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Дефицитът по текущата сметка се увеличи с
78.6% на годишна база до EUR 661 млн. (1.6% от
БВП) за януари-февруари. ПЧИ в страната
нараснаха с 50.5% на годишна база до EUR 271.2
млн. (1.1% от БВП) зa същия период.
Външнотърговският дефицит нарасна с 40.4%
на годишна база до EUR 617 млн. (1.48 % от
БВП) за периода януари-февруари
Държавният външен дълг намаля до 17.6% от
БВП в края на януари
БВП нараства реално с 5.5% на годишна база
през 2005 г. до BGN 41.95 млрд. (EUR 21.45 млрд.)
Отчетената за март инфлация е 0.3% (8.7% на
год. база)
Промишлените продажби и производство
ускоряват темпа си съответно до 15.1% и
8.3% на годишна база през февруари
Продажбите на дребно забавиха темпа си до
10.1% на годишна база през януари. Търговията
на едро отбеляза за втори пореден месец спад
от 3.2%
Потреблението
на
домакинствата
се
увеличава реално с 3.73% на годишна база през
февруари, а доходите им с 1%
10.84% е равнището на безработица в края на
февруари
Отчетен е бюджетен излишък от BGN 146
млн. (0.3% от БВП) в края на февруари
Ръстът на паричното предлагане се ускорява
леко до 19.34% на годишна база в края на март
Темпът на нарастване на вътрешния кредит
се забави от 30.86% на годишна база в края на
февруари до 23.53% в края на март
Ръстът на кредитите се забавя до 28.2% на
год. база в края на февруари
Средната доходност на пенсионните фондове
за първото тримесечие на 2006 г. намалява до
8%
Борсовият индекс SOFIX загуби 0.6% от
стойността си, а BG-40 достигна нов връх от
147.58 пункта през март
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I. ВЪНШЕН СЕКТОР

ПЧИ в страната се увеличиха с 50.5% на
годишна база до EUR 271.2 млн. (1.1% от
БВП) зa периода януари-февруари

