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SOFIX 531.82 5.40% 15.39%
BGBX	40 100.86 4.96% 8.66%
BG	REIT 104.61 1.30% 7.81%
BGTR	30 420.07 3.82% 9.44%

Оборот	за	месеца лв. евро
Оборот	акции	(хил.	лв.) 13	116.96 6	706.60
Оборот	облигации	(хил.	лв.) 1	599.30 817.71
Други	инструменти	(хил.	лв.) 1	573.71 804.63
ОБЩО	Регулиран	пазар	(хил.	лв.) 16	289.97 8	328.93
OTC	пазар	(хил.	лв.) 68	459.23 35	002.65
Пазарна	капитализация	(млн.	лв.) 7	365.81 3	766.08
Пазарна	капитализация/БВП 8.3%

P/E P/B EPS	ръст Паз.	кап‐я Оборот
11.02 0.63 45.1% 2	833 6.518
EPS ръст на годишна база; пазарна капитализация и оборот в млн. лв.

България SOFIX 531.82 5.40% 15.39%
Гърция	 ASE 591.13 4.53% ‐6.37%
Македония MBI‐10 2	078.84 6.37% 13.40%
Полша WIG20 1	814.66 6.15% ‐2.39%
Румъния BET 6	811.06 ‐1.81% ‐2.76%
Русия RTS 988.74 ‐0.22% 30.61%
Словакия SAX 317.59 2.65% 8.63%
Словения SBITOP 746.61 0.66% 7.25%
Сърбия BELEX15 677.60 6.49% 5.20%
Турция ISE‐100 78	536.17 2.68% 9.49%
Украйна UAX 848.43 4.73% 23.70%
Унгария BUX 29	802.79 7.73% 24.59%
Хърватия CROBEX 1	958.94 0.91% 15.94%
Черна	гора NEX20 11	038.82 2.01% ‐8.98%
Чехия PX 921.78 6.74% ‐3.61%
Morgan	Stanley MSCI	EE	(€) 331.46 4.05% 17.71%
САЩ S&P	500 2	126.15 ‐1.94% 4.02%
Германия DAX 10	665.01 1.47% ‐0.73%
Япония NIKKEI 17	425.02 5.93% ‐8.45%
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Октомври беше динамичен месец за българския
капиталов пазар. Всички индекси завършиха месеца
с повишение като най‐добро представяне записа
SOFIX, който добави 5.4% към стойността си през
октомври и постигна най‐високото си ниво от
декември 2014г. Пазарната капитализация се увеличи
незначително до 7.37 млрд. лв. спрямо 7.11 млрд. лв.
през септември, а оборотът на регулирания пазар
намаля с 3.6% на месечна база.

Междувременно през октомври технологичният
холдинг Алтерко АД приключи успешно своето IPO като
предизвика голям инвеститорски интерес. Участие в
предлагането взеха над 200 лица и 15 институционални
инвеститори в лицето на договорни фондове и
инвестиционни посредници. Подадените поръчки бяха
за над 2.5 млн. акции при предложени 1.5 млн. броя
нови акции. Емисионната стойност беше определена на
1.45 лв. акция като първоначалният обявен ценови
диапазон беше 1.10 лв. – 2.20 лв. на акция.

От 15‐те компании в състава на SOFIX само акциите на 2
от тях завършиха месеца на червено – Неохим АД [3NB]
и Трейс Груп холд АД [T57]. Акциите на
димитровградския торов завод Неохим АД [3NB]
изтриха 7.7% от стойността си през октомври и заеха
второ място в нашата класация от топ 3 на най‐зле
представилите се акции за месеца с оборот над 100 000
лв. Те бяха последвани от акциите на строителния
холдинг Трейс груп холд АД [T57], които загубиха 4.1%
от стойността си и заеха третото място в нашата
класация.

Други акции, които завършиха месеца на червено са
тези на Свилоза АД [3MZ] (‐9.8%), Еврохолд България
АД [4EH] (‐3.2%), Буленд инвестмънтс АДСИЦ [5BD] (‐
5.6%), Сирма груп холдинг АД [SKK] (‐2.4%), Топливо АД
[3TV] (‐2.3%), ЕМКА АД [57E] (‐2.0%).

В топ 3 на по‐ликвидните акциите с най‐добро
представяне за месеца се наредиха акциите на
Булгартабак холдинг АД [57B], които добавиха 18.8%
към стойността си, следвани от тези на ТБ Първа
инвестиционна банка АД [5F4], които поскъпнаха с
16.8% за месеца и тези на Доверие обединен холдинг АД
[5DOV], които отчетоха ръст от 15.6% за октомври.

