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Преглед на пазара за февруари 

Индекси 
  февруари 

от началото на 
годината 

Компас Глобъл 
Трендс 

2.42% 7.54% 

S&P 500 2.97% 11.08% 
Dow  3.67% 11.10% 
NASDAQ 3.44% 13.52% 
CSI 300 14.61% 21.88% 
DAX 3.07% 9.06% 
FTSE 1.52% 5.15% 
SOFIX -0.07% -1.53% 
Лихвени 
равнища 

  28 
февруари 

от началото на 
годината 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(САЩ) 

2.72% 3.10 

Лихви по 3-месечни 
бонове (САЩ) 

2.44% 5.90 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(Германия) 

0.18% -6.40 

Пазарен сентимент 28 февруари  

Bull-Bear % 41.6 – 20.0   
Put-Call   0.96 
Vix   14.78 

Суровини 
28 

февруари 
от началото на 

годината 
Злато $1 313  2.70% 
Суров петрол $57.22  26.01% 
Основни 
валути за 
фонда 

 февруари 
от началото на 

годината 

EUR/USD                          -0.66% -0.86% 
USD/BGN 0.70% 0.85% 

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ с 7.54% доходност от началото на 

годината след силни два месеца за глобалните финансови 

пазари  

Към края на февруари цената на един дял от ДФ „Компас Глобъл 

Трендс“ беше 1.1477 лв., което e ръст от 2.42% за месеца и 7.54% 

от началото на годината. За същия период водещите индекси 

върху акции също отчетоха ръст на фона на позитивни новини, 

които възвърнаха оптимизма на инвеститорите. Положителното 

развитие на преговорите между САЩ и Китай даде тласък на 

осезаемо покачване на китайския индекс върху акции CSI 300 от 

14.61% за месеца. Продължаващите стимули на китайското 

правителство и щадящата паричната политика на САЩ 

допълнително подкрепиха възходящия тренд на глобалните 

пазари от началото на годината. 

 

Солиден ръст в САЩ при продължаващи слаби икономически 

данни в останалата част на света   

Въпреки притесненията относно ефекта от прекъснатата работа на 

щатското правителство през януари, започват да се наблюдават 

добри данни за неутрализирането на негативите през февруари. 

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) се повиши до 55.8 

при ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 2.6% за 

последното тримесечие на 2018.  

Докладът от последното заседание на Федералния резерв на САЩ 

потвърди очакванията за по-плавно затягане на паричната 

политика при съблюдаване на развитието на икономическите 

процеси, затвърждавайки положителния сигнал.  

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% 

 

потвърди очакванията за по-плавно затягане на паричната политика при съблюдаване на развитието на 

икономическите процеси, затвърждавайки положителния сигнал.  

 

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 

 

ФОНДЪТ КЪМ 28.02.2019 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 386 183.08 
НСА на един дял:                                                                                                1.1477 
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):          2.84% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):        2.88% 
Стандартно отклонение:                                                                                  16.03% 

mailto:office@compass-invest.eu
mailto:office@compass-invest.eu
http://www.compass-invest.eu/
http://www.compass-invest.eu/
http://eepurl.com/dxtpU9
http://eepurl.com/dxtpU9
http://eepurl.com/dxtpU9
http://eepurl.com/dxtpU9


 
 

София 1000, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.2, тел. 02-4219517,  
02-4219518; e-mail: office@compass-invest.eu;  
web: www.compass-invest.eu 

2 

 

ДФ ”КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС” 
ISIN: BG9000001149; ЕИК 176654904  

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 

28 февруари 2019 

Ако желаете да получавате месечния бюлетин на 

 ДФ "Компас Глобъл Трендс", моля натиснете ТУК 

Ако желаете да получавате месечния бюлетин на 

ДФ "Компас Глобъл Трендс", моля натиснете ТУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В същото време в Европа забавянето на икономическия растеж продължава, начело с Италия, която е 

официално в техническа рецесия от втората половина на 2018, Германия с ръст на БВП от 0% спрямо миналото 

тримесечие, технически избягвайки рецесия, и единствено Франция с по-добри от очакванията данни. 

Съответно нагласите на инвеститорите са, че в отговор на слабите икономически данни Европейската централна 

банка ще продължи подкрепяща икономиката парична политика по-дълго от първоначално предвиденото. 

Геополитическите рискове обаче продължават да смущават пазарните участници особено заради несигурността 

с потенциални мита върху европейски стоки от САЩ.  

