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  Пулсът на пазара 

Оборотът на регулиран пазар през април намаля с 67.4%  до 9.8 

млн. лв. спрямо предходния месец, а на годишна база е отчетен спад 

от 55.6%. През месеца бяха сключени 3 218 сделки, което е 

намаление от 19.7% спрямо март. Пазарната капитализация 

намаля с 5.4% на годишна база до 8.7 млрд. лв. (7.9% от БВП); 

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на червено с 

изключение на BGREIT, който отчете печалба от 0.1% на месечна база. 

Основният индекс SOFIX изтри 1.5% от стойността си през април, 

задълбочавайки загубата от началото на годината до 3.3%, което го 

превърна и в най-зле представящият се индекс на БФБ. 

Единственият индекс, който отчита печалба от началото на 

годината е BGTR 30; 

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

бяха акциите на: Сирма груп холдинг АД [SKK], които отчетоха спад 

от 10.8%, следвани от тези на Адванс терафонд АДСИЦ [6A6] със 

загуба от 4.6% и тези на Еврохолд България АД [4EH], които 

изтриха 3.6% от стойността си; 

Акциите на Сирма груп холдинг АД [SKK] се наредиха на първо 

място в нашата класация за най-слабо представилите се акции за 

четвъртия месец на годината с оборот над 100 хил. лв. Второто място 

заеха книжата на Монбат АД [5MB], които поевтиняха с 9.9%. На 

трето място бяха акциите на Българска роза АД [4BH], които отчетоха 

спад от 6.8% за април; 

 Акциите на Северкооп Гъмза холдинг АД [6S4] добавиха 12.6% 

към стойността си през април и се наредиха на първо място в нашата 

класация за най-добре представилите се акции с оборот над 100 хил. 

лв. за месеца. Второто място заеха книжата на Доверие обединен 

холдинг АД [5DOV], които поскъпнаха с 6.7% за месеца, а третото 

място беше за акциите на 235 холдингс АД [94G] с ръст от 5.0% през 

април. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 575.06 -1.51% -3.26% 

BGBX 40 114.84   -1.23%  -0.92% 

BG REIT 120.89   0.10%   -0.26% 

BGTR 30 504.04    -0.39%    1.59% 

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

8.7 0.68 18.5% 3 299 3.8 

* Изчислен на годишна база; пазарната капитализация и оборотът са в млн. лв. 
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Оборот за месеца лв. евро 

Оборот акции (хил. ) 9 769 4 995 

Оборот облигации (хил. ) 21 11 

Други инструменти (хил.) 190 97 

Държавни ценни книжа (хил.) 0 0 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 9 980 5 103 

Пазарна капитализация (млн.) 8 696 4 446 

Пазарна капитализация/БВП 7.9% 7.9% 
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Адванс терафонд АДСИЦ отчете  64.2% спад на годишна база 

на нетната печалба за 2018г., която възлиза на 10.8 млн. лв., 

това показа годишният одитиран финансов отчет на фонда. 

Печалбата на една акция (EPS) се свива до 0.13 лв. спрямо 0.35 

лв. година по-рано. Коригираната печалба, която подлежи на 

разпределение възлиза на 4.1 млн. лв. спрямо 9.9 млн. лв.; 

Съвета на директорите предлага изплащането на брутен 

дивидент в размер на 0.047 на една акция за 2018г. или общо 

4.0 млн. лв., което представялва коефициент на изплащане от 

98.4%. При текуща пазарна цена от 1.85 лв./акция, това носи 2.5% 

дивидентна доходност. За сравение за 2017г. изплатеният 

брутен дивидент е 0.106 лв. на акция. Предложението ще бъде 

гласувано на Общо събрание на акционерите, насрочено за 

05.06.2019г.; 

Приходите за цялата 2018г. намаляват с 60.1% на годишна 

база до 14.7 млн. лв. като спадът се дължи основно на по-

малкото продадени земеделски земи през годината. През 2018г. 

Акция на фокус | Адванс терафонд АДСИЦ [6A6] 

Брой акции, в хил. * 85 110 P/S, ttm 10.1 

Цена на акция** 1.85 P/E, ttm 14.7 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 157 454 NAV per share 2.9 

Активи, в хил. лв. 254 347 ROA, ttm 3.5% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 0.0% ROE, ttm 4.4% 
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са продадени 763 дка земеделски земи при средна продажна цена от 1 

195 лв. за дка, докато през 2017г. са продадени 10 535 дка при средна 

продажна цена от 1 204 лв. за дка. 