Акциите на ТБ Първа инвестиционна банка АД [5F4]
бяха и най‐добре представилите се от състава на SOFIX
за октомври, следвани от тези на Химимпорт АД [6C4],
които поскъпнаха с 13.8% през месеца и тези на Стара
планина холд АД [5SR], които отчетоха ръст от 9.7% за
месеца.

Добро представяне за месеца записаха и акциите на
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ [5BU],
които увеличиха стойността си 8.1% през октомври, ТБ
Централна кооперативна банка АД [4CF] (+8.0%), М+С
Хидравлик АД [5MH] (+7.4%), Софарма трейдинг АД
[SO5] (+7.3%) и Монбат АД [5MB] (+5.6%).
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Неохим	АД	[3NB]
Брой	акции,	хил. 2	586 	P/E,	ttm 15.3
Цена	акции* 56.20 		P/B,	mrq 1.6
Пазарна	кап‐я,	х.лв. 145	333 P/S,	ttm 0.6
Активи,	хил.	лв. 136	484 		ROA,	ttm 7.2%
Дълг/Капитал 47.1% 		ROE,	ttm 10.6%
*към 16.11.2016г.

Биовет	АД	[53В]
Брой	акции,	хил. 6	783 	P/E,	ttm 6.2

Цена	акции* 15.01 		P/B,	mrq 0.8
Пазарна	кап‐я,	х.лв. 101	826 P/S,	ttm 0.4
Активи,	хил.	лв. 312	503 		ROA,	ttm 6.0%
Дълг/Капитал 146.5% 		ROE,	ttm 13.8%

*към 16.11.2016г.

Акции	във	фокус 10'2016

Сектор:	 химия
Акциите на димитровградския торов завод Неохим АД
се наредиха в топ 3 на по‐ликвидните и най‐зле
представилите се акции през октомври, изтривайки
7.7% от стойността си като в края на месеца се
търгуваха при цена от 54.00 лв. за брой. Разпродажбите
бяха предизвикани в последните дни на месеца, след
като от компанията публикуваха неконсолидираният
финансов отчет за 3‐тото тримесечие на годината,
който разочарова инвеститорите със слаби резултати за
летните месеци.

Финансовият отчет показа, че заводът отчита
неконсолидирана загуба за 3‐тото тримесечие в размер
на 10.578 млн. лв. спрямо 646 хил. лв. година по‐рано.
Приходите за тримесечието намаляват с 55.3% на
годишна база до 24.010 млн. лв., докато оперативните
разходи се свиват по‐бавно, с 38.4% на годишна база до
31.535 млн. лв. В резултат Неохим отчита оперативна
загуба (EBIT) в размер на 10.334 млн. лв. за периода юли
– септември спрямо загуба от 206 хил. лв. за същия
период на миналата година. Слабите резултати се
дължат на извършването на планиран ремонт на
производствените мощности през изтеклото
тримесечие. По информация на мениджмънта
производственият процес е бил възстановен на 17
септември.

Въпреки значителната загуба за тримесечието,
резултатите с натрупване от началото на годината
остават добри. Неохим отчита 36.5% ръст на годишна
база на неконсолидираната нетна печалба за 9‐
месечието, която е в размер на 18.557 млн. лв.,а нетният
марж достига 10.8% спрямо 6.1% година по‐рано.

Приходите за 9‐месечието намаляват с 23.4% на годишна база
до 172.098 млн. лв. като продажбите на местния пазар
намаляват с 9.3% на годишна база до 106.276 млн. лв.,
формирайки 62% от всички приходи на торовия завод. Износът
бележи спад от 38.1% на годишна база до 64.541 млн. лв. за
периода януари – септември.

Оперативните разходи за 9‐месечието намаляват по‐бързо от
приходите, с 28.7% на годишна база, достигайки 143.843 млн.
лв. основно поради намаляване на разходите за суровини и
материали и най‐вече на разходите за природен газ, който е
основната суровина в производствения процес. Разходите за
суровини и материали бележат спад от 36.3% на годишна база
до 109.277 млн. лв. като разходите за природен газ намаляват с
40.3% на годишна база до 85.456 млн. лв. и формират 59% от
всички оперативни разходи на Неохим. Оптимизирането на
оперативните разходи е в резултат на промяна на цената на
природния газ, която беше намалена с 32% от началото на
годината за през 9‐месечието на 2016г. В допълнение
разходите за персонал нарастват с 12.4% на годишна база до
18.188 млн. лв. като отразяват политиката за раздаване на
бонуси на служителите при постигнати добри резултати.
Разходите за външни услуги се увеличават с 5.4% на годишна
база до 14.372 млн. лв.

