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Преглед на пазара за ноември 

Индекси 
  ноември 

от началото на 
годината 

Компас Глобъл 
Трендс 

-0.97% 1.41% 

S&P 500 1.79% 3.24% 
Dow  1.68% 3.31% 
NASDAQ 0.34% 6.19% 
CSI 300 0.60% -21.29% 
DAX -1.66% -12.85% 
FTSE -2.07% -9.20% 
SOFIX -0.79% -12.60% 
Лихвени 
равнища 

  30 
ноември 

от началото на 
годината (б.т.) 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(САЩ) 

2.99% 58.80 

Лихви по 3-месечни 
бонове (САЩ) 

2.36% 96.70 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(Германия) 

0.31% -11.50 

Пазарен сентимент 30 ноември  

Bull-Bear % 33.9 – 39.5   
Put-Call   0.76 
Vix   18.07 

Суровини 
30 

ноември 
от началото на 

годината 
Злато $1 220  -6.58% 
Суров петрол $50.93  -15.71% 
Основни 
валути за 
фонда 

 ноември 
от началото на 

годината 

EUR/USD                          0.04% -5.68% 
USD/BGN -0.04% 6.02% 

Цената на един дял от ДФ „Компас Глобъл Трендс“ беше 1.1329 

лв. към края на ноември след поредния турбулентен месец за 

пазарите на акции 

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ отчете спад от -0.97% спрямо края на 

ноември, като остана на положителна територия от началото на 

годината. Водещите щатски индекси приключиха месеца с ръст, 

реализиран в последните дни на ноември. За разлика от 

оптимизма в САЩ (53% от активите на фонда са инвестирани 

щатски компании) в останалата част на света след силно негативен 

октомври наблюдавахме продължаващ спад и през ноември. След 

особено трудна 2018 година за акциите на компаниите в 

развиващите се пазари, наблюдавахме стабилизиране през 

ноември. Съответно китайският CSI 300 приключи ноември със 

слаб ръст от 0.6% (13% от активите на фонда са инвестирани в 

азиатски компании), оставайки на значително по-ниски нива 

спрямо началото на годината. В Европа германският индекс DAX 

(12% от активите на фонда са инвестирани в европейски 

компании) отбеляза спад от -1.66% през месеца, след 

разочароващи макроикономически данни. 

След като октомври се нареди сред най-силно негативните 

месеци за финансовите пазари, турбулентността продължи и 

през ноември. 

Сред факторите, които задвижиха негативните движения на 

финансовите пазари през последните два месеца, бяха 

очакванията за паричната политика на Федералния резерв на 

(ФЕД). Притеснението относно по-бързо затягане на паричната 

политика спрямо първоначалните прогнози допринесе за 

песимизма на инвеститорите. Публикуването на доклада от 

последното заседание и речта на председателя на ФЕД в Ню Йорк 

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% 

 

САЩ (ФЕД). Притеснението относно по-бързо затягане на паричната политика спрямо първоначалните 

прогнози допринесе за песимизма на инвеститорите. Публикуването на доклада от последното заседание и 

речта на председателя на ФЕД в Ню Йорк балансираха очакванията за продължаващото покачване на 

лихвите в САЩ 

 

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 

 

ФОНДЪТ КЪМ 30.11.2018 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 314 779.11 
НСА на един дял:                                                                                                1.1329 
Доходност и стандартно отклонение 
Доходност за 2017 година:                                                      6.69% 
Доходност за 2016 година:                                                     -6.43% 
Доходност за 2015 година:                                                  10.44% 
Доходност за последните 12 месеца:           1.14% 
Доходност от началото на публично предлагане (кумулативна):        13.29% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):        2.71% 
Стандартно отклонение:                                                                                  15.42% 
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лихвите в САЩ през 2019 и това съответно подобри пазарния сентимент.  За предстоящото заседание през 

декември инвеститорите прогнозират с 80% вероятност покачване на основния лихвен процент на фона на 

солиден ръст на икономиката на САЩ.  

Резултатите от междинните президентски избори в САЩ бяха в унисон с очакванията на анализаторите. 

Републиканската партия увеличи мнозинството си в Сената, с което се очаква да разшири фискалните стимули в 

опит да спечели повече гласоподаватели на следващите изброи през 2020.  

В Европа знаците за забавяне на растежа продължиха и през ноември. Смята се, че причината за това е спадът в 

индустриалното производство в Германия през третото тримесечие в следствие на новите стандарти за вредни 

емисии за леки автомобили. Доверието на потребителите в еврозоната спадна повече от очакваното, заедно с 

разочарованието от индекса на мениджърските поръчки (PMI). В същото време Европейската централна банка 

до края на годината  следва да сложи край на програмата си за количествени улеснения, но пазарните участници 

са все по-скептични към достигането на поставените целеви нива на инфлация.  

Междувременно китайското правителство продължава с мерките за неутрализиране на негативните ефекти от 

търговските отношения със САЩ. Задълбочаването на конфликта е сред основните рискови фактори за 

пазарните участници и всяка стъпка в посока на намаляване на напрежението между САЩ и Китай следва да се 

възприеме позитивно от инвеститорите.  

