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  Пулсът на пазара 

Оборотът на регулиран пазар през юли се увеличи с 26.6%  до 

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

спад от 42.5%. През месеца бяха сключени 3 073 сделки, което е 

намаление от 5.8% спрямо юни. Пазарната капитализация се сви с 

1.2% на месечна база до 8.8 млрд. лв. (7.8% от БВП); 

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на червено с 

изключение на BGREIT, който отчете печалба от 0.8% през юли. 

Така печалбата за първите 7 месеца на годината се увеличава до 

4.8% и той продължава да бъде най-добре представящият се индекс 

на БФБ от началото на годината. 

Основният индекс SOFIX изтри 1.2% от стойността си през юли и 

остава най-слабо представящият се индекс на БФБ от началото на 

годината. Най-зле представилите се акции за месеца от състава на 

SOFIX бяха акциите на: Еврохолд България АД [4EH], които отчетоха 

загуба от 10.1%, следвани от тези на Софарма АД [3JR] със спад от 

4.1% и тези на Стара планина холд АД [5SR], които изтриха 3.5% от 

стойността си през юли; 

Акциите на Еврохолд България АД [4EH] се наредиха и на първо 

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

месеца с оборот над 100 хил. лв. Второто място заеха книжата на 

Софарма АД [3JR]. На трето място са акциите на Първа 

инвестиционна банка АД [5F4], които отчетоха спад от 2.4%; 

 Акциите на Централна кооперативна банка АД [4CF] добавиха 

7.1% към стойността си през юли 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 Сирма груп 

холдинг АД [SKK], които поскъпнаха с 5.2% за месеца, а третото 

място беше за акциите на София комерс-заложни къщи АД [6SOA] с 

печалба от 5.2% през юли. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 580.68 -1.21% -2.32% 

BGBX 40 114.61   -1.48%  -1.12% 

BG REIT 126.85   0.81%   4.77% 

BGTR 30 511.13   -0.23%    3.02% 

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

7.1 0.65 37.9% 3 321 4.4 

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

Оборот акции (хил. ) 11 807 6 037 

Оборот облигации (хил. ) 1 325 677 

Други инструменти (хил.) 288 147 

Държавни ценни книжа (хил.) 0 0 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 13 420 6 862 

Пазарна капитализация (млн.) 8 865 4 533 

Пазарна капитализация/БВП 7.8% 7.8% 
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Компанията приключи 6-месечието с 16.3% ръст  на 

годишна база на неконсолидираната нетна печалба, която 

възлиза на 9.4 млн. лв.; 

Неконсолидираните приходите от продажби за първите 6 

месеца на годината се увеличават със 7.8% на годишна база, 

достигайки 379.6 млн. лв. Приходите от продажби на 

вътрешен пазар се увеличават с 7.4% на годишна база до 374.3 

млн. лв., а износът нараства с 221.8% на годишна база до 1.3 

млн. лв. за първото полугодие на 2019г.; 

Продажбите на аптечния пазар са водещи като формират 

55% от общите продажби за 6-месечието и отчитат ръст от 5.4% 

на годишна база, достигайки 208.9 млн. лв. Продажбите на 

болничния пазар също се увеличават с 8.5% на годишна база 

до 88.5 млн. лв. като формират 23% от общите продажби на 

компанията за първите 6 месеца на годината. Увеличение има и 

при продажбите на едро, който нарастват с 13.4% на годишна 

база и възлизат на 78.3 млн. лв.; 

 

Акция на фокус | Софарма трейдинг АД [SO5] Брой акции, в хил. 32 905 P/S, ttm 0.3 

Цена на акция* 6.80 P/E, ttm 11.6 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 223 754 P/B, mrq 2.8 

Активи, в хил. лв. 400 025 ROA, ttm 5.2% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 221% ROE, ttm 25.5% 

  Месечен бюлетин, юли 2019 

Пазарният дял на компанията на общия фармацефтичен пазар за 

първите 6 месеца на годината възлиза на 21.6% като компанията държи 

28.8% от продажбите в стойност на болничния пазар и 19.7% от тези на 

аптечния пазар: 

* Цена на затваряне към 31.07.2019г., Данните са на неконсолидирана база . 

