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SOFIX 562.82 5.83% 22.11%
BGBX	40 106.37 5.46% 14.60%
BG	REIT 103.48 ‐1.08% 6.65%
BGTR	30 439.11 4.53% 14.41%

Оборот	за	месеца лв. евро
Оборот	акции	(хил.	лв.) 45	071.45 23	044.67
Оборот	облигации	(хил.	лв.) 10	272.07 5	252.03
Други	инструменти	(хил.	лв.) 1	706.83 872.69
ОБЩО	Регулиран	пазар	(хил.	лв.) 57	050.35 29	169.38
OTC	пазар	(хил.	лв.) 84	876.75 43	396.79
Пазарна	капитализация	(млн.	лв.) 7	603.76 3	887.74
Пазарна	капитализация/БВП 8.6%

P/E P/B EPS	ръст Паз.	кап‐я Оборот
11.45 0.66 35.3% 3	008 36.855
EPS ръст на годишна база; пазарна капитализация и оборот в млн. лв.

България SOFIX 562.82 5.40% 15.39%
Гърция	 ASE 628.75 4.53% ‐6.37%
Македония MBI‐10 2	206.82 6.37% 13.40%
Полша WIG20 1	798.22 6.15% ‐2.39%
Румъния BET 6	833.93 ‐1.81% ‐2.76%
Русия RTS 1	029.05 ‐0.22% 30.61%
Словакия SAX 305.20 2.65% 8.63%
Словения SBITOP 689.37 0.66% 7.25%
Сърбия BELEX15 694.63 6.49% 5.20%
Турция ISE‐100 73	995.20 2.68% 9.49%
Украйна UAX 808.19 4.73% 23.70%
Унгария BUX 30	014.04 7.73% 24.59%
Хърватия CROBEX 1	997.81 0.91% 15.94%
Черна	гора NEX20 10	908.95 2.01% ‐8.98%
Чехия PX 881.22 6.74% ‐3.61%
Morgan	Stanley MSCI	EE	(€) 331.46 4.05% 17.71%
САЩ S&P	500 2	198.81 ‐1.94% 4.02%
Германия DAX 10	640.30 1.47% ‐0.73%
Япония NIKKEI 18	308.48 5.93% ‐8.45%
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SOFIX

Ноември беше изключително динамичен и силен
месец за Българския капиталов пазар. Месецът
стартира с новината, че четирите от най‐големите
частни пенсионни фондове в България записаха
дялове за 22 млн. лв. в първия борсово търгуван
индексен фонд в историята на българския
капиталов пазар, базиран върху SOFIX ‐ Expat
Bulgaria SOFIX UCITS ETF [BGX]. Новината несъмнено
предизвика интерес и раздвижи пазара като
изтъргуваният оборот на регулиран пазар за месеца
надхвърли рекордните за годината 57 млн. лв., което
е най‐високата стойност от януари 2015г. Очаквано,
най‐голям интерес привлякоха компаниите от
състава на SOFIX като акциите на Софарма АД [3JR]
поставиха рекорд с оборот от над 14 млн. лв. за
месеца.

Дори новината за оставката на правителството, която
дойде след загубата на кандидата на ГЕРБ, Цецка
Цачева, на президентските избори, не успя да охлади
ентусиазма, обзел българския капиталов пазар в
последните месеци. Въпреки настъпилата
политическа нестабилност, почти всички индекси на
Българска фондова борса завършиха в зелено.
Основният индекс SOFIX добави 5.8% към стойността
си през месеца, което го нареди на 5‐то място по ръст
на печалба от началото на годината спрямо
останалите индекси в региона на ЦИЕ. Само 3 акции
от състава му отчетоха загуби за ноември, а именно
акциите на: Фонд за недвижими имоти България
АДСИЦ [5BU], които записаха спад от 0.9%, Адванс
Терафонд АДСИЦ [6A6] (‐1.5%) и тези на Софарма АД
[3JR], които изтриха 2.0% от стойността си през
месеца.

Единствен BG REIT от всички индекси на БФБ
завърши месеца на червено със загуба от 1.08% като
това е и най‐слабо представящият се индекс от
началото на годината с печалба от 6.65%.

