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  Пулсът на пазара 

През октомври инвеститорите на БФБ бяха по-скоро пасивни като 
изчакваха публикуването на корпоративните резултати за 3-тото 
тримесечие преди да правят промени в своите портфейли:  

Оборотът на регулиран пазар през октомври намаля с 27% на 

месечна база до 34.3 млн. лв., но на годишна база е отчетено двукратно 

увеличение или ръст от 111%;  

Пазарната капитализация достигна 22.4 млрд. лв. (23% от БВП) 

спрямо 9.5 млрд лв. за предходния месец и 7.4 млрд лв. през октомври 

2016г. Значителният ръст се дължи на едно ново дружество, което 

стана публично през октомври. Кепитъл консепт лимитед АД [WCO] 

листна 2.2 млрд. броя акции за търговия на БФБ като през месеца 

беше сключена една сделка с книжата на дружеството при цена от 6 

лв./акция, която определи пазарната капитализация на компанията на 

12.9 млрд. лв. Това е повече от сумата от пазарните капитализации на 

всички останали публични компании на БФБ;  

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на червено като 

единствено BGREIT завърши месеца на зелена територия с печалба от 

0.9%. Основният индекс SOFIX изтри 2.4% от стойността си през 

октомври като печлбата от началото на година намаля до 14.5%. 

По-широкият BGTR 30 остава най-добре представящият се индекс 

от началото на годината с печалба от 19.1%, въпреки загубата от 

над 2% за октомври; 

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

000 лв. бяха: Соларпро холдинг АД [0S8] (+167.1%), ЦКБ Риъл истейт 

фонд АДСИЦ [5CK] (+5.6%) и Инвестиционна компания Галата АД 

[GTH] (+3.6%); 

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

за месеца са тези на: Доверие обединен холдинг АД [5DOV] (-11.6%), 

Еврохолд България АД [4EH] (-10.4%) и Корадо България АД [4KX] 

(-10.1%); 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 671.41 -2.43% 14.49% 

BGBX 40 131.19 -2.34% 17.87% 

BG REIT 115.88 0.87% 7.19% 

BGTR 30 559.26 -2.18% 19.14% 

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

10.99 0.76 20.84% 3 659 12.6 

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

Оборот акции (хил. ) 29 429 15 047 

Оборот облигации (хил. ) 4 389 2 244 

Други инструменти (хил.) 487 249 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 34 305 17 540 

ОТС пазар (хил.) 96 634 49 408 

Пазарна капитализация (млн.) 22 355 11 430 

Пазарна капитализация/БВП 23.0% 
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Компанията приключи 9-месечието с 4.3% ръст на годишна 

база на неконсолидирана печалба, която възлиза на 39.1 млн. 

лв.; 

Неконсолидираните приходите от продажби за първите 9 

месеца на годината се увеличават с 12.3% на годишна база, 

достигайки 148.7 млн. лв., което се дължи основно на 

възстановения износ към Русия и Украйна; 

Изностът се увеличава с 23.8% на годишна база, достигайки 

92.6 млн. лв., а продажбите на вътрешения пазар намаляват с 

2.7% на годишна база до 56.1 млн. лв. Износът формира над 62% 

от неконсолидираните приходи от продажби за 9-месечието на 

Софарма; 

Акция на фокус | Софарма АД [3JR] Брой акции, в хил. 129 637 P/S, ttm 2.9 

Цена на акция* 4.21 P/E, ttm 13.9 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 545 771 P/B, mrq 1.1 

Активи, в хил. лв. 594 249 ROA, ttm 4.9% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 14.5% ROE, ttm 8.3% 
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маржът се разширява до 22.4% спрямо 16.5% година по-рано. Подобряването 

на оперативните резултати според ръководството е в следствие на 

оптимизация на процесите в Групата, което ще продължи и с вливането на 

Унифарм АД като за целта се чака одобрение от КФН. 

