов пазарен сегмент с по-

високи маржове на печалба – продуктите от свинско месо като 

пуска на пазара свинските наденички  

Акция на фокус | Градус  АД  

Съществуващ брой акции  221 млн. Приходи 246 млн. лв. 

Номинална стойност на акция, в лв. 1.00 EBITDA 50 млн. лв. 

Акции обект на предлагането: 
     - нови акции 
     - съществуващи акции 

55.6 млн. 
27.8 млн.  
27.8 млн. 

Нетна 
печалба 

40 млн. лв. 

Greenshoe option 6.6 млн. Активи 340 млн. лв. 

Ценови диапазон, в лв. 1.80 – 2.35 Собствен к-л 269 млн. лв. 

Пазарна капитализация след IPO-то, в 
млн. лв.* 

430 - 585 Лихвоносен 
дълг 

47 млн. лв. 

P/E диапазон (преди предлагането) 10 - 13 ROE 14.8% 

P/S диапазон (преди предлагането) 1.7 - 2.2 ROA 14.8% 
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Градус АД излиза на БФБ. Компанията търси да набере над 100 млн. лв. 

чрез публично предлагане на ценни книжа като КФН вече потвърди 

проспекта за предлагането; 

Обект на публично предлагане са 55.6 млн. лв. обикновени акции (27.8 млн. 

нови акции + 27.8 млн. лв. съществуващи акции) с номинална стойност 1 лв. и 

ценови диапазон 1.80 лв. – 2.35 лв. на акция. В случай на презаписване ще 

бъдат предложени още 6.6 млн. броя от съществуващите акции (greenshoe 

option). Набраните средства ще бъдат използвани за увеличаване на 

капацитета на производството и развитие на продуктовото портфолио на 

компанията. Условие за успех на предлагането е да бъдат записани и платени 

минимум 65% от предложените акции или 36.1 млн. броя акции.; 

За 2017г. Градус отчита нетна конослидирана печалба в размер на 39.7 

млн. лв. или по 0.18 лв. на акциця преди публичното предлагане на акции. 

Нетният марж възлиза на 16%; 

Консолидирани приходи за 2017г. са в размер на 245.8 млн. лв. като 

приходите от продажба възлизат на 214.4 млн. лв. Оперативните разходи са в 

размер на 208.0 млн. лв. Оперативната печалба е в размер на 45.0 млн. лв. 

* При минимално записване и минимална цена и при максимално записване и максимална цена. 
Финансовите данни са от проформа  консолидираните отчетите на Градус АД за 2017г.. 

Източник: Градус АД 



Монбат АД [5MB] завърши първото тримесечие на 2018г. с 81.3% 

спад на годишна база на консолидираната  нетна печалба, която 

възлиза на 1.6 млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет 

на компанията за 1‐тото тримесечие. Консолидираните приходите се 

свиват с 16.2% на годишна база до 66.4 млн. лв., а оперативните 

разходи намаляват два пъти по‐бавно със 7.2% на годишна база до 

63.7 млн. лв. По предварителни данни от месечния бюлетин на 

дружеството консолидираните нетни приходи за април 2018г. 

намаляват с 20.9% на годишна база до 18.3 млн. лв., с което 

консолидираните нетни приходи за първите 4 месеца на годината 

възлизат на 85.8 млн. лв., което представлява спад от 15.3% на 

годишна база. Консолидираната EBITDA за първите 4 месеца на 2018г. 

отчита спад от 55.6% на годишна база до 8.3 млн. лв. 

Софарма АД [3JR] отчете 27.6% спад на годишна база на 

консолидираната нетна печалба за първото тримесечие на 2018г., 

която възлиза на 12.3 млн. лв., това показа консолидираният отчет за 

1-то тримесечие. Консолидираните приходите нарастват с 22.0% на 

годишна база до 295.0 млн. лв., докато оперативните разходи се 

увеличават по-бързо с 26.3% на годишна база до 278.2 млн. лв. От 

компанията обявиха, че за месец април е реализиран 12% ръст на 

годишна база в продажбите поради 21% ръст на приходите от износ и 

1% увеличени на продажбите на вътрешен пазар. Така приходите от 

продажби за първите 4 месеца на 2018г. се увеличават с 0.3% на 

годишна база. 