В резултат на по‐бързото намаляване на оперативните разходи
спрямо приходите, оперативната печалба за 9‐месечието на
годината се увеличава с 33% на годишна база до 19.504 млн.
лв., а EBIT маржът достига 11.3% спрямо 6.5% година по‐рано.

Сектор:	химия
Акциите на Биовет АД оглавиха месечната ни класация
топ 3 на най‐зле представилите се акции с оборот над
100 000 лв. през октомври, след като изтриха 8.0% от
стойността си и в края на месеца се търгуваха при цена
от 15.00 лв. на акция.

Разпродажбите дойдоха след като от Хювефарма ЕООД и
Опортюнити 2009 ЕАД отправиха ново търгово
предложение към миноритарните акционери на Биовет
АД [53B] на 14 октомври, след като в средата на
септември КФН издаде окончателна забрана на
предишното предложение, което беше на цена от 14.4
лв. за акция. Предложената цена в новото търгово
предложение беше от 15.03 лв. на акция, с 6% по‐ниска
от цената на затваряне от 15.989 лв./акция в деня,
предхождащ обявяването на новото търгово
предложение (13.10.2016г.) В последния ден на месеца
от Биовет АД изненадващо обявиха, че Хювефарма ЕООД
и Опортюнити 2009 ЕАД са оттеглили търговото
предложение, но на следващия ден съобщиха, че
Хювефарма ЕООД и Опортюнити 2009 ЕАД са отправили
ново търгово предложение към миноритарните
акционери при цена от 15.11 лв. на акция като КФН още
не се е произнесла по предложението.

Междувременно в края на октомври беше публикуван и
неконсолидираният финансов отчет на компанията за 3‐
тото тримесечие на годината, който показа слаби
тримесечни резултати. Нетната неконсолидирана

печалба за тримесечието намалява с 55.1% на годишна база до
1.532 млн. лв., а нетният марж се свива до 3% спрямо 6.7% за 3‐
тото тримесечие на 2015г. Приходите за юли – септември
намаляват с 1% на годишна база до 50.650 млн. лв., а
оперативните разходи се увеличават с 2.3% на годишна база до
46.547 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT)
намалява с 46.3% на годишна база до 2.037 млн. лв.

Въпреки слабите резултати през 3‐тото тримесечието, доброто
представяне на Биовет АД от началото на година се запазва
като силните резултати през първото полугодие на годината
успяват да компенсират спадовете през юли – септември. Така
нетната печалба на Биовет АД за 9‐месечито отбелязва ръст от
87.4% на годишна база до 12.008 млн. лв., а нетният марж
достига 7.2% спрямо 4.4% година по‐рано. Приходите се
увеличават с 14.5% на годишна база до 166.164 млн. лв., докато
оперативните разходи нарастват малко по‐бавно, с 13.5% на
годишна база до 147.089 млн. лв., основно поради увеличение
на разходите за материали, които нарастват с 13.1% на
годишна база до 121.160 млн. лв. Оперативната печалба (EBIT)
за 9‐месечието отчита ръст от 30.8% на годишна база до 12.956
млн. лв., а EBIT маржът достига 7.8% спрямо 6.8% година по‐
рано.



	Основни	макроикономически	показатели	 Новини	от	последния	месец	|	Корпоративен	сектор

2013 2014 2015 2016
БВП,	млрд.	лв. 82.0 83.6 86.4 37.4

БВП,	реален	ръст	(%)		 1.3 1.6 3.0 3.5
Инфлация,	ср.	(%)	 0.9 ‐1.4 ‐0.1 ‐0.6
Безработица		(%) 11.8 10.7 10 7.8

Фискален	баланс,	%БВП ‐0.8 ‐5.8 ‐2.1 1.0
Брут.	публ.	дълг,	%БВП 18 27 26.7 29.7
Брут.	външ.	дълг,	%БВП	 88.1 92.1 77.2 76.3
Текуща	сметка,	%БВП 1.3 0.9 1.4 4.2

