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Преглед на пазара за юли 

Индекси 
   юли 

от началото 
на годината 

Компас Глобъл 
Трендс 

-1.00% 7.83% 

S&P 500 3.60% 5.34% 
Dow  4.71% 2.82% 
NASDAQ 2.15% 11.13% 
CSI 300 0.19% -12.73% 
DAX 4.06% -0.87% 
FTSE 1.46% 0.79% 
SOFIX -0.04% -6.41% 
Лихвени 
равнища 

  31 юли 
от началото на 
годината (б.т.) 

Лихви по 10-
годишни 
облигации (САЩ) 

2.96% 55.70 

Лихви по 3-
месечни бонове 
(САЩ) 

2.03% 64.20 

Лихви по 10-
годишни 
облигации 
(Германия) 

0.45% 1.80 

Пазарен сентимент 31 юли  

Bull-Bear % 28.4 – 40.8   
Put-Call   1.24 
Vix   16.09 

Суровини 31 юли 
от началото 
на годината 

Злато $1,251  -4.21% 
Суров петрол $74.15  22.72% 
Основни валути 
за фонда 

 юли 
от началото 
на годината 

EUR/USD                          -0.06% -2.61% 
USD/BGN 0.06% 2.67% 

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ с доходност от 7.83% от началото на 

годината въпреки отчетения спад през юли 

Цената на един дял от ДФ „Компас Глобъл Трендс“ беше 1.2048 лв. 

към края на юли, което е ръст от 7.83% спрямо началото на годината и 

спад от -1.0% спрямо края на юни. Въпреки понижението през 

изминалия месец доходността на фонда от началото на годината 

остава по-висока спрямо повечето основни индекси, с изключение на 

технологичния NASDAQ. Стойността на дяловете на ДФ „Компас 

Глобъл Трендс“ достигна нов връх от 1.2674 лв. през юли. 

Публикуването на финансови отчети за второто тримесечие на 

годината беше основният фокус на инвеститорите през месеца, като в 

САЩ 90% от компаниите отчетоха по-високи резултати от очакванията.  

Солиден ръст на икономиката на САЩ на фона на колебливо 

възстановяване и политическа несигурност в останалата част на света 

Щатската икономика продължава да расте солидно, подхранвана от 

потребителски разходи, като продажбите на дребно само през юни са 

нараснали с 6.6% спрямо миналата година, отчитайки най-бързия си 

ръст от 2012 г. насам. Бизнес активността също остава силна, брутният 

вътрешен продукт през второто тримесечие на годината нараства с 

4.1% на годишна база. Инфлацията достигна 2.9% ръст през юни, 

подкрепена от възприеманото за временно поскъпване на петрола. 

Предвид позитивното развитие на икономиката се увеличи и 

вероятността, с която инвеститорите очакват Федералният резерв на 

САЩ да продължи с повишаването на основния лихвен процент.  

 

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% 

 

В Европа възстановяването продължи макар и по-колебливо в сравнение с края на 2017 г. На проведеното 

заседание на Европейската централна банка през юли очаквано беше оставен без промяна основният лихвен 

процент и беше потвърдено намерението за спиране на количествените улеснения до края на годината. 

Подобрената реторика 

 

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 

 

ФОНДЪТ КЪМ 31.07.2018 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 291 693.35 
НСА на един дял:                                                                                                1.2048 
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:         10.30% 
Доходност от началото на публично предлагане (кумулативна):        20.48% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):        4.39% 
Стандартно отклонение:                                                                                  12.04% 

mailto:office@compass-invest.eu
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Подобрената реторика покрай търговските отношения между САЩ и Европа и очакванията за облекчаване на 

негативното отражение от повишаването на цената на петрола върху бизнес активността, създават 

предпоставки за потенциално по-оптимистични нагласи на инвеститорите.  

Напрежението, свързано с търговските отношения между САЩ и Китай, се увеличи допълнително през 

месеца, след разговорите относно увеличаването на списъка със стоки, облагаеми с мита. В същото време 

китайската централна банка намали размера на минималните задължителни резерви, което се очаква да 

повиши отпускането на заеми. Освен това бизнесът ще бъде допълнително стимулиран чрез фискални 

програми за намаляване на данъците и увеличаване на разходите за научна и развойна дейност.  

 

В разгара на отчетния сезон фокусът на инвеститорите е към прогнозите за следващото тримесечие 

Към края на месеца половината компании от портфейла на фонда вече публикуваха резултати. От 

публикувалите досега с най-голям положителен принос за стойността на дяловете на ДФ „Компас Глобъл 

Трендс“ се отличиха: 

• Illumina (+15.37% в лева) – компанията производител на секвенционни системи за изследване на ДНК 

публикува 31% ръст на приходите и 74% ръст на печалбата. Заедно с обявяването на постигнатите 

впечатляващи резултати мениджмънтът на компанията повиши и прогнозата си за края на годината. С 

доброто развитие на новите си продукти компанията за пореден път зарадва инвеститорите със 

способността си да реализира иновативни решения, докато запазва лидерската си позиция.  

