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  Пулсът на пазара 

Оборотът на регулиран пазар през март се увеличи с 16.6%  до 

35.8 млн. лв. спрямо предходния месец на 2018г., а на годишна база е 

отчетен спад от 4.8%. През месеца бяха сключени 4 561 сделки, което 

е спад от над 22% спрямо февруари 2018г. Пазарната 

капитализация възлезе на 9.2 млрд. лв. (9.0% от БВП), което е 

намаление от 2.1% на месечна база, а на годишна база е отчетен 

ръст от 4.2%;  

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на червено. Най-

слабо представяне за март записа основният индекс SOFIX, който 

изтри 5.4% от стойността си през месеца, което го превръща и в 

най-зле представящият се индекс на БФБ от началото на годината 

със загуба от 4.2% за първите 3 месеца на 2018г.; 

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

са; Първа инвестиционна банка [5F4] със загуба от 19.3%, Монбат 

АД [5MB] със загуба от 11.8% и Доверие обединен холдинг АД 

[5DOV] със загуба от 8.5%. 

Акциите на Св. св. Константин и елена холдинг АД [3NJ] 

добавиха 15.8% към стойността си през март и се наредиха на първо 

място в нашата класация за най-добре представилите се акции с 

оборот над 100 000 лв. за месеца. Второто място заеха книжата на 

Северкооп Гъмза холдинг АД [6S4], които поскъпнаха с 11.4% и в 

края на месеца се търгуваха при цена от 3.72 лв./броя. Третото място 

заеха акциите на Индъстри дивелъпмънт холдинг АД [6R1] с ръст 

от 10.5%; 

На другия полюс, сред най-слабо представилите се акции  за 

третия месец на годината с оборот над 100 хил. лв., се наредиха 

книжата на: Слънце Стара Загора-табак АД [3JO], които поевтиняха 

с  24.5%, следвани от тези на Първа инвестиционна банка АД [5F4] 

със загуба от 19.3% и тези на Елана агрокредит АД [0EA], които 

отчетоха спад от 12.5% за март. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 649.17 -5.43% -4.17% 

BGBX 40 128.54 -3.57% -2.62% 

BG REIT 114.93 -1.36% -1.01% 

BGTR 30 536.29 -3.89% -3.54% 

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

10.3 0.7 22.1% 3 447 12.1 

* Изчислен на годишна база; пазарната капитализация и оборотът са в млн. лв. 

  Месечен бюлетин, Март 2018 

Оборот за месеца лв. евро 

Оборот акции (хил. ) 31 772 16 245 

Оборот облигации (хил. ) 2 532 1 295 

Други инструменти (хил.) 486 249 

Държавни ценни книжа (хил.) 1 025 524 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 35 816 18 312 

Пазарна капитализация (млн.) 9 171 4 689 

Пазарна капитализация/БВП 9.0% 

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

03.2013 03.2014 03.2015 03.2016 03.2017 03.2018

SOFIX 
 



Корадо – България АД завърши 2017г. с 63.2% ръст на 

годишна база на нетната печалба, която възлиза на 4.8 млн. 

лв., това показа одитираният отчет на компанията за 2017г.; 

Нетният марж се разширява до 11.2% спрямо 8.9% за 2016г., 

а печалбата на една акция (EPS) се увеличава до 0.45 лв. 

спрямо 0.33 лв. година по-рано; 

Приходите от за цялата 2017г. се увеличават с 30.1% на 

годишна база до 42.6 млн. лв. Водещите пазари остават Чехия, 

Румъния и Украйна, въпреки че приходите от Унгария отчитат 

значителен ръст; 

Продажбите в Чехия са водещи и формират над 63% от 

приходите от продажби. За 2017г. те се увеличават с 20.4% на 

годишна база до 27.6 млн. лв. Износът към Румъния отчита 

ръст от 65.3% на годишна база до 6.9 млн. лв. като формира над 

16% от продажбите. Приходите от България бележат ръст от 

7.4% на годишна база до 1.6 млн. лв. за 2017г.; 

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

Брой акции, в хил. * 13 169 P/S, ttm 2.4 

Цена на акция** 7.70 P/E, ttm 21.2 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 101 401 P/B, mrq 5.1 

Активи, в хил. лв. 26 707 ROA, ttm 18.7% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 19.7% ROE, ttm 25.4% 
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Оперативните разходи се увеличават по-бавно от приходите, с 26.5% 

на годишна база до 37.2 млн. лв. основно поради увеличение на разходи за 

материали. В резултат оперативната печалба (EBIT) нараства с 61.8% на 

годишна база до 5.4 млн. лв., а оперативния марж се разширява до 12.7% 

от 10.2% за 2016г. 

