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  Пулсът на пазара 

През септември инвеститорите на Българска фондова борса останаха 
активни, въпреки рекордния по оборот август:  

Оборотът на регулиран пазар през септември намаля с 70% на 

месечна база до 47.2 млн. лв., но на годишна база е отчетено почти 

трикратно увеличение или ръст от 179%;  

През месеца бяха сключени над 8 600 сделки, което е ръст от над 

57% на годишна база; 

Пазарната капитализация достигна 9.5 млрд. лв. (9.9% от БВП) 

спрямо 7.1 млрд лв. през септември 2016г.; 

SOFIX изтри 2.4% от стойността си през септевмри като се 

понижи под нивото от 700 пункта за първи път от края на юни 

месец 2017г. Въпреки спада, индексът отчита печалба от началото на 

година от 17.3%; 

От всички индекси на БФБ единствено BGTR 30 приключи месеца 

на зелена територия, добавяйки 0.6% към стойността си, което го 

превръща в най-добре представящият се индекс на БФБ от 

началото на годината с печалба от 21.8%; 

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

000 лв. бяха: Зенит инвестмънт холдинг АД [5Z2] (+161.0%), ЧЕЗ 

разпределение България АД [3CZ] (+18.1%) и Еврохолд България 

АД [4EH] (+11.7%); 

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

за месеца са тези на: Сила холдинг АД [6S5] (-19.0%), Соларпро 

холдинг АД [0S8] (-12.5%) и Софарма трейдинг АД [SO5] (-7.8%); 

Лидери по изтъргуван оборот за месеца бяха акциите на: 

Инвестиционна компания Галата АД [GTH] – 6.9 млн. лв., Софарма 

АД [3JR] – 5.5 млн. лв., ТК-ХОЛД АД [T24] – 2.7 млн. лв., Сирма груп 

холдинг АД [SKK] – 2.5 млн. лв. и Еврохолд България АД [4EH] – 2.5 

млн. лв. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 688.11 -2.46% 17.34% 

BGBX 40 134.34 -0.38% 20.70% 

BG REIT 114.88 -0.39% 6.26% 

BGTR 30 559.26 0.58% 21.79% 

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

13.89 0.79 10.5% 3 737 16.5 

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

Оборот акции (хил. ) 38 881 19 880 

Оборот облигации (хил. ) 7 016 3 587 

Други инструменти (хил.) 1 268 648 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 47 165 24 115 

ОТС пазар (хил.) 89 909 45 970 

Пазарна капитализация (млн.) 9 517 4 866 

Пазарна капитализация/БВП 9.9% 
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Консолидираните приходите за първите 8 месеца на 

годината се увеличават с 27.3% на годишна база, достигайки 

196.1 млн. лв. Само за август е отчетен спад от 1.6% на годишна 

база на консолидираните продажби, които възлизат на 22.2 млн. 

лв. Консолидираната печалба преди данъци за първите 8 

месеца се увеличава с 5.4% на годишна база до 20.5 млн. лв. 

 

Акция на фокус | Монбат АД [5MB] Брой акции, в хил. 38 989 P/S, ttm 1.4 

Цена на акция* 11.20 P/E, ttm 15.0 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 436 677 P/B, mrq 2.2 

Активи, в хил. лв. 343 925 ROA, ttm 9.8% 

Лихвоносен дълг/Капитал 51.8% ROE, ttm 15.0% 
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придобиването на чуждестранни компании и навлизане на нови пазари като 

Африка, Украйна и Русия. 

От Монбат обявиха, че ще придобият лицензираният рециклиращ завод на 

Piombifera Italiana S.p.A. в Бреша, Италия като за целта е създадено ново 

италианско дружество Monbat Italy S.p.A. Италианската компания е сред 3-те 

най-големи рециклиращи мощности за батерии в страната с капацитет 70 

000 тона годишно. 

От компанията планират да придобият и ASSAD, Тунис като обявиха, че са 

в процес на дю дилиджънс, който се очаква да приключи ноември 2017г. 

