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  Пулсът на пазара 

Оборотът на регулиран пазар през май нарастна с 92.2%  до 19.2 

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

от 12.9%. През месеца бяха сключени 2 636 сделки, което е 

намаление от 11.5% спрямо април. Пазарната капитализация 

намаля с 4.4% на годишна база до 8.8 млрд. лв. (7.9% от БВП); 

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на зелено като най-

добро представяне за месеца отчете основният индекс SOFIX, който 

добави 1.3% към стойността си през май, ограничавайки загубата от 

началото на годината до 2.0%, но въпреки това остава най-зле 

представящият се индекс на БФБ. А с най-добро представяне от 

началото на годината е BGTR 30, който отчита печалба в размер на 

2.0%, а само през май добави 0.4% към стойността си; 

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

бяха акциите на: Доверие обединен холдинг АД [5DOV], които 

отчетоха ръст от 5.1%, следвани от тези на Софарма АД [3JR] с 

печалба от 5.0% и тези на Централна кооперативна банка АД [4CF], 

които добавиха 4.3% към стойността си през май; 

Акциите на Доверие обединен холдинг АД [5DOV] се наредиха и 

на първо място в нашата класация за най-добре представилите се 

акции за петия месец на годината с оборот над 100 хил. лв. Второто 

място заеха книжата на Софарма АД [3JR]. На трето място бяха 

акциите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ [5BU], 

които отчетоха ръст от 2.6% през май; 

 Акциите на Агрия груп холдинг АД [A72] изтриха 8.7% от 

стойността си през май и се наредиха на първо място в нашата 

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

за месеца. Второто място заеха книжата на Сирма груп холдинг АД 

[SKK], които поевтиняха с 2.8% за месеца, а третото място беше за 

акциите на Индустриален холдинг България АД [4ID] със загуба от 

1.5% през май. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 582.48 1.29% -2.02% 

BGBX 40 115.71   0.76%  -0.17% 

BG REIT 121.54   0.65%   0.39% 

BGTR 30 505.92   0.37%    1.97% 

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

8.5 0.68 17.3% 3 359 5.9 

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

Оборот акции (хил. ) 18 226 9 319 

Оборот облигации (хил. ) 710 363 

Други инструменти (хил.) 247 126 

Държавни ценни книжа (хил.) 0 0 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 19 183 9 808 

Пазарна капитализация (млн.) 8 790 4 494 

Пазарна капитализация/БВП 7.9% 7.9% 
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Монбат АД приключи първите 3 месеца на годината с 

304.5% ръст на годишна база на консолидираната нетна 

печалба, която възлиза на 6.5 млн. лв., показа консолидираният 

финансов отчет на компанията за първото тримесечие.  

Нетната печалба на една акция възлиза на 0.17 лв. спрямо 

0.03 лв. година по-рано. Нетният марж на печалба се 

разширява до 7.7% спрямо 2.4% година по-рано. 

Консолидираните приходите от продажби за първото 3-

месечие на годината се уевличават с 26.1% на годишна база, 

достигайки 82.7 млн. лв. Монбат е експортно ориентирана 

компания като над 87% от приходите на Групата са от износ. 

Основните пазари са Франция, Германия, Великобритания и 

Нидерландия като през 2018г. Групата навлезе и на руския пазар. 

Акция на фокус | Монбат АД [5MB]  
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За първите 3 месеца на годината релизираните приходи от продажби на 

френския пазар са в размер на 9.2 млн. лв. като е отчетен спад от 20.0% 

на годишна база. Приходите от германския пазар отчитат увеличение от 

73.9% на годишна база и достигат 7.2 млн. лв. за първото 3-месечие на 

2019г. 

Консолидираните приходи реализирани в България за първите 3 

месеца на 2019г. възлизат на 10.5 млн. лв. като отчитат ръст от 119% на 

годишна база и формират 12.7% от общите приходи от продажби.  

