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  Пулсът на пазара 

Ноември ще остане в историята на българския капиталов пазар със 

стартирането на търговията с държавни ценни книжа (ДЦК) на 

регулиран пазар на Българска фондова борса. За търговия на БФБ 

бяха качени 20 броя емисии ДЦК с общ номинал 5.5 млрд. лв. 

Сделките с тях са освободени от комисионни до 30 септември 2018г; 

Оборотът на регулиран пазар през ноември се увеличи с 31.6% 

на месечна база до 45.2 млн. лв., но на годишна база е отчетен спад от 

20.8%;  

През месеца бяха сключени 4 665 сделки, което е спад от над 47% 

на годишна база. На месечна база също е отчетено намаление на броя 

на сключените сделки със 17.6%; 

Пазарната капитализация намаля незначително до 22.3 млрд. 

лв. (23% от БВП) спрямо 22.4 млрд лв. за предходния месец и 7.6 млрд 

лв. през ноември 2016г.  

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на червено с 

изключение на BGTR 30, който единствен завърши месеца на зелена 

територия с печалба от 0.2% и остава най-добре представящият се 

индекс от началото на годината с печалба от 19.3%. 

Основният индекс SOFIX изтри 1.0% от стойността си през 

ноември като печалбата от началото на година намаля до 13.4%.  

Най-добре представилите се акции за месеца с оборот над 100 

000 лв. бяха: Ексклузив пропърти АДСИЦ [5EX] (+14.5%), ЧЕЗ 

Електро България АД [1CZ] (+9.6%) и Българска фондова борса АД 

[BSO] (+6.5%); 

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

за месеца са тези на: Атоменергоремонт АД [68A] (-6.1%), Корадо 

България АД [4KX] (-5.6%) и Доверие обединен холдинг АД [5DOV] 

(-5.5%). 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 665.03 -0.95% 13.40% 

BGBX 40 130.49 -0.53% 17.24% 

BG REIT 113.99 -1.63% 5.44% 

BGTR 30 559.26 0.15% 19.32% 

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

11.07 0.72 41.4% 3 636 8.5 

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

Оборот акции (хил. ) 32 963 16 853 

Оборот облигации (хил. ) 9 710 4 965 

Други инструменти (хил.) 1 932 988 

Държавни ценни книжа (хил.) 555 284 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 45 159 23 540 

ОТС пазар (хил.) 51 781 26 475 

Пазарна капитализация (млн.) 22 318 11 411 

Пазарна капитализация/БВП 23.0% 
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Компанията приключи 9-месечието с 11.6% спад  на 

годишна база на консолидираната нетна печалба, която 

възлиза на 7.5 млн. лв.; 

Консолидираните приходите от продажби за първите 9 

месеца на годината се увеличават с 12.6% на годишна база, 

достигайки 509.0 млн. лв.; 

Акция на фокус | Софарма трейдинг АД [SO5] Брой акции, в хил. 32 905 P/S, ttm 0.4 

Цена на акция* 7.70 P/E, ttm 23.8 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 253 369 P/B, mrq 4.1 

Активи, в хил. лв. 288 511 ROA, ttm 3.1% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 184% ROE, ttm 17.1% 
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От компанията обявиха, че неконсолидираните продажбите за октомври 

са се увеличили със 9% на годишна база до 54.4 млн. лв., което е рекордна 

стойност в историята на компанията. С това неконсолидираните приходи с 

натрупване за първите 10 месеца на годината достигат 545.1 млн.лв., 

което представлява ръст от 9% на годишна база. Печалбата преди данъци 

за първите 10 месеца на годината  се увеличава с 0.5% на годишна база до 

12.7 млн. лв. 

През ноември от Софарма трейдинг АД обявиха, че са финализирали 

сделката по придобиването на всички 19 аптеки “Фармастор” като в 

следващите месеци мениджърски екип ще продължи да участва в 

управлението на аптеките до пълното им интегриране към концепцията на 

SOpharmacy. Обединението ще осигури на SОpharmacy по-силна пазарна 

позиция и по-голям мащаб на операциите на Софарма трейдинг АД в ритейл 

сегмента на аптечния пазар в България. Към края на 2017г. SОpharmacy 

обединява 23 обекта, разположени в 8 градове в страната. 