В топ 3 на нашата месечна класация за най‐добре
представили се акции с оборот над 100 хил. лв. се
наредиха книжата на ЧЕЗ Електро България АД [1CZ],
които добавиха 36.79% към стойността си, следвани
от тези на ТБ Централна кооперативна банка АД [4CF]
с ръст от 24.45% и тези на ЕМКА АД [57E], които
поскъпнаха с 17.65%. Добро представяне за месеца
отчетоха и акциите на Индустиален капитал холдинг
АД [4I8] (+16.5%), Еврохолд България АД [4EH]
(+15.5%) и Стара планина холд АД [5SR] (+14.2%).

На другия полюс, сред най‐зле представилите се
акции за месеца, се наредиха книжата на Фазерлес АД
[4F6], които отчетоха спад от 15.03%, следвани от
тези на Сирма груп холдинг АД [SKK], които
поевтиняха с 7.77% и тези на Агрия груп холдинг АД
[A72], които регистрираха спад от 7.30% на
стойността си за ноември.
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Виж	последната	страница	за	уточнение



Албена	АД	[6AB]
Брой	акции,	хил. 4	145 	P/E,	ttm 60.4
Цена	акции* 61.00 		P/B,	mrq 0.6
Пазарна	кап‐я,	х.лв. 252	845 P/S,	ttm 2.5
Активи,	хил.	лв. 560	640 		ROA,	ttm 1.4%
Дълг/Капитал 31.3% 		ROE,	ttm 1.0%
*към 13.12.2016г.

Софарма	АД	[3JR]
Брой	акции,	хил. 128	873 	P/E,	ttm 13.2

Цена	акции* 2.98 		P/B,	mrq 0.9
Пазарна	кап‐я,	х.лв. 384	042 P/S,	ttm 0.4
Активи,	хил.	лв. 833	404 		ROA,	ttm 4.9%
Дълг/Капитал 86.7% 		ROE,	ttm 6.9%

*към 13.12.2016г.

Акции	във	фокус 11'2016

Сектор:	 туризъм
Акциите на Албена АД [6AB] поскъпнаха с 6.1% през
ноември в очакване на консолидираните резултати за
3‐тото тримесечие, които да покажат до колко Албена е
успяла да се възползва от рекордния летен сезон.

Консолидираният отчет за 3‐тото тримесечие беше
публикуван в последния на месеца и показа добри
резултати на тримесечна база. Консолидираните
приходи за тримесечието се увеличават с 9.00% на
годишна база до 77.217 млн. лв., докато оперативните
разходи нарастват по‐бързо, с 12.72% на годишна база
до 40.526 млн. лв. Консолидираната оперативната
печалба (EBIT) се увеличава с 7.42% на годишна база до
33.187 млн. лв.

Традиционно 3‐тото тримесечие е най‐силното за
Албена АД, поради характера на бизнеса, но въпреки
това добрите резултати се оказа недостатъчни, за да
компенсират загубите от първото полугодие на 2016г. и
особено 2‐рото тримесечие, което се оказа най‐слабото
2‐ро тримесечие за последните 10 години от историята
на компанията като беше отчетена рекорда
консолидирана загуба в размер на 10.583 млн. лв. В
резултат данните с натрупване от началото на годината
показаха, че Албена АД завърши 9‐месечието със спад
на консолидираната нетна печалба от 9.72% на
годишна база, която за първите 9 месеца на годината
възлиза на 14.587 млн. лв. Нетният марж се свива до
14.98% на годишна база спрямо 18.10% година по‐рано,
а печалбата на една акция (EPS) намалява до 1.01 лв.
спрямо 1.70 лв. година по‐рано.

Консолидираните приходи за 9‐месечието отчитат ръст
от 9.12% на годишна база до 97.408 млн. лв., но

оперативните разходи се увеличават по‐бързо, с 15.08% на
годишна база до 67.599 млн. лв. основно поради ръст на
себестойността на продадените стоки с 33.20% на годишна
база до 15.149 млн. лв. В допълнение разходите за персонал се
увеличават с 14.72% на годишна база до 21.752 млн. лв., а
разходите за външни услуги бележат ръст от 8.41% на
годишна база до 18.224 млн. лв.

