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• Защо да се инвестира в IT сектора?

• Жизнен цикъл на технологичните акции

• Как да оценяваме компаниите?

• Подходящи показатели за оценка

• Нетрадиционните фактори, които гледат инвеститорите

• Риск и печалби

• Обзор и оценка на водещи IT компании

• Публични предлагания през 2017 г. Какво да гледаме?

• Борсово търгувани фондове

• Обзор на Сирма Груп Холдинг и Алтерко

• Въпроси и отговори

СЪДЪРЖАНИЕ
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КАК СЕ ПРЕДСТАВИ ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ СЕКТОР ПРЕЗ 2016 Г.

Секторът поскъпна с 
повече от 20% през 
миналата година

Ръстът се дължи на 
позитивните 
очаквания за 
икономиката на САЩ

Секторът и щатският 
пазар като цяло са 
прекупени към 
момента. 
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Код Име P/E f P/E RoIC%
Среден ръст 

на приходи 3 г.%
Възвръщаемост
акция 2016 г.%

Доход от 
Дивиденти %

AAPL APPLE 16.22 14.50 21.35 9.03 12.48 1.65

GOOGL ALPHABET 29.82 19.73 14.17 17.63 1.86 0.00

MSFT MICROSOFT 31.12 20.51 11.90 3.49 15.07 2.32

FB FACEBOOK 40.93 24.14 18.22 52.11 9.93 0.00

IBM IBM 12.95 13.13 18.59 -6.60 25.19 3.03

INTC INTEL 15.18 12.76 11.47 4.12 8.78 3.61

ORCL ORACLE 19.18 15.18 10.10 -0.09 6.89 1.45

CSCO CISCO SYSTEMS 15.92 13.49 10.33 0.48 15.19 3.17

QCOM QUALCOMM 14.31 11.98 10.84 -1.62 35.11 3.66

AVGO BROADCOM 534.42 14.28 -6.44 74.43 23.64 0.94

TXN TEXAS INSTRUMENTS 21.41 20.13 24.37 3.13 36.72 2.17

BIDU BAIDU 26.87 29.38 7.69 44.30 -13.03 0.00

NVDA NVIDIA 42.01 32.64 23.42 19.43 226.94 0.44

ADBE ADOBE 51.18 29.68 13.00 13.33 9.59 0.00

CRM SALESFORCE.COM 62.86 2.74 29.85 -12.68 0.00

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ ПРЕЗ 2016 Г.

Източник: Bloomberg
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ИМА ЛИ ПОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ?
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Прогнозите за 2017 г. показват много добър растеж на продажби и печалби

Източник: Bloomberg
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ТЕХНОЛОГИЧНИЯ СЕКТОР

Икономическият растеж 
означава повече 
корпоративни 
инвестиции в технологии

IT продукти и услуги, 
насочени към 
индивидуално 
потребление

Репатриране на печалби 
– нов бум на 
инвестициите 

Нови публични 
предлагания
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КАК „ОСТАРЯВАТ“ ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ АКЦИИ?

• Коефициентите за оценка 
постепенно намаляват до нива, 
които са характерни за сектора и 
пазара

• Ускоряване на растежа води до 
повишение на коефициентите 
поради очакванията за по-добри 
резултати

• Компаниите преминават от фаза 
на голям растеж към по-нисък, 
но с по-добра възвръщаемост на 
капитала 0
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КАК ДА ОЦЕНЯВАМЕ НОВ ПРОДУКТ?

Да намерим отговор на въпросите:

• Дали е търсен от пазара?

• Дали е рекламиран добре?

• Дали е уникален продукт или услуга?

• Може ли да се развива допълнително?

• Как се отразява върху инвестициите и разходите на компанията?

• Какъв е потенциалът за растеж?

• Кога ще има положителен паричен поток за компанията?
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КОИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ОЦЕНКА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ?

Р/Е – цена/печалба: Обичайно стойностите са много високи или има загуба. Ако компанията 
не изпълнява целите си за печалбата през предварително прогнозирани периоди, това 
представлява сериозен риск за цената на акцията

Р/В – цена/капитал: Може да се използва за сравнение със сектора само при сравнение с 
преките конкуренти

РЕG – цена/печалба/растеж: Акциите с над 1.5 се представят по-слабо. Изключенията са 
бързо растящи компании с предимства или уникални услуги и продукти

EV/EBITDA: Показва реалния паричен поток. Ако няма подобрение с течение на времето, 
перспективите за печалби от акцията падат

Скъпите акции са следствие на фундаментални грешки на пазара в определяне на 
устойчивостта на бизнес модела, възможността да прави печалби и необходимите 
активи за дейността
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КАК АНАЛИЗАТОРИТЕ ОЦЕНЯВАТ НОВИТЕ КОМПАНИИ?