В края на март мениджмънтът на Корадо-България и нейната компания-

майка „Корадо Груп“ проведоха среща с инвеститорите, на която коментираха 

резултатите за 2017г., както и плановете за 2018г. Основните цели, които си 

поставя мениджмънта за 2018г. включват постигането на положителни 

финансови резултати в условията на стагнация на пазара, поради 

високите цени на стоманата, но също и запазване на позициите на 

традиционните за компанията пазари. Компанията ще се фокусира и 

върху повишаване на продажбите на българския пазар, както и 

навлизане на нови пазари. Германия е потенциален нов пазар, тъй като 

мениджмънтът обяви, че води работи по финализиране на сделка за поръчка 

на стоманени радиатори с германски партньор. В случай, че тя бъде успешно 

приключена, завода в Стражица ще произвежда радиаторите. 

Междувременно на 23.05.2018г. ще се проведе годишното общо 

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

брутен дивидент от 0.26 лв./акция за 2017г. или общо 3.4 млн. лв., която 

представлява коефициент на изплащане от 72%. При последна пазарна цена 

от 7.70 лв./акция, това носи 3.4% дивидентска доходност. Акционерите ще 

гласуват и за промяна на устава на дружеството, който да позволи изплащане 

на 6-месечни дивиденти. 

* Без обратно изкупените собствени акции за периода;        ** Цена на затваряне към 29.03.2018г. 

Източник: Финансовите отчети на компанията 
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Чехия Румъния Украйна България Други 



Софарма АД [3JR] обяви, че за първите 3 месеца на 2018г. 

приходите от продажби на продукция намаляват с 3% на годишна 

база като продажбите на вътрешен пазар отчитат 0.5% ръст на 

годишна база, а износът намалява с 6% спрямо първото тримесечие 

на 2017г. Само за месец март 2018г. компанията е реализирала 10% 

спад на годишна база на продажбите си като продажбите на вътрешен 

пазар се увеличават с 1% на годишна база, а износът намалява с 19% 

на годишна база спрямо март 2017г.  

Консолидираните продажби за месец февруари на Монбат АД 

[5MB] са намалели с 34.5% на годишна база до 17.4 млн. лв., обяви 

компанията. Консолидираните приходи за първите 2 месеца на 

годината са намалели с 14.9% на годишна база до 44.0 млн. лв. 

Консолидирана печалба преди данъци за февруари бележи спад от 

91.9% на годишна база до 0.2 млн. лв., а консолидираната печалба 

преди данъци от началото на годината намалява с 74.9% на годишна 

база до 1.4 млн. лв.  

Консолидираните приходи на Стара планина холд АД [5SR] 

възлизат на 19.8 млн. лв. за месец февруари спрямо 17.2 млн. лв. 

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

консолидираните приходи нарастват с 18.3% на годишна база до 40.3 

млн. лв., обяви дружество. Холдингът очаква консолидираните 

продажби  да  достигнат 62.0 млн. лв. за първото тримесечие на 2018г. 

или това ще бъде ръст от 19.7% на годишна база. Съветът на 

директорите предлага изплащането на брутен дивидент от 0.22807 

лв./акция за 2017г. спрямо 0.218 лв./акция година по-рано или 4.75 

млн. лв. общо (коефициент на изплащане 86%.).  При текуща пазарна 

цена от 7.35 лв. на акция това носи 3.1% дивидентска доходност. 

