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  Пулсът на пазара 

През януари започна търговията с  4-те нови индексни фонда 

върху основните индекси в Румъния, Полша, Чехия и Гърция. Най-

голям интерес предизвика Expat Romania BET-BK UCITS ETF като 

бяха записани 180 000 дялове, а нетната стойност на активите на един 

дял към края на месеца възлиза на 1 237.9 лв. 

Оборотът на регулиран пазар през януари намаля със 70%  до 

33.4 млн. лв. спрямо декември 2017г., а на годишна база е отчетен 

ръст от 50%. През месеца бяха сключени 7 519 сделки, което е ръст 

от над 25% спрямо декември 2017г. Пазарната капитализация 

възлезе на 9.8 млрд. лв. (9.6% от БВП), което е увеличение от над 

16% на годишна база;  

Всички индекси на БФБ приключиха месеца на зелено с 

изключение на BGREIT, който отчете загуба от 0.6% за първия месец 

на 2018г. Най-добро представяне за месеца постигна основният 

индекс SOFIX, който добави 5.2% към стойността си през януари, 

преминавайки нивото от 700 пункта, което е най-високото ниво от 

август 2017г.; 

Акциите на Химимпорт АД [6C4] добавиха 36.4% към стойността 

си през януари и се наредиха на второ  място в нашата класация за 

най-добре представилите се акции с оборот над 100 000 лв. за януари. 

Първото място заеха книжата на Северокооп Гъмза Холдинг АД 

[6S4], които поскъпнаха с 96.1% и в края на месеца се търгуваха при 

цена от 3лв./броя. Третото място заеха акциите на Централна 

кооперативна банка АД [4CF] с ръст от (24.0%); 

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

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

книжата на: Фонд за недвижими имоти АД [5BU], които поевтиняха 

с  5.6%, следвани от тези на Сирма груп холдинг АД [SKK] със загуба 

от 3.5% и тези на Велграф асет мениджмънт АД [1VX], които 

отчетоха спад от 2.7% за януари. 

Българска фондова борса  

Стойност 
Месечна 
промяна 

Промяна от   
началото на 

годината 

SOFIX 712.73 5.21% 5.21% 

BGBX 40 138.23 4.72% 4.72% 

BG REIT 115.41 -0.58% -0.58% 

BGTR 30 571.59 2.81% 2.81% 

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

11.8 0.8 16.3% 3 980 15.8 

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

Оборот акции (хил. ) 25 975 13 281 

Оборот облигации (хил. ) 4 613 2 358 

Други инструменти (хил.) 1 377 704 

Държавни ценни книжа (хил.) 1 432 732 

ОБЩО оборот на регулиран пазар (хил.) 33 397 17 076 

Пазарна капитализация (млн.) 9 777 4 999 

Пазарна капитализация/БВП 9.6% 
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Неохим завърши 2017г. с 45.2% спад на годишна база на 

нетната неконсолидирана печалба, която възлиза на 15.4 

млн. лв. като само за 4-тото тримесечие компанията е 

реализирала спад на нетната печалба от над 36% на годишна 

база до 6.0 млн. лв.; 

Нетният марж се свива до 6.6% спрямо 11.4% за 2016г., а 

печалбата на една акция (EPS) намалява до 5.9 лв. спрямо 10.8 

лв. година по-рано; 

Приходите за цялата 2017г. намаляват с 5.7% на годишна 

база до 231.5 млн. лв., което се дължи на разочароващи 

продажби през първото тримесечие на годината. За първите 3 

месеца на 2017г. беше отчетен спад от 29.6% на годишна база на 

продажбите до 68.4 млн. лв. Това е най-слабото първо тримесечие 

по приходи за последните 5г. от историята на компанията; 

Акция на фокус | Неохим АД [3NB] 

Брой акции, в хил. * 2 586 P/S, ttm 0.6 

Цена на акция** 52.0 P/E, ttm 8.8 

Пазарна капитализация, в хил. лв. 134 472 P/B, mrq 1.2 

Активи, в хил. лв. 151 022 ROA, ttm 9.1% 

Лихвоносен дълг/ Собствен капитал 8.8% ROE, ttm 14.3% 
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Оперативните разходи се увеличават с 1.7% на годишна база до 214.3 

млн. лв. основно поради увеличение на разходите за суровини и материали и 

по-конкретно на разходите за природен газ. Разходите са суровини и 

материали се увеличават с 4.7% на годишна база до 155.3 млн. лв. като 

разходите за природен газ нарастват с 5.7% на годишна база до 126.8 млн. 

