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  Пулсът на пазара 

Оборотът на регулиран пазар през декември се увеличи със 

145% на месечна база до 110.4 млн. лв. като на годишна база е 

отчетен ръст от 6.8%. Оборотът на БФБ за цялата 2017г, се 

увеличава с 95% на годишна база, достигайки 815.9 млн. лв.;  

През месеца бяха сключени 5 986 сделки, което е спад от над 34% 

на годишна база. На месечна база е отчетено увеличение на броя на 

сключените сделки с 28.3%. За цялата 2017г. са сключени 79 561 

сделки на БФБ спрямо 58 386 година по-рано, което е ръст от 36.3% 

на годишна база; 

Пазарната капитализация се увеличи незначително до 22.4 

млрд. лв. (23% от БВП) спрямо 22.3 млрд лв. за предходния месец;  

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на зелено като най-

добре се представи основният индекс SOFIX, който добави 1.9% към 

стойността си през декември и така завърши 2017г. с печалба от 

15.5% на годишна база; 

Най-добро представяне за годината отбеляза BGTR 30, който 

поскъпна с 1.5% през декември и така завърши 2017г. с печалба от 

21.1% на годишна база.  

Най-добре представилите се акции за месеца с оборот над 100 

000 лв. Бяха тези на: Еврохолд България АД [4EH] (+11.8%), Трейс 

груп холд АД [T57] (+7.5%) и Химимпорт АД [6C4] (+6.5%); 

Акциите с оборот над 100 хил. лв., които поевтиняха най-много 

за месеца са тези на: Свилоза АД [3MZ] (-14.5%), Юрий Гагарин АД 

[4PX] (-10.9%) и Монбат АД [5MB] (-6.8%); 

Абсолютен лидер по изтъргуван оборот за месеца е Софарма АД 

[3JR] с изтъргувани 58.2 млн. лв. и 13.6 млн. броя акции. Големият 

обем беше в резултат на промяна на дела на един от големите 

акционери в компанията – Ромфарм компани ООД. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 677.45 1.87% 15.52% 

BGBX 40 132.00 1.16% 18.60% 

BG REIT 116.10 1.85% 7.39% 

BGTR 30 555.98 1.48% 21.08% 

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

11.2 0.7 41.4% 3 692 76.0 

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

Оборот акции (хил. ) 88 385 45 191 

Оборот облигации (хил. ) 21 443 10 964 

Други инструменти (хил.) 592 303 

Държавни ценни книжа (хил.) 0 0 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 110 421 56 457 

ОТС пазар (хил.) 105 758 54 073 

Пазарна капитализация (млн.) 22 354 11 429 

Пазарна капитализация/БВП 23.0% 
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Холдингът обяви консолидирани продажби за месец 

декември в размер на 14.6 млн. лв.; 

По предварителни данни консолидираните приходи от 

продажби за цялата 2017г. възлизат на 216.6 млн. лв., което 

представлява  увеличение от 15.6% на годишна база; 

Акция на фокус | Стара планина холд АД [5SR] 
Брой акции, в хил. * 20 829 P/S, ttm 0.8 

Цена на акция** 7.97 P/E, ttm 21.6 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 166 007 P/B, mrq 1.8 

Активи, в хил. лв. 204 188 ROA, ttm 9.1% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 2.1% ROE, ttm 8.6% 
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От компанията обявиха, че 2017г. е най-успешната година в историята 

на Групата. Очакванията са, че консолидираната печалба за цялата 2017г. 

ще се увеличи с 20% на годишна база като само за Стара планина холд АД 

прогнозата е, че нетната печалба на индивидуална база ще възлезе на 5.5 

млн. лв. Това според ръководството ще позволи от нея да бъдат изплатени 

дивиденти за 21-ва поредна година от историята на компанията; 

От компанията обявиха и плановете и прогнозите си за следващата година, 

според които Съветът на директорите предвижда консолидираните 

продажби на холдинга през 2018г. да надминат рекордните нива от 2017г. 

