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Ръст/спад на основните борсови индекси

SOFIX S&P 500 (свят) BET (Румъния)

BELEX (Сърбия) ATF (Гърция)

Пулсът на пазара 

❖ Оборотът на регулирания пазар за първото тримесечие 
на 2020 год.   намалява до 70.3 млн. лева или с 15.7 % на 
годишна база, на тримесечна база спрямо предходното 
тримесечие е отчетен ръст в оборота с 4 %; 

❖ В рамките на разглеждания период са сключени  20 487 

сделки, което е увеличение на годишна база с 56.65 %; 

❖ Пазарната капитализация се сви с 12.49 % до 7.63 млрд. 

лева или 6.43 % от БВП; 

❖ Всички индекси на БФБ приключиха тримесечието на 

червено. Най-слабо представяне записа SOFIX, който 

изтри 26.20 % от стойността, следван от широкия BGBX 40, 

който отчете спад от 19.35 %. Равно претегленият BGTR 30 

губи 15.73 %, а секторният BGREIT реализира намаление 

с 3.81 %; 

❖ Най-силно представителите се ликвидни акции за 

тримесечието са Неохим АД (3NB) с ръст от 36.84 %, Актив 

Пропъртис АДСИЦ (5АX) с ръст от 32.85 % и Родна Земя 

Холдинг (6R2) с ръст от 9.52 %; 

❖ Най-потърпевши от тримесечието бяха Първа 

Инвестиционна Банка (5F4) със спад от 50 %, Юрий 

Гагарин (4PX) със спад от 41.67 %, Сирма Груп Холдинг 

(SKK) със спад от 39.20 %. 

❖  

 

 

 

 

 

 

 

  
Стойност към 

31.03.2020 
Изменение от началото на 

годината 
SOFIX 419.35 -26.20% 

BG BX40 90.38 -19.35% 
BG TR30 436.89 -15.73% 
BG REIT 125.07 -3.81% 

                 Печеливши/губещи акции SOFIX 

 
Стара планина Холд АД 2.52%  

Холдинг Варна АД -5.47%  

Адванс Терафонд АДСИЦ -9.40%  

Централна кооперативна банка АД -36.60%  

Химимпорт АД -38.99%  

Първа Инвестиционна Банка АД -50.00%  
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ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БФБ 

Акция на фокус / Лавена АД (4L4) 

❖ Лавена АД реализира ръст на приходите от 32 % за 

първото тримесечие на 2020 година, за да достигнат 5.57 

млн. лв. на база на индивидуалния си отчет; 

❖ EBITDA се увеличава с 112 % до 1.25 млн. лв., а нетната 

печалба изживя ръст от 262 %, за да достигне 745 хил. лв.; 

❖ Нетната печалба на акция (EPS) расте за последните 12 

месеца от 9.6 стотинки за акция до 15.7 стотинки за 

акция; 

❖ Оперативният и нетен марж на печалба също бележат 

подобрение, с 8.84 % се увеличава първият,  а вторият 

расте с 8.7 %; 

❖ Компанията подобрява платежоспособността си – 

дългът към собствения капитал за първото тримесечие 

спада с 3 % до 35 %; 

❖ Ръстът в придобитите материали с 28 %, същевременният 

спад в готовата продукция с 4 % и увеличеното търсене 

на хигиенни продукти са потенциални сигнали за 

увеличение на очакваното търсене на продуктите на 

компанията и ръст в приходите й; 

❖ Компанията разшири в края на 2019 год. своята 

производствена и складова база в очакване на по-

голямо търсене. 

 

  Q1 2019 Q1 2020 

Рентабилност   
Приходи (хил. лв.) 4210 5574 

EBITDA (хил. лв.) 590 1249 

EBITDA марж 14.01% 22.41% 

Оперативна печалба (хил. лв.) 341 944 

Марж на оперативната печалба 8.10% 16.94% 

Нетна печалба (хил. лв.) 206 745 

Марж на нетната печалба 4.89% 13.37% 

Печалба на акция ttm 0.096 0.157 

ROE ttm 4.67% 7.29% 

ROA ttm 3.13% 5.16% 

Платежоспособност   
Лихвоносен дълг/СК 0.38 0.35 

Пасиви / СК 0.51 0.51 

Ликвидност   
Абсолютна ликвидност 0.66 0.22 

Ефективност   
Обръщаемост на активите ttm 0.58 0.59 

Пазарна цена  3.68 3.64 

Счетоводна стойност 2.07 2.19 

Активи (в хил. лв.) 27700 32775 

P/Е ttm 38.33 23.18 

P/S ttm 1.95 1.87 

 



