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Преглед на пазара за февруари

Индекси
29

февруари
от началото
на годината

Компас Глобъл
Трендс -3.60% -1.54%

S&P 500 -8.41% -8.56%
Dow -10.7% -10.96%
NASDAQ -6.38% -4.52%
CSI 300 -1.59% -3.82%
FTSE -9.68% -12.75%
SOFIX -4.45% -3.15%
Индекси -
Европа

29
февруари

от началото
на годината

Компас Евроселект -6.21% -5.19%
DAX -8.41% -9.60%
Euro Stoxx 600 -7.93% -9.60%
CAC 40 -8.55% -11.18%
Лихвени
равнища

29
февруари

от началото
на годината

Лихви по 10-годишни
облигации (САЩ) 1.12% -80.27

Лихви по 3-месечни
бонове (САЩ) 1.29% -109.60

Лихви по 10-годишни
облигации
(Германия)

-0.60% -84.60

Пазарен сентимент 29 февруари
Bull-Bear % 30 – 39
Put-Call 1.27
Vix 40.11

Суровини 29
февруари

от началото
на годината

Злато $1 587 4.78%
Суров петрол $45.26 -15.97%

Основни валути 29
февруари

от началото
на годината

EUR/USD -7.57% -1.13%
USD/BGN 0.68% 1.65%

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII

друга страна, индустриалното производство претърпя спад за втори пореден месец, породен основно от по-
ниския разход за енергия. Най-обезпокояващата картина възникна при Индекса на Мениджърските Поръчки
/PMI/, отразяващ несигурността по отношение на COVID-19. Въпреки силно позитивните отчетни данни за
американската икономика, евентуалният спад на PMI под 50 пункта в близкото бъдеще ще е ясен сигнал за
широко мащабно предстоящо забавяне в реалната икономика.

ПАЗАРЕН КОМЕНТАР

През февруари коронавирусът беше основният двигател на
пазарната активност като през първите две седмици
капиталовите пазари временно пренебрегнаха опасността
поради силния сезон на отчетите, подобрените бизнес
очаквания за януари, както и нагласата, че COVID-19 ще е
локализирано и временно явление. За съжаление,
увеличените случаи със зараза извън Китай предизвикаха
рязка разпродажба към края на месеца. Развитите
капиталови пазари понесоха значителни загуби като S&P 500
приключи месеца с -8.2%. От друга страна, въпреки че
преобладаващият брой на заразени е в Китай,
новозаразените там намаляват, за разлика от статистиката в
другите страни. Това е и причината китайският CSI 300 да се
представи значително по-добре от S&P 500 към края на
месеца.

Опасенията, свързани с китайския и световен икономически
растеж, заедно с обещанията на водещите централни банки
за допълнителен монетарен стимул, изстреляха цените на
10-годишните американски ДЦК до рекордни стойности.
Бягството от риска се разпространи и при суровините, като
при петрола беше отчетен първият спад в глобалното
търсене от 2009 година насам. След срива си през януари,
суровината потъна допълнително с 13% до критичните 44.76
долара за барел през февруари, а спадът от началото на
година възлезе на 27%. Освен от коронавируса,
допълнителни усложнения за суровината възникнаха и от
затрудняващите се преговори между Русия и ОПЕК за
намаляване на добива.

Макро данните в САЩ през февруари породиха смесени
чувства при инвеститорите. Данните за строителната
индустрия и пазара на недвижимите имоти бяха
обнадеждаващи, както и динамиката при пазара на труда. От
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Логично, Индексът на Мениджърските Поръчки в Европа през февруари отразява същите страхове, както и в
САЩ, но имайки предвид че европейската икономика, и в частност германската, е много по-експортно
ориентирана, индексовият компонент за експортни поръчки беше силно засегнат. През февруари се наблюдава
и рязко покачване във времето за доставки.

От всички световни икономики, китайската продължава да бъде най-силно засегната от коронавируса, като
през целия февруари консумацията на въглища /ежедневен показател за икономическата активност/ е на
изключително ниски нива и не отразява подобрението, което обичайно възниква след китайската Нова година.
Първоначалните надежди на инвеститорите за бърз отскок през второто тримесечие най-вероятно няма да се
оправдаят, вземайки предвид бавното възстановяване на икономическата активност, както и неизвестността
относно бъдещото разпространение на вируса.

И през февруари водещите централни банки ясно изразиха своята решителност за въвеждането на монетарни
стимули в случай на разрастваща се епидемия. Наред с това редица правителства изразиха готовност и за
фискални стимули, а в Китай общините отмениха ДДС-то и социалните осигуровки, за да подпомогнат най-вече
малкия и среден бизнес. Очакват се фискални стимули и в Германия, която дори може да наруши лимитите,
заложени в конституцията. Ходът на епидемията ще се откроява като основен движещ фактор на пазарите, а в
краткосрочен план може да засенчи изборите в САЩ и по-важните геополитически конфликти. Мениджърският
екип на УД „Компас Инвест“ АД ще продължи да следи детайлно информацията за щетите и възстановяването
от COVID-19 в Китай и в световен мащаб. Слабостта на капиталовите пазари ще се използва за добавяне към
съществуващи и откриване на нови позиции в качествени компании с устойчиви приходи и парични потоци в
дългосрочен план.
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Топ 5 на най-добре представилите се позиции през
февруари (в евро)
1. Worldline SA (2.59% от активите) 8.00%