Източник: Неконсолидираните финансови отчети на компанията  
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Аптеки Болници Търговци на едро Медицинско оборудване 

Разходите за дейността за 6-месечието се покачват със 7.6% на годишна 

база и възлизат на 375.8 млн. лв. Оперативната печалба (EBIT) се увеличава с 

12.8% на годишна база до 10.7 млн. лв., а EBIT маржът достига до 2.8% 

спрямо 2.6% година по-рано; 

Междувременно от компанията обявиха, че Съветът на директорите е 

взел решение за увеличение на капитала на дружеството от 32.9 млн. лв. 

на 34.3 млн. лв. чрез издаването на 1 371 042 нови обикновени акции с 

номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 6.85 лв. Увеличението на 

капитала ще се извърши в условията на публично предлагане на новите 

акции и след публикуването на потвърден от Комисията за финансов надзор 

проспект. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат 

записани най-малко 1 000 000 акции; 
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Източник: Неконсолидираните финансови отчети на компанията  



Алтерко АД [A4L] е финализирало сделката с LINK Mobility Group 

за продажбата на телекомуникационния си бизнес в Европа, това 

съобщиха от компанията. Компанията е продала 100%  от дъщерните 

си дружества „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, 

„АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД,  TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA 

COMMUNICATIONS DOOEL(Македония). Индикативната цена на 

сделката възлиза на 15.4 млн. лв. като Алтерко АД вече е получило 

60% от договорената сума или 9.2 млн. лв. Останалите 40% ще бъдат 

платени по следния начин: в рамките на до две години Алтерко ще 

получи още 20% кеш като останалите 20% ще бъдат изплатени в 

акции на норвежката Victory Partners VIII Norway Holding AS, която е 

едноличен собственик на LINK Mobility Group. От компанията 

посочват, че ще използват ресурсите от сделката за развитието на IoT 

бизнеса си като междувременно планират и изплащането на 

дивидент за 2019г. 

Неконсолидираната нетна печалба на Монбат АД [5MB] за 

първото полугодие на 2019г. намалява с 51.2% на годишна база до 4.8 

млн. лв., това показа неконсолидираният отчет на компанията за 

второто тримесечие на 2019г. Приходите отчитат ръст от 10.2% на 

годишна база до 170.9 млн. лв., докато оперативните разходи се 

увеличават с 8.4% на годишна база до 164.0 млн. лв. В резултат 

оперативната печалба (EBIT) нараства с 85.6% на годишна база до 6.9 

млн. лв. Междувременно от компанията обявиха, че ще придобият 

66.66% дял от капитала на италианската инженерингова компания 

STC (Science Technology & Consulting). Според мениджмънта 

придобиването ще позволи на Монбат да разшири портфолиото си за 

рециклиране на употребявани батерии в западна Европа и е част от 

груповата стратегия за вертикална интеграция и географска 

диверсификация. 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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Централна кооперативна банка АД [4CF] приключи първото 

шестмесечие на 2019г. с 48.9% ръст на годишна база на нетната печалба, 

която възлиза на 24.6 млн. лв., това показа финансовият отчет на банката 

за 2‐то тримесечие. Нетният лихвен доход се увеличава с 10.0% на 

годишна база, достигайки 58.9 млн. лв. като приходите от лихви отчитат 

ръст от 3.5% на годишна база до 65.8 млн. лв., а разходите за лихви 

бележат спад от 31.8% на годишна база до 6.8 млн. лв. Нетният доход от 

такси и комисионни се увеличава с 1.5% на годишна база до 22.6 млн. лв. 

Разходите за обезценки се свиват с 62.0% на годишна база до 1.8 млн. лв. 

Нетният кредитен портфейл се увеличава с 0.9% от началото на годината 

до 2.28 млрд. лв. към края на юни 2019г. 