   
                                 

 

4 
 

ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БФБ 

Победители от кризата ❖  

❖  Фармация 

Четири от компаниите-производители и дистрибутори на лекарства и средства за дезинфекция на БФБ публикуваха индивидуалните си отчети за първото 

тримесечие на 2020 година. Три от тях – Софарма Трейдинг (SO5), Чайкафарма (7TH), Лавена АД (4L4) реализират ръст в приходите между 17 и 32 процента 

за периода януари – март. Неприятната изненада е Софарма АД (3JR), чийто оборот се свива с около 4 % в резултат от  предварително планиран забавен темп 

на доставките през януари и февруари за Русия. Все пак е важно да се обърне внимание, че консолидираният отчет на групата все още не е публикуван, а тя 

обединява под себе си множество други фирми, специализиращи в продукция на медицински изделия и средства за предпазване. В допълнение компанията 

съобщи пред обществеността, че оборотът й за първото четиримесечие е изживял ръст от 5 %, давайки сигнал затова, че проблемът с доставките и 

сертифицирането на продукцията в Източна Европа вече е решен. Внимателен поглед и върху печалбите ни дава индикации, че скокът в приходите, постигнат 

от Чайкафарма (7TH), се оказва неустойчив. Дружеството отчита спад в нетната печалба от повече от 35 % в резултат от увеличени разходи за маркетинг и 

материали. Въпреки това, готовността на компанията за изграждане на нов трети завод близо до София е знак за оптимизма на мениджмънта по повод 

търговската ниша, в рамките на която Чайкафарма оперира. Отличниците са Софарма Трейдинг (SO5) и Лавена АД (4L4). Лидерът на българския пазар в 

търговията на едро в сектора фармация с регионално присъствие в Сърбия отчита 17 % ръст в оперативната и 5 % ръст в нетната печалба, което му позволява 

да запази и традиционно високия си дивидент от 30 стотинки и през 2020 год. Приятната изненада Лавена АД (4L4) капитализира върху увеличението на 

търсенето на хигиенни изделия и реализира висок скок на нетната печалба със забележителните 262 %. 

❖  Комунални услуги 

Добри новини дойдоха и от друг традиционно дефанзивен сектор – този на комуналните услуги. ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) и ЧЕЗ Разпределение 

АД (3CZ), които снабдяват с електроенергия около 40 % от територията на България, включително и столицата, отчетоха скок в приходите със съответно 29 % 

и 5 %, а нетните печалби стигнаха трицифрени процентни стойности. Все пак е важно да напомним, че около 30 % от оборота на електроразпределителните 

дружества идва от индустриални предприятия – факт, който към момента, не им се отразява, но е възможно със задълбочаването на икономическата криза 

да има определено негативно влияние върху резултатите им. От друга страна, на фондовата борса започна да се усеща и намаляването на цената на 

природния газ със задна дата като основният печеливш от този ход беше акцията на Неохим АД (3NB). Торовият завод очаква да получи обратно до 20 % от 

платените суми за горивото и разчита на сериозно намаление в разходната си структура, което би го извело на печалба за 2019 год. и първото тримесечие 

на 2020 год. въпреки спада с 19 % в приходите, който бе отчетен за периода януари – март 2020. 
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Победители от кризата 

❖ Акционерни дружества със специална инвестиционна цел 

 
Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти и земеделска земя с ниска експозиция към 

сектора на туризма, продължават да бъдат добра инвестиция във време на криза. Най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в 

България, Адванс Терафонд (6А6) реализира ръст в приходите си с 12.5 % и в нетната печалба с 11 % вследствие от успешна продажба на едно от дъщерните  

си дружества, учредено с непарична вноска – собственост върху терен в Стара Загора. Фонд за недвижими имоти България (5BU) също успява да увеличи 

оборота си с 6 % и нетната печалба с близо 8 %. Въпреки това, дружеството предупреди, че поради настъпилата пандемична обстановка в страната, ще се 

наложи да предвиди облекчения за наемателите си и да акумулира допълнително количество дълг, за да покрие нуждите за строежа на сградата на София 

Тех Парк. Към 31.03.2020 год. дългът представлява само 7 % от собствения капитал, а лихвеното покритие достига 197 %. Тези фактори не би трябвало да 

будят тревога у инвеститора за евентуална ликвидна криза в компанията. И двете дружества планират да постигнат дивидентна доходност от над 6 % през 

2020 год. 