като достигнат 226.5 млн. лв. като предвижданият ръст е 5.8% на годишна 

база; 

В същото време мениджмънтът очаква увеличение на разходите за труд 

през 2018г., което ще се отрази на финансовия резултат като се предвижда 

спад от 8% на годишна база на печалбата за годината; 

Като основна задача за 2018г, ръководството определя запазването на 

пазарните позиции на основните пазари и разширяване на пазарното 

присъствие на новите пазари; 

В тази връзка се планира сериозен ръст на инвестициите на 

предприятията в Групата като се очаква те да достигнат 28 млн. лв., което 

ще бъде ръст от 44% на годишна база. Инвестициите ще бъдат насочени 

към модернизиране на производствените мощности, както и развитие на 

организационния капацитет и човешките ресурси в дружествата. Над 6% от 

планираните инвестиции са в сферата на социалните дейности. За 2018г. се 

очаква увеличение на заетите лица с 1% на годишна база и увеличение на 

средната месечна работна заплата с 5.8% на годишна база. 

* Без обратно изкупените собствени акции за периода;        ** Цена на затваряне към 29.12.2017г. 

Източник: Месечният бюлетин на компанията за декември 2017г.  
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Свилоза АД [3MZ] съобщи, че производството на целулоза е 

спряно заради липса на суровина като към момента не е ясно кога 

дейността на предприятието ще бъде възобновена. Според 

съобщението основната причина за недостига е системното 

неизпълнение на сключените договори за доставка на дървесина от 

Северозападното държавно предприятие. От компанията посочват, че 

в края на 2017г. все още има неиздължени количества по договор от 

2016г., а доставките на количествата за 2017г. в повечето от горските 

стопанства изобщо не са започнали. Освен това опитите да се закупи 

дървесина от свободния пазар също са били неуспешни поради 

голямото търсене.  

Софарма трейдинг АД [SO5] приключи месец ноември като 

реализира най-високите приходи от продажба на стоки от началото 

на годината, постигайки ръст от 11% на годишна база до 61.0 млн. лв., 

обявиха от компанията. Приходите на компанията за периода януари 

– ноември 2017г. възлизат на 606.1 млн. лв. спрямо 557.3 млн. лв. за 

същия период на 2016г. или това представлява ръст от 9% на 

годишна база, а печалбата преди данъци за 11-те месеца на 2017г. 

бележи ръст от 5% на годишна база до 14.7 млн. лв. Междувременно 

от компанията обявиха, че от 2018г. Софарма трейдинг АД ще поеме 

пазарното разпределение на продуктите, отпускани по лекарско 

предписание на Софарма АД в България. 

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ [5BU] е подписало 

окончателни договори за продажба на два от регулираните си 

имотите в Младост IV в гр. София с обща площ 13 471 кв. м., съобщиха 

от дружеството. Общата сума платена от купувача по двете сделки е в 

размер на 3.4 млн. евро или по 250 евро/кв. м. След продажбите 

Дружеството остава собственик на 16 018 кв. м., от които 8 045 кв. м в 

регулация, а останалите са зелени площи. 
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Монбат АД [5MB] отчете ръст на консолидираната печалба преди 

данъци от 4.4% на годишна база до 31.1 млн. лв. за първите 11 месеца на 

2017г., обяви компанията. Консолидираните нетни приходи от продажби 

нарастват с 27.9% на годишна база до 300.7 млн. лв. за първите 11 месеца 

на годината, като само за месец ноември реализираните консолидирани 

приходи възлизат на 34.4 млн. лв., което представлява ръст от 19.7% на 

годишна база.  Консолидираната брутна оперативна печалба (EBITDA) 

реализирана за първите 11 месеца на годината възлиза на 46.2 млн. лв., 

което представлява увеличение от 4.5% на годишна база. 

Междувременно в началото на месеца беше даден и старт на публичното 

предлагане на конвертируеми облигации на Монбат АД. 

