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SOFIX 586.43 4.19% 27.24%
BGBX	40 111.30 4.63% 19.91%
BG	REIT 108.11 4.47% 11.42%
BGTR	30 459.19 4.57% 19.64%

Оборот	за	месеца лв. евро
Оборот	акции	(хил.	лв.) 76	965.33 39	351.75
Оборот	облигации	(хил.	лв.) 15	812.64 8	084.88
Други	инструменти	(хил.	лв.) 10	623.51 5	431.71
ОБЩО	Регулиран	пазар	(хил.	лв.) 103	401.48 52	868.34
OTC	пазар	(хил.	лв.) 104	832.80 53	600.16
Пазарна	капитализация	(млн.	лв.) 8	066.16 4	124.16
Пазарна	капитализация/БВП 9.1%

P/E P/B EPS	ръст Паз.	кап‐я Оборот
11.99 0.70 35.3% 3	150 21.932
EPS ръст на годишна база; пазарна капитализация и оборот в млн. лв.

България SOFIX 586.43 4.19% 27.24%
Гърция	 ASE 643.64 2.37% 1.95%
Македония MBI‐10 2	134.91 ‐3.26% 16.45%
Полша WIG20 1	947.92 8.32% 4.77%
Румъния BET 7	085.05 3.67% 1.15%
Русия RTS 1	152.33 11.98% 52.22%
Словакия SAX 318.57 4.38% 8.97%
Словения SBITOP 717.59 4.09% 3.08%
Сърбия BELEX15 717.37 3.27% 11.38%
Турция ISE‐100 78	138.66 5.60% 8.94%
Украйна UAX 795.84 ‐1.53% 16.04%
Унгария BUX 32	003.05 6.63% 33.79%
Хърватия CROBEX 1	994.84 ‐0.15% 18.06%
Черна	гора NEX20 11	510.59 5.52% ‐5.09%
Чехия PX 921.61 4.58% ‐3.63%
Morgan	Stanley MSCI	EE	(€) 385.64 11.25% 36.95%
САЩ S&P	500 2	238.83 1.82% 9.54%
Германия DAX 11	481.06 7.90% 6.87%
Япония NIKKEI 19	114.37 4.40% 0.42%
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Последният месец на годината беше изключително
успешен за българския капиталов пазар. Всички
индекси на българска фондова борса отчетоха ръстове
над 4% на месечна база като най‐силно представяне за
декември регистрира BGBX40 (+4.6). Оборотът на
регулиран пазар за месеца се увеличи с над 80% на
месечна база до над 103 млн. лв. и с над 144% на
годишна база спрямо декември 2015г. Пазарната
капитализация през декември нарасна с 6.1% на месечна
база и с 10.2% на годишна база.

Най‐силно представяне за 2016г. отчете SOFIX, с ръст от
27.2% на годишна база , което го постави и на 4‐то място
сред индексите в региона на ЦИЕ. Преди SOFIX се
наредиха индексите на: Казахстан (KASE) с печалба за
2016г. от 58.1%; Русия (RTS) с ръст от 52.2% за 2016г. и
Унгария (BUX +33.8%).

Най‐добро представяне за годината от състава на SOFIX
отчетоха книжата на Стара планина холд АД[5SR], които
поскъпнаха с 64.3% през 2016г., следвани от тези на ТБ
Първа инвестиционна банка АД [5F4], които добавиха
55.0% към стойността си през годината и тези на ТБ
Централна кооперативна банка АД [4CF], които отчетоха
ръст от 51.3% на годишна база за 2016г. Само една
компания от състава на SOFIX завърши 2016г. със загуба,
а именно акциите на строителния холдинг Трейс груп
ходл АД [T57] изтриха 7.9% от стойността си през 2016г.
Разпродажбите бяха провокирани от слабите резултати
на холдинга, които разочароваха инвеститорите.

На месечна база сред най‐добре представилите се акции
с оборот над 100 000 лв. се наредиха книжата на Алтерко
АД [A4L], чийто борсов дебют беше през декември и
предизвика силен интерес сред инвеститорите като
акциите на технологичния холдинг поскъпнаха с над
60% за месеца. Второ място заеха акциите на Доверие
обединен холдинг АД [5DOV], който добавиха 27.4% към
стойността си, а трета позиция заеха книжата на другия
технологичен холдинг на БФБ – Сирма груп холдинг АД
[SKK], които поскъпнаха с 25.2% през месеца, но останаха
под 1.20 лв./акция ‐ цената, постигната на IPO‐то през
2015г.

