
Месечен бюлетин 
Февруари 2018г. 

гр. София, ул. Златовръх 1 

www.karollbroker.bg 
research@karoll.bg 

http://www.karollbroker.bg/


  Пулсът на пазара 

През февруари започна търговията на БФБ с 6-те нови индексни 

фонда върху основните индекси в Словения, Словакия, Унгария, 

Хървария, Сърбия и Македония;  

Оборотът на регулиран пазар през февруари намаля с 8.1%  до 

30.7 млн. лв. спрямо първия месец на 2018г., а на годишна база е 

отчетен ръст от 20.7%. През месеца бяха сключени 5 744 сделки, 

което е спад от над 21% спрямо януари 2018г. Пазарната 

капитализация възлезе на 9.4 млрд. лв. (9.3% от БВП), което е 

намаление от 3.4% на месечна база, а на годишна база е отчетен 

ръст от 9.5%;  

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на червено с 

изключение на BGREIT, който отчете печалба от 1.0% за втория 

месец на 2018г. Най-слабо представяне за месеца записа основният 

индекс SOFIX, който изтри 3.7% от стойността си през февруари, но 

въпреки това остава най-добре представящият се индекс на БФБ 

от началото на годината с печалба от 1.3% за първите 2 месеца на 

2018г.; 

Акциите на Булленд инвестмънтс АДСИЦ [5BD] добавиха 22.2% 

към стойността си през февруари и се наредиха на първо място в 

нашата класация за най-добре представилите се акции с оборот над 

100 000 лв. за месеца. Второто място заеха книжата на Софарма 

трейдинг АД [SO5], които поскъпнаха с 3.1% и в края на месеца се 

търгуваха при цена от 8.35лв./броя. Третото място заеха акциите на 

Холдинг Варна АД [5V2] с ръст от (2.9%); 

На другия полюс, сред най-слабо представилите се акции  за 

втория месец на годината с оборот над 100 хил. лв., се наредиха 

книжата на: ЧЕЗ електро България АД [1CZ], които поевтиняха с  

13.1%, следвани от тези на Алкомет АД [6AM] със загуба от 11.9% и 

тези на Неохим АД [3NB], които отчетоха спад от 11.5% за февруари. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 686.43 -3.69% 1.33% 

BGBX 40 133.30 -3.57% 0.98% 

BG REIT 116.52 0.96% 0.36% 

BGTR 30 557.97 -2.38% 0.36% 

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

11.2 0.7 5.4% 3 788 17.3 

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

Оборот акции (хил. ) 27 013 13 811 

Оборот облигации (хил. ) 3 101 1 585 

Други инструменти (хил.) 571 292 

Държавни ценни книжа (хил.) 0 0 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 30 684 15 688 

Пазарна капитализация (млн.) 9 448 4 831 

Пазарна капитализация/БВП 9.3% 
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Сирма груп холдинг АД завърши 2017г. с 78.7% ръст на 

годишна база на нетната консолидирана печалба, която 

възлиза на 4.2 млн. лв. като само за 4-тото тримесечие 

компанията е реализирала ръст на нетната печалба от над 

171% на годишна база до 2.6 млн. лв.; 

Нетният марж се разширява до 8.1% спрямо 5.7% за 2016г., 

а печалбата на една акция (EPS) се увеличава до 0.07 лв. 

спрямо 0.04 лв. година по-рано; 

Приходите за цялата 2017г. се увеличават с 25.1% на 

годишна база до 52.0 млн. лв.  като приходите от България са 

водещи и формират 51% от всички продажби. Продажбите в 

САЩ се увеличават с 6.1% на годишна база до 8.7 млн. лв. и 

формират 16.7% от всички продажби. 

Оперативните разходи се увеличават с 18.8% на годишна 

база до 44.2 млн. лв. като капитализираните разходи се 

увеличават с 19.2% на годишна база до 17.3 млн. лв. 

Оперативната печалба (EBIT) се увеличава с 80.0% на 

годишна база до 7.8 млн. лв., а оперативния марж се 

разширява до 15.0% от 10.4% за 2016г. 