1. Платежен баланс
Дефицитът по текущата сметка се
увеличи с 78.6% на годишна база до EUR
661 млн. (1.6% от БВП) за януари-февруари
По предварителни данни на Централна банка,
дефицитът по текущата сметка нарасна с
60.2% на год. база до EUR 226 млн. през
февруари и с 78.96% на год. база до EUR 661
млн. за периода януари-февруари 2006 г. Като
относителен дял, дефицитът възлиза на 1.6%
от прогнозния БВП спрямо 2.2% предишната
година. Основна причина за повишението
продължава да бъде отрицателното търговско
салдо, макар че се наблюдава влошаване и по
други статии на ТС.
Дефицитът по статията услуги нараства
неочаквано повече от два пъти спрямо
отчетените - EUR 63 млн. за периода януарифевруари 2005. Приходите от туризма обаче
изглеждат подценени, след като големите
зимни курорти отчитат двуцифрен ръст на
посещенията от чужденци, а платежният
баланс отразява само минимално 1.4%
увеличение. Това вероятно обяснява и
голямото положително салдо от EUR 296 млн.
на статията грешки и пропуски в края на
февруари. То се оказва още по-важно, имайки
се предвид свиването на излишъка по
финансовата сметка до EUR 268 млн. за
януари-февруари спрямо EUR 465 млн. година
по-рано.
Очакванията на правителството са за дефицит
по текущата сметка под 11% от БВП за тази
година спрямо рекордното ниво от 11.9% за
миналата. Някои анализатори прогнозират
обаче дефицитът да достигне до 12-13% от
БВП.
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ПЧИ в страната нараснаха с 50.5% на годишна
база до EUR 271.2 млн. за периода януарифевруари или 1.1% от БВП по предварителни
данни на Централната банка. Тъй като няма
отчетени приходи от приватизационни сделки с
нерезиденти за периода, това увеличение се
дължи изцяло на засиленото инвестиране на
зелено. Най-много инвестиции за първите два
месеца на годината са привлечени от
Великобритания (28.7% от общия размер на
преките чуждестранни инвестиции), Германия
(7,4%) и Унгария (7%). ПЧИ покриват обаче в
по-малка степен дефицита по текущата
сметка: 41% спрямо 48.7% година по-рано,
макар че разликата с миналата година
намалява при покритие за януари 30.1% и
56.1%. В същото време преките инвестиции в
чужбина са отрицателни в размер на EUR 4.9
млн. спрямо –11.8 млн. евро за януарифевруари 2005.
Очаква се в края на тази година ПЧИ да
покрият 80% от дефицита по ТС, а остатъкът
да бъде компенсиран от финансовата сметка.
Външнотърговският дефицит нарасна с
40.4% на годишна база до EUR 617 млн.
(1.48 % от БВП) за периода януарифевруари
По предварителни данни на Централната
банка,
външнотърговският
дефицит
се
влошава с 18.8% на год. база до EUR 274.9
млн. през февруари и с 40.4% на год. база до
EUR 617 млн. за първите два месеца на
годината, което възлиза на 1.48% от БВП
(спрямо 1.9% година по-рано). Основната
причина за това са отново високите цени на
внесените горива, както и повишеното им
потребление заради студеното време, довели
до тройно по-големия им внос. Темпът на
износа започва да се доближава до този на
вноса, след като първият се ускори до 35.2%
на год. база в края на февруари, а
същевременно вторият се забави до 30.9%.
Постигнатият
макар и малък излишък
(изчислен в FOB/FOB) с основния ни търговски
партньор – ЕС, както и със страни от
Югоизточна
Европа,
свидетелства
за
подобрената
конкурентноспособност
на
българските стоки. България продължава
обаче да бъде енергийно зависима от Русия,
като 2/3 от общия ни дефицит е с нея. Така по
страни след Русия с внос за EUR 547млн.
идват Германия и Италия, съответно с ЕUR
280млн. и EUR 194млн. Италия (EUR 196млн.),
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Германия (EUR 167млн.) и Гърция (EUR
167млн.) са пък основните вносители на
български
стоки.
Изнасяме
основно
обработени (24.53% от износа) и готови
изделия (21.57%), а внасяме освен горива и
др. подобни (27.52% от вноса) и машини,
оборудване
и
транспортни
съоръжения
(25.89%).

Брутен външен дълг, EURO млрд.
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II. РЕАЛЕН СЕКТОР
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2. Външен дълг
Държавният външен дълг намаля до 17.6%
от БВП в края на януари
По предварителни данни на БНБ, в края на
януари брутният външен дълг възлиза на EUR
14.328 млрд. или 60.7% от БВП като намалява
с EUR 201.4 млн. (1.4%) спрямо декември
(EUR 14.530 млрд. или 68.6% от БВП). Това
намаление би било незначително ако не беше
преразглеждането на дълга от края на 2005 г. с
почти 1.4%. От друга страна коефициентът на
задлъжнялост намалява поради новия БВП за
тази година. На годишна база обаче външният
дълг се увеличава с 15.4% или EUR 1.9 млрд.
Основна причина за намаляването на външния
дълг през януари са погашенията към
Световната банка в размер на EUR 400 млн.,
като по този начин правителственият дълг
намалява до EUR 4.15 млрд. или 17.6% от
БВП, спрямо EUR 4.4 млрд. или 20.01% от БВП
в края на 2005 г. Дълговете на частния сектор,
представляват 65.87% от външния дълг след
като достигат EUR 9.438 млрд. в края на
януари, спрямо EUR 9.4 млрд. месец по-рано.
Тяхното нарастване с 44% за последните 12
месеца може да наруши макроикономическата
стабилност на страната според МВФ, тъй като
те са в основата на нарастващия търговски
дефицит. Външните задължения на банките
също се увеличават, като само за януари те
нарастват с над EUR 20 млн. до EUR 2.543
млрд.