лв. поради увеличение в средната цената на природния газ с над 35% за 

2017г.; 

Оперативната печалба (EBIT) намалява с 49.1% на годишна база до 16.4 

млн. лв., а оперативния марж се свива до 7.1% от 13.1% за 2016г. 

* Без обратно изкупените собствени акции за периода;        ** Цена на затваряне към 31.01.2018г. 

Източник: Финансовите отчети на компанията  
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в България Износ 

Продажбите в България за 2017г. намаляват с 21.2% на 

годишна база до 117.4 млн. лв., докато износът се увеличава с 

20.1% на годишна база до 110.3 млн. лв.;  

Източник: Финансовите отчети на компанията  



Юрий Гагарин АД [4PX] отчете спад от 8.7% на годишна база до 

5.7 млн. лв. на нетната печалба за 2017г., това показа финансовият 

отчет на дружеството за 4‐тото тримесечие на 2017г. Приходите се 

увеличават с 8.3% на годишна база до 132.4 млн.лв., докато 

оперативните разходи нарастват по-бързо с 10.3% на годишна база, 

достигайки до 118.4 млн. лв. Така оперативната печалба (EBIT) 

намалява с 13.2% на годишна база до 7.0 млн. лв.  

Фонд за недвижими имоти България АД [5BU] отчете ръст от 

32.3% на годишна база до 5.6 млн. лв. на нетната печалба за 2017г., 

това показа финансовият отчет на дружеството за 4‐тото тримесечие 

на 2017г. Приходите се увеличават със 70.7% на годишна база до 15.2 

млн.лв., докато оперативните разходи нарастват по-бързо със 104.1% 

на годишна база, достигайки до 9.3 млн. лв. Оперативната печалба 

(EBIT) се увеличава с 35.8% на годишна база до 5.9 млн. лв. 

Междувременно мениджмънтът свиква Общо събрание на 

акционерите на 28.02.2018г., на което ще бъде гласувано намаление 

на номинала на 1 акция от 3лв. на 1 лв. Освен това ще бъде гласувано 

и решение за овластяване на Съвета на директорите за издаване на 

конвертируеми облигации с размер до 50 млн. лв. в срок до 3г. 

Монбат АД [5MB] завърши 2017г. с 61.5% спад на годишна база на 

неконсолидираната печалба, която възлиза на 7.0 млн. лв., това 

показа неконсолидираният финансов отчет на компанията за 4‐тото 

тримесечие. Приходите се увеличават с 2.4% на годишна база до 351.8 

млн. лв., а оперативните разходи се увеличават по‐бързо с 6.2% на 

годишна база до 337.2 млн. лв. По предварителни данни от месечния 

бюлетин на дружеството консолидираните нетни приходи за 2017г. се 

увеличават с 23.7% на годишна база до 325.5 млн. лв., а 

консолидираната EBITDA възлиза на 49.1 млн. лв., което представлява 

ръст от 6.5% на годишна база. 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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Софарма АД [3JR] отчете ръст от 9.9% на годишна база на нетната 

неконсолидирана печалба за 2017г., която възлиза на 42.1 млн. лв., това 

показа финансовият отчет на компанията за 4‐тото тримесечие. 

Приходите нарастват с 12.3% на годишна база до 216.3 млн. лв., докато 

оперативните разходи се покачват двойно по‐бавно, с 5.9% на годишна 

база до 163.7 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) се 

увеличава с 61.8% на годишна база до 36.4 млн. лв. Междувременно 

ръководството на компанията свиква общо събрание на акционерите за 

23.02.2018г., на което ще бъде гласувано вливането на Унифарм АД [59X] 

в Софарма АД. Освен това ще бъде подложено на гласуване и 

предложение на мениджмънта за обратно изкупуване на собствени акции 

в размер на до 10% от капитала на Софарма АД, но не повече от 3% за 

всяка календарна година. Срокът на програмата за обратно изкупуване е 

5г. Минималната цена е определена на 1 лв./акция, а максималната е 5.5 

лв./акция. 