На среща с инвеститорите на Софарма АД, провела се през месеца, 

изпълнителния директор на Софарма трейдинг АД, Димитър Димитров, 

обяви, че плановете за развитие на бизнеса за следващите три години 

предвиждат оборотът да се удвои, а нетната печалба да се увеличи 3 пъти. 

Очакванията за по-добри резултати са свързани с оптимизация на разходите 

и експанзия на бизнеса в Сърбия. Компанията цели да увеличи пазарния 

дял в Сърбия от текущите 6% на 25% след 3 години. По думите на 

изпълнителния директор не се предвижда и промяна в дивидентите, които 

за трета поредна година се очаква да бъдат в размер на 0.30 лв./акция. 

* Цена на затваряне към 30.11.2017г. 

 Пазарният дял на компанията на общия фармацефтичен 

пазар за първите 9 месеца на годината възлиза на 20.4% като 

компанията държи 30.9% от продажбите в стойност на 

болничния пазар и 17.9% от тези на аптечния пазар; 

Консолидираните оперативни разходи се покачват малко 

по-бързо от приходите, с 13.0% на годишна база, достигайки 

497.8 млн. лв. В резултат консолидираната оперативна печалба 

(EBIT) намалява с 14.3% на годишна база до 7.4 млн. лв. 

Източник: Консолидираните финансови отчети на компанията  
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Аптеки Болници Търговци на едро Медицинско оборудване 



Агрия груп холдинг АД [A72] завърши 9-месечието с 10.7% ръст 

на годишна база на нетната консолидирана печалба, която възлиза на 

5.6 млн. лв., а нетният марж се разширява до 4.2% спрямо 3.7% година 

по-рано, това показа консолидираният финансов отчет за 3-тото 

тримесечие на холдинга. Приходите се свиват с 0.8% на годишна база 

до 135.0 млн. лв., а оперативните разходи намаляват по-бързо, с 1.3% 

на годишна база до 123.4 млн. лв. В резултат оперативната печалба 

(EBIT) нараства с 2.0% на годишна база до 7.4 млн. лв. 

Свилоза АД [3MZ] отчете ръст от 303% на годишна база на 

консолидираната нетна печалба за 9-месечието, която възлиза на 20.8 

млн. лв., а нетният марж се разширява до 20.7% спрямо 6.4% година 

по-рано, това показа консолидираният финансов отчет за третото 

тримесечие на компанията. Приходите се увеличават с 24.9% на 

годишна база до 100.5 млн. лв., докато оперативните разходи 

нарастват с 6.4% на годишна база до 74.2 млн. лв. В резултат 

оперативната печалба (EBIT) бележи ръст от над 266% на годишна 

база, достигайки 21.2 млн. лв. за първите 9 месеца на годината. 

 Еврохолд България АД [4EH] отчете спад от 45.9% на годишна 

база на консолидирана нетна печалба за първите 9 месеца на година, 

която е в размер на 8.2 млн. лв., разкри консолидираният финансов 

отчет за 3-тото тримесечие на  холдинга. Консолидираните приходи 

се увеличават със 17.6% на годишна база до 880.1 млн. лв., докато 

разходите за дейността се увеличават по-бързо с 18.3% на годишна 

база до 796.8 млн. лв. В резултат холдингът отчита консолидирана 

оперативна печалба в размер на 27.2 млн. лв. спрямо 27.5 млн. лв. 

година по-рано. Междувременно в края на месеца Еврохолд България 

пласира успешно облигации в размер на 70 млн. евро като част от 

програмата за необезпечени средносрочни еврооблигации (EMTN), 

която е в размер на 200 млн. евро и е търгувана на Ирландската 
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фондова борса. Това е втори транш за компанията по тази програма като 

матуритетът на тази емисия е 5г., лихвата е в размер на 6.5% на година. 

Предишната емисия беше за 47 млн. евро при 8% годишен лихвен 

процент. Средствата от втората емисия ще бъдат използвани за 

погасяване на първата и за развитие на бизнеса на Еврохолд България 

АД.  

