
 
 

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 декември 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед на пазара за декември 

Индекси     декември 2017 

Компас Глобъл 
Трендс 

-0.25% 6.69% 

S&P 500 0.98% 19.42% 
Dow  1.84% 25.08% 
NASDAQ 0.43% 28.24% 
CSI 300 0.62% 21.78% 
DAX -0.82% 12.51% 
FTSE 4.93% 7.63% 
SOFIX 1.87% 15.52% 
Лихвени 
равнища 

  31 
декември 

2017 

Лихви по 10-
годишни 
облигации (САЩ) 

2.41% -1.68% 

Лихви по 3-
месечни бонове 
(САЩ) 

1.39% 177.09% 

Лихви по 10-
годишни 
облигации 
(Германия) 

0.43% 105.29% 

Пазарен сентимент 31 декември  

Bull-Bear % 52.6 – 20.6   
Put-Call   1.11 
Vix   11.04 

Инфлация 
31 

декември 
2017 

Злато $1,309  13.85% 
Суров петрол $60.42  12.47% 
Основни 
валути за 
фонда 

31    
декември 

2017 

EUR/USD                          0.79% 14.09% 
USD/BGN -0.82% -12.32% 

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% 

 

продължаващ ръст и на финансовите пазари в Европа (3.0% от активите на фонда са инвестирани в 

европейски компании). 

 

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ отчете 6.69% доходност за 2017 

Стойността на един дял от ДФ „Компас Глобъл Трендс“ беше 

1.1173лв. към 31.12.2017, което е ръст от 6.69% за годината. Цената на 

един дял, изчислена към последния ден на годината, е със 

счетоводни цели и не са изпълнявани поръчки за покупка и обратно 

изкупуване на дялове на тази дата. Считано към последния ден на 

2017, в който са изпълнявани поръчки – 22.12.2017, доходността на 

фонда е 8.04% за годината и 1.01% за месец декември. В последния 

месец на изминалата година цената на един дял на ДФ „Компас 

Глобъл Трендс“ достигна нов връх за годината на фона на ръст и на 

водещите щатски индекси. Стойността на щатския долар спрямо 

еврото продължи да спада и през декември, създавайки негативна за 

доходността на фонда валутна разлика (71.3% от активите на фонда са 

в щатски долари).  

Ходът на парична политика на водещите централни банки остава 

предсказуема за инвеститорите 

На проведеното заседание на 14-ти декември Европейската 

централна банка (ЕЦБ) очаквано остави паричната си политика 

непроменена. Повишена беше прогнозата на ЕЦБ за ръста на брутния 

вътрешен продукт за 2017 в еврозоната до 2.4% спрямо предишната 

прогноза от 2.2%. В същото време прогнозата за инфлацията беше 

ревизирана надолу, като темпът на растеж се очаква да се повиши 

едва през 2019.   

Индексът на доверието на бизнеса в Германия е близо до 

исторически най-високите си нива, което заедно с повишените 

прогнози на ЕЦБ за икономически ръст на еврозоната и липса на 

значителни политически рискове, създава добри основания за 

продължаващ 

 

 

ФОНДЪТ КЪМ 31.12.2017 г.  
 

Настояща информация за фонда  
НСА общо:                                                                                                 1 146 352.15 
НСА на един дял:                                                                                                1.1173 
Доходност и стандартно отклонение 
Доходност за 2015 година:                                                 10.44% 
Доходност за 2016 година:                                                    -6.43% 
Доходност за 12 месеца:                                                     6.69% 
Доходност от началото на публично предлагане (кумулативна):       11.73% 
Доходност от началото на публично предлагане (годишна база):       3.00% 
Стандартно отклонение:                                                                                   6.67% 

Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII 
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През декември заседание проведе и Федералният резерв (ФЕД) на САЩ като в синхрон с очакванията на 

анализаторите повиши за трети път през 2017 диапазона на основния лихвен процент до граници между 

1.25% – 1.50%. Прогнозите на ФЕД за основните макроикономически показатели остават непроменени, 

заедно с предвиденото покачване на лихвите през 2018 и 2019. В същото време безработицата в САЩ спада 

до най-ниско ниво от 2000 година и бизнес инвестициите се увеличават със засилен темп на растеж. 

Прогнозите за позитивното влияние на данъчната реформа в САЩ допълнително подкрепя очакванията за 

корпоративните печалби и съответно цените на акциите на щатските компании. 