Междувременно в началото на месеца завърши процедурата
по вливането на Албена инвест‐холдинг АД и Албена АД, в
резултат на което Албена инвест‐холдинг АД бе прекратено. В
същото време Албена АД организира извънредно общо
събрание на акционерите за 12 декември, на което ще се
гласува впстъпването на Албена АД като съдлъжник в дълга
на Бялата Лагуна АД (дъщерно дружество на Албена АД0 по
договор за кредит със SG Експресбанк АД в размер на 13.705
млн. евро за финансиране на инвестиции. 9.013 млн. евро от
кредита ще бъдат използвани за рефинансиране на стари
задължения към банката и към туроператора Томас Кук.
Останалите средства са за обезпечаване на инвестиционната
програма за сезон 2016‐2017г., чието цел е да завърши
проектът по превръщането на вилното селище в най‐високата
марка клубове на Томас Кук – Sunwing Resorts. Очаква се
комплексът да бъде изцяло завършен през пролетта на 2018 г.
Към настоящия момент част от хотелската база е изградена и
ефективно работи още от 2015г. Кредитът ще се погасява чрез
11 годишни погасителни вноски като лихвеният процент е 1‐
месечен Euribor +1.9% годишно.

Сектор:	фармация
Акциите на Софарма АД [3JR] изтриха 2.0% от
стойността си през ноември и в края на месеца се
търгуваха при цена от 2.961 лв./брой при рекордно
висок изтъргуван обем за месеца.

Софарма АД отчете ръст от 32.56% на годишна база до
31.627 млн. лв. на консолидираната нетната печалба за
първите 9 месеца на годината, това показа
консолидираният финансов отчет на компанията за 3‐
тото тримесечие. Нетният марж достига 4.91% спрямо
3.65% година по‐рано, а печалбата на една акция
възлиза на 0.23 лв. спрямо 0.18 година по‐рано.

Консолидираните приходите намаляват с 1.42% на
годишна база до 644.733 млн. лв. като продажбите на
местния пазар се увеличават с 1% на годишна база и
представляват 73% от всички продажби, а приходите на
Групата за Европа намаляват с 8% на годишна база и
формират 25% от всички продажби. В допълнение
приходите от продажби на готова продукция намаляват
с 8% на годишна база до 167.917 млн. лв. и формират
26% от общите приходи, а приходите от продажби на
стоки се увеличават с 1% на годишна база до 470.473
млн. лв.

Консолидираните оперативните разходи намаляват по‐
бавно от приходите, с 0.68% на годишна база до 610.277
млн. лв. основно поради намаление на разходите за
външни услуги с 14.43% до 41.306 млн. лв. Разходите за

материали също намаляват като отчитат спад от 5.69% на
годишна база до 57.989 млн. лв., а разходите за персонал се
увеличават с 7.44% на годишна база до 65.003 млн. лв. В
резултат на по‐бързия спад на приходите спрямо
оперативните разходи, консолидираната оперативната
печалба (EBIT) намалява с 12.98% на годишна база до 34.456
млн. лв.

Значителния ръст на консолидираната нетна печалба за 9‐
месечието се дължи основно на еднократни ефекти, а именно
печалба от продажбата на дялове на дъщерни дружества,
която най‐вероятно е резултат от продажбата на
мажоритарното участие на Софарма АД в сръбските заводи
„Иванович и синове“. Сделката беше приключена през май като
детайли не бяха разкрити, но справка в отчета за първото
тримесечие на Софарма АД показва, че тогава инвестицията в
капитала на „Иванович и синове“ от 51% е била оценена на
5.739 млн. лв.

Междувременно от Софарма АД обявиха, че са успели да
придобият 68% от капитала на Вета Фарма АД във връзка с
решение на Съвета на директорите, според което Софарма Ад
ще придобие 100% от капитала на Вета Фарма АД при цена не
по‐висока от 2.12 лв. на акция.



