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Преглед на пазара за декември 

Индекси   декември            2018 

Компас Глобъл 
Трендс 

-5.80% -4.48% 

S&P 500 -9.18% -6.24% 
Dow  -8.66% -5.63% 
NASDAQ -9.48% -3.88% 
CSI 300 -5.11% -25.31% 
DAX -6.20% -18.26% 
FTSE -3.61% -12.48% 
SOFIX 0.40% -12.25% 
Лихвени 
равнища 

  31 
декември 

            2018 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(САЩ) 

2.69% 28.10 

Лихви по 3-месечни 
бонове (САЩ) 

2.38% 99.00 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(Германия) 

0.25% -18.10 

Пазарен сентимент 31 декември  

Bull-Bear % 33.0 – 42.8   
Put-Call   1.03 
Vix   25.42 

Суровини 
31 

декември 
            2018 

Злато $1 278  -2.19% 
Суров петрол $45.41  -24.84% 
Основни 
валути за 
фонда 

 декември              2018 

EUR/USD                          1.35% -4.40% 
USD/BGN -1.31% 4.63% 

След пореден волатилен за финансовите пазари месец ДФ 

„Компас Глобъл Трендс“ продължи да се представя по-добре от  

почти всички водещи световни индекси  

Цената на един от дял от  ДФ „Компас Глобъл Трендс“ беше 1.0672 

лв. към края на декември, което е спад от -5.80% за месеца и             

-4.48% за 2018 година. За сравнение водещите индекси върху 

акции приключиха годината със значителни спадове във всички 

географски региони. Освен от покачването на лихвите в САЩ, 

несигурност у инвеститорите предизвикаха и проблемите в 

европейската икономика, по-слаб ръст в Китай и продължаващи 

геополитически притеснения, свързани с Брекзит, италианския 

бюджет и търговската война между САЩ и Китай.  

Поредицата негативни новини заформиха негативно последно 

тримесечие за 2018 година 

Последните три месеца на спад се отразиха и в негативен край за 

2018 година за глобалните пазари на акции, след силния растеж 

продължил девет години. Началото на негативното движение 

беше поставено през октомври при изказването на председателя 

на ФЕД, че няма изгледи да бъде спряно покачването на лихвите в 

САЩ.  

Допълнителен тласък за увеличаване на волатилността 

наблюдавахме през ноември, когато инвеститорите започнаха да 

се фокусират върху фазата на икономическия цикъл. С 

отбелязването на един от най-дългите периоди на икономически 

ръст, подкрепен и от данъчната реформа в САЩ, все по-голямо 

значение се отдава на наличието на допълнителни стимули. 

Междинните президетски избори намалиха надеждите за 

допълнителни фискални стимули, след като Демократическата 

партия спечели мнозинство. 

Разочароние донесе и заседанието на ФЕд през декември, когато 

инвеститорите очакваха по-значителна промяна в тона на 

изказването, с което да се индикира намерение за забавяне в 

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% 

 

ръст, подкрепен и от данъчната реформа в САЩ, все по-голямо значение започна да се отдава на наличието 

на допълнителни стимули. Междинните президентски избори намалиха надеждите за допълнителни 

данъчни облекчения, след като Демократическата партия спечели мнозинство. 

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 

 

ФОНДЪТ КЪМ 31.12.2018 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 249 170.70 
НСА на един дял:                                                                                                1.0672 
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):          6.12% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):        1.38% 
Стандартно отклонение:                                                                                  17.17% 
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Разочарование донесе и заседанието на ФЕД през декември, когато инвеститорите очакваха по-значителна 

промяна в тона на изказването, с което да се индикира намерение за забавяне в покачването на лихвите.  В 

същото време геополитическото напрежение, породено от търговския конфликт между САЩ и Китай, продължи 

да дава негативно отражение върху активността и на финансовите пазари. 

Проблемите на Китай се отразиха и на бизнес активността в Европа, където индексът на мениджърските 

поръчки (PMI) отслабна до 51.3. Значителният спад в поръчките за износ в Европа се дължи отчасти на 

отслабване на търсенето от Китай. Ескалацията на политическите проблеми в редица европейски държави, 

заедно с неяснотите покрай Брекзит допълнително допринесоха за влошените резултати от бизнес 

проучванията.  

На заседанието през декември Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви край на програмата си за 

количествени улеснения, като фокусът беше върху реинвестирането на текущите активи в баланса на ЕЦБ. 

Спрямо очакванията на инвеститорите президентът на ЕЦБ Марио Драги обяви, че реинвестирането ще 

продължи толкова дълго, колкото е необходимо за поддържане на ликвидността. 

В Китай предприетите мерки за стимулиране на икономиката и улесняване на кредитирането се очаква да 

неутрализират в известна степен забавящия се темп на растеж на брутния вътрешен продукт. Това, което е от 

особено значение за инвеститорите, е развитието на търговските отношения със САЩ, като ключова дата е 2-ри 

март, за когато бяха отложени новите мита.  

 

Очаквания за началото на 2019 

На фона на повече рискове пред глобалната икономика от обикновено, в средата на януари започва отчетният 

сезон за компаниите в портфейла на ДФ “Компас Глобъл Трендс“. Резултатите от ключовите събития, които 

предстоят, създават вероятност, както за негативни, така и за позитивни изненади. Докато 

макроикономическите показатели да не дават основание за промяна във фундаменталната стратегия на 

инвеститорите, негативните движения могат да се разглеждат и като благоприятни възможности за иницииране 

на позиции на атрактивни нива. 

По-високият риск, характерен за инвестициите в акции (активите на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ са предимно 

инвестирани в акции), обуславя и по-дългосрочния инвестиционен хоризонт. 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)
6%

Парични 
средства (USD)

11%

Депозити 
(EUR)

8%

Биотехнологи
и (USD)

6%

Технологии 
(USD)
37%

Начин на 
живот (USD)

14%

Облачни 
технологии и 

обемни 
данни (USD)

7%

Финанси 
(USD)
10%

USD, 74% 
(хеджирани)

EUR, 21%

BGN, 5%
USD, 2%
(нехеджирани)

Топ 5 на най-добре представилите се позиции през 
декември (в лева) 
1. Kering (1.03% от активите) 7.19% 

2. Straumann Holding (0.95% от активите) 2.16% 

3. ICICI Bank  (0.94% от активите) 0.38% 

4. Wire Card AG (2.89% от активите)  -0.49% 

5. Ubisoft Entertainment (0.88% от активите) -2.03% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции през 
декември(в лева) 
1. Lonza Group AG (0.82% от активите) -20.33% 

2. Square Inc (1.85% от активите) -20.33% 

3. NVIDIA Corp (0.82% от активите) -18.96% 

4. Jazz Pharmaceuticals  (1.19% от активите) -18.67% 

5. Baidu Inc. (2.23% от активите) -16.43% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Visa Inc 5.68% 

2. Alphabet Inc 3.57% 

3. Fortinet Inc 3.53% 

4. Amazon Inc  3.49% 

5. Adobe Systems Inc  3.46% 

Графика 2: НСА за месец декември 

Графика 1: НСА за един дял за месец декември 

BGN 1 080 000

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

BGN 1 400 000

BGN 1 440 000

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

0.87

0.92

0.97

1.02

1.07

1.12

1.17

1.22

1.27
Графика 5: НСА за периода от  

1 април 2014 г. до 31 май 2018 г. 

Графика 3: НСА за един дял за периода от  
1 април 2014 г. до 31 декември 2018 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 

Януари   3.10% -5.78% 0.40%   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% 

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 декември 2018 г. 
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