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Преглед на пазара за септември 

Индекси    
септември 

от началото на 
годината 

Компас Глобъл 
Трендс 

-0.17% 12.00% 

S&P 500 0.43% 8.99% 
Dow  1.90% 7.04% 
NASDAQ -0.78% 16.56% 
CSI 300 3.13% -14.69% 
DAX -0.95% -5.19% 
FTSE 1.05% -2.31% 
SOFIX -1.18% -7.83% 
Лихвени 
равнища 

  30 
септември 

от началото на 
годината (б.т.) 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(САЩ) 

3.07% 66.40 

Лихви по 3-месечни 
бонове (САЩ) 

2.20% 81.30 

Лихви по 10-
годишни облигации 
(Германия) 

0.47% 4.50 

Пазарен сентимент 30 септември  

Bull-Bear % 36.2 – 31.1   
Put-Call   1.06 
Vix   12.12 

Суровини 
30 

септември 
от началото на 

годината 
Злато $1,182  -9.49% 
Суров петрол $73.49  21.63% 
Основни 
валути за 
фонда 

 
септември 

от началото на 
годината 

EUR/USD                          0.03% -3.28% 
USD/BGN -0.01% 3.40% 

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ остана лидер по доходност сред 

фондовете в България, инвестиращи в акции, въпреки лекия спад 

през септември  

Цената на един дял от фонда беше 1.2514 лв. към края месеца, 

отчитайки слабо понижение от -0.17% спрямо август.  С ръст на 

дяловете от 12% от началото на годината ДФ „Компас Глобъл 

Трендс“ продължава да бъде на първо място по доходност в 

България измежду фондовете, инвестиращи в акции. През 

септември глобалните финансови пазари записаха разнопосочни 

движения. Широкият щатски индекс S&P 500 отчете 0.43% ръст 

през месеца, индустриалният Dow Jones се повиши с 1.9%, а 

технологичният индекс NASDAQ отбеляза спад от -0.78%. През 

същия период немският DAX отбеляза спад от -0.95%, докато 

азиатския CSI 300 се повиши с 3.13%. 

Преди началото на отчетния сезон всички погледи са насочени 

към търговския конфликт между САЩ и Китай  

В месеца след края на отчетния сезон за второто тримесечие на 

годината и преди началото на публикуването на отчети за третото 

тримесечие, вниманието на инвеститорите беше в основна степен 

задвижвано от  геополитически събития. 

Щатската икономика остава ясен лидер що се отнася до 

икономическия растеж в глобален план. Това се потвърди и от 

последните данни за пазара на труда с нива на безработицата в 

САЩ на рекордно ниски нива. През септември индексът на  

доверието на потребителите достигна най-високи нива от 2000 г. 

насам, а 

 

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% 

 

насам, а растежът на заплатите е на най-високо ниво от 2009 г. досега. С отбелязването на десета поредна 

година на експанзия на щатската икономика, инвеститорите започват да се питат колко и с какви темпове може 

да продължи тази фаза на икономическия цикъл. 

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 

 

ФОНДЪТ КЪМ 30.09.2018 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 360 253.84 
НСА на един дял:                                                                                                1.2514 
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:         13.99% 
Доходност от началото на публично предлагане (кумулативна):        25.14% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):        5.11% 
Стандартно отклонение:                                                                                  12.39% 
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Паралелно с доброто развитие на икономиката Федералният резерв (ФЕД) на САЩ обяви очакваното 

покачване на лихвите с 25 б.п., сигнализирайки още едно покачване през декември, трикратно повишаване 

на лихвите през 2019 и еднократно през 2020.   

И докато щатската икономика бумти, обтегнатите отношения между САЩ и основните им търговски партньори 

създават рискове за икономическите процеси в глобален план. През септември американският президент 

Доналд Тръмп обяви нова порция тарифи върху вноса от Китай този път на стойност 200 млрд. щатски долара, 

засягайки по-голям дял потребителски стоки. Заедно с предишните 50 млрд. щ. д. вече половината от 

вносните китайски стоки са с наложени мита. Първоначалната ставка от 10% върху вноса от Китай следва да 

бъде увеличена до 25% до края на годината. Ходът на преговорите и отражението на задълбочаващия се 

търговски конфликт върху глобалните икономически процеси ще определят в голяма степен очакванията на 

инвеститорите в средносрочен план. 

