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  Пулсът на пазара 

Въпреки че месец август е в разгара на сезона за летните отпуски, 
атмосферата на Българска фондова борса беше изключително 
динамична:  

Оборотът на регулиран пазар достигна рекордни стойности от 

над 156 млн. лв., което представлява ръст от над 360% на годишна 

база.  На месечна база увеличението е от над  630% или почти 8 пъти;  

През месеца бяха сключени над 8 900 сделки, което е ръст от над 

100% на годишна база; 

Лидери по изтъргуван оборот за месеца са традиционно по-

неликвидни компании като: Инвестиционна компания Галата АД 

[GTH] – 33 млн. лв., Атоменергоремонт АД [RGL] – 18 млн. лв., 

Велграф асет мениджмънт АД [1VX] – 18 млн. лв., Холдинг Варна АД 

[5V2] – 14 млн. лв. и Химснаб България АД [58E] – 15 млн. лв.; 

SOFIX изтри 1.4% от стойността си през август като печалбата от 

началото на годината намаля до 20.3% към края на август. BGBX 40 

също приключи август със загуба от 0.5%, но въпреки това 

продължава да бъде най-добре представящият се индекс на БФБ 

от началото на годината с печалба от 21.2%; 

Най-добре представилите се акции за месеца бяха сравнително 

по-неликвидни книжа: Българска фондова борса АД [BSO] (+31.1%), 

Регала инвест АД [RGL] (+26.2%), Соларопро холдинг АД [0S8] 

(+22.6%) и Корадо-България АД [4KX] (+21.8%); 

Акциите с оборот над 100 хил. лв., които поевтиняха най-много 

за месеца са: Инвестиционна компания Галата АД [GTH] (-14.8%), 

Алкомет АД [6AM] (-13.4%) и Индустриален капитал холдинг АД 

[4I8] (-12.6%). 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 705.44 -1.37% 20.29% 

BGBX 40 134.85 -0.49% 21.16% 

BG REIT 115.33 0.28% 6.68% 

BGTR 30 556.06 1.34% 21.10% 

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

14.01 0.87 6.0% 4 093 27.097 

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

Оборот акции (хил. ) 154 586 79 039 

Оборот облигации (хил. ) 306 157 

Други инструменти (хил.) 1 140 583 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 156 033 79 778 

ОТС пазар (хил.) 66 903 34 207 

Пазарна капитализация (млн.) 9 469 4 841 

Пазарна капитализация/БВП 9.8% 
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Акциите на Свилоза АД [3MZ] добавиха 13.7% към 

стойността си през август. Покупките бяха подкрепени от 

силните резултати за 6-месечието, както от новината, че Свилоза 

планира да започне производство и продажба на микрокристална 

целулоза в партньорство с индийската „Сигачи Индъстрис 

Прайвит Лимитид“. 

Kонсолидираната нетна печалба за първото полугодие 

възлиза на 12.881 млн. лв. спрямо 2.493 млн. лв. година по-рано, 

а нетният марж се разширява до 19.3% спрямо 4.8% година по-

рано. Добрите резултати са в следствие на по-голямото 

количеството продадена целулоза, която е реализирана при по-

висока ценa в сравнение с първите 6 месеца на миналата година. 

Консолидираните приходите за първото полугодие се 

увеличават с 27.5% на годишна база, достигайки 66.916 млн. 

лв. Увеличението се дължи на 9% ръст на годишна база в 

продажната цената на целулозата за първите 6 месеца на 2017г. 

като само за второто тримесечие увеличението е с 24% на 

годишна база. Очакванията на мениджмънта са, че цената на 

целулозата ще се запази на нивата от юни и юли и през август и 

септември, но от октомври месец се очаква леко понижение. 

