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  Пулсът на пазара 

Оборотът на регулиран пазар през март нарастна с 59.3%  до 

31.0 млн. лв. спрямо предходния месец, а на годишна база е отчетен 

ръст от 1.0%. През месеца бяха сключени 4 009 сделки, което е 

намаление от 15.0% спрямо февруари. Пазарната капитализация 

намаля с 4.9% на годишна база до 8.7 млрд. лв. (7.9% от БВП); 

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на зелено с изключение 

на основния индекс SOFIX и BGREIT. SOFIX изтри 0.3% от стойността 

си през март и така отчете загуба за първото тримесечие на 

годината в размер на 1.8%, което го превърна и в най-зле 

представящият се индекс от началото на годината на БФБ. Най-

добро представяне за първото тримесечие на годината записа 

BGTR 30, който отчете печалба от 2% от началото на годината; 

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

бяха акциите на: ТБ Централна кооперативна банка АД [4CF], които 

отчетоха спад от 11.8%, следвани от тези на Доверие обединен 

холдинг АД [5DOV] със загуба от 7.6% и тези на Индустриален 

холдинг България АД [4ID], които изтриха 6.5% от стойността си; 

Акциите на Доверие обединен холдинг АД [5DOV] се наредиха на 

трето място в нашата класация за най-слабо представилите се акции за 

третия месец на годината с оборот над 100 хил. лв. Първото място 

заеха книжата на Неохим АД [3NB], които поевтиняха с 14.5%. На 

второ място бяха акциите на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД 

[3NJ], които отчетоха спад от 11.5% за март; 

 Акциите на Момина крепост АД [5MR] добавиха 56.4% към 

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

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

лв. за месеца. Второто място заеха книжата на Еврохолд България АД 

[4EH], които поскъпнаха с 20.0% за месеца, а третото място беше за 

акциите на Слънце Стара Загора-табак АД [3JO] с ръст от 19.0% през 

март. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 583.87 -0.26% -1.78% 

BGBX 40 116.27   0.12%   0.31% 

BG REIT 120.89   -0.21%   -0.36% 

BGTR 30 506.04    0.00%    1.99% 

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

8.5 0.69 22.6% 3 341 5.6 

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

Оборот акции (хил. ) 29 988 15 333 

Оборот облигации (хил. ) 412 211 

Други инструменти (хил.) 580 297 

Държавни ценни книжа (хил.) 0 0 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 30 980 15 840 

Пазарна капитализация (млн.) 8 719 4 458 

Пазарна капитализация/БВП 7.9% 7.8% 
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Корадо – България АД завърши 2018г. с 10.0% ръст на 

годишна база на нетната печалба, която възлиза на 5.3 млн. 

лв., това показа одитираният отчет на компанията за 2018г.; 

Нетният марж се разширява до 11.9% спрямо 11.2% за 

2017г., а печалбата на една акция (EPS) намалява до 0.40 лв. 

спрямо 0.45 лв. година по-рано; 

Приходите от за цялата 2018г. се увеличават с 3.3% на 

годишна база до 44.0 млн. лв., въпреки че продажбите в обем 

намаляват с 2% на годишна база. Водещите пазари остават 

Чехия, Румъния и Украйна; 

Продажбите в Чехия са водещи и формират 70% от 

приходите от продажби. За 2018г. те се увеличават с 12.0% на 

годишна база до 30.4 млн. лв. Износът към Румъния отчита 

спад от 9.6% на годишна база до 6.2 млн. лв. като формира над 

14% от продажбите. Приходите от България бележат спад от 

29.7% на годишна база до 1.1 млн. лв. за 2018г.; 

Акция на фокус | Корадо - България АД [4KX] 

Брой акции, в хил. * 13 169 P/S, ttm 2.1 

Цена на акция** 7.10 P/E, ttm 17.8 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 93 500 P/B, mrq 4.5 

Активи, в хил. лв. 30 848 ROA, ttm 18.6% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 19.2% ROE, ttm 26.0% 
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Оперативните разходи се увеличават по-бавно от приходите, с 2.3% на 

годишна база до 38.1 млн. лв. основно поради увеличение на разходи за 

персонал и материали. В резултат оперативната печалба (EBIT) нараства с 

9.9% на годишна база до 6.0 млн. лв., а оперативния марж се разширява до 

13.5% от 12.7% за 2017г. 

