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  Пулсът на пазара 

Оборотът на регулиран пазар през октомври намалява с 29%  до 

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

спад от 38.5%; 

През месеца бяха сключени 3 238 сделки, което е увеличение от 

3.1% спрямо септември. Пазарната капитализация се сви с 2.3% на 

месечна база до 8.6 млрд. лв. (7.4% от БВП); 

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на червено с 

изключение на BG REIT, който отчете печалба от 1.8% през 

октомври. Най-слабо представяне записа BGBX 40, който изтри 

3.2% от стойността, следван от основния индекс SOFIX, който отчете 

спад от 2.4% за месеца. Така SOFIX продължава да бъде най-зле 

представящият се индекс от началото на година със загуба от 6.3% 

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

бяха акциите на: Еврохолд България АД [4EH], които отчетоха загуба 

от 14.0%, следвани от тези на Доверие обединен холдинг АД [5DOV] 

със спад от 10.3% и тези на Монбат АД [5MB], които изтриха 5.3% от 

стойността си през октомври; 

Акциите на Еврохолд България АД [4EH] се наредиха и на трето 

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

месеца с оборот над 100 хил. лв. Първото място заеха книжата на 

Алкомет АД [6AM], които поевтиняха с 20.8%. На второ място са 

акциите Юрий Гагарин АД [4PX], които отчетоха спад от 19.7% през 

октомври; 

 Акциите на Асенова крепост АД [6AN] добавиха 13.2% към 

стойността си през октомври 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 Трейс груп холд АД 

[T57], които поскъпнаха с 12.4% за месеца, а третото място беше за 

акциите на Холдинг Център АД [6C8] с печалба от 12.0% през 

октомври. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 556.84 -2.41% -6.33% 

BGBX 40 109.83   -3.18%  -5.25% 

BG REIT 130.42   1.83%   7.72% 

BGTR 30 499.66   -1.51%    0.71% 

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

7.8 0.57 28.1% 3 221 3.2 

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

Оборот акции (хил. ) 11 243 5 748 

Оборот облигации (хил. ) 2 907 1 487 

Други инструменти (хил.) 460 235 

Държавни ценни книжа (хил.) 1 307 668 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 15 917 8 138 

Пазарна капитализация (млн.) 8 593 4 393 

Пазарна капитализация/БВП 7.4% 7.4% 
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Адванс терафонд АДСИЦ отчете  26.5% ръст на годишна база 

на нетната печалба за първите 9 месеца на 2019г., която 

възлиза на 3.4 млн. лв., това показа финансовият отчет на фонда 

за 3-тото тримесечение на годината. 

Печалбата на една акция (EPS) възлиза на 0.04 лв. спрямо 

0.03 лв. година по-рано.  

Приходите за първите 9 месеца на годината нарастват с 

43.3% на годишна база до 9.3 млн. лв. като приходите от 

продажба на инвестиционни имоти възлизат на 4.1 млн. лв. 

спрямо 1.8 млн. лв. година по-рано. Приходите от аренда и наем 

се увеличават с 5.4% на годишна база, достигайки 4.9 млн. лв. 

За първите 9 месеца на годината, фондът е купил 7 365 дка 

земеделска земя при средна покупна цена от  1 031 лв./дка и е 

продал 3 024 дка, вкл. продадени земи по договори на разсрочено 

плащане при средна продажна цена от 1 430 лв./дка. 

Акция на фокус | Адванс терафонд АДСИЦ [6A6] 

Брой акции, в хил. * 85 110 P/S, ttm 8.7 

Цена на акция** 1.93 P/E, ttm 14.3 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 164 262 NAV per share 2.9 

Активи, в хил. лв. 254 434 ROA, ttm 3.9% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 0.0% ROE, ttm 4.7% 
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Само през месец септември дружеството е закупило 1 040 дка 

земеделски земи при средна покупна цена от 1 000 лв./ дка като не е 

извършвало никакви продажби на земи. Така към края на септември Адванс 

Терадфонд АДСИЦ притежава 231 585 дка земеделска земя (вкл. земите 

продадени на разсрочено плащане, докато са собственост на фонда) при 

средна цена на портфейла от 523 лв./дка и 133 дка градска земя.  

Към края на 9-месечието са отдадени 168 388 дка земеделски земи под 

аренда,  при среден размер на рентата от 38.36 лв./ дка. Очакваните 

приходи от ренти за стопанска година 2018г. – 2019г. са  в размер на 6.5 

млн. лв., от които авансово са събрани 71.4%. 

* Без обратно изкупените собствени акции за периода;        ** Цена на затваряне към 31.10.2019г. 

