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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 
 

През юли цените на акциите на глобалните пазари отбелязаха умерен спад за периода, след като в началото на 

месеца американският индекс Дау Джонс премина рекордната граница от 17 000 пункта за първи път в историята  

си. Въпреки че по-голямата част от икономическите данни от САЩ и Китай бяха по-добри от очакваните, 

покачването на геополитическия риск (Украйна, Израел/Газа), недотам задоволителните данни от Еврозоната и 

страховете от нов фалит на Аржентина разколебаха повечето търговци на ценни книжа, което беше и основната 

причина за отрицателните резултати на водещите пазарни индекси през изминалия месец. 

В САЩ, където са базирани почти всички компании от портфейла на Компас Глобъл Трендс технологичният индекс 

Nasdaq се понижи с 1.99% през юли, а широкият индекс S&P 500 спадна с 2.16%. Доходността по 10 годишните 

държавни облигации в САЩ се задържа на 2.56% в края на месеца. През юли стана ясно, че най-голямата икономика 

в света расте повече от очакваното, след като данните за БВП показаха растеж от 4.00% на годишна база за второто 

тримесечие, а данните за първото бяха ревизирани от - 2.90%  на - 2.10%. Добрите данни за ръста на американската 

икономика бяха подкрепени и от данните за производителността, които отбелязаха най-високи нива от май 2010г. 

Данните за безработицата, пазара на недвижими имоти и инфлацията останаха близки до целите на Федералния 

резерв, но за съжаление не можаха да отбележат подобрение спрямо предходните месеци. Безработицата се върна 

на 6.20% (целта на Фед е под 6.00%), въпреки че през юни са добавени 209 000 работни места, което е шести пореден 

месец на над 200 000 назначения месечно, най-дългият такъв период от 1997г. насам. Пазара на недвижими имоти 

също отбеляза спад в продажбите (основна цел на Фед е възстановяването на този пазар), докато инфлацията се 

задържа на 2.10% и през юни (целта на Фед е да държи инфлацията на нива по-ниски или равни на 2.10% на 

годишна база). Икономическите данни, пазарният консенсус и последните изявления на Фед подсказват, че въпреки 

плановете резерва да преустанови програмата си за изкупуване на дългови ценни книжа от Октомври тази година, 

то увеличение на основния лихвен процент може да стартира най-рано през втората половина на 2015г. Това до 

известна степен внесе нотка на успокоение в инвеститорите, че Фед няма да постави спирачки на растежа ако 

предприеме нов курс на паричната си политика преди икономиката да е поела стабилно по пътя на растежа. 

В Китай, където са базирани малка част, 13% от компаниите в портфейла на Компас Глобъл Трендс, 

икономическият растеж се ускори за първи път от три последователни тримесечия, след като правителството 

засили разходите си и освободи повече пари за заеми, за да се противопостави на евентуален срив на пазара на 

недвижими имоти. БВП отбеляза ръст от 7.50% за периода април-юни, което беше по-добре от очакваните 7.40% и 

по този начин затвърди очакванията, че усилията на правителството да осуети забавянето на икономиката помагат 

за стабилизиране на втората най-голяма икономика в света. Повишаването на производителността, продажбите на 

дребно и инвестициите в дълготрайни материални активи също допринесоха за положителните очаквания на 

инвеститорите, че правителството ще постигне заложените 7.50% ръст на БВП за 2014г. Основен риск пред 

очакваното меко приземяване на икономиката остава риска от балонизация на имотния сектор, където продажбите 

скочиха с 33% за юни спрямо май поради силния интерес у купувачите, предизвикан от значителни ценови 

намаления от страна на строителните предприемачи. Стойността на продажбите на имоти за първите шест месеца 

на годината се е понижила с 9.20% спрямо предходната година. 

В Европа и през юли основните притеснения на инвеститорите бяха свързани с рисковете от дефлация и 

влошаването на пазара на труда, като основни пречки за възстановяването на растежа. Инфлацията в еврозоната е 

спаднала през юли до най-ниското си ниво от разгара на финансовата криза преди почти пет години и се задържа  
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0.80%, далеч под дългосрочната цел на ЕЦБ от 2.00%. Потребителските цени в 18-те страни, които използват еврото, 

са нараснали с 0.40% на годишна база през юли, най-слабият годишен ръст от октомври 2009 г., когато цените са 

паднали с 0.10%. ЕЦБ намали лихвените проценти и обяви множество други мерки през юни с цел да увеличи 

ликвидността в икономиката на еврозоната, от ЕЦБ заявиха, че са готови да действат отново, ако дефлационните 

процеси се засилят. В началото на август, банката ще проведе среща по отношение на паричната политика. 