Софарма трейдинг АД [SO5] приключи първото тримесечие на 

2018г. със спад от 39.4% на годишна база на консолидираната нетна 

печалба, която възлиза на 2.1 млн. лв., това показа консолидираният 

отчет за 1-то тримесечие на компанията. Консолидираните приходите 

се увеличават с 33.7% на годишна база до 223.1 млн. лв. Оперативните 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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разходи нарастват с 34.8% на годишна база до 220.2 млн. лв. В резултат 

оперативната печалба (EBIT) бележи спад от 20.0% на годишна база до 

2.9 млн. лв. Междувременно от компанията обявиха, че приходите на 

индивидуална база на Софарма трейдинг АД за първите 4 месеца на 

2018г. се увеличават със 7% на годишна база до 234.6 млн. лв. като 

печалбата преди данъци за същия период се увеличава с 13% на годишна 

база до 6.3 млн. лв. 

Стара планина холд АД [5SR] завърши първото тримесечие на 2018г. 

с ръст от 6.6% на годишна база на нетната консолидирана печалба, която 

възлиза на 2.4 млн. лв., разкри консолидираният финансов отчет на 

компанията за 1‐то тримесечие. Консолидираните приходи отчитат ръст 

от 19.8% на годишна база до 63.0 млн. лв., а оперативните разходи се 

увеличават с 20.0% на годишна база до 55.6 млн. лв. Оперативната 

печалба (EBIT) достига 7.3 млн. лв., което представлява ръст от 18.1% на 

годишна база. Междувременно от холдинга обявиха, че консолидираните 

продажби за месец април 2018г. възлизат на 20.4 млн. лв., което е 

увеличение от 18.1% на годишна база. Така консолидираните приходи за 

първите 4 месеца на годината възлизат на 83.0 млн. лв., което 

представлява ръст от 20.1% на годишна база. Очакваните консолидирани 

приходи за месец май са в размер на 20.8 млн. лв., което ще бъде 

увеличение от 16.0% на годишна база. 

Доверие обединен холдинг АД [5DOV] задълбочава 

консолидираната загуба за първото тримесечие на 2018г. до 1.0 млн. лв. 

спрямо консолидирана загуба от 0.4 млн. лв. година по-рано, това показа 

консолидираният финансов отчет за 1-то тримесечие на холдинга. 

Консолидираните приходи намаляват с 4.4% на годишна база до 29.3 млн. 

лв., а консолидираните разходи се увеличават с 2.7% на годишна база до 

30.2 млн. лв. Нетните финансови разходи се свиват с 1.5% на годишна 

база до 0.5 млн. лв.  



Еврохолд България АД [4EH] отчете консолидирана нетна загуба 

в размер на 243 хил. лв. за първото тримесечие на 2018г. спрямо 

печалба от 506 хил. лв. година по-рано, това показа консолидираният 

финансов отчет на компанията за първото тримесечие. 

Консолидираните приходи се увеличават с 2.0% на годишна база до 

301.9 млн. лв. Разходите нарастват с 2.1% на годишна база до 293.1 

млн. лв. Съветът на директорите предлага изплащането на дивидент 

за 2017г., въпреки че дружеството завърши годината със загуба от 

17.3 млн. лв. Предложеният брутен дивидент е от 0.009 лв./акция за 

2017г. спрямо 0.0095 лв./акция година по-рано или 1.8 млн. лв. общо. 

Дивидентът, че ще бъде за сметка на неразпределена печалба от 

минали години, която е в размер на 106.5 млн. лв. При текуща пазарна 

цена от 1.52 лв. на акция това носи 0.6% дивидентна доходност. 

Предложението ще бъде гласувано от акционерите на Общо събрание, 

което ще се проведе на 29.06.2018г. 

Спиди АД [0SP] отчете ръст от 115% на годишна база до 1.8 млн. 