	Основни	макроикономически	показатели	 Новини	от	последния	месец	|	Корпоративен	сектор

2013 2014 2015 2016
БВП,	млрд.	лв. 82.0 83.6 86.4 25.3

БВП,	реален	ръст	(%)		 1.3 1.6 3.0 3.4
Инфлация,	ср.	(%)	 0.9 ‐1.4 ‐0.1 ‐0.6
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 75.6
Текуща	сметка,	%БВП 1.3 0.9 1.4 4.7

Преки	чужд.	инв.,	%БВП 3.3 3.1 3.6 3.7
ОЛП,	(%)		 0.04 0.01 0.00 0.00

Новини от последния месец | Икономика и политика
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▪ Портфейлът от земеделска земя на Адванс
Терафонд АДСИЦ [6A6] се е увеличил с 382 дка през
октомври, е видно от месечния бюлетин на
дружеството. Фондът е купил 382 дка земи при
средна цена от 828 лв./дка като не е извършвал
продажби през месеца. От началото на годината са
продадени 6 539 дка при средна продажна цена от
1 297 лв./дка и са договорени за продажба на
финансов лизинг 14 696 дка при средна цена от 1 500
лв./дка. Към края на октомври АДСИЦ‐ът притежава
232 037 дка земеделска земя (вкл. земите, продадени
на финансов лизинг, докато са собственост на фонда)
при средна цена на портфейла от 475 лв./дка). От
октомври месец започна новата стопанска година
2016г. – 2017г., за която средната рента по нови
договори е 39.17 лв./дка, спрямо 42.60 лв./дка година
по‐рано. Очакваните приходи са 6.43 млн. лв., което
представлява спад от 13.2% на годишна база. От тях
авансово са събрани 36.5%.

▪ Софарма Трейдинг АД [SO5] отчете спад на
консолидирана нетната печалба за 9‐месечито от
17.53% на годишна база до 8.453 млн. лв., това показа
консолидираният отчет за 3‐тото тримесечие на
фармацевтичната компания. Консолидираните
приходите намаляват незначително с 0.24% на
годишна база до 452.008 млн.лв., а оперативните
разходи се увеличават с 0.3% на годишна база до
440.556 млн. лв.

▪ Свилоза АД [3MZ] отчете спад от 72.54% на годишна
база на нетната печалба до 5.167 млн. лв. за 9‐
месечието, а нетният марж се свива до 6.42% спрямо
20.51% година по‐рано, това показа консолидираният
финансов отчет за третото тримесечие на компанията.
Приходите намаляват с 12.25% на годишна база до
80.505 млн. лв., докато оперативните разходи
нарастват с 4.12% на годишна база до 69.766 млн. лв. В
резултат оперативната печалба (EBIT) бележи спад от
70.95% на годишна база до 5.789 млн. лв. за първите 9
месеца на годината.

▪ Стара планина холд АД [5SR] отчете ръст от 23.51% на
годишна база на консолидирана нетна печалба за 9‐
месечието, която възлиза на 6.488 млн. лв., показа
консолидираният финансов отчет за 3‐тото тримесечие на
холдинга. Приходите нарастват с 5.91% на годишна база
до 143.583 млн. лв., докато оперативните разходи се
увеличават по‐бавно, с 4.20% на годишна база до 117.996
млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) се
увеличава с 16.13% на годишна база до 16.634 млн. лв.
Холдингът очаква консолидираните продажби да
достигнат 174.117 млн. лв. за първите 11 месеца на 2016г.,
коетоще бъде ръст от 5.79%на годишна база.

▪ Еврохолд България АД [4EH] отчете консолидирана
нетна печалба за първите 9 месеца на година в размер на
15.153 млн. лв. спрямо загуба от 8.201 млн. лв. година по‐
рано, разкри консолидираният финансов отчет за 3‐тото
тримесечие на холдинга. Консолидираните приходи се
увеличават с 9.13% на годишна база до 710.617 млн. лв.,
докато разходите за дейността се увеличават по‐бавно с
6.55% на годишна база до 696.180 млн. лв. В резултат
холдингът отчита консолидирана оперативна печалба в
размер на 9.411 млн. лв. спрямо оперативна загуба от
7.835 млн. лв. година по‐рано. Междувременно от
Еврохолд България обявиха, че са стартирали програма за
необезпечени средносрочни еврооблигации (EMTN), която
ще позволи на холдинга да привлича финансиране на
части при благоприятна пазарна среда. Базовият проспект
на програма е вече одобрен от Централната банка на
Ирландия и позволява на Еврохолд България да
регистрира бъдещи облигационни емисии на Ирландската
фондова борса.