2. Straumann AG (3.67% от активите) -1.33%

3. Cellnex Telecom (11.50% от активите) -2.34%

4. ASML Holding (3.75% от активите) -2.42%

5. Lonza Group (2.96% от активите) -2.76%

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции през
февруари (в евро)
1. Rheinmetall AG (2.03% от активите) -14.89%

2. Siemens Healthineers (2.12% от активите) -13.71%

3. Wirecard AG (8.54% от активите) -13.70%

4. AXA SA (4.26% от активите) -12.98%

5. Adidas AG (8.33% от активите) -12.33%

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда
1. Cellnex Telecom 11.50%

2. Kering 9.18%

3. Wire Card AG 8.54%

4. Adidas AG 8.33%

5. Nemetschek AG 5.91%

ПРЕДСТАВЯНE

ДФ „Компас Евроселект“ отчете спад от -6.21% през февруари, което е по-нисък спад спрямо водещите
европейски индекси (инвестициите на фонда са изцяло в европейски компании). За последния месец
немският индекс DAX и широкият европейски индекс EURO Stoxx отчетоха спад в стойността си от -8.41% и
-7.93% съответно.

ТОП ПОЗИЦИИ

Компаниите в портфейла на ДФ „Компас Евроселект“ с най-добро представяне за месеца бяха: френската
компания за дигитални разплащания Worldline (+8.00% в евро); световният лидер в производството на
зъбни импланти Straumann AG (-1.33% в евро); испанският оператор на инфраструктура за безжични
комуникации Cellnex Telecom (-2.34% в евро), лидерът в производството на литографски машини ASML
(-2.42% в евро), швейцарската фармацевтична компания Lonza Group (-2.76% в евро).

ДФ „КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ“

Ако желаете да получавате месечния бюлетин на
ДФ "Компас Евроселект", моля натиснете ТУК

ФОНДЪТ КЪМ 29.02.2020 г.

Настояща информация за фонда
НСА общо: 228 338.86
НСА на един дял: 0.9205
Доходност и стандартно отклонение
Доходност за 2019 година: 16.5%
Доходност от началото на публично
предлагане (кумулативна): 0.16%
Доходност от началото на публично
предлагане (годишна база): -5.19%
Стандартно отклонение: 10.62%

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута на фонда: EUR
Начало на публичното предлагане: 16.07.2018
Счетоводна година: 01.01-31.12
Такса за покупка (записване): няма
Такса за обратно изкупуване: 1.00%
Такса за управление (като % от реализирана
печалба):... ... 15.00%
ЕИК: 177280046
ISIN: BG9000001188
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2018 2019 2020 2021 2022
Януари 4.82% 1.09%

Февруари -0.26% -6.21%
Март 2.85%
Април 4.40%
Май -1.85%
Юни 2.21%
Юли -2.11% 0.88%
Август 3.44% -3.92%

Септември -1.95% 2.56%
Октомври -8.78% -1.15%
Ноември -4.88% 4.21%
Декември -3.31% 1.01%
Годишна
доходност -16.65% 16.48% -5.19%

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Графика 3: НСА за един дял за периода
от 16.07.2018 г. до 29.02.2020Графика 2: НСА за месец февруари

Графика 1: НСА за един дял за месец февруари

Ако желаете да получавате месечния бюлетин на
ДФ "Компас Евроселект", моля натиснете ТУК

Графика 4: Представяне на Компас Евроселект по
месеци

Графика 5: НСА за периода от
16.07.2018 г. до 29.02.2020 г.
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Важна информация: Този документ е предназначен единствено за информативни цели и в никакъв случай не
представлява промоционален или маркетингов материал. Материалът не предоставя предложение или покана за
отправяне на предложение за покупка или продажба на какъвто и да е финансов инструмент. Нищо в този документ не
следва да се разглежда като съвет и следователно не представлява препоръка за закупуване или продажба на
финансови инструменти и/или дялове на фонда. Посочената тук информация е приета за надеждна, но Компас Инвест
АД не гарантира за нейната изчерпателност или точност. Не се поема отговорност за грешки, свързани с факти или
становища. Не следва да се уповавате на възгледите и информацията в документа, когато вземате индивидуални
инвестиционни и/или стратегически решения. Записвания на дялове на фонда се извършват единствено на базата на
неговия най-актуален проспект, заедно с неговия най-актуален одитиран годишен отчет (и следващ неодитиран отчет за
полугодието, ако е публикуван). Следва да имате предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се
понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълния размер на вложените средства.
Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната
доходност могат да намалеят, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са
инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден
от държава или друга форма на гаранция. Проспектът и документът с ключова информация за инвеститора могат да
бъдат получени на хартиен и/или електронен носител на български език в офиса на управляващото дружество на адрес:
гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на УД „Компас
Инвест“ АД – www.compass-invest.eu.
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