лв. на нетната консолидирана печалба за първото тримесечие на 

2018г., това показа консолидираният финансов отчет за 1-то 

тримесечие на компанията. Консолидираните приходи се увеличават 

с 3.2% на годишна база до 39.4 млн. лв., докато оперативните разходи 

остават без промяна в размер на 37.0 млн. лв. В резултат 

оперативната печалба (EBIT) се увеличава със 104.2% на годишна 

база до 2.4 млн. лв. Съветът на директорите предлага изплащането на 

брутен дивидент от 1.20 лв./акция за 2017г. спрямо 1.13 лв./акция 

година по-рано или 6.5 млн. лв. общо (коефициент на изплащане 

77%.).  При текуща пазарна цена от 41.0 лв. на акция това носи 2.9% 

дивидентна доходност. Предложението ще бъде гласувано от 

акционерите на Общо събрание, което ще се проведе на 26.06.2018г. 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 

  Месечен бюлетин, май 2018 

Албена АД [6AB] завърши първото тримесечие на 2018г. с 

консолидираната нетна загуба от 6.9 млн. лв. спрямо нетна печалба от 5.2 

млн. лв. година по-рано, това разкри консолидираният финансов отчет на 

дружеството за 1‐то тримесечие. Консолидираните приходите се 

увеличават с 45.2% на годишна база до 1.4 млн. лв., докато оперативните 

разходи растат по‐бавно с 34.6% на годишна база до 8.0 млн. лв. Така  

компанията отчита оперативната загуба от 6.6 млн. лв. спрямо загуба от 

5.0 млн. лв. година по-рано. Съветът на директорите предлага 

изплащането на брутен дивидент от 0.70 лв./акция за 2017г. спрямо 0.45 

лв./акция година по-рано или 2.96 млн. лв. общо (коефициент на 

изплащане 16.4%.).  При текуща пазарна цена от 57.0 лв. на акция това 

носи 1.2% дивидентна доходност. Предложението ще бъде гласувано от 

акционерите на Общо събрание, което ще се проведе на 23.06.2018г. 

Проучване и добив на нефт и газ АД [4O1] завърши първото 

тримесечие на 2018г. с 31.9% ръст на годишна база на консолидираната 

нетна печалба, която възлиза на 1.9 млн. лв., това разкри 

консолидираният финансов отчет на дружеството за 1‐то тримесечие. 

Консолидираните приходите се увеличават с 2.0% на годишна база до 7.9 

млн. лв., докато оперативните разходи се свиват с 4.0% на годишна база 

до 6.0 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) нараства с 27.7% 

на годишна база до 1.9 млн. лв. Съветът на директорите предлага 

изплащането на брутен дивидент от 0.21 лв./акция за 2017г. спрямо 0.29 

лв./акция година по-рано или 2.6 млн. лв. общо (коефициент на 

изплащане 96%.).  При текуща пазарна цена от 6.9 лв. на акция това носи 

3% дивидентна доходност. Предложението ще бъде гласувано от 

акционерите на Общо събрание, което ще се проведе на 28.06.2018г. 



Трейс Груп Холд АД [T57] приключи първото тримесечие на 

2018г. с 31.3% намаление на годишна база на консолидираната загуба, 

която възлиза на 1.4 млн. лв., разкри консолидираният финансов 

отчет на строителния холдинг за първото тримесечие на 2018г. 

Консолидираните приходи нарастват с 48.3% на годишна база до 54.3 

млн. лв., а оперативните разходи се увеличават малко по‐бавно с 

47.4% на годишна база до 55.5 млн. лв. Съветът на директорите 

предлага изплащането на брутен дивидент от 0.063 лв./акция за 

2017г. спрямо 0.147 лв./акция година по-рано или 1.5 млн. лв. общо 

(коефициент на изплащане 29%.). При текуща пазарна цена от 3.88 лв. 

на акция това носи 1.6% дивидентна доходност. Предложението ще 

бъде гласувано от акционерите на Общо събрание, което ще се 

проведе на 21.06.2018г. Освен това от мениджмънта обявиха, че е 

възникнал съдебен спор между Трейс груп холд АД и Летище Рузине, 

Прага във връзка с изпълнение на проект за изграждане на 

пречиствателна станция за отпадни води на летището. Конкретната 

сума на иска не е ясна към момента, но от компанията посочват, че тя 

може да достигне до 10% от собствения капитал на дружеството или 

около 10 млн. лв. В момента се работи за постигане на извънсъдебно 

споразумение. 

Нетната консолидирана печалба на Свилоза АД [3MZ] за първото 

тримесечие на 2018г. се увеличава с 65.0% на годишна база до 7.5 млн. 