Адванс Терафонд АДСИЦ [6A6] завърши 2017г. със спад от 36.8% на 

годишна база на нетна печалба, която възлезе на 7.8 млн. лв. за 2017г., 

показа финансовият отчет за 4‐то тримесечие на дружеството. Приходите 

намаляват с 34.5% на годишна база до 28.4 млн. лв. Междувременно 

портфейлът от земеделска земя на фонда е намалял с 287 дка през 

декември, е видно от месечния бюлетин на дружеството. Фондът е купил 

385 дка земи при средна цена от 770 лв./дка през месеца, а е продал 672 

дка. За цялата година са продадени 9 917 дка при средна продажна цена 

от 1 204 лв./дка и са договорени за продажба на разсрочено плащане 6 

597 дка при средна цена от 1 346 лв./дка. Към края на декември 

АДСИЦ‐ът притежава 219 212 дка земеделска земя (вкл. земите 

продадени на разсрочено плащане, докато са собственост на фонда) 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 37.9%. 



Ръководството на Свилоза АД [3MZ] съобщи, че производството 

на целулоза е възобновено, тъй като доставката на суровина е 

възобновена.  Производството беше спряно през декември 2017г., 

поради липса на суровини. Причината беше неизпълнение на 

сключените договори за доставка на дървесина от Северозападното 

държавно предприятие, което е основен доставчик на Свилоза АД. 

Софарма Трейдинг АД [SO5] отчете 4.8% спад на годишна база на 

нетната печалба до 12.7 млн. лв. за 2017г., това показа 

неконсолидираният отчет за 4‐тото тримесечие на фармацевтичната 

компания. Приходите нарастват с 10.0% на годишна база до 680.6 млн. 

лв., докато оперативните разходи се увеличават с 10.2% на годишна 

база до 664.0 млн. лв. Оперативната печалба EBIT бележи ръст от 3.0% 

на годишна база до 13.1 млн. лв.  

М+С Хидравлик АД [5MH] отчете ръст от 14.8% на годишна база 

до 14.6 млн. лв. на нетната печалба за 2017г., това показа 

неконсолидираният финансов отчет на дружеството за 4‐тото 

тримесечие. Приходите се увеличават с 18.5% на годишна база до 

110.8 млн.лв., докато оперативните разходи нарастват с 20.2% на 

годишна база, достигайки 87.2 млн. лв. Така оперативната печалба 

(EBIT) се увеличава с 15.4% на годишна база до 16.4 млн. лв. 

Продажбите за месец януари 2018г. се очаква да са в размер на 10.1 

млн. лв., което ще бъде ръст от 21.9% на годишна база. 

Корадо - България АД [4KX] приключи 2017г. с 81.4% ръст на 

годишна база на нетната печалба, която възлиза на 5.3 млн. лв., това 

показа финансовият отчет на компанията за 4-тото тримесечие. 

Приходите се увеличават с 30.1% на годишна база до 42.6 млн. лв. 

Оперативните разходи нарастват по-бавно с 27.1% на годишна база до 

36.1 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) се покачва с 

61.8% на годишна база до 5.4 млн. лв. 

 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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Нетната консолидирана печалба на Спиди АД [0SP] се увеличава с 

14.9% на годишна база до 8.0 млн. лв. за 2017г., това показа 

консолидираният финансов отчет за 4-тото тримесечие на компанията. 

Приходите се увеличават с 7.2% до 158.6 млн. лв. докато оперативните 

разходи нарастват по‐бавно, с 6.1% на годишна база до 137.9 млн. лв. 

Оперативната печалба (EBIT) се увеличава с 18.0% на годишна база до 

10.1 млн. лв. 

Първа инвестиционна банка [5F4] приключи 2017г. с 5.3% спад на 

годишна база на нетната печалба, която възлиза на 87.5 млн. лв., това 

показа финансовият отчет на банката за 4‐тото тримесечие. Нетният 

лихвен доход намалява с 19.5% на годишна база до 247.6 млн. лв., а 

нетният доход от такси и комисионни нараства с 10.9% на годишна база 

до 98.9 млн. лв. Разходите бележат спад от 17.3% на годишна база до 

294.6 млн. лв., основно поради 49.9% намаление на годишна база на 

нетните разходите за обезценка, които възлизат на 77.5 млн. лв. Нетният 

кредитен портфейл се увеличава с 1.6% на годишна база до 5.0 млрд. лв. 