 

 

Акция на фокус | Свилоза АД [3MZ] Брой акции, в хил. 31 755 P/S, ttm 1.2 

Цена на акция* 4.54 P/E, ttm 9.5 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 144 009 P/B, mrq 1.3 

Активи, в хил. лв. 143 288 ROA, ttm 10.3% 

Лихвоносен дълг/Капитал 17.3% ROE, ttm 14.5% 
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Износът генерира над 90% от продажбите за 6-месечието като водещи 

експортни дестинации остават Турция и Румъния. Приходите от турския 

пазар се увеличават с 42% на годишна база  до 19.8 млн. лв. и представляват 

29.9% от консолидирани приходи от продажби за 6-месечието. Продажбите в 

Румъния нарастват с 72.7% на годишна база до 8.8 млн. лв. като делът им в 

общите приходи от продажби достига 13.2%. * 

Приходите от продажби на местния пазар за 6-месечието намаляват с 

55.7% на годишна база до 4.4 млн. лв. и формират едва 6.7% от общите 

приходи от продажби спрямо 19.4% година по-рано.* 

Консолидираните оперативните разходи за 6-месечието отчитат 

умерен растеж от 9.0% на годишна база до 50.439 млн. лв. От компанията 

посочват, че това се дължи на намаление на променливите разходи на тон 

целулоза с 2.4% на годишна база, поради спад в доставната цена на 

дървесината. Освен това е постигнато и намаление на постоянните разходи за 

6-месечието с 5% на годишна база, което е в следствие на свити разходи за 

ремонтна дейност.  

Междувременно мениджмънтът на Свилоза обяви, че планира създаването 

на ново дъщерно АД, съвместно с индийската „Сигачи Индъстрис Прайвит 

Лимитид“. Предметът на дейност ще е производство и реализация на 

микрокристална целулоза. Предвижда се капиталът на новоучреденото 

дружество да е 25 млн. евро като Свилоза АД ще участва с парична вноска от 

12.5 млн. евро или 50%.  

*Данните в параграфа представляват изчисления на Карол, на база на информация  за дела на приходите по 
пазари от консолидираните отчети на Свилоза АД за второто тримесечие на 2016 и 2017г.  

 

* Цена на затваряне към 31.8.2017г. 
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Стара планина холд АД [5SR] отчете 20.0% ръст на годишна база 

на нетната консолидирана печалба до 5.372 млн. лв. за първите 6 

месеца на 2017г., това показа консолидираният финансов отчет на 

холдинга за 2-рото тримесечие. Консолидираните приходите се 

увеличават с 9.8%  на годишна база до 107.754 млн. лв., докато 

оперативните разходи нарастват малко по-бавно, с 9.6% на годишна 

база до 88.162 млн. лв.  

 Софарма трейдинг АД [SO5] отчете спад от 7.2% на годишна база 

на консолидираната печалба до 5.160 млн. лв. за първото 6-месечие на 

2017г., показа консолидираният финансов отчет на компанията за 2-

рото тримесечие на годината. Приходите нарастват с 10.0% на 

годишна база до 330.107 млн. лв., а оперативните разходи се 

увеличават малко по-бързо с 10.3% на годишна база до 322.651 млн. 

лв. Междувременно от компанията обявиха, че неконсолидираните 

приходите за първите 7 месеца се увеличават с 9.0% на годишна база 

до 375.016 млн. лв., а печалбата преди данъци възлиза на 8.804 млн. 

лв. спрямо 8.206 млн. лв. за същия период на 2016г. 

 Трейс груп холд АД [T57] завърши първото полугодие на 2017г. с 

консолидирана нетна загуба от 3.675 млн. лв., което представлява 

намаление от 7.6% на годишна база, показа консолидираният 

финансов отчет на холдинга за 2-рото тримесечие. Приходите 

намаляват с 9.1% на годишна база до 93.883 млн., докато 

оперативните разходи се свиват по-бавно, с 6.6% на годишна база до 

94.106 млн. лв.  Строителния холдинг отчита консолидирана 

оперативна загуба от 2.589 млн. лв. за полугодието спрямо 0.947 млн. 

лв. година по-рано.  

Албена АД [6AB] отчете намаление от 38.2% на годишна база на 

консолидираната нетна загуба за 6-месечието на 2017г., която 
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възлиза на 11.347 млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет 

на компанията за второто тримесечие. Приходите се увеличават с 7.4% на 

годишна база до 23.477 млн. лв., докато оперативните разходи отчитат 

ръст от 8.5% на годишна база до 40.670 млн. лв. Компанията отчита 

консолидирани нетни финансови приходи в размер на 6.845 млн. лв. в 

резултат на продажбата на дъщерното дружество Фохар АД. 