От компанията обявиха мащабни планове за 

преструктуриране на холдинга и бизнеса за следващите 5г., 

които включват: технологична трансформация чрез 

концентрация на развойната дейност и основните 

когнитивни технологии в Групата за изграждане на SENPAI – 

облачно базирана платформа с ново ниво на изкуствен интелект; 

промяна на бизнес модела на Групата и обединяване на 

технологиити и know-how на Сирма, облачно базиране на цялото 

продуктово портфолио на Групата, налагане на един общ бранд 

„Сирма“, миграция към SaaS бизнес модел на продажби. 

Акция на фокус | Сирма груп холдинг АД [SKK] 

Брой акции, в хил. * 58 886 P/S, ttm 1.2 

Цена на акция** 1.04 P/E, ttm 14.5 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 61 241 P/B, mrq 0.7 

Активи, в хил. лв. 132 551 ROA, ttm 5.6% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 12.8% ROE, ttm 5.2% 
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В резултат на планираните промени мениджмънтът очаква, че: 

Групата ще достигне приходи от продажби в размер на 120 млн. евро 

през 2022г.; 

 EBITDA маржът ще достигне 29% през 2022г. 

средногодишният ръст на продажбите за следващите 5г, ще бъде 

35%; 

70% от приходите на Групата ще са от продажби в Северна Америка и 

Европа;  

70% от приходите ще идват от SaaS. 

* Без обратно изкупените собствени акции за периода;        ** Цена на затваряне към 28.02.2018г. 

Източник: Стратегия на компанията  
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Алтерко АД [A4L] приключи 2017г. с 85.4% ръст на годишна база 

на консолидираната нетна печалба, която възлиза на 2.5 млн. лв., това 

показа консолидираният отчет за 4-тото тримесечие на холдинга. 

Консолидираните приходи се увеличават с 20.0% на годишна база до 

39.4 млн. лв., докато оперативните разходи растат по-бавно с 16.2% на 

годишна база до 35.9 млн. лв. В резултат оперативната печалба 

(EBITDA) нараства с 80.1% на годишна база до 3.5 млн. лв., а EBITDA 

маржът се разширява до 8.9% спрямо 5.9% за 2016г. Междувременно 

от компанията обявиха, че продават телекомуникационните си 

компании в Европа – „Тера Комюникейшънс“ АД, „Теравойс“ ЕАД, 

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

COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) и ще се фокусират върху IoT 

сегмента. Купувач е норвежката LINK Mobility Group ASA [LINK]. 

Прогнозната цена на сделката възлиза на 8.8 млн. евро. Очаква се 

сделката да приключи до 30 април 2018г. 

Албена АД [6AB] завърши 2017г. с 53.7% ръст на годишна база на 

консолидираната нетна печалба, която възлиза на 10.8 млн. лв., това 

разкри консолидираният финансов отчет на дружеството за 4‐тото 

тримесечие. Консолидираните приходите отбелязват повишение от 

6.4% на годишна база до 120.5 млн. лв., докато оперативните разходи 

растат по‐бързо, с 8.8% на годишна база до 95.0 млн. лв. Така EBITDA 

намалява с 1.5% на годишна база до 25.5 млн. лв., а EBITDA маржът се 

свива с 21.2% спрямо 22.9% година по‐рано. 

Агрия Груп Холдинг АД [A72] отчете ръст от 58.0% на годишна 

база на консолидираната нетна печалба за 2017г., която се възлиза на 

14.6 млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет за 

последното тримесечие на холдинга. Консолидираните приходите се 

увеличават с 3.7% на годишна база, достигайки 185.5 млн. лв., а 

оперативните разходи се свиват незначително до 166.6 млн. лв.  

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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Софарма АД [3JR] отчете 20.7% спад на годишна база на 

консолидираната нетна печалба за 2017г., която възлиза на 40.2 млн. лв., 

това показа консолидираният отчет за 4‐тото тримесечие на 2017г. 

Консолидираните приходите нарастват с 15.7% на годишна база до 1 

025.6 млн. лв., докато оперативните разходи се увеличават с 14.8% на 

годишна база до 934.3 млн. лв. От компанията обявиха, че за месец 

февруари е реализиран 2% ръст на годишна база в продажбите поради 

8% ръст на приходите от вътрешния пазар и запазване на износа. В 

допълнение акционерите приеха промени в устава на компанията, които 

позволяват изплащането на междинен дивидент на база 6-месечен отчет. 