Източник: Месечните бюлетини на фонда 

Динамика в портфейла на фонда 
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Неконсолидираната нетна печалба на Монбат АД [5MB] за 

първите 9 месеца на 2019г. намалява с 42.2% на годишна база до 6.8 

млн. лв., това показа неконсолидираният отчет на компанията за 

третото тримесечие на 2019г. Приходите отчитат ръст от 3.1% на 

годишна база до 257.0 млн. лв., докато оперативните разходи се 

увеличават по-бавно с 1.8% на годишна база до 247.9 млн. лв. В 

резултат оперативната печалба (EBIT) нараства с 56.4% на годишна 

база до 9.1 млн. лв.  

Софарма Трейдинг АД [SO5] отчете 8.3% ръст на годишна база на 

нетната печалба за първите 9  месеца на годината, която възлиза на 

14.1 млн. лв., това показа неконсолидираният отчет за 3‐то 

тримесечие на компанията. Приходите се увеличават с 8.0% на 

годишна база до 582.6 млн. лв., докато оперативните разходи 

нарастват с 8.0% на годишна база до 566.2 млн. лв. В резултат 

оперативната печалба (EBIT) възлиза на 16.4 млн. лв., бележейки ръст 

от 8.8% на годишна база.  

Първа инвестиционна банка [5F4] завърши първото 9-месечие 

на 2019г. с 4.2% ръст на годишна база на нетната печалба, която 

възлиза на 64.7 млн. лв., това показа финансовият отчет на банката за 

3‐то тримесечие. Нетният лихвен доход се свива с 8.4% на годишна 

база, достигайки 173.8 млн. лв. като приходите от лихви отчитат спад 

от 7.4% на годишна база до 218.1 млн. лв., а разходите за лихви 

намаляват с 3.2% на годишна база до 44.4 млн. лв. Нетният доход от 

такси и комисионни нараства с 4.8% на годишна база до 71.9 млн. лв. 

Разходите за обезценки се увеличават с 28.5% на годишна база до 89.2 

млн. лв. Нетният кредитен портфейл се увеличава с 6.2% от началото 

на годината до 5.9 млрд. лв. към края на септември 2019г. 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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Софарма АД [3JR] отчете 20.9% ръст на годишна база на 

неконсолидираната нетна печалба за първото 9-месечие на 2019г., която 

възлиза на 33.5 млн. лв., това показа неконсолидираният отчет за 3-то 

тримесечие на компанията. Неконсолидираните приходи нарастват с 2.2% 

на годишна база до 162.2 млн. лв., докато оперативните разходи се свиват с 

0.1% на годишна база до 137.9 млн. лв.  

Корадо-България АД [4KX] приключи първите 9 месеца на годината с 

12.9% спад на годишна база на нетната печалба, която възлиза на 4.8 млн. 

лв., това показа финансовият отчет на компанията за 3-тото тримесечие на 

2019г. Приходите се свиват с 2.4% на годишна база до 33.2 млн. лв., докато 

оперативните разходи намаляват незначително с 0.3% на годишна база до 

28.0 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) отчита спад от 12.0% 

на годишна база до 5.2 млн. лв.  

Фонд за недвижими имоти България АД [5BU] отчете  16.4% ръст на 

годишна база на нетната печалба за 9-месечието на 2019г., която възлиза 

на 3.4 млн. лв., това показа финансов отчет на фонда за 3-тото тримесечие 

на годината. Приходите се увеличават с 20.0% на годишна база до 6.1 млн. 

лв. Разходите се увеличават с 29.5% на годишна база до 2.5 млн. лв.  

Оперативната печалба се увеличава с 14.3% на годишна база до 3.6 млн. лв. 

Неохим АД [3NB] отчете загуба в размер на 9.2 млн. лв. за първите 9 

месеца на годината спрямо загуба от 19.9 млн. лв. година по-рано, това 

показа финансовият отчет на дружеството за 3-тото тримесечие. 

Приходите нарастват с 42.1% на годишна база до 200.8 млн. лв., докато 

оперативните разходи се увеличават с 30.0% на годишна база до 210.0 млн. 

лв. В резултат компанията отчита оперативната загуба от 9.1 млн. лв. за 

първите 9 месеца на 2019г. спрямо оперативна загуба от 20.1 млн. лв. 

година по-рано. 



Международния валутен фонд повиши прогнозата си за 

икономическия растеж на България за 2019г. до 3.7%, което е с 0.4 

процентни пункта над пролетната прогноза на институцията,  е видно от 

последния ѝ доклад. За 2020г. фондът очаква растежът на икономиката да 

се забави до 3.2%. МВФ прогнозира инфлация от 2.5% за 2019г., която 

се очаква да се забави до 2.3% през 2020г. По отношение на 

безработицата, очакванията са, че тя ще бъде 4.9% за 2019г. и ще намалее 

до 4.8% през 2020г.  