 Сирма груп холдинг АД [SKK] завърши първите 6 месеца на 

годината с консолидирана нетна печалба, принадлежаща на акционерите 

в компанията-майка, в размер на 220 000 лв., спрямо нетна загуба от 194 

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

технологичния холдинг. Приходи се увеличават с 36.4%  на годишна база 

до 22.001 млн. лв., а оперативните разходи нарастват по-бавно, с 27.5% на 

годишна база до 15.009 млн. лв. като капитализираните разходи отчитат 

ръст от 47.7% на годишна база до 7.248 млн. лв.  

Еврохолд България [4EH] отчете консолидирана нетна печалба от 

2.011 млн. лв. за първото 6-месечие на годината спрямо 15.197 млн. лв. 

година по-рано, е видно от консолидирания отчет за второто тримесечие 

на холдинга. Приходите нарастват с 25.6% на годишна база до 647.176 

млн. лв., докато оперативните разходи се увеличават малко по-бързо, с 

28.8% на годишна база до 594.126 млн. лв. В резултат EBITDA бележи 

спад от 34.6% на годишна база до 17.324 млн. лв. 

 Химимпорт АД [6C4] реализира 12.8% ръст на годишна база на 

нетната консолидирана печалба до 47.586 млн. лв. за първото полугодие 

на 2017г., това показа консолидираният финансов отчет на холдинга за 2-

рото тримесечие. Приходите се свиват с 13.8% на годишна база до 

207.098 млн. лв., докато оперативните разходи намаляват по-бавно, с 

9.4% на годишна база, достигайки 279.083 млн. лв. Нетните финансови 

приходи бележат ръст от 0.8% на годишна база до 140.104 млн. лв.  



 Булгартабак холдинг АД [57B] отчете значителен ръст на 

нетната консолидирана печалба за 6-месечието, която възлиза на 

42.978 млн. лв. спрямо 11.133 млн. лв. за същия период на миналата 

година, показа консолидираният финансов отчет на холдинга за 2-

рото тримесечие. Приходите се увеличават с 96% на годишна база, 

достигайки 303.121 млн. лв., а оперативните разходи нарастват малко 

по-бавно с 89.1% на годишна база до 244.225 млн. лв. Добрите 

резултати се дължат основно на продажбата на водещите 

търговските марки на Булгартабак на BAT. Сделката беше завършена 

през 2рото тримесечие на годината и беше оценена на 100 млн. евро. 

Като обект на продажбата са всички марки на Булгартабак холдинг 

АД, както и логистичния бизнес на холдинга и веригата Lafka в Босна. 

 М+С Хидравлик АД [5МН] приключи първото 6-месечие на 

годината с нетна консолидирана печалба от 7.561 млн. лв., което 

представлява ръст от 5.6% на годишна база, това показа 

консолидираният финансов отчет на компанията за 2-рото 

тримесечие. Консолидираните приходите за този период се 

увеличават с 9.6% на годишна база до 53.829 млн. лв. Оперативните 

разходи нарастват по-бързо, с 11.3% на годишна база, достигайки 

41.609 млн. лв. Прогнозата за приходите за месец август е 8.740 млн. 

лв., с което се очаква приходите за първите 8 месеца на годината да 

достигнат 71.634 млн. лв., което ще бъде ръст от над 11% на годишна 

база.  

 Софарма АД [3JR] завърши 6-месечието с 9.9% ръст на годишна 

база на консолидираната печалба, която възлиза на 28.909 млн. лв., 

показа консолидираният финансов отчет на компанията за 2-рото 

тримесечие на годината. Приходите се увеличават с 10.3% на годишна 

база до 474.257 млн. лв., докато оперативните разходи нарастват по-

бавно, с 8.2% на годишна база до 424.154 млн. лв. 
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  Неохим АД [3NB] завърши първото полугодие на 2017г. с 35.2% 

спад на годишна база на консолидираната нетна печалба, която възлиза 

на 18.536 млн.лв., това показаха консолидираните финансовите отчети 

на дружеството за 2-рото тримесечие на годината. Приходите бележат 

спад от 15.6% на годишна база до 125.527 млн. лв. като приходите от 

износ се увеличават с 16.1% на годишна база до 63.676 млн. лв., а 

продажбите на вътрешен пазар се свиват с 35.5% на годишна база до 

59.949 млн. лв. Оперативните разходи намаляват по-бавно от приходите 

или с 12.4% на годишна база до 99.318 млн. лв.  