От компанията обявиха, че продажбите за октомври са се увеличили със 

7% на годишна база като е отчетен ръст от 3% на продажбите на вътрешен 

пазар и 12% ръст на износа. С това приходите за първите 10 месеца на 

годината се увеличават с 12% на годишна база като износът е нараснал с 

23%, а продажбите на вътрешен пазар намаляват с 2%. Относно 

резултатите цялата 2017г. от компанията очакват ръст на продажбите заради 

стабилизиране на пазарите в Украйна и Русия като за някои други пазари за 

отчетени двуцифрени ръстове. 

От Софарма обявиха, че са подписали споразумение за изключителна 

доставка с американската Achieve Life Sciences за производството на цитизин 

и готови таблетки. Срокът на споразумението е 20г.; 

Мениджмънтът обяви, че през 2018г. Ще започне изграждането на два 

нови завода. Единият ще бъде за производство на лекарството за отказ от 

тютюнопушене „Табекс“ и ще бъде изграден в Казанлък. Клиничните тестове 

на лекарството в САЩ ще започнат също през 2018г. Другият завод ще бъде 

ситуиран в София и ще бъдат изградени нови мощности за лиофилно 

производство, тъй като текущите са заети изцяло и компанията има нужда от 

допълнителни. Към момента не е ясна още общата сума, която ще бъде 

инвестирана в двата завода, тъй като проектите са още на фазата на 

разработване и проучване. 

* Цена на затваряне към 31.10.2017г. 

Оперативните разходи нарастват с 4.6% на годишна база до 

118.7 млн. лв., а оперативната печалба (EBIT)  бележи ръст от 

52.7% на годишна база като достига 33.3 млн. лв., а EBIT  

Източник: Неконсолидираните финансови отчети на Софарма АД 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Продажби по пазари, в хил. лв.  

Износ в България 



Монбат АД [5MB] завърши първите 9 месеца на годината с 56.6% 

спад на годишна база на неконсолидираната печалба, която възлиза 

на 6.1 млн. лв., това показа неконсолидираният отчет за 3‐тото 

тримесечие на компанията. Приходите нарастват с 0.2% на годишна 

база до 238.246 млн. лв., а оперативните разходи се увеличават с 4.0% 

на годишна база до 226.6 млн. лв. По предварителни данни от 

месечния бюлетин на дружеството, консолидираните приходите за 

първите 9 месеца на 2017г. се увеличават с 27.1% на годишна база до 

228.0 млн. лв., а консолидираната EBITDA възлиза на 35.2 млн. лв., 

което представлява увеличение от 6.7% на годишна база. 

Софарма Трейдинг АД [SO5] отчете 1.0% ръст на годишна база на 

нетната неконсолидирана печалба до 10.2 млн. лв. за първите 9 

месеца на годината, това показа неконсолидираният отчет за 3‐тото 

тримесечие на фармацевтичната компания. Приходите се увеличават 

с 8.7% на годишна база до 490.9 млн. лв., докато оперативните 

разходи нарастват по-бързо, с 8.9% на годишна база до 478.1 млн. лв. 

 М+С Хидравлик АД [5MH] отчете ръст от 10.0% на годишна база 

до 11.7 млн. лв. на нетната печалба за 9-месечието на 2017г., това 

показа отчетът за 3‐тото тримесечие на дружеството. Приходите се 

увеличават с 13.3% на годишна база до 81.6 млн. лв., докато 

оперативните разходи нарастват по-бързо с 14.5% на годишна база до 

62.9 млн. лв. Прогнозните продажби за месец ноември са 9.9 млн. лв., с 

което се очаква продажбите за първите 11 месеца на годината да 

достигнат 102.5 млн. лв. или ръст от 16.8% на годишна база. 

Нетната консолидирана печалба на Спиди АД [0SP] за 9-месечието 

бележи ръст от 44.4% на годишна база до 5.6 млн., това показа 

консолидираният финансов отчет за 3-тото тримесечие на 

куриерската компания. Консолидираните приходите се увеличават с 

11.2% до 115.7 млн. лв., докато оперативните разходи нарастват с 12% 
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на годишна база до 100.7 млн. лв. Оперативната печалба (EBIT) бележи 

ръст от 27.9% на годишна база до 7.1 млн. лв., а EBIT маржът се 

разширява до 6.2% спрямо 5.4% година по-рано. 