Консолидираните оперативни разходи за тримесечието нарастват по-

бавно от приходите - с 19.9% на годишна база до 76.4 млн. лв. В резултат 

оперативната печалба (EBIT)  се увеличава над 2 пъти като достига 8.2  

млн. лв., а оперативният марж се разширява до 9.7% спрямо 4.1% година 

по-рано. 

Междувременно от компанията обявиха, че през месец април са 

реализирали консолидирани приходи в размер на 27.5 млн. лв., което 

представлява ръст от 50.9% на годишна база. Така за първите 4 месеца на 

годината консолидираните приходите от продажби на Монбат АД 

отчитат увеличение от 29.5% на годишна база до 111.1 млн. лв. 

В допълнение през месец април Групата е реализирала консолидирана 

печалба преди облагане с данъци в размер на 0.7млн. лв., което представлява 

ръст от 336.9%  в сравнение с реализираната печалба през месец април 2018г. 

В резултат консолидираната печалба преди данъци за първите 4 месеца 

на годината се увеличава с 350.8% на годишна база до 8.1 млн. лв.                                      Източник: Консолидирани финансови отчети на Монбат АД  

Брой съществуващи  акции, в хил. * 38 989 P/S, ttm 0.8 

Цена на акция** 6.80 P/E, ttm 50.8 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 265 125 P/B, mrq 1.1 

Активи, в хил. лв. 470 672 ROA, ttm 2.5% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 72.2% ROE, ttm 2.2% 

* Без обратно изкупените собствени акции за периода;        ** Цена на затваряне към 31.05.2019г. 
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Софарма трейдинг АД [SO5] приключи първото тримесечие на 

2019г. с ръст от 12.6% на годишна база на консолидираната нетна 

печалба, която възлиза на 2.3 млн. лв., това показа консолидираният 

отчет за 1-то тримесечие на компанията. Консолидираните приходите 

се увеличават с 6.0% на годишна база до 236.5 млн. лв. Оперативните 

разходи нарастват с 6.1% на годишна база до 233.7 млн. лв. В резултат 

оперативната печалба (EBIT) бележи спад от 1.6% на годишна база до 

2.8 млн. лв. Междувременно приходите на индивидуална база на 

Софарма трейдинг АД за първите 4 месеца на 2019г. се увеличават с 

8% на годишна база до 252.6 млн. лв. като печалбата преди данъци за 

същия период се увеличава с 18% на годишна база до 7.4 млн. лв. 

Софарма АД [3JR] отчете 25.4% ръст на годишна база на 

консолидираната нетна печалба за първото тримесечие на 2019г., 

която възлиза на 15.4 млн. лв., това показа консолидираният отчет за 

1-то тримесечие. Консолидираните приходите нарастват със 7.2% на 

годишна база до 316.3 млн. лв., докато оперативните разходи се 

увеличават малко по-бързо със 7.4% на годишна база до 298.8 млн. лв. 

От компанията обявиха, че за месец април е реализиран 7% спад на 

годишна база в продажбите поради 11% намаление на приходите от 

износ, докато продажбите на вътрешен пазар се запазват. Така 

приходите от продажби за първите 4 месеца на 2019г. намаляват с 

3.0% на годишна база. 

Сирма груп холдинг АД [SKK] завърши първото тримесечие на 

2019г. с консолидирана нетна печалба от 1.8 млн. лв. спрямо 0.6 млн. 

лв. година по-рано, това показа консолидираният финансов отчет за 

1-то тримесечие на компанията. Консолидираните приходите се 

увеличават с 31.4% до 16.5 млн. лв., докато оперативните разходи 

нарастват с 30.1% до 14.3 млн. лв. В резултат оперативната печалба 

(EBIT) се увеличава с 40.0% на годишна база до 2.2 млн. лв.  

