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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 
 

Макар и по-слабо, представянето на пазарите от началото на годината е позитивно като много от световните индекси 

отбелязаха нови исторически върхове именно през изминалия месец. През Май цените на акциите на глобалните пазари 

се повишиха след спадовете през Април.  

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

Nasdaq се покачи с 3.1% през Май, а широкият индекс S&P 500 нарасна с 2.1% и завърши месеца около най-високите си 

исторически нива - отбелязани през същия период. Доходността по 10 годишните държавни облигации в САЩ спадна до 

2.47% в края на месеца поради недостатъчно убедителните данни за икономиката и ограничените количества на 

предлагане заради покриване на къси позиции. Данните за безработицата достигнаха седем годишно дъно, а продажбите 

на жилищни имоти скочиха с 26%, но отрицателния растеж на БВП за първото тримесечие - 1% и спада в продажбите на 

дребно, потребителското и бизнес доверие в икономиката внесоха известна доза колебание в нагласите на инвеститорите, 

въпреки че очакванията за втората половина на годината са БВП в САЩ да нарасне с 3% за 2014 г. 

През Май индустриалната активност в Китай, където са базирани малка част от компаниите в портфейла на Компас 

Глобъл Трендс, отбеляза най-голямото повишение за последните пет месеца поради ръст на поръчките за производство. 

Китайското правителство си е поставило за цел икономиката да нарасне с 7.5% през 2014 г., докато проучванията на 

Ройтерс сочат, че очакванията на икономистите са за растеж от 7.3% през тази година. Данните затвърдиха мнението, че 

втората по големина икономика в света си възвръща инерцията на стабилизирането на икономиката през второто 

тримесечие след целенасочени мерки на Пекин за засилване на растежа. Това ни дава основание да смятаме, че на този 

етап икономиката на страната проявява признаци на „меко приземяване“. 

В Европа след изборите през Май все повече се засилват очакванията на анализаторите за мерки за справяне със слабото 

възстановяване на икономиката и пазара на труда, в условията на продължаващ ръст на дълговете на страните-членки на 

ЕС, както и рисковете от дефлация. Лихвите по дълговите книжа на някои от „проблемните страни“ в ЕС достигнаха 

рекордно ниски нива, което също ни дава основание да смятаме, че инвеститорите са оптимистично настроени и от тук 

нататък ЕС 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. 

Риск факторът Украйна отново продължи да бъде в полезрението на инвеститорите и през Май, въпреки че индекса на 

волатилността VIX, който се счита за измерител на пазарния (вкл. геополитически) риск бе на най-ниските си нива от 

няколко години насам. Това ни дава основания да считаме, че инвеститорите са спокойни и явно залагат на нормално 

развитие на ситуацията между Русия, Украйна и западния свят. 

През Май много от компаниите във фаза на растеж, които са част от портфейла на Компас Глобъл Трендс докладваха 

силни финансови резултати за първото тримесечие на годината и отбелязаха значително поскъпване, като компенсираха 

до известна степен натрупаните през Април загуби на фонда (графика „НСА за месец Май“). Силните финансови 

резултати на повечето от избраните компании потвърждават оптимистичните ни очаквания за техните бъдещи финансови 

резултати и ръст на цените на акциите им. 

През следващите месеци Компас Глобъл Трендс ще използва пазарните корекции, за да акумулира позиции в компании 

във фаза на растеж с най-добрите фундаментални фактори докато са на атрактивни пазарни нива за влизане, защото 

очакваме, когато глобалният икономически климат се подобри именно тези компании още повече да ускорят темповете си 

на растеж и да генерират най-високите нива на приходи и печалби на база стратегическото им позициониране спрямо 

глобалните пазарни тенденции. 

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 31.05.2014г.  

Настояща информация за фонда 

НСА общо:                                                                         517 138.33 

НСА на един дял:                                                                     0.9379 

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 

39% 

Депозити 

15% 
Био-

технологии 

3% 

Технологии 

25% 

Устойчиво 

развитие 

3% 

Начин на 

живот 

12% 

Облачни 

технологии и 

обемни 

данни 

3% 

Топ 5 печеливши позиции 
1. Gogo Inc 44.44% 

2. Trulia Inc 29.53% 

3. VIPSHOP HOLDINGS LTD 20.73% 

4. Yelp Inc 20.29% 

5. Yandex NV 16.88% 

Топ 5 губещи позиции 
1. Broadwind Energy Inc -6.46% 

2. The Fresh Market Inc -2.30% 

3. Aruba Networks Inc -2.12% 

4. Twitter Inc -0.63% 

5. First Solar, Inc -0.53% 

Топ 5 позиции с най-голяма експозиция 
1. Gogo Inc 1.56% 

2. US Silica Holdings Inc 1.47% 

3. Apple Computer Inc. 1.41% 

4. YY Inc. 1.35% 

5. Electronic Arts Inc 1.35% 

НСА за месец Май 

BGN 475,000

BGN 480,000

BGN 485,000

BGN 490,000

BGN 495,000

BGN 500,000

BGN 505,000

BGN 510,000

BGN 515,000

BGN 520,000

BGN 525,000

BGN 0.8800

BGN 0.8900

BGN 0.9000

BGN 0.9100

BGN 0.9200

BGN 0.9300

BGN 0.9400

BGN 0.9500

НСА за един дял за месец Май 

Структура на портфейл за месец Май 

BGN 0.8400

BGN 0.8600

BGN 0.8800

BGN 0.9000

BGN 0.9200

BGN 0.9400

BGN 0.9600

BGN 0.9800

BGN 1.0000

BGN 1.0200

НСА за един дял за периода от 1 Април до 31 Май 

BGN 0

BGN 100,000

BGN 200,000

BGN 300,000

BGN 400,000

BGN 500,000

BGN 600,000

НСА за периода от 1 Април до 31 Май 
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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/