На другия полюс, в топ 10 на най‐зле представили се
акции за 2016г. с оборот над 1 млн. лв. се наредиха
книжата на: Спарки АД [SPV] (‐49.8%), Булгартабак
холдинг АД [57B] (‐38.5%), Еврохолд България АД [4EH]
(‐9.7%), Трейс груп холд АД [T57] (7.9%), Спиди АД [0SP]
(‐7.1%), Формпласт АД [4F8] (‐3.0%), Унифарм АД [59X] (‐
1.8%), Синергон холдинг АД [6S7] (‐1.2%), Капман грийн
енерджи фонд АД [C4P] (‐0.9%) и Сирма груп холдинг АД
[SKK] (‐0.9%).

На месечна база сред най‐зле представилите се акции с
оборот над 100 000 лв. за декември се наредиха книжата
на Еврохолд България АД [4EH] (‐14.1%), Холдинг света
София АД [4HS] (‐7.8%), Унифарм АД [59X] (‐7.2%),
Индустриален капитал холдинг АД [4I8] (‐5.0%) и
Българска холдингова компания АД [5BA] (‐4.5%).
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Алтерко	АД	[A4L]
Брой	акции,	хил. 15	000 	P/E,	ttm 15.6
Цена	акции* 2.34 		P/B,	mrq 1.6
Пазарна	кап‐я,	х.лв. 35	100 P/S,	ttm 1.1
Активи,	хил.	лв. 28	411 		ROA,	ttm 7.8%
Дълг/Капитал 30.5% 		ROE,	ttm 10.9%
*към 12.01.2017г.

Акции	във	фокус 12'2016

Сектор:	 Телекомуникации	и	технологии
В първия ден на месеца беше даден старт на вторичната
търговия с акциите на Алтерко АД на Българска
фондова борса. Борсовият код на емисията е A4L, а
определената индикативна референтна цена за първата
търговска сесия бе 1.45 лв. – цената, постигната при
първичното публично предлагане, което приключи
успешно през октомври. Още в първия ден от своя
борсов дебют, акциите на Алтерко АД регистрираха 17
% ръст при изтъргувани над 18 000 лота. Интересът към
акциите не стихна през целия месец като бяха сключени
над 300 сделки с книжата на дружеството, които
отбелязаха впечатляващ ръст от над 61% и в края на
декември се търгуваха при цена от 2.342 лв. за брой, а
пазарната капитализация възлезе на над 35 млн. лв.

Вниманието на инвеститорите беше провокирано от
силните консолидирани резултати на Алтерко, които
компанията обяви в края на ноември. Консолидираната
нетна печалба за 9‐месечието възлиза на 1.680 млн. лв.
спрямо 144 хил. лв. година по‐рано, а нетният марж
възлиза на 7.2%. Консолидираните приходи се
увеличават с 23.3% на годишна база до 23.492 млн. лв.
По‐добрите резултати се дължат основно на
продажбите на „умни“ устройства през третото
тримесечие на годината, които формират 14.7% от
общите консолидирани приходи на Групата за 9‐
месечието.

Консолидираните разходи за дейността се увеличават с
15.8% на годишна база до 21.644 млн. лв. като
себестойността на продажбите бележи ръст от 27.4% на
годишна база до 16.095 млн. лв., а административните
разходи се увеличават с 3.9% на годишна база до 5.112
млн. лв. Разходите за заплати, които формират 63.5% от
административните разходи на Групата намаляват с
6.7% на годишна база до 3.247 млн. лв. От друга страна,
разходите за външни услуги се увеличават с 20.5% на
годишна база до 1.048 млн. лв., което допринася основно
и за ръста в административните разходи на Групата.

за закупуване на лицензи за осъществяване на техническа
свързаност с нови мобилни оператори, капитализирани
разходи за нова билиг система за района на Азия,
капитализирани разходи за разработка на платформа за
маркетинг (affiliate marketing), която ще се използва за
дейностите на дружествата в Европа, Азия и Америка.