Монбат АД [5MB] завърши първите 9 месеца на годината с 22.0% ръст 

на годишна база на консолидираната нетна печалба, която възлиза на 

23.4 млн. лв., това показа консолидираният отчет за 3-тото тримесечие на 

компанията. Консолидираните приходите нарастват с 29.2% на годишна 

база до 234.4 млн. лв., а оперативните разходи се увеличават по-бързо, с 

32.0% на годишна база до 196.7 млн. лв. По предварителни данни от 

месечния бюлетин на дружеството консолидираните приходите за 

първите 10 месеца на 2017г. се увеличават с 29.1% на годишна база до 

266.3 млн. лв., а консолидираната EBITDA възлиза на 43.5 млн. лв., което е 

увеличение от 15.7% на годишна база. Междувременно КФН одобри 

проспекта за публично предлагане на 30 000 броя конвертируеми 

облигации. Номиналната и емисионната стойност са равни на 1 000 евро. 

Лихвата е 6-месечен EURIBOR + 300 базисни точки, но не по-малко от 

3.0% на годишна база, платима на 6-месечен период.  

Неохим АД [3NB] приключи 9-месечието със спад от 52.7% на 

годишна база на консолидираната нетна печалба, която възлезе на 8.0 

млн. лв., това показа консолидираният отчет за 3-тото тримесечие на 

торовия завод. Приходите намаляват с 8.6% на годишна база до 157.9 

млн. лв., а оперативните разходи се свиват по-бавно, с 3.9% на годишна 

база до 139.2 млн. лв. В резултат консолидираната оперативна печалба 

(EBIT) намалява с 46.3% на годишна база до 10.3 млн. лв.  



Стара планина холд АД [5SR] отчете ръст от 8.4% на годишна 

база на консолидирана нетна печалба за 9-месечието, която възлиза 

на 7.0 млн. лв., показа консолидираният финансов отчет за 3-тото 

тримесечие на холдинга. Приходите нарастват с 12.5% на годишна 

база до 161.5 млн. лв., докато оперативните разходи се увеличават по-

бързо, с 13.1% на годишна база до 133.4 млн. лв. В резултат 

оперативната печалба (EBIT) се увеличава с 11.2% на годишна база до 

18.5 млн. лв. Холдингът очаква консолидираните продажби  да  

достигнат 200.5 млн. лв. за първите 11 месеца на 2017г., което ще 

бъде ръст от 14.6% на годишна база. За 4-тото тримесечие от 

компанията очакват приходи в размер на 51.4 млн. лв., с което 

приходите за цялата 2017г. ще надхвърлят 212 млн. лв. 

Софарма АД [3JR] отчете ръст от 3.3% на годишна база на 

консолидираната нетна печалба за първите 9 месеца на годината, 

която възлиза на 32.7 млн. лв., това показа консолидираният 

финансов отчет на компанията за 3-тото тримесечие. 

Консолидираните приходите се увеличават с 12.6% на годишна база 

до 725.8 млн. лв., докато оперативните разходи нарастват по-бавно, с 

11.2% на годишна база до 656.4 млн. лв. Софарма отчита нетни 

финансови разходи в размер на 5.5 млн. лв. спрямо нетни финансови 

приходи в размер на 5.0 млн. лв. година по-рано. 

Химимпорт АД [6C4] отчете ръст от 0.6% на годишна база на 

консолидираната нетната печалба за 9-месечието, която възлиза на 

62.8 млн. лв., е видно от консолидирания финансов отчет на холдинга 

за 3-тото тримесечие на 2017г. Консолидираните приходи намаляват 

с 11.0% на годишна база до 337.2 млн. лв., а оперативните разходи се 

свиват по-бавно, със 6.8% на годишна база до 439.6 млн. лв. 

Консолидираните нетните финансови приходи нарастват с 0.4% на 

годишна база до 195.8 млн. лв. 
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Булгартабак холдинг АД [57B] завърши 9-месечието с 533.2% ръст 

на годишна база на консолидирана нетна печалба, което възлиза на 42.6 

млн. лв. за първите 9 месеца на годината, показа консолидирания 

финансов отчет за 3-тото тримесечие на холдинга. Консолидираните 

приходи се увеличават с 85.7% на годишна база до 471.0 млн. лв., а 

оперативните разходи намаляват със 72.9% на годишна база до 392.6 

млн. лв.  

Трейс груп холд АД [T57] свива нетната загуба за 9-месечието на 

2017г. с 80.5% на годишна база до 1.4 млн. лв. спрямо загуба от 7.0 млн. 