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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Градус АД [GR6] отчете 12.1% ръст на годишна база на 

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

възлиза на 13.6 млн. лв., това показа консолидираният отчет за 1-то 

тримесечие. Консолидираните приходите от продажби нарастват с 49.9% 

на годишна база до 39.9 млн. лв. като продажбите на местния пазар се 

увеличават с 25% на годишна база до 20.7 млн. лв., а износът бележи ръст 

от 91.7% на годишна база до 19.2 млн. лв. Оперативните разходи се 

увеличават по-бързо с 50.1% на годишна база до 35.6 млн. лв.  

Стара планина холд АД [5SR] завърши първото тримесечие на 2019г. с 

ръст от 2.2% на годишна база на нетната консолидирана печалба, която 

възлиза на 2.4 млн. лв., разкри консолидираният финансов отчет на 

компанията за 1‐то тримесечие. Консолидираните приходи намаляват 

незначително с 0.1% годишна база до 62.9 млн. лв., а оперативните 

разходи се увеличават с 0.4% на годишна база до 55.9 млн. лв. 

Оперативната печалба (EBIT) възлиза на 7.1 млн. лв., което представлява 

спад от 3.8% на годишна база. Междувременно от холдинга обявиха, че 

консолидираните продажби за месец април 2019г. възлизат на 20.3 млн. 

лв. Така консолидираните приходи за първите 4 месеца на годината 

възлизат на 82.5 млн. лв., което представлява спад от 0.7% на годишна 

база. Очакваните консолидирани приходи за месец май са в размер на 20.2 

млн. лв., което ще бъде спад от 3.0% на годишна база. 

Алтерко АД [A4L] приключи първото тримесечие на 2019г. с 

консолидираната нетна печалба от 0.6 млн. лв. спрямо загуба от 0.5 млн. 

лв. година по-рано, това показа консолидираният отчет за 1-то тримесечие 

на холдинга. Консолидираните приходи се увеличават с 22.7% на годишна 

база до 11.7 млн. лв., докато оперативните разходи растат по-бавно с 9.8% 

на годишна база до 10.9 млн. лв. В резултат компанията отчита 

консолидирана оперативна печалба от 0.9 млн. лв. спрямо оперативна 

загуба от 0.3 млн. лв. година по-рано. 



Трейс Груп Холд АД [T57] приключи първото тримесечие на 

2019г. с консолидирана нетна печалба от 3.8 млн. лв. спрямо 

консолидирана загуба от 1.4 млн. лв. година по-рано, това разкри 

консолидираният финансов отчет на строителния холдинг за първото 

тримесечие на 2019г. Консолидираните приходи нарастват с 1.6% на 

годишна база до 55.2 млн. лв., а оперативните разходи се свиват с 

9.2% на годишна база до 50.4 млн. лв. Съветът на директорите 

предлага да не се изплаща дивидент за 2018г. като вместо това 1.3 

млн. лв. от печалбата да бъдат използвани за покриване на загуби от 

минали години, а остатъкът от 4.7 млн. лв. да бъде отнесен във фонд 

Резервен на дружеството. За сравнение за 2017г. беше изплатен 

брутен дивидент в размер на 0.06315 лв./акция.  

Портфейлът от земеделска земя на Адванс Терафонд АДСИЦ 

[6A6] се е увеличил с 690  дка през април, е видно от месечния 

бюлетин на дружеството. Фондът е купил 690 дка земи при средна 

цена от 1 025 лв./дка през месеца като не е извършвал никакви  

продажби. Към края на април АДСИЦ-ът притежава 231 694 дка 

земеделска земя (вкл. земите продадени на разсрочено плащане, 

докато са собственост на фонда) при средна цена на портфейла от 516 

лв./дка и 133 дка градска земя. Очакваните приходи от ренти за 

стопанската година 2018г. – 2019г. са в размер на  6.5 млн. лв., от 

които авансово са събрани 48.7%. Средната рента е в размер на 39.14 

лв./дка. 

Спиди АД [0SP] отчете ръст от 102% на годишна база до 3.7 млн. 