▪ Монбат АД [5MB] завърши първите 9 месеца на годината
с 8.17% ръст на годишна база на консолидираната нетна
печалба, която възлиза на 19.174 млн. лв., а нетния марж
достига 10.57% спрямо 9.99% година по‐рано, това показа
консолидираният отчет за 3‐тото тримесечие на
компанията. Консолидираните приходите нарастват с
2.21% на годишна база до 181.393 млн. лв., а оперативните
разходи се увеличават по‐бавно, с 0.84% на годишна база
до 148.599 млн. лв. По предварителни данни от месечния
бюлетин на дружеството консолидираните приходите за
първите 10 месеца на 2016г. се увеличават с 2.9% на
годишна база до 206.299 млн. лв., а консолидираната
EBITDA възлиза на 37.630 млн. лв. спрямо 32.295 млн. лв.
година по‐рано или увеличение от 16.52% на годишна
база. Междувременно от Монбат АД обявиха, че са създали
ново дъщерно дружество – Монбат Ню Пауър АД с капитал
50 хил. лв., от което Монбат АД притежава 51%. Новото
дружество ще се занимава с развойна дейност, свързана с
комерсиализацията и постигането на серийно
производство на алтернативни технологии за
производство на стартерни и системни батерии за
автомобили, камиони, както и целеви нишови
приложения. Освен това, то ще се фокусира върху
производството на батерии за съхранение и балансирано
използване на енергия (of/off grid), в това число и
приложен софтуер за тяхното управление.

* Официални данни: за БВП ‐ за 3‐тото тримесечие на
2016г.; инфлация и безработица ‐ към окомври 2016г.;
фискален баланс и брутен публичен дълг за Q2'2016;
брутен външен дълг, текуща сметка и преки инвестиции
в България към 09.2016г., ОЛП ‐ към 12.2016г.
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▪ Министър‐председателят Бойко Борисов депозира
оставката на ръководеното от него правителство в
Народното събрание, след като кандидатът на ГЕРБ –
Цецка Цачева загуби президентските избори през
ноември. Нейният опонент – независимият
кандидат, подкрепян от БСП ген. Румен Радев
спечели надпреварата на втори тур с 59.37% от
гласовете. Оставката на правителството беше приета
от Парламентът в средата на ноември. Президентът
Росен Плевнелиев връчи последователно мандати за
съставяне на ново правителство на ГЕРБ и БСП, но и
двете партии отказаха. Трети мандат за съставяне
на правителство беше връчен на Реформаторския
блок като те обявиха, че ще търсят подкрепа от ГЕРБ
за съставяне на нов кабинет.

▪ Брутният вътрешен продукт на България за
третото тримесечие на 2016г. възлиза на 25.336
млрд. лв., което представлява ръст от 3.4% на
годишна база и 0.7% на тримесечна база, показват
предварителните данни на НСИ. Ръстът се дължи
главно на 9.5% увеличение на годишна база на
износа, който за периода юли – септември възлиза
на 17.445 млрд. лв. и формира 68.9% от БВП за
третото тримесечие. Вносът се увеличава с 7.5% на
годишна база до 14.409 млрд. лв. Крайното
потребление се увеличава с 0.2% на годишна база
(0.5% на тримесечна база) до 17.440 млрд. лв. и
формира 68.8% от БВП за тримесечието.

▪ Европейската комисия (ЕК) повиши очакванията си
за икономическия растеж на България за 2016г. до
3.1% е видно от есенната икономическа прогноза на
Комисията. Предишната прогноза беше за ръст на
БВП от 2%. За 2017г. очакваният ръст на БВП е 2.9%,
а за 2018г. е 2.8%. Относно дефлацията ЕК очаква тя
да се задълбочи и да достигне 0.9% за 2016г.
Прогнозите за безработицата са, че тя ще се свие до
8.1% за 2016г. Инвестициите се очаква да
регистрират ръст от 3.2% за 2017г. основно заради
стартирането на повече програми, финансирани с
европейски средства. Относно бюджетния дефицит
ЕК очаква той да се свие до 0.9% от БВП за 2016г.
Основните рискове за българската икономика
според доклада на Комисията са бавното усвояване
на европейските фондове, слабият износ и
евентуален ръст на цените на петрола.