 

❖  Спедиционна дейност 

 
Спиди АД (0SP) констатира със задоволство предимството на спедиционната индустрия, в която оперира – „наложените ограничителни мерки за 

придвижване от една страна доведе до спадане на икономическата активност, а от друга се увеличават поръчките онлайн и съответно, нашата роля 

в доставките“ четем в доклада им за дейността. Отчита се спад в поръчките на бизнес клиентите, която е наваксана от ентусиазма на физическите лица за 

онлайн шопинг. Компанията реализира ръст на приходите за тримесечието с 16 %. Нетната печалба се увеличава само с 2 % в резултат от увеличени разходи, 

свързани и с противовирусните предпазни мерки и консумативи, които компанията е трябвало до закупи. 
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Губещи от кризата 
 

❖  Туризъм  

Очакваните губещи са туризма и индустрията. Албена АД (6AB) реализира спад в приходите от 15 % през първото тримесечие и нетна загуба от над 7,8 млн. 

лева. Компанията не е представила до момента прогнози за икономическото си представяне за второто тримесечие. Важен фактор ще бъде възможността 

летният сезон все пак да се проведе и доколко чуждестранните посетители на курорта ще могат да бъда заменени с местни туристи. 

❖ Индустрия 

 
Четири представители на индустриалния сектор у нас – М+С Хидравлик (5MH), Корадо (4KH), Хидравлични елементи и системи – Ямбол (4HE), Елхим Искра 

(52E) записват спадове в приходите между 5 и 19 % като най-засегнато е производството на пазараджишкия производител на акумулатори – Елхим, който 

дори спря дейност през март и в началото на април. Компаниите са силно засегнати от блокирането на икономическия живот в Западна Европа и Русия, където 

се намират и голяма част от клиентите им. Въпреки това, към този момент, производството не е спряно, а Корадо АД (4КX) запази размера на дивидента си. 

В същото време Стара Планина Холд АД (5SR), която обединява под шапката си три от компаниите, представени по-горе, съобщи в писмо до обществеността 

спад в консолидираните си приходи от над 9 % с перспектива за намаление до минус 11.8 % за първите четири месеца на годината.  Холдингът формално 

увеличи дивидента си с 0.004 лв., което, обаче, е далеч от предходните ръстове с по 1 стотинка. Приятната „индустриална“ изненада се оказа Кораборемонтен 

завод Одесос АД (5ОDE), който реализира 103 % ръст в приходите и 2499 % ръст в нетната печалба за първото тримесечие. Компанията, от своя страна, 

побърза да опровергае оптимизма на инвеститорите като заяви „към датата на съставяне на настоящия документ вече са налице негативни последици 

от ограничителните мерки – отмяна или отлагане на вече планирани ремонти на кораби и временно спиране на работата на голяма част от персонала 

на дружеството поради липсата на работа, от една страна, и с цел запазване здравето на хората и недопускане на разпространение на вируса, от 

друга“. 

 

❖  Финансов сектор 

Финансовият сектор също изпитва затруднения, ако съдим по тримесечните резултати на Първа инвестиционна банка (5F4). Банката реализира спад от 3 % в 

приходите си, а също и при клиентските депозити, вземанията от банки и балансовото число. Вземанията от клиенти и счетоводната стойност на собствения 

капитал, от своя страна, бележат ръст, но и обезценката също. В резултат на това ПИБ отчита близо 41-процентов спад на нетната си печалба. Банката получи 

зелена светлина от Комисията по финансов надзор за увеличение на капитала си с 40 млн. нови акции на емисионна стойност от 5 лв. Условието за успех е 4 

млн. записани акции. Краят на търговията с правата е определен за 01.06.2020 год., а записването на акциите ще приключи на 25.06.2020 год.
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Икономика и политикa 

 
❖ Министерство на финансите очаква свиване на БВП за 2020 

год. поради ефекта от епидемиологичната обстановка с 3 % 

докато Европейската комисия прогнозира спад от 7.2 %; 

❖ Безработицата се очаква да се увеличи с 2 %, за да достигне 

6 на сто според Министерството на финансите. 

