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Преглед на пазара за март 

Индекси 
    март 

от началото 
на годината 

Компас Глобъл 
Трендс 

-2.89% 1.42% 

S&P 500 -2.69% -1.22% 
Dow  -3.70% -2.49% 
NASDAQ -2.88% 2.32% 
CSI 300 -3.11% -3.28% 
DAX -2.73% -6.35% 
FTSE -2.42% -8.21% 
SOFIX -5.43% -4.17% 
Лихвени 
равнища 

  31 март 
от началото 
на годината 

Лихви по 10-
годишни 
облигации (САЩ) 

2.74% 13.97% 

Лихви по 3-
месечни бонове 
(САЩ) 

1.72% 23.29% 

Лихви по 10-
годишни 
облигации 
(Германия) 

0.49% 15.69% 

Пазарен сентимент 31 март  

Bull-Bear % 31.9 –  35.3   
Put-Call   0.95 
Vix   19.97 

Суровини 31 март 
от началото 
на годината 

Злато $1,323  1.26% 
Суров петрол $64.94  7.48% 
Основни валути 
за фонда 

31    
март 

от началото 
на годината 

EUR/USD                          1.06% 2.71% 
USD/BGN -1.04% -2.63% 

Доходността на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ остава на 

положителна територия от началото на годината и през март, 

изпреварвайки голяма част от водещите световни индекси 

Цената на един дял на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ беше 1.1332 лв. 

към края на март, което е спад от -2.89% спрямо февруари и ръст от 

1.42% спрямо началото на годината. За сравнение водещите щатски 

индекси също приключиха месеца с понижение, като единствено 

технологичният NASDAQ остана на положителна територия спрямо 

началото на годината. На фона на повишената волатилност на 

фондовите пазари през месеца цената на един дял на ДФ „Компас 

Глобъл Трендс“ отбеляза нов исторически връх от 1.1996 лв.  

Несигурността относно глобалните търговски отношения държа 

вниманието на инвеститорите през изминалия месец при стабилен 

макроикономически фундамент и предвидима парична политика  

Въпреки рисковете, свързани с потенциалните ефекти от търговските 

спорове между САЩ и Китай, икономическият растеж остана 

солиден и в САЩ и в еврозоната. Добрите данни за икономиката 

дават основа за продължаващо плавно затягане на паричната 

политика на Федералният резерв на САЩ (ФЕД) и намаляване на 

стимулите от Европейската централна банка (ЕЦБ).  

На проведеното през изминалия месец заседание председателят на 

ФЕД Джером Пауъл обяви повишаване на основния лихвен процент 

с 0.25% и увеличаване на броя планирани покачвания на лихвите 

през 2019.   

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% 

 

ФОНДЪТ КЪМ 31.03.2018 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 303 246.59 
НСА на един дял:                                                                                                1.1332 
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:          4.03% 
Доходност от началото на публично предлагане (кумулативна):       13.32% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):       3.18% 
Стандартно отклонение:                                                                                  11.95% 

Намеренията за по-бърз темп на затягане на паричната политика в САЩ е знак за увереността на ФЕД, че 

икономиката се развива добре и може да функционира нормално и при по-високи лихви.  

 

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 
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ЕЦБ остави очаквано паричната си политика без промяна, запази прогнозата си за инфлацията през 2018, но 

понижи очакванията си за темп на инфлацията през 2019. От изказването на председателя на ЕЦБ Марио 

Драги стана ясно, че не следва да бъдат увеличавани покупките на активите от страна на централната банка 

след септември 2018. Ключов въпрос, който остава, е кога ЕЦБ планира да сложи край на изкупуването на 

активи. 

 

През март приключи поредният силен отчетен сезон за компаниите в портфолиото на ДФ „Компас Глобъл 

Трендс“    

Освен че всички компании в портфолиото на фонда отбелязаха ръст на приходите през 2017 спрямо 2016, 

повече от половината от тях приключиха годината със засилен ръст на приходите в сравнение с миналата 

година. В рамките на последния отчетен сезон мениджмънтът на фонда се възползва от повишената 

волатилност на финансовите пазари, за да инициира позиции към 5 нови компании, отговарящи на 

критериите на фонда и с потенциал за развитие в дългосрочен план.   

Сред компаниите с най-голям положителен принос за резултатите на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ през март 

се отличиха:  

 Autohome Inc. (+8.93% в лева) – китайската платформа за онлайн продажба на автомобили публикува 

33.7% ръст на приходите и 63% ръст на печалбата през 2017 спрямо 2016. Силното представяне е 

резултат от успешното преминаване към нов бизнес модел – компанията вече оперира само като 

посредник за продажбата на автомобили, с което значително намалява разходите си. Позитивното 

развитие на Autohome се отразява и в повишаване на оценките и очакванията на инвестиционните 

банки, което допълнително засилва оптимизма на инвеститорите за бъдещите резултати на 

компанията.  