▪ Световната банка повиши очакванията си за
икономическия растеж на България през 2016г. и
2017г. съответно до 2.7% и 2.9%, е видно от
годишния доклад на институцията. Относно
инфлацията, прогнозата за 2016г. е да бъде отчетена
дефлация от 0.2%, а през 2017г. да бъде достигната
инфлация от 1.1%.

▪ Въпреки политическата криза и оставката на
правителството, България запазва своя дългосрочен
кредитен рейтинг, който беше потвърден от
международната рейтингова агенция S&P Global
Ratings на ВВ+ със стабилна перспектива. Оценката е
подкрепена от умерените нива на правителствения
дълг и намалението на външната задлъжнялост.

▪ Химимпорт АД [6C4] отчете спад от 10.63% на годишна
база на консолидираната нетната печалба за 9‐месечието,
която възлиза на 62.442 млн. лв., е видно от
консолидирания финансов отчет на холдинга за 3‐тото
тримесечие на 2016г. Консолидираните приходи
намаляват с 15.09% на годишна база до 378.881 млн. лв., а
оперативните разходи се свиват по‐бавно, с 10.71% на
годишна база до 471.734 млн. лв. Консолидираните
нетните финансови приходи нарастват с 12.20% на
годишна база до 195.130 млн. лв.

▪ Булгартабак холдинг АД [57B] завърши 9‐месечието със
85.17% спад на годишна база на консолидирана нетна
печалба, което възлиза на 6.724 млн. лв. за първите 9
месеца на годината, показа консолидирания финансов
отчет за 3‐тото тримесечие на холдинга.
Консолидираните приходи намаляват с 34.76% на
годишна база до 255.642 млн. лв., а оперативните разходи
намаляват с 28.77%на годишна база до 227.048 млн. лв.

▪ Трейс груп холд АД [T57] завърши 9‐месечието на 2016г.
с консолидирана нетна загуба от 6.978 млн. лв. спрямо
консолидирана нетна печалба от 6.865 млн. лв., показа
консолидираният финансов отчет на холдинга за 3‐тото
тримесечие. Приходите намаляват с 33.50% на годишна
база до 166.014 млн. лв., докато оперативните разходи се
свиват по‐бавно, с 29.92% на годишна база до 164.849
млн. лв. Подписаните нови договори през ноември
възлизат на над 76 млн. лв., е видно от публикуваните
през месеца съобщения от компанията.

▪ Сирма груп холдинг АД [SKK] отчете спад от 14.11% на
годишна база на консолидираната нетна печалба за 9‐
месечието, която възлиза на 1.430 млн. лв., а нетния марж
се свива до 5.17% спрямо 7.61% година по‐рано, това
показа консолидираният финансов отчет за 3‐тото
тримесечие на технологичния холдинг. Консолидираните
приходи се увеличават с 26.45% на годишна база до
27.670 млн. лв., но оперативните разходи нарастват по‐
бързо, с 25.45%на годишна база до 19.172 млн. лв.

▪ БГ Агро АД [AO0] завърши 9‐месечието на годината с
51.74% спад на годишна база на консолидираната
печалба, която възлиза на 2.008 млн. лв., е видно от
консолидирания отчет за Q3 на компанията. Приходите
намаляват с 12.75% на годишна база до 88.372 млн. лв.,
докато оперативните разходи се свиват по‐бавно, с
11.03% на годишна база до 84.187 млн. лв. Следователно
оперативната печалба (EBIT) бележи спад от 50.80% на
годишна база до 2.393 млн. лв. за 9‐месечието.