 

 

Добрите резултати, постигнати през третото тримесечие не бяха достатъчни за инвеститорите, които отдадоха 

значително внимание на прогнозите за края на годината 

Към края на ноември всички компании от портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ вече представиха отчетите 

си за третото тримесечие на годината. Основен фокус през този отчетен сезон бяха прогнозите за края на 

годината и особено за 2019.  

Благодарение на особено позитивните перспективи за бъдещите си резултати, с най-голям положителен принос 

за стойността на активите на фонда бяха:  

 Tableau Software (+16.4% в лева) – компанията, предлагаща софтуер за обработване на обемни данни, 

отчете 35% ръст на приходите, като добави близо 4 хил. нови клиенти. Особено позитивно впечатление 

направи прогнозата на мениджмънта на компанията за последното тримесечие на 2018 г. Предвид 

изключително бързото нарастване на обема данни, който генерираме всеки ден, ролята на Tableau се 

очаква да бъде все по-значима и в бъдеще при вземането на решения и открояването на тенденции в 

различни сфери на живота.  

 Tencent Holdings (+16.3% в лева) – китайският онлайн гигант отчете ръст на приходите от 24% за 

тримесечието спрямо същия период миналата година. Това, което зарадва инвеститорите, беше 

демонстрираната способност за диверсифициране на приходите. Въпреки спадът на приходите от игри, 

дължащ се на неизяснени регулаторни въпроси в Китай, останалите сегменти успяват не само да 

компенсират, но и да реализират значителни ръстове.  

 Alibaba Inc. (+12.7% в лева) – китайската платформа за онлайн търговия освен със солидни резултати за 

тримесечието зарадва и с рекордно високите си продажби по време на традиционния празник за Китай 

„Ден на самотните сърца“. На този ден множество търговци предлагат големи отстъпки, като 

тазгодишните рекордни продажби изпревариха дори тези от американския „Черен петък“. Тази 

статистика съответно повиши очакванията за финансовите резултати на Alibaba на предстоящия отчетен 

сезон за четвъртото тримесечие на годината.   
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Парични 
средства 

(BGN) 
6% 

Парични 
средства 

(USD) 
10% 

Депозити 
(EUR) 

8% 

Биотехнологи
и (USD) 

6% 

Технологии 
(USD) 
37% 

Начин на 
живот (USD) 

16% 

Облачни 
технологии и 

обемни 
данни (USD) 

8% 

Финанси 
(USD) 

9% 

USD, 67% 
(хеджирани) 

EUR, 20% 

BGN, 6% 
USD, 7% 
(нехеджирани) 

Топ 5 на най-добре представилите се позиции през 
ноември (в лева) 
1. Tableau Software Inc (2.2% от активите) 16.41% 

2. Tencent (2.25% от активите) 16.33% 

3. Autohome Inc.  (0.84% от активите) 13.35% 

4. Alibaba ltd (1.75% от активите)  12.65% 

5. Monster Beverage (1.88% от активите) 12.52% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции през 
ноември (в лева) 
1. NVIDIA Crop (0.96% от активите) -22.76% 

2. Wire Card (2.76% от активите) -19.34% 

3. Apple Inc (2.64% от активите) -18.70% 

4. FeverTree (1.72% от активите) -14.18% 

5. Straumann Hld (0.88% от активите) -10.66% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Visa Inc 5.84% 

2. Amazon Inc 3.76% 

3. Adobe Systems 3.68% 

4. Alphabet Inc  3.63% 

5. Fortinet Inc  3.54% 

Графика 1: НСА за един дял за месец ноември ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

Очаквания за декември 

С наближаването на края на годината инвеститорите все повече се фокусират върху предизвикателствата на 

2019 година в глобален план. От една страна, в сравнение с 2018 в предстоящата 2019 ще липсва еднократният 

катализатор от понижените данъци в САЩ. В същото време  митата между САЩ и Китай следва да стават все по-

осезаеми в данните, които ще бъдат публикувани през 2019, макар в голяма степен очакванията за влиянието 

им вече да е отразено в пазарните движения. От друга страна, позитивни изненади може да очакваме от 

срещата на Г20, стимулите от страна на китайското правителство за подкрепяне на икономиката, както и от 

потенциално възстановяване на растежа в Европа. И докато рисковите фактори изглеждат предвидими, 

макроикономическите показатели и бизнес активността не дават основание за промяна във фундаменталната 

стратегия на инвеститорите.  

Турбулентната среда неизбежно се отразява на всички пазарни участници, а по-високият риск, характерен за 

инвестициите в акции (76% от активите на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ са инвестирани в акции), обуславя и по-

дългосрочния инвестиционен хоризонт. Предвид фундаменталните характеристики и забележителното развитие 

на селектираните в портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ компании, мениджмънтът на фонда очаква те да 

продължат растежа си в дългосрочен план. 

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 
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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%   

Годишна 
доходност 

1.34% 10.44% -6.43% 6.69% 1.41% 

Графика 2: НСА за месец ноември 
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Графика 5: НСА за периода от  

1 април 2014 г. до 31 май 2018 г. 

Графика 4: Представяне на Компас Глобъл Трендс 
по месеци 

Графика 3: НСА за един дял за периода от  
1 април 2014 г. до 30 ноември 2018 г. 

Графика 5: НСА за периода от 
 1 април 2014 г. до 30 ноември 2018 г. 
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