Предложението ще бъде гласувано от акционерите на Общо събрание, 

което ще се проведе на 23.05.2018г. 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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М+С Хидравлик АД [5MH] отчете продажби за февруари в размер на 

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

увеличават с 28.6% на годишна база и достигат 21.0 млн. лв. Печалбата 

преди данъци за февруари е 2.0 млн. лв., а от началото на годината с 

натрупване възлиза на 4.0 млн. лв., което представлява ръст от 41.8% на 

годишна база. Компанията прогнозира приходи от 11.0 млн. лв. за март и 

очаква продажбите за първото тримесечие на годината да възлязат на 

32.0 млн. лв., което ще бъде ръст от 26% на годишна база. Съветът на 

директорите предлага да разпредели 11.5 млн. лв. под формата на 

дивиденти за 2017г. или това е коефициент на изплащане от 79%. Това 

прави 0.295 лв. брутен дивидент на акция спрямо 0.26 лв./акция година 

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

доходност е 3.9%. Акционерите ще гласуват предложението за дивидент 

на Общо събрание, насрочено за 17.5.2018г.  

Софарма Трейдинг АД [SO5] обяви ръст на продажбите от 10% на 

годишна база до 57.8 млн. лв. за февруари. Печалбата преди данъци се 

увеличава с 18% на годишна база до 1.8 млн. лв. Акумулираните приходи 

за първите 2 месеца на 2018г. възлизат на 118.9 млн. лв., което е 

увеличение от 11% на годишна база. Печалбата преди данъци с 

натрупване от началото на годината се увеличава с 3% на годишна база 

до 3.2 млн. лв.  

Адванс Терафонд АДСИЦ [6A6] завърши 2017г. с нетна печалба от 

30.1 млн. лв. спрямо 12.4 млн. лв. година по-рано, показа одитираният 

годишен финансов отчет на АДСИЦ-а. Приходите се увеличават с 92.7% 

на годишна база до 36.8 млн. лв. Коригираната печалба, която подлежи на 

разпределение възлиза на 9.9 млн. лв. спрямо 14.5 млн. лв. за 2016г. При 

90% изплащане на печалбата това прави по 0.105 лв. на акция. Tочният 

размер на дивидента предстои да бъде определен. Брутният дивидент за 

2016г .беше 0.17 млн. лв. на акция. 



  Инфлацията в България през февруари се ускорява до 1.5% спрямо 

1.3% през януари като остава малко над средното ниво за ЕС и ерозоната, 

това показаха данните на Евростат. Средното ниво на инфлацията за ЕС 

през февруари възлиза на 1.3%, което е намаление с 0.3 процентни пункта 

спрямо първия месец на 2018г. Инфлацията в Еврозоната също отчита 

забавяне през февруари до 1.1% спрямо 1.3% през януари 2018г. 

Безработицата в България през февруари намалява до 5.3% спрямо 

5.5% през януари, което е доста под средното равнище на безработица за 

целия Европейски съюз и еврозоната, според сезонно изгладените данни 

на Евростат. Нивото на безработица в Европейския съюз остава без 

промяна на месечна база и възлиза на 7.3% през февруари, което е най-

ниското ниво от 2008г. Безработица в еврозоната през февруари намалява 

с 0.1 процентни пункта спрямо първия месец на 2018г. и възлиза на 8.5%.  

За януари 2018г. текущата сметка на България е отрицателна и 

възлиза на 139.6 млн. евро (0.3% от БВП) спрямо дефицит от 42.7 млн. 

евро (0.1% от БВП) за същия период миналата година или увеличение от 

227% на годишна база, това показаха данните на БНБ. Търговското салдо 

за януари 2018г. е отрицателно в размер на 292.5 млн. евро (0.5% от БВП) 

при дефицит от 154.8 млн. евро (0.3% от БВП) за януари 2017г. Износът за 

първия месец на 2018г. се увеличава с 18.4%  на годишна база до 2.3 млрд. 

евро (4% от БВП), а вносът бележи ръст от 23.9% на годишна база до 2.5 

млрд. евро (4.6% от БВП). Преките чуждестранни инвестиции в страната 

за януари 2018г. по предварителни данни се увеличават с 64.7% на 

годишна база, достигайки до 158.8 млн. евро (0.3% от БВП).  

Централната банка очаква 4.2% ръст на БВП през тази година, това 

стана ясно от последния доклад на банката. Двигател  на растежа се 

очаква да бъде вътрешното търсене, което ще стимулира и вноса на стоки 

и услуги. Инфлацията се очаква да бъде 1.9%. От БНБ прогнозират 

текущата сметка да бъде положителна в размер на 2.8% от БВП. 

