
 
 

София 1000, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.2, тел. 02-4219517,  
02-4219518; e-mail: office@compass-invest.eu;  
web: www.compass-invest.eu 

1 

 

ДФ ”КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС” 
ISIN: BG9000001149; ЕИК 176654904  

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 

31 август 2018 

Ако желаете да получавате месечния бюлетин на 

 ДФ "Компас Глобъл Трендс", моля натиснете ТУК 

Ако желаете да получавате месечния бюлетин на 

ДФ "Компас Глобъл Трендс", моля натиснете ТУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед на пазара за август 

Индекси    
август 

от началото 
на годината 

Компас Глобъл 
Трендс 

4.04% 12.19% 

S&P 500 3.03% 8.52% 
Dow  2.16% 5.04% 
NASDAQ 5.71% 17.47% 
CSI 300 -5.21% -17.28% 
DAX -3.45% -4.29% 
FTSE -4.08% -3.32% 
SOFIX -0.35% -6.73% 
Лихвени 
равнища 

  31 
август 

от началото на 
годината (б.т.) 

Лихви по 10-
годишни 
облигации (САЩ) 

2.86% 45.50 

Лихви по 3-
месечни бонове 
(САЩ) 

2.10% 71.30 

Лихви по 10-
годишни 
облигации 
(Германия) 

0.33% -9.60 

Пазарен сентимент 31 август  

Bull-Bear % 43.5 – 24.4   
Put-Call   1.03 
Vix   12.86 

Суровини 31 август 
от началото 
на годината 

Злато $1,200  -8.11% 
Суров петрол $69.8  15.52% 
Основни валути 
за фонда 

 август 
от началото 
на годината 

EUR/USD                          -0.77% -3.31% 
USD/BGN 0.75% 3.40% 

Ръст от 4.04% на цената на един дял от ДФ „Компас Глобъл Трендс“ 

беше отчетен през август 

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с ръст от 4.04% при 

цена на един дял от 1.2535 лв., продължавайки да бъде на първо 

място по доходност в България измежду фондовете, инвестиращи в 

акции. Към края на август 83% от доларовите активи на фонда са 

хеджирани, при което валутните разлики се минимизират и съответно 

представянето на фонда се дължи в основна степен на поскъпването 

на акциите на селектираните в портфейла компании.  През месеца 

повечето водещи индекси в глобален план отчетоха спад, с 

изключение на САЩ, където силните макроикономически данни 

създадоха позитивен сентимент на финансовите пазари.   

Добрите данни за икономиката на фона на геополитически рискове 

поддържаха волатилността на финансовите пазари и през август  

Солидният ръст на щатската икономика продължи и през второто 

тримесечие на годината, подкрепен от вътрешното потребление при 

силен пазар на труда. Безработицата в САЩ (измерена чрез широкия 

показател U6) падна до най-ниското си ниво от 2001г. насам с умерен 

ръст на заплатите. През август Федералният резерв на САЩ (ФЕД) 

остави паричната политика без промяна след двукратното 

повишаване на основния лихвен процент от началото на годината 

досега. Развитието на икономиката дава основание покачването на 

лихвите да продължи, което беше потвърдено, както от доклада от 

последното заседание на ФЕД, така и от речта на председателя на 

ФЕД Джером Пауъл на симпозиума в Джаксън Хол.  

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% 

 

През август макроикономическата обстановка в Европа показа стабилизиране. Ревизираните данни за растежа 

на БВП бяха коригирани нагоре, а показателите за нагласите на бизнеса (Ifo, PMI) изненадаха позитивно с 

подобрение спрямо предходния месец.  

 

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 

 

ФОНДЪТ КЪМ 31.08.2018 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 352 669.45 
НСА на един дял:                                                                                                1.2535 
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:         13.67% 
Доходност от началото на публично предлагане (кумулативна):        25.35% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):        5.25% 
Стандартно отклонение:                                                                                  12.15% 
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Общата инфлация (headline inflation) отчете 2.0% ръст, а базовата (core inflation) – 1.0%, което спрямо таргетите 

на Европейската централна банка (ЕЦБ), предполага задържане лихвите без промяна поне до септември 

2019г. Вниманието към следващото заседание на ЕЦБ е насочено към прогнозите за икономическите данни в 

контекста на промените в макроикономическата обстановка и търговските отношения. 

В същото време политическото напрежение продължава да създава несигурност у инвеститорите. Търговските 

отношения между САЩ и Китай, междинните избори в САЩ през ноември, преговорите покрай Brexit и 

въпросите около плановете за бюджета на новото италианско правителство са само част от геополитическите 

теми, които създават волатилност на финансовите пазари, на фона на стабилен икономически фундамент. 