Албена АД [6AB] завърши първите 9 месеца на годината с 13.% ръст 

на годишна база на неконсолидираната нетна печалба, която възлиза на 

27.9 млн. лв., това разкри неконсолидираният отчет за 3‐тото тримесечие 

на компанията. Приходите се увеличават с 10.2% на годишна база до 84.7 

млн. лв., докато оперативните разходи нарастват по‐бързо с 17.7% на 

годишна база до 60.1 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) 

намалява със 7.6% на годишна база до 15.8 млн. лв., а EBIT маржът се 

свива до 18.6% спрямо 22.2% година по-рано. 

Първа инвестиционна банка [5F4] приключи 9‐месечието с 11.1% 

ръст на годишна база на нетната печалба, която възлиза на 61.2 млн. лв., 

това показа финансовият отчет на банката за 3‐тото тримесечие. Нетният 

лихвен доход намалява с 20.0% на годишна база до 188.3 млн. лв., а 

нетният доход от такси и комисионни нараства с 17.3% на годишна база 

до 73.9 млн. лв. Разходите бележат спад от 20.4% на годишна база до 

226.3 млн. лв., основно поради 57.9% намаление на годишна база на 

нетните разходите за обезценка, които възлизат на 59.0 млн. лв. Нетният 

кредитен портфейл се свива с 1.2% от началото на годината до 4.9 млрд. 

лв. към края на септември. 

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ [5BU] приключи 9-

месечието на 2017г. със нетната печалба в размер на 2.6 млн. лв. спрямо 

1.2 млн. лв. година по-рано, показа финансовият отчет на фонда за 3‐тото 

тримесечие на 2017г. Приходите намаляват с 10.7% на годишна база до 

4.6 млн. лв., докато оперативните разходи намаляват значително 

по‐бързо, с 54.1% на годишна база до 1.8 млн. лв. 



Централна кооперативна банка АД [4CF] приключи 9-месечието 

на годината с 8.0% спад на годишна база на нетната печалба, която 

възлиза на 27.7 млн. лв., това показа неконсолидираният финансов 

отчет на банката за 3‐тото тримесечие на 2017г. Нетният лихвен 

доход нараства с 10.7% на годишна база, достигайки 90.4 млн. лв. като 

приходите от лихви отчитат незначителен спад от 2.5% на годишна 

база до 109.9 млн. лв., а разходите за лихви бележат спад от 37% на 

годишна база до 19.6 млн. лв. Нетният доход от такси и комисионни се 

повишава с 1.6% на годишна база до 33.0 млн. лв. Разходите за 

провизии намаляват с 22.7% на годишна база до 16.2 млн. лв. Нетният 

кредитен портфейл се увеличава до 2.2 млрд. лв. към края на 

септември от 2.1 млрд. лв. към края на 2016г. или ръст от 3.2% от 

началото на годината. 

Българо‐американска кредитна банка АД [5BN] приключи 

9‐месечието на годината с 15.2% ръст на годишна база на 

консолидирана нетна печалба, която възлиза на 6.2 млн. лв. това 

показа финансовият консолидиран отчет на банката за 3‐тото 

тримесечие. Нетният лихвен доход нараства с 8.0% на годишна база, 

достигайки 21.1 млн. лв. като приходите от лихви се увеличават с 

2.0% на годишна база до 28.8 млн. лв., а разходите за лихви бележат 

спад от 11.7% на годишна база до 7.7 млн. лв. Нетният доход от такси 

и комисионни се увеличава с 1.8% на годишна база до 4.0 млн. лв. 

Разходите за провизии намаляват с 49.5% на годишна база до 3.2 млн. 

лв. Нетният кредитен портфейл се увеличава с 9.2% от началото на 

годината, достигайки 740.2 млн. лв. към края на септември 2017. 