Към края на 9‐месечието консолидираните активи на
Групата възлизат на 28.411 млн. лв. спрямо 34.207 млн.
лв. към края на 2015г., което представлява спад от
16.9% от началото на годината. Спадът се дължи на
намаление на търговските вземания от 46.3% от
началото на годината до 8.238 млн. лв. в края на
септември. През 3‐тото тримесечие на година се
наблюдава значително увеличение на нематериалните
активи на Групата, които възлизат на 1.562 млн. лв. в
края на септември спрямо 92 хил. лв. в края на 2015г.,
което се дължи основно на капитализирани разходи от
развойна дейност на Алтерко Роботикс ЕООД

Междувременно от Алтерко обявиха, че мажоритарните
акционери са спазили обещанието, дадено по време на IPO‐то и
са сключили договор, с който се задължават да не се
разпореждат с притежаваните от тях акции за срок от 3г.,
считано от 1 декември. От Алтерко обявиха още и че
дъщерното дружество Алтерко Роботикс ще получи
финансиране от 696 хил. лв. по оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“. Средствата ще бъдат
използвани за закупуването на поточна линия за
производството на релетата Shelly за автоматизация на дома.

През декември Алтерко представи новата си серия устройства
за автоматизация на дома Shelly Pro, която включва Wi‐Fi
устройствата Shelly 4 Pro и Shelly Light Pro за автоматизация на
дома, които дават възможност на собственика да управлява
електроуредите от мобилния си телефон от всяка точка на
света. Устройствата могат да намалят разходите за
електроенергия с 30%. Shelly 4 Pro е предназначено за
управление на електрически уреди и контакти, а Shelly Light
Pro е за управление на осветлението. Устройствата могат да
бъдат управлявани и гласово чрез домашни асистенти като
Amazon Echo и Google Home.

Пасивите на Алтерко на консолидирана база също намаляват с
54.5% от началото на годината до 6.635 млн. лв. основно
поради спад на търговски задължения от 61.6% от началото на
годината до 4.579 млн. лв. в края на септември.
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	Основни	макроикономически	показатели	 Новини	от	последния	месец	|	Корпоративен	сектор

2013 2014 2015 2016
БВП,	млрд.	лв. 82.0 83.6 88.6 25.3

БВП,	реален	ръст	(%)		 1.3 1.6 3.6 3.4
Инфлация,	ср.	(%)	 0.9 ‐1.4 ‐0.1 ‐0.5
Безработица		(%) 11.8 10.7 10 7.9

Фискален	баланс,	%БВП ‐0.8 ‐5.8 ‐2.1 1.0
Брут.	публ.	дълг,	%БВП 18 27 26.7 29.7
Брут.	външ.	дълг,	%БВП	 88.1 92.1 77.2 75.4
Текуща	сметка,	%БВП 1.3 0.9 1.4 4.8

Преки	чужд.	инв.,	%БВП 3.3 3.1 3.6 4.1
ОЛП,	(%)		 0.04 0.01 0.00 0.00

Новини от последния месец | Икономика и политика
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▪ Белгийската група KBC Group съобщи, че е постигнала
споразумение с гръцката National Bank of Greece (NBG)
за придобиване на Обединена българска банка АД (ОББ)
и лизинговата компания Интерлийз. ОББ е четвъртата
по размер на активите банка в България с пазарен дял
от 8% към края на септември. Банката обслужва
приблизително 900 000 клиенти – физически лица с
пазарен дял от 11% при ритейл кредитите и 8% пазарен
дял при корпоративните клиенти. Покупната цена е се
равнява на 1.10 пъти очакваната за 2016г. балансова
стойност на активите на ОББ и Интерлийз. KBC
присъстват на българския банков пазар от 2007г. чрез
своето дъщерно дружество СИБАНК. След
приключването на сделката KBC ще се превърне в
третата по големина банкова група в България по
отношение на активите с пазарен дял от около 11%.

▪Министерството на финансите ревизира прогнозата си
за икономическия растеж на България през 2016г. до
3.2%, е видно от актуализираната есенна прогноза на
ведомството. Предишната прогноза беше за ръст на БВП
от 2.6%.За 2017г. министерството очаква ръст на
българската икономика от 2.9%, инфлация от 1.1% и
безработица от 7.2% като двигател на растежа се очаква
да бъде крайното потребление, което е прогнозирано да
се увеличи с 3% през 2017г.