• Wirecard (+15.35% в лева) – компанията, предлагаща широк спектър от услуги, свързани с дигитални 

разплащания, публикува предварителни данни за финансовите си показатели за второто тримесечие 

на 2018. Официалният отчет ще бъде публикуван на 16-ти август. Приходите на компанията за 

тримесечието са нараснали с 40% в сравнение със същия период миналата година. Оптимистични са 

прогнозите за достигането на поставените цели за края на годината, което се отразява позитивно и на 

очакванията на инвеститорите.  

• ICICI Bank (9.23% в лева) – най-голямата индийска банка за частно банкиране публикува добри 

резултати за изминалото тримесечие и зарадва инвеститорите с дългоочаквано преструктуриране на 

мениджърския екип на банката. Текущите резултати на компанията заедно с обновените очаквания за 

развитието на бизнеса, дадоха положителен тласък в цената на акцията през месеца.  

• Alphabet (7.96% в лева) – технологичният гигант отчете 26% ръст на приходите и 32% по-високи 

печалби в сравнение второто тримесечие на миналата година. Основни двигатели на силните 

резултати бяха приходите от мобилния сегмент и платформата за видео споделяне YouTube. 

Благодарение на доминантата роля на Alphabet при мобилното търсене компанията е смятана за 

изключително добре позиционирана да продължи растежа си. 

• Intuitive Surgical (5.50% в лева) – производителят на системата за минимално инвазивна хирургия Da 

Vinci зарадва инвеститорите с по-висок от очаквания ръст на приходите и значително подобряване на 

ефективността. Иновативният продукт на щатската компания се реализира отлично на местния пазар, 

но все повече растат продажбите и извън САЩ.  

Общото между компаниите, които отчетоха спад в цената на акциите си, след като публикуваха финансовите 

си резултати, беше наличието на незадоволителни прогнози за следващото тримесечие. Така например 

Facebook Inc., въпреки че отчете добри резултати за изминалия отчетен период, прогнозата за забавяне на 

ръста на приходите се оказа далеч от прогнозите на анализаторите и съответно разминаването се отрази в 

спад на акциите от -11.78% за месеца. Мениджмънтът на фонда се възползва от атрактивните нива, за да 

добави към текущата експозиция, следвайки стратегията за инвестиране в компании с перспективен бизнес 

модел. 
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Депозити 
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8%

Биотехнологи
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Технологии 
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40%
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22%

Облачни 
технологии и 

обемни 
данни (USD)

7%

Финанси 
(USD)

8%

USD, 70% 
(хеджирани)

EUR, 21%

BGN, 2%
USD, 7%
(нехеджирани)

Топ 5 на най-добре представилите се позиции през 
юли (в лева) 
1. Illumina Inc (2.37% от активите) 15.37% 

2. Wirecard AG (1.59% от активите) 15.35% 

3. ICICI Bank (0.76% от активите) 9.23% 

4. Alphabet Inc (5.51% от активите)  7.96% 

5. Intuitive Surgical Inc (1.04% от активите) 5.50% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции през 
юли (в лева) 
1. Puma SE (0.06% от активите) -14.77% 

2. Netflix Inc (2.08% от активите) -14.36% 

3. TAL Education Inc (2.94% от активите) -13.65% 

4. Facebook Inc (3.96% от активите) -11.78% 

5. Tencent Inc (2.51% от активите) -9.66% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Amazon Inc 7,75% 

2. Visa Inc 5.53% 

3. Alphabet Inc 5.51% 

4. Apple Inc  4.71% 

5. Facebook Inc  3.96% 

Графика 1: НСА за един дял за месец юли ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 

По подобен начин се развиха събитията и при компанията, предлагаща уроци след училище, TAL Education. 

Несъмнено секторът, в който се развива компанията има голям потенциал, а резултатите на TAL доказват 

лидерската им позиция. В същото време краткосрочни разминавания между очакванията на инвеститорите и 

резултатите, които компанията успява да реализира увеличават волатилността, но в случая не променят 

фундаменталните характеристики на бизнеса и потенциала за растеж в дългосрочен план. 

Очаквания за август 

До края на август всички компании в портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ следва да са публикували 

отчетите си за второто тримесечие на годината, като към момента прогнозите са за продължаващо наличие на 

солидни резултати. Относителният икономически растеж се очаква да бъде водещ ориентир за инвеститорите 

до края на годината, които следва да се насочат към посоката, която им носи най-висока доходност за риска, 

който поемат. Политическите въпроси и търговските отношения продължават да създават несигурност и 

следователно по-висок риск. 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 растеж в дългосрочен план.  

 

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 
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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%   

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% 7.83% 

Графика 2: НСА за месец юли 
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BGN 1,200,000

BGN 1,400,000

BGN 1,600,000

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

BGN 1,480,000

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 юли 2018 г. 

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