лв., това показа консолидираният финансов отчет за 1-то тримесечие 

на компанията. Консолидираните приходите се увеличават с 16.9% до 

36.8 млн. лв., докато оперативните разходи нарастват с 9.0% на 

годишна база до 29.3 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) 

нараства с 63.9% на годишна база до 7.5 млн. лв. Съветът на 

директорите предлага изплащането на брутен дивидент от 0.0315 

лв./акция за 2017г. или 1.0 млн. лв. общо от неразпределената 

печалба от минали години. Това ще бъде и първият изплатен 
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дивидент в историята на компанията. При текуща пазарна цена от 4.20 

лв. на акция това носи 0.8% дивидентна доходност. Предложението ще 

бъде гласувано от акционерите на Общо събрание, което ще се проведе на 

20.06.2018г. 

Българска Фондова Борса – София АД [BSO] приключи първото 

тримесечие на 2018г. с консолидирана нетна печалба от 1.1 млн. лв. 

спрямо загуба от 32 000 лв. година по-рано, е видно от консолидирания 

финансов отчет за 1-то тримесечие на борсата. Приходите се увеличават с 

212.5% на годишна база до 1.4 млн. лв., докато оперативните разходи 

нарастват с 69.4% на годишна база до 0.9 млн. лв. Съветът на 

директорите предлага изплащането на брутен дивидент от 0.01566 

лв./акция за 2017г. спрямо 0.0048 лв./акция година по-рано или 103 117 

лв. общо (коефициент на изплащане 50%.). При текуща пазарна цена от 

5.9 лв. на акция това носи 0.3% дивидентна доходност. Предложението 

ще бъде гласувано от акционерите на Общо събрание, което ще се 

проведе на 18.06.2018г. 

Сирма груп холдинг АД [SKK] отчете ръст от 61.5% на годишна база 

на консолидираната нетна печалба за първото тримесечие на 2018г., 

която възлиза на 0.6 млн. лв., това показа консолидираният финансов 

отчет за 1-то тримесечие на компанията. Консолидираните приходите се 

увеличават с 19.8% до 12.6 млн. лв., докато оперативните разходи 

нарастват с 19.6% до 11.0 млн. лв. В резултат оперативната печалба 

(EBIT) нараства с 21.6% на годишна база до 1.6 млн. лв. Междувременно, 

от компанията обявиха, че мениджмънтът е взел решение за увеличение 

на капитала на дружеството до 98.9 млн. лв. от текущо 59.4 млн. лв. чрез 

издаване на 39.6 млн. броя нови обикновени акции с номинална и 

емисионна стойност от 1 лв. Увеличението ще бъде осъществено чрез 

публично предлагане на ценни книжа като вече е внесен Проспект за 

одобрение в КФН. Предлагането ще бъде успешно ако бъдат записани 

50% от предложените акции или 19.8 млн. броя.  



Портфейлът от земеделска земя на Адванс Терафонд АДСИЦ 

[6A6] се е увеличил с 630  дка през април, е видно от месечния 

бюлетин на дружеството. Фондът е купил 630 дка земи при средна 

цена от 980 лв./дка през месеца като не е извършвал никакви  

продажби. Към края на април АДСИЦ-ът притежава 220 803 дка 

земеделска земя (вкл. земите продадени на разсрочено плащане, 

докато са собственост на фонда) при средна цена на портфейла от 495 

лв./дка и 133 дка градска земя. Очакваните приходи от ренти за 

новата стопанска година 2017г. – 2018г. са  в размер на  6.2 млн. лв., от 

които авансово са събрани 42.2%. 

БГ агро АД [AO0] приключи първото тримесечие на 2018г. с ръст 

от 83.8% на годишна база на нетната консолидирана печалба, която 

възлиза на 2.2 млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет 

на холдинга за 1-то тримесечие. Приходите се увеличават с 47.4% на 

годишна база до 25.7 млн. лв. Оперативните разходи нарастват малко 

по-бавно с 45.1% на годишна база до 23.3 млн. лв. Съветът на 

директорите предлага изплащането на брутен дивидент от 0.05 

лв./акция за 2017г. спрямо 0.01 лв./акция година по-рано или 2.0 млн. 

лв. общо (90% от текущата печалба за годината , което е 0.7 млн. лв. + 

1.3 млн. лв. неразпределена печалба от минали години.). При текуща 

пазарна цена от 1.98 лв. на акция това носи 2.5% дивидентна 

доходност. Предложението ще бъде гласувано от акционерите на 

Общо събрание, което ще се проведе на 2.07.2018г. 