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия ръст 

на България през 2019г. до 3.2% спрямо 3.0% от предишната прогноза 

на институцията. Очаква се ръстът на икономиката да бъде движен от 

вътрешното потребление, което ще бъде подкрепено от повишаването на 

заплатите в публичния сектор и увеличаването на пенсиите. 

Печалбата на банковата система се увеличава с 4.2% на годишна 

база до 1.3 млрд. лв. за първите 9 месеца на 2019г., показват данните 

на БНБ. Нетният лихвен доход бележи ръст от 2.0% на годишна база като 

достига 2.1 млрд. лв., докато нетните приходите от такси и комисионни се 

увеличават с 4.9% на годишна база до 825.7 млн. лв. Нетният лихвен марж 

се свива до 3.3% спрямо 3.6% година по-рано. Разходите за обезценки на 

кредити се увеличават с 0.5% на годишна база до 343.6 млн. лв. за първите 

9 месеца на 2019г. Активите на банките възлизат на 111.5 млрд. лв. в края 

на септември 2019г., което представлява ръст от 5.6% от началото на 

годината. Брутният кредитен портфейл (без заемите на държавното 

управление и централната банка) се увеличава с 9.0% от началото на 

годината и възлиза на 79.5 млрд. лв. в края на септември. Брутните 

кредити на предприятията нарастват с 4.5% от началото на 2019г., 

достигайки 36.5 млрд. лв. в края на месец септември, а брутните кредити 

на домакинствата се увеличават със 7.2% от началото на годината до 23.7 

млрд. лв. в края на септември. Депозитите се увеличават с 6.7% от 

началото на годината до 94.5 млрд. лв. 

Новини от месеца | Икономика и Политика 

Министерството на финансите запази очакванията си за ръст 

на БВП през тази година от 3.4%, това показа есенната 

макроикономическа прогноза на ведомствотo. Според 

Министерството основен принос за растежа през тази година ще има 

вътрешното търсене като се очаква крайното потребление да се 

увеличи с 5.7% на годишна база. По отношение на безработицата 

очакванията са тя да спадне до 4.4% за 2019г. спрямо 5.2% година 

по-рано. Средногодишната инфлация се очаква да възлезе на 

2.5% спрямо 2.6% за 2018г. За 2020г. Министерството прогнозира 

ръст на БВП от 3.3% като очаква безработица да спадне до 4.1%, а 

средногодишната инфлация да се забави до 2.1%. 

Показатели* 2016 2017 2018 2019 

БВП, млрд. лв. 94.1 98.6 107.9 28.1 

БВП, реален ръст, % 3.9% 3.5% 3.1% 3.3% 

Инфлация, % -0.8% 2.8% 2.3% 1.6% 

Безработица, % 7.6% 6.2% 5.2% 4.1% 

Фискален баланс, % БВП 0.1% 1.2% 2.0% 1.7% 

Брутен публичен дълг, % БВП 29.6% 25.6% 22.6% 20.3% 

Брутен външен дълг, % БВП 71.1% 65.5% 60.4% 57.8% 

Текуща сметка, % БВП 2.6% 3.1% 4.6% 8.2% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 2.1% 4.5% 3.2% 1.2% 

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

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

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

Асенова крепост АД 6AN +13.2% Алкомет АД 6AM     -20.8% 

Трейс груп холд АД T57 +12.4% Юрий Гагарин  АД 4PX    -19.7% 

Холдинг Център АД 6C8 +12.0% Еврохолд България АД 4EH   -14.0% 

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 50 320 7.40 -6.9% ▼ -26.0% ▼ 77.8 4.2 0.3 0.2 8.7 0.8

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 164 262 1.93 -0.3% ▼ -3.0% ▼ 364.2 14.3 0.7 8.7 13.6 7.8

Албена  АД 6AB туризъм 176 082 41.60 -2.8% ▼ -9.2% ▼ 83.9 20.9 0.4 1.4 8.1 2.1

Алкомет АД 6AM индустр. стоки 143 624 8.00 -20.8% ▼ -32.8% ▼ 188.2 14.6 0.6 0.4 9.0 0.7

Алтерко АД A4L технологии 51 600 3.44 -1.1% ▼ 63.8% ▲ 34.3 13.6 1.8 1.0 9.1 1.1

Браво порпърти фонд АДСИЦ BPY АДСИЦ 38 168 1.04 0.0% - 1.0% ▲ 10.3 1122.6 1.0 33.5 103.1 55.2

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 32 783 4.98 -3.3% ▼ -7.8% ▼ 18.5 8.6 2.1 3.0 - -

Градус АД GR6 потреб. стоки 412 917 1.70 -1.5% ▼ -0.6% ▼ 110.0 23.9 1.3 2.3 15.0 2.2