към края на декември 2017г. 

Българо‐американска кредитна банка АД [5BN] приключи 2017г. с 

32.5% ръст на годишна база на консолидирана нетна печалба, която 

възлиза на 7.9 млн. лв. това показа консолидираният финансов отчет на 

банката за 4‐тото тримесечие. Нетният лихвен доход нараства с 9.0% на 

годишна база, достигайки 28.8 млн. лв. като приходите от лихви се 

увеличават с 2.9% на годишна база до 38.9 млн. лв., а разходите за лихви 

бележат спад от 11.3% на годишна база до 10.1 млн. лв. Нетният доход от 

такси и комисионни се увеличава с 10.0% на годишна база до 5.8 млн. лв. 

Разходите за провизии намаляват с 40.3% на годишна база до 5.0 млн. лв. 

Нетният кредитен портфейл се увеличава с 13.0% на годишна база, 

достигайки 766.1 млн. лв. към края на 2017г. 



Централна кооперативна банка АД [4CF] приключи 2017г. с 

35.4% ръст на годишна база на нетната печалба, която възлиза на 35.8 

млн. лв., това показа неконсолидираният финансов отчет на банката 

за 4‐тото тримесечие. Нетният лихвен доход нараства с 7.8% на 

годишна база, достигайки 118.8 млн. лв. като приходите от лихви 

отчитат намаление от 3.5% на годишна база до 144.8 млн. лв., а 

разходите за лихви бележат спад от 34.8% на годишна база до 26.0 

млн. лв. Нетният доход от такси и комисионни се повишава с 1.7% на 

годишна база до 44.1 млн. лв. Разходите за провизии се свиват с 11.4% 

на годишна база до 30.7 млн. лв. Нетният кредитен портфейл се 

увеличава с 2.5% на годишна база до 2.2 млрд. лв. към края на 

декември 2017г. 

Албена АД [6AB] завърши 2017г. с 14.8% ръст на годишна база на 

неконсолидираната нетна печалба, която възлиза на 18.2 млн. лв., 

това разкри неконсолидираният отчет за 4‐тото тримесечие на 

компанията. Приходите се увеличават с 10.2% на годишна база до 90.3 

млн. лв., докато оперативните разходи нарастват по‐бързо с 16.3% на 

годишна база до 71.1 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) 

намалява с 26.7% на годишна база до 6.8 млн. лв., а EBIT маржът се 

свива до 7.5% спрямо 11.2% година по-рано. 

Алкомет АД [6AM] отчете 40.8% спад на нетна печалба за 2017г., 

която възлиза на 16.0 млн. лв., това показа финансовият отчет на 

компанията за 4‐тото тримесечие на 2017г. Приходите се увеличават с 

14.6% на годишна база до 364.4 млн. лв., а оперативните разходи 

нарастват по-бързо, с 21.3% на годишна база до 331.8 млн. лв. В 

резултат оперативната печалба (EBIT) бележи спад от 37.9% на 

годишна база до 19.8 млн. лв., а EBIT маржът се свива до 5.4% спрямо 

10.0% година по-рано. 

Новини от месеца | Корпоративен сектор 
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Чайкафарма – висококачествените лекарства АД [7TH] приключи 

2017г. с 5.2% ръст на годишна база на нетната печалба, която възлиза на 

9.0 млн. лв., е видно от финансовия отчет на компанията за 4-тото 

тримесечие. Приходите се увеличават с 1.0% на годишна база до 33.4 млн. 

лв., докато оперативните разходи се увеличават по-бързо, с 2.6% на 

годишна база до 20.1 млн.  