В края на март мениджмънтът на проведе среща с инвеститорите, на която 

коментираха резултатите за 2018г., както и плановете за 2019г. Основните 

цели, които си поставя мениджмънта за 2019г. са навлизането на руския 

пазар и включването на акциите на дружеството в основния индекс 

SOFIX. По думите на изпълнителния директор износът за Русия вече е 

започнал, след като компанията е преминала през трудна процедура по 

сертифициране. Освен това се обмислят и нови инвестиции, свързани с 

„производството на високотехнологични продукти, които биха 

изтласкали Корадо България в една по-технологично развита позиция 

на пазара“. По тази причина се бави и обявеното преди 2г. Изграждане на 

нов бояджийски цех към завода в Стражица.  

Междувременно на 15.05.2018г. ще се проведе годишното общо 

събрание на акционерите, на което те ще гласуват за разпределяне на 

брутен дивидент от 0.19 лв./акция или общо 2.5 млн. лв. При последна 

пазарна цена от 7.10 лв./акция, това носи 2.7% дивидентна доходност. 

Припомняме, че октомври 2018г. компанията разпредли 6-месечен брутен 

дивидент в размер на 0.10 лв./акция, който беше изплатен до края на 

февруари 2019г. Така общо брутният размер на дивиднета, който ще получат 

акционерите за 2018г. е 0.29 лв./акция.  

* Без обратно изкупените собствени акции за периода;        ** Цена на затваряне към 29.03.2019г. 

Източник: Финансовите отчети на компанията 
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Софарма АД [3JR] обяви, че за първите 3 месеца на 2019г. 

приходите от продажби на продукция намаляват с 2% на годишна 

база като продажбите на вътрешен пазар отчитат 18% спад на 

годишна база, а износът нараства с 11% спрямо първото тримесечие 

на 2018г. Само за месец март 2019г. компанията е реализирала 16% 

ръст на годишна база на продажбите си като продажбите на вътрешен 

пазар се увеличават с 11% на годишна база, а износът нараства с 22% 

на годишна база спрямо март 2018г.  

 Адванс Терафонд АДСИЦ [6A6] завърши 2018г. с нетна печалба 

от 10.8 млн. лв. спрямо 30.1 млн. лв. година по-рано, показа 

одитираният годишен финансов отчет на АДСИЦ-а. Приходите 

намаляват с 60.1% на годишна база до 14.7 млн. лв. Коригираната 

печалба, която подлежи на разпределение възлиза на 4.1 млн. лв. 

спрямо 9.9 млн. лв. за 2017г. При 90% изплащане на печалбата това 

прави по 0.04 лв. на акция. Но точният размер на дивидента ще бъде 

определен в предложението на Съвета на директорите към 

акционерите и ще бъде гласувано на Общо събрание, което предстои 

да бъде организирано. Брутният дивидент за 2017г. беше 0.106 млн. 

лв. на акция. 

Консолидираните приходи на Стара планина холд АД [5SR] 

възлизат на 19.4 млн. лв. за месец февруари спрямо 19.8 млн. лв. 

година по-рано, а с натрупване от началото на годината 

консолидираните приходи нарастват с 2.3% на годишна база до 41.2 

млн. лв., обяви дружество. Холдингът очаква консолидираните 

продажби  да  достигнат 61.6 млн. лв. за първото тримесечие на 2019г. 

или това ще бъде спад от 1.7% на годишна база. Съветът на 

директорите предлага изплащането на брутен дивидент от 

0.24210527 лв./акция за 2018г. спрямо 0.22807 лв./акция година по-

рано или 5.04 млн. лв. общо (коефициент на изплащане 88%.).  При 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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текуща пазарна цена от 6.05 лв. на акция това носи 4.0% дивидентна 

доходност. Предложението ще бъде гласувано от акционерите на Общо 

събрание, което ще се проведе на 16.05.2019г. 