Позитивното представяне на фонда – резултат от впечатляващото представяне на компаниите в портфейла 

на ДФ „Компас Глобъл Трендс“  

Отчетените резултати за второто тримесечие на годината на компаниите от широкия щатски индекс S&P 500 са 

най-силните от 2010г. насам. Маржовете на печалба достигнаха рекордни нива, подкрепени от данъчната 

реформа. Сред публикувалите през август компании в портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ с най-голям 

принос за поскъпването на дяловете на фонда през месеца бяха: 

• Square (+38.11% в лева) – компанията предоставя софтуер и хардуер, позволяващи приемане на 

дигитални разплащания, както и анализиране на свързаната с тях информация. За пореден път Square 

представи ускорен ръст на приходите, достигайки 60% спрямо миналата година при 51% ръст 

миналото тримесечие. Мениджмънтът на компанията разширява бизнеса към разнообразни клиенти, 

а успехът в новите начинания се отразява в повишаване на прогнозата за очаквания ръст на приходите 

към края на годината. 

• Fortinet (+34.11% в лева) – американската компания, предлагаща продукти и услуги за мрежова 

сигурност, отчете 21% ръст на приходите спрямо същия период миналата година, изпреварвайки 

очакванията на анализаторите. Способността на Fortinet непрекъснато да подобрява продуктите си 

така, че да отговарят в максимална степен на нуждите на клиентите, им позволява да продължават да 

разрастват пазарния си дял и да постигат растеж по-висок от средния за сектора.  

• Wirecard (+20.65% в лева) – немската компания, оперираща в сферата на дигиталните разплащания, 

публикува официалните си отчети за второто тримесечие на 2018. С ръста на цените на акциите си, 

подхранен от впечатляващи резултати, Wirecard изпревари по пазарна капитализация най-голямата 

досега публична финансова компания в Германия Deutsche Bank. Разрастването на дигиталните 

разплащания и лидерската позиция на Wirecard, създават очаквания за продължаващо блестящо 

развитие и в дългосрочен план. 

• NVIDIA (+15.47% в лева) – технологичната компания, производител на графични процесори, зарадва 

инвеститорите освен със солиден ръст на приходите и печалбата за второто тримесечие на годината и 

с представянето на новите видеокарти с архитектура Turing. Производителността на новите видеокарти 

ги прави първите в света, които позволяват обработката на големи количества информация в реално 

време. 

Очаквания за септември 

Предвид, че отчетният сезон за второто тримесечие на годината приключи, до началото на следващия отчетен 

сезон вниманието на инвеститорите ще бъде в основна степен привлечено от предстоящите геополитически 

събития. От една страна, политическата несигурност повишава волатилността на финансовите пазари в 

краткосрочен план, но от друга, може да се разглежда като добър момент за добавяне на позиции към 

качествени бизнеси на атрактивни нива. В контекста на портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ 

мениджмънтът на фонда очаква селектираните компании да продължат да се представят по-добре от 

средното за пазара благодарение на конкурентните им предимства и потенциала им за продължаващ растеж 

в дългосрочен план.  
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Топ 5 на най-добре представилите се позиции през 
август (в лева) 
1. Square Inc (1.36% от активите) 38.11% 

2. Fortinet Inc (3.81% от активите) 34.11% 

3. Wire Card  (1.84% от активите) 20.65% 

4. Apple Inc (3.19% от активите)  20.50% 

5. NVIDIA Inc (1.56% от активите) 15.47% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции през 
август (в лева) 
1. YY Inc (0.71% от активите) -17.42% 

2. Autohome Inc (0.80% от активите) -13.99% 

3. JD.com Inc (0.58% от активите) -12.08% 

4. Electronic Arts Inc (2.30% от активите) -11.27% 

5. Baidu Inc (2.89% от активите) -7.71% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Visa Inc 5.73% 

2. Amazon Inc 4.24% 

3. Facebook Inc 3.90% 

4. Alphabet Inc  3.82% 

5. Fortinet Inc  3.81% 

Графика 2: НСА за месец август 

Графика 1: НСА за един дял за месец август 

BGN 1,240,000
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BGN 1,360,000

BGN 1,400,000

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 

 

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 

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 август 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%   

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% 12.19% 
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Графика 4: Представяне на Компас Глобъл Трендс 
по месеци 

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

mailto:office@compass-invest.eu
http://www.compass-invest.eu/
http://eepurl.com/dxtpU9
http://eepurl.com/dxtpU9
http://www.compass-invest.eu/