1. Брутен вътрешен продукт (БВП)
БВП нараства реално с 5.5% на годишна
база през 2005 г. до BGN 41.95 млрд. (EUR
21.45 млрд.)
По предварителни данни на НСИ, БВП
нараства реално с 5.5% на годишна база през
2005 г. до BGN 41.95 млрд. (EUR 21.45 млрд.)
спрямо отбелязания ръст от 5.7% през 2004 г.
(BGN 38.28 млрд. или EUR 19.57 млрд.).
Отчетено е забавяне на икономическия растеж
през третото и четвъртото тримесечие на
годината съответно до 4.6% и 5.5%, спрямо

5.9% и 6.5% за първите две тримесечия.
Това се дължи от части на наводненията и
политическите
събития
от
лятото.
Индустриалният
и
аграрният
сектор
допринасят също за незадоволителния растеж
на БВП, като първият (представляващ 30.4%
от добавената стойност) отчита забавяне в
ръста си до 7.3% на годишна база, а вторият
бележи спад от 8.6% и така намалява приноса
си в добавената стойност до 9.3%. Секторът
на услугите, формиращ най-много ДС (60.3%),
се увеличава обаче реално с 6.6% спрямо
2004 г. Частният сектор продължава да
генерира високи темпове на растеж – 7.9%
(спрямо 7.5% за 2004 г.) и създава 78.92% от
ДС. От категориите на крайно използване на
БВП, инвестициите в основен капитал (вкл.
запаси)
се
увеличават
реално
със
значителните 19% на годишна база до 23.8%
от БВП, което е по-ниско спрямо новоприетите
държави в ЕС. Нарасналото с 7.4% на год.
база
индивидуално
потребление
също
стимулира ръста на икономиката. Забавянето
на износа до 7.2% и ускоряването на вноса до
14.6% за 2005 г. са в основата не само на
големия външнотърговски дефицит, но и на пониския икономически растеж.
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За сравнение, ако икономическият ръст от
5.5% за 2005 г. нарежда България някъде
между 1.3% среден растеж за ЕС и 7.5% - 8.8%
за новоприетите държави, то падащи се BGN
1500,8 (EUR 764.4) на глава от населението й
са 5 пъти по-малко от средното ниво за ЕС и 7 пъти от това в Полша, въпреки номиналното
им увеличение от 10.2% през изминалата
година.

Въпреки отчетеното по-ниско ниво на
инфлация през март, експертите смятат, че тя
ще остане над планираните 5.7% за края на
годината.
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Инфлацията на цени на производител се
увеличи до 9.6% на годишна база след като
записа ниво от 1.5% за февруари. Най-висока
продължава да бъде инфлацията в добивната
промишленост (4.4% на месечна и 28.9% на
годишна база) и по-конкретно в добива на
метални руди (7% и 65.2%). Останалите
цените на производител
се задържат
относително стабилни спрямо януари като найголямо е повишението в производството и
леене на метали (3.7%) и в хранителните стоки
и напитки (2.8%). И обратно, отчита се
дефлация от 1.2% за химическите продукти,
0.4% за тютюневите изделия и 0.1% за
издателската дейност и каучуковите изделия.
3. Промишлени продажби

Реално изменение 2002 2003 2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05
(%, на год. база)
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Промишлените продажби ускоряват рязко
темпа си до 15.1% на годишна база през
февруари