Преки	чужд.	инв.,	%БВП 3.3 3.1 3.6 2.2
ОЛП,	(%)		 0.04 0.01 0.00 0.00

Новини от последния месец | Икономика и политика
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▪ Адванс Терафонд АДСИЦ [6A6] завърши първите 9
месеца на 2016г. с 19.5% ръст на годишна база на
нетната печалба, която възлиза на 4.168 млн. лв.
Приходите нарастват с 92.0% на годишна база до 15.864
млн. лв., докато оперативните разходи нарастват по‐
бързо, достигайки 11.827 млн. лв. спрямо 4.883 млн. лв.
година по‐рано. От месечния бюлетин на фонда е видно,
че към края на месец септември фондът е притежавал
231 655 дка земеделска земя (вкл. земите продадени на
финансов лизинг, докато са собственост на фонда) като
през септември са купени 1 075 дка при средна цена от
875 лв./дка и са продадени 168 дка земи. От началото на
годината фондът е продал 6 539 дка при средна
продажна цена от 1 297 лв./дка. и са договорени за
продажба на разсрочено плащане 14 696 дка земеделски
земи при средна цена от 1 500 лв./дка. Средната рента
по нови договори за стопанската 2015 ‐2016 година е
42.60 лв./дка. като очакваните приходи са с 11% повече
спрямо миналата година или 7.403 млн. лв., от които
авансово са събрани 78.5%.

▪ Албена АД [6AB] завърши първите 9 месеца на
годината с ръст на неконсолидираната нетна печалба
от 55.0% на годишна база до 24.749 млн. лв., това разкри
неконсолидираният отчет за 3‐тото тримесечие на
компанията. Приходите се увеличават с 9.7% на
годишна база до 76.849 млн. лв., докато оперативните
разходи нарастват по‐бързо с 16.3% на годишна база до
50.523 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT)
намалява с 2.6% на годишна база до 17.683 млн. лв.
година по‐рано, а EBIT маржът се свива до 23% спрямо
25.9% година по‐рано.

▪Юрий Гагарин АД [4PH] приключи първите 9 месеца на
годината с 26.1% спад на нетната печалба до 4.424 млн.
лв., това показа отчетът на компанията за 3‐тото
тримесечие. Приходите се увеличават с 22.7% на
годишна база до 88.298 млн. лв., а оперативните
разходи нарастват с 25.6% на годишна база до 77.966
млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT)
намалява с 15.7% на годишна база до 5.097 млн. лв., а
EBIT маржът се свива до 5.8% спрямо 8.4% година по‐
рано.

▪ Софарма АД [3JR] отчете ръст от 32.2% на годишна база до
37.015 млн. лв. на нетната неконсолидирана печалба за
първите 9 месеца на годината, това показа финансовият
отчет на компанията за 3‐тото тримесечие. Приходите
намаляват с 4.4% на годишна база до 126.600 млн. лв., докато
оперативните разходи намаляват по‐бързо, с 7.3% на
годишна база до 96.427 млн. лв. В резултат оперативната
печалба (EBIT) се увеличава с 14.0% на годишна база до
19.720 млн. лв. Значителният ръст в нетната печалба в
голяма степен се дължи и на увеличение на нетните
финансови приходи от 47.9% на годишна база до 20.096 млн.
лв. в резултат на продажба на дялове на дъщерни дружества.
Междувременно, от Софарма АД обявиха, че мениджмънтът е
взел решение за закупуване на 100% от капитала на Вета
Фарма АД на цена не по‐висока от 2.12 лв. на акция.

▪ Софарма Трейдинг АД [SO5] отчете 4.8% спад на годишна
база на нетната неконсолидирана печалба до 10.124 млн. лв.
за първите 9 месеца на годината, това показа
неконсолидираният отчет за 3‐тото тримесечие на
фармацевтичната компания. Приходите намаляват с 0.3% на
годишна база до 451.822 млн. лв., докато оперативните
разходи се свиват по‐бавно, с 0.02% на годишна база до
438.940 млн. лв. В резултат EBITDA намалява с 9.1% на
годишна база до 12.882 млн. лв., а EBITDA маржът се свива до
2.85% спрямо 3.13% година по‐рано.

