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Преглед на пазара за април 

Индекси 
   април 

от началото 
на годината 

Компас Глобъл 
Трендс 

1.40% 2.85% 

S&P 500 0.27% -0.96% 
Dow  0.25% -2.25% 
NASDAQ 0.04% 2.36% 
CSI 300 -3.63% -6.80% 
DAX 4.26% -2.37% 
FTSE 6.42% -2.32% 
SOFIX 1.38% -2.85% 
Лихвени 
равнища 

  30 април 
от началото 
на годината 

Лихви по 10-
годишни 
облигации (САЩ) 

2.96% 23.12% 

Лихви по 3-
месечни бонове 
(САЩ) 

1.88% 34.80% 

Лихви по 10-
годишни 
облигации 
(Германия) 

0.56% 31.38% 

Пазарен сентимент 30 април  

Bull-Bear % 36.9 – 25.6   
Put-Call   0.92 
Vix   15.93 

Суровини 30 април 
от началото 
на годината 

Злато $1,320  1.07% 
Суров петрол $68.53  13.42% 
Основни валути 
за фонда 

30    
април 

от началото 
на годината 

EUR/USD                          -1.96% 0.70% 
USD/BGN 2.00% -0.68% 

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ изпревари по доходност водещите 

световни индекси от началото на 2018 г. досега 

Към края на април стойността на един дял от ДФ „Компас Глобъл 

Трендс“ беше 1.1491 лв., което е ръст от 1.40% спрямо края на март.  

Стойността на дяловете се повиши с 2.85% от началото на годината, 

изпреварвайки по доходност водещите световни индекси. На фона 

на повишената волатилност на фондовите пазари и през април 

щатските индекси приключиха месеца с лек ръст, като само 

технологичният NASDAQ е на положителна територия от началото на 

годината досега. В Европа немският DAX и лондонският FTSE 

отчетоха възстановяване през изминалия месец, оставайки под 

нивата от началото на годината. Април бележи спад в стойността на 

еврото спрямо щатския долар спрямо предходния месец, което в 

контекста на връзката на валутната двойка с лихвения диференциал 

между САЩ и еврозоната засилва несигурността в инвеститорите за 

движенията на EUR/USD до края на годината. 

Продължаваща противоположна посока на паричната политика в 

САЩ спрямо еврозоната  

В глобален план синхронът в икономическото възстановяване беше 

леко нарушен заради слабо забавяне на растежа в еврозоната. 

Въпреки негативното влияние на временни фактори, пазарът на 

труда в еврозоната продължава да се подобрява, пример за което е 

спадът на коефициента на безработица до 8.5%, което пък от своя 

страна подпомага растежа на потреблението. Все още обаче 

инфлацията остава далеч от целевите нива на Европейската 

централна  

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% 

 

централна банка (ЕЦБ), която се очаква да продължи с изкупуването на активи поне до септември. На 

заседанието проведено през април председателят на ЕЦБ Марио Драги заяви, че все е рано да даде по-

конкретни насоки за промяна в паричната политика за напред.  

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 

 

ФОНДЪТ КЪМ 30.04.2018 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 324 782.54 
НСА на един дял:                                                                                                1.1491 
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:          4.18% 
Доходност от началото на публично предлагане (кумулативна):       14.91% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):       3.46% 
Стандартно отклонение:                                                                                 11.90% 

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


 
 

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

2 

 

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

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 

30 април 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За разлика от еврозоната в САЩ наблюдаваме постепенно засилване на инфлацията, което обосновава 

очакванията за продължаващо затягане на паричната политика на Федералния резерв (ФЕД). Макар на 

следващото заседание на ФЕД през май да не се очаква промяна в паричната политика, прогнозите до края 

на годината са за още две покачвания на лихвите, като по този начин лихвеният диференциал между САЩ и 

еврозоната допълнително ще се разшири. 

 

Силно начало за отчетния сезон в САЩ и Европа се отрази положително и на представянето на 

портфолиото на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ 

Близо една трета от компаниите, участващи в широкия щатски индекс S&P 500 вече публикуваха резултати 

за началото на 2018 г. По-голямата част от тях изненадаха с резултати по-високи от очакванията на 

анализаторите в голяма степен благодарение на положителното влияние на данъчната реформа в САЩ. В 

Европа макар отчетният сезон да започна сравнително по-късно, от публикувалите досега компании 

наблюдаваме солидни резултати.  