Захарни заводи АД [3Z9] приключи първото тримесечие на 2018г. 

с 68.6% ръст на годишна база на консолидираната нетна печалба, 

която възлиза на 1.0 млн. лв., това показа консолидираният финансов 

отчет на компанията за 1-то тримесечие. Приходите намаляват с 

18.3% на годишна база до 27.2 млн. лв. Оперативните разходи се 

свиват малко по-бързо с 20.2% на годишна база до 25.8 млн. лв.  
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Химимпорт АД [6C4] отчете 21.5% увеличение на годишна база на 

консолидирана нетна печалба за първото тримесечие на 2018г., която 

възлиза на 32.4 млн. лв., това разкри консолидираният отчет за 1-то 

тримесечие на холдинга. Консолидираните приходи намаляват с 3.4% на 

годишна база до 89.9 млн. лв., докато оперативните разходи се свиват с 

5.0% на годишна база до 129.6 млн. лв. Нетните финансови приходи 

нарастват с 22.9% на годишна база до 82.7 млн. лв. на годишна база. 

Алтерко АД [A4L] приключи първото тримесечие на 2018г. с 

консолидираната нетна загуба от 500 000 лв. спрямо загуба от 51 000 лв. 

година по-рано, това показа консолидираният отчет за 1-то тримесечие 

на холдинга. Консолидираните приходи се увеличават с 12.6% на 

годишна база до 9.6 млн. лв., докато оперативните разходи растат по-

бързо с 16.7% на годишна база до 9.9 млн. лв. В резултат компанията 

отчита консолидирана оперативна загуба от 341 000 лв. спрямо 

оперативна печалба от 6 000 лв. година по-рано. 

Агрия Груп Холдинг АД [A72] отчете ръст от 8.0% на годишна база на 

консолидираната нетна печалба за първото тримесечие на 2018г., която 

се възлиза на 0.9 млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет 

за първото тримесечие на холдинга. Консолидираните приходите се 

увеличават с 53.8% на годишна база, достигайки 39.9 млн. лв., а 

оперативните разходи нарастват по-бързо с 59.8% на годишна база до 

38.3 млн. лв.  

Индустриален холдинг България АД [4ID] завърши първото 

тримесечие на 2018г. с консолидирана нетна печалба от 4.1 млн. лв. 

спрямо 1.2 млн. лв. за същия период на миналата година, това показа 

консолидираният финансов отчет на холдинга за 1-то тримесечие. 

Приходите се увеличават с 23.3% на годишна база до 26.6 млн. лв. 

Оперативните разходи нарастват по-бавно с 9.5% на годишна база до 20.3 

млн. лв. 



  Брутният вътрешен продукт на България за първото тримесечие на 

2018г. възлиза на 21.2 млрд. лв., което представлява ръст от 3.5% на 

годишна база и 0.8% на тримесечна база, показват експресните оценки на 

НСИ. Основен двигател на растежа за тримесечието е крайното 

потребление, което отчита ръст от 2.4% на годишна база до 18.2 млрд. лв. 

като формира 85.8% от БВП. Износът на стоки и услуги се увеличава с 

4.6% на годишна база до 14.9 млрд. лв. Вносът бележи ръст от 4.8% на 

годишна база до 16.1 млрд. лв. 

Европейската комисия повиши прогнозата си за икономическия ръст 

на България през тази и следващата година. Комисията очаква за 2018г. 

ръст на БВП от 3.8% спрямо 3.7% от предишната прогноза. За 2019г. 

очакванията са, че икономическия растеж ще се забави до 3.7%. 

Предишната прогноза за 2019г. беше за ръст от 3.5%. Основният двигател 

за икономическия растеж през 2018г. според ЕК ще бъде вътрешното 

потреблението, което ще бъде стимулирано от подобряващия се пазар на 

труда и повишаването на реалния разполагаем доход. Ниските лихви ще 

продължат да подкрепят растежа на частните инвестиции. Освен това 

европейските фондове ще продължат да засилват публичните 

инвестиции. Очакванията са, че силното вътрешно търсене ще засили и 

инфлацията. Комисията прогнозира инфлация от 1.8% за 2018г., която ще 

се запази на това ниво и през 2019г. Относно бюджетния излишък 

очакванията са той да възлезе на 0.6% от БВП през 2018г. и 2019г. 