Новини от месеца | Икономика и Политика 

 Държавният дълг на България в края на февруари 2018г. възлиза 

на 12.1 млрд. евро (22.5% от БВП) като 3.0 млрд. евро (5.5% от БВП) са 

вътрешен дълг и 9.2 млрд. евро (17.0% от БВП) външен, показват 

данни от месечния бюлетин на Министерството на финансите. 

Дългът намалява с 2.3 млн. евро спрямо предходния месец. В 

структурата на дълга вътрешните задължения заемат дял от 24.3%, а 

външните – 75.7%. Валутната структура е следната: 81.6% от дълга е 

в евро, 17.8% е в левове, 0.1% е в щатски долари и 0.5% е в други 

валути.  

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на 

касова основа към края на февруари 2018г. е положително в размер 

на 752.3 млн. лв. (0.7% от прогнозния БВП). По предварителни и 

оценки то се очаква да бъде положително в размер на 605.7 млн. лв. 

(0.6% от прогнозния БВП) към края на март 2018г.  

Показатели 2015 2016 2017 2018 

БВП, млрд. лв. 88.6 94.1 98.6 - 

БВП, реален ръст, % 3.6% 3.9% 3.5% - 

Инфлация, % -0.1% -0.8% 2.8% 1.5% 

Безработица, % 10% 8.0% 7.1% 5.3% 

Фискален баланс, % БВП -2.1% 0.0% 0.9% - 

Брутен публичен дълг, % БВП 26.7% 29.5% 25.4% - 

Брутен външен дълг, % БВП 74.0% 71.1% 66.1% 61.8% 

Текуща сметка, % БВП 0.0% 2.3% 4.5% -0.3% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 5.5% 2.2% 1.9% 0.3% 

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

* Официални данни на БНБ: за БВП - за 2017г..; инфлация и безработица - към февруари 
2018г.; фискален баланс и брутен публичен дълг за Q3'2017; брутен външен дълг, към 
януари 2018г., текуща сметка и преки инвестиции в България към януари 2018г., ОЛП - 
към април 2018г.  
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BGBX 40 

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

Св. Св. Константин и Елена АД 3NJ +15.8% Слънце Стара Загора табак АД 3JO -24.5% 

Северкооп Гъмза холдинг АД 6S4 +11.4% Първа инвестиционна банка АД 5F4 -19.3% 

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД 6R1 +10.5% Елана агрокредит АД 0EA -12.5% 

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 80 240 11.80 -4.1% ▼ -1.7% ▼ 85.9 5.5 0.7 0.4 9.5 1.3

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 188 093 2.21 -0.9% ▼ 0.5% ▲ 532.3 6.2 0.8 3.7 5.4 3.1

Актив Пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 11 289 5.15 3.0% ▲ -9.6% ▼ 20.8 neg. 1.0 52.0 -57.7 57.5

Албена  АД 6AB туризъм 243 383 57.50 -5.7% ▼ -9.4% ▼ 180.9 22.5 0.5 2.0 12.6 2.7

Алкомет АД 6AM индустр. стоки 249 547 13.90 4.5% ▲ -3.3% ▼ 9.2 16.2 1.5 0.7 10.2 0.9

Алтерко АД A4L технологии 31 500 2.10 -4.5% ▼ 0.0% ▲ 28.2 12.4 1.2 0.8 9.6 0.9

Билборд АД 5BP услуги 5 820 0.39 -13.8% ▼ -9.8% ▼ 18.2 14.6 0.3 0.2 5.1 0.2

Булгартабак-холдинг АД 57B холдинги 176 808 24.00 0.0% - -27.3% ▼ 11.5 5.2 0.6 0.4 -11.0 0.7

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 38 181 5.80 -0.9% ▼ 14.6% ▲ 31.3 187.2 3.7 16.7 269.8 16.0

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 32 413 1.73 -8.5% ▼ -17.6% ▼ 108.4 neg. 0.5 0.2 16.1 0.6

Еврохолд България АД 4EH холдинги 298 148 1.51 6.3% ▲ 2.4% ▲ 233.2 21.1 1.8 0.3 20.7 0.5

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 21 171 1.12 -12.5% ▼ -15.8% ▼ 23.7 11.9 1.0  -  -  -