За да неутрализира негативните ефекти от влошените отношения със САЩ, китайското правителство стартира 

инфраструктурни проекти, инициира политики за стимулиране на вътрешното потребление и диверсифицира 

пазарите си за износ с нови търговски партньори.  

Търговският конфликт между САЩ и Китай създават предизвикателства и за развиващите се пазари. Затягането 

на щатската монетарна политика и забавянето на растежа на кредитирането в Китай допълнително утежняват 

ситуацията в развиващите се икономики, разчитащи на търсене и финансиране от САЩ и Китай. 

В Европа икономическият цикъл не е в толкова напреднала фаза в сравнение със САЩ. Безработицата е все 

още далеч от исторически най-ниските си нива, а Европейската централна банка (ЕЦБ) няма намерение да 

покачва основния лихвен процент поне до лятото на 2019 г. На заседанието през септември председателят на 

ЕЦБ Марио Драги изказа увереност в способността на икономиката на еврозоната да достигне целевите нива 

на инфлация по устойчив начин. Във фокуса на събитията в Европа до средата на октомври ще бъдат 

дискусиите относно формирането на бюджета на ЕС, като дотогава всички страни от еврозоната следва да са 

представили бюджетните си планове.  

 

 Очаквания за октомври 

През октомври стартира отчетният сезон за компаниите в портфейла на  ДФ „Компас Глобъл Трендс“. Освен 

резултатите, постигнати за деветте месеца на 2018 г., инвеститорите ще очакват с особено внимание и 

прогнозите за края на годината.  Неяснотите около задълбочаването на търговските конфликти и отражението 

им върху икономическите процеси и корпоративните резултати допълват несигурността, свързана с фазата на 

икономическия цикъл. Макар да не изключва възможността за краткосрочни колебания, мениджмънтът на 

фонда очаква селектираните компании в портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ да продължат да се 

представят по-добре от средното за пазара, демонстрирайки потенциала си за растеж в дългосрочен план. 
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BGN 1.1900

BGN 1.2100

BGN 1.2300

BGN 1.2500

BGN 1.2700

 
 
 

 
 

 

 

      

 

 

 

Парични 
средства 

(BGN)
3%

Парични 
средства 

(EUR)
4%

Парични 
средства (USD)

10%

Депозити 
(EUR)

8%

Биотехнологи
и (USD)

5%

Технологии 
(USD)
34%

Начин на 
живот (USD)

18%

Облачни 
технологии и 

обемни 
данни (USD)

9%

Финанси 
(USD)

9%

USD, 66% 
(хеджирани)

EUR, 20%

BGN, 2%
USD, 14%
(нехеджирани)

Топ 5 на най-добре представилите се позиции през 
септември (в лева) 
1. Broadcom Inc (0.62% от активите) 13.32% 

2. Square Inc (3.81% от активите) 12.42% 

3. Fortinet Inc  (1.84% от активите) 10.87% 

4. Electronic Arts Inc (3.19% от активите)  6.93% 

5. Salesforce.com Inc (1.56% от активите) 4.83% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции през 
септември (в лева) 
1. JD.com Inc (0.71% от активите) -16.11% 

2. TAL Education Inc (0.80% от активите) -12.58% 

3. ICICI Bank LTD (0.58% от активите) -11.27% 

4. Logitech Inc (2.89% от активите) -10.10% 

5. Facebook  Inc (3.90% от активите) -8.60% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Visa Inc 5.86% 

2. Amazon Inc 4.22% 

3. Fortinet Inc 4.20% 

4. Alphabet Inc  3.74% 

5. Facebook Inc  3.65% 

Графика 2: НСА за месец септември 

Графика 1: НСА за един дял за месец септември 

BGN 1,280,000

BGN 1,320,000

BGN 1,360,000

BGN 1,400,000

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

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 30 септември 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%  -0.54% 

Март   2.15% 0.23% 0.62%  -2.89% 

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%   

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% 12.00% 

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 30 септември 2018 г. 
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