ASSAD произвежда оловни батерии като притежава производствени 

мощности в Тунис и Алжир с капацитет 1.5 млн. батерии и има още 12 

филиала в Африка. Също така разполага и с рециклиращи мощности в Тунис. 

Монбат ще финансират част от инвестиционната си програма с публична 

емисия на конвертируеми облигации в размер на до 30 млн. евро. Срокът 

на облигациите ще бъде 7 години. Номиналната и емисионна стойност на 

всяка облигация е 1 000 евро. Лихвеният процент е 6-месечен EURIBOR + 300 

базисни точки, но не по-малко от 3% на годишна база. Заемът ще се погасява 

на 3 вноски в края на 5-тата, 6-тата и 7-та година съответно по 20%, 30% и 

50% от съществуващия номинал на емисията. Лихвените плащания са на 

всеки 6 месеца. Опцията за конвертиране ще може да бъде упражнена на 48-

ия, 66—ия и 78-ия месец от срока на емисията. Облигационния заем ще се 

счита за сключен ако бъдат събрани минимум 15 млн. евро. Проспектът за 

публичното предлагане на облигациите все още очаква одобрение от КФН. 

 

* Цена на затваряне към 29.9.2017г. 
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Консолидирани приходи и печалби на месечна 
база от началото на 2017г. (в хил. лв.) 

Приходи EBITDA Печалба преди данъци 

В края на месеца от компанията организираха среща с 

инвеститории и медии, на която представиха плановете си за 

развите в следващите 5г., а именно: поддържане на 

органичен ръст, разширяване на мащаба на производството, 

нишова диверсификация в рециклиращия бизнес и фокус 

върху продуктовата диверсификация в литиво- йонните 

батерии.  

Очакванията на менидмънта са, че до 2021г. приходите ще 

се удвоят, а EBITDA  ще се утрои, достигайки 69.8 млн. евро 

през 2021г. като най-голям принос ще има увеличения мащаб на 

бизнеса, който от Монбат планират да постигнат чрез 

Източник: Месечният бюлетин на Монбат АД 



Софарма АД [3JR] обяви, че приходите от продажби за първите 9 

месеца на годината се увеличават с 16% на годишна база, основно 

поради 25% ръст на годишна база на износа. Продажбите на 

вътрешен пазар се увеличават с 2% на годишна база. След вливането 

на Медика АД приходите от продажби за периода от началото на 

годината се увеличават с 25% в т. ч. 29% ръст на продажбите за износ 

и 19% ръст на продажбите за вътрешен пазар.  

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

отчитат ръст от 10% на годишна база до 57.517 млн. лв. за август. За 

първите 8 месеца на 2017г. приходите с натрупване възлизат на 

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

база. Печалбата преди данъци за 8-те месеца бележи ръст от 5% на 

годишна база до 10.257 млн. лв. 

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

8.948 млн. лв., което представлява ръст от 21% на годишна база, така 

продажбите за първите 8 месеца на годината се увеличават с 11% на 

годишна база и достигат 71.842 млн. лв. Печалбата преди данъци за 

август се увеличава с 29% на годишна база до 1.098 млн. лв., с което 

печалбата преди данъци за първите 8 месеца на годината възлиза на 

11.081 млн. лв., което представлява ръст от 5% на годишна база. 

Компанията прогнозира приходи от продажби в размер на 9.840 млн. 

лв. за септември и очаква продажбите за първите 9 месеца на 

годината да се увеличат с 13.5% на годишна база до 81.682 млн. лв. 

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

месец август се увеличават с 16.7% на годишна база до 15.462 млн. лв., 

обяви дружеството. Консолидираните приходите за първите 8 месеца 

на годината нарастват с 11.0% на годишна база до 142.090 млн. лв. 

Холдингът очаква консолидираните продажби да достигнат 160.254. 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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млн. лв. за първите 9 месеца на 2017г., което ще бъде увеличение от 

11.8% на годишна база.  