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

за 3-тото тримесечие. Приходите се увеличават с 12.9% на годишна база 

до 187.4 млн. лв., докато оперативните разходи нарастват по-бавно, с 

11.4% на годишна база до 183.6 млн. лв.  Подписаните нови договори през 

ноември възлизат на 433.3 хил. лв., е видно от публикуваните през 

месеца съобщения от компанията. 

Сирма груп холдинг АД [SKK] отчете ръст от 17.3% на годишна база 

на консолидираната нетна печалба за 9-месечието, която възлиза на 1.7 

млн. лв., това показа консолидираният финансов отчет за 3-тото 

тримесечие на технологичния холдинг. Консолидираните приходи се 

увеличават с 34.3% на годишна база до 37.2 млн. лв., но оперативните 

разходи нарастват по-бързо, с 36.5% на годишна база до 26.2 млн. лв.  

Албена АД [6AB] завърши първите 9 месеца на годината с ръст на 

консолидираната нетна печалба от 61.6% на годишна база до 23.6 млн. 

лв., това показа консолидираният отчет за 3-тото тримесечие на 

компанията. Консолидираните приходи се увеличават с 11.1% на 

годишна база до 111.8 млн. лв., но оперативните разходи нарастват по-

бързо, с 13.7% на годишна база до 79.6 млн. лв. Оперативната печалба 

(EBIT) се увеличава с  6.9% на годишна база до 19.2 млн. лв.  



Брутният вътрешен продукт на България за третото тримесечие на 

2017г. възлиза на 27.336 млрд. лв., което представлява ръст от 3.9% на 

годишна база и 0.9% на тримесечна база, показват сезонно изгладените 

експресни оценки на НСИ. Ръстът се дължи главно на 4.6% увеличение на 

годишна база на крайното потребление, което за периода юли – 

септември възлиза на 18.839 млрд. лв. и формира 68.9% от БВП за третото 

тримесечие.  Износът на стоки и услуги за периода юли - септември се 

увеличава с 4.4% на годишна база до 19.335 млрд. лв., докато вносът се 

увеличава с 6.2% на годишна база до 15.848 млрд. лв.  

Европейската комисия (ЕК) повиши очакванията си за икономическия 

растеж на България за 2017г. с един процентен пункт до 3.9% е видно от 

есенната икономическа прогноза на Комисията. Ревизията се дължи на 

продължаващия ръст на икономиката с по-добър от очакваното темп на 

растеж през първото полугодие като основен двигател остава вътрешното 

потребление. Въпреки това, от ЕК очакват забавяне на растежа на БВП на 

България през 2018г. до 3.8% и до 3.6% през 2019г. ЕК очаква инфлация 

от 1% за 2017г. в следствие на повишените цени  на комуналните услуги, 

електроенергията и суровините. Освен това от Комисията прогнозират 

инфлацията да се ускори през следващите години до 1.5% през 2018г. и 

1.6% през 2019г. Прогнозите за безработицата са, че тя ще се свие до 6.4% 

за 2017г. спрямо 7.6% за 2016г. Основните рискове за българската 

икономика според доклада на Комисията са по-бавното усвояване на 

европейските фондове, което отново ще отложи възстановяването на 

инвестициите. 

Европейската банка за възстановяване  и развитие (ЕБВР) повиши 

очакванията си за икономическия растеж на България през 2017г. и 2018г. 

съответно до 3.5% и 3.2%, е видно от годишния доклад на институцията. 

Повишението е съответно с 0.3 и 0.2 процентни пункта спрямо 

предходната прогноза. Според институцията през тази и следващата 

година основен двигател на растежа ще бъдат частното потребление и 
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инвестициите, докато фискалната консолидация продължава. 

Министерство на финансите преотвори емисия 4-годишни ДЦК с 

падеж 22 февруари 2021г. като пласира книжа за 30 млн. лв., 

съобщиха от ведомството. За първи път в историята беше 

постигнатата отрицателна среднопретеглената доходност от минус 

0.19%. Общият размер на подадените поръчки достигна 63.4 млн. лв., 

което съответства на коефициент на покритие от 2.11. Спредът 

спрямо германските федерални облигации в този сегмент е 39 

базисни пункта. 