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

9.25 млн. лв., с което продажбите за първите 2 месеца на годината 

намаляват със 7.0% на годишна база и достигат 19.5 млн. лв. Печалбата 

преди данъци за февруари е 1.6 млн. лв., а от началото на годината с 

натрупване възлиза на 3.4 млн. лв., което представлява спад от 14% на 

годишна база. Компанията прогнозира приходи от 10.0 млн. лв. за март и 

очаква продажбите за първото тримесечие на годината да възлязат на 29.5 

млн. лв., което ще бъде спад от 8.6% на годишна база. Съветът на 

директорите предлага да разпредели 11.8 млн. лв. под формата на 

дивиденти за 2018г. или това е коефициент на изплащане от 81%. Това 

прави 0.30 лв. брутен дивидент на акция спрямо 0.295 лв./акция година 

по-рано. При текуща пазарна цена от 7.6 лв. за акция дивидентната 

доходност е 3.9%. Акционерите ще гласуват предложението за дивидент 

на Общо събрание, насрочено за 15.05.2019г.  

Софарма Трейдинг АД [SO5] обяви ръст на продажбите от 5% на 

годишна база до 60.6 млн. лв. за февруари. Печалбата преди данъци се 

свива с 1% на годишна база до 1.8 млн. лв. Акумулираните приходи за 

първите 2 месеца на 2019г. възлизат на 128.8 млн. лв., което е увеличение 

от 8% на годишна база. Печалбата преди данъци с натрупване от началото 

на годината се увеличава с 30% на годишна база до 4.2 млн. лв. 

Междувременно от компанията обявиха, че през март са започнали 

обединяване на операциите си в Сърбия под общия бранд. Сръбския 

търговец на едро с лекарствени продукти Lekovit d.o.o ще приеме името на 

компанията майка и ще се преобразува в Sopharma Trading d.o.o. Освен 

промяна в името и обединението на операциите от компанията внедряват 

и ERP система за управление на бизнес процесите.  



Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди 

дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна 

валута на „ВВВ“ като повиши перспективата от стабилна на положителна, 

съобщиха от Министерството на финансите. Подобряването на 

перспективата отразява оценката на Агенцията за това, че ключови 

показатели, влияещи на крайната оценка за рейтинга имат по-добро 

изпълнение за България в сравнение с групата държави с рейтинг „ВВВ“. 

Рейтингът е подкрепен от преизпълнените бюджетни резултати, с което 

допълнително се засилва фискалната и дълговата позиция на България в 

сравнение с останалите държави. От Агенцията очакват икономическия 

растеж да се засили през периода 2019 – 2020г. (средно 3.3%) след по-

силно от очакваното забавяне през 2018г. до 3.1%. Възстановяването ще 

бъде подкрепено от увеличаване на нетния износ и стабилно вътрешно 

търсене. 

Безработицата в България за 2018г. възлиза на 5.2% спрямо 6.2% 

година по-рано, което е под средното равнище на безработица за целия 

Европейски съюз и еврозоната, според годишните данни на Евростат. 

Нивото на безработица в Европейския съюз за 2018г. намалява до 6.8% 

спрямо 7.6% година по-рано. Безработица в еврозоната за 2018г. също 

отчита спад до 8.2% спрямо 9.1% за 2017г. През месец февруари 2019г. 

безработицата в България остава непроменена спрямо първия месец на 

годината на ниво от 4.7%. Нивото на безработица за ЕС и еврозоната за 

февруари възлиза на 6.9% и 7.8% съответно. 

Годишната инфлацията в България през февруари се ускорява до 2.4% 

от 2.3% месец по-рано, показват данните на Евростат. Това е над средните 

равнищата на инфлация за Европейския съюз и еврозоната за февруари. 

Годишната инфлацията в Европейския съюз нараства до 1.6% през 

февруари от 1.4% през януари. Инфлацията в еврозоната също отчита 

ръст до 1.5% през февруари спрямо 1.4% месец по-рано.  