Също така на Общото събрание, проведено на 23.02.2018г. акционерите 

одобриха вливането на Унифарм АД [59X], както и програмата за обратно 

изкупуване на  собствени акции в размер на до 10% от капитала на 

Софарма АД, но не повече от 3% на година за следващите 5г. 

Минималната цена е 1лв./акция, а максималната 5.5 лв./акция. 

БГ агро АД [AO0] приключи 2017г. с ръст от 155.2% на годишна база 

на нетната консолидирана печалба, която възлиза на 3.8 млн. лв., това 

показа консолидираният финансов отчет на холдинга за 4-тото 

тримесечие. Приходите намаляват с 21.6% на годишна база до 77.5 млн. 

лв. Оперативните разходи се свиват с 24.2% на годишна база до 80.1 млн. 

лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) расте със 105.9% на годишна 

база до 4.4 млн. лв. 

Захарни заводи АД [3Z9] завърши 2017г. с консолидирана загуба от 

3.4 млн. лв. спрямо печалба от 1.6 млн. лв. за 2016г., това показа 

консолидираният финансов отчет на компанията за 4-тото тримесечие. 

Приходите намаляват с 6.3% на годишна база до 146.1 млн. лв. 

Оперативните разходи се свиват с 0.4% на годишна база до 148.6 млн. лв. 

В резултат компанията отчита оперативна загуба (EBIT) в размер на 2.5 

млн. лв. спрямо оперативна печалба от 6.8 млн. лв. година по-рано. 

 

 



Доверие обединен холдинг АД [5DOV] отчете консолидирана 

загуба от 1 млн. лв. за 2017г. спрямо консолидирана печалба от 6.4 

млн. лв. година по-рано, това показа консолидираният финансов 

отчет за 4-тото тримесечие на холдинга. Консолидираните приходи 

намаляват с 0.3% на годишна база до 135.3 млн. лв., а 

консолидираните разходи се свиват също с 0.3% на годишна база до 

130.2 млн. лв. Нетните финансови приходи намаляват с 92.5% на 

годишна база до 0.6 млн. лв. спрямо 8.5 млн. лв. година по-рано. 

Монбат АД [5MB] завърши 2017г. с 3.5% ръст на годишна база на 

консолидираната  печалба, която възлиза на 27.4 млн. лв., това показа 

консолидираният финансов отчет на компанията за 4‐тото 

тримесечие. Консолидираните приходите нарастват с 21.6% на 

годишна база до 324.0 млн. лв., а оперативните разходи се увеличават 

малко по‐бързо с 24.6% на годишна база до 276.7 млн. лв. По 

предварителни данни от месечния бюлетин на дружеството 

консолидираните нетни приходи за януари 2018г. се увеличават с 

5.9% на годишна база до 26.6 млн. лв., а консолидираната EBITDA 

възлиза на 2.7 млн. лв., което представлява спад от 36.6% на годишна 

база. 

Портфейлът от земеделска земя на Адванс Терафонд АДСИЦ 

[6A6] се е увеличил с 200  дка през януари, е видно от месечния 

бюлетин на дружеството. Фондът е купил 200 дка земи при средна 

цена от 880 лв./дка през месеца като не е извършвал никакви  

продажби. Към края на януари АДСИЦ-ът притежава 219 413 дка 

земеделска земя (при средна цена на портфейла от 492 лв./дка) и 133 

дка градска земя. От октомври месец започна новата стопанска година 

2017г. – 2018г., за която очакваните приходи са 6.2 млн. лв., от които 

авансово са събрани 38.9%. 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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Стара планина холд АД [5SR] завърши 2017г. с ръст от 9.5% на 

годишна база на нетната консолидирана печалба, която възлиза на 7.8 

млн. лв., разкри консолидираният финансов отчет на компанията за 

4‐тото тримесечие. Консолидираните приходи отчитат ръст от 16.2% на 

годишна база до 218.2 млн. лв., а оперативните разходи се увеличават с 

16.3% на годишна база до 183.1 млн. лв. Оперативната печалба (EBIT) 

достига 22.1 млн. лв., което представлява ръст от 20.4% на годишна база. 