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

намалял с 404 дка през ноември, е видно от месечния бюлетин на 

дружеството. Фондът е купил 550 дка земи при средна цена от 810 

лв./дка през месеца, а е продал 146 дка. От началото на годината са 

продадени 9 245 дка при средна продажна цена от 1 210 лв./дка и са 

договорени за продажба на разсрочено плащане 5 402 дка при средна 

цена от 1 450 лв./дка. Към края на ноември АДСИЦ-ът притежава 219 500 

дка земеделска земя (при средна цена на портфейла от 483 лв./дка) и 139 

дка градска земя. 

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

11.0 млн. лв., с което продажбите за първите 11 месеца на годината се 

увеличават с 18.1% на годишна база и достигат 103.6 млн. лв. Компанията 

очаква приходи в размер на 6.8 млн. лв. за декември, с което продажбите 

за 2017г. ще отбележат ръст от 18.0% на годишна база до 110.4 млн. лв.  

Увеличението на капитала на Еврохолд България АД [4EH] 

приключи успешно като бяха записани и платени 89.7% от предложените 

нови акции в размер на 47.0 млн. лв. Общо капиталът на компанията е 

увеличен от 161.3 млн. лв. на 197.5 млн. лв.  



ООН прогнозира ръст на икономиката на България от 3.6% за 2017г. и 

2018г., показват данните от последния доклад на институцията. По 

отношение на безработицата, ООН очаква тя да възлезе на 6.2% за 2017г. 

и да намалее до 5.9% през 2018г. Освен това в доклада си, институцията 

определя България като страна с развита икономика, макар и да не се 

нарежда все още сред страните с най-високи доходи. 

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши 

дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна 

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

Министерството на финансите. Рейтингът е подкрепен от подобрената 

оценка на страната по отношение на външните финанси като 

представянето на България по този показател надхвърля средните 

стандарти за категорията „ВВВ“. Вторият фактор с висок принос към 

оценката на рейтинговата агенция е свързан със засилването на 

външните буфери на страната. Външните резерви представляват 49.7% от 

БВП, а коефициентът на външна ликвидност е оценен на 215% към края 

на 2016 г., които осигуряват адекватно покритие за поддържане на 

режима на валутен борд. 

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings също повиши 

дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в 

чуждестранна и местна валута до „ВВВ-/А-3“ от „ВВ+/В“. Повишената 

оценка отразява засилването на външната позиция на страната, 

обусловена от продължителната експанзия на износа и нарастването на 

спестяванията. Публичните финанси също са оценени като стабилни и 

защитаващи валутния режим. 

Инфлацията в България за 2017г., представена чрез средногодишната 

промяна на ХИПЦ, възлиза на 1.2%, това показват данните на Евростат за 

2017г. За сравнение за 2016г. беше отчетена дефлация в размер на 1.3%. 

Въпреки това, отчетената инфлация в България за 2017г. остава под 
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средната инфлация за ЕС и еврозоната, която възлиза на 1.7% и 1.5%, 

съответно. 

По предварителни данни на Министерството на финансите, 

салдото по консолидираната фискална програма на касова основа за 

2017г. се очаква да е положително в размер на 798.6 млн. лв. или 0.8% 

от прогнозния БВП на страната за годината. Приходите по 

консолидираната фискална програма за 2017г. се очаква да бъдат в 

размер на 35.2 млрд. лв., което представлява ръст от 3.7% на годишна 

база. Ръстът се дължи основно на по‐високите данъчни и неданъчни 

приходи. Разходите по консолидираната фискална програма се очаква 

да възлязат на 34.4 млрд. лв., което ще бъде увеличение от 6.0% на 

годишна база.  