Новини от месеца | Икономика и Политика 

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на 

касова основа към края на февруари 2019г. е положително в размер 

на 1.5 млрд. лв. (1.3% от прогнозния БВП). То се формира от излишък 

по националния бюджет в размер на 1.3 млрд. лв. и излишък по 

европейските средства в размер на 230.6 млн. лв. Размерът на 

фискалния резерв към 28.02.2019г. е 10.4 млрд. лв. От 

Министерството на финансите обявиха, че по предварителни данни и 

оценки очакват салдото по консолидираната фискална програма на 

касова основа към края на март 2019г. да бъде положително в размер 

на 1.8 млрд. лв. (1.5% от прогнозния БВП).  

Показатели* 2016 2017 2018 2019 

БВП, млрд. лв. 94.1 98.6 107.9 - 

БВП, реален ръст, % 3.9% 3.5% 3.1% - 

Инфлация, % -0.8% 2.8% 2.3% 2.4% 

Безработица, % 7.6% 6.2% 5.2% 4.7% 

Фискален баланс, % БВП 0.0% 0.9% 1.0% - 

Брутен публичен дълг, % БВП 29.5% 25.4% 22.8% - 

Брутен външен дълг, % БВП 71.1% 65.5% 60.4% 56.3% 

Текуща сметка, % БВП 2.6% 3.1% 4.6% 0.2% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 2.1% 4.5% 3.2% -0.7% 

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

* Официални данни на БНБ и Евростат: БВП – за 2018г.; инфлация към февруари 2019г. 
и безработица - към февруари 2019г.; фискален баланс и брутен публичен дълг за 
третото тримесечие на 2018г.; брутен външен дълг към януари 2019г., текуща сметка 
и преки инвестиции в България към януари 2019г., ОЛП - към април 2019г.  
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BGBX 40 

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

Момина крепост АД 5MR +56.4% Неохим АД 3NB -14.5% 

Еврохолд България АД 4EH +20.0% Св. Св. Константин и Елена АД 3NJ -11.5% 

Слънце Стара загора – табак АД 3JO +19.0% Доверие обединен холдинг АД 5DOV -7.6% 

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 71 400 10.50 -12.5% ▼ 5.0% ▲ 73.6 4.8 0.5 0.3 9.2 0.8

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 165 115 1.94 -1.3% ▼ -2.5% ▼ 238.0 15.3 0.7 10.3 14.6 9.1

Актив пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 15 344 7.00 -2.8% ▼ -7.9% ▼ 28.1 neg. 0.7 41.2 neg. 53.5

Албена  АД 6AB туризъм 181 161 42.80 12.6% ▲ -6.6% ▼ 1 572.5 18.1 0.4 1.4 8.0 2.1

Алтерко АД A4L технологии 37 500 2.50 5.9% ▲ 19.0% ▲ 45.8 13.3 1.3 0.8 9.5 0.9

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 36 536 5.55 0.0% - 2.8% ▲ 11.7 9.3 2.6 4.1 neg. -

Велграф асет мениджмънт АД 1VX холдинги 262 124 3.80 0.0% - 0.0% - 2 459.4 48.6 2.2 22.1 31.6 24.6

Градус АД GR6 птиче месо 428 752 1.76 -2.8% ▼ 3.2% ▲ 2 282.2 25.4 1.3 2.7 17.8 2.8

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 47 777 2.55 -7.6% ▼ 61.4% ▲ 1 118.8 13.0 0.7 0.3 7.2 0.6

Еврохолд България АД 4EH холдинги 379 102 1.92 20.0% ▲ 19.3% ▲ 370.5 24.6 2.2 0.3 76.8 0.6

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 42 857 1.17 1.7% ▲ 1.7% ▲ 70.9 18.1 1.0  -  -  -

Елхим искра АД 52E индустр. стоки 24 355 0.97 0.5% ▲ -1.0% ▼ 248.1 49.4 0.7 0.7 10.1 0.7

Зърнени Храни България АД T43 търговия 47 350 0.24 -6.2% ▼ -5.5% ▼ 13.2 28.6 0.2 0.5 6.5 1.0