Източник: Национален статистически институт

2. Инфлация
Отчетената за март инфлация е 0.3%
По данни на НСИ през март потребителските
цени се повишават с 0.3% на месечна база
(спрямо рекордните 3% през февруари), но се
забавят леко до 8.7% на год. база, в резултат
на преминаването на ефекта от увеличените
акцизи.
Хранителните стоки поскъпват с 0.2%, поради
отшумяването на страховете от птичи грип и
последвалото покачване на цените на яйцата
до предишните им нива. Нехранителните стоки
се продават също по-скъпо, главно заради
повишението при дизеловото гориво и масла.
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Промишлените продажби рязко ускоряват
темпа си от ревизираните 6.2% на годишна
база в края на януари до 15.1% в края на
февруари, като дори на месечна база
нарастването е значително (8%). Това се
дължи главно на двуцифрения ръст на
преработващата промишленост (17.9%) и поконкретно както и през предишния месец на
продажбите на превозни средства, различни от
автомобили
(81%)
и
на
електронноизчислителна техника (67.9%), но
следвани този път от продажбите на
автомобили, ремаркета и полуремаркета
(34.4%). Продажбите на радио и телевизионна
техника обаче след отбелязания двуцифрен
прираст през януари, се нареждат този месец
сред дейностите с най-значителен спад (21.4%, като той е още по-чувствителен на
месечна база: - 51%), наравно с продажбите на
медицински, прецизни и оптични апарати и
часовници (-28.7%) и отново на тютюна (- 15%,
макар че има известно подобрение спрямо
януари: 0.5%). Нарастването на продажбите в
добивната промишленост и в производството
на електричество, газ и вода са умерени като
цяло, съответно 4.4% и 4.1% на год. база.
Промишленото производство се ускорява леко
от ревизираните 7.6% на год. база в края на
януари до 8.3% в края на февруари, като по
този начин е изпреварено отново от
промишлените продажби (15.1%), след като
през последните два месеца тази тенденция
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беше обърната. Ускорението в производството
се
дължи
главно
на
преработващата
промишленост
(9.7%)
и
най-вече
на
производството на превозни средства без
автомобили (88.2%) и на канцеларска и
електронноизчислителна техника (44%) в
резултат на продължаващото им високо
търсене. Спадът в производството на тютюн
през февруари е по-умерен ( -36 % спрямо –
53.7% през януари), като подемът е повече от
осезателен на месечна база (98.9%) в
следствие на отминалия първоначален шок в
търсенето.

за
сметка
на
директната
връзка
с
производителите
и
разработването
на
собствени марки с цел намаляването на
разходите. На месечна база
приходите
остават почти непроменени : 1% за търговията
на дребно и – 0.2% за тази на едро.
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5. Потребление на домакинствата
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4. Търговия на дребно
Продажбите на дребно ускориха темпа си
до 10.1% на годишна база през февруари
По данни на НСИ, продажбите на дребно
ускориха темпа си от 5.4% на годишна база
през януари до 10.1% на годишна база през
февруари, при отчетени 10.9% година по-рано.
С най-голям ръст за месец февруари
продължава да бъде търговията на дребно със
стоки за домакинството и бита (15.5%),
следвана от тези с текстил, облекло и обувки
(10.5%) и фармацевтични стоки и козметика
(8.4%). Търговията на дребно с храни, напитки
и тютюневи изделия идва на последно място с
ръст от 5.4% на годишна база, като дори
бележи спад от 2.4% спрямо януари поради
забавения ефект от увеличението на акцизите.
Високият темп от 23.1%, отбелязан в
търговията с автомобили и горива и ремонт на
автомобили, компенсира спада от 3.2% в
търговията на едро и така общия ръст на
вътрешната търговия е от 1.5% за месец
февруари. Тъй като това е втори пореден спад
в търговията на едро и разликата й спрямо
търговията на дребно се увеличава, то
вероятно става въпрос за структурни промени
в каналите на дистрибуция на хипермаркетите,
избягващи вече търговското посредничество