▪ Реформаторския блок върна мандата за съставяне на
правителство на президента, с което бяха изчерпани
трите законови възможности за създаване на ново
правителство. Настоящото правителство в оставка ще
продължи да изпълнява своите функции, докато новият
президент ген. Румен Радев встъпи в длъжност на 22
януари. Той ще има за задача да назначи служебен
кабинет, който да се заеме с организацията и
провеждането на предсрочни парламентарни избори.

▪ Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен
рейтинг на България в чуждестранна валута от „ВВВ‐“ и
в местна валута от „ВВВ“ като перспективата е
стабилна, съобщиха от Министерството на финансите.
Рейтингът е подкрепен от доброто състояние на
публичните финанси, а политическата нестабилност,
пораждаща риск от блокиране на структурните
реформи, е посочена като ограничаващ фактор.

▪ Комисия за финансов надзор (КФН) е потвърдила проспект
за първично публично предлагане на 84 896 666 нови
обикновени акции на Еврохолд България АД [4EH] с
номинала и емисионна стойност от 1 лв. Предлагането ще си
счита за успешно ако бъдат записани минимум 33 958 667
акции или 40% от предложените нови акции. Търговията с
правата за участие в увеличението на капитала стартира на
29.12.2016г. и ще продължи до 11.1.2017г. Право за участие в
увеличението на капитала имат акционери към 27.12.2016г.
Набраните средства ще се използват за погасяване на
съществуващи заеми с по‐високи лихви с цел намаляване на
финансовите разходи; подобряване на съотношението
„дълг/капитал“, както и увеличаване на възможността
Еврохолд финансово да подкрепя основния си подхолдинг
Евроинс иншурънс груп с оглед на по‐добра капитализация
на дъщерните застрахователни дружества в процеса на
адаптирането им към директивата „Платежоспособност 2“.
Междувременно от Еврохолд България обявиха, че са
емитирали първия транш от програмата за необезпечени
средносрочни облигации (EMTN). Размерът на емисията е 40
млн. евро с 8% фиксиран купон и матуритет от 5г.

▪ Софарма АД [3JR] е внесла за разглеждане в КФН търгово
предложение за закупуване на акциите на останалите
миноритарни акционери в Унифарм АД [59X], обявиха от
компанията. Засега цената, което предлагат от Софарма АД
не е обявена, но предмет на търговото предложение са
1 342 134 броя акции на Унифарм АД, които представляват
22.37% от капитала. Междувременно от Софарма обявиха, че
щатската компания Achieve, която купи дяловете на Софарма
АД в Extab Corporation ще се слее с Oncogenex. Oncogenex е
публична компания, чиито акции се тъгуват на NASDAQ и
която се занимава с разработката на лекарства за лечение на
определени видове рак. Очакванията са, че процедурата по
сливането ще приключи около средата на 2017г., след
одобрение от американската Комисия за финансов надзор
(SEC). Софарма АД ще притежава около 3.5% в
новообразуваната компания, която ще се стреми да стартира
стъпките за регистрацията на продукта Табекс в
американската Агенция за храните и лекарствата още през
2017г.

▪ Монбат АД [5MB] отчете увеличение на консолидираната
печалба преди данъци от 22.40% на годишна база до 29.761
млн. лв. за първите 11 месеца на 2016г., обяви компанията.
Консолидираните нетни приходи от продажби нарастват с
4.7% на годишна база до 235.060 млн. лв. за първите 11
месеца на годината, като само за месец ноември
реализираните консолидирани приходи възлизат на 28.761
млн. лв., което представлява ръст от 20% на годишна база.
Консолидираната брутна оперативна печалба (EBITDA)
реализирана за първите 11 месеца на годината възлиза на
44.261 млн. лв., което представлява увеличение от 20.20% на
годишна база.

▪ М+С Хидравлик АД [5MH] отчете продажби за ноември в
размер на 7.496 млн. лв., с което продажбите за първите 11
месеца на годината се увеличават с 8.1% на годишна база и
достигат 87.750 млн. лв. Компанията очаква приходи в
размер на 5.760 млн. лв. за декември, с което продажбите за
2016г. ще отбележат ръст от 8.2% на годишна база до 93.510
млн. лв. Прогнозната брутна печалба за 2016г. възлиза на
13.866 млн. лв.

