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ЗД „Евро инс“ 

 
ЗД „Евро инс“ (1,71 лв.) – акциите на 
застрахователната компания също се 
събудиха след дълга летаргия, 
поскъпвайки с 86%, като повод затова 
беше отличният финансов резултат на 
компанията за миналата година, дължащ 
се основно на придобиването на бизнеса 
на конкурентното дружество 
„Интерамерикан“ в България. 
Инвеститорите се надяват на 
положително развитие за бизнеса на 
компанията и в следващите финансови 
отчети, когато в тях ще се отрази още една 
придобивка на пазарен конкурент, а 
именно бизнеса в България на друг чужд 
застрахователен гигант - „Кю Би И“. 
Инвеститорите отчитат и оптимизациите, 
направени в „Евро инс“ в годините на 
криза, както и възможността за по-рязко 
позитивно развитие на застрахователния 
пазар в обозримо бъдеще, което 
неминуемо ще се случи с ускоряването на 
растежа на икономиката и 
възстановяването на потребителското 
търсене. 

„Хидравлични елементи и 
системи“  

„Хидравлични елементи и системи“ 
(16,30 лв.) – акциите на 
машиностроителното дружетво 
поскъпнаха с 81% през първите три месеца 
на годината, след като дълго време 
останаха встрани от ръста на БФБ. 
Производството на компанията е 
ориентирано към износ, поради което 
тази година бизнесът й се развива 
отлично, благодарение на 
икономическото възстановяване на 
основния търговски партньор – ЕС. Ръстът 
на продажбите и на финансовите 
резултати правят бъдещите ценови 
множители доста по-атрактивни, което 
беше оценено от инвеститорите.  

„Индустриален капитал 
холдинг“

 

 „Индустриален капитал холдинг“ (3,35 
лв.) – акциите на бившия 
приватизационен фонд поскъпнаха със 
75% през първото тримесечие, 
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наваксвайки изоставането си от пазара и 
от най-ценния си актив, а именно 
дяловото участие от 22,4% в капитала на 
една от най-реномираните публични 
компании – „M+С хидравлик“. Основни 
миноритарни акционери в холдинга са 
няколко пенсионни фонда, които 
вероятно също активираха покупки по 
позицията и спомогнаха за 
положителното развитие от началото на 
годината. 

„Трейс груп холд“  
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„Трейс груп холд“ (6,90 лв.) – пазарната 
оценка на пътностроителната компания се 
увеличи със 74% за периода. Няколко са 
факторите, които стоят зад това 
повишение. На първо място, това са 
отличните консолидирани резултати за 
2013 година, според които при сходни 
приходи с предходната година, 
рентабилността на продажбите се повиши 
значително – 151% ръст на EBITDA 
(печалба преди лихви, данъци и 
амортизации) и почти 1000% ръст на 
нетната печалба. Позитивните нагласи 
бяха подплатени и от започналото 
ефективно обратно изкупуване на акции 
от страна на самата компания. В 
съответствие с решение на общото 
събрание на акционерите, Съветът на 
директорите на „Трейс груп холд“ започна 
обратно изкупуване на до 100 хиляди 
акции на цена между 5 и 9 лева и с краен 
срок до 17 септември. До 28 март 
компанията изкупи 13 330 броя свои акции 
на средна цена от 6,69 лева за брой. Не на 
последно място, „Трейс“ все по-сериозно 
стъпва на външните пазари, като 
очакванията на инвеститорите в тази 
посока се увеличават все повече. 

ТБ „Първа инвестиционна 
банка“  

 

ТБ „Първа инвестиционна банка“ (4,09 
лв.) – оценката на фондовата борса за най-
големия български играч на банковия 
пазар се повиши с 68% през първите три 
месеца на годината. Инвеститорите, 
„виновни“ за този ръст в голяма степен 
вероятно са чужденци, които оценяват 
положително придобиването на 
„Юнионбанк“. Все по-големи са 
очакванията, банковият сектор в Европа 
да излезе трайно от кризата, което да се 
принесе и на родна почва. ПИБ е най-
добре позиционираният местен играч на 
банковия пазар, покривайки целия 
спектър от банкови услуги, с което се 
превръща и в потенциален таргет за 
придобиване от мултинациолните играчи 
в следващите години. 

 

 

Пояснения 
Информацията и мненията 

изложени в този аналитичен 

материал са подготвени от ИП 

“Бул Тренд Брокеридж” ООД.  

Последният е лицензиран да 

извършва дейност като 

инвестиционен посредник от 

Комисията за Финансов Надзор 

и е член на “Българска Фондова 

Борса” АД.  Този аналитичен 

материал е единствено с 

информационна цел и не 

представлява предложение за 

покупка или продажба на 

финансови инструменти. 

Използвана е само публично 

достъпна информация, за 

която не гарантираме, че е 

точна и надеждна.  Цените на 

финансовите инструменти 

разгледани в анализа подлежат 

на изменения. ИП “Бул Тренд 

Брокеридж” ООД, както и 

свързаните с него лица е 

възможно да притежават или 

търгуват с разгледаните 

финансови инструменти.  

Търговията с финансови 

инструменти е високо рискова 

дейност, която може да доведе 

до загуба на първоначално 

инвестираната сума. 
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