Първа инвестиционна банка [5F4] завърши първото шестмесечие на 

2019г. със 107.2% ръст на годишна база на нетната печалба, която възлиза 

на 94.2 млн. лв., това показа финансовият отчет на банката за 2‐то 

тримесечие. Нетният лихвен доход намалява с 4.7% на годишна база, 

достигайки 115.8 млн. лв. като приходите от лихви отчитат спад от 4.5% на 

годишна база до 145.5 млн. лв., а разходите за лихви бележат спад от 3.9% 

на годишна база до 29.7 млн. лв. Нетният доход от такси и комисионни се 

увеличава с 3.8% на годишна база до 48.0 млн. лв. Разходите за обезценки 

се свиват с 48.8% на годишна база до 23.5 млн. лв. Нетният кредитен 

портфейл се увеличава с 6.0% от началото на годината до 5.9 млрд. лв. към 

края на юни 2019г. 

Управителния съвет на Химимпорт АД [6C4] предлага изплащането на 

брутен дивидент от 0.063 лв./акция за 2018г. или 15.1 млн. лв. общо 

(коефициент на изплащане 0.4.). При текуща пазарна цена от 1.75 лв. на 

акция това носи 3.6% дивидентна доходност. Предложението ще бъде 

гласувано от акционерите на Общо събрание, което ще се проведе на 

23.08.2019г.  



Сирма груп холдинг АД [SKK] свиква общо събрание на 

акционерите на 26.08.2019г., което да одобри програма за обратно 

изкупуване на акции. Мениджмънтът предлага рекордно изкупуване 

на собствени акции на дружеството в размер на до 19 млн. акции или 

32% от капитала. Минималната цена за изкупуване на акции е 0.10 лв. 

на акция, а максималната е 2.00 лв./акция като максималната сума на 

изкупените акции не може да надвишава 20 млн. лв. Срокът за 

изкупуване е до 31.12.2022г. 

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ [5BU] завърши 

първите 6 месеца на годината с 19.7% ръст на нетната печалба, която 

възлиза на 2.3 млн. лв., това показа финансовият отчет на фонда за 2-

то тримесечие. Приходите се увеличават с 10.1% на годишна база до 

3.7 млн. лв. Междувременно, акционерите одобриха изплащането на 

брутен дивидент в размер на 0.0996096 лв. на акция за 2018г. или 3.4 

млн. лв. общо на общо събрание на акционерите, проведено на 

03.07.2019г. Право на дивидент имат акционерите към 17.07.2019г.  

Корадо-България АД [4KX] завърши първото 6-месечие на 

годината с 0.2% ръст на годишна база на нетната печалба, която 

възлиза на 3.2 млн. лв., това показа финансовият отчет на компанията 

за 2-то тримесечие на 2019г. Приходите се увеличават с 1.9% на 

годишна база до 21.2 млн. лв. Оперативните разходи нарастват по-

бързо с 2.2% на годишна база до 17.6 млн. лв. Междувременно от 

компанията обявиха, че предлагат изплащането на брутен дивидент 

за първото 6-месечие на годината в размер на 0.10 лв./акция или 

общо 1.3 млн. лв., което представлява коефициент на изплащане от 

0.4. При последна пазарна цена от 6.70 лв. на акция това носи 1.5% 

дивидентна доходност. Предложението ще бъде гласувано на общо 

събрание на акционерите насрочено за 18.09.2019г.  

Новини от месеца | Корпоративен сектор 

  Месечен бюлетин, юли 2019 

М+С Хидравлик АД [5MH] отчете спад от 26.9% на годишна база на 

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

възлиза на 7.5 млн. лв., това показа неконсолидираният финансов отчет на 

дружеството за 2‐то тримесечие на годината. Приходите се свиват с 9.4% 

на годишна база до 59.4 млн.лв., докато оперативните разходи намаляват 

по-бавно с 5.8% на годишна база, достигайки 51.1 млн. лв. Оперативната 

печалба (EBIT) се свива с 26.8% на годишна база до 8.4 млн. лв. 

