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Преглед на пазара за януари 

Индекси 
  януари 

от началото на 
годината 

Компас Глобъл 
Трендс 

5.00% 5.00% 

S&P 500 7.87% 7.87% 
Dow  7.17% 7.17% 
NASDAQ 9.74% 9.74% 
CSI 300 6.34% 6.34% 
DAX 5.82% 5.82% 
FTSE 3.58% 3.58% 
SOFIX -1.46% -1.46% 
Лихвени 
равнища 

  31 януари 
от началото на 

годината 
Лихви по 10-
годишни облигации 
(САЩ) 

2.63% -5.30 

Лихви по 3-месечни 
бонове (САЩ) 

2.40% 1.60 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(Германия) 

0.15% -9.70 

Пазарен сентимент 31 януари  

Bull-Bear % 31.8 – 31.8   
Put-Call   0.95 
Vix   16.57 

Суровини 31 януари 
от началото на 

годината 
Злато $1 320  $1 320  
Суров петрол $53.79  $53.79  
Основни 
валути за 
фонда 

 януари 
от началото на 

годината 

EUR/USD                          -0.21% -0.21% 
USD/BGN 0.15% 0.15% 

Позитивен месец за глобалните финансови пазари след силно 

негативното последно тримесечие на 2018 

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи януари с цена от 1.1206 лв. 

за един дял, което е ръст от 5.00% спрямо предходния месец. За 

същия период водещите индекси върху акции също отчетоха 

частично възстановяване след значителния спад в последното 

тримесечие на 2018. Оптимизмът на инвеститорите се възобнови 

през януари предвид промяна в очакванията по два ключови 

въпроса. Проведеното в началото на януари заседание на 

Федералния резерв на САЩ (ФЕД) успокои инвеститорите, относно 

намеренията за продължаване с покачването на лихвите в САЩ. В 

същото време реториката покрай търговските отношения между 

САЩ и Китай се подобри, макар да няма сключена сделка.  

Начало на отчетния сезон с корпоративни резултати за края на 

2018, ключови насоки за паричната политика в САЩ и Европа на 

фона на продължаващи геополитически рискове   

През януари стартира отчетният сезон с резултати за последното 

тримесечие на 2018 година. Освен върху постигнатото през 

изминалата година инвеститорите отдадоха значително внимание 

и на прогнозите за началото на 2019 година. Предвид че само 40% 

от компаниите в широкия щатски индекс S&P 500 са публикували 

резултатите си, отчетите, които предстои да видим, ще продължат 

да вълнуват инвеститорите и през следващите месеци. 

През изминалия месец приключи най-продължителното в 

историята 

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% 

 

историята прекъсване на работата на държавните агенции (35 дни) в САЩ. Макар това да събуди известни 

притеснения за ефектите върху икономиката, се очаква слабо влияние върху резултатите за януари след 

солидните данни за пазара на труда за декември. Върху икономическата активност в САЩ през януари  

забелязва влияние на търговската война между САЩ и Китай. Спрямо проучванията за активността на 

производителите се забелязва спад в новите поръчки. Позитивната 

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 

 

ФОНДЪТ КЪМ 31.01.2019 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 344 770.19 
НСА на един дял:                                                                                                1.1206 
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):          2.37% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):        2.38% 
Стандартно отклонение:                                                                                  17.23% 
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започна да се забелязва влиянието на търговската война с Китай. Спрямо проучванията за активността на 

производителите се забелязва спад в новите поръчки. Позитивната промяна в реториката покрай преговорите с 

Китай обаче подхрани оптимизма на финансовите пазари. Допълнителен стимул за пазарния сентимент беше 

изявлението на председателя на ФЕД. Освен че сигнализира забавяне на темпа на покачване на лихвите, Пауъл 

насочи вниманието и към по-гъвкаво управление на активите в баланса на ФЕД, което също се възприе 

позитивно. 

Европа не остава незасегната от негативното влияние на конфликта между САЩ и Китай. Търсенето от Китай 

отчита спад, но пък вътрешното търсене на европейски стоки и услуги остана стабилно. Нагласите на 

потребителите (consumer confidence) отбелязаха леко подобрение, а безработицата отчете спад до 7.9%, което 

следва да подкрепи ръста на потреблението в еврозоната. На проведеното през месеца заседание на ЕЦБ бяха 

запазени първоначалните прогнози за хода на паричната политика. Председателят на ЕЦБ Марио Драги съобщи 

също, че рисковете, които повлияха на забавянето на растежа в еврозоната, вече са намалели. Остават обаче 

неразрешени геополитическите въпроси с Brexit, Италия и Франция.  

