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Преглед на пазара за  oктомври 

Индекси oктомври 
01.01.2014 
– до сега 

Компас 
Глобъл 
Трендс 

2.74% - 

S&P 500 3.69% 10.16% 
Dow 2.04% 5.77% 
NASDAQ 4.72% 11.77% 
DAX -0.59% -0.78% 
FTSE -0.17% -2.42% 
SOFIX -3.29% 5.86% 

Лихвени 
равнища 

31  
oктомври 

01.01.2014 
– до сега 

Лихви по 
10-годишни 
облигации 
(САЩ) 

2.34% -22.84% 

Лихви по 3-
месечни 
бонове 
(САЩ) 

0.01% -89.04% 

Лихви по 
10-годишни 
облигации 
(Германия) 

0.84% -56.67% 

Пазарен 
сентимент 

29  
oктомври 

31  
oктомври 

Bull-Bear % 49.4-21.1  

Put-Call  0.77 
Vix  14.03 

Инфлация 
31  

oктомври 
01.01.2014 
– до сега 

Злато $1,171  -2.60% 
Суров 
петрол 

$80.54  -18.17% 

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% 

 

ФОНДЪТ КЪМ 31.10.2014Г.  
 
Настояща информация за фонда 
НСА общо:                                                                                 726 054.05 
НСА на един дял:                                                                            1.0161 
Статистическа информация 
Стандартно отклонение:                                                                   N/A 
Доходност от началото на годината:                                             N/A 
Ключови данни 
Такса за управление (при реализиране на печалба):          20.00% 

Въпреки корекцията и по-високата волатилност в началото на октомври 

пазарните индекси в САЩ се възстановиха и достигнаха нови исторически 

върхове в края на месеца. Основни фактори за силните възходящи 

движения на пазарите бяха добрите икономически данни за САЩ и по-

високи от очакваните печалби на публичните компании през третото 

тримесечие. Едновременно с това геополитическото напрежение 

(Украйна/Русия, Ислямска държава, Ебола и Близкия изток) спадна, а 

централната банка в Япония обяви нови, по-големи парични стимули, които 

допълнително покачиха оптимизма сред инвеститорите. В резултат на това 

технологичният индекс Nasdaq отбеляза растеж от 4.72%, а широкият 

индекс S&P 500 се покачи с 3.69% през октомври.   

Цената на един дял от договорен фонд „Компас Глобъл Трендс“ нарасна с 

2.74% през месеца и достигна най-високото си ниво от създаването на 

фонда. През октомври част от компаниите от портфолиото на ДФ „Компас 

Глобъл Трендс“ докладваха резултати за третото тримесечие, като повечето 

от тях надхвърлиха пазарните очаквания. В комбинация с общата пазарна 

корекция това създаде благоприятна възможност за увеличение на 

експозициите ни към тези компании. Мениджмънтът на фонда увеличи 

позициите си в 7 компании от портфейла и добави Gilead Sciences Inc. 

(0.81% от активите на фонда) към портфолиото за сметка на Broadwind 

Energy Inc., която публикува незадоволителни резултати, поставящи под 

въпрос нашите критерии за устойчив потенциал за растеж и съответно бе 

ликвидирана от портфейла.  

През месец ноември мениджмънтът на фонда очаква възходящата 

тенденция на глобалните пазари да продължи вследствие на 

положителните икономически данни от САЩ и паричните стимули в 

Япония. В допълнение мениджмънтът на фонда и пазарният консенсус 

предвиждат публичните компании и особено тези от портфолиото на ДФ 

„Компас Глобъл Трендс“ да продължат да отчитат добри резултати за 

третото тримесечие и през ноември. Тази тенденция би следвало да покачи 

стойността на тези компании и да подхрани допълнителни възходящи 

движения на цените на акциите им.  

 

Източник: Bloomberg, CBOE, AAII 
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Парични 
средства 

(USD)
7%

Парични 
средства 

(EUR)
25%

Парични 
средства 

(BGN)
1%

Депозити 
(BGN)
17%

Био-
технологии 

(USD)
5%

Технологии 
(USD)
29%

Устойчиво 
развитие 

(USD)
3%

Начин на 
живот (USD)

10%

Облачни 
технологии 
и обемни 

данни (USD)
3%

Топ 5 печеливши позиции през октомври 
1. AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 31.81% 
2. Vipshop Holdings LTD 25.83% 
3. Financial Engines Inc. 23.30% 
4. LifeLock Inc. 22.95% 
5. Tableau Software Inc. 22.17% 

Топ 5 губещи позиции  през октомври 
1. US Silica Holdings Inc. -19.23% 
2. Twitter Inc. -16.64% 
3. Yelp Inc. -10.03% 
4. First Solar, Inc. -6.97% 
5. Amazon Com Inc. -3.17% 

Топ 5 позиции с най-голяма експозиция 
1. Apple Computer Inc. 2.24% 
2. Under Armour Inc. 2.04% 
3. Electronic Arts Inc. 2.03% 
4. Alexion Pharmaceuticals Inc. 1.99% 
5. Facebook, Inc. 1.79% 

Въпреки това рискът от нови корекции се запазва вследствие на лошите икономически данни от Европа и Китай, 

както и вероятността от възобновяване на геополитическия риск. Компаниите със силни фундаментални качества и 

резултати биват възнаграждавани от инвеститорите. Ето защо мениджмънта на фонда планира да се възползва от 

евентуални корекции на пазара и да продължи да акумулира позиции в компаниите с най-мощни перспективи за 

растеж. 

 

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА 

USD
57%

EUR
25%

BGN
18%

BGN 0.9300

BGN 0.9400

BGN 0.9500

BGN 0.9600

BGN 0.9700

BGN 0.9800

BGN 0.9900

BGN 1.0000

BGN 1.0100

BGN 1.0200

BGN 1.0300

Графика 1: НСА за един дял за месец Октомври 
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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. 
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Графика 4: НСА за периода от  
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Графика 5: Представяне на Компас Глобъл 
Трендс по месеци 

BGN 0.8400
BGN 0.8600
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Графика 3: НСА за един дял за периода от  
1 Април до 31 Октомври 
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