Продажбите за месец юли 2019г. се очаква да достигнат 9.2 млн. лв., което 

ще бъде спад от 14.9% на годишна база.  

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

шестмесечие на 2019г. с 1.4% спад на годишна база на консолидираната 

нетна печалба, която възлиза на 6.6 млн. лв., това показа консолидираният 

финансов отчет на банката за 2‐то тримесечие. Нетният лихвен доход се 

увеличава с 10.9% на годишна база, достигайки 18.6 млн. лв. като 

приходите от лихви отчитат ръст от 8.0% на годишна база до 22.4 млн. лв., 

а разходите за лихви бележат спад от 4.2% на годишна база до 3.8 млн. лв. 

Нетният доход от такси и комисионни нараства с 46.4% на годишна база 

до 4.5 млн. лв. Разходите за обезценки се увеличават с 34.2% на годишна 

база до 2.0 млн. лв. Нетният кредитен портфейл се увеличава с 3.6% от 

началото на годината до 939.4 млн. лв. към края на юни 2019г. 

Неохим АД [3NB] завърши първата половина на 2019г. с 

неконсолидирана нетната печалба от 1.3 млн. лв. спрямо 0.3 млн. лв. 

година по-рано, това показа неконсолидираният финансов отчет на 

дружеството за второто тримесечие. Приходите се увеличават с 43.3% на 

годишна база до 173.1 млн. лв., докато оперативните разходи се 

увеличават с 42.2% на годишна база до 171.9 млн. лв. В резултат 

компанията  отчита оперативната печалба в размер на 1.4 млн. лв. за 

първото 6-месечие на 2019г. спрямо оперативна загуба от 40 000 лв. 

година по-рано.  



Европейската комисия запази прогнозата си за икономическия 

ръст на България през тази и следващата година. Комисията очаква 

за 2019г. ръст на БВП от 3.3%., а за 2020г. очакванията са, че 

икономическият растеж ще се ускори до 3.4%. Основният двигател за 

икономическия растеж през 2019г. според ЕК ще бъде вътрешното 

потреблението, което ще бъде стимулирано от повишаването на 

заплатите. Ниските лихви ще продължат да подкрепят растежа на 

частните инвестиции. По отношение на инфлацията Комисията очаква 

тя да достигне до 2.4% за 2019г. и да се забави до 1.7% през 2020г.  

Печалбата на банковата система се увеличава с 14.6% на годишна 

база до 917.9 млн. лв. за първото полугодие на 2019г., показват 

данните на БНБ. Нетният лихвен доход бележи ръст от 2.4% на 

годишна база като достига 1.4 млрд. лв., докато нетните приходите от 

такси и комисионни се увеличават с 5.2% на годишна база до 544.9 млн. 

лв. Нетният лихвен марж се свива до 3.4% спрямо 3.6% година по-рано. 

Разходите за обезценки на кредити намаляват с 12.2% на годишна 

база до 179.7 млн. лв. за първите 6 месеца на 2019г. Активите на 

банките възлизат на 108.6 млрд. лв. в края на юни 2019г., което 

представлява ръст от 2.9% от началото на годината. Брутният 

кредитен портфейл (без заемите на държавното управление и 

централната банка) се увеличава с 5.4% от началото на годината и 

възлиза на 76.9 млрд. лв. в края на юни. Брутните кредити на 

предприятията нарастват с 2.9% от началото на 2019г., достигайки 35.9 

млрд. лв. в края на месец юни 2019г., а брутните кредити на 

домакинствата се увеличават с 4.1% от началото на годината до 23.0 млрд. 

лв. в края на юни. Депозитите се увеличават с 3.7% от началото на 

годината до 91.8 млрд. лв. като депозитите на домакинствата се 

увеличават с 6.1% от началото на 2019г., достигайки 54.9 млрд. лв. в края 

на юни и представляват 60% от всички депозити в системата. 