Еврохолд България АД [4EH] отчете ръст от 66.7% на годишна база 

на консолидирана нетна печалба за 2017г., която възлиза на 14.1 млн. лв., 

разкри консолидираният финансов отчет за 4-тото тримесечие на 

холдинга. Консолидираните приходи се увеличават с 13.9% на годишна 

база до 1.2 млрд. лв., докато разходите за дейността се увеличават по-

бавно с 12.1% на годишна база до 1.1 млрд. лв. В резултат консолидирана 

оперативна печалба (EBIT) нараства с 55.1% на годишна база до 43.8 млн. 

лв. 

Хидравлични елементи и системи АД [4HE] приключи 2017г. с 

21.0% ръст на годишна база на нетната печалба, която възлиза на 4.5 

млн. лв., това показа финансовият отчет на дружеството за 4-тото 

тримесечие. Приходите се увеличават с 19.9% на годишна база до 55.2 

млн. лв., а оперативните разходи нарастват с 19.6% на годишна база до 

47.2 млн. лв. В резултат оперативната печалба (EBIT) се покачва с 31.8% 

на годишна база до 5.3 млн. лв. 

Химимпорт АД [6C4] отчете 9.4% ръст на годишна база на 

неконсолидираната нетна печалба за 2017г., която възлиза на 36.9 млн. 

лв., показа неконсолидирания финансов отчет на холдинга за 4-тото 

тримесечие. Приходите намаляват с 82.7% на годишна база до 2.4 млн. 

лв., докато разходите се свиват по-бавно с 68.8% на годишна база до 4.1 

млн. лв. Нетните финансови приходи също намаляват с 1.9% на годишна 

база до 34.4 млн. лв.  



Броят на чуждестранните туристи, които са посетили България през 

2017г. се увеличава със 7.6% на годишна база до 8.9 млн. души спрямо 8.3 

млн. година по-рано, това показаха окончателните данни на НСИ, 

цитирани от Министерството на туризма. Водещите пазари, от които са 

дошли чуждестранните туристи са Гърция (1.2 млн. души), Румъния (1.1 

млн. души) и Германия, Турция и Русия.  

Нивото на безработица в България през декември 2017г. е била 6.1% , 

оставайки без промяна спрямо ноември, но бележейки спад спрямо 6.7% 

за декември 2016г., показаха данните на Евростат. За сравнение средното 

равнище на безработица в ЕС за декември 2017г. е било 7.3%, а за 

еврозоната 8.7%. 

Активите на инвестиционните фондове в България отчитат ръст от 

33.6% на годишна база до 3.3 млрд. лв. за 2017г., показват данните на БНБ. 

Активите на местните фондове нарастват с 34.6% на годишна база до 1.3 

млрд. лв., докато активите на чуждестранните фондове се увеличават с 

33.0% на годишна база до 2.0 млрд.лв. 

Печалбата на банковата система се свива с 7.0% на годишна база до 1.2 

млрд. лв. за 2017г., показват данните на БНБ. Нетният лихвен доход 

бележи спад от 4.6% на годишна база като достига 2.7 млрд. лв., докато 

нетните приходите от такси и комисионни се увеличават с 8.1% на 

годишна база до 995.7 млн. лв. Нетният лихвен марж се свива до 3.7% 

спрямо 4.1% година по-рано. Разходите за обезценки намаляват с 11.6% на 

годишна база до 805.1 млн. лв. за 2017г. Активите на банките достигат 

97.8 млрд. лв. в края на декември 2017г. спрямо 92.1 млрд. лв. в края на 

2016г., което представлява ръст от 6.2% на годишна база. Брутният 

кредитен портфейл (без заемите на държавното управление и 

централната банка) се увеличава с 7.4% на годишна база и възлиза на 66.9 

млрд. лв. в края на 2017г. Брутните кредити на предприятията намаляват 

незначително с 0.1% от на годишна база, достигайки 33.2 млрд. лв. в края  

Новини от месеца | Икономика и Политика 

на декември 2017г., а брутните кредити на домакинствата се 

увеличават със 6.5% на годишна база до 19.8 млрд. лв. в края на 

2017г.. Депозитите нарастват с 6.5% на годишна база до 83.7 млрд. лв. 

като депозитите на домакинствата се увеличават с 4.8% на годишна 

база, достигайки 49.5 млрд. лв. в края на декември 2017г. и 

представляват 59% от всички депозити в системата. 