▪ М+С Хидравлик АД [5MH] отчете ръст от 21.4% на годишна
база до 10.659 млн. лв. на нетната печалба за 9‐месечието на
2016г., това показа отчетът за 3‐тото тримесечие на
дружеството. Приходите се увеличават с 5.4% на годишна
база до 71.998 млн. лв., докато оперативните разходи
нарастват по‐бавно с 3.0% на годишна база до 54.955 млн. лв.
Така оперативната печалба (EBIT) отбелязва ръст от 21.3%
на годишна база до 11.916 млн. лв. за първите 9 месеца на
годината. Прогнозираните продажби за месец октомври са
7.960 млн. лв., с което се очаква продажбите за първите 10
месеца на годината да достигнат 79.953 млн. лв. или ръст от
6.7% на годишна база.

▪ Монбат АД [5MB] завърши първите 9 месеца на годината с
6.5% увеличение на годишна база на неконсолидираната
печалба, която възлиза на 14.079 млн. лв., това показа
неконсолидираният отчет за 3‐тото тримесечие на
компанията. Приходите нарастват с 13.1% на годишна база
до 237.777 млн. лв., а оперативните разходи се увеличават
малко по‐бързо с 13.3% на годишна база до 217.904 млн. лв.
По предварителни данни от месечния бюлетин на
дружеството, консолидираните приходите за първите 9
месеца на 2016г. се увеличават с 1.4% на годишна база до
179.376 млн. лв., а консолидираната EBITDA възлиза на
33.010 млн. лв., което представлява увеличение от 8.7% на
годишна база.

▪ Нетната консолидирана печалба на Спиди АД [0SP] за 9‐
месечието бележи спад от 47.4% на годишна база до 3.873
млн., това показа консолидираният финансов отчет за 3‐тото
тримесечие на куриерската компания. Консолидираните
приходите се увеличават с 17.2% до 104.047 млн. лв., докато
оперативните разходи нарастват по‐бързо, с 23.9% до 89.914
млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) намалява с
40.7% на годишна база до 5.569 млн. лв., а EBIT маржът се
свива до 5.4% спрямо 10.6% година по‐рано.

* Официални данни: за БВП ‐ за H1'2016.; инфлация и
безработица ‐ към септември 2016; фискален баланс и
брутен публичен дълг за Q2'2016; брутен външен дълг,
текуща сметка и преки инвестиции в България към
08.2016г., ОЛП ‐ към 11.2016.
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▪ България остава една от държавите с най‐ниско
съотношение между публичен дълг и БВП в ЕС, което
възлиза на 26% от БВП за 2015г., показват данните на
Евростат за 2015г. Средното за ЕС ниво на дълг за
2015г. е 85% спрямо 86.7% за 2014г. като 17 държави
надхвърлят изискванията от Маастрихт. За еврозоната
нивото на публичен дълг спрямо БВП е било 90.4% за
2015г. спрямо 92.1% за 2014г. По отношение на
бюджетния дефицит за 2015г., 6 държави надвишават
изискването от 3%.

▪ Moody’s потвърди кредитния рейтинг на България на
Ваа2 със стабилни перспектива, е видно от годишния
доклад на рейтинговата агенция. Силната фискална
позиция, устойчивата икономика и широкият дневен
ред за реформи са основните фактори, които
поддържат кредитния рейтинг на страната ни на това
равнище. В допълнение, от агенцията прогнозират
забавяне на икономическия растеж до 2.8% през 2016г.
спрямо 3.6% за 2015г. като същевременно очакват
бюджетния дефицит на страната да намалее до 1.3% от
БВП през 2016г.

▪ Националният статистически институт (НСИ)
ревизира бюджетния дефицит за 2015г. надолу до 1.7%
от БВП или 1.49 млрд. лв., показват окончателните
данни на НСИ. За сравнение през 2014г. бюджетният
дефицит беше 4.559 млрд. лв. или 5.5% от БВП.

▪ Министерството на финансите планира намаление на
държавния дълг с 2.7 млрд. лв. през 2017г. като в новия
проектобюджет е фиксирано, че държавният дълг не
може да надвишава 23.9 млрд. лв. или 25.9% от БВП.
Предвижда се поемането само на нов вътрешен дълг в
размер на 1.2 млрд. лв., от които 0.8 млрд. лв. ще бъде за
рефинансиране на падежиращи вътрешни задължения.
Проектът на бюджета за 2017г. отразява очакванията
на Министерството за ръст на БВП от 2.5% за 2017г. и
средногодишна инфлация от 1.5%.