Новини от месеца | Икономика и Политика 

Годишната инфлацията в България през юни се забавя до 

2.3% спрямо 2.9% месец по-рано, показват данните на Евростат. Това 

е над средните равнищата на инфлация за Европейския съюз и 

еврозоната за юни. Годишната инфлацията в Европейския съюз 

остава без промяна на 1.6% през юни, докато инфлацията в 

еврозоната отчита ръст до 1.3% през юни спрямо 1.2% през май.  

Безработицата в България за месец юни намалява до 4.4% 

спрямо 4.5% за предходния месец, което е под средното равнище на 

безработица за целия Европейски съюз и еврозоната, според сезонно 

изгладените данни на Евростат. Средното ниво на безработица в 

Европейския съюз през юни намалява до 6.7% спрямо 6.8% месец по-

рано. Безработица в еврозоната за юни също се свива до 7.5% спрямо 

7.6% през май.  

Показатели* 2016 2017 2018 2019 

БВП, млрд. лв. 94.1 98.6 107.9 24.7 

БВП, реален ръст, % 3.9% 3.5% 3.1% 3.5% 

Инфлация, % -0.8% 2.8% 2.3% 2.3% 

Безработица, % 7.6% 6.2% 5.2% 4.4% 

Фискален баланс, % БВП 0.1% 1.2% 2.0% 1.3% 

Брутен публичен дълг, % БВП 29.6% 25.6% 22.6% 20.3% 

Брутен външен дълг, % БВП 71.1% 65.5% 60.4% 57.1% 

Текуща сметка, % БВП 2.6% 3.1% 4.6% 1.8% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 2.1% 4.5% 3.2% -0.1% 

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

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

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

Централна кооперативна банка АД 4CF +7.1% Еврохолд България АД 4EH -10.1% 

Сирма груп холдинг АД SKK +5.2% Софарма АД 3JR    -4.1% 

София комерс – заложни къщи АД 6SOA +5.2% Първа инвестиционна банка АД 5F4   -2.4% 

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 64 260 8.60 -9.0% ▼ -14.0% ▼ 63.8 4.7 0.4 0.2 9.5 0.8

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 158 305 1.92 3.2% ▲ -3.5% ▼ 463.9 14.4 0.7 8.9 13.8 8.0

Актив пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 15 570 6.60 -7.0% ▼ -13.2% ▼ 0.1 neg. 0.7 5.8 5770.1 7.0

Албена  АД 6AB туризъм 181 161 41.60 -2.8% ▼ -9.2% ▼ 89.8 20.9 0.4 1.4 8.0 2.1

Алтерко АД A4L технологии 37 500 2.86 14.4% ▲ 36.2% ▲ 48.8 11.4 1.5 0.9 8.2 1.0

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 34 561 5.50 4.8% ▲ 1.9% ▲ 69.1 10.1 2.5 3.4 - -

Велграф асет мениджмънт АД 1VX холдинги 269 022 3.90 0.0% - 2.6% ▲ 15.0 76.2 2.3 22.6 39.2 24.9

Градус АД GR6 птиче месо 419 009 1.70 -1.2% ▼ -0.3% ▼ 108.1 25.9 1.2 2.5 16.7 2.4

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 58 456 3.24 3.8% ▲ 105.1% ▲ 208.3 6.3 0.8 0.4 8.7 1.2

Еврохолд България АД 4EH холдинги 410 694 1.87 -10.1% ▼ 16.1% ▲ 1 051.7 19.3 2.2 0.3 86.4 0.5

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 42 491 1.15 -0.9% ▼ 0.0% - 63.1 16.0 1.0  -  -  -

Елхим искра АД 52E индустр. стоки 22 974 0.90 -1.6% ▼ -8.2% ▼ 681.1 28.9 0.7 0.6 7.4 0.6

Зърнени Храни България АД T43 търговия 45 002 0.22 -5.2% ▼ -14.8% ▼ 88.1 8.9 0.2 0.5 5.5 1.1