Международният валутен фонд залага увеличение до 8 %; 

❖ Месечната инфлация през март 2020 год. е минус 0.5 % 

спрямо февруари 2020 година. Годишната инфлация за 

същия месец спрямо март 2019 е 2.4 %. Наблюдава се 

забавяне на повишаването на ценовите нива вследствие от 

намаленото търсене и спадналата цена на някои стоки и 

природни ресурси като резултат от пандемията от 

коронавирус.  Очакваното годишно инфлационно ниво за 

страната от страна на Международния валутен фонд е 1 %; 

❖ Индексът на промишленото производство намалява през 

март 2020 год. с 6.9 % на годишна база като едни от малкото 

браншове, които бележа ръст са фармацията и хранително-

вкусовата промишленост; 

❖ Търговията на дребно и строителната продукция също 

отбелязват спадове със съответно с 14.6 и 14 %; 

❖ Търговията с фармацевтични и медицински стоки, 

козметика и тоалетни принадлежности нараства с 14.4 % на 

годишна база; 

 

 

 

 
*Данни за реален ръст на БВП: Министерство на финансите (-3%); Международен 

валутен фонд (-4%); Световна банка (-3.7 %); KBC Group (между -4 и -12 %); Fitch (-

5.1 %); Европейска комисия (-7.2 %); 

* Прогнози за инфлация: Международен валутен фонд (1%); Европейска комисия 

(1.1 %); 

* Прогнози за безработицата: Министерство на финансите (6%); Европейска 

комисия (7%); Международен валутен фонд (8%). 

 

❖ Международната рейтингова агенция Fitch Ratings 

потвърди ‘BBB’ рейтинга на България, но ревизира 

перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг в 

чуждестранна и местна валута от „положителна“ на 

„стабилна“. 

 

 

 

Основни показатели 2017 2018 2019 2020 (прогнози) 

БВП, реален ръст 3.2 3.4 3.1 между -3 и -12 % 

Инфлация, % 1.8 2.3 3.1 между 1 и 1.1 % 

Безработица, % 6.2 5.2 4.2 между 6 и 8 % 

Кредитна 
агенция 

Последна 
промяна 

Дългосрочен 
рейтинг Перспектива 

S&P 29.11.2019 BBB положителна 

Moody's 30.08.2019 Baa2 положителна 

Fitch 24.04.2020 BBB стабилна 
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Код Емитент Сектор Цена (лв)1 Изменение Капитализация P/E2 P/S P/B 
7TH Чайкафарма Висококачествените лекарства АД фармация 11.6 6.42% 953 520 000 359.33 26.57 10.05 
3JR Софарма АД-София фармация 2.84 -16.47% 382 826 033 3.83 0.27 0.62 
GR6 Градус АД-Стара Загора хранително-вкусова 1.425 -15.18% 347 142 412 21.16 2.14 1.13 
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София комунални услуги 174 -20.91% 335 472 000 16.52 0.96 0.57 
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София недвижими имоти 4 2.04% 275 919 032 398.73 36.2 2.38 
0SP Спиди АД-София спедиционни услуги 49.8 0.40% 267 805 426 14.7 1.22 4.67 
5V2 Холдинг Варна АД-Варна холдинг 38 -5.47% 246 464 086 98.6 2.94 1.32 
6C4 Химимпорт АД-София холдинг 0.97 -38.99% 232 456 879 3.56 0.02 0.18 
4EH Еврохолд България АД-София холдинг 1.14 -35.23% 225 179 184 36.55 0.13 1.25 
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък машиностроене 5.35 -10.83% 211 031 820 16.78 1.98 2.9 
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София банков 1.78 -50.00% 195 800 000 2.05 0.64 0.29 
SO5 Софарма трейдинг АД-София търговия 5.05 -10.62% 173 094 053 20.11 0.18 2.39 
5MB Монбат АД-София индустриални стоки 4.1 -36.43% 159 900 000 11.94 0.47 0.73 
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София АДСИЦ 1.59 -9.40% 135 325 045 44.55 5.94 0.64 
6R2 Родна Земя Холдинг АД-Добрич холдинг 2.3 9.52% 128 824 373 55.66 0.64 1.47 
6AB Албена АД-к.к. Албена туризъм 29.8 -29.05% 127 339 155 13.68 1.01 0.26 
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София АДСИЦ 5.8 -10.08% 124 212 382 17.49 10.82 2.07 
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София банков 0.97 -36.60% 123 316 071 3.26 0.7 0.25 
5SR Стара планина Холд АД-София холдинги 4.88 2.52% 102 480 000 15.14 0.46 1.04 
6AM Алкомет АД-Шумен индустриални стоки 5.1 -30.61% 91 560 091 9.69 0.26 0.41 
4ID Индустриален Холдинг България АД-София холдинги 0.75 -26.47% 80 550 482 10.81 0.74 0.27 
4KX Корадо-България АД-Стражица потребителски стоки 5.15 -17.60% 67 818 362 16.22 1.63 3.33 