Държавният дълг на България в края на декември 2017г. възлиза 

на 12.7 млрд. евро (24.9% от БВП) като 3.5 млн. евро (6.8% от БВП) са 

вътрешен дълг и 9.2 млн. евро (18.1% от БВП) външен, показват 

данни от месечния бюлетин на Министерството на финансите. 

Дългът намалява с 1.1 млрд. евро спрямо декември 2016г.  В 

структурата на дълга вътрешните задължения заемат дял от 27%, а 

външните – 73%. Валутната структура е следната: 78.3% от дълга е в 

евро, 21.1% е в левове, 0.1% е в щатски долари и 0.4% е в други 

валути.  

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% 2.8% 

Безработица, % 10.7% 10% 8.0% 7.1% 

Фискален баланс, % БВП -5.8% -2.1% 0.0% 0.9% 

Брутен публичен дълг, % БВП 27% 26.7% 29.5% 25.1% 

Брутен външен дълг, % БВП 92.1% 77.2% 73.1% 63.5% 

Текуща сметка, % БВП 0.9% 1.4% 5.4% 4.9% 

Преки чужд. инвестиции, % БВП 3.1% 3.6% 1.4% 1.7% 

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

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

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

Северокооп гъмза холдинг АД 6S4 +96.1% Фонд за недвижими имоти Б-я АДСИЦ 5BU -5.6% 

Химимпорт АД 6C4 +36.4% Сирма груп холдинг АД SKK -3.5% 

Централна кооперативна банка АД 4CF +24.0% Велграф асет мениджмънт АД 1VX -2.7% 

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 86 360 12.70 5.8% ▲ 5.8% ▲ 40.2 9.7 0.9 0.5 13.5 1.3

Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ 189 795 2.23 1.4% ▲ 1.4% ▲ 653.9 24.2 0.8 6.7 22.3 5.6

Актив Пропъртис АДСИЦ 5AX АДСИЦ 12 494 5.70 0.0% - 0.0% - 14.1 neg. 0.6 26.6 -54.3 34.6

Албена  АД 6AB туризъм 266 663 63.00 -0.8% ▼ -0.8% ▼ 324.1 16.6 0.5 2.1 12.2 2.7

Алкомет АД 6AM индустр. стоки 271 090 15.10 5.1% ▲ 5.1% ▲ 36.2 17.0 1.6 0.7 10.7 1.0

Алтерко АД A4L технологии 31 800 2.12 1.0% ▲ 1.0% ▲ 54.6 40.0 1.3 0.8 17.9 0.8

Билборд АД 5BP услуги 6 750 0.45 4.7% ▲ 4.7% ▲ 12.3 14.2 0.3 0.2 5.4 0.2

Булгартабак-холдинг АД 57B холдинги 200 382 27.20 -17.6% ▼ -17.6% ▼ 66.7 12.2 0.7 0.3 4.9 0.5

Булленд инвестмънтс АДСИЦ 5BD АДСИЦ 13 507 0.90 -10.0% ▼ -10.0% ▼ 29.9 27.8 0.8 - -33.3 -

Българска фондова борса-София АД BSO финанси 39 498 6.00 18.6% ▲ 18.6% ▲ 187.2 150.2 3.9 16.9 242.7 16.2

Доверие Обединен Холдинг АД 5DOV холдинги 38 784 2.07 -1.4% ▼ -1.4% ▼ 147.9 neg. 0.6 0.3 25.5 0.6

Еврохолд България АД 4EH холдинги 284 327 1.44 -2.3% ▼ -2.3% ▼ 602.7 20.1 1.7 0.2 20.3 0.5

Елана агрокредит АД 0EA фин. институции 25 897 1.37 3.0% ▲ 3.0% ▲ 378.3 14.5 1.2  -  -  -

ЕМКА АД 57E индустр. стоки 71 830 3.34 0.0% - 0.0% - 19.3 17.7 1.9 0.7 9.1 0.6

Зърнени Храни България АД T43 търговия 76 307 0.39 7.1% ▲ 7.1% ▲ 291.6 neg. 0.3 0.7 10.2 1.3

Индустриален Капитал Холдинг АД 4I8 холдинги 52 877 3.40 2.4% ▲ 2.4% ▲ 37.7 13.4 1.2 0.3 0.9 0.1

