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* Съгласно нормативните изисквания, резултатите от дейността на фонда могат да бъдат показвани след изтичане 

на шест месеца от започване на дейността на фонда 

 

Цените на акциите на глобалните пазари отбелязаха значителни ръстове като в края на 

август широкият индекс S&P 500 премина рекордната граница от 2000 пункта за първи път в 

историята си. Въпреки ситуацията в Украйна и напрежението в Близкия изток повечето 

световни индекси завършиха месеца на положителна територия главно заради по-добрият 

от очакванията икономически растеж в САЩ и силните финансови резултати на 

компаниите от най-голямата икономика в света. 

През август голяма част от компаниите във фаза на растеж, които присъстват в портфейла 

на Компас Глобъл Трендс обявиха изключително добри резултати с ръстове на приходите и 

печалбите над нашата цел от 20% спрямо същия период на предходната година. Добрите 

финансови резултати на компаниите в портфейла естествено се отразиха положително на 

цените на акциите им, в резултат, на което нетата стойност на активите на фонда отбеляза 

значително покачване през изминалия месец (графики 1 и 2). Поскъпването на щатската 

валута спрямо еврото допълнително спомогна за добрите резултати на фонда през август, 

когато цената за един дял от Компас Глобъл Трендс премина границата от 1.00 лев за първи 

път. 

През септември мениджмънта на Компас Глобъл Трендс очаква акциите във фаза на 

растеж да продължат да поскъпват на база силните финансови резултати на голяма част от 

избраните във фонда компании за второто тримесечие и очакванията за още по-добри 

резултати през третото тримесечие, което за повечето компании ще бъде към своя край 

през септември. Все пак ръста на активите на фонда може да срещне насрещен вятър при 

евентуално засилване на геополитическия риск. Това би ни дало повод при една по-

сериозна пазарна корекция (5.00% до 10.00% спад на водещите индекси в САЩ) и в случай 

че цените на акциите на избраните според нашите критерии компании достигнат още по-

атрактивни нива, да добавим още към съществуващите позиции в тях. 

 

 

 

 

 

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 31.08.2014г.  

Настояща информация за фонда 

НСА общо:                                                                         603 544.52 

НСА на един дял:                                                                     0.9986 

Статистическа информация* 

Стандартно отклонение:                                                           N/A 

Доходност от началото на годината:                                      N/A 

Ключови данни 

Такса за управление (при реализиране на печалба):    20.00% 
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Парични 

средства 

(USD) 

17% 

Парични 

средства 

(EUR) 

22% 

Депозити 

(BGN) 

13% 

Био-

технологии 

(USD) 

4% 

Технологии 

(USD) 

27% 

Устойчиво 

развитие 

(USD) 

4% 

Начин на 

живот (USD) 

10% 

Облачни 

технологии и 

обемни 

данни (USD) 

3% 

Топ 5 печеливши позиции 
1. Monster Beverage Corp 37.71% 

2. US Silica Holdings Inc. 30.06% 

3. Yelp Inc. 26.25% 

4. Aruba Networks Inc. 22.65% 

5. The Home Depot Inc. 19.08% 

Топ 5 губещи позиции 
1. Yandex NV -4.64% 

2. Web.com Group Inc. -4.34% 

3. Vipshop holdings ltd -3.95% 

4. Financial Engines Inc. -2.95% 

5. Qihoo 360 Technology Co Ltd -1.45% 

Топ 5 позиции с най-голяма експозиция 
1. US Silica Holdings Inc. 1.85% 

2. Trulia Inc. 1.76% 

3. YY Inc. 1.56% 

4. Twitter Inc. 1.47% 

5. Yelp Inc. 1.42% 

Графика 2: НСА за месец Август 
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Графика 1: НСА за един дял за месец Август 

Структура на портфейл за месец Август 
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Графика 3: НСА за един дял за периода от  

1 Април до 31 Август 
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Графика 4: НСА за периода от  

1 Април до 31 Август 
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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.  

http://www.compass-invest.eu/