Комисията прогнозира и свиване на публичния дълг до 23.3% от БВП през 

2018г. и до 21.4% през 2019г.  

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) повиши 

очакванията си за икономическия растеж на България през 2018г. до 3.6% 

от 3.2% в миналата прогноза, е видно от последния доклад на 

институцията. За 2019г. ЕБВР очаква забавяне на ръста на БВП до 3.4% 

Според институцията през тази и следващата година основен двигател на 

растежа ще бъде вътрешното потребление. 
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Безработицата в България през април намалява за трети пореден 

месец, достигайки до 5.1% спрямо 5.2% 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 остава без промяна на 

месечна база и възлиза на 7.1% през април. Безработица в еврозоната 

намалява до 8.5% през април спрямо 8.6% за предходния месец. 

Годишната инфлацията в България през април намалява до 1.7% 

спрямо 1.9% през март, като все още остава над средните равнища на 

инфлация за Европейския съюз и еврозоната, това показват данните 

на Евростат. През април годишната инфлацията в Европейския съюз 

и еврозоната остават без промяна като възлизат съответно на 1.5% и 

1.3%.  

Показатели 2015 2016 2017 2018 

БВП, млрд. лв. 88.6 94.1 98.6 21.5 

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

Инфлация, % -0.1% -0.8% 2.8% 1.7% 

Безработица, % 10% 8.0% 7.1% 5.1% 

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

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

Брутен външен дълг, % БВП 74.0% 71.1% 66.1% 62.1% 

Текуща сметка, % БВП 0.0% 2.3% 4.5% -0.3% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 5.5% 2.2% 1.9% 0.2% 

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

* Официални данни на БНБ: за БВП – за първото тримесечие на 2018г..; инфлация и 
безработица - към април 2018г.; фискален баланс и брутен публичен дълг за 2017г.; 
брутен външен дълг, към март 2018г., текуща сметка и преки инвестиции в България 
към март 2018г., ОЛП - към юни 2018г.  
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BGBX 40 

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

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД 6R1 +7.7% Уеб Медия Груп АД 45W -9.1% 

Соларпро холдинг АД 0S8 +7.6% ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 -8.9% 

Стара планина Холд АД 5SR +3.3% Холдинг Варна АД 5V2 -6.3% 

УТОЧНЕНИЕ: Този бюлетин е създаден с информационна цел и не представлява предложение за покупка или продажба на акции. 
Материалите в него са базирани на публична информация. КАРОЛ не поема отговорност за част или за цялото съдържание на 
бюлетина. 

* 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 78 880 11.60 -1.7% ▼ -3.3% ▼ 60.4 5.9 0.7 0.4 9.6 1.2

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 187 242 2.20 -0.5% ▼ 0.0% ▲ 333.2 6.4 0.8 3.8 5.5 3.2

Актив Пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 10 478 4.78 -4.4% ▼ -16.1% ▼ 6.1 neg. 0.5 25.1 -19.7 31.5

Албена  АД 6AB туризъм 241 266 57.00 -1.7% ▼ -10.2% ▼ 120.5 164.7 0.5 2.0 12.5 2.7

Алкомет АД 6AM индустр. стоки 244 161 13.60 -0.7% ▼ -5.4% ▼ 81.6 16.2 1.4 0.7 10.9 0.9

Алтерко АД A4L технологии 28 502 1.90 -9.5% ▼ -9.5% ▼ 29.3 12.7 1.1 0.7 9.1 0.8

Билборд АД 5BP услуги 4 500 0.30 -16.2% ▼ -30.2% ▼ 1.9 11.1 0.2 0.1 4.6 0.1

Булгартабак-холдинг АД 57B холдинги 147 340 20.00 11.1% ▲ -39.4% ▼ 26.7 4.3 0.5 0.4 -9.8 0.6

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 38 840 5.90 3.5% ▲ 16.6% ▲ 91.4 30.0 3.4 12.0 6.5 1.5

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 30 821 1.65 -7.8% ▼ -21.7% ▼ 17.8 neg. 0.5 0.2 31.3 0.6

Еврохолд България АД 4EH холдинги 300 124 1.52 0.0% - 3.1% ▲ 812.2 17.2 1.8 0.3 19.4 0.5