лв. на нетната консолидирана печалба за първото тримесечие на 

2019г., това показа консолидираният финансов отчет за 1-то 

тримесечие на компанията. Консолидираните приходи се увеличават 

с 35.5% на годишна база до 52.2 млн. лв., докато оперативните 

разходи се свиват с 21.9% на годишна база до 47.4 млн. лв. Съветът на 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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директорите предлага изплащането на брутен дивидент от 1.40 лв./акция 

за 2018г. спрямо 1.20 лв./акция година по-рано или 7.5 млн. лв. общо 

(коефициент на изплащане 62%.).  При текуща пазарна цена от 50.0 лв. на 

акция това носи 2.8% дивидентна доходност. Предложението ще бъде 

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

17.06.2019г. 

Албена АД [6AB] завърши първото тримесечие на 2019г. с увеличение 

от 14.4% на годишна база на консолидираната нетна загуба, която възлиза 

на 9.7 млн. лв. година по-рано, това разкри консолидираният финансов 

отчет на дружеството за 1‐то тримесечие. Консолидираните приходите 

намаляват с 20.3% на годишна база до 3.6 млн. лв., докато оперативните 

разходи растат с 1.0% на годишна база до 12.7 млн. лв. Съветът на 

директорите предлага изплащането на брутен дивидент от 0.80 лв./акция 

за 2018г. спрямо 0.70 лв./акция година по-рано или 3.4 млн. лв. общо 

(коефициент на изплащане 31%.). При текуща пазарна цена от 42.20 лв. на 

акция това носи 1.9% дивидентна доходност. Предложението ще бъде 

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

22.06.2019г. 

Индустриален капитал холдинг АД [4I8] приключи първото 

тримесечие на 2019г. със спад от 16.5% на годишна база на нетната 

консолидирана печалба, която възлиза на 1.2 млн. лв., това показа 

консолидираният финансов отчет на холдинга за 1-то тримесечие. 

Приходите се свиват с 9.7% на годишна база до 57.5 млн. лв. Оперативните 

разходи намаляват с 9.1% на годишна база до 51.3 млн. лв. Съветът на 

директорите предлага изплащането на брутен дивидент от 0.073 

лв./акция за 2018г. спрямо 0.063 лв./акция година по-рано или 1.2 млн. лв. 

общо (коефициент на изплащане 61%.). При текуща пазарна цена от 2.40 

лв. на акция това носи 3.0% дивидентна доходност. Предложението ще 

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

13.06.2019г. 



Брутният вътрешен продукт на България за 1-то тримесечие на 2019г. 

възлиза на 24.7 млрд. лв., което представлява ръст от 3.5% на годишна 

база и 1.2% на тримесечна база, показват предварителните данни на НСИ. 

Основен двигател на растежа за 1-то тримесечие е крайното потребление, 

което отчита ръст от 4.5% на годишна база до 20.5 млрд. лв. като формира 

73.6% от БВП за тримесечието. Износът на стоки и услуги се увеличава с 

5.1% на годишна база до 16.8 млрд. лв. Вносът бележи ръст от 3.9% на 

годишна база до 16.7 млрд. лв. 

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди 

дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в 

чуждестранна и местна валута на „ВВВ-/А-3“ с положителна перспектива. 

Рейтингът отразява ниската задлъжнялост на страната и стабилната 

фискална политика, както значителната вероятност България да се 

присъедини към валутния механизъм ERM II през следващите 12 месеца.  

От Агенцията очакват икономическия растеж за 2019г. да възлезе на 3.3%, 

след което да се забави до 3% през 2020 като основни двигатели на 

растежа ще са частното потребление и правителствените инвестиции. 

Основният фактор, които би довел до повишаване на рейтинга е напредък 

в структурните и институционалните реформи.  

Европейската комисия понижи прогнозата си за икономическия ръст 

на България през тази година и следващата година. Комисията очаква за 

2019г. ръст на БВП от 3.3% спрямо 3.6% от предишната прогноза. За 2020г. 