Междувременно от холдинга обявиха, че консолидираните продажби за 

месец януари 2018г. възлизат на 20.4 млн. лв., което е увеличение от 

21.5% на годишна база. Освен това очакваните консолидирани приходи 

за месец февруари са в размер на 20.0 млн. лв., което е увеличение от 

18.9% спрямо продажбите за февруари 2017г. 

Химимпорт АД [6C4] завърши 2017г. с увеличение от 32.7% на 

годишна база на консолидирана нетна печалба, която възлиза на 69.0 

млн. лв., това разкри консолидираният отчет за последното тримесечие 

на 2017г. на холдинга. Консолидираните приходи намаляват с 15.6% на 

годишна база до 441.1 млн. лв., докато оперативните разходи се свиват с 

12.2% на годишна база до 600.6 млн. лв. Нетните финансови приходи 

нарастват с 2.2% на годишна база до 274.0 млн. лв. на годишна база. 

Булгартабак холдинг АД [57B] приключи 2017г. с консолидирана 

нетна печалба от 34.3 млн. лв. спрямо консолидирана загуба от 19.4 млн. 

лв. година по-рано, това показа консолидираният финансов отчет за 4-

тото тримесечие на цигарения холдинг. Приходите нарастват с 4.4% на 

годишна база до 398.0 млн.лв., докато оперативните разходи се 

увеличават почти 3 пъти по-бързо с 12.6% на годишна база, достигайки 

423.8 млн. лв. Така холдингът отчита оперативна консолидирана загуба 

(EBIT) от 48.3 млн. лв. спрямо 11.9 млн. лв. година по-рано. Реализираната 

за годината нетна печалба е в резултат на реализирани нетни финансови 

приходи в размер на 78.2 млн. лв. 



Нетната консолидирана печалба на Свилоза АД [3MZ] за 2017г. се 

увеличава 3 пъти на годишна база до 15.5 млн. лв. спрямо 4.8 млн. лв. 

за 2016г., това показа консолидираният финансов отчет за 4-то 

тримесечие на компанията. Консолидираните приходите се 

увеличават с 19.6% до 121.2 млн. лв., докато оперативните разходи 

нарастват с 10.5% до 105.4 млн. лв. В резултат оперативната печалба 

(EBIT) нараства със 165.3% на годишна база до 15.9 млн. лв. EBIT 

маржът достига 13.1% спрямо 5.9% година по-рано. 

Българска Фондова Борса – София АД [BSO] приключи 2017г. с 

консолидирана нетна печалба от 204 000 лв. спрямо 64 000 лв. година 

по-рано, е видно от консолидирания финансов отчет за 4-тото 

тримесечие на борсата. Приходите се увеличават с 5.1% на годишна 

база до 2.289 млн. лв., докато оперативните разходи намаляват с 3.5% 

на годишна база до 2.3 млн. лв.  

Индустриален капитал холдинг АД [4I8] приключи 2017г. с ръст 

от 44.3% на годишна база на нетната консолидирана печалба, която 

възлиза на 4.2 млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет 

на холдинга за 4-тото тримесечие. Приходите се увеличават с 16.7% 

на годишна база до 220.6 млн. лв. Оперативните разходи нарастват с 

16.1% на годишна база до 201.0 млн. лв. Оперативната печалба (EBIT) 

расте с 23.1% на годишна база до 19.5 млн. лв. 

Петрол АД [5PET] приключи 2017г. с консолидирана печалба от 

2.1 млн. лв. спрямо загуба от 11.3 млн. лв. за 2016г., това показа 

консолидираният финансов отчет на компанията за 4-тото 

тримесечие. Приходите намаляват с 1.6% на годишна база до 481.9 

млн. лв. Оперативните разходи се свиват с 1.8% на годишна база до 

490.0 млн. лв. Компанията отчита нетни финансови приходи от 9.5 

млн. лв. 