Безработицата в България през третото тримесечие на 2017г. се 

понижава до 5.8%, което е най-ниското ниво от 2008г. насам, това 

показаха данните на НСИ. В сравнение с третото тримесечие на 2016г. 

коефициента на безработица намалява с 1.2 процентни пункта. 

  

Показатели 2014 2015 2016 2017 

БВП, млрд. лв. 83.6 88.6 94.1 27.0 

БВП, реален ръст, % 1.3% 3.6% 3.9% 3.9% 

Инфлация, % -1.4% -0.1% -0.8% 2.5% 

Безработица, % 10.7% 10% 8.0% 6.7% 

Фискален баланс, % БВП -5.8% -2.1% 0.0% 0.5% 

Брутен публичен дълг, % БВП 27% 26.7% 29.5% 27.2% 

Брутен външен дълг, % БВП 92.1% 77.2% 73.1% 65.5% 

Текуща сметка, % БВП 0.9% 1.4% 5.4% 5.2% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 3.1% 3.6% 1.4% 1.5% 

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

* Официални данни на БНБ: за БВП - за Q3'2017.; инфлация и безработица - към октомври 
2017г.; фискален баланс и брутен публичен дълг за Q2'2017; брутен външен дълг, към 
09.2017г., текуща сметка и преки инвестиции в България към 09.2017г., ОЛП - към 12.2017.  
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BGBX 40 

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

Ексклузив пропърти АД 5EX +14.5% Атоменергоремонт АД 68A -6.1% 

ЦКБ Риъл истейт фонд АДСИЦ 1CZ +5.6% Корадо България АД 4KX -5.6% 

Инвестиционна компания Галата АД BSO +3.6% Доверие обединен холдинг АД 5DOV -5.5% 

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 AGR агробизнес 85 000 12.50 4.1% ▲ 6.8% ▲ 34.5 9.5 0.9 0.5 13.4 1.3

Адванс Терафонд АДСИЦ ATERA АДСИЦ 188 095 2.21 -0.9% ▼ 5.7% ▲ 370.6 15.2 0.8 5.5 13.5 4.8

Актив Пропъртис АДСИЦ AKTIV АДСИЦ 12 648 5.77 11.2% ▲ 90.2% ▲ 70.3 neg. 1.1 53.9 -97.1 61.9

Албена  АД ALB туризъм 258 621 61.10 0.2% ▲ -0.6% ▼ 263.7 16.1 0.5 2.1 11.9 2.6

Алкомет АД ALUM индустр. стоки 262 114 14.60 -5.2% ▼ 0.4% ▲ 45.2 13.3 1.5 0.8 9.2 1.0

Алтерко АД A4L технологии 33 570 2.24 2.2% ▲ -4.4% ▼ 162.4 42.2 1.4 0.9 18.9 0.8

Билборд АД BOARD услуги 6 900 0.46 -9.6% ▼ -21.0% ▼ 23.3 16.1 0.4 0.2 5.6 0.2

Булгартабак-холдинг АД BTH холдинги 261 529 35.50 -6.6% ▼ -11.0% ▼ 14.1 15.9 0.8 0.4 6.0 0.6

Булленд инвестмънтс АДСИЦ LAND АДСИЦ 12 742 0.85 7.5% ▲ 1.1% ▲ 2.5 neg. 0.8 - -17.8 -

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 31 269 4.75 3.3% ▲ 65.5% ▲ 147.0 118.9 3.1 13.4 190.0 12.7

Доверие Обединен Холдинг АД DOVUHL холдинги 39 158 2.09 -3.5% ▼ 82.1% ▲ 127.5 neg. 0.6 0.3 25.6 0.6

Еврохолд България АД EUBG холдинги 199 995 1.32 6.4% ▲ 102.1% ▲ 1 628.4 131.3 1.7 0.2 45.0 0.4

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 26 085 1.38 2.2% ▲ -1.4% ▼ 104.0 13.1 1.2  -  -  -

ЕМКА АД EMKA индустр. стоки 70 755 3.29 2.7% ▲ 56.7% ▲ 93.2 24.7 1.9 0.7 10.3 0.7

Зърнени Храни България АД ZHBG търговия 66 329 0.34 -10.6% ▼ -13.1% ▼ 60.9 neg. 0.3 0.6 9.5 1.3