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

е увеличил със 158 дка през август, е видно от месечния бюлетин на 

дружеството. Фондът е купил 190 дка земи при средна цена от 859 

лв./дка и е продал 32 дка. От началото на годината са продадени 14 397 

дка при средна цена от 1 450 лв./дка като 5 169 дка са договорени за 

продажба на разсрочено плащане. Към края на август АДСИЦ‐ът 

притежава 218 019 дка земеделска земя (вкл. земите продадени на 

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

портфейла от 481 лв./дка и 139 дка градска земя. Средната рента за 

стопанската 2016 – 2017 година по нови договори е 39.08 лв./дка. 

Очакваните приходи са 6.38 млн. лв., от които авансово са събрани 46.4%.  

Акционерите на Свилоза АД [3MZ] са одобрили предложението на 

мениджмънта за създаване на съвместно акционерно дружество с 

индийската „Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитид“ на извънредно общо 

събрание, проведено през септември. Предметът на дейност на 

дружеството ще бъде производство и реализация на микрокристална 

целулоза. Капиталът на новата компания ще бъде 25 млн. евро като 

Свилоза АД ще участва с парична вноска от 12.5 млн. евро или 50%. 

Производството ще се извършва в България на площадката на Свилоза 

АД като очакваният капацитет е около 10 хил. тона микрокристална 

целулоза годишно. Компанията ще се стреми към максимално високо 

качество и ще се бори да навлезе на високия ценови сегмент на пазара. 

Новото производство има за цел да увеличи конкурентоспособността и 

рентабилността на Свилоза. 



Националният статистически институт (НСИ) ревизира 

икономическия растеж на България за 2016г. нагоре до 3.9% спрямо 3.4% 

обявени по-рано, това показаха коригираните данни на националната 

статистика. Така БВП на страната ни за 2016г. възлиза на 94.1 млрд. лв. От 

данните се вижда, че двигатели на икономическия растеж остават 

износът и потреблението. Ръстът на износа е коригиран на 8.1% на 

годишна база спрямо предварително обявените 5.7%, а крайното 

потребление се увеличава с 3.3% на годишна база.  

 Инфлацията в България през август се ускорява леко до 0.7% спрямо 

0.6% през юли, но остава под равнищата на инфлация за Европейския 

съюз и еврозоната, това показват данните на Евростат. Годишната 

инфлацията в Европейския съюз също се ускорява през август до 1.7% 

спрямо 1.5% през юли. Годишната инфлацията в еврозоната отчита 

ускорение до 1.5% през август спрямо 1.3% месец по-рано.  

Нетната печалба за дружествата по общо застраховане за първите 6 

месеца на годината бележи ръст от 26.6% на годишна база до 49.454 млн. 

лв., показа данните на КФН. Брутният премиен приход, реализиран от 

дружествата по общо застраховане за 6-месечието възлиза на 901.221 млн. 

лв. спрямо 802.847 млн. лв., което представлява ръст от 12.3% на годишна 

база. Най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, 

заемат автомобилните застраховки  - 70%, следвани от имуществените 

застраховки  – 17%. Активите на общозастрахователните дружества се 

увеличават с 34.0% от началото на годината и възлизат на 3.160 млрд. лв. 

към края на юни 2017г. Нетната печалба на животозастрахователните 

дружества за януари – юни 2017г. намалява с 39.6% на годишна база до 

13.928 млн. лв., показаха данните на КФН. Реализираният премиен приход 

за 6-месечието се увеличава с 2.8% на годишна база до 236.345 млн. лв. 

Активите на животозастрахователите се увеличават с 5.9% от началото на 

годината до 1.695 млрд. лв. в края на юни. 

Новини от месеца | Икономика и Политика 

Безработицата в България през август остава без промяна на 

месечна база на ниво от 6.2%, което е доста под средното равнище на 

безработица за целия Европейски съюз, според сезонно изгладените 

данни на Евростат. Нивото на безработица в Европейския съюз 

намалява с 0.1 процентни пункта до 7.6% през август спрямо юли, 

което е най-ниското ниво от 2008г. На годишна база е отчетено 

намаление от 0.9 процентни пункта. За сравнение безработица в 

еврозоната остава значително по-висока през август без месечна 

промяна на ниво от 9.1%.  