Инвестиционна компания Галата АД GTH имоти 120 685 1.76 0.0% - 0.6% ▲ 2 331.6 17 241 1.6 24.8 neg. 24.8

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 34 555 2.20 -6.0% ▼ -10.6% ▼ 69.9 10.6 0.7 0.1 0.1 0.0

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 103 938 1.00 -6.5% ▼ -2.9% ▼ 1 536.9 7.8 0.3 0.9 5.0 1.4

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 93 500 7.10 1.4% ▲ -0.7% ▼ 67.5 17.8 4.6 2.1 13.6 2.2

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 299 691 7.60 -0.7% ▼ -0.7% ▼ 31.1 20.6 3.8 2.4 12.0 2.3

Монбат АД 5MB индустр. стоки 274 872 7.05 -0.7% ▼ -10.8% ▼ 1 396.4 98.2 1.2 0.9 17.3 1.4

Неохим АД 3NB химия 64 133 24.80 -14.5% ▼ -23.5% ▼ 780.1 neg. 0.7 0.3 neg. 0.4

Проучване и добив на нефт и газ АД 4O1 индустр. стоки 85 596 7.00 2.2% ▲ -6.7% ▼ 60.1 25.9 1.0 2.5 11.1 2.6

Северкооп Гъмза холдинг АД 6S4 холдинги 38 933 3.64 -0.5% ▼ -13.3% ▼ 546.9 15.8 1.8 - - -

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 18 359 1.00 -7.4% ▼ -2.0% ▼ 200.2 neg. 0.1 0.1 14.6 0.2

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 47 226 0.80 -4.8% ▼ -11.3% ▼ 215.1 6.8 0.5 0.8 4.0 0.9

Софарма АД 3JR фармацевтика 440 708 3.50 -3.8% ▼ -0.6% ▼ 105.7 15.0 0.9 0.4 9.7 0.6

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 136 208 6.50 0.8% ▲ 2.4% ▲ 219.0 135.1 2.4 12.2 21.6 13.7

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 236 916 7.20 0.7% ▲ 2.9% ▲ 78.4 25.1 3.7 0.3 20.0 0.5

София комерс-заложни къщи АД 6SOA финанси 8 480 3.82 2.1% ▲ 9.1% ▲ 88.7 9.5 0.9 1.5 6.7 1.4

Спиди АД 0SP транспорт 274 278 51.00 4.1% ▲ 15.4% ▲ 29.1 21.6 5.4 1.5 10.6 1.5

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 126 014 6.05 -1.6% ▼ -7.6% ▼ 157.1 16.7 1.3 0.5 2.7 0.4

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 400 400 3.64 0.3% ▲ 8.0% ▲ 18.1 2.4 0.5  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 172 560 1.53 -11.8% ▼ 8.2% ▲ 93.0 5.2 0.3  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 68 227 2.82 6.8% ▲ -0.7% ▼ 543.7 9.1 0.7 0.2 3.6 0.2

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 66 166 1.91 1.1% ▲ 0.5% ▲ 207.3 10.3 0.6 7.0 6.6 4.7

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 90 970 5.00 4.6% ▲ 4.2% ▲ 141.3 17.2 2.4 1.5 9.4 1.4

Химимпорт АД 6C4 холдинги 408 946 1.80 -6.5% ▼ -9.8% ▼ 581.6 6.0 0.3 0.9 neg. 3.0

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 211 534 40.40 1.0% ▲ -4.3% ▼ 100.8 neg. 1.3 2.7 35.9 5.2

Холдинг Света София АД 4HS холдинги 39 565 3.98 -2.9% ▼ -0.5% ▼ 78.2 18.0 1.2 1.9 58.1 4.9

Чайкафарма висококачествените лекарства АД7TH фармацевтика 685 900 9.50 1.6% ▲ 5.6% ▲ 25.7 61.2 7.3 18.0 44.3 18.3

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 420 304 218.00 9.0% ▲ 9.0% ▲ 38.8 109.4 0.7 1.2 6.5 1.5

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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