очакванията са, че икономическия растеж ще се ускори до 3.4%. 

Предишната прогноза за 2020г. беше за ръст от 3.6%. Основният двигател 

за икономическия растеж през 2019г. според ЕК ще бъде вътрешното 

потреблението, което ще бъде стимулирано от повишаването на доходите. 

Ниските лихви и европейското финансиране ще продължат да подкрепят 

растежа на частните инвестиции. Комисията прогнозира забавяне на 

инфлация до 2.0% за 2019г. и до 1.8% през 2020г. 

Новини от месеца | Икономика и Политика 

Годишната инфлацията в България през април се ускорява до 3.1% 

спрямо 2.8% месец по-рано, показват данните на Евростат. Това е над 

средните равнищата на инфлация за Европейския съюз и еврозоната 

за април. Годишната инфлацията в Европейския съюз се ускорява до 

1.9% през април от 1.6% месец по-рано. Инфлацията в еврозоната 

също отчита увеличение до 1.7% през април спрямо 1.4% през март. 

Безработицата в България за месец април възлиза на 4.5% спрямо 

4.6% 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 6.8% спрямо 6.9% месец 

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

до 7.6% спрямо 7.7% през март.  

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% 3.1% 

Безработица, % 7.6% 6.2% 5.2% 4.5% 

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% 57.1% 

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 – първото тримесечие на 2019г.; инфлация 
към април 2019г. и безработица - към април 2019г.; фискален баланс и брутен публичен 
дълг за 2018г.; брутен външен дълг към март 2019г., текуща сметка и преки 
инвестиции в България към март 2019г., ОЛП - към юни 2019г.  
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BGBX 40 

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

Доверие обединен холдинг АД 5DOV +5.1% Агрия груп холдинг АД 4ID -8.7% 

Софарма АД 3JR +5.0% Сирма груп холдинг АД SKK -2.8% 

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 5BU +2.6% Индустриален холдинг България АД A72 -1.5% 

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 60 520 8.90 -8.7% ▼ -11.0% ▼ 177.1 4.8 0.4 0.2 9.6 0.8

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 161 283 1.90 2.4% ▲ -4.8% ▼ 1 205.6 15.1 0.7 10.3 14.6 9.3

Актив пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 14 255 6.50 -8.5% ▼ -14.5% ▼ 10.8 neg. 0.7 5.8 5697.0 6.9

Албена  АД 6AB туризъм 182 854 43.20 2.4% ▲ -5.7% ▼ 130.5 21.7 0.4 1.4 8.2 2.1

Алтерко АД A4L технологии 35 400 2.36 2.6% ▲ 12.4% ▲ 7.0 9.4 1.2 0.7 6.8 0.8

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 33 902 5.15 -1.0% ▼ -4.6% ▼ 141.9 9.5 2.3 3.2 -6.3 -

Велграф асет мениджмънт АД 1VX холдинги 269 022 3.90 0.0% - 2.6% ▲ 0.7 82.4 2.3 22.5 38.8 24.6

Градус АД GR6 птиче месо 437 280 1.80 0.6% ▲ 5.3% ▲ 337.5 27.3 1.3 2.6 17.7 2.6

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 53 585 2.86 5.1% ▲ 81.0% ▲ 144.1 5.6 0.7 0.3 8.4 1.1

Еврохолд България АД 4EH холдинги 365 281 1.85 0.0% - 14.9% ▲ 528.9 19.1 2.1 0.3 85.9 0.5

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 43 590 1.19 2.6% ▲ 3.5% ▲ 315.3 17.0 1.0  -  -  -

Елхим искра АД 52E индустр. стоки 22 597 0.90 -6.2% ▼ -8.2% ▼ 9.0 32.6 0.6 0.6 7.7 0.6

Зърнени Храни България АД T43 търговия 46 958 0.24 1.7% ▲ -6.3% ▼ 8.7 9.7 0.2 0.6 5.8 1.1