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 21 170 1.12 0.0% - -15.8% ▼ 141.7 12.5 1.0  -  -  -

ЕМКА АД 57E индустр. стоки 62 367 2.90 -5.2% ▼ -13.2% ▼ 34.8 19.4 1.6 0.6 8.8 0.6

Зърнени Храни България АД T43 търговия 68 481 0.35 0.0% - -3.8% ▼ 152.4 81.2 0.3 0.7 10.0 1.2

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 43 857 2.82 -7.8% ▼ -15.0% ▼ 9.4 10.8 0.9 0.2 0.4 0.1

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 76 113 0.99 1.0% ▲ 4.4% ▲ 5 987.7 12.5 0.3 0.8 5.7 1.7

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 101 401 7.70 -2.5% ▼ 12.4% ▲ 49.3 20.0 4.7 2.3 15.1 2.4

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 294 970 7.56 -3.8% ▼ -6.5% ▼ 68.2 18.3 3.8 2.5 10.8 2.3

Монбат АД 5MB индустр. стоки 335 305 8.60 -3.4% ▼ -15.5% ▼ 245.8 13.9 1.5 1.1 10.3 1.4

Неохим АД 3NB химия 117 404 45.40 -2.2% ▼ -17.5% ▼ 25.5 28.2 1.0 0.5 6.3 0.5

Проучване и добив на нефт и газ 4O1 индустр. стоки 84 373 6.90 2.2% ▲ -2.8% ▼ 144.3 22.3 0.8 2.7 10.7 2.8

Свилоза АД 3MZ индустр. стоки 133 371 4.20 -6.7% ▼ 4.5% ▲ 50.0 7.9 1.1 1.1 5.6 1.1

Северкооп Гъмза Холдинг АД 6S4 холдинги 16 579 3.10 -16.2% ▼ 102.6% ▲ 0.5 38.6 1.9 -78.6 -9.7 -78.5

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 21 847 1.19 0.8% ▲ -8.5% ▼ 3.0 neg. 0.1 0.1 8.8 0.2

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 52 997 0.90 -5.1% ▼ -17.3% ▼ 180.0 11.7 0.7 1.0 4.0 1.1

Софарма АД 3JR фармацевтика 514 374 4.09 -3.3% ▼ -4.5% ▼ 743.0 14.6 1.1 0.5 9.0 0.7

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 130 676 6.50 0.0% - -0.8% ▼ 140.1 200.4 2.5 12.3 22.6 14.2

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 250 078 7.60 -3.2% ▼ -0.6% ▼ 67.1 29.8 3.7 0.3 25.5 0.5

Спиди АД 0SP транспорт 220 539 41.00 0.0% - -5.3% ▼ 112.6 27.1 4.7 1.4 11.1 1.4

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 164 547 7.90 3.3% ▲ -1.4% ▼ 183.4 20.6 1.7 0.7 3.7 0.6

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 414 700 3.77 -8.9% ▼ -33.3% ▼ 208.3 4.6 0.5  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 199 717 1.77 -5.1% ▼ 6.3% ▲ 390.6 5.4 0.4  -  -  -

Топливо АД 3TV индустр. стоки 21 093 3.90 0.0% - -9.3% ▼ 2.2 neg. 0.2 0.1 -58.4 0.4

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 93 882 3.88 -11.8% ▼ -14.7% ▼ 78.4 21.0 1.0 0.3 9.3 0.3

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 6F3 АДСИЦ 21 710 0.66 -13.2% ▼ 1.4% ▲ 5.4 neg. 0.4 1.5 12.5 1.9

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 37 479 1.86 -1.1% ▼ -16.4% ▼ 265.2 6.8 0.5 2.5 7.4 2.9

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 95 519 5.25 -3.7% ▼ 1.1% ▲ 25.9 22.0 2.7 1.7 11.4 1.6

Химимпорт АД 6C4 холдинги 506 647 2.23 -6.3% ▼ 24.7% ▲ 1 356.0 6.8 0.4 1.2 -4.9 2.2

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 186 402 35.60 -6.3% ▼ 1.9% ▲ 632.3 46.5 1.1 2.6 25.2 5.3

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 493 824 256.00 0.8% ▲ -5.5% ▼ 3.3 17.8 0.8 1.2 6.0 1.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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