 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 

  Месечен бюлетин, Февруари 2018 

Индустриален холдинг България АД [4ID] завърши 2017г. с 

консолидирана печалба от 3.0 млн. лв. спрямо загуба от 7.6 млн. лв. за 

2016г., това показа консолидираният финансов отчет на холдинга за 4-

тото тримесечие. Приходите се увеличават с 13.0% на годишна база до 

94.3 млн. лв. Оперативните разходи се свиват с 0.6% на годишна база до 

83.4 млн. лв. В резултат холдингът отчита оперативна печалба (EBIT) в 

размер на 10.8 млн. лв. спрямо оперативна загуба от 0.5 млн. лв. година 

по-рано. 

Трейс Груп Холд АД [T57] приключи 2017г. с консолидирана нетна 

печалба от 3.4 млн. лв. спрямо консолидирана загуба от 11.4 млн. лв. 

година по-рано, разкри консолидираният финансов отчет на строителния 

холдинг за последното тримесечие на 2017г. Консолидираните приходи 

нарастват с 15.9% на годишна база до 306.9 млн. лв., а оперативните 

разходи се увеличават малко по‐бавно, с 11.5% на годишна база до 297.0 

млн. лв. Междувременно от компанията съобщиха, че две от дъщерните 

дружества на холдинга в Сърбия са подписали 3-годишни договори за 

поддръжка на пътната мрежа в 11 сръбски общини. Договорите са за 

общата сума от 46.5 млн. лв. 

Софарма трейдинг АД [SO5] приключи 2017г. със спад от 8.8% на 

годишна база на консолидираната нетна печалба, която възлиза на 9.9 

млн. лв.,това показа консолидираният отчет за 4-тото тримесечие на 

компанията.  Консолидираните приходите се увеличават със 17.8% на 

годишна база до 729.2 млн лв. Оперативните разходи нарастват със 17.9% 

на годишна база до 718.0 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) 

бележи ръст от 8.5% на годишна база до 11.2 млн. лв. Междувременно от 

компанията обявиха, че приходите на индивидуална база на Софарма 

трейдинг АД за месец януари 2018г. се увеличават с 11% на годишна база 

до 61.1 млн. лв., но печалбата преди данъци намалява с 11.4% на годишна 

база до 1.4 млн. лв. 



Брутният вътрешен продукт на България за 4-тото тримесечие на 

2017г. възлиза на 27.4 млрд. лв., което представлява ръст от 3.5% на 

годишна база и 0.7% на тримесечна база, показват предварителните 

данни на НСИ. Основен двигател на растежа за 4-тото тримесечие е 

крайното потребление, което отчита ръст от 3.8% на годишна база до 22.6 

млрд. лв. По предварителни данни за цялата 2017г. БВП възлиза на 98.6 

млн. лв., което представлява ръст от 3.6% на годишна база. Основен 

принос за икономическия растеж за 2017г. има крайното потребление, 

което възлиза на 76.5 млрд. лв. и представлява 77.6% от БВП. 

Международния валутен фонд ревизира нагоре очакванията си за 

растежа на българската икономика за 2018г. Фондът очаква ръстът на 

БВП на България през 2018г. да достигне 3.8% като предишната прогноза 

беше 3.2%. Относно безработицата прогнозата е тя да намалее до 6.0% 

през 2018г.,  средногодишната инфлация се очаква да бъде 2.0%. 

Европейската комисия понижи прогнозата си за икономическия ръст 

на България през тази и следващата година. Комисията очаква за 2018г. 

ръст на БВП от 3.7% спрямо 3.8% от предишната прогноза. За 2019г. 

очакванията са, че икономическият растеж ще се забави до 3.5%. 

Предишната прогноза за 2019г. беше за ръст от 3.6%. Основният двигател 

за икономическия растеж през 2018г. според ЕК ще бъде потреблението 

като европейските фондове ще продължат да засилват публичните 

инвестиции, а увеличението на заплатите ще стимулира частното 

потребление. Комисията прогнозира инфлация от 1.4% за 2018г., която ще 

се ускори до 1.5% през 2019г. 

Инфлацията през януари в България се забавя до 1.3% спрямо 1.8% 

през декември 2017г. като остава под средното ниво за ЕС, показват 

данните на Евростат. Инфлацията през януари за ЕС също се е забавила до 

1.6% спрямо 1.7% за предходния месец. Забавяне от 0.1 процентни пункта 

до 1.3% отчита и инфлацията в Еврозоната за януари.  