▪ Агрия груп холдинг АД [A72] завърши 9‐месечието с
39.94% спад на годишна база на нетната консолидирана
печалба до 5.092 млн. лв., а нетният марж се свива до
3.74% спрямо 8.94% година по‐рано, това показа
консолидираният финансов отчет за 3‐тото тримесечие
на холдинга. Приходите се увеличават с 43.41% на
годишна база до 136.026 млн. лв., а оперативните разходи
нарастват по‐бързо, с 53.51% на годишна база до 125.069
млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT)
намалява с 30.87%на годишна база до 7.268 млн. лв.
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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 75	643 11.12 ‐7.3% ▼ 5.9% ▲ 293.9 7.1 0.8 0.4 11.5 1.2
Адванс	Терафонд	АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 171	418 2.01 ‐1.5% ▼ ‐2.7% ▼ 2	998.1 5.0 0.8 3.1 4.5 2.8
Албена		АД	 6AB туризъм 252	845 61.00 6.1% ▲ 22.0% ▲ 2	132.6 60.4 0.6 2.5 13.1 3.2
Алкомет	АД 6AM индустр.	стоки 245	058 13.65 ‐2.5% ▼ 103.7% ▲ 100.3 9.9 1.5 0.8 7.3 1.0
Биовет	АД 53B химия 101	948 15.03 0.2% ▲ 30.7% ▲ 446.3 6.2 0.8 0.4 4.9 0.6
Булгартабак‐холдинг	АД 57B холдинги 287	313 39.00 2.6% ▲ ‐39.9% ▼ 19.4 neg. 1.0 0.7 ‐8.9 0.8
Българска	фондова	борса‐София	АД BSO финанси 16	655 2.53 9.3% ▲ 17.7% ▲ 115.9 neg. 1.7 8.5 ‐60.6 7.7
Доверие	Обединен	Холдинг	АД 5DOV холдинги 16	881 0.90 1.2% ▲ 24.8% ▲ 62.4 1.3 0.2 0.1 21.8 0.5
Еврохолд	България	АД 4EH холдинги 95	445 0.76 15.5% ▲ 5.1% ▲ 145.3 neg. 0.9 0.1 ‐3.2 0.3
Елана	агрокредит	АД 0EA фин.	институц 25	990 1.38 5.8% ▲ 32.3% ▲ 109.7 14.8 1.3 	‐ 	‐ 	‐
Елхим	искра	АД 52E индустр.	стоки 31	887 1.27 ‐1.2% ▼ 5.8% ▲ 24.5 21.4 1.0 0.9 10.6 0.9
ЕМКА	АД 57E индустр.	стоки 43	012 2.00 17.6% ▲ 11.1% ▲ 151.7 21.7 1.2 0.5 6.6 0.5
ЗД	Евро	инс	АД 5IC застраховане 13	489 0.82 26.0% ▲ ‐21.9% ▼ 49.0 586.5 0.6 ‐ ‐ ‐
Зърнени	Храни	България	АД T43 търговия 66	916 0.34 2.1% ▲ ‐7.6% ▼ 127.3 neg. 0.3 0.5 288.0 1.1
Индустриален	Капитал	Холдинг	АД 4I8 холдинги 71	539 4.60 16.5% ▲ 40.7% ▲ 787.0 26.4 1.7 0.4 1.8 0.3
Индустриален	Холдинг	България	АД 4ID холдинги 77	813 1.02 6.4% ▲ 10.9% ▲ 1	287.6 neg. 0.3 1.0 12.8 2.4
М+С	хидравлик	АД 5MH машиностр. 238	162 6.10 7.2% ▲ 19.6% ▲ 1	504.6 20.5 3.5 2.6 11.3 2.5
Монбат	АД 5MB индустр.	стоки 357	529 9.17 13.2% ▲ 14.7% ▲ 1	765.5 15.2 1.9 1.4 11.3 1.8
Неохим	АД 3NB химия 151	307 58.51 8.4% ▲ 26.1% ▲ 1	016.3 8.8 1.6 0.6 5.2 0.7
Петрол	АД 5PET търговия 54	625 0.50 11.1% ▲ ‐20.6% ▼ 0.5 0.3 ‐1.6 0.1 ‐0.9 0.2
Проучване	и	добив	на	нефт	и	газ	АД 4O1 индустрия 103	938 8.50 0.0% ‐ 1.5% ▲ 25.8 18.6 1.0 2.2 9.0 2.2
Свилоза	АД 3MZ индустр.	стоки 71	449 2.25 ‐2.2% ▼ ‐26.7% ▼ 59.9 11.0 0.7 0.7 6.3 1.0
Синергон	Холдинг	АД 6S7 холдинги 19	920 1.09 ‐3.8% ▼ ‐11.8% ▼ 47.1 neg. 0.1 0.1 12.6 0.3
Сирма	груп	холдинг	АД SKK холдинги 56	394 0.95 ‐7.8% ▼ ‐20.8% ▼ 156.0 40.5 0.8 1.4 5.2 1.4
Софарма	АД 3JR фармацевтика 381	593 2.96 ‐2.0% ▼ 8.1% ▲ 14	335.8 13.1 0.9 0.4 7.9 0.7
Софарма	имоти	АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 96	497 5.01 4.4% ▲ 12.5% ▲ 106.2 168.5 1.8 8.9 16.8 11.3
Софарма	трейдинг	АД SO5 търговия 206	808 6.29 6.5% ▲ 17.5% ▲ 373.1 21.4 3.3 0.3 21.5 0.5
Спиди	АД 0SP куриерски	усл 189	535 35.50 ‐1.4% ▼ ‐9.0% ▼ 75.3 65.5 9.0 2.7 20.9 2.8
Стара	планина	Холд	АД 5SR холдинги 125	514 6.06 14.2% ▲ 53.3% ▲ 1	456.1 17.4 1.4 0.7 2.9 0.5
ТБ	Първа	Инвестиционна	Банка	АД 5F4 банки 317	900 2.89 2.5% ▲ 33.7% ▲ 1	578.6 5.5 0.4 	‐ 	‐ 	‐
ТБ	Централна	кооперативна	банка	АД4CF банки 161	244 1.43 24.5% ▲ 40.9% ▲ 946.2 5.1 0.4 	‐ 	‐ 	‐
Трейс	груп	холд	АД T57 инфраструктур 127	702 5.28 3.8% ▲ ‐7.5% ▼ 761.5 neg. 1.3 0.3 16.3 0.3
Фонд	за	недвижими	имоти	България 5BU АДСИЦ 42	436 2.11 ‐0.9% ▼ 35.3% ▲ 1	385.2 22.1 0.6 6.4 22.1 6.8
Фонд	имоти	АДСИЦ 6BMA АДСИЦ 889 0.04 ‐9.5% ▼ 8.6% ▲ 0.9 neg. 0.3 1.7 ‐8.0 78.2