5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София холдинг 3.5 -17.84% 65 576 347 0.38 0.19 0.27 
3NB Неохим АД-Димитровград химия 23.4 36.84% 62 111 977 neg 0.28 0.9 
T57 Трейс груп холд АД-София инфраструктура 2.52 -36.68% 60 984 000 4.53 0.23 0.63 
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол машиностроене 3.3 -22.54% 60 039 382 14.52 1.04 1.53 
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София АДСИЦ 1.59 -19.70% 55 080 661 13.04 7.68 0.62 
A4L Алтерко АД-София технологии 3.04 -21.24% 45 600 000 6.45 1.08 1.51 
0EA Елана Агрокредит АД-София финансова институция 1.01 -10.62% 36 996 224 13.99 8.55 0.91 

5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна транспорт 63 -28.00% 36 958 446 6.03 0.9 0.63 
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна агробизнес 5.35 -26.71% 36 380 000 3.45 0.12 0.26 
4HS Холдинг Света София АД-София холдинг 3.62 -8.12% 35 984 215 19.38 2.09 0.84 

 
1 Цена на затваряне 31.03.2020 год. 
2 На консолидирана основа според последно публикуван финансов отчет към 30.04.2020 год. по данни на Българската фондова борса (БФБ) 
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ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БФБ 

BSO Българска фондова борса АД-София финанси 4.26 -11.98% 28 042 984 10.13 2.88 1.91 
T43 Зърнени Храни България АД-София търговия 0.142 -35.45% 27 783 761 7.51 0.36 0.13 
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София холдинг 1.45 -23.68% 23 003 589 7.71 0.09 0.42 
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София холдинг 0.38 -39.20% 22 556 997 6.31 0.41 0.27 
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив АДСИЦ 9.1 32.85% 19 947 300 20.51 1.42 0.87 
6S7 Синергон Холдинг АД-София холдинг 0.745 -19.02% 13 677 343 4.54 0.04 0.06 

6SOA София Комерс-Заложни къщи АД-София финанси 4.9 -24.62% 10 644 344 6.41 1.93 1.12 
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив опаковки 3.5 -41.67% 3 513 664 2.96 0.05 0.08 

 

 

Код Емитент Брутен дивидент 2018 Брутен дивидент 20193 Брутна дивидентна доходност 

3JR Софарма АД 0.000 0.120 0.04 

SO5 Софарма Трейдинг АД 0.300 0.300 0.06 

6А6 Адванс Терафонд АДСИЦ 0.047 0.1354 0.07 

5BU ФНИБ АДСИЦ 0.100 0.1245 0.07 

0SP Спиди АД 1.400 2.000 0.04 

5MH М + С Хидравлик АД 0.300 0.260 0.04 

52E Елхим Искра АД 0.016 0.000 0.00 

4KX Корадо АД 0.290 0.290 0.05 

4HE ХЕС - Ямбол АД 0.260 0.210 0.06 

5SR Стара планина холд АД 0.242 0.246 0.05 

5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 4.000 2.000 0.03 

GR6 Градус АД 0.100 0.044 0.03 
 

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 насто ящия документ или неговото съдържание. 

 
3 По данни от официални съобщения за свикване на ОСА и уведомления за дивидент  
4 По прогнозни данни на база на провизии, заделени за дивидент в одитирания отчет за 2019 год. 
5 По прогнозни данни на база на провизии, заделени за дивидент в одитирания отчет за 2019 год. 