* Официални данни: за БВП ‐ за 3‐тото тримесечие на
2016г.; инфлация и безработица ‐ към ноември 2016г.;
фискален баланс и брутен публичен дълг за Q2'2016;
брутен външен дълг, текуща сметка и преки инвестиции
в България към октомври 2016г., ОЛП ‐ към януари 2017г.



BGBX40
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 79	560 11.70 5.2% ▲ 11.4% ▲ 105.3 7.5 0.9 0.4 11.7 1.2
Адванс	Терафонд	АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 177	886 2.09 3.8% ▲ 1.0% ▲ 2	072.1 5.2 0.8 3.3 4.7 2.9
Албена		АД	 6AB туризъм 254	710 61.45 0.7% ▲ 22.9% ▲ 761.2 60.8 0.6 2.5 13.1 3.3
Алкомет	АД 6AM индустр.	стоки 261	108 14.54 6.5% ▲ 117.1% ▲ 86.8 10.3 1.6 0.8 7.5 1.0
Биовет	АД 53B химия 102	491 15.11 0.5% ▲ 31.4% ▲ 3	139.5 6.3 0.8 0.5 4.9 0.6
Булгартабак‐холдинг	АД 57B холдинги 293	943 39.90 2.3% ▲ ‐38.5% ▼ 75.3 neg. 1.0 0.7 ‐9.1 0.8
Българска	фондова	борса‐София	АД BSO финанси 18	893 2.87 13.4% ▲ 33.5% ▲ 256.5 neg. 1.7 8.5 ‐60.6 7.7
Доверие	Обединен	Холдинг	АД 5DOV холдинги 21	509 1.15 27.4% ▲ 59.0% ▲ 3	413.9 1.7 0.3 0.2 23.6 0.5
Еврохолд	България	АД 4EH холдинги 82	007 0.65 ‐14.1% ▼ ‐9.7% ▼ 3	098.3 neg. 0.8 0.1 ‐3.1 0.3
Елана	агрокредит	АД 0EA фин.	институц 26	444 1.40 1.7% ▲ 34.6% ▲ 143.2 15.0 1.3 	‐ 	‐ 	‐
Елхим	искра	АД 52E индустр.	стоки 31	159 1.24 ‐2.3% ▼ 3.4% ▲ 63.1 21.0 1.0 0.9 10.3 0.9
ЕМКА	АД 57E индустр.	стоки 45	163 2.10 5.0% ▲ 16.7% ▲ 69.6 22.8 1.3 0.6 7.0 0.5
ЗД	Евро	инс	АД 5IC застраховане 12	847 0.78 ‐4.8% ▼ ‐25.6% ▼ 94.7 558.5 0.5 ‐ ‐ ‐
Зърнени	Храни	България	АД T43 търговия 76	307 0.39 14.0% ▲ 5.4% ▲ 287.1 neg. 0.3 0.6 306.6 1.2
Индустриален	Капитал	Холдинг	АД 4I8 холдинги 67	993 4.37 ‐5.0% ▼ 33.7% ▲ 250.8 25.1 1.6 0.4 1.6 0.2
Индустриален	Холдинг	България	АД 4ID холдинги 77	813 1.02 0.0% ‐ 10.9% ▲ 49.5 neg. 0.3 1.0 12.8 2.4
М+С	хидравлик	АД 5MH машиностр. 259	519 6.65 9.0% ▲ 30.3% ▲ 109.1 22.4 3.8 2.9 12.3 2.7
Монбат	АД 5MB индустр.	стоки 376	634 9.66 5.3% ▲ 20.8% ▲ 417.2 16.0 2.0 1.5 11.8 1.9
Неохим	АД 3NB химия 154	126 59.60 1.9% ▲ 28.4% ▲ 318.2 9.0 1.7 0.6 5.3 0.7
Петрол	АД 5PET търговия 50	896 0.48 ‐4.4% ▼ ‐24.1% ▼ 8.6 0.3 ‐1.4 0.1 ‐0.8 0.2
Проучване	и	добив	на	нефт	и	газ	АД 4O1 индустрия 102	715 8.40 ‐1.2% ▼ 0.3% ▲ 16.1 18.4 1.0 2.2 8.9 2.2
Свилоза	АД 3MZ индустр.	стоки 82	563 2.60 15.6% ▲ ‐15.3% ▼ 40.5 12.7 0.8 0.8 7.0 1.1
Синергон	Холдинг	АД 6S7 холдинги 22	306 1.22 12.0% ▲ ‐1.2% ▼ 88.4 neg. 0.1 0.1 13.0 0.3
Сирма	груп	холдинг	АД SKK холдинги 70	581 1.19 25.2% ▲ ‐0.9% ▼ 498.9 50.7 1.0 1.8 6.6 1.7
Софарма	АД 3JR фармацевтика 384	042 2.98 0.6% ▲ 8.8% ▲ 1	514.4 13.2 0.9 0.4 8.0 0.7
Софарма	имоти	АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 103	680 5.38 7.4% ▲ 20.9% ▲ 437.1 181.0 2.0 9.5 17.7 11.9
Софарма	трейдинг	АД SO5 търговия 207	302 6.30 0.2% ▲ 17.8% ▲ 555.9 21.5 3.3 0.3 21.6 0.5
Спиди	АД 0SP куриерски	усл 193	539 36.25 2.1% ▲ ‐7.1% ▼ 51.9 33.4 4.6 1.4 11.0 1.5
Стара	планина	Холд	АД 5SR холдинги 134	531 6.49 7.2% ▲ 64.3% ▲ 256.0 18.7 1.5 0.7 3.2 0.5
ТБ	Първа	Инвестиционна	Банка	АД 5F4 банки 368	500 3.35 15.9% ▲ 55.0% ▲ 411.8 6.4 0.5 	‐ 	‐ 	‐
ТБ	Централна	кооперативна	банка	АД4CF банки 173	126 1.53 7.4% ▲ 51.3% ▲ 1	053.9 5.5 0.4 	‐ 	‐ 	‐
Трейс	груп	холд	АД T57 инфраструктур 127	218 5.26 ‐0.4% ▼ ‐7.9% ▼ 220.2 neg. 1.3 0.3 16.2 0.3
Фонд	за	недвижими	имоти	България 5BU АДСИЦ 45	680 2.27 7.6% ▲ 45.6% ▲ 1	223.0 23.8 0.7 6.8 23.7 7.3
Фонд	имоти	АДСИЦ 6BMA АДСИЦ 889 0.04 0.0% ‐ 8.6% ▲ 3.7 neg. 0.3 1.7 ‐8.0 78.2