През 2018г. фондът е купил 9 847 дка земеделска земя при средна 

покупна цена от 998 лв./дка. За сравнение през 2017г. са били купени 4 425 

дка земеделски земи при средна покупна цена от 834 лв./дка. 

Междувременно бяха публикувани финансовите отчети на фонда за 

първото тримесечие на 2019г., които показаха, че нетната печалба за 

тримесечието се свива с 8.9% на годишна база до 1.0 млн. лв., а 

приходите намаляват с 19.5% на годишна база до 1.7 млн. лв.; 

За първите 3 месеца на годината Адванс терафонд АДСИЦ е купил 2 

780 дка земеделски земи при средна покупна цена от 1 030 лв./дка. като 

не е извършвал никакви продажби на земя от портфейла си: 

* Без обратно изкупените собствени акции за периода;        ** Цена на затваряне към 30.04.2019г. 

Източник: Месечните бюлетини на фонда 

Динамика в портфейла на фонда 
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Софарма АД [3JR] отчете 3.9% ръст на годишна база на нетната 

печалба до 12.9 млн. лв. за първото тримесечие на 2019г., това показа 

неконсолидираният отчет за 1‐то тримесечие на компанията. 

Неконсолидираните приходи намаляват с 1.3% на годишна база до 

53.7 млн. лв. като износът се увеличава с 11.0% на годишна база до 

32.2 млн. лв., докато продажбите на вътрешен пазар намаляват с 

18.2% на годишна база до 19.6 млн. лв. Оперативните разходи се 

увеличават с 1.6% на годишна база до 41.7 млн. лв. Междувременно, 

Съветът на директорите предлага да не се изплаща нов дивидент за 

2018г., след като компанията вече изплати брутен дивидент за 2018г. 

в размер на 0.05 лв. на акция през септември миналата година. 

Предложението ще бъде гласувано на общо събрание на акционерите, 

насрочено за 07.06.2019г. 

Съветът на директорите на Градус АД [GR6] предлага 

изплащането на брутен дивидент на една акция от 0.10 лв. или общо 

24.4 млн. лв., което представлява коефициент на изплащане от 91% от 

печалбата за 2018г. При последна пазарна цена на акция от 1.76 лв., 

това носи 5.7% дивидентна доходност. Предложението ще бъде 

гласувано на общо събрание на акционерите, насрочено за 

10.06.2019г. Междувременно одитът на годишния консолидиран 

отчет на компанията за 2018г. намали консолидираната печалба с 2.3 

млн. лв. до 14.5 млн. лв. Консолидираните приходи възлизат на 155.4 

млн. лв. 

Неохим АД [3NB] отчете 20.8% спад на годишна база на нетната 

печалба за първото тримесечие на годината, която възлиза на 6.4 млн. 

лв., това показа финансовият отчет на дружеството. Приходите се 

увеличават с 53.2% на годишна база до 101.2 млн. лв., докато 

оперативните разходи се увеличават с 64.0% на годишна база до 95.0 

млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) бележи спад от 

23.7% на годишна база до 6.2 млн. лв.  

Новини от месеца | Корпоративен сектор 

  Месечен бюлетин, април 2019 

Софарма Трейдинг АД [SO5] отчете 17.2% ръст на годишна база на 

нетната печалба до 5.8 млн. лв. за първото тримесечие на 2019г., това 

показа неконсолидираният отчет за 1‐тото тримесечие на компанията. 

Приходите се увеличават със 6.6% на годишна база до 197.0 млн. лв., 

докато оперативните разходи нарастват с 6.5% на годишна база до 190.7 

млн. лв. В резултат EBIT възлиза на 6.3 млн. лв., бележейки ръст от 9.6% на 

годишна база. Междувременно, Съветът на директорите предлага 

изплащането на брутен дивидент на една акция от 0.30 лв. или общо 9.9 

млн. лв., което представлява коефициент на изплащане от 55% от 

печалбата за 2018г. При последна пазарна цена на акция от 7.10 лв., това 

носи 4.2% дивидентна доходност. Предложението ще бъде гласувано на 

общо събрание на акционерите, насрочено за 07.06.2019г. 