Потреблението на домакинствата се
увеличава реално с 3.73% на годишна база
през февруари
По данни на НСИ потреблението на
домакинствата се увеличава реално с 3.73%, а
реалният доход – с 1% на годишна база през
февруари. Структурата на доходите показва
нарастване на дела на доходите от работна
заплата, предприемачество и др. социални
помощи (за сметка на намаляването на дела
най-вече на пенсиите и семейните добавки),
докато при разходите - тези за жилища, вода,
ел.енергия
и
горива
продължават
да
увеличават дела си в домакинските бюджети,
наравно с разходите за транспорт, храни и
безалкохолни,
за сметка на здравето,
свободното време, облеклото и данъците.
Делът на нетния доход от домашно
производство намалява до 1.8% на годишна
база, спрямо 2.4% година по-рано.
6. Безработица
10.84% е равнището на безработица в
края на март
По данни на Агенцията по заетостта,
равнището на безработицата през март е
10.84% (или 401 509 души). Това е найниското регистрирано ниво за този месец от 15
години насам. Безработицата намалява с
0.66% (24 642 души) спрямо февруари и - с
1.88% спрямо миналия март (69 787 души).
Основна причина за това е двойното
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увеличение спрямо февруари както
на
заявените 38 300 свободни работни места (от
които 15 959 в частния сектор), така и на
започналите работа, предимно по програмите
за заетост и в по-малка степен директно на
първичния пазар - 36 184 души (22.2% от
които са младежи до 29-годишна възраст).

данък са с BGN 7.4 млн. повече спрямо
миналия февруари, а от ДДФЛ – с BGN 20.1
млн. (10.3%) вероятно заради 5% намаление.
Цифрите
предполагат,
че
бюджетното
изпълнение през тази година значително ще
надмине прогнозите на правителството.
IV. ПАРИЧЕН СЕКТОР

Равнище на безработица
(Декември/00-Март/06)

1. Парични агрегати
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III. ФИСКАЛЕН СЕКТОР
Отчетен е бюджетен излишък от BGN
146 млн. (0.3% от БВП) в края на февруари

Парично пре длагане (M3)
BGN млн., към края на ме сеца
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Към февруари 2006 г. Министерство на
финансите отчита бюджетен излишък от BGN
146 млн. (EUR 75 млн.), което е с почти 9%
повече спрямо постигнатия година по-рано
излишък, но като относителен дял от БВП се
запазва на миналогодишното си ниво от 0.3%.
Приходите по консолидирания бюджет за
януари - февруари 2006г. нарастват с 6.65%
спрямо същия период на 2005 г. и достигат
BGN 2.705 млрд. С почти еднакъв темп се
покачват и разходите – с 6.52% до BGN 1.16
млрд.
В
републиканския
бюджет
продължава
тенденцията на растеж на данъчните приходи
с BGN 179.9 млн. (12.7%) спрямо края на
миналия
февруари,
главно
заради
увеличаващите се постъпления от косвени
данъци (76.2% от данъчните проходи) с 13.4%.
Конкретно, приходите от ДДС се увеличават с
BGN 203.8 млн. (35.3%) на год.база, а тези от
мита – с BGN 4.4 млн. (8.4%), в следствие на
високия ръст на вноса, на високите цени на
суровия петрол и на цветните метали и на поголемите внесени количества горива. Както и
за предишния месец спад се отчита по перото
акцизи (-10.31%), поради забавянето в
отпечатването на ново бандероли. Приходите
от преки данъци също се увеличават с 10.6%
(BGN 36.4 млн.) до BGN 379.9 млн. С найголям ръст е ДДД (52% или BGN 72 млн.), като
преобладаващата част идва от чуждестранни
лица. Въпреки че основните постъпления ще
бъдат през март, приходите от корпоративен

Ръстът на паричното предлагане (М3) се
ускорява леко от 18.86% в края на февруари
до 19.34% в края на март по данни на
Централната банка, като най-бързо е
увеличението
при
овърнайт
депозитите
(25.5%) и депозитите с договорен матуритет
(21.78%). На месечна база М3 се увеличава с
2.56% или с BGN 637.1 млн. Делът на валутния
компонент в М3 нараства до 36.41% в края на
март в сравнение с 35.30% месец по-рано. Тъй
като паричната база се увеличава само с 0.6%
до BGN 8.347млрд. спрямо февруари,
паричният мултипликатор започва отново да
нараства и достига нивото си от миналото лято
3.06.