 Алтерко АД [A4L] приключи първите 6 месеца на 2017г. със 100% 

ръст на годишна база на консолидираната печалба, която възлиза на 

0.148 млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет на 

компанията за 2-рото тримесечие. Приходите се увеличават с 17.4% на 

годишна база до 17.496 млн. лв., докато оперативните разходи 

нарастват малко по-бавно с 16.1% на годишна база до 16.947 млн. лв. 

 Агрия груп холдинг АД [A72] завърши първото 6-месечие на 2017г. 

с 45.9% спад на годишна база на нетната консолидирана печалба, която 

възлиза на 0.957 млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет 

за 2-рото тримесечие на холдинга. Приходите намаляват със 17.9% на 

годишна база до 43.338 млн. лв., а оперативните разходи се свиват с 

19.9% на годишна база до 38.399 млн. лв.  

  Портфейлът от земеделска земя на Адванс Терафонд АДСИЦ [6A6] 

е намалял с 4 500 дка през юли, е видно от месечния бюлетин на 

дружеството. Фондът не е извършвал покупки през месеца, но е продал 

4 500 дка земеделски земи. От началото на годината са продадени 13 

852 дка при средна продажна цена от 1 450 лв./дка като 4 656 дка от 

тези земи са продадени на разсрочено заплащане. Към края на юли 

АДСИЦ-ът притежава 218 019 дка земеделска земя (вкл. земите, 

договорени за продажба на разсрочено плащане) при средна цена на 

портфейла от 481 лв./дка.  



БВП на България за второто тримесечие на 2017г. нараства с 3.6% на 

годишна база и 1.0% на тримесечна база като възлиза на 24.149 млрд. лв. 

според сезонно изгладените експресни оценки на НСИ. Ръстът се дължи 

основно на увеличение на крайното потребление с 4.2% на годишна база. 

В допълнение износът на стоки и услуги бележи увеличение от 6.5% на 

годишна база съответно, а вносът с 7.7%.   

 Според министъра на туризма Николина Ангелкова летният 

туристически сезон на 2017г. ще бъде по-силен в сравнение с рекордната 

2016г. Според нея първоначалните прогнози от 7-10% ръст на годишна 

база се потвърждават. Според данните за първите 6 месеца на годината 

приходите от туризъм възлизат на над 3.78 млрд. лв., което е ръст от 

10.7% на годишна база. Само за юни и юли приходите са над 2.27 млрд. лв. 

Fitch BMI Research намалиха очакванията си за растежа на българската 

икономика за 2017г. до 3.5% спрямо предишната прогноза от 3.7%. 

Причината за корекцията е заради закъснение в изпълнението на 

програми по структурните фондове на ЕС.   

 Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова 

основа към края на юли 2017г. е положително в размер на 1.97 млрд. лв. 

(2.0% от прогнозния БВП). То се формира от излишък по националния 

бюджет в размер на 1.9 млрд. лв. и излишък по европейските средства в 

размер на 78.8 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към 31.07.2016г. е 

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

предварителни данни и оценки очакват салдото по консолидираната 

фискална програма на касова основа за първите 8 месеца на 2017г. да бъде 

положително в размер на 2.2 млрд. лв. (2.2% от прогнозния БВП). 

Държавният дълг на България в края на юли възлиза на 12 622.5 млн. 

евро (25.4% от БВП) като 3 334.5 млн. евро (6.7% от БВП) са вътрешен 

дълг и 9 287.9 млн. евро (18.7% от БВП) външен, показват данни от 
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месечния бюлетин на Министерството на финансите. В структурата 

на дълга вътрешните задължения заемат дял от 24.5%, а външните – 

75.5%. Валутната структура е следната: 79.3% от дълга е в евро, 20.1% 

е в левове, 0.2% е в щатски долари и 0.5% е в други валути.  