Министерството на финансите очаква ръст на БВП през тази 

година между 3.9% и 4%, това стана ясно от изказване на финансовия 

министър. По думите му от ведомството очакват бюджетния излишък 

през септември да възлезе на 2.38 млрд. лв. Прогнозата за цялата 

2017г. е, че ще бъде отчетен бюджетен дефицит под 1.4% от БВП като 

не се очаква необходимост от актуализация на държавния бюджет. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

БВП, млрд. лв. 83.6 88.6 94.1 24.1 

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

Инфлация, % -1.4% -0.1% -0.8% 1.4% 

Безработица, % 10.7% 10% 8.0% 6.7% 

Фискален баланс, % БВП -5.8% -2.1% 0.0% 0.8% 

Брутен публичен дълг, % БВП 27% 26.7% 29.5% 27.2% 

Брутен външен дълг, % БВП 92.1% 77.2% 73.1% 66.0% 

Текуща сметка, % БВП 0.9% 1.4% 5.4% 3.1% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 3.1% 3.6% 1.4% 0.9% 

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

* Официални данни на БНБ: за БВП - за Q2'2017.; инфлация и безработица - към август 
2017г.; фискален баланс и брутен публичен дълг за Q1'2017; брутен външен дълг, текуща 
сметка и преки инвестиции в България към 07.2017г., ОЛП - към 10.2017.  
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BGBX 40 

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

Зенит инвестмънт холдинг АД 5Z2 +161.0% Сила холдинг АД 6S5 -19.0% 

ЧЕЗ разпределение България АД 3CZ +18.1% Соларпро холдинг АД 0S8 -12.5% 

Еврохолд България АД 4EH +11.7% Софарма трейдинг АД SO5 -7.8% 

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 A72 агробизнес 85 340 12.55 0.3% ▲ 7.3% ▲ 250.7 11.3 0.9 0.5 14.5 1.4

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 188 519 2.22 -2.2% ▼ 6.0% ▲ 2 718.0 17.2 0.9 5.3 15.8 4.8

Актив Пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 11 245 5.13 -2.1% ▼ 69.1% ▲ 106.4 neg. 0.5 24.3 -47.7 30.0

Албена  АД 6AB туризъм 264 809 62.56 -2.2% ▼ 1.8% ▲ 694.6 18.9 0.6 2.4 14.3 3.0

Алкомет АД 6AM индустр. стоки 285 453 15.90 2.6% ▲ 9.3% ▲ 133.8 12.8 1.7 0.8 9.0 1.1

Алтерко АД A4L технологии 33 330 2.22 -3.4% ▼ -5.1% ▼ 49.5 23.7 1.4 1.0 16.3 0.9

Билборд АД 5BP услуги 8 085 0.54 -2.9% ▼ -7.4% ▼ 2.8 15.4 0.4 0.2 5.8 0.2

Булгартабак-холдинг АД 57B холдинги 265 212 36.00 -6.0% ▼ -9.8% ▼ 33.6 21.3 0.9 0.5 7.1 0.5

Булленд инвестмънтс АДСИЦ 5BD АДСИЦ 12 322 0.82 -5.6% ▼ -2.3% ▼ 2.5 neg. 0.7 - -19.8 -

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 31 862 4.84 -5.9% ▼ 68.6% ▲ 157.0 97.7 3.2 13.6 132.0 12.9

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 45 903 2.45 -4.7% ▼ 113.4% ▲ 79.6 29.3 0.6 0.3 8.8 0.4

Еврохолд България АД 4EH холдинги 209 841 1.39 11.7% ▲ 112.1% ▲ 246.1 neg. 2.1 0.2 94.6 0.4

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 26 141 1.38 -2.6% ▼ -1.1% ▼ 100.2 14.4 1.3  -  -  -

