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Преглед на пазара за април 

Индекси 
  април 

от началото на 
годината 

Компас Глобъл 
Трендс 

2.69% 13.27% 

S&P 500 1.79% 13.07% 
Dow  0.05% 11.15% 
NASDAQ 2.61% 16.49% 
CSI 300 5.53% 28.62% 
DAX 0.09% 9.16% 
FTSE 2.89% 8.19% 
SOFIX -0.26% -1.78% 
Лихвени 
равнища 

  30 април 
от началото на 

годината 
Лихви по 10-
годишни облигации 
(САЩ) 

2.50% -18.20 

Лихви по 3-месечни 
бонове (САЩ) 

2.43% 5.10 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(Германия) 

0.01% -23.30 

Пазарен сентимент 30 април  

Bull-Bear % 43.1 – 23.2   
Put-Call 1.04  
Vix 13.12  

Суровини 30 април 
от началото на 

годината 
Злато $1 285  -0.21% 
Суров петрол $63.91  40.74% 
Основни 
валути за 
фонда 

 април 
от началото на 

годината 

EUR/USD                          -0.01% -2.21% 
USD/BGN 0.09% 2.26% 

С доходност от 2.56% за април ДФ „Компас Глобъл Трендс“ 

изпревари водещите индекси върху акции в САЩ  

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял 

от 1.2088 лв., което е ръст от 13.27% от началото на годината и 

2.69% за април.  Възходящо движение наблюдавахме и при 

водещите индекси върху акции в глобален план.  

Продължаващите ръстове на финансовите пазари бяха 

задвижвани от подкрепящата политика на водещите централни 

банки, знаците за възстановяване на икономическия растеж в 

Китай и очакванията за сделка между САЩ и Китай. Допълнителен 

стимул през април даде и началото на отчетния сезон с резултати 

за първото тримесечие на годината. След като прогнозите бяха 

занижени на предходния отчетен сезон, компаниите бяха 

улеснени в усилията си да представят по-добри от очакванията 

резултати.  

Колеблив икономически растеж, подкрепяща политика на 

водещите централни банки и продължаваща политическа 

несигурност 

Икономическите данни за САЩ от януари и февруари създадоха 

известни притеснения у инвеститорите за наближаваща рецесия. 

По-студеното време и прекъсването на работата на 

правителството изглежда да са били факторите допринесли за 

краткосрочното изкривяване на данните. Към този извод сочат 

икономическите показателите за март при силен пазар на труда. 

Като се имат предвид също инфлацията и бизнес активността, 

растежът в САЩ изглежда да продължава макар и с по-умерени 

темпове,  

 

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА 
 

 

Валута на фонда:                                                           BGN 

Начало на публичното предлагане:             01.04.2014 

Счетоводна година:                                         01.01-31.12 

Такса за покупка (записване):                                  няма 

Такса за обратно изкупуване:                                 1.00% 

Такса за управление (като % от реализирана 

печалба):                                                    20.00% 

 

Като се имат предвид също инфлацията и бизнес активността, растежът в САЩ изглежда да продължава 

макар и с по-умерени темпове. 

 

 

растежът в САЩ изглежда да продължава макар и с по-умерени темпове.  

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 

 

ФОНДЪТ КЪМ 30.04.2019 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 427 931.49 
НСА на един дял:                                                                                                1.2088 
Доходност и стандартно отклонение 
Доходност за 2018 година:          -4.48% 
Доходност за 2017 година:                                                      6.69% 
Доходност за 2016 година:                                                     -6.43% 
Доходност за 2015 година:                                                  10.44% 
Доходност от началото на публично предлагане (кумулативна):        20.88% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):        3.80% 
Стандартно отклонение:                                                                                  14.72% 
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В Китай стимулативните мерки на фискалната и монетарната политика все по-осезаемо дават резултат. Брутният 

вътрешен продукт на първото тримесечие на годината отчете по-висок от очакванията ръст от 6.4% спрямо 

миналата година. Вносът на Китай все още не се е възстановил, а от него ще зависи продължаващия ръст. 

Предстоят и преговори за подписване на споразумение със САЩ, което добавя несигурност за продължаването 

на растежа. 

Производството в Европа остава слабо, а Европейската централна банка обяви през март нови стимулативни 

пакети с прогноза за запазване на текущите лихви без промяна поне до края на 2019 година. Въпреки слабите 

данни за бизнес активността заетостта остава стабилна, което означава, че при пазарa на труда все още няма 

видим негативен ефект.  

 

Солидно начало на отчетния сезон за компаниите в портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ през април 

Базираната в Германия компания за дигитални разплащания, Wirecard (+19.7% в лева) отчете най-силен ръст на 

акциите през месеца сред компаниите в портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“. След поредица новини, 

обвиняващи мениджмънта на компанията в нелоялни практики, публикуването на годишния отчет на Wirecard 

беше отложено за април. Годишните резултати на компанията потвърдиха солидния растеж на приходите, а 

новината за нов стратегически инвеститор в компанията (японската Softbank, с която си партнира) и прогнозите 

на мениджмънта допълнително дадоха тласък на цената на акциите.   