Неконсолидираната нетна печалба на Монбат АД [5MB] за първото 

тримесечие на 2019г. възлиза на 3.1 млн. лв. спрямо 1.1 млн. лв. година по-

рано, това показа неконсолидираният отчет на компанията за първото 

тримесечие на 2019г. Приходите нарастват с 31.2% на годишна база до 

94.9 млн. лв., докато оперативните разходи се увеличават по-бавно с 29.4% 

на годишна база до 91.0 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) 

отчита ръст от 92.9% на годишна база до 3.9 млн. лв.  

М+С Хидравлик АД [5MH] отчете спад от 16.8% на годишна база на 

неконсолидираната нетна печалба за първото тримесечие на 2019г., която 

възлиза на 4.4 млн. лв., това показа неконсолидираният финансов отчет на 

дружеството за 1‐то тримесечие на годината. Приходите намаляват с 8.4% 

на годишна база до 29.6 млн. лв., докато оперативните разходи се свиват с 

6.3% на годишна база, достигайки 24.6 млн. лв. Оперативната печалба 

(EBIT) намалява със 17.3% на годишна база до 4.9 млн. лв. Продажбите за 

месец април 2019г. се очаква да достигнат 10.0 млн. лв., което ще бъде спад 

от 6.1% на годишна база. 



ТБ Българо‐американска кредитна банка АД [5BN] приключи 

първото тримесечие на 2019г. с 12.8% ръст на годишна база на 

консолидираната нетна печалба, която възлиза на 3.8 млн. лв., това 

показа консолидираният финансов отчет на банката за 1‐то 

тримесечие. Нетният лихвен доход се увеличава със 18.0% на годишна 

база, достигайки 9.3 млн. лв. като приходите от лихви отчитат ръст от 

11.6% на годишна база до 11.3 млн. лв., а разходите за лихви бележат 

спад от 10.7% на годишна база до 2.0 млн. лв. Нетният доход от такси 

и комисионни нараства със 28.6% на годишна база до 2.0 млн. лв. 

Разходите за обезценки се увеличават със 107.0% на годишна база до 

0.9 млн. лв. Нетният кредитен портфейл се свива с 2.1% от началото 

на годината до 888.1 млн. лв. към края на март 2019г. 

Първа инвестиционна банка [5F4] завърши първото тримесечие 

на 2019г. с 27.8% спад на годишна база на нетната печалба, която 

възлиза на 15.9 млн. лв., това показа финансовият отчет на банката за 

1‐то тримесечие. Нетният лихвен доход намалява с 4.2% на годишна 

база, достигайки 59.3 млн. лв. като приходите от лихви отчитат спад 

от 4.9% на годишна база до 74.2 млн. лв., а разходите за лихви 

бележат намаление от 7.7% на годишна база до 14.8 млн. лв. Нетният 

доход от такси и комисионни нараства с 1.6% на годишна база до 22.8 

млн. лв. Разходите за обезценки намаляват с 44.0% на годишна база 

до 12.2 млн. лв. Нетният кредитен портфейл се увеличава с 2.4% от 

началото на годината до 5.7 млрд. лв. към края на март 2019г. 

Корадо-България АД [4KX] отчете спад от 5.3% на годишна база 

на нетната печалба за първите 3 месеца на годината, която възлиза на 

1.5 млн. лв., това показаха финансовите отчети на дружеството за 

първото тримесечие на 2019г. Приходите се свиват с 9.4% на годишна 

база до 9.6 млн. лв., а оперативните разходи намаляват малко по-

бързо с 10.2% на годишна база до 8.0 млн. лв. Оперативната печалба 

(EBIT) намалява с 5.2% на годишна база до 1.6 млн. лв. 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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Елана Агрокредит АД [0EA] завърши първото тримесечие на 2019г. с 

32.1% ръст на нетната печалба, която възлиза на 0.8 млн. лв., това показа 

отчетът за 1‐то тримесечие на компанията. Приходите възлизат на 4.2 

млн. лв. спрямо 0.1 млн. лв. година по-рано. Оперативните разходи са в 

размер на 4.3 млн. лв. спрямо 0.2 млн. лв. за първото тримесечие на 2018г. 