ЕМКА АД 57E индустр. стоки 67 335 3.13 1.0% ▲ 49.1% ▲ 79.6 21.8 1.8 0.7 9.2 0.7

ЗД Евро инс АД 5IC застраховане 17 541 1.07 -11.7% ▼ 36.5% ▲ 99.8 32.8 1.8 - - -

Зърнени Храни България АД T43 търговия 74 351 0.38 -5.0% ▼ -2.6% ▼ 82.3 104.7 0.3 0.7 9.4 1.3

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 55 365 3.56 2.6% ▲ -18.6% ▼ 57.2 14.4 1.3 0.3 0.8 0.1

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 78 889 1.03 -2.3% ▼ 1.1% ▲ 56.7 neg. 0.3 0.9 9.1 2.1

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 71 110 8.10 -8.5% ▼ 130.1% ▲ 38.5 5.5 0.7 0.6 4.4 0.6

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 318 200 8.15 2.0% ▲ 22.6% ▲ 76.2 24.8 4.8 3.3 13.9 3.0

Монбат АД 5MB индустр. стоки 436 677 11.20 0.2% ▲ 15.9% ▲ 540.5 15.0 2.2 1.4 10.8 1.7

Неохим АД 3NB химия 144 847 56.01 5.5% ▲ -6.0% ▼ 707.6 10.3 1.2 0.6 4.2 0.6

Проучване и добив на нефт и газ 4O1 индустр. стоки 92 933 7.60 12.9% ▲ -9.5% ▼ 1 249.5 32.6 0.9 2.3 11.3 2.4

Свилоза АД 3MZ индустр. стоки 149 217 4.70 3.6% ▲ 80.7% ▲ 40.5 9.9 1.3 1.3 7.0 1.4

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 23 500 1.28 4.9% ▲ 5.3% ▲ 24.9 neg. 0.1 0.1 13.3 0.3

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 66 089 1.12 -3.5% ▼ -5.9% ▼ 45.0 23.7 0.8 1.4 4.4 1.4

Софарма АД 3JR фармацевтика 561 068 4.36 -5.8% ▼ 46.1% ▲ 1 604.1 10.5 1.2 0.6 9.1 0.8

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 125 363 6.51 0.2% ▲ 20.9% ▲ 90.5 157.8 2.4 11.3 20.5 13.7

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 245 109 7.45 -7.8% ▼ 18.2% ▲ 51.7 21.8 4.0 0.4 23.7 0.5

Спарки елтос АД SL9 индустр. стоки 8 033 0.48 -12.7% ▼ 10.3% ▲ 43.4 neg. 0.5 0.4 -7.8 3.9

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 168 713 8.10 -3.6% ▼ 24.8% ▲ 226.5 20.8 1.9 0.9 4.0 0.7

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 594 000 5.40 1.5% ▲ 61.2% ▲ 508.5 16.0 0.7  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 202 772 1.79 -4.4% ▼ 17.1% ▲ 674.0 7.2 0.5  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 110 836 4.58 -6.4% ▼ -12.9% ▼ 192.9 neg. 1.2 0.4 -25.2 0.4

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 46 950 2.33 -2.1% ▼ 2.8% ▲ 186.2 9.0 0.7 6.0 8.8 6.2

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 99 248 5.46 -0.9% ▼ 27.9% ▲ 31.9 23.3 3.1 2.0 12.5 1.8

Химимпорт АД 6C4 холдинги 410 170 1.81 -4.0% ▼ 8.1% ▲ 2 778.1 7.1 0.3 0.8 -5.9 2.0

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 175 668 33.55 -2.8% ▼ 1.7% ▲ 29.7 900.9 1.1 3.3 41.8 6.7

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 539 618 279.89 18.1% ▲ 61.5% ▲ 805.1 16.4 0.9 1.2 5.4 1.3

Юрий Гагарин АД 4PX индустр. стоки 39 958 39.80 9.7% ▲ 11.6% ▲ 30.1 6.4 0.5 0.3 3.7 0.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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