Алкомет АД [6AM] отчете 34.2% спад на нетна печалба за 9-

месечието, която възлиза на 14.0 млн. лв., това показа финансовият 

отчет на компанията за 3‐тото тримесечие на 2017г. Приходите се 

увеличават с 11.5% на годишна база до 271.3 млн. лв., а оперативните 

разходи нарастват по-бързо, с 17.3% на годишна база до 244.5 млн. лв.  

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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В резултат оперативната печалба (EBIT) бележи спад от 32.1% на 

годишна база до 17.3 млн. лв., а EBIT маржът се свива до 6.4% спрямо 

10.4% година по-рано. 

Адванс Терафонд АДСИЦ [6A6] завърши първите 9 месеца на 2017г. с 

52.6% ръст на годишна база на нетната печалба, която възлиза на 6.4 

млн. лв. Приходите нарастват с 15.2% на годишна база до 18.3 млн. лв., 

докато оперативните разходи се увеличават с 1.5%, до 12.0 млн. лв. От 

месечния бюлетин на фонда е видно, че към края на месец септември 

фондът е притежавал 218 756 дка земеделска земя (вкл. земите 

продадени на разсрочено плащане, докато са собственост на фонда) като 

през септември са купени 596 дка при средна цена от 851 лв./дка и са 

продадени 17 дка земи. От началото на годината фондът е продал 9 245 

дка и са договорени за продажба на разсрочено плащане 5 169 дка 

земеделски земи или общо 14 414 дка при средна цена от 1 450 лв./дка. 

Средната рента по нови договори за стопанската 2016 ‐2017 година е 

39.07 лв./дка. очакваните приходи са в размер на 6.3 млн. лв., от които 

авансово са събрани 55.8%. 

Юрий Гагарин АД [4PH] приключи първите 9 месеца на годината с 

4.7% спад на нетната печалба до 4.6 млн. лв., това показа отчетът на 

компанията за 3‐тото тримесечие. Приходите се увеличават с 7.3% на 

годишна база до 94.8 млн. лв., а оперативните разходи нарастват с 7.6% 

на годишна база до 83.9 млн. лв. Оперативната печалба (EBIT) се 

увеличава с 9.1% на годишна база до 5.6 млн. лв. 

Чайкафарма – висококачествените лекарства АД [7TH] приключи 

9-месечието със 17.2% спад на годишна база на нетната печалба, която 

възлиза на 5.6 млн. лв., е видно от финансовия отчет на компанията за 3-

тото тримесечие. Приходите се увеличават с 5.6% на годишна база до 26.0 

млн. лв., докато оперативните разходи се увеличават по-бързо, с 22.0% на 

годишна база до 17.3 млн. лв. 



Министерството на финансите подобри очакванията си за ръст на БВП 

през тази година до 4% спрямо 3% заложени в прогнозата от пролетта, 

това показа есенната макроикономическа прогноза на ведомствотo. 

Според Министерството основен принос за растежа през тази година ще 

има вътрешното търсене като се очаква крайното потребление да се 

увеличи с 4.7% на годишна база. По отношение на безработицата 

очакванията са тя да спадне до 6.5% за 2017г. Средногодишната инфлация 

се очаква да възлезе на 1.1%  

 Равнището на безработица в България е продължило своя спад и през 

септември, въпреки намаляващата сезонна заетост в туристическия 

сектор, това показват данните на Евростат. Безработицата в страната се 

понижава до 6.1% през септември спрямо 6.2% през предходния месец, 

което е под средното равнище на безработица отчетено за целия ЕС през 

септември в размер на 7.5%. За сравнение безработицата в България през 

деветия месец на 2016г. е била също 7.5%. 

Световната банка повиши очакванията си за икономическия растеж на 

България за 2017г. до 3.8%, е видно от последния доклад за икономиките 

на Европа и Централна Азия на институцията. Предишната прогноза беше 

за ръст на БВП от 3.0% като причината за повишението е стабилното 

вътрешно търсене.  

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България се свиват 

значително, показват данните на БНБ. За първите 9 месеца на годината 

ПЧИ намаляват с 27.4% на годишна база до 744.2 млн. евро. Само за 

септември ПЧИ възлизат на 10.4 млн. евро.  