Анализаторите на банките 
използват най-често бъдещите 
парични потоци за определяне на 
справедливата стойност

При 40% от оценките се взима 
EV=капитализация+дълг-кеш

Това води до изключително висок 
процент несигурност и оценките 
не трябва да се взимат при 
инвестиционни решения

EV/EBITDA

EV/Sales

Дисконтирани 
парични потоци
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Код Име Капитализация P/E f P/E RoIC %
Среден ръст 

на приходи 3 г.%
Възвръщаемост
акция 2016 г.%

DVMT DELL TECH 14,519,575,552 21.96

NTNX NUTANIX 4,708,721,152 -253.78 163.52 0.22

CNDT CONDUENT 3,066,268,160 19.76 -1.56 -0.99

TWLO TWILIO 2,915,846,400 -18.60 77.33 20.25

ACIA ACACIA COMMUNICATION 2,429,492,224 17.44 75.89 112.93

BL BLACKLINE 1,448,857,600 61.78 15.12

COUP COUPA SOFTWARE 1,310,527,616 64.57 -28.54

PI IMPINJ 741,021,504 127.21 22.51 96.33

QTNA QUANTENNA 727,084,544 84.62 -1.69 39.68 7.91

CHUBA COMMERCEHUB 650,701,440 34.57 25.08

APTI APPTIO 539,815,040 -92.31 22.73 -20.81

EVBG EVERBRIDGE 532,101,632 47.73 50.00

GSUM GRIDSUM 346,414,656 112.63 91.78 -37.29

TRHC TABULA RASA HEAL 251,823,024 31.20 44.62 1.90

AIRG AIRGAIN 150,566,704 32.33 8.95 80.00

НОВИТЕ ITКОМПАНИИ ПРЕЗ 2016 Г.

Източник: Bloomberg



12

СТЪПКИ ПРИ ОЦЕНКА НА ITКОМПАНИЯ

1. Прогноза за приходите

• Темпове на растеж на приходи или регистрации на потребители

• Пазарен дял в момента и в бъдеще: намаление при поява на конкуренция; водеща 
позиция на пазара

• Приход на един клиент: екстраполация на данни за прогноза, включване на 
допълнителни услуги

2. Оценка на маржове, бъдещи инвестиции и RoIC

• Сравнение с други компании на маржовете за всеки етап на развитие

• Информация за пазарните позиции и конкуренцията – възможно намаление на 
маржовете

• Изчисляване на средното ниво на инвестиции спрямо приходи

3. Преминаване от висок ръст към изпълнение на заложените дългосрочни темпове –
традиционни методи за оценка

По-важно е да се разбере какво движи цената на бизнеса, отколкото да се търси 
точната стойност на акция
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ПРИМЕР ЗА ОЦЕНКА: APPLE

Прогноза за приходите:

• Възстановяване на растежа, но при по-ниски темпове спрямо предишните години

• Силна конкуренция на пазара за телефони, включително и от Google

• Едноцифрен растеж на приходите – максимално: 8-10%

Маржове на печалбата:

• Маржовете остават високи

• Печалбата на акция ще расте с добри темпове

Методи на оценка:

• Сравнение с показатели за оценка: подценена с около 20%

• Технически анализ: акцията е прекупена, но няма сигнал за начало на спад

Акцията се движи от положителната изненада спрямо негативните 
очаквания на пазара. Ще се отличава ли iPhone 8?
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ПРИМЕР ЗА ОЦЕНКА: NVIDIA

Прогноза за приходите:

• Силни темпове на по-малките сегменти: data center, чипове за автомобили

• Растеж на пазара на графични чипове (20%) и на компанията (50%)

• Нова продуктова линия без конкуренти – анонс през май 2017 г.

Маржове на печалбата:

• Маржовете са много високи и се подобряват след направените инвестиции

• Печалбата на акция ще се повиши с 50-80% през 2017 г.