Междувременно, Съветът на директорите предлага изплащането на 

брутен дивидент на една акция от 0.05815346004 лв. или общо 2.1 млн. лв., 

което представлява коефициент на изплащане от 90% от печалбата за 

2018г. При последна пазарна цена на акция от 1.18 лв., това носи 4.9% 

дивидентна доходност. Предложението ще бъде гласувано на общо 

събрание на акционерите, насрочено за 28.05.2019г. 

Фонд за недвижими имоти България АД [5BU] отчете ръст от 12.0% 

на годишна база до 1.1 млн. лв. на нетната печалба за първото тримесечие 

на 2019г., това показа финансовият отчет на дружеството за 1‐тото 

тримесечие. Приходите се увеличават с 9.3% на годишна база до 1.8 млн. 

лв., докато оперативните разходи нарастват по-бавно със 7.5% на годишна 

база, достигайки до 0.7 млн. лв.  

Неконсолидираната нетна печалба на Юрий Гагарин АД [4PX] за 

първото тримесечие на 2019г. възлезе на 0.9 млн. лв. спрямо 1.5 млн. лв. 

година по-рано, което представлява спад от 163.4% на годишна база, това 

показа неконсолидираният тримесечен отчет на компанията. Приходите се 

свиват с 26.3% на годишна база до 19.5 млн. лв., докато оперативните 

разходи намаляват с 18.3% на годишна база до 24.9 млн. лв.  

Нетната печалба на Чайкафарма АД [7TH] за първото тримесечие на 

2019г. расте с 4.3% на годишна база до 3.2 млн. лв., това показа 

тримесечният отчет на компанията. Приходите се увеличават с 1.8% до 9.3 

млн. лв., докато оперативните разходи нарастват с 1.4% на годишна база, 

достигайки до 5.9 млн. лв.  



Министерството на финансите коригира очакванията си за ръста на 

БВП през 2019г., това показа пролетната макроикономическа прогноза на 

ведомствотo. Министерството очаква икономическият растеж да се 

ускори до 3.4% през 2019г. от 3.1% през 2018г. Основен принос за 

икономическия растеж през 2019г. ще имат публичните инвестиции и 

износът, докато частното потребление ще продължи да отчита устойчиво 

развитие, но темпът ще се забави в сравнение с миналата година. Освен 

това ведомството очаква забавяне на средногодишната инфлацията до 

1.8% през 2019г. от 2.6% през 2018г. По отношение на безработицата 

очакванията са тя да спадне до 4.6% спрямо 5.2% през 2018г. Размерът на 

преките чуждестранни инвестиции е намален спрямо есенната прогноза 

като сега Министерството на финансите очаква, че те ще се увеличат с 

3.5% през 2019г. спрямо 3.6% в предишната прогноза. 

Публичният дълг на България а 2018г. възлиза на 24.4 млрд. лв. (22.6% 

от БПВ) спрямо 25.9 млрд. лв. (25.6%) година по-рано като остава на едно 

от най-ниските нива в ЕС, показаха данните на Евростат. Средното за ЕС 

ниво на дълг за 2018г. е 80.0% спрямо 81.7% за 2017г. За еврозоната 

нивото на публичен дълг спрямо БВП е било 85.1% за 2018г. спрямо 87.1% 

година по-рано.  

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова 

основа към края на март 2019г. е положително в размер на 1.8 млрд. лв. 

(1.6% от прогнозния БВП). То се формира от излишък по националния 

бюджет в размер на 1.7 млрд. лв. и излишък по европейските средства в 

размер на 144.1 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към 31.03.2019г. е 

10.3 млрд. лв. От Министерството на финансите обявиха, че по 

предварителни данни и оценки очакват салдото по консолидираната 

фискална програма на касова основа към края на април 2019г. да бъде 

положително в размер на 2.7 млрд. лв. (2.3% от прогнозния БВП). 

Новини от месеца | Икономика и Политика 

Годишната инфлацията в България през март се ускорява до 2.8% 

спрямо 2.4% месец по-рано, показват данните на Евростат. Това е над 

средните равнищата на инфлация за Европейския съюз и еврозоната 

за март. Годишната инфлацията в Европейския съюз остава без 

промяна през март и възлиза на 1.6%. Инфлацията в еврозоната 

отчита забавяне до 1.4% за третия месец на годината спрямо 1.5% 

през февруари. 