 

Успешното представяне на портфейла от акции на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ през 2017 беше негативно 

повлияно от поевтиняващия щатски долар спрямо еврото 

 

Силен отчетен сезон в САЩ за третото тримесечие на 2017, стабилен икономически растеж в глобален план и 

данъчната реформа в САЩ засилиха оптимизма на инвеститорите в края на годината, отразявайки се в 

ръстове на водещите щатски индекси (71.1% в от активите на фонда са инвестирани в акции на щатски 

компании). Значителното поевтиняване на щатския долар спрямо еврото през 2017 и доминиращата 

експозиция на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ към активи в щатски долари оказа съществен натиск върху иначе 

впечатляващите резултати на компаниите в портфолиото на фонда в оригинална валута.  

През декември най-добре представилата се позиция за фонда беше китайската онлайн платформа за 

продажба на дрехи Vipshop (40.7% в лева). Значителният ръст беше резултат от новината, че китайският 

технологичен гигант Tencent (част от портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“) и една от най-големите 

китайските платформи за онлайн пазаруване JD.com (част от портфейла на ДФ „Компас Глобъл Трендс“)  ще 

инвестират общо 863 млн. щатски долара във Vipshop. Допълнителните средства, които ще са на 

разположение на компанията, събудиха оптимизма на инвеститорите за бъдещите резултати и разрастването 

на бизнеса. 

Положителното развитие на Vipshop се случва в момент, когато прогнозите за развитието на икономиката на 

Китай са доста оптимистични (8.4% от активите на фонда са инвестирани в китайски компании). Поставените 

цели на Китайската комунистическа партия на проведения конгрес през 2017 се възприемат позитивно от 

инвеститорите, което се отразява в ръст на цените на акциите на водещите китайски компании.  

 

Очаквания за началото на 2018 

В глобален план икономическият растеж продължава: освен Европа и САЩ, Япония и Китай също растат, 

Индия и Латинска Америка се възстановяват. След силното представяне на финансовите пазари през 2017 

година инвеститорите запазват оптимистични очаквания и за началото на 2018. Заедно с общия позитивен 

сентимент и фундаменталните предимства на селектираните компании в портфолиото на ДФ „Компас Глобъл 

Трендс“ мениджмънтът на фонда очаква още по-успешна 2018 година. 
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Парични 
средства 

(BGN)
7%

Парични 
средства 

(EUR)
12%

Депозити 
(ЕUR)

6%

Парични 
средства 

(USD) 
1%

Биотехнологии 
(USD)

4%
Технологии 

(USD) 
43%

Начин на 
живот 
(USD)
16%

Облачни 
технологии и 

обемни 
данни (USD)

6%

Финанси 
(USD)

6%

USD, 71%

EUR, 22%

BGN, 7%

Топ 5 на най-добре представилите се позиции 
през  декември (в лева) 
1. Vipshop Holdings (0.41% от активите) 40.70% 

2. Fevertree Inc (0.98% от активите) 15.80% 

3. Autohome Inc (0.71% от активите) 15.39% 

4. Lowes Inc  (1.60% от активите)  10.14% 

5. JD.com (0.87% от активите) 9.27% 

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции 
през декември (в лева) 
1. Broadcom Inc (0.83% от активите) -8.68% 

2. Jazz Pharma Inc (1.33% от активите) -4.80% 

3. Nvidia Corp (1.23% от активите) -4.75% 

4. Adobe Systems Inc (2.10% от активите) -4.59% 

5. Logitech Int. (0.90% от активите) -3.99% 

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда 
1. Facebook Inc 6.55% 

2. Alphabet Inc 5.62% 

3. Amazon Inc 5.59% 

4. Apple Inc  4.60% 

5. Visa Inc 4.20% 

Графика 2: НСА за месец декември 

Графика 1: НСА за един дял за месец декември 

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

BGN 1,080,000

BGN 1,100,000

BGN 1,120,000

BGN 1,140,000

BGN 1,160,000

BGN 1,180,000

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

Графика 3: НСА за един дял за периода от  
1 април 2014 г. до 31 декември 2017 г. 

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

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 

4 

 

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

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 

31 декември 2017 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Графика 5: НСА за периода от  
1 април 2014 г. до 31 декември 2017 г. 

Графика 4: Представяне на Компас Глобъл 
Трендс по месеци 

2014 2015 2016 2017

Януари 3.10% -5.78% 0.40%

Февруари 2.76% -3.77% 2.69%

Март 2.15% 0.23% 0.62%

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%

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