Печалбата на банковата система се свива с 18.8% на годишна база до 

871.8 млн. лв. за първите 9 месеца на годината, показват данни на БНБ. 

Нетният лихвен доход бележи спад от 4.7% на годишна база като достига 

2.0 млрд. лв., докато нетните приходите от такси и комисионни се 

увеличават с 8.7% на годишна база до 740.6 млн. лв. Нетният лихвен марж 
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се свива до 3.9% спрямо 4.2% година по-рано. Разходите за обезценки 

намаляват със 0.9% на годишна база до 592.3 млн. лв. за периода 

януари – септември 2017г. Активите на банките достигат 95.1 млрд. 

лв. в края на септември спрямо 92.1 млрд. лв. в края на 2016г., което 

представлява ръст от 3.3% от началото на годината. Брутният 

кредитен портфейл (без заемите на държавното управление и 

централната банка) се увеличава с 5.7% от началото на годината и 

възлиза на 65.9 млрд. лв. в края на септември. Брутните кредити на 

предприятията се увеличават незначително с 0.9% от началото на 

годината, достигайки 33.5 млрд. лв., а брутните кредити на 

домакинствата се увеличават със 6.2% от началото на годината до 

19.7 млрд. лв. в края на септември. Депозитите нарастват с 3.6% от 

началото на годината до 81.4 млрд. лв. като депозитите на 

домакинствата се увеличават с 1.7% от началото на годината, 

достигайки 48.0 млрд. лв. в края на септември и представляват 59% 

от всички депозити в системата. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

БВП, млрд. лв. 83.6 88.6 94.1 27.3 

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% 66.1% 

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 
08.2017г., текуща сметка и преки инвестиции в България към 09.2017г., ОЛП - към 11.2017.  
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BGBX 40 

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

Соларпро холдинг АД 0S8 +167.1% Доверие обединен холдинг АД 5DOV -11.6% 

ЦКБ Риъл истейт фонд АДСИЦ 5CK +5.6% Еврохолд България АД 4EH -10.4% 

Инвестиционна компания Галата АД GTH +3.6% Корадо-България АД 4KX -10.1% 

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 81 668 12.01 -4.3% ▼ 2.6% ▲ 104.4 10.8 0.9 0.5 14.2 1.4

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 189 883 2.23 0.7% ▲ 6.7% ▲ 456.9 15.4 0.9 5.5 13.6 4.8

Актив Пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 11 376 5.19 1.2% ▲ 71.1% ▲ 73.2 neg. 0.5 24.6 -48.1 30.3

Албена  АД 6AB туризъм 258 210 61.00 -2.5% ▼ -0.7% ▼ 4 014.8 18.4 0.6 2.3 14.0 3.0

Алкомет АД 6AM индустр. стоки 276 476 15.40 -3.1% ▼ 5.9% ▲ 21.7 14.1 1.6 0.8 9.6 1.0

Алтерко АД A4L технологии 32 850 2.19 -1.4% ▼ -6.5% ▼ 73.6 22.8 1.4 0.9 14.7 0.9

Билборд АД 5BP услуги 7 635 0.51 -5.6% ▼ -12.5% ▼ 44.0 16.1 0.4 0.2 5.6 0.2

Булгартабак-холдинг АД 57B холдинги 279 946 38.00 5.6% ▲ -4.8% ▼ 18.6 22.5 0.9 0.5 7.4 0.5

Булленд инвестмънтс АДСИЦ 5BD АДСИЦ 11 856 0.79 -3.8% ▼ -6.0% ▼ 147.5 neg. 0.7 - -19.3 -

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 30 282 4.60 -5.0% ▼ 60.3% ▲ 164.2 92.9 3.0 12.9 125.1 12.2

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 40 563 2.17 -11.6% ▼ 88.6% ▲ 143.7 25.9 0.5 0.3 7.9 0.3

Еврохолд България АД 4EH холдинги 188 025 1.24 -10.4% ▼ 90.0% ▲ 434.5 123.5 1.6 0.2 43.8 0.4

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 25 518 1.35 -2.4% ▼ -3.5% ▼ 173.5 12.8 1.2  -  -  -