Индустриален Капитал Холдинг АД HIKA холдинги 52 332 3.37 -2.9% ▼ -23.0% ▼ 42.0 13.3 1.2 0.2 0.9 0.1

Индустриален Холдинг България АД IHLBL холдинги 71 390 0.93 -0.7% ▼ -8.5% ▼ 29.9 neg. 0.3 0.8 8.2 2.0

Корадо България АД LACH потреб. стоки 90 603 6.88 -5.5% ▼ 95.5% ▲ 223.7 21.7 2.5 2.2 16.3 2.2

М+С хидравлик АД MCH машиностр. 312 344 8.00 -2.4% ▼ 20.4% ▲ 87.1 22.7 4.5 3.0 13.3 2.9

Монбат АД MONBAT индустр. стоки 430 750 11.05 1.4% ▲ 14.4% ▲ 88.4 14.0 2.0 1.3 10.7 1.7

Неохим АД NEOH химия 144 687 55.95 3.6% ▲ -6.1% ▼ 30.9 9.5 1.3 0.6 3.9 0.6

Проучване и добив на нефт и газ GAZ индустр. стоки 86 697 7.09 -6.1% ▼ -15.6% ▼ 18.8 29.7 0.9 2.2 11.4 2.3

Свилоза АД SVIL индустр. стоки 149 249 4.70 0.1% ▲ 80.8% ▲ 186.8 7.3 1.2 1.2 5.4 1.3

Синергон Холдинг АД PETHL холдинги 24 417 1.33 0.8% ▲ 9.5% ▲ 50.2 neg. 0.1 0.1 13.1 0.3

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 62 841 1.06 -0.2% ▼ -10.5% ▼ 674.9 24.0 0.8 1.2 4.4 1.3

Софарма АД SFARM фармацевтика 553 557 4.28 1.6% ▲ 43.6% ▲ 2 608.7 10.7 1.2 0.6 8.8 0.8

Софарма имоти АДСИЦ SFI АДСИЦ 127 725 6.55 0.9% ▲ 21.7% ▲ 31.6 162.7 2.5 12.0 21.6 14.1

Софарма трейдинг АД SFTRD търговия 253 369 7.70 5.5% ▲ 22.2% ▲ 291.6 23.8 4.1 0.4 24.9 0.5

Спарки елтос АД ELTOS индустр. стоки 10 916 0.27 -35.9% ▼ -37.2% ▼ 0.7 neg. 0.3 0.5 -9.2 4.3

Стара планина Холд АД CENHL холдинги 166 630 8.00 1.3% ▲ 23.3% ▲ 85.7 21.5 1.8 0.8 4.3 0.7

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД FIB банки 583 000 5.30 -3.5% ▼ 58.2% ▲ 525.0 6.1 0.6  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД CCB банки 194 625 1.72 -4.3% ▼ 12.4% ▲ 77.5 8.1 0.4  -  -  -

Трейс груп холд АД TRACE инфраструктура 102 854 4.25 0.0% - -19.2% ▼ 213.7 neg. 1.1 0.4 106.9 0.4

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ FPP АДСИЦ 22 870 0.69 -3.5% ▼ -20.2% ▼ 17.1 neg. 0.4 6.1 257.7 8.8

Фонд за недвижими имоти България АД BREF АДСИЦ 43 929 2.18 -5.2% ▼ -3.8% ▼ 112.2 7.9 0.6 5.3 7.6 5.4

Хидравлични елементи и системи АД HES машиностр. 99 157 5.45 4.8% ▲ 27.8% ▲ 28.5 23.5 3.0 1.9 12.8 1.8

Химимпорт АД CHIM холдинги 386 766 1.70 -3.7% ▼ 1.9% ▲ 4 579.2 7.4 0.3 0.8 -5.6 2.0

Холдинг Варна АД HVAR холдинги 170 699 32.60 -2.7% ▼ -1.2% ▼ 1 452.4 239.4 1.1 2.8 48.3 5.7

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 524 416 272.00 -0.7% ▼ 57.0% ▲ 313.3 14.6 0.9 1.2 5.7 1.3

Юрий Гагарин АД GAGBT индустр. стоки 37 560 37.41 -5.9% ▼ 4.9% ▲ 6.0 5.8 0.5 0.3 3.4 0.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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