Безработицата в България за месец април възлиза на 4.6% спрямо 

4.7% през предходния месец, което е под средното равнище на 

безработица за целия Европейски съюз и еврозоната, според сезонно 

изгладените данни на Евростат. Нивото на безработица в 

Европейския съюз през април намалява до 6.4% спрямо 6.5% месец 

по-рано. Безработица в еврозоната за април. също отчита намаление 

до 7.7% спрямо 7.8% през март. 

Показатели* 2016 2017 2018 2019 

БВП, млрд. лв. 94.1 98.6 107.9 - 

БВП, реален ръст, % 3.9% 3.5% 3.1% - 

Инфлация, % -0.8% 2.8% 2.3% 2.8% 

Безработица, % 7.6% 6.2% 5.2% 4.6% 

Фискален баланс, % БВП 0.1% 1.2% 2.0% - 

Брутен публичен дълг, % БВП 29.6% 25.6% 22.6% - 

Брутен външен дълг, % БВП 71.1% 65.5% 60.4% 56.4% 

Текуща сметка, % БВП 2.6% 3.1% 4.6% 1.1% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 2.1% 4.5% 3.2% -0.4% 

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

* Официални данни на БНБ и Евростат: БВП – за 2018г.; инфлация към февруари 2019г. 
и безработица - към март 2019г.; фискален баланс и брутен публичен дълг за 2018г.; 
брутен външен дълг към февруари 2019г., текуща сметка и преки инвестиции в 
България към март 2019г., ОЛП - към май 2019г.  
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BGBX 40 

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

Северкооп Гъмза холдинг АД 6S4 +12.6% Сирма груп холдинг АД SKK -10.8% 

Доверие обединен холдинг АД 5DOV +6.7% Монбат АД 5MB -9.9% 

235 Холдингс АД 94G +5.0% Българска роза АД 4BH -6.8% 

УТОЧНЕНИЕ: Настоящият документ е изготвен само с информационна цел. Не представлява съвет за отправяне на предложение 
за закупуване или записване на финансови инструменти, или какъвто и да е съвет за вземане на инвестиционно решение. Карол 
АД и неговите служители не поемат отговорност за верността на информацията, която се съдържа в него и не не носят 
каквато и да е отговорност към получателите на този документ и/или към трети лица за каквито и да е загуби, произхождащи 
от ползването на настоящия документ или неговото съдържание. 

* 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 71 400 9.75 -7.1% ▼ -2.5% ▼ 75.5 5.0 0.5 0.2 8.9 0.8

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 165 113 1.85 -4.6% ▼ -7.0% ▼ 492.5 14.7 0.6 10.1 14.2 9.1

Актив пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 15 351 7.10 1.4% ▲ -6.6% ▼ 15.5 neg. 0.7 6.3 6135.4 7.4

Албена  АД 6AB туризъм 181 161 42.20 -1.4% ▼ -7.9% ▼ 470.2 18.5 0.4 1.4 8.0 2.1

Алтерко АД A4L технологии 37 500 2.30 -8.0% ▼ 9.5% ▲ 29.9 13.0 1.2 0.8 9.5 0.9

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 36 536 5.20 -6.3% ▼ -3.7% ▼ 53.3 10.4 2.6 3.7 -11.1 -4.0

Велграф асет мениджмънт АД 1VX холдинги 262 124 3.90 2.6% ▲ 2.6% ▲ 2.7 82.4 2.3 22.5 38.8 24.6

Градус АД GR6 птиче месо 428 752 1.79 1.4% ▲ 4.7% ▲ 70.4 29.9 1.3 2.8 19.2 2.8

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 47 777 2.72 6.7% ▲ 72.2% ▲ 173.3 26.6 0.8 0.3 8.5 0.6

Еврохолд България АД 4EH холдинги 379 102 1.85 -3.6% ▼ 14.9% ▲ 84.4 25.4 2.2 0.3 96.4 0.6

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 42 857 1.16 -0.9% ▼ 0.9% ▲ 129.7 16.5 1.0  -  -  -

Елхим искра АД 52E индустр. стоки 24 355 0.96 -1.0% ▼ -2.0% ▼ 6.0 34.7 0.7 0.7 8.3 0.6