 За първите 6 месеца на 2017г. текущата сметка е положителна и 

възлиза на 634.5 млн. евро (1.3% от БВП) спрямо излишък от 844.8 

млн. евро (1.8% от БВП) за същия период миналата година, показаха 

данните на БНБ. Търговското салдо за януари – юни 2017г. е 

отрицателно в размер на 1 168.2 млн. евро (2.4% от БВП) при дефицит 

от 835.6 млн. евро (1.8% от БВП) за същия период на 2016г. Износът 

за първото полугодие на годината се увеличава с 17.8%  на годишна 

база до 12 465.4 млн. евро, а вносът бележи ръст от 19.4% на годишна 

база до 13 633.4 млн. евро. Преките чуждестранни инвестиции в 

страната за първите 6 месеца на 2017г. възлизат на 405 млн. евро 

спрямо 760.9 млн. евро година по-рано.  

Показатели 2014 2015 2016 2017 

БВП, млрд. лв. 83.6 88.6 92.6 24.1 

БВП, реален ръст, % 1.6% 3.6% 3.4% 3.6% 

Инфлация, % -1.4% -0.1% -0.8% 1.4% 

Безработица, % 10.7% 10% 8.0% 6.7% 

Фискален баланс, % БВП -5.8% -2.1% 0.0% 0.8% 

Брутен публичен дълг, % БВП 27% 26.7% 29.5% 27.6% 

Брутен външен дълг, % БВП 92.1% 77.2% 73.1% 70.0% 

Текуща сметка, % БВП 0.9% 1.4% 5.4% 0.9% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 3.1% 3.6% 1.4% 0.9% 

Основен лихвен процент, % 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 

* Официални данни на БНБ: за БВП - за Q2'2017.; инфлация и безработица - към август 
2017г.; фискален баланс и брутен публичен дълг за Q1'2017; брутен външен дълг, текуща 
сметка и преки инвестиции в България към 06.2017г., ОЛП - към 09.2017.  
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BGBX 40 

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

Българска фондова борса АД BSO +31.12% Инвестиционна компания Галата АД GTH -14.77% 

Регала инвест АД RGL +26.21% Алкомет АД 6AM -13.40% 

Соларпро холдинг АД 0S8 +22.61% Индустриален капитал холдинг АД 4I8 -12.64% 

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. 

* 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 85 068 12.51 -3.8% ▼ 6.9% ▲ 250.7 11.2 0.9 0.5 14.4 1.4

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 192 689 2.26 1.5% ▲ 8.3% ▲ 2 718.0 17.5 0.9 5.4 16.1 4.9

Актив Пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 11 486 5.24 2.7% ▲ 72.7% ▲ 694.6 neg. 0.5 24.9 -48.5 30.5

Албена  АД 6AB туризъм 270 895 64.00 2.0% ▲ 4.1% ▲ 133.8 19.3 0.6 2.4 14.5 3.1

Алкомет АД 6AM индустр. стоки 278 289 15.50 -13.4% ▼ 6.6% ▲ 106.4 12.4 1.7 0.8 8.8 1.0

Алтерко АД A4L технологии 34 500 2.30 -2.5% ▼ -1.8% ▼ 33.6 24.6 1.5 1.0 16.9 1.0

Билборд АД 5BP услуги 8 325 0.56 -5.9% ▼ -4.6% ▼ 157.0 15.9 0.4 0.2 5.8 0.2

Булгартабак-холдинг АД 57B холдинги 282 156 38.30 -4.0% ▼ -4.0% ▼ 79.6 22.7 0.9 0.5 7.5 0.5

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 33 870 5.15 31.1% ▲ 79.3% ▲ 246.1 103.9 3.4 14.4 140.7 13.8

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 48 152 2.57 15.8% ▲ 123.9% ▲ 100.2 30.7 0.6 0.4 9.2 0.4

Еврохолд България АД 4EH холдинги 187 872 1.24 -1.6% ▼ 89.9% ▲ 38.5 neg. 1.8 0.2 89.7 0.4

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 26 841 1.42 -0.6% ▼ 1.5% ▲ 79.6 14.8 1.3  -  -  -