▪ Печалбата на банковата система се увеличава с 35.1%
на годишна база до 1.073 млрд. лв. за първите 9 месеца
на годината, показват данни на БНБ. Нетния лихвен
доход бележи ръст от 2.3% на годишна база като
достига 2.111 млрд. лв. Разходите за обезценки
намаляват със 7.1% на годишна база до 568.503 млн. лв.
за периода януари – септември 2016г. Активите на
банките достигат 89.822 млрд. лв. в края на септември
спрямо 87.524 млрд. лв. в края на 2015г., което
представлява ръст от 2.6% от началото на годината.
Брутният кредитен портфейл (без заемите на
държавното управление) се увеличава с 4.6% от
началото на годината и възлиза на 63.313 млрд. лв. в
края на септември. Брутните кредити на
предприятията намаляват незначително до 33.287
млрд. лв. от 33.285 млрд. лв. в края на 2015г., а брутните
кредити на домакинствата се увеличават със 162.125
млн. лв. от началото на годината до 18.473 млрд. лв. в
края на септември. Депозитите нарастват с 2.4% от
началото на годината до 76.156 млрд. лв. като
депозитите на домакинствата се увеличават с 2.88% от
началото на годината, достигайки 45.687 млрд. лв. в
края на септември и представляват 60% от всички
депозити в системата.

▪ Първа инвестиционна банка [5F4] приключи 9‐месечието с
нетната печалба от 55.068 млн. лв. спрямо 9.952 млн. лв.
година по‐рано, това показа финансовият отчет на банката
за 3‐тото тримесечие. Нетният лихвен доход се увеличава с
27.7% на годишна база до 235.426 млн. лв., а нетният доход
от такси и комисионни нараства с 8.98% на годишна база до
62.516 млн. лв. Оперативните разходи бележат ръст от 12.9%
на годишна база до 280.620 млн. лв., основно поради 41.9%
увеличение на годишна база на нетните разходите за
обезценка, които възлизат на 140.174 млн. лв. Нетният
кредитен портфейл се свива с 4.3% от началото на годината,
достигайки 4.911 млрд. лв. към края на септември.

▪ Централна кооперативна банка АД [4CF] приключи 9‐
месечието на годината с нетна печалба от 30.107 млн. лв.
спрямо 5.208 млн. лв. година по‐рано, това показа
неконсолидираният финансов отчет на банката за 3‐тото
тримесечие на 2016г. Нетният лихвен доход нараства с
54.1% на годишна база, достигайки 81.655 млн. лв. като
приходите от лихви отчитат незначителен спад от 0.9% на
годишна база до 112.754 млн. лв., а разходите за лихви
бележат спад от почти 49% на годишна база до 31.099 млн.
лв. Нетният доход от такси и комисионни се повишава с
9.4% на годишна база до 32.473 млн. лв. Разходите за
провизии се увеличават с почти 70% на годишна база до
20.974 млн. лв. Нетният кредитен портфейл се увеличава до
2.113 млрд. лв. към края на септември от 2.087 млрд. лв. към
края на 2015г.

▪ Българо‐американска кредитна банка АД [5BN] приключи
9‐месечието на годината с консолидирана нетна печалба от
4.710 млн. лв. спрямо загуба в размер на 3.685 млн. лв.
година по‐ рано, това показа финансовият консолидиран
отчет на банката за 3‐тото тримесечие на 2016г. Нетният
лихвен доход нараства с 48.2% на годишна база, достигайки
19.497 млн. лв. като приходите от лихви се увеличават с 2.2%
на годишна база до 28.221 млн. лв., а разходите за лихви
бележат спад от почти 40% на годишна база до 8.724 млн. лв.
Нетният доход от такси и комисионни се увеличава с 9.4% на
годишна база до 3.892 млн. лв. Разходите за провизии
нарастват с 36.9% на годишна база до 6.239 млн. лв. за
периода януари – септември 2016г. Нетният кредитен
портфейл се увеличава с 8.3% от началото на годината,
достигайки 617.071 млн. лв. към края на септември 2016.

▪ Чайкафарма – висококачествените лекарства АД [7TH]
приключи 9‐месечието с 13.0% ръст на годишна база на
нетната печалба, която възлиза на 6.781 млн. лв., е видно от
финансовия отчет на компанията за 3‐тото тримесечие.
Приходите се увеличават с 10.1% на годишна база до 24.590
млн. лв., докато оперативните разходи се увеличават по‐
бързо, с 15.7% на годишна база до 14.175 млн. лв.