 Fevertree PLC (+7.12% в лева) – британската компания производител на газирани напитки зарадва 

инвеститорите с 66% ръст на приходите за 2017 година. Компанията е позиционирана в премийния 

продуктов сегмент и е лидер в Обединеното кралство, като през 2017 увеличи двойно продажбите си 

там. Впечатляващ ръст бележат и продажбите на Fevertree в САЩ и континентална Европа. 

Мениджмънтът на компанията представи позитивни очаквания и за бъдещите резултати, което се 

оцени позитивно от инвеститорите.  

 American Tower Corp  (+3.41% в лева) – макар да публикуваха резултати в края на февруари, 

положителната реакция на инвеститорите се отрази в поскъпване на цената на акциите на 

компанията през март. American Tower е най-големият собственик на телекомуникационни кули в 

САЩ и разширява непрекъснато присъствието си в Латинска Америка, Европа и Азия. Позитивното 

развитие на компанията се дължи главно на все по-интензивното използване на мобилен интернет, 

което се очаква да продължи да расте и през 2018 заради увеличаващото се видео споделяне и 

развитието на нови географски сегменти. 

 Jazz Pharmaceuticals PLC (+3.37% в лева) – компанията също публикува резултати в края на февруари, 

като положителният ефект върху цената на акциите се разгърна в пълна степен през март. През 2017 

Jazz Pharmaceuticals пусна на пазара в САЩ ново лекарство, което вече дава положителен ефект 

върху финансовите резултати. Освен растежа на приходите от текущите медикаменти в портфолиото 

на Jazz, за инвеститорите е от особено значение потенциала на нови медикаменти в процес на 

подготовка. Резултатите от последното тримесечие и прогнозите за приходи от нови лекарства бяха 

възприети като добър катализатор на растежа и за напред.   

Въпреки че немалко компании от портфолиото на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ реализираха положителна 

доходност на фона на негативно движение на водещите индекси през месеца, сентиментът, свързан с 

технологичните компании, не беше особено благоприятен. Ключова беше новината, свързана с Facebook и 

начинът, по който социалната мрежа съхранява и пази информацията за потребителите си. Неяснотата 

относно какви мерки ще бъдат предприети от страна на Facebook и съответно как те ще повлияят на 

финансовите резултати на компанията, се отразиха в спад от -11.17% през март. От своя страна, 

мениджмънтът на фонда в 
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Топ 5 на най-добре представилите се позиции 
през  март (в лева) 
1. Autohome Inc (0.81% от активите) 8.93% 

2. Fevertree PLC (1.01% от активите) 7.12% 

3. Fortinet Inc (2.38% от активите) 5.24% 

4. American Tower Corp  (1.25% от активите)  3.41% 

5. Jazz Pharma PLC (1.28% от активите) 3.37% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции 
през март (в лева) 
1. YY Inc (0.96% от активите) -19.36% 

2. JD.com (0.74% от активите) -11.76% 

3. Baidu Inc (2.06% от активите) -12.32% 

4. Facebook Inc (2.56% от активите) -11.17% 

5. Monster Beverage  (3.35% от активите) -10.50% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Amazon Inc 5.96% 

2. Visa Inc 4.57% 

3. Alphabet Inc 4.40% 

4. Apple Inc  3.92% 

5. Monster Beverage Corp 3.35% 

Графика 1: НСА за един дял за месец март ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 

мениджмънтът на фонда в съответствие със стратегията на фонда за управление на риска редуцира тежестта 

на позицията в портфейла от акции. 

 

Очаквания за април 

Неяснотите, свързани с търговските отношения между САЩ и Китай, и отговорът на останалите им търговски 

партньори се очаква да държат вниманието на инвеститорите и през април. Важно е да подчертаем, че 

волатилността на финансовите пазари през март беше задвижвана най-вече от политически събития и 

коментари, докато стабилният икономически растеж продължава. В тази връзка макар да са налице рискове, 

които да създават условия за повишена волатилност и в бъдеще,  добрите резултати на успешните бизнеси не 

би следвало да останат невъзнаградени в дългосрочен план. В контекста на портфолиото на ДФ „Компас 

Глобъл Трендс“ в средата на месеца започва публикуването на резултати за първото тримесечие на 2018 

година, като прогнозите и очакванията на анализаторите са оптимистични за продължаващо по-добро 

представяне на селектираните в портфейла компании спрямо пазара.  
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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%   

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% 1.42% 

Графика 2: НСА за месец март 
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Графика 3: НСА за един дял за периода от  
1 април 2014 г. до 31 март 2018 г. 
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Графика 5: НСА за периода от  
1 април 2014 г. до 31 март 2018 г. 

Графика 4: Представяне на Компас Глобъл 
Трендс по месеци 
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