Отразявайки сигнали от Управителния съвет, анализаторите очакват тя да остане непроменена, тъй като е 

необходимо повече време, за да се оцени влиянието на последните мерки върху реалната икономика. Инфлацията в 

еврозоната се запазва на ниво, което ЕЦБ нарича "опасна зона" - под 1.00% от октомври миналата година и не се 

очаква да се увеличи обратно към целта на банката от близо 2.00%, дори до 2016 г., когато тя трябва да бъде 1.40%. 

Равнището на безработицата в еврозоната е намаляло до 11.50% през юни от 11.60% през май. Равнището на 

безработицата в еврозоната е средно 9.66% от 1995 до 2014 г., като достига връх за всички времена от 12.00% през 

февруари 2013 г. и рекордно ниското ниво от 7.20% през март 2008 година. Тенденциите в данните от еврозоната ни 

дават основание да смятаме, че от тук нататък Европа по-скоро би поела по пътя на възстановяването и 

икономическите данни на Стария континент по-скоро ще започнат да се подобряват от, колкото да продължат да се 

влошават. 

През втората половина на юли голяма чат от компаниите във фаза на растеж, които са част от портфейла на Компас 

Глобъл Трендс обявиха изключително добри резултати с ръстове на приходите и печалбите над нашата цел от 20% 

на годишна база. Първите резултати започнаха да излизат на 19 юли, когато и нетата стойност на активите на фонда 

започна да се покачва (графики 1 и 2). Добрите финансови резултати на компаниите в портфейла естествено се 

отразиха положително на цените на акциите им като компенсираха почти напълно спада от първата половина на 

месеца въпреки загубите на световните индекси причинен от засилващият се геополитически риск. 

През август мениджмънта на Компас Глобъл Трендс и пазарният консенсус предвиждат силни финансови 

резултати на голяма част от избраните във фонда компании за второто тримесечие, което подхранва и очакванията 

за поскъпването на акциите им. В същото време 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 и в 

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

да добавим още към съществуващите позиции. 

Мениджмънта на Компас Глобъл Трендс остава верен на своята дългосрочна инвестиционна стратегия за глобалните 

пазари на ценни книжа, а именно: 

С наближаването на края на вече 30 годишния бичи цикъл на пазара на дългови ценни книжа и все по-

ниската доходност по тях ние считаме, че инвестициите в акции на фона на изключителната ликвидност, 

очакванията за растеж и атрактивните пазарни съотношения ще подхранват ръста на цените на акциите за 

дълго време напред. Разбира се ние осъзнаваме, че занапред ще има пазарни турболенции и дори големи 

спадове по време, на които фондът ще се възползва за да добавя инвестиции в компании във фаза на растеж, 

които се търгуват на изгодни според нашите критерии цени и са най-благоприятно позиционирани да 

реализират печалби на база текущите глобални тенденции. Това, в което сме сигурни обаче е, че според 

историческите данни финансовите резултати на компаниите (ръст на приходите и печалбите) ще 

продължат да имат висока корелация спрямо представянето им на борсите! 
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Парични 

средства 

(USD) 

15% 

Парични 

средства 

(EUR) 

23% 

Депозити 

(BGN) 

14% 

Био-

технологии 

(USD) 

3% 

Технологии 

(USD) 

27% 

Устойчиво 

развитие 

(USD) 

4% 

Начин на 

живот (USD) 

11% 

Облачни 

технологии и 

обемни 

данни (USD) 

3% 

Топ 5 печеливши позиции 
1. Trulia Inc. 33.50% 

2. Discovery Communications Inc. 15.94% 

3. Baidu Inc. 15.56% 

4. Chipotle Mexican Grill Inc. 14.05% 

5. Under Armour Inc. 13.29% 

Топ 5 губещи позиции 
1. Gogo Inc. -12.48% 

2. Yandex NV -11.51% 

3. Yelp Inc. -11.49% 

4. The Fresh Market Inc. -9.16% 

5. First Solar, Inc. -8.66% 

Топ 5 позиции с най-голяма експозиция 
1. Trulia Inc. 1.76% 

2. US Silica Holdings Inc. 1.48% 

3. YY Inc. 1.46% 

4. Twitter Inc. 1.36% 

5. Baidu Inc. 1.36% 

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

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

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

1 Април до 31 Юли 
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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/