В Китай въпреки мерките за стимулиране на икономиката чрез монетарна и фискална политика все още 

потреблението остава слабо, а данните за вноса макар и значително по-добри спрямо декември, бележат спад. 

Позитивното развитие на преговорите със САЩ допринесоха за възстановяването на инвеститорския интерес 

към акциите на китайските компании. 

 

Почти всички компании от портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ вече публикуваха резултати за 

последното тримесечие на 2018 година  

Най-голям ръст на цената на акциите отчетоха: китайската платформа за онлайн търговия на автомобили 

Autohome (+30.76% в лева) и китайската компания, предлагаща уроци за деца в училищна възраст TAL Education 

(+15.45% в лева). След като миналата година наблюдавахме значителен отлив на инвеститорски интерес към 

китайските акции, възприемани за по-рискови активи, подобрената реторика относно търговските отношения 

между САЩ и Китай възвърнаха оптимизма на инвеститорите. Съответно компаниите, несправедливо оценени 

от пазара по време на значителна несигурност, сега са първите, които се радват на възстановяване. 

Сред най-добре представилите се компании се нарежда и базираната в Германия софтуерна компания 

Nemetschek (+14.75% в лева). Добрите постигнати резултати за 2018 година и оптимистичните прогнози за 2019 

година зарадваха инвеститорите. Впечатляващи резултати за края на годината представиха и щатските: Square 

(+14.58% в лева) оперираща в сферата на дигиталните разплащания, и Fortinet (+14.06% в лева), предлагаща 

продукти и услуги за мрежова сигурност. 

 

Очаквания за март 

Равносметката за отчетния сезон за последното тримесечие на 2018 година показва, че 70% от компаниите в 

широкия щатски индекс S&P 500 са публикували по-високи от очакванията резултати. Основният фокус на 

инвеститорите обаче беше върху прогнозите за 2019 г. Посочвайки покачването на работните заплати и митата, 

все повече компании дават консервативни прогнози, което ще създаде трудности с поддържане на същите нива 

на печалби. Волатилната среда, в която оперират пазарните участници през последната година, отразява 

повишените геополитически рискове, от една страна, и фазата на икономическия цикъл, от друга. В резултат в 

края на 2018 година наблюдавахме значителен спад на пазарите на акции, а в началото на 2019 последващ ръст 

за необичайно кратко време. В този контекст селектираните компании в портфейла на ДФ „Компас Глобъл 

Трендс“, макар да не са напълно имунизирани от общия пазарен сентимент, следва да се представят по-добре 

от средното за пазара в дългосрочен план благодарение на солидния си фундамент и уникалните си 

конкурентни предимства. 
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7%

Финанси 
(USD)
11%

USD, 65% 
(хеджирани)

EUR, 22%

BGN, 2%
USD, 11%
(нехеджирани)

Топ 5 на най-добре представилите се позиции през 
февруари (в лева) 
1. Autohome Inc (0.9% от активите) 30.76% 

2. Tal Education Group (3.14% от активите) 15.45% 

3. Nemetschek AG (0.97% от активите)  14.75% 

4. Square Inc (2.41% от активите) 14.58% 

5. Fortinet Inc (3.92% от активите) 14.06% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции през 
февруари (в лева) 
1. Ubisoft Entertainmant (0.71% от активите) -18.06% 

2. Wirecard AG (3.62% от активите) -16.72% 

2. Cellnex Telecom (0.96% от активите) -7.56% 

3. Booking Holdings Inc (1.67% от активите) -6.82% 

4. Baidu Inc (2.06% от активите) -5.25% 

5. Amazon Inc (3.43% от активите) -3.99% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Visa Inc 5.74% 

2. Fortinet Inc 3.92% 

3. Wirecard Inc 3.62% 

4. Adobe Systems Inc  3.62% 

5. Alpahbet Inc  3.47% 

Графика 1: НСА за един дял за месец февруари 

Графика 2: НСА за месец февруари 

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

BGN 1 280 000

BGN 1 320 000

BGN 1 360 000

BGN 1 400 000

0.87

0.92

0.97

1.02

1.07

1.12

1.17

1.22

1.27

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

Графика 3: НСА за един дял за периода от  
1 април 2014 г. до 28 февруари 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%  

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

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% 7.54% 

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 28 февруари 2019 г. 
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