Инвестиционна компания Галата АД GTH имоти 127 542 1.86 0.0% - 6.3% ▲ 0.3 neg. 1.7 26.1 -191.0 26.1

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 38 325 2.24 -8.2% ▼ -8.9% ▼ 15.0 12.7 0.7 0.1 0.0 0.0

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 103 441 1.01 1.0% ▲ -1.9% ▼ 11.5 9.7 0.3 1.0 5.8 1.4

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 92 183 6.65 -5.0% ▼ -7.0% ▼ 34.1 16.7 4.1 2.0 12.8 2.0

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 295 748 7.40 -1.3% ▼ -3.3% ▼ 16.1 24.7 4.0 2.5 13.0 2.3

Монбат АД 5MB индустр. стоки 265 125 6.75 -0.7% ▼ -14.6% ▼ 86.1 50.4 1.1 0.8 14.1 1.3

Неохим АД 3NB химия 66 719 24.80 -3.9% ▼ -23.5% ▼ 18.8 neg. 0.7 0.2 -7.1 0.3

Проучване и добив на нефт и газ АД 4O1 индустр. стоки 86 819 6.65 -6.3% ▼ -11.3% ▼ 23.0 28.8 1.0 2.4 11.1 2.5

Северкооп Гъмза холдинг АД 6S4 холдинги 39 575 3.66 -1.1% ▼ -12.9% ▼ 2.1 14.6 1.8 - - -

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 17 900 0.91 -6.7% ▼ -10.8% ▼ 15.2 neg. 0.1 0.1 3.8 0.1

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 39 453 0.71 5.2% ▲ -22.0% ▼ 586.2 6.0 0.5 0.7 3.7 0.8

Софарма АД 3JR фармацевтика 429 374 3.27 -4.1% ▼ -7.1% ▼ 231.3 13.1 0.8 0.3 10.1 0.6

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 136 208 6.45 -0.8% ▼ 1.6% ▲ 213.2 124.0 2.2 12.1 20.9 13.2

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 220 464 6.80 1.5% ▲ -2.9% ▼ 28.6 24.9 3.2 0.2 19.8 0.5

София комерс-заложни къщи АД 6SOA финанси 9 253 4.48 5.2% ▲ 28.0% ▲ 120.4 11.1 1.1 1.7 6.4 1.3

Спиди АД 0SP транспорт 274 278 47.80 -6.3% ▼ 8.1% ▲ 10.0 22.2 5.5 1.2 8.6 1.5

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 119 765 5.55 -3.5% ▼ -15.3% ▼ 61.7 15.2 1.1 0.5 2.3 0.3

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 360 800 3.20 -2.4% ▼ -5.0% ▼ 230.9 1.7 0.4  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 197 052 1.66 7.1% ▲ 17.7% ▲ 200.8 5.1 0.4  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 67 744 2.80 0.0% - -1.4% ▼ 23.0 6.1 0.6 0.2 3.4 0.2

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 72 055 2.04 -1.9% ▼ 7.4% ▲ 741.5 10.4 0.7 7.3 6.8 5.0

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 90 242 4.90 -1.2% ▼ 2.1% ▲ 31.9 16.5 2.5 1.4 8.8 1.3

Химимпорт АД 6C4 холдинги 400 275 1.79 2.6% ▲ -10.5% ▼ 285.8 5.2 0.3 0.9 -9.6 2.8

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 267 223 40.40 -1.9% ▼ -4.3% ▼ 150.6 neg. 1.4 3.4 53.2 5.8

Холдинг Света София АД 4HS холдинги 35 788 3.50 -2.8% ▼ -12.5% ▼ 6.9 7.9 1.0 1.5 36.0 4.3

Чайкафарма висококачествените лекарства АД7TH фармацевтика 693 120 9.75 1.6% ▲ 8.3% ▲ 21.0 71.0 8.1 20.9 51.6 21.2

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 443 440 226.00 -1.7% ▼ 13.0% ▲ 156.7 neg. 0.7 1.2 6.9 1.5

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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