Индустриален Холдинг България АД 4ID холдинги 84 168 1.10 16.0% ▲ 16.0% ▲ 95.8 neg. 0.3 0.9 8.8 2.1

Корадо България АД 4KX потреб. стоки 107 994 8.20 19.7% ▲ 19.7% ▲ 123.5 20.3 2.5 2.5 17.0 2.6

М+С хидравлик АД 5MH машиностр. 316 248 8.10 0.3% ▲ 0.3% ▲ 118.0 21.7 4.3 2.9 12.7 2.7

Монбат АД 5MB индустр. стоки 417 182 10.70 5.2% ▲ 5.2% ▲ 470.1 13.6 2.0 1.3 10.4 1.6

Неохим АД 3NB химия 134 472 52.00 -5.5% ▼ -5.5% ▼ 60.9 8.8 1.2 0.6 3.6 0.5

Проучване и добив на нефт и газ 4O1 индустр. стоки 91 710 7.50 5.6% ▲ 5.6% ▲ 46.6 31.4 0.9 2.4 12.0 2.5

Свилоза АД 3MZ индустр. стоки 131 466 4.14 3.0% ▲ 3.0% ▲ 44.9 6.4 1.1 1.1 4.8 1.1

Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги 24 785 1.35 3.8% ▲ 3.8% ▲ 56.0 neg. 0.1 0.1 13.2 0.3

Сирма груп холдинг АД SKK холдинги 62 014 1.05 -3.5% ▼ -3.5% ▼ 442.0 23.7 0.8 1.2 4.4 1.3

Софарма АД 3JR фармацевтика 550 971 4.26 -0.6% ▼ -0.6% ▼ 2 687.8 10.7 1.1 0.6 8.8 0.8

Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ 136 707 6.80 3.8% ▲ 3.8% ▲ 87.8 247.7 2.7 12.8 24.0 14.9

Софарма трейдинг АД SO5 търговия 266 531 8.10 5.9% ▲ 5.9% ▲ 171.4 25.0 4.4 0.4 25.8 0.6

Спарки елтос АД SL9 индустр. стоки 11 036 0.28 2.2% ▲ 2.2% ▲ 19.2 neg. 0.3 0.4 -41.2 3.6

Стара планина Холд АД 5SR холдинги 165 588 7.95 -0.7% ▼ -0.7% ▼ 90.0 21.5 1.8 0.8 4.3 0.7

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 5F4 банки 640 200 5.82 2.9% ▲ 2.9% ▲ 841.3 7.5 0.7  -  -  -

ТБ Централна кооперативна банка АД 4CF банки 233 097 2.06 24.0% ▲ 24.0% ▲ 1 053.3 6.5 0.5  -  -  -

Трейс груп холд АД T57 инфраструктура 119 042 4.92 8.1% ▲ 8.1% ▲ 267.7 neg. 1.3 0.4 123.2 0.4

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 6F3 АДСИЦ 25 190 0.76 17.6% ▲ 17.6% ▲ 75.6 15.3 0.5 1.8 13.5 2.2

Фонд за недвижими имоти България АД 5BU АДСИЦ 42 317 2.10 -5.6% ▼ -5.6% ▼ 217.4 7.6 0.6 2.8 8.3 3.2

Хидравлични елементи и системи АД 4HE машиностр. 95 519 5.25 1.1% ▲ 1.1% ▲ 40.5 21.3 2.9 1.7 11.3 1.6

Химимпорт АД 6C4 холдинги 554 470 2.44 36.4% ▲ 36.4% ▲ 8 522.2 10.6 0.4 1.2 -6.6 2.3

Холдинг Варна АД 5V2 холдинги 183 260 35.00 0.2% ▲ 0.2% ▲ 2 282.9 257.0 1.2 3.0 50.1 5.9

ЧЕЗ Разпределение България АД 3CZ комунални усл. 532 128 276.00 1.8% ▲ 1.8% ▲ 233.0 17.4 0.9 1.2 6.3 1.4

Юрий Гагарин АД 4PX индустр. стоки 33 935 33.80 1.4% ▲ 1.4% ▲ 5.6 5.9 0.4 0.3 3.5 0.4

*Цена на затваряне за последната сесия на месеца
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