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Новини и анализи

SOFIX прескочи границата от 600 пункта
(6AB / ALB) (5BD / LAND) (E4A / ENM) (2EL / 2EL) (5MB / MONBAT) (5PET / PET) (SLR / SLR) (5F4 / FIB)

06.03.2014 18:18 | препоръчай (0)

Оптимизмът на пазара се дължи по-скоро на сентимент и свободни парични ресурси,
отколкото на невероятни отчети, смята Веселин Захариев от Mane Capital

Водещият борсов индекс – SOFIX, нарасна с 1,5% в днешната сесия до ниво от 605,94 пункта при
оборот от 1,745 млн. лв. От началото на седмицата индексът е на плюс 1,9%, а от началото на
годината расте с 23,3%.

За последно SOFIX затвори над 600 пункта на 22 октомври 2008 г. (604,97), като е бил на по-
високо ниво от днес в предходната сесия - 637,36 пункта.

BGBX40 се повиши също с 1,5% - до 121,81 пункта, BGTR30 нарасна с 2,3% до 443,07 пункта, а
BGREIT скочи 2,9% до 95,27 пункта.

„Въпреки продължаващата криза в Украина, новините, които движиха пазарите днес, бяха по-
скоро позитивни и това се отрази и на българските индекси. Въпреки опасността за отцепване
на Крим и финансовата нестабилност на Украйна пазарите днес си отдъхнаха, защото изглежда
най-лошият сценарии беше избегнат, предвид предпазливата реакция на европейските лидери,
които решиха да предупредят Русия вместо да пристъпят директно към санкции, нещо от което
инвеститорите се бояха. От друга страна пазарите оцениха решението на Европейската
централна банка да продължи политиката на ниски лихвени проценти и явните сигнали, че ще
предприеме нови стъпки в подкрепа на икономиката на еврозоната“, коментира за Investor.bg
Веселин Захариев*, съдружник в Mane Capital.

"Българските индекси реагираха още по-бурно и продължиха възходящия си тренд. Предстои да
видим, предвид бурната международна обстановка, дали SOFIX ще успее да се закрепи над 600
пункта, но оптимизмът на местния пазар е видим и не показва признаци на умора, като това по-
скоро се дължи на сентимент и свободни парични ресурси за инвестиции, отколкото на
невероятни финансови резултати от публичните дружества", смята анализаторът.

"Отново сред акциите във фокус беше групата на Химимпорт – Химимпорт, обикновени
6C4/CHIM (+3%), Химимпорт, привилегировани 6C4P/6C4P (+7,6%), Зърнени Храни
България T43/ZHBG (+2,1%) и Централна Кооперативна Банка 4CF/CCB (+5,3%). Впечатление
направи и Еврохолд 4EH/EUBG, където имаше сериозен оборот и повишение от 3,8%, както и
продължаващия възход на Спарки Елтос SL9/ELTOS, където след излизането на
институционален инвеститор преди два месеца, акцията търпи възход и днес расте с 8,4%.

Очакванията за добър селскостопански сезон и добрите резултати на Агрия Груп A72/AGR, които
доведоха до ново поскъпване на холдинга с 9% днес, се отразиха и на другото дружество от
сектора – БГ Агро AO0/AO0, където макар и при само една сделка има ръст от 9,7%. Другото
дружество, където оптимизмът води до позитивен тренд – Индустриален Холдинг
България 4ID/IHLBL – поскъпна с нови 6,3% днес.

На другия полюс бяха Биовет 53B/BIOV (-0,5%), където имаше сериозни ръстове през
последните месеци, както и Корпоративна Търговска Банка 6C9/CORP, където спадът беше от
3,9%", констатира Захариев.

Търговията с акции на борсата днес възлезе на 2,611 млн. лв., като с най-голям оборот бе
Химимпорт: обикновени 6C4/CHIM (+3%) – 652 хил. и привилегировани 6C4P/6C4P (+7,6%) – 119
хил. С оборот над 100 хил. лв. бяха още ПИБ 5F4/FIB (+1%) – 196 хил., Зърнени Храни
България T43/ZHBG (+2,1%) - 168 хил., Монбат 5MB/MONBAT (+3,8%) – 165 хил. и
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Еврохолд 4EH/EUBG (+3,8%) – 151 хил.

Prista Holdco Cooperatief U.A. е увеличило дела си в Монбат АД 5MB/MONBAT до 20,8%, като
продавач е клиент на Unicredit Bank Austria AG, чийто дял намалява до 15,3%.

Еврохолд 4EH/EUBG свиква Общо събрание на 15 април, на което ще се гласуване овластяване
на УС и представляващите лица да сключат сделка, в резултат на която за холдинга ще възникне
задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само,
главница до 15 млн. евро над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК и лихви) на
Евролийз Ауто ЕАД по договор за банов кредит от ВТБ Банк (Австрия).

На регулиран пазар се търгуваха общо 66 емисии акции, като съотношението печеливши/губещи
бе 38/21, а при 7 позиции нямаше промяна.

От дружествата с оборот над 5 хил. лв. с най-голям ръст са акциите на Булленд инвестмънтс
АДСИЦ 5BD/LAND (+11%), Агрия Груп A72/AGR (+9%) и Спарки Елтос SL9/ELTOS (+8,4%), а с
най-силен спад са книжата на Енергони 2EL/2EL (-6,7%) и Албена 6AB/ALB (-4,4%).

Акциите на Петрол АД 5PET/PET се повишиха с 2,6%. Днес стана ясно, че се отлага Общото
събрание на дружеството, на което трябваше да се гласува за увеличение на капитала с до

50%. Успешно увеличение на капитала на компанията може да я изведе на печалба.

Книжата на Енемона E4A/ENM приключиха сесията без промяна, след като компанията
оповести прогноза за 23% ръст в консолидираните приходи за първото тримесечие.
Дружеството отчита консолидирана загуба от близо 2 млн. лв. през последното тримесечие, но
за цялата 2013 г. е на печалба от 550 хил. лв.

Акциите на Софарма 3JR/SFARM  са на практика също без промяна в днешната сесия. Вчера те се

покачиха с 0,9%, като след последната сделка  фармацевтичната компания обяви 1% спад

на продажбите през февруари. 

Нямаше сделки с книжата на Слънчо АД SLR/SLR. Общото събрание на акционерите, свикано за
8 април, ще гласува за разпределянето на дивидент за 2013 г. от 0,23 лв. на акция, което е на
практика цялата печалба за миналата година.

* Мнението има аналитичен характер и не е препоръка за покупка или продажба на
финансови инструменти.

Пълна информация за протичането на борсовата сесия на БФБ
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