Новини от месеца | Икономика и Политика 

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на 

касова основа към края на януари 2018г. е положително в размер на 

1.16 млрд. лв. (1.1% от прогнозния БВП). То се формира от излишък по 

националния бюджет в размер на 1.24 млрд. лв. и дефицит по 

европейските средства в размер на 80.6 млн. лв. Размерът на 

фискалния резерв към 31.01.2018г. е 11.2 млрд. лв. От 

Министерството на финансите обявиха, че по предварителни данни и 

оценки очакват салдото по консолидираната фискална програма на 

касова основа за февруари 2018г. да бъде положително в размер на 

771.7 млн. лв. (0.7% от прогнозния БВП). 

Приходите от международен туризъм в България за 2017г. 

възлизат на рекордните 6.9 млрд. лв., което е ръст от 9.3% на годишна 

база спрямо миналогодишните приходите, които също бяха рекордни 

в историята на България, това показаха данните на БНБ.  

Показатели 2015 2016 2017 2018 

БВП, млрд. лв. 88.6 94.1 98.6 - 

БВП, реален ръст, % 3.6% 3.9% 3.5% - 

Инфлация, % -0.1% -0.8% 2.8% 1.8% 

Безработица, % 10% 8.0% 7.1% 7.2% 

Фискален баланс, % БВП -2.1% 0.0% 0.9% - 

Брутен публичен дълг, % БВП 26.7% 29.5% 25.1% - 

Брутен външен дълг, % БВП 77.2% 73.1% 63.9% - 

Текуща сметка, % БВП 1.4% 5.4% 3.9% - 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 3.6% 1.4% 1.8% - 

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

* Официални данни на БНБ: за БВП - за 2017г..; инфлация и безработица - към януари 
2018г.; фискален баланс и брутен публичен дълг за Q3'2017; брутен външен дълг, към 
декември 2017г., текуща сметка и преки инвестиции в България към декември 2017г., ОЛП 
- към март 2018г.  
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BGBX 40 

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

Булленд инвестмънтс АДСИЦ 5BD +22.2% ЧЕЗ Електро България АД 1CZ -13.1% 

Софарма трейдинг АД SO5 +3.1% Алкомет АД 6AM -11.9% 

Холдинг Варна АД 5V2 +2.9% Неохим АД 3NB -11.5% 

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 83 640 12.30 -3.1% ▼ 2.5% ▲ 101.6 5.7 0.8 0.5 9.6 1.3

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 189 795 2.23 0.0% - 1.4% ▲ 801.7 24.2 0.8 6.7 22.3 5.6

Актив Пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 10 960 5.00 -12.3% ▼ -12.3% ▼ 17.4 neg. 1.0 50.5 -56.2 56.0

Албена  АД 6AB туризъм 258 197 61.00 -3.2% ▼ -3.9% ▼ 150.3 23.9 0.5 2.1 13.2 2.8

Алкомет АД 6AM индустр. стоки 238 775 13.30 -11.9% ▼ -7.4% ▼ 170.7 15.0 1.4 0.7 9.7 0.9

Алтерко АД A4L технологии 33 000 2.20 3.8% ▲ 4.8% ▲ 50.1 13.0 1.3 0.8 10.0 0.9

Билборд АД 5BP услуги 6 750 0.45 0.0% - 4.7% ▲ 7.3 16.9 0.3 0.2 5.3 0.2

Булгартабак-холдинг АД 57B холдинги 176 808 24.00 -11.8% ▼ -27.3% ▼ 47.9 5.2 0.6 0.4 -11.0 0.7

Булленд инвестмънтс АДСИЦ 5BD АДСИЦ 16 509 1.10 22.2% ▲ 10.0% ▲ 748.5 34.0 1.0 - -39.2 -

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 38 511 5.85 -2.5% ▼ 15.6% ▲ 363.0 188.8 3.8 16.8 272.2 16.2

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 35 411 1.89 -8.7% ▼ -10.0% ▼ 135.7 neg. 0.5 0.3 16.7 0.6

Еврохолд България АД 4EH холдинги 280 378 1.42 -1.4% ▼ -3.7% ▼ 924.9 19.8 1.7 0.2 20.1 0.5