Инвестиционна компания Галата АД GTH имоти 123 428 1.80 0.0% - 2.9% ▲ 32.9 neg. 1.6 25.3 -185.1 25.3

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 35 812 2.28 -0.9% ▼ -7.3% ▼ 25.1 12.9 0.7 0.2 0.0 0.0

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 100 855 0.98 -1.5% ▼ -5.3% ▼ 204.4 9.4 0.3 0.9 5.6 1.4

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 91 532 6.95 0.7% ▲ -2.8% ▼ 64.2 17.7 4.2 2.1 13.5 2.2

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 299 691 7.60 1.3% ▲ -0.7% ▼ 76.7 21.9 3.6 2.5 12.3 2.3

Монбат АД 5MB индустр. стоки 265 125 6.80 7.1% ▲ -13.9% ▼ 69.0 50.8 1.1 0.8 14.2 1.3

Неохим АД 3NB химия 62 064 24.00 0.0% - -25.9% ▼ 11.9 neg. 0.6 0.2 -6.9 0.3

Проучване и добив на нефт и газ АД 4O1 индустр. стоки 85 596 7.00 7.7% ▲ -6.7% ▼ 15.6 30.3 1.0 2.5 11.7 2.6

Северкооп Гъмза холдинг АД 6S4 холдинги 39 575 3.70 -9.8% ▼ -11.9% ▼ 2.2 16.5 1.8 - - -

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 19 093 1.04 10.1% ▲ 2.0% ▲ 14.3 neg. 0.1 0.1 4.1 0.1

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 40 926 0.70 -2.8% ▼ -23.1% ▼ 153.7 5.9 0.5 0.7 3.6 0.7

Софарма АД 3JR фармацевтика 447 003 3.55 5.0% ▲ 0.9% ▲ 1 950.0 14.2 0.9 0.4 10.5 0.7

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 136 201 6.50 -0.8% ▼ 2.4% ▲ 44.7 138.8 2.3 12.2 21.7 13.7

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 230 335 7.00 -1.4% ▼ 0.0% - 126.5 25.7 3.3 0.3 20.1 0.5

София комерс-заложни къщи АД 6SOA финанси 8 905 4.10 7.9% ▲ 17.1% ▲ 53.7 9.6 0.9 1.5 5.6 1.2

Спиди АД 0SP транспорт 247 388 46.00 -8.0% ▼ 4.1% ▲ 25.8 20.8 4.7 1.3 8.7 1.5

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 117 682 5.65 -3.4% ▼ -13.7% ▼ 90.6 15.5 1.2 0.5 2.3 0.3

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 369 600 3.36 -6.1% ▼ -0.3% ▼ 93.2 2.3 0.4  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 178 783 1.58 4.3% ▲ 12.1% ▲ 48.9 5.4 0.3  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 69 195 2.86 2.1% ▲ 0.7% ▲ 56.1 6.2 0.7 0.2 3.4 0.2

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 67 207 1.94 2.6% ▲ 2.1% ▲ 543.4 10.3 0.6 7.0 6.5 4.7

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 89 151 4.90 -1.2% ▼ 2.1% ▲ 32.3 16.3 2.3 1.4 8.9 1.3

Химимпорт АД 6C4 холдинги 407 810 1.80 -0.8% ▼ -10.0% ▼ 167.4 6.0 0.3 0.9 -9.4 3.0

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 268 520 41.40 -0.5% ▼ -1.9% ▼ 64.9 neg. 1.4 3.5 54.0 5.9

Холдинг Света София АД 4HS холдинги 38 770 3.90 5.4% ▲ -2.5% ▼ 19.6 8.8 1.1 1.7 37.5 4.5

Чайкафарма висококачествените лекарства АД7TH фармацевтика 685 900 9.50 3.8% ▲ 5.6% ▲ 28.2 60.5 7.1 17.9 43.9 18.2

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 424 380 220.00 1.9% ▲ 10.0% ▲ 52.6 neg. 0.7 1.2 7.0 1.5

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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