Foreign

2. Вътрешен кредит
Темпът на нарастване на вътрешния
кредит се забави от 30.86% на годишна
база в края на февруари до 23.53% в края
на март
Темпът на нарастване на вътрешния кредит се
забави от 30.86% на годишна база в края на
февруари до 23.53% в края на март по данни
на
Централната
банка.
В
абсолютно
изражение вътрешният кредит възлиза на BGN
18.924 млрд. (EURO 9.676 млрд.), което е
45.46% от прогнозния БВП. Вземанията от
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правителството са отрицателни в размер на
BGN 70.7млн., в сравнение с BGN 324.7млн.
месец по-рано. Предоставените кредити на
нефинансови предприятия забавят темпа си на
растеж от 19.10% в края на февруари до
14.97% в края на март, а тези на
домакинствата - от 55.33% до 46.76% за същия
период.
V. ФИНАНСОВ СЕКТОР
Ръстът на кредитите се забавя до 28.2%
на год. база в края на февруари
През февруари активите на банковата система
се увеличават с 3% спрямо предходния месец
и с 30.2% на год. база като по този начин
достигат до BGN 32.7 млрд. или 71.7% от
прогнозния за 2006 г. БВП. Най-голямо както
абсолютно (BGN 351.7 млн.), така и
относително увеличение (7.4%) за месеца е
отчетено в нетните вземания от финансови
институции.
През февруари е отбелязано рекордно
месечно увеличение от 9.2% на банковите
депозити. Но докато влоговете на физическите
лица и фирми нарастват с 3.2% или BGN 647
млн., то тези на финансовите институции
намаляват с 4.2% или BGN 182 млн. (главно
заради срочните депозити).
В края на февруари кредитния портфейл
достига BGN 17.94 млрд. или 39.3% от БВП
след отпускането на нови заеми на стойност от
BGN 241.4млн (1.4%). Темпът на нарастване
на кредитите се забавя до 28.2% (спрямо
29.1% месец по-рано), но продължава да бъде
над фиксираните от БНБ 20%. Най-значително
е увеличението на кредитите за населението
(55.3%) като при потребителските кредити то е
от 2.3% (48.1% на год. база), а при жилищноипотечните 3.9% (95.1%).
Отчетената в края на февруари печалба на
банковия сектор от BGN 122 млн. е четири
пъти по-висока от тази за същия период на
миналата година.
Средната доходност на пенсионните
фондове за първото тримесечие на 2006
г. намалява до 8%
По данни на Комисията за финансов надзор за
първото тримесечие на 2006г., средната