Зърнени Храни България АД T43 търговия 47 350 0.24 -2.5% ▼ -7.8% ▼ 4.2 9.5 0.2 0.5 5.3 1.0

Инвестиционна компания Галата АД GTH имоти 120 685 1.80 2.3% ▲ 2.9% ▲ 1.1 neg. 1.6 25.3 -185.1 25.3

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 34 555 2.30 4.5% ▲ -6.5% ▼ 70.1 12.0 0.7 0.1 0.2 0.0

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 103 938 0.99 -1.0% ▼ -3.9% ▼ 750.1 7.7 0.3 0.9 5.0 1.4

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 93 507 6.90 -2.8% ▼ -3.5% ▼ 63.7 17.6 4.1 2.1 13.4 2.2

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 299 691 7.50 -1.3% ▼ -2.0% ▼ 25.4 21.6 3.6 2.4 12.2 2.3

Монбат АД 5MB индустр. стоки 274 872 6.35 -9.9% ▼ -19.6% ▼ 453.5 825.3 1.1 0.8 17.2 1.3

Неохим АД 3NB химия 64 133 24.00 -3.2% ▼ -25.9% ▼ 5.1 neg. 0.7 0.3 -9.8 0.4

Проучване и добив на нефт и газ АД 4O1 индустр. стоки 85 596 6.50 -7.1% ▼ -13.3% ▼ 7.5 25.7 1.0 2.3 10.5 2.4

Северкооп Гъмза холдинг АД 6S4 холдинги 38 933 4.10 12.6% ▲ -2.4% ▼ 140.7 18.3 2.0 - neg. -

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 18 359 0.95 -5.5% ▼ -7.4% ▼ 2.4 neg. 0.1 0.1 27.2 0.2

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 47 226 0.72 -10.8% ▼ -20.9% ▼ 577.7 7.4 0.5 0.7 4.0 0.8

Софарма АД 3JR фармацевтика 440 708 3.38 -3.4% ▼ -4.0% ▼ 277.6 15.0 0.9 0.4 9.7 0.6

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 136 201 6.55 0.8% ▲ 3.1% ▲ 224.2 139.9 2.3 12.3 21.8 13.8

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 236 916 7.10 -1.4% ▼ 1.4% ▲ 19.9 26.8 3.7 0.3 20.8 0.5

София комерс-заложни къщи АД 6SOA финанси 8 480 3.80 -0.5% ▼ 8.6% ▲ 11.3 8.9 0.9 1.4 5.1 1.1

Спиди АД 0SP транспорт 274 278 50.00 -2.0% ▼ 13.1% ▲ 27.9 26.8 5.5 1.5 10.4 1.7

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 126 014 5.85 -3.3% ▼ -10.7% ▼ 100.5 16.1 1.2 0.5 2.6 0.4

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 400 400 3.58 -1.6% ▼ 6.2% ▲ 44.8 2.5 0.5  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 172 560 1.52 -0.7% ▼ 7.4% ▲ 93.0 5.2 0.3  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 68 227 2.80 -0.7% ▼ -1.4% ▼ 90.8 11.5 0.7 0.2 3.9 0.2

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 66 166 1.89 -1.0% ▼ -0.5% ▼ 313.7 10.0 0.6 6.9 6.3 4.5

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 90 970 4.96 -0.8% ▼ 3.3% ▲ 43.4 16.5 2.3 1.4 9.1 1.3

Химимпорт АД 6C4 холдинги 408 946 1.81 0.6% ▲ -9.3% ▼ 630.1 6.0 0.3 0.9 -9.4 3.0

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 211 534 41.60 3.0% ▲ -1.4% ▼ 85.4 neg. 1.4 2.8 36.4 5.3

Холдинг Света София АД 4HS холдинги 39 565 3.70 -7.0% ▼ -7.5% ▼ 21.6 12.5 1.0 1.7 55.9 4.8

Чайкафарма висококачествените лекарства АД7TH фармацевтика 685 900 9.15 -3.7% ▼ 1.7% ▲ 36.0 58.3 6.8 17.3 42.3 17.5

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 420 522 216.00 -0.9% ▼ 8.0% ▲ 63.5 neg. 0.7 1.2 6.9 1.5

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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