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Преглед на пазара за октомври 

Индекси 
  октомври 

от началото на 
годината 

Компас Глобъл 
Трендс 

-8.58% 2.39% 

S&P 500 -6.94% 1.43% 
Dow  -5.07% 1.60% 
NASDAQ -9.20% 5.83% 
CSI 300 -8.29% -21.76% 
DAX -6.53% -11.38% 
FTSE -5.09% -7.28% 
SOFIX -4.42% -11.90% 
Лихвени 
равнища 

  31 
октомври 

от началото на 
годината (б.т.) 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(САЩ) 

3.16% 75.00 

Лихви по 3-месечни 
бонове (САЩ) 

2.33% 94.20 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(Германия) 

0.39% -4.10 

Пазарен сентимент 31 октомври  

Bull-Bear % 37.9 – 34.5   
Put-Call   1.12 
Vix   21.23 

Суровини 
31 

октомври 
от началото на 

годината 
Злато $1,212  -7.20% 
Суров петрол $65.31  8.09% 
Основни 
валути за 
фонда 

 октомври 
от началото на 

годината 

EUR/USD                          -2.56% -5.72% 
USD/BGN 2.57% 6.06% 

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ с доходност от 2.39% от началото на 

годината след силно негативен месец за финансовите пазари  

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

Трендс“ беше 1.1440 лв., което е спад от -8.58% спрямо края на 

септември и ръст от 2.39% от началото на годината. За сравнение 

през октомври водещите щатски индекси също отчетоха 

значителни спадове. Широкият индекс S&P 500 отчете -6.94% спад 

през октомври, което е най-голямото му негативно месечно 

движение от септември 2011. Индустриалният Dow Jones се 

понижи с -5.07%, а технологичният индекс NASDAQ отбеляза спад 

от -9.20%, с което отчете най-слабия си месец от ноември 2008 г. 

През същия период немският DAX загуби -6.53% от стойността си, а 

азиатският CSI 300 -8.29%. 

Повишената волатилност на финансовите пазари се случи без 

конкретен катализатор при солидни корпоративни резултати и 

стабилен икономически фундамент 

Значително повишената волатилност на финансовите пазари се 

случи на фона на силни данни за икономиката и спад на 

безработицата в глобален план заедно с добри корпоративни 

резултати към третото тримесечие на годината. От публикувалите 

компании в САЩ 85% отчетоха резултати по-добри от очакванията 

на анализаторите. Въпреки това прогнозите за бъдещите печалби 

не бяха задоволителни и допринесоха за високата волатилност 

през месеца. В САЩ първоначалните оценки са за 3.5% ръст на 

брутния вътрешен продукт (БВП) на годишна база за третото 

тримесе 

 

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% 

 

тримесечие, което е по-високо от очакванията. Основният двигател на силните резултати е компонентът на 

потребителските разходи. Притеснение създава планираното увеличение на митата, с които се облагат вносните 

стоки от Китай, като се предполага наличие на презапасяване от страна на бизнеса преди покачването.  

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 

 

ФОНДЪТ КЪМ 31.10.2018 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 307 450.66 
НСА на един дял:                                                                                                1.1440 
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:           1.37% 
Доходност от началото на публично предлагане (кумулативна):        14.40% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):        2.98% 
Стандартно отклонение:                                                                                  13.71% 

mailto:office@compass-invest.eu
http://www.compass-invest.eu/
http://eepurl.com/dxtpU9
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Компаниите, които вече публикуваха резултати за третото тримесечие, представиха по-слаби прогнози за края 

на годината и допълнително подхраниха волатилността на финансовите пазари. 

В Европа макроикономическите данни допълнително разочароваха през октомври, след отчетения по-нисък от 

очаквания ръст на БВП за третото тримесечие на годината. Реализираният растеж от 0.2% на БВП на тримесечна 

база е най-слабият от 2014 година. Политическите въпроси, свързани с бюджета в Италия, Brexit и плановете за 

оттегляне на Ангела Меркел бяха също сред факторите, които повлияха на несигурността на финансовите пазари 

в Европа. Индексът мениджърските поръчки (PMI) беше по-слаб от очакванията, като компонентът свързан с 

износа отчете драстичен спад тази година. Това събуди съмнения у инвеститорите, че напрежението в 

търговските отношения между САЩ и Китай се отразяват и на активността в Европа.  

Макар да се смята, че задълбочаването на конфликта между САЩ и Китай вече в голяма степен е отразено в 

пазарните движения, през последното тримесечие отчетеният ръст на БВП в Китай от 6.5% на годишна база не 

отговори в пълна степен на очакванията. В същото време ефектът от митата е неутрализиран в известна степен 

от понижаването на стойността на китайската валута спрямо щатския долар. В стремежа си да предотврати 

значително забавяне на растежа китайското правителство стартира мерки за стимулиране на местната 

икономика, а Китайската народна банка допълнително намали през октомври съотношението на 

задължителните резерви, за да стимулира кредитирането.  