Хидравлични	елементи	и	системи	АД 4HE машиностр. 77	616 4.27 ‐0.6% ▼ 35.9% ▲ 53.8 19.8 2.4 1.7 10.2 1.5
Химимпорт	АД 6C4 холдинги 375	097 1.67 4.8% ▲ 21.9% ▲ 11	815.7 7.3 0.3 0.7 ‐11.0 2.0
Холдинг	Варна	АД 5V2 холдинги 172	783 33.00 0.0% ▼ 35.3% ▲ 1	466.0 164.4 1.1 3.3 35.4 6.5
Чайкафарма	висококачествените	лек 7TH фармацевтика 394	502 6.97 5.6% ▲ 27.9% ▲ 65.1 46.1 5.6 12.2 30.8 12.6
ЧЕЗ	Разпределение	България	АД 3CZ комунални	усл 334	103 173.29 10.1% ▲ 37.5% ▲ 743.8 10.4 0.5 0.8 3.2 0.8
Юрий	Гагарин	АД 4PX индустр.	мат‐л 35	809 35.67 1.8% ▲ ‐21.3% ▼ 20.7 10.0 0.5 0.3 4.4 0.4
*Цена на затваряне за последната сесия на месеца

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

Алтерко	АД A4L +	61.52% Еврохолд	България	АД 4EH
Доверие	обединен	холдинг	АД 5DOV +	27.41% Холдинг	Св.	София	АД 4HS
Сирма	груп	холдинг	АД SKK +	25.16% Унифарм	АД 59X

12'2016

‐7.20%

‐14.08%
‐7.82%

УТОЧНЕНИЕ: Този бюлетин е създаден с информационна цел и не
представлява предложение за покупка или продажба на акции.
Материалите в него са базирани на публична информация.
КАРОЛ не поема отговорност за част или за цялото съдържание
на бюлетина.

КАРОЛ		АД
София,	ул.	Златовръх	1 | +359	2	4008	300
www.karollbroker.bg		|	research@karoll.net

* Сред всички акции с оборот над 100 хил.лв. за месеца
Измененията са изчислени на база последна цена за месеца.