Благодарение на позитивните резултати за първото тримесечие на годината със значителен ръст на акциите се 

отличиха също: социалната платформа Facebook Inc (+16.20% в лева) и холандският производител на 

литографски машини ASML Holding  (+10.97% в лева). 

Сред най-добре представилите се акции във фонда през месеца се нареждат и тези на компаниите: Fortinet Inc 

(+11.42% в лева), предлагаща продукти и услуги за мрежова сигурност, и китайската платформа за онлайн 

търговия на автомобили Autohome (+10.03% в лева). Макар тези компании все още да не са публикували 

финансовите си резултати за началото на 2019 година, позитивният импулс от последните им отчети продължи 

да движи възходящо цената на акциите им и през април.  

 

Очаквания за май 

Предстоящите резултати от отчетния сезон за първото тримесечие на годината се очаква да продължи да държи 

вниманието на инвеститорите през май. Причините за оптимизъм обаче вече в голяма степен изглеждат 

отразени в пазарните движения от началото на годината досега. Това прави ключова селекцията на компании 

при формиране на портфейл от акции и отсяването на бизнеси с уникални конкурентни предимства и потенциал 

за растеж в дългосрочен план. В този контекст компаниите в портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ следва 

да продължат да се представят по-добре от средното пазара. В краткосрочен план не е изключена и 

турбулентност на финансовите пазари покрай развитието  на ключови политически въпроси. През май предстоят 

изборите за европейски парламент, както и повече детайли относно потенциалната сделка между САЩ и Китай. 

Съответно при наличие на пазарни корекции мениджмънтът на фонда има готовност да добави към 

експозицията си от акции на атрактивни нива.  
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Парични 
средства (USD)

14%

Депозити 
(EUR)

7%

Биотехнологи
и (USD)

6%

Технологии 
(USD)
41%

Начин на 
живот (USD)

13%

Облачни 
технологии и 

обемни 
данни (USD)

7%

Финанси 
(USD)
12%

USD, 78% 
(хеджирани)

EUR, 22%

BGN, 0%
USD, 14%
(нехеджирани)

Топ 5 на най-добре представилите се позиции през 
април (в лева) 
1. Wire Card AG (3.90% от активите) 19.70% 

2. Facebook Inc (2.47% от активите) 16.20% 

3. Fortinet Inc (4.17% от активите)  11.42% 

4. ASML Holding NV (1.09% от активите) 10.97% 

5. Autohome Inc (1.10% от активите) 10.03% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции през 
април (в лева) 
1. Intuitive Surgical Inc (1.86% от активите) -10.37% 

2. Jazz Pharmaceuticals (1.10% от активите) -9.08% 

3. Electronic Arts Inc (1.89% от активите) -6.73% 

4. Square Inc (2.13% от активите) -2.66% 

5. Straumann Holding  (1.08% от активите) -1.02% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Visa Inc 6.30% 

2. Fortinet Inc 4.17% 

3. Amazon Inc 3.98% 

4. Adobe Systems Inc  3.94% 

5. Wire Card AG  3.90% 

Графика 1: НСА за един дял за месец април 

Графика 2: НСА за месец април 

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 

BGN 1 360 000

BGN 1 400 000

BGN 1 440 000

0.87

0.92

0.97

1.02

1.07

1.12

1.17

1.22

1.27

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 

Графика 3: НСА за един дял за периода от  
1 април 2014 г. до 30 април 2019 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. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Януари   3.10% -5.78% 0.40%   5.00% 5.00% 

Февруари   2.76% -3.77% 2.69%  -0.28% 2.42% 

Март   2.15% 0.23% 0.62%  -3.14% 2.56% 

Април -7.05% -1.99% 0.21% 0.70%   1.40% 2.69% 

Май 0.95% 1.60% 2.15% 0.10%   5.20%  

Юни 2.70% -0.40% -1.35% -1.73%   0.67%  

Юли -0.06% 1.62% 2.55% 1.23%  -1.00%  

Август 3.70% -4.04% 0.27% 0.96%  4.04%  

Септември 0.11% -1.10% 0.12% -0.23%  -0.17%  

Октомври 1.64% 5.48% -1.43% 2.56%  -8.58%  

Ноември 0.33% 3.41% 0.60% -0.74%  -0.97%  

Декември -0.60% -2.18% -0.06% -0.25%  -5.80%  

Годишна 
доходност 

1.34% 10.44% -6.43% 6.69% -4.48% 13.27% 

BGN 0

BGN 200 000

BGN 400 000

BGN 600 000

BGN 800 000

BGN 1 000 000

BGN 1 200 000

BGN 1 400 000

BGN 1 600 000

Графика 4: Представяне на Компас Глобъл Трендс 
по месеци 

Графика 5: НСА за периода от 
 1 април 2014 г. до 30 април 2019 г. 
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