▪ Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ [5BU]
приключи 9‐месечието на 2016г. със 7.0% спад на годишна
база на нетната печалба, която възлиза на 1.168 млн. лв.,
показа финансовият отчет на фонда за 3‐тото тримесечие на
2016г. Приходите се увеличават с 58.9% на годишна база до
5.186 млн. лв., докато оперативните разходи нарастват
по‐бързо, с 99.5% на годишна база до 3.927 млн. лв.

▪ Алкомет АД [6AM] отчете нетна печалба от 21.334 млн. лв.
за 9‐месечието на годината спрямо 5.025 млн. лв. година
по‐рано, това показа финансовият отчет на компанията за
3‐тото тримесечие на 2016г. Приходите намаляват с 6.4% на
годишна база до 243.460 млн. лв., а оперативните разходи с
14.2% на годишна база до 208.491 млн. лв.



BGBX40
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 81	600 12.00 5.3% ▲ 14.3% ▲ 16.7 6.0 0.9 0.5 8.9 1.2
Адванс	Терафонд	АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 173	971 2.04 0.3% ▲ ‐1.3% ▼ 664.7 5.1 0.8 3.2 4.6 2.9
Албена		АД	 6AB туризъм 238	338 57.50 4.2% ▲ 15.0% ▲ 172.8 117.1 0.6 2.5 13.7 3.4
Алкомет	АД 6AM индустр.	стоки 251	342 14.00 0.0% ‐ 109.0% ▲ 97.2 9.9 1.5 0.8 7.3 1.0
Биовет	АД 53B химия 101	745 15.00 ‐8.0% ▼ 30.5% ▲ 158.3 5.6 0.8 0.4 4.8 0.6
Булгартабак‐холдинг	АД 57B холдинги 279	946 38.00 18.7% ▲ ‐41.4% ▼ 362.6 neg. 0.8 0.6 ‐17.8 0.8
Българска	фондова	борса‐София	АД BSO финанси 15	233 2.31 ‐1.9% ▼ 7.6% ▲ 204.3 neg. 1.6 9.5 ‐24.2 9.1
Доверие	Обединен	Холдинг	АД 5DOV холдинги 16	675 0.89 15.6% ▲ 23.3% ▲ 108.5 1.7 0.2 0.1 62.2 0.5
Еврохолд	България	АД 4EH холдинги 83	738 0.66 ‐3.2% ▼ ‐9.0% ▼ 15.3 neg. 0.9 0.1 ‐2.8 0.3
Елана	агрокредит	АД 0EA фин.	институц 24	573 1.30 2.4% ▲ 25.1% ▲ 406.8 14.0 1.2 	‐ 	‐ 	‐
Елхим	искра	АД 52E индустр.	стоки 32	264 1.29 8.0% ▲ 7.1% ▲ 24.9 21.7 1.0 1.0 10.7 1.0
ЕМКА	АД 57E индустр.	стоки 36	560 1.70 ‐2.0% ▼ ‐5.6% ▼ 48.4 18.4 1.0 0.5 5.6 0.4
ЗД	Евро	инс	АД 5IC застраховане 10	706 0.65 4.5% ▲ ‐38.0% ▼ 10.2 465.5 0.4 ‐ ‐ ‐
Зърнени	Храни	България	АД T43 търговия 65	546 0.34 4.4% ▲ ‐9.5% ▼ 85.3 neg. 0.3 0.4 191.1 1.0
Индустриален	Капитал	Холдинг	АД 4I8 холдинги 61	430 3.95 6.8% ▲ 20.8% ▲ 85.1 29.1 1.5 0.3 1.4 0.2
Индустриален	Холдинг	България	АД 4ID холдинги 73	160 0.96 4.2% ▲ 4.2% ▲ 67.6 neg. 0.3 0.8 27.8 1.2
М+С	хидравлик	АД 5MH машиностр. 222	155 5.69 7.4% ▲ 11.6% ▲ 126.2 19.1 3.3 2.5 10.5 2.3
Монбат	АД 5MB индустр.	стоки 315	733 8.10 5.6% ▲ 1.3% ▲ 946.8 14.8 1.7 1.3 10.6 1.6
Неохим	АД 3NB химия 139	644 54.00 ‐7.7% ▼ 16.4% ▲ 309.4 5.5 1.3 0.5 3.7 0.6
Петрол	АД 5PET търговия 49	163 0.45 12.5% ▲ ‐28.6% ▼ 7.4 0.3 ‐1.4 0.1 ‐0.9 0.2
Проучване	и	добив	на	нефт	и	газ	АД 4O1 индустрия 103	938 8.50 6.2% ▲ 1.5% ▲ 20.0 20.3 1.0 2.3 9.5 2.3
Свилоза	АД 3MZ индустр.	стоки 73	037 2.30 ‐9.8% ▼ ‐25.1% ▼ 41.4 5.6 0.8 0.7 4.6 0.9
Синергон	Холдинг	АД 6S7 холдинги 20	709 1.13 3.7% ▲ ‐8.3% ▼ 55.8 neg. 0.1 0.1 6.4 0.4
Сирма	груп	холдинг	АД SKK холдинги 61	142 1.03 ‐2.4% ▼ ‐14.2% ▼ 48.5 57.8 0.9 1.7 5.2 1.6
Софарма	АД 3JR фармацевтика 390	217 3.02 2.2% ▲ 10.2% ▲ 326.0 18.8 0.9 0.4 8.3 0.7
Софарма	имоти	АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 92	434 4.80 ‐1.4% ▼ 7.8% ▲ 41.4 161.4 1.8 8.5 16.2 10.9
Софарма	трейдинг	АД SO5 търговия 194	140 5.90 7.3% ▲ 10.3% ▲ 96.6 18.0 3.2 0.3 19.5 0.5
Спиди	АД 0SP куриерски	усл 192	204 36.00 0.0% ‐ ‐7.7% ▼ 1	145.3 33.2 4.6 1.4 10.9 1.5
Стара	планина	Холд	АД 5SR холдинги 109	864 5.30 9.7% ▲ 34.2% ▲ 160.7 17.3 1.3 0.6 2.5 0.4
ТБ	Първа	Инвестиционна	Банка	АД 5F4 банки 310	200 2.82 16.8% ▲ 30.5% ▲ 824.9 5.4 0.4 	‐ 	‐ 	‐
ТБ	Централна	кооперативна	банка	АД4CF банки 129	561 1.15 8.0% ▲ 13.3% ▲ 440.4 4.1 0.3 	‐ 	‐ 	‐
Трейс	груп	холд	АД T57 инфраструктур 122	981 5.09 ‐4.1% ▼ ‐10.9% ▼ 418.2 81.8 1.2 0.3 7.8 0.3
Фонд	за	недвижими	имоти	България 5BU АДСИЦ 42	819 2.13 8.1% ▲ 36.5% ▲ 298.4 22.3 0.6 6.4 22.3 6.9
Фонд	имоти	АДСИЦ 6BMA АДСИЦ 983 0.04 5.0% ▲ 20.0% ▲ 0.1 neg. 0.3 1.9 ‐8.0 78.4