Хидравлични	елементи	и	системи	АД 4HE машиностр. 78	052 4.29 9.3% ▲ 36.7% ▲ 67.2 19.9 2.4 1.7 10.2 1.5
Химимпорт	АД 6C4 холдинги 358	027 1.59 3.6% ▲ 16.4% ▲ 4	713.7 7.0 0.3 0.7 ‐10.8 2.0
Холдинг	Варна	АД 5V2 холдинги 172	788 33.00 10.0% ▲ 35.3% ▲ 207.8 164.4 1.1 3.3 35.4 6.5
Чайкафарма	висококачествените	лек 7TH фармацевтика 373	560 6.60 1.5% ▲ 21.1% ▲ 26.8 43.6 5.3 11.6 29.2 11.9
ЧЕЗ	Разпределение	България	АД 3CZ комунални	усл 303	840 157.43 13.3% ▲ 24.9% ▲ 284.1 9.4 0.5 0.7 8.2 0.7
Юрий	Гагарин	АД 4PX индустр.	мат‐л 35	170 35.03 0.1% ▲ ‐22.7% ▼ 17.4 9.8 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

ЧЕЗ	Електро	България	АД 1CZ +	36.79% Фазерлес	АД 4F6
Централна	кооперативна	банка 4CF +	24.45% Сирма	груп	холдинг	АД SKK
ЕМКА	АД 57E +	17.65% Агрия	груп	холдинг	АД A72 ‐7.30%

‐15.03%
‐7.77%
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