доходност на пенсионните фондове намалява
до 8%, в сравнение с 9.5%-а печалба от края
на миналата година. Пенсионните фондове
управлявани от Доверие отчитат най-висока
възвращаемост, а поверените на ДСК Родина най-ниска
доходност.
Доходността
на
универсалните пенсионни фондове варира
между 6.62% и 9.38%, тази на доброволните –
от 7.30% до 10.39%, а на професионалните – в
рамките
на
6.82%-10.44%.
Техните
среднопретеглени стойности са съответно
7.98%, 8.57% и 8.31%.
Въвежда се нов вид пенсионни фондове за
допълнително доброволно осигуряване по
професионални схеми в отговор на две
директиви на Европейския съюз, позволяващи
свободно движение на хората в рамките на
общността чрез запазване на пенсионните им
права. Корпоративните схеми възникват в
резултат на колективно или индивидуално
трудово договаряне, в което са фиксирани
както видът на пенсионната схема, така и
срокът й на действие и броят на осигурените
лица. Това означава конкретно две неща:
първо, че пенсионните схеми няма да дават
право на пожизнена пенсия и второ, че
средствата ще бъдат натрупвани в общ фонд,
а не по лични партиди и следователно ще
бъдат “управлявани” от самите работодатели.
За сметка на това размерът на пенсията е
фиксиран предварително (в зависимост от
вноската) , пенсионната възраст е еднаква за
всички (60 г.) и има възможност за предсрочно
получаване (от 55 г. възраст) на натрупаните
средства.
Борсовият индекс SOFIX отбеляза спад
от 0.6%, а BG-40 стигна до нов връх от
147.58 пункта през март
Пазарната капитализация на БФБ нарасна с
BGN 75.221 млн. (0.84%) и достигна до BGN
9.068 млрд. или 21.75% от БВП в края на март.
Реализираният през месеца оборот от BGN
158.617 млн. е с 2.02% по-висок в сравнение с
февруари. На неофициалния пазар на акции
бяха сключени 8551 сделки (с 86 повече
спрямо февруари) за BGN 78.046 млн. (с
22.07% повече), а на официалния пазар – 6085
сделки (с 224 по- малко) за BGN 22.954 млн.
(4.76% повече).
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промишленост (3561 сделки) и компаниите,
опериращи с недвижими имоти, наемателска
дейност и бизнес услуги (1849 сделки).
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През март борсовият индекс SOFIX следваше
низходяща тенденция и загуби 0.6% от
стойността си. И макар че повечето от
компаниите отбелязаха спад, най-съществена
загуба претърпяха акциите на “Златни пясъци”
АД (-5.97%) и “ Слънчев бряг” АД (-4.79%). С
най-голямо увеличение се отличиха “Албена”
АД (5.33%) и “ Булгартабак-холдинг” АД-София
(4.75%).

ТБ “ Стопанска и инвестиционна банка” АД и
ИП
“ТиБиАй
Инвест”
ЕАД
са
двата
инвестиционни посредници с най-голям оборот
за месец март (съответно BGN 69.315 млн. и
BGN 32.646 млн.), а “ Карол” и “ Елана
трайдинг” са осъществили най-много сделки (
съответно 5528 и 2457).
В края на март БФБ подписа меморандум за
сътрудничество
с
Виенската
борса,
изразяващо се в предоставяне на борсови
данни, включването на България в индекса
NTX и консултирането й при въвеждането на
нови финансови продукти.

БТК продължава да бъде дружеството с найголяма капитализация на БФБ (BGN 2.931
млрд.), следвана от другата компания с над
половин милионова капитализация: Софарма
(BGN 583.4млн.). С излизането си на борсата
ТБ БАКБ зае третата позиция с BGN 336.4
млн., изпреварвайки Петрол АД.
Широкообхватният индекс BG 40 нарасна почувствително през последните 4 дни на
месеца, благодарение на поскъпването на
акциите на “ Холдинг Варна-А” АД и регистрира
нов исторически максимум от 147.58 пункта.
Най-търгувани през март бяха отново
компенсаторните инструменти и книжата на
холдинговите дружества : Индустриален
холдинг България, Синергон х-г, Доверие
Обединен холдинг и Албена Инвест холдинг.
Така по сектори най-ликвидни са отново
дружествата, занимаващи се с финансово
посредничество (с реализирани 7540 сделки),
следвани от дружествата в преработващата
Интерпретираната в бюлетина цифрова информация е осигурена от надеждни институционални
източници и Обединена Българска Банка не може да се ангажира официално с прецизността и
пълнотата на използуваните данни.Този материал не следва да се използва като препоръка или
предложение за закупуването или продажбата на никакви финансови инструменти. Повече
информация по темата на предложеното изследване можете да получите при допълнително
поискване.За контакти: Главен икономист Петя Цекова тел. (359 2) 811 2980, e-mail
cekova_p@ubb.bg, Главен анализатор Ясен Янчев тел. (359 2) 811 2981, e-mail yanchev_y@ubb.bg ,
Ст. банков служител Петя Рангелова тел. (359 2) 811 2982, e-mail rangelova_p@ubb.bg.
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