 

В разгара на отчетния сезон дори при повишена волатилност на финансовите пазари добрите резултати бяха 

възнаградени 

С най-голям положителен принос към стойността на активите на фонда бяха компаниите, които публикуваха 

резултати за третото тримесечие на годината през октомври. Сред тях се наредиха съответно: 

 TAL Education Group (+15.29% в лева) – китайската компания, предлагаща уроци за деца след часовете в 

училище, отчете 53% ръст на приходите, а броят на записаните ученици се удвои спрямо същия период 

миналата година. Бордът на директорите гласува програма за дистрибутиране на доход към 

инвеститорите чрез обратно изкупуване на акции в размер на 100 млн. щатски долара. Иновативните 

решения на TAL Education с обучения в малки групи ученици и онлайн уроци заедно с добрите финансови 

резултати създават солидна основа за продължаване на растежа и в дългосрочен план.  

 ICICI Bank (+14.33% в лева) – индийската банка представи подобрение на качеството на портфейла си от 

заеми и депозити, което се възприе позитивно от инвеститорите. Спрямо същия период миналата година 

отчетът показа 9.2% ръст в нетния лихвен доход, 17% по-високи приходи от такси при солидна капиталова 

позиция. Перспективите пред развитието на банковия сектор в Индия остават позитивни, а водещата 

позиция на ICICI я прави добре позиционирана да награди своите инвеститори. 

 American Tower Corp. (+9.68% в лева) – най-големият собственик на телекомуникационни кули в САЩ 

отчете по-високи от очакванията приходи благодарение на по-висок ръст в САЩ и Латинска Америка. 

Нарастващите приходи на компанията са в основна степен задвижвани от инвестициите на 

телекомуникационните компании, които целят да отговорят на все по-голямото търсене и използване на 

повече информация и видео съдържание. Заедно с текущия отчет мениджмънтът на компанията 

представи и повишена прогноза за края на годината, което зарадва инвеститорите и се отрази в ръст на 

цената на акциите.  

Въпреки че представи впечатляващ отчет, компанията, предлагаща услуги за дигитални разплащания PayPal, 

приключи месеца със спад в цената на акциите. Този развой на събитията е типичен пример за негативно 

влияние на геополитическата обстановка върху иначе добри бизнеси и качествени компании. Публикуването на 

отчета утвърди силния фундамент и конкурентната позиция на PayPal, което заедно с потенциала на индустрията, 

в която оперира, дава основание да очакваме позитивно развитие в дългосрочен план. 
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Парични 
средства 

(BGN)
5%

Парични 
средства 

(EUR)
0.02% Парични 

средства (USD)
10%

Депозити 
(EUR)

8%

Биотехнологи
и (USD)

6%

Технологии 
(USD)
39%

Начин на 
живот (USD)

16%

Облачни 
технологии и 

обемни 
данни (USD)

8%

Финанси 
(USD)

8%

USD, 70% 
(хеджирани)

EUR, 21%

BGN, 5%
USD, 7%
(нехеджирани)

Топ 5 на най-добре представилите се позиции през 
октомври (в лева) 
1. TAL Education Group (2.75% от активите) 15.29% 

2. ICICI Bank (0.84% от активите) 14.33% 

3. American Tower Corp  (1.46% от активите) 9.68% 

4. Apple Inc (3.27% от активите)  -0.84% 

5. PayPal Holdings (0.91% от активите) -1.97% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции през 
октомври (в лева) 
1. Square Inc (1.20% от активите) -24.12% 

2. Nvidia Corp (1.25% от активите) -23.27% 

3. Fevertree (2.02% от активите) -23.05% 

4. Electronic Arts Inc (1.97% от активите) -22.77% 

5. ASML Holding (0.97% от активите) -19.73% 

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

2. Amazon Inc 3.98% 

3. Fortinet Inc 3.64% 

4. Alphabet Inc  3.60% 

5. Facebook Inc  3.59% 

Графика 1: НСА за един дял за месец октомври ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

Очаквания за ноември 

До края на ноември се очаква по-голямата част от компаниите в портфейла на  ДФ „Компас Глобъл Трендс“ вече 

да са публикували резултатите си за третото тримесечие на годината. Насочвайки погледи към края на годината 

и очакванията за 2019 г., инвеститорите отдават все по-голяма тежест на влиянието на задълбочаването на 

търговските конфликти върху корпоративните резултати. Сред най-очакваните събития през ноември са 

междинните избори в САЩ, на фона на множество политически въпроси и в останалата част на света. Макар да 

са налице рискови фактори в глобален план, макроикономическите показатели и бизнес активността не дават 

основание за промяна във фундаменталната стратегия на инвеститорите, и съответно след краткосрочните 

негативни колебания на финансовите пазари можем да очакваме възстановяване в средносрочен план.    

 

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 
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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%   

Декември -0.60% -2.18% -0.06% -0.25%   
Годишна 

доходност 
1.34% 10.44% -6.43% 6.69% 2.39% 

Графика 2: НСА за месец октомври 
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BGN 1 200 000

BGN 1 400 000

BGN 1 600 000

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 4: Представяне на Компас Глобъл Трендс 
по месеци 

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

Графика 5: НСА за периода от 
 1 април 2014 г. до 31 октомври 2018 г. 
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