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 55 459 2.96 -10.3% ▼ 87.3% ▲ 291.4 6.3 0.7 0.3 9.3 1.3

Еврохолд България АД 4EH холдинги 315 570 1.60 -14.0% ▼ -0.6% ▼ 228.8 21.0 1.9 0.2 12.2 0.4

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 40 660 1.11 -3.5% ▼ -3.5% ▼ 151.6 15.4 1.0  -  -  -

Зърнени Храни България АД T43 търговия 41 480 0.21 -6.2% ▼ -17.2% ▼ 20.8 7.3 0.2 0.5 5.0 1.0

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 32 673 2.08 -12.6% ▼ -15.4% ▼ 35.1 19.2 0.6 0.1 - 0.0

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 102 575 1.00 -3.8% ▼ -2.9% ▼ 137.8 10 0.3 0.9 5.4 1.4

Кораборемонтен завод Одесос АД 5ODE транспорт 41 090 70.00 6.1% ▲ -3.4% ▼ 115.6 8.8 0.7 1.0 5.6 1.0

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 85 605 6.50 -1.5% ▼ -9.1% ▼ 133.6 18.8 3.8 2.0 13.7 2.0

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 232 655 5.90 -6.3% ▼ -22.9% ▼ 593.8 20.3 3.0 2.0 10.9 1.9

Монбат АД 5MB индустр. стоки 243 681 6.25 -5.3% ▼ -20.9% ▼ 99.3 41.8 1.0 0.8 13.0 1.2

Неохим АД 3NB химия 48 358 18.70 -15.0% ▼ -42.3% ▼ 12.9 neg. 0.5 0.2 -9.9 0.2

Северкооп Гъмза холдинг АД 6S4 холдинги 39 575 3.70 1.1% ▲ -11.9% ▼ 42.1 - - - - -

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 17 074 0.93 -10.6% ▼ -8.8% ▼ 38.1 neg. 0.1 0.0 4.8 0.1

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 39 748 0.68 -4.9% ▼ -25.3% ▼ 114.1 5.0 0.4 0.7 3.8 0.9

Софарма АД 3JR фармацевтика 421 819 3.35 -0.6% ▼ -4.8% ▼ 159.9 13.9 0.8 0.3 10.1 0.6

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 135 992 6.35 0.0% - 0.0% - 120.0 94.8 2.1 12.0 20.2 13.2

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 192 494 5.85 -8.6% ▼ -16.4% ▼ 283.1 21.1 3.1 0.2 17.9 0.4

София комерс-заложни къщи АД 6SOA финанси 12 163 5.60 8.7% ▲ 60.0% ▲ 55.2 9.0 1.3 1.7 6.0 1.4

Спиди АД 0SP транспорт 266 749 49.60 0.8% ▲ 12.2% ▲ 32.0 23.0 5.7 1.3 8.8 1.5

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 109 351 5.25 -1.9% ▼ -19.8% ▼ 551.1 16.1 1.1 0.5 2.2 0.3

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 336 600 3.06 -4.4% ▼ -9.2% ▼ 146.4 2.0 0.4  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 200 865 1.58 -1.3% ▼ 12.1% ▲ 134.0 4.4 0.4  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 78 873 3.26 12.4% ▲ 14.8% ▲ 152.8 7.4 0.7 0.2 4.1 0.2

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 71 362 2.06 3.0% ▲ 8.4% ▲ 133.9 10.4 0.7 6.9 7.6 5.2

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 83 692 4.60 -3.8% ▼ -4.2% ▼ 13.9 16.9 2.3 1.3 8.7 1.2

Химимпорт АД 6C4 холдинги 383 552 1.69 -0.9% ▼ -15.3% ▼ 277.1 5.3 0.3 0.8 -9.7 2.9

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 255 588 39.40 4.8% ▲ -6.6% ▼ 956.4 66.9 1.3 3.6 36.7 6.4

Холдинг нов век АД 6N3 холдинги 94 248 16.80 -1.2% ▼ 1.2% ▲ 78.3 6.1 1.9 2.0 37.0 3.9

Холдинг Света София АД 4HS холдинги 38 770 3.90 7.1% ▲ -2.5% ▼ 18.9 7.3 1.1 1.7 40.8 4.6

Чайкафарма висококачествените лекарства АД7TH фармацевтика 846 660 10.30 3.5% ▲ 14.4% ▲ 95.2 95.4 8.6 21.6 62.4 21.9

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 376 155 195.00 -10.6% ▼ -2.5% ▼ 474.1 35.8 0.6 1.0 4.9 1.3

Юрий Гагарин АД 4PX опаковки 6 124 6.10 -19.7% ▼ -68.6% ▼ 105.1 neg. 0.1 0.1 5.6 0.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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