ЕМКА АД 57E индустр. стоки 68 927 3.21 2.4% ▲ 52.6% ▲ 237.9 24.0 1.9 0.7 10.1 0.7

Зърнени Храни България АД T43 търговия 74 155 0.38 -0.3% ▼ -2.8% ▼ 48.1 104.4 0.3 0.7 9.4 1.3

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 53 872 3.46 -2.7% ▼ -20.8% ▼ 35.0 14.0 1.2 0.3 0.7 0.1

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 71 926 0.94 -8.8% ▼ -7.8% ▼ 78.8 neg. 0.3 0.8 8.7 2.1

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 63 920 7.28 -10.1% ▼ 106.8% ▲ 347.9 22.9 2.7 2.3 17.3 2.4

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 320 153 8.20 0.6% ▲ 23.4% ▲ 55.0 23.3 4.6 3.1 13.6 3.0

Монбат АД 5MB индустр. стоки 424 980 10.90 -2.7% ▼ 12.8% ▲ 282.4 14.6 2.1 1.4 10.6 1.7

Неохим АД 3NB химия 139 644 54.00 -3.6% ▼ -9.4% ▼ 78.4 9.9 1.2 0.6 4.0 0.6

Проучване и добив на нефт и газ 4O1 индустр. стоки 92 321 7.55 -0.7% ▼ -10.1% ▼ 187.2 32.4 0.9 2.3 11.2 2.4

Свилоза АД 3MZ индустр. стоки 149 153 4.70 0.0% ▼ 80.7% ▲ 19.5 9.8 1.3 1.3 7.0 1.4

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 24 234 1.32 3.1% ▲ 8.6% ▲ 123.6 neg. 0.1 0.1 13.5 0.3

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 62 959 1.07 -4.7% ▼ -10.3% ▼ 799.1 22.6 0.8 1.3 4.2 1.3

Софарма АД 3JR фармацевтика 542 774 4.21 -3.3% ▼ 41.4% ▲ 3 583.1 10.2 1.1 0.6 8.9 0.8

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 126 555 6.49 -0.3% ▼ 20.5% ▲ 166.1 161.2 2.5 11.9 21.4 14.0

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 240 207 7.30 -2.0% ▼ 15.9% ▲ 252.7 21.4 3.9 0.4 23.4 0.5

Спарки елтос АД SL9 индустр. стоки 17 034 0.43 -11.3% ▼ -2.1% ▼ 0.5 neg. 0.4 0.8 -9.9 4.6

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 164 547 7.90 -2.5% ▼ 21.7% ▲ 113.1 20.3 1.8 0.8 3.9 0.6

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 603 900 5.49 1.7% ▲ 63.9% ▲ 419.0 6.3 0.7  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 203 338 1.80 0.3% ▲ 17.5% ▲ 348.0 8.4 0.4  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 102 850 4.25 -7.2% ▼ -19.2% ▼ 253.9 neg. 1.1 0.4 -23.4 0.4

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 6F3 АДСИЦ 23 699 0.72 0.7% ▲ -17.3% ▼ 11.0 neg. 0.5 6.4 264.3 9.0

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 46 345 2.30 -1.3% ▼ 1.5% ▲ 1 137.9 8.3 0.6 5.6 8.0 5.7

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 94 609 5.20 -4.7% ▼ 21.9% ▲ 77.5 22.4 2.9 1.8 12.1 1.7

Химимпорт АД 6C4 холдинги 401 762 1.77 -2.0% ▼ 5.9% ▲ 644.6 7.0 0.3 0.8 -5.9 2.0

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 175 406 33.50 -0.1% ▼ 1.5% ▲ 210.1 899.5 1.1 3.3 41.8 6.7

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 528 272 274.00 -2.1% ▼ 58.1% ▲ 201.1 14.7 0.9 1.2 5.7 1.3

Юрий Гагарин АД 4PX индустр. стоки 39 907 39.75 -0.1% ▼ 11.4% ▲ 4.9 6.2 0.5 0.3 3.5 0.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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