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 24 196 1.28 -6.6% ▼ -3.8% ▼ 1 342.3 13.6 1.1  -  -  -

ЕМКА АД 57E индустр. стоки 68 819 3.20 -4.2% ▼ -4.2% ▼ 26.6 17.0 1.8 0.7 8.7 0.6

Зърнени Храни България АД T43 търговия 70 829 0.36 -7.2% ▼ -0.5% ▼ 65.9 87.7 0.3 0.7 11.6 1.3

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 50 077 3.22 -5.3% ▼ -3.0% ▼ 9.9 12.0 1.1 0.2 0.7 0.1

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 78 519 1.02 -7.3% ▼ 7.6% ▲ 218.7 25.7 0.3 0.8 7.4 2.1

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 99 434 7.55 -7.9% ▼ 10.2% ▲ 214.9 18.7 2.3 2.3 15.6 2.4

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 324 057 8.30 2.5% ▲ 2.7% ▲ 95.4 22.3 4.4 2.9 13.1 2.8

Монбат АД 5MB индустр. стоки 380 143 9.75 -8.9% ▼ -4.2% ▼ 177.5 13.8 1.8 1.2 10.5 1.5

Неохим АД 3NB химия 118 956 46.00 -11.5% ▼ -16.4% ▼ 117.4 8.8 1.1 0.5 3.8 0.5

Проучване и добив на нефт и газ 4O1 индустр. стоки 91 099 7.45 -0.7% ▼ 4.9% ▲ 19.3 26.9 0.9 3.0 11.7 3.0

Свилоза АД 3MZ индустр. стоки 135 911 4.28 3.4% ▲ 6.5% ▲ 42.5 8.8 1.2 1.1 6.1 1.2

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 22 582 1.23 -8.9% ▼ -5.5% ▼ 143.3 neg. 0.1 0.1 17.0 0.3

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 61 241 1.04 -1.0% ▼ -4.4% ▼ 469.4 14.5 0.7 1.2 4.1 1.3

Софарма АД 3JR фармацевтика 518 151 4.12 -3.3% ▼ -3.8% ▼ 837.8 12.9 1.1 0.5 8.2 0.7

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 133 692 6.65 -2.2% ▼ 1.5% ▲ 92.5 242.2 2.6 12.6 23.6 14.7

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 274 757 8.35 3.1% ▲ 9.2% ▲ 107.8 27.7 4.2 0.4 25.9 0.6

Спарки елтос АД SL9 индустр. стоки 9 117 0.23 -17.4% ▼ -15.6% ▼ 5.7 neg. 0.3 0.4 -40.3 3.6

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 166 630 8.00 0.6% ▲ -0.1% ▼ 139.6 21.3 1.8 0.8 4.0 0.6

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 587 400 5.34 -8.2% ▼ -5.6% ▼ 306.3 6.9 0.6  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 217 821 1.93 -6.6% ▼ 15.9% ▲ 1 254.6 6.1 0.5  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 120 982 5.00 1.6% ▲ 9.9% ▲ 118.5 35.3 1.2 0.4 10.2 0.3

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 6F3 АДСИЦ 25 024 0.76 -0.7% ▼ 16.9% ▲ 1 910.8 15.2 0.5 1.8 13.5 2.2

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 39 901 1.98 -5.7% ▼ -11.0% ▼ 491.2 7.2 0.5 2.6 7.9 3.1

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 94 609 5.20 -1.0% ▼ 0.2% ▲ 165.4 21.1 2.8 1.7 11.1 1.6

Химимпорт АД 6C4 холдинги 531 723 2.34 -4.1% ▼ 30.8% ▲ 5 056.4 7.7 0.4 1.2 -5.6 2.0

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 188 496 36.00 2.9% ▲ 3.1% ▲ 1 873.5 neg. 1.2 3.1 62.1 6.3

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 482 000 250.00 -9.4% ▼ -7.7% ▼ 576.4 15.8 0.8 1.1 5.8 1.3

Юрий Гагарин АД 4PX индустр. стоки 34 939 34.80 3.0% ▲ 4.4% ▲ 11.8 6.1 0.4 0.3 3.5 0.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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