ЕМКА АД 57E индустр. стоки 66 238 3.08 -3.8% ▼ -7.8% ▼ 59.4 19.5 1.8 0.7 8.7 0.6

Зърнени Храни България АД T43 търговия 65 742 0.34 -7.2% ▼ -7.7% ▼ 31.9 81.4 0.3 0.7 11.1 1.3

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 46 656 3.00 -6.8% ▼ -9.6% ▼ 4 088.1 11.1 1.0 0.2 0.6 0.1

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 76 979 1.00 -2.0% ▼ 5.5% ▲ 36.9 25.2 0.3 0.8 7.4 2.0

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 101 409 7.70 2.0% ▲ 12.4% ▲ 1 875.4 21.2 2.3 2.4 15.9 2.4

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 288 918 7.40 -10.8% ▼ -8.4% ▼ 340.6 19.9 4.0 2.6 11.6 2.5

Монбат АД 5MB индустр. стоки 335 305 8.60 -11.8% ▼ -15.5% ▼ 613.7 12.2 1.6 1.0 9.6 1.4

Неохим АД 3NB химия 118 956 46.00 0.0% - -16.4% ▼ 365.0 8.8 1.1 0.5 3.8 0.5

Проучване и добив на нефт и газ 4O1 индустр. стоки 91 710 7.50 0.7% ▲ 5.6% ▲ 18.6 27.1 0.9 3.0 11.8 3.1

Свилоза АД 3MZ индустр. стоки 125 750 3.96 -7.5% ▼ -1.5% ▼ 560.6 8.1 1.1 1.0 5.6 1.1

Северкооп Гъмза Холдинг АД 6S4 холдинги 19 895 3.72 11.4% ▲ 143.1% ▲ 44.0 38.9 2.3 11.8 -8.3 7.0

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 22 031 1.20 -2.4% ▼ -7.8% ▼ 133.1 neg. 0.1 0.1 16.9 0.3

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 59 475 1.01 -2.9% ▼ -7.2% ▼ 340.5 14.0 0.7 1.1 4.0 1.2

Софарма АД 3JR фармацевтика 519 409 4.13 0.2% ▲ -3.6% ▼ 522.0 12.9 1.1 0.5 8.2 0.7

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 130 676 6.50 -2.3% ▼ -0.8% ▼ 65.4 236.7 2.6 12.3 23.1 14.4

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 255 014 7.75 -7.2% ▼ 1.3% ▲ 101.0 25.7 3.9 0.3 24.7 0.6

Спиди АД 0SP транспорт 221 574 41.20 0.5% ▲ -4.8% ▼ 11.9 27.7 4.8 1.4 11.1 1.5

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 154 133 7.40 -7.5% ▼ -7.6% ▼ 47.5 19.7 1.6 0.7 3.6 0.6

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 474 100 4.31 -19.3% ▼ -23.8% ▼ 449.7 5.5 0.5  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 205 940 1.82 -5.5% ▼ 9.6% ▲ 226.7 5.6 0.4  -  -  -

Топливо АД 3TV индустр. стоки 19 591 3.62 -7.2% ▼ -15.8% ▼ 197.6 neg. 0.2 0.1 22.4 0.3

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 116 143 4.80 -4.0% ▼ 5.5% ▲ 14.3 33.8 1.2 0.4 9.7 0.3

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 6F3 АДСИЦ 23 533 0.71 -6.0% ▼ 9.9% ▲ 928.8 neg. 0.5 1.7 14.5 2.1

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 36 673 1.82 -8.1% ▼ -18.2% ▼ 53.8 6.8 0.5 2.4 7.6 2.9

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 95 519 5.25 1.0% ▲ 1.1% ▲ 223.3 21.3 2.9 1.7 11.3 1.6

Химимпорт АД 6C4 холдинги 513 544 2.26 -3.4% ▼ 26.3% ▲ 38.2 7.4 0.4 1.2 -5.5 2.0

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 193 732 37.00 2.8% ▲ 5.9% ▲ 2 183.8 neg. 1.2 3.2 63.0 6.3

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 497 424 258.00 3.2% ▲ -4.8% ▼ 1 092.2 18.4 0.8 1.1 6.2 1.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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