Не са изчезнали и притесненията относно растежа на Китай, след като беше публикуван ръст на реалния брутен 

вътрешен продукт от 6.4% за последното тримесечие. Продължават стимулите на правителството чрез 

фискалната и монетарната политика за подкрепа на вътрешното потребление, което засили очакванията за 

подобряване на  икономическите показатели.   

Част от компаниите в портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ вече публикуваха резултати за последното 

тримесечие на 2018 година  

В разгара на отчетния сезон сред публикувалите компании най-голям ръст на цената на акциите през януари 

отчетоха:   

• Facebook (+26.74% в лева) – добре познатата социална платформа отчете значителен ръст на акциите 

след публикуването на резултатите за последното тримесечие на 2018. Позитивната реакция от страна 

на инвеститорите беше следствие от възобновяването на растежа на броя активни потребители във 

всички географски региони. Компанията реализира 30% ръст на приходите през изминалото тримесечие 

и прогнозира забавяне на темпа на растеж заедно с увеличаване на инвестициите за подобряване на 

качеството и сигурността.  

• Netflix (+26.42% в лева) – компанията, предлагаща стрийминг услуги, представи впечатляващ ръст на 

потребителите от 26% спрямо миналата година, по-висок от очакванията на анализаторите. 

Атрактивното съдържание дава преднина на компанията пред конкурентите и, а позитивното развитие 

на бизнеса се отрази и в повишаване на оценките на инвестиционните банки.  

• Alibaba (+22.52% в лева) – китайската платформа за онлайн търговия зарадва инвеститорите с 41% ръст 

на приходите за изминалото тримесечие. Заедно с основния си приходоизточник: платформата за 

онлайн продажби, компанията развива и сегмента с облачни услуги, заемайки лидерска позиция в 

Китай. Като доминираща технологична компания в Китай Alibaba е напът да заеме ключова позиция и в 

областта на изкуствения интелект.  

Очаквания за началото на 2019 

През февруари продължава отчетният сезон с фокус върху прогнозите на компаниите за бъдещите им резултати. 

С най-голям приоритет през месеца обаче ще бъде развитието на преговорите между САЩ и Китай, тъй като на 

1-ви март влизат в сила по-високи мита върху китайски внос, ако не се стигне до ново споразумение. Резултатът 

от преговорите ще бъде ключов за прогнозите за развитието на глобалните търговски отношения. Множеството 

геополитически въпроси в глобален план неизбежно се отрязват на бизнес активността, но предвид 

фундаменталните характеристики и конкурентните предимства на селектираните в портфейла на ДФ „Компас 

Глобъл Трендс“ компании, мениджмънтът на фонда очаква те да продължат растежа си в дългосрочен план.  
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Парични 
средства 

(BGN)
4%

Парични 
средства 

(EUR)
3%

Парични 
средства (USD)

13%

Депозити 
(EUR)

8%

Биотехнологи
и (USD)

6%

Технологии 
(USD)
36%

Начин на 
живот (USD)

15%

Облачни 
технологии и 

обемни 
данни (USD)

5%

Финанси 
(USD)
10%

USD, 66% 
(хеджирани)

EUR, 21%

BGN, 5%
USD, 7%
(нехеджирани)

Топ 5 на най-добре представилите се позиции през 
януари (в лева) 
1. Square Inc (2.14% от активите) 26.79% 

2. Facebook Inc (2.18% от активите) 26.74% 

3. Netflix Inc  (2.03% от активите) 26.42% 

4. Alibaba Group (1.74% от активите)  22.52% 

5. Fever-Tree (1.81% от активите) 19.42% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции през 
януари (в лева) 
1. Autohome Inc (0.7% от активите) -7.78% 

2. Illumina Inc (2.72% от активите) -7.02% 

3. ICICI Bank (0.85% от активите) -1.11% 

4. Lonza Group  (0.76% от активите) 1.19% 

5. Jazz Pharma (1.10% от активите) 1.22% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Visa Inc 5.31% 

2. Amazon Inc 3.64% 

3. Alphabet Inc 3.51% 

4. Fortinet Inc  3.51% 

5. Adobe Systems Inc  3.46% 

Графика 1: НСА за един дял за месец януари 

Графика 2: НСА за месец януари 

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

BGN 1 120 000

BGN 1 160 000

BGN 1 200 000

BGN 1 240 000

BGN 1 280 000

BGN 1 320 000

BGN 1 360 000

0.87

0.92

0.97

1.02

1.07

1.12

1.17

1.22

1.27

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

Графика 3: НСА за един дял за периода от  
1 април 2014 г. до 31 януари 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%  

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% 5.00% 

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 31 януари 2019 г. 
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