Показатели 2014 2015 2016 2017 

БВП, млрд. лв. 83.6 88.6 94.1 27.0 

БВП, реален ръст, % 1.3% 3.6% 3.9% 3.9% 

Инфлация, % -1.4% -0.1% -0.8% 2.8% 

Безработица, % 10.7% 10% 8.0% 7.1% 

Фискален баланс, % БВП -5.8% -2.1% 0.0% 0.9% 

Брутен публичен дълг, % БВП 27% 26.7% 29.5% 25.1% 

Брутен външен дълг, % БВП 92.1% 77.2% 73.1% 63.8% 

Текуща сметка, % БВП 0.9% 1.4% 5.4% 4.9% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 3.1% 3.6% 1.4% 1.7% 

Основен лихвен процент, % 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 

* Официални данни на БНБ: за БВП - за Q3'2017.; инфлация и безработица - към декември 
2017г.; фискален баланс и брутен публичен дълг за Q3'2017; брутен външен дълг, към 
10.2017г., текуща сметка и преки инвестиции в България към 11.2017г., ОЛП - към 01.2018.  
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BGBX 40 

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

Еврохолд България АД 4EH +11.8% Свилоза АД 3MZ -14.5% 

Трейс груп холд АД T57 +7.5% Юрий Гагарин АД 4PX -10.9% 

Химимпорт АД 6C4 +6.5% Монбат АД 5MB -6.8% 

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 AGR агробизнес 81 600 12.00 -4.0% ▼ 2.6% ▲ 106.8 9.1 0.8 0.5 13.2 1.3

Адванс Терафонд АДСИЦ ATERA АДСИЦ 187 159 2.20 -0.5% ▼ 5.2% ▲ 725.5 15.2 0.8 5.4 13.4 4.8

Актив Пропъртис АДСИЦ AKTIV АДСИЦ 12 494 5.70 -1.2% ▼ 87.9% ▲ 46.4 neg. 1.1 53.3 -96.1 61.3

Албена  АД ALB туризъм 268 745 63.49 3.9% ▲ 3.3% ▲ 248.5 16.8 0.6 2.2 12.3 2.7

Алкомет АД ALUM индустр. стоки 257 985 14.37 -1.6% ▼ -1.2% ▼ 5.0 13.1 1.5 0.7 9.1 1.0

Алтерко АД A4L технологии 31 485 2.10 -6.2% ▼ -10.4% ▼ 152.0 39.6 1.3 0.8 17.7 0.8

Билборд АД BOARD услуги 6 450 0.43 -6.5% ▼ -26.1% ▼ 4.4 13.6 0.3 0.2 5.3 0.2

Булгартабак-холдинг АД BTH холдинги 243 111 33.00 -7.0% ▼ -17.3% ▼ 54.5 14.8 0.8 0.4 5.7 0.5

Булленд инвестмънтс АДСИЦ LAND АДСИЦ 15 008 1.00 17.8% ▲ 19.0% ▲ 70.4 neg. 0.9 - -20.2 -

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 33 317 5.06 6.5% ▲ 76.3% ▲ 202.8 126.7 3.3 14.2 203.1 13.5

Доверие Обединен Холдинг АД DOVUHL холдинги 39 346 2.10 0.5% ▲ 82.9% ▲ 3 819.6 neg. 0.6 0.3 25.7 0.6

Еврохолд България АД EUBG холдинги 233 504 1.47 11.7% ▲ 125.7% ▲ 2 998.1 191.1 2.5 0.3 53.4 0.5

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 25 140 1.33 -3.6% ▼ -4.9% ▼ 228.8 12.6 1.2  -  -  -

ЕМКА АД EMKA индустр. стоки 71 830 3.34 1.5% ▲ 59.0% ▲ 139.4 25.1 1.9 0.8 10.5 0.7

Зърнени Храни България АД ZHBG търговия 71 220 0.36 7.4% ▲ -6.7% ▼ 64.7 neg. 0.3 0.7 9.9 1.3

Индустриален Капитал Холдинг АД HIKA холдинги 51 617 3.32 -1.4% ▼ -24.1% ▼ 38.1 13.1 1.1 0.2 0.9 0.1

Индустриален Холдинг България АД IHLBL холдинги 72 538 0.95 1.6% ▲ -7.1% ▼ 435.9 neg. 0.3 0.8 8.2 2.0