Методи на оценка:

• Сравнение с показатели за оценка: не е подходящо за използване

• Технически анализ: акцията е прекупена и започва корекция

Компанията расте силно за сметка на конкурентите при позитивна 
конюнктура. Много положителни очаквания.
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ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ АКЦИИ В НАЧАЛОТО НА 2017 Г.

Alphabet: Рекламата остава водещ двигател на растежа, но конкуренцията се засилва; 
инвестиции в телефонни апарати, автоматизирани коли

Amazon: Конкурентите увеличават инвестициите в интернет търговията на дребно и „cloud“
услугите

Facebook: Диверсификация в нови услуги: видео стрийминг, 3D видео хардуер, корпоративни 
комуникации

IBM: Лидер в AI

Intel: Претендира, че е 3 години пред конкурентите в производството на чипове; фокус върху 
IoT (Internet of Things)

Netflix: Растеж преминава от географска експанзия към ново съдържание

Tesla: С колко ще изостане от плановете за производство на 500 000 автомобила през 2018 г.

Twitter: Слаб растеж и сериозна конкуренция на рекламния пазар, особено с FB за достъп до 
видео услуги и удобна монетизация за публикуващите
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ПУБЛИЧНИ ПРЕДЛАГАНИЯ ПРЕЗ 2017 Г.

Snap: Компанията-майка на Snapchat, която вече се позиционира като производител на 
хардуер. Интересно и очаквано IPO с висока оценка

Dropbox: Компания в „cloud“ услугите, която не бърза с IPO, защото вече генерира кеш. Това 
може да доведе до скъпо предлагане на акции

Spotify: Базата клиенти на компанията е голяма и тя има отлични позиции в сегмента си. 
Проблем е формирането на печалба

Uber: Компанията няма нужда спешно от капитал, среща сериозни регулаторни спънки и 
ограничава достъпа до информация за бизнеса си. Оценката на компанията е 62 млрд. USD

Lyft: Конкурент на Uber с доста агресивна политика, като инвестира капитала си в 
разрастване на мрежата от шофьори

Airbnb: Компания за наемане на апартаменти или стаи от туристи в целия свят. Оценката й е 
30 млрд. USD
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КАКВО ДА ГЛЕДАМЕ ПРИ ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДЛАГАНИЯ?

Оценката: Направете сравнение между оценката, която дават за компанията и за подобни 
дружества на пазара. Кои показатели се използват

Паричен поток: Кога се очаква компанията да генерира положителен паричен поток и какво 
е необходимо да се случи за това

Продукт: Уникалните продукти и услуги са огромно предимство за компанията. 
Конкурентният пазар води до ниски маржове и неустойчив бизнес модел за стартъпите

Акционери: Намеренията на финансовите акционери – дали търсят изход или виждат 
възможност за допълнително развитие на компанията
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СТОЙНОСТ СРЕЩУ РАСТЕЖ

Value stocks: 

• Големи и утвърдени компании

• Лидери в своя пазар

• Диверсифициран портфейл от продукти 
и услуги

• Растеж на приходите и инвестиции в 
нови продукти

• Атрактивна оценка на акцията

• Реализира печалби

• Дивидент

По-нисък риск

Growth stocks: 

• Компании в етап на силен растеж на 
приходите

• Може да няма печалби или позитивен 
паричен поток

• Иновативни или уникални за пазара 
продукти или услуги

• Невъзможно е да се оцени с 
традиционните методи

• Набира капитал или отскоро е публична 
компания

Много висок риск
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ПРИМЕРНИ АКЦИИ

Value stocks: 

• Silicon Motion (SIMO)

• Skyworks Solutions (SWKS)

• IBM (IBM)

• KLA Tencor (KLAC)

• Apple (AAPL)

• Applied Materials (AMAT)

• Lam Research (LRCX)

• Intel (INTC)

• Qualcomm (QCOM)

Growth stocks: 

• Nutanix (NTNX)

• Hortonworks (HDP)

• Weibo (WB)

• Square (SQ)

• New Relic (NEWR)

• Mobileye (MBLY)

• AppFolio (APPF)

• Actua (ACTA)

• MaxLinear (MXL)
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БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ

САЩ: 

• Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) – ръст 12.91% за 2016 г. 

• Vanguard Information Technology (VGT) - ръст 12.20% за 2016 г. 