Хидравлични	елементи	и	системи	АД 4HE машиностр. 71	411 3.93 ‐0.6% ▼ 25.0% ▲ 47.7 18.2 2.2 1.6 9.3 1.4
Химимпорт	АД 6C4 холдинги 346	029 1.54 13.8% ▲ 12.3% ▲ 1	497.1 6.8 0.3 0.6 ‐13.1 2.4
Холдинг	Варна	АД 5V2 холдинги 157	080 30.00 6.8% ▲ 23.0% ▲ 180.6 39.9 1.1 2.7 30.4 5.4
Чайкафарма	висококачествените	лек 7TH фармацевтика 367	900 6.50 1.2% ▲ 19.3% ▲ 26.7 43.0 5.2 11.4 28.7 11.8
ЧЕЗ	Разпределение	България	АД 3CZ комунални	усл 268	270 139.00 11.2% ▲ 10.3% ▲ 58.3 8.3 0.4 0.6 7.2 0.6
Юрий	Гагарин	АД 4PX индустр.	мат‐л 35	141 35.00 19.9% ▲ ‐22.7% ▼ 40.1 9.8 0.5 0.3 4.4 0.4
*Цена на затваряне за последната сесия на месеца

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

Булгартабак	холдинг	АД 57B +	18.75% Биовет	АД 53B
Първа	инвестиционна	банка	АД 5F4 +	16.77% Неохим	АД 3NB
Доверие	обединен	холдинг	АД 5DOV +	15.58% Трейс	груп	холд	АД T57 ‐4.06%

‐7.98%
‐7.69%

10'2016

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.

КАРОЛ		АД
София,	ул.	Златовръх	1 | +359	2	4008	300
www.karollbroker.bg		|	research@karoll.net

* Сред всички акции с оборот над 100 хил.лв. за месеца
Измененията са изчислени на база последна цена за месеца.