Корадо България АД LACH потреб. стоки 90 208 6.85 -0.4% ▼ 94.6% ▲ 104.1 21.6 2.5 2.2 16.3 2.2

М+С хидравлик АД MCH машиностр. 315 389 8.08 1.0% ▲ 21.5% ▲ 1 331.1 23.0 4.5 3.1 13.4 2.9

Монбат АД MONBAT индустр. стоки 396 713 10.18 -7.9% ▼ 5.3% ▲ 225.8 12.9 1.9 1.2 10.0 1.6

Неохим АД NEOH химия 142 230 55.00 -1.7% ▼ -7.7% ▼ 31.7 9.3 1.3 0.6 3.8 0.6

Проучване и добив на нефт и газ GAZ индустр. стоки 86 819 7.10 0.1% ▲ -15.5% ▼ 6.9 29.7 0.9 2.2 11.4 2.3

Свилоза АД SVIL индустр. стоки 127 655 4.02 -14.5% ▼ 54.6% ▲ 124.9 6.3 1.1 1.1 4.7 1.1

Синергон Холдинг АД PETHL холдинги 23 885 1.30 -2.2% ▼ 7.1% ▲ 29.0 neg. 0.1 0.1 13.0 0.3

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 64 259 1.09 2.3% ▲ -8.5% ▼ 598.5 24.5 0.8 1.3 4.5 1.3

Софарма АД SFARM фармацевтика 554 075 4.28 0.1% ▲ 43.8% ▲ 58 153.4 10.7 1.2 0.6 8.8 0.8

Софарма имоти АДСИЦ SFI АДСИЦ 127 725 6.55 0.0% - 21.7% ▲ 350.4 162.7 2.5 12.0 21.6 14.1

Софарма трейдинг АД SFTRD търговия 251 690 7.65 -0.7% ▼ 21.4% ▲ 784.0 23.6 4.1 0.4 24.8 0.5

Спарки елтос АД ELTOS индустр. стоки 10 796 0.27 -1.1% ▼ -37.9% ▼ 1.9 neg. 0.3 0.5 -9.2 4.3

Стара планина Холд АД CENHL холдинги 166 838 8.01 0.1% ▲ 23.4% ▲ 524.5 21.6 1.8 0.8 4.3 0.7

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД FIB банки 622 160 5.66 6.7% ▲ 68.8% ▲ 1 364.1 6.5 0.7  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД CCB банки 187 949 1.66 -3.4% ▼ 8.6% ▲ 215.7 7.8 0.4  -  -  -

Трейс груп холд АД TRACE инфраструктура 110 115 4.55 7.1% ▲ -13.5% ▼ 138.1 neg. 1.2 0.4 114.2 0.4

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ FPP АДСИЦ 21 412 0.65 -6.4% ▼ -25.3% ▼ 18.0 neg. 0.4 5.8 246.3 8.4

Фонд за недвижими имоти България АД BREF АДСИЦ 44 816 2.22 2.0% ▲ -1.9% ▼ 242.6 8.0 0.6 5.4 7.8 5.5

Хидравлични елементи и системи АД HES машиностр. 94 463 5.19 -4.7% ▼ 21.7% ▲ 27.4 22.4 2.9 1.8 12.1 1.7

Химимпорт АД CHIM холдинги 406 536 1.79 5.1% ▲ 7.1% ▲ 5 238.3 7.8 0.3 0.8 -5.7 2.0

Холдинг Варна АД HVAR холдинги 182 893 34.93 7.1% ▲ 5.9% ▲ 71.2 256.5 1.2 3.0 50.0 5.9

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 522 488 271.00 -0.4% ▼ 56.4% ▲ 71.7 14.5 0.9 1.2 5.7 1.3

Юрий Гагарин АД GAGBT индустр. стоки 33 473 33.34 -10.9% ▼ -6.5% ▼ 789.3 5.2 0.4 0.3 3.1 0.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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