Елхим искра АД 52E индустр. стоки 34 398 1.37 -8.7% ▼ 10.4% ▲ 99.8 37.6 1.1 1.0 12.9 1.0

ЕМКА АД 57E индустр. стоки 66 647 3.10 9.0% ▲ 47.6% ▲ 82.3 16.5 1.4 0.6 6.8 0.5

ЗД Евро инс АД 5IC застраховане 19 863 1.21 -5.2% ▼ 54.6% ▲ 57.2 37.2 2.1 - - -

Зърнени Храни България АД T43 търговия 78 264 0.40 4.4% ▲ 2.6% ▲ 56.7 110.2 0.3 0.7 9.7 1.4

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 53 965 3.47 -12.6% ▼ -20.6% ▼ 76.2 14.0 1.2 0.3 0.8 0.1

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 80 725 1.06 1.4% ▲ 3.4% ▲ 540.5 neg. 0.3 0.9 9.2 2.2

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 311 954 7.99 -6.5% ▼ 20.2% ▲ 707.6 24.3 4.7 3.2 13.6 3.0

Монбат АД 5MB индустр. стоки 435 897 11.18 -2.4% ▼ 15.7% ▲ 2.8 15.0 2.1 1.4 10.8 1.7

Неохим АД 3NB химия 137 317 53.10 -7.0% ▼ -10.9% ▼ 43.4 9.7 1.2 0.6 3.9 0.6

Свилоза АД 3MZ индустр. стоки 144 009 4.54 13.7% ▲ 74.4% ▲ 40.5 9.5 1.3 1.2 6.8 1.4

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 22 398 1.22 -4.3% ▼ 0.4% ▲ 24.9 neg. 0.1 0.1 13.1 0.3

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 68 510 1.16 2.0% ▲ -2.4% ▼ 45.0 24.9 0.9 1.4 4.6 1.5

Софарма АД 3JR фармацевтика 595 338 4.62 -5.7% ▼ 55.1% ▲ 1 604.1 11.2 1.3 0.6 9.5 0.9

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 125 171 6.50 0.0% ▲ 20.7% ▲ 90.5 157.6 2.4 11.3 20.4 13.6

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 265 839 8.08 -2.7% ▼ 28.2% ▲ 51.7 23.6 4.4 0.4 25.1 0.6

Спиди АД 0SP куриерски усл. 229 779 43.06 -3.1% ▼ 18.8% ▲ 1 249.5 33.6 5.5 1.5 13.9 1.5

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 175 086 8.41 -1.7% ▼ 29.5% ▲ 226.5 21.6 1.9 0.9 4.2 0.7

ТБ БАКБ АД 5BN банки 166 664 6.75 0.0% - 35.0% ▲ 508.5 25.7 1.0 -  -  - 

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 585 200 5.32 -6.5% ▼ 58.8% ▲ 674.0 15.7 0.7  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 212 164 1.88 9.3% ▲ 22.5% ▲ 192.9 7.5 0.5  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 118 459 4.90 11.3% ▲ -6.9% ▼ 186.2 neg. 1.3 0.5 -26.9 0.5

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 6F3 АДСИЦ 23 864 0.72 -1.4% ▼ -16.8% ▼ 2.5 neg. 0.5 3.1 108.1 4.4

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 47 957 2.38 4.4% ▲ 5.0% ▲ 31.9 9.2 0.7 6.1 9.0 6.3

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 100 122 5.50 -4.5% ▼ 29.0% ▲ 2 778.1 23.5 3.1 2.0 12.6 1.9

Химимпорт АД 6C4 холдинги 427 440 1.88 10.1% ▲ 12.6% ▲ 29.7 7.4 0.3 0.9 -6.0 2.0

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 180 642 34.50 0.0% ▲ 4.5% ▲ 49.5 926.4 1.2 3.4 42.4 6.8

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 456 936 237.00 -0.8% ▼ 36.8% ▲ 805.1 13.9 0.8 1.0 4.6 1.1

Юрий Гагарин АД 4PX индустр. стоки 36 415 36.27 -7.0% ▼ 1.7% ▲ 30.1 5.9 0.5 0.3 3.5 0.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца


	Monthly bulletin new template_August 2017_Stanimir BG
	BG40 montly August 2017 BG