Въпреки разсейващото влияние на политически събития през месеца, инвеститорите бяха възнаградени от 

добри резултати на компаниите за първото тримесечие на годината. С най-голям положителен принос за 

поскъпването на портфолиото от акции на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ през април се отличиха:  

 Kering SA (+23.35% в лева) – продължавайки поредицата от добри резултати, френската група 

реализира забележителен ръст от 27% на приходите през първото тримесечие на 2018 г. спрямо 

година по-рано. Kering обединява под управлението си множество луксозни брандове, опериращи 

основно в модния бизнес. Най-голям принос в резултатите на Kering има Gucci с ръст от 49% на 

годишна база, следван от Saint Laurent с 12% ръст и силно представяне на останалите брандове с 31% 

ръст на годишна база. Продължаващият позитивен импулс и благоприятното позициониране на 

брандовете в портфолиото на Kering създават стабилна основа компанията да продължи да се 

представя по-добре от конкурентите си за напред. 

 Autohome Inc. (+15.78% в лева) – китайската платформа за онлайн продажби на автомобили 

публикува официалните си годишни отчети през април. Предварителни данни за успешната година на 

компанията станаха ясни още в началото на март, но официалното публикуване на отчетите даде 

допълнителен тласък в поскъпването на акциите на Autohome. Положителното влияние на 

стратегическата промяна в бизнес модела на компанията продължава да се възнаграждава от 

инвеститорите, което е сред най-важните показатели за правилната посока на успешното развитие. 

 Wirecard AG (+15.57% в лева) – базираната в Германия компания, предоставяща услуги за обработка 

на дигитални разплащания, публикува предварителни данни за първото тримесечие на 2018 година. 

Мениджмънтът на компанията обяви ръст на приходите от 52% на годишна база и 38% ръст на 

оперативната печалба. След като приключи 2017 година с 45% ръст на приходите, впечатляващият 

засилен ръст на бизнеса се очаква да продължи и през 2018 година. Публикуваните предварителни 

данни създават допълнителна увереност сред инвеститорите в очакване на позитивни новини и от 

официалния отчет през май.  

 Baidu Inc. (+14.67% в лева) – аналогът на Google в Китай изненада инвеститорите с по-висок от 

очакванията ръст на приходите за първото тримесечие, достигайки 31% на годишна база. 

Подобряване на ефективността допринесе и за двойно нарастване на оперативната печалба. 

Добрите новини са резултат от успешното справяне с регулациите от 2016 година, които имаха 

временен негативен ефект върху финансовите показатели на компанията. Прогнозите за следващото 

тримесечие допълват очакванията за възвръщане на позитивния тренд в резултатите на Baidu.   

 Strauman Holding (+10.76% в лева) – швейцарската компания, оперираща в сферата на 

реконструктивната стоматология, представи 22% ръст на приходите за първото тримесечие, което 

бързо се отрази в повишаване на оценките на Strauman от водещите инвестиционни банки. Strauman 

е глобален лидер в разработката и производството на импланти и ортодонтски корективни средства, 

като продължава да разширява пазарния си дял в нови географски сегменти.    
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Топ 5 на най-добре представилите се позиции 
през  април (в лева) 
1. Kering Inc (1.31% от активите) 23.35% 

2. Autohome Inc (0.93% от активите) 15.78% 

3. Wirecard Inc (1.09% от активите) 15.57% 

4. Baidu Inc  (2.32% от активите)  14.67% 

5. Straumann Holding (0.92% от активите) 10.76% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции 
през април (в лева) 
1. JD.com Inc (0.67% от активите) -8.02% 

2. YY Inc (0.88% от активите) -6.54% 

3. Tencent Inc (2.57% от активите) -5.96% 

4. American Tower Corp (1.18% от активите) -4.30% 

5. Square Inc  (0.71% от активите) -3.78% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Amazon Inc 6.48% 

2. Visa Inc 4.87% 

3. Alphabet Inc 4.34% 

4. Apple Inc  3.88% 

5. Monster Beverage Corp 3.23% 

Графика 1: НСА за един дял за месец април ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 

Очаквания за май 

Към края на април близо една трета от компаниите в портфолиото на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ 

публикуваха резултати за първото тримесечие на годината, като се очаква всички останали да представят 

финансовите си резултати до края на май. Селектираните в портфейла компании се очаква да продължат да се 

представят по-добре спрямо пазара благодарение на уникалните им конкурентни предимства и потенциала 

им за растеж в дългосрочен план, потвърдени и от оптимистичните прогнози на водещите инвестиционни 

банки.  
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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 пълният 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%   

Юни 2.70% -0.40% -1.35% -1.73%   

Юли -0.06% 1.62% 2.55% 1.23%   

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% 2.85% 

Графика 2: НСА за месец април 
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Графика 3: НСА за един дял за периода от  
1 април 2014 г. до 30 април 2018 г. 
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Графика 5: НСА за периода от  
1 април 2014 г. до 30 април 2018 г. 

Графика 4: Представяне на Компас Глобъл 
Трендс по месеци 
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