• First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) - ръст 7% за 2016 г. 

• First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index (QTEC) – ръст 23.47%

• iShares Global Tech (IXN) – ръст 12.67% за 2016 г. 

Европа:

• Easy ETF DJ Stoxx 600 Technology (SYQ) - ръст 4.29% за 2016 г. 

• Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Technology (TNO) - ръст 4.13% за 2016 г.
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СИРМА (SKK)

Публична компания от 
2015 г.

Широк портфейл от 
продукти и услуги

Растеж на приходите (25% 
за девет месеца на 2016 г.) 
и географска експанзия

Печалба от дейността, но 
отрицателен паричен 
поток
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АЛТЕРКО (A4L)

Публична компания от 
края на 2016 г.

Потребителски продукти и 
мобилни услуги

Растеж на приходите от 
23% за девет месеца на 
2016 г.

Силно повишение на 
печалбата за периода
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ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ В IT СЕКТОРА

За спекуланти:

• Покупки на акции, които имат силен импулс за покачване

• Търговия в очакване на краткосрочна корекция поради прекупените нива на пазара

За дългосрочни инвеститори с хоризонт от поне 3 г.:

• Борсово търгувани фондове, които ще растат подкрепени от икономическия цикъл и 
увеличените инвестиции във високи технологии

• Увеличение на експозициите в IT сектора при всяка корекция от 5-10% на пазара

• Акции със стабилен доход от дивиденти и привлекателна оценка в сравнение с пазара –
например, Apple (див. 1.65%); Qualcomm (див.3.66%); Intel (див.3.61%)
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КАК МОЖЕ ДА СЕ ИНВЕСТИРА ЧРЕЗ ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ

ELANA Global Trader
Акции от над 30 борси по света, 
разнообразие от инструменти за 
търговия с петрол, злато и други 
суровини

globaltrader.elana.net

ELANA BG Trader
Най-достъпната търговия на 
Българска фондова борса

bgtrader.elana.net

ELANA MetaTrader
Лесна валутна търговия,
договори за разлика за петрол и газ

metatrader.elana.net
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Ние сме на разположение да обсъдим 
Вашата инвестиция!

ЕЛАНА Трейдинг

Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12

ул. Лъчезар Станчев 5, София 1756

тел: +359 (2) 81 000 95

факс: +359 (2) 95 815 29

metatrader@elana.net

globaltrader@elana.net

Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net/trading

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

mailto:metatrader@elana.net
mailto:globaltrader@elana.net
http://www.elana.net/trading
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Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. 

Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно негово или нейно лично 
виждане за споменатите ценни книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще бъде обвързано по пряк или непряк 
начин с изразената препоръка или мнения в този документ.

Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или притежава акции на анализираните компании. ЕЛАНА Трейдинг не притежава по-голям дял от 5% 
от акциите в обращение на компаниите, обект на анализ или коментар в този документ. Анализаторът(ите) не притежават акции на компаниите, освен ако не 
е изрично споменато. 

Регулаторен орган: Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. „Будапеща“ 16

Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти, надеждност на източниците на информация и 
ясно определяне на направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в този документ. Препоръките се базират на публично достъпна 
информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема отговорност за пълнотата и точността. Нито на ЕЛАНА Трейдинг, нито на служителите 
на компанията, трябва да се търси отговорност за използваната публично достъпна информация. Изразеното мнение в този документ може да се различава 
от оповестено виждане в други отдели и направления в ЕЛАНА Трейдинг или от други служители. Допълнителна информация по този документ е налична 
при поискване. Източниците на информация в таблиците и графиките в този документ са изчисления на ЕЛАНА Трейдинг, освен ако не е споменато друго. 
ЕЛАНА Трейдинг предприема необходимите организационни и административни мерки за предотвратяване и избягване на конфликти на интереси във 
връзка с изготвяните препоръки.

Рискове за инвеститорите: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови 
инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните 
инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете, свързани с инвестиции във финансовите 
инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на инвестициите може да се понижи или покачи. Ценните 
книжа или инвестициите може да доведат до загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо представяне. Промени във валутните 
курсове може да имат неблагоприятен ефект върху стойността, цената или дохода от инвестиции в ценни книжа. 

Конфликт на интереси: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изготвени в съответствие с Указанията за предотвратяване на конфликт на интереси на дружеството.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


