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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Настояща информация за фонда
НСА общо:
НСА на един дял:
Такса за покупка (записване):
Такса за обратно изкупуване:
Такса за управление (като % от реализирана печалба):

Ключови данни:
387 781.38
0.9935
няма
1.00%
15.00%

Валута на фонда:
Начало на публичното предлагане:
Счетоводна година:

Разнопосочно движение на водещите европейски индекси през
септември
Цената на един дял от ДФ „Компас Евроселект“ беше 0.9935 EUR към
края на септември. През месеца повечето водещи индекси в Европа,
където са базирани всички компании в портфейла на ДФ “Компас
Евроселект“, приключиха месеца с разнопосочни движения.
Немският индекс DAX отчете спад от -0.95%, а френският CAC 40 и
британският FTSE 100 приключиха месеца с ръстове от 1.60% и 1.05%
съответно.
Устойчив ръст на икономическите показатели в еврозоната макар и
с разминавания между различните държави
В Европа безработицата е все още далеч от най-ниските си нива, като
в някои страни остава все още висока. Показателят за доверието на
потребителите спадна с -2.9 по последни данни, но все още е близо
до исторически високите си нива.

EUR
16.07.2018
01.01-31.12

Преглед на пазара за септември
от началото на
септември
Индекси
годината
DAX
-0.95%
-5.19%
Euro Stoxx
-0.30%
-1.88%
CAC 40
1.60%
3.41%
FTSE 100
1.05%
-2.31%
IBEX 35
-0.11%
-6.52%
S&P 500
0.43%
8.99%
CSI 300
3.13%
-14.69%
Лихвени
30
от началото на
равнища
септември
годината (б.т.)
Лихви по 10годишни
3.07%
66.40
облигации
(САЩ)
Лихви по 10годишни
0.47%
4.50
облигации
(Германия)
Лихви по 10годишни
0.81%
2.60
облигации
(Франция)
Пазарен сентимент
30 септември
Bull-Bear %
36.2 – 31.1
Put-Call
1.06
Vix
12.12
30
от началото на
Суровини
септември
годината
Злато
$1,182
-9.49%
Суров петрол
$73.49
21.63%

На проведеното през септември заседание Европейската централна
банка
(ЕЦБ) остави без промяна паричната си политика.
Председателят на ЕЦБ Марио Драги потвърди намерението да се
запази текущото ниво на основния лихвен процент поне до лятото на
2019 г. Драги също така изказа увереност в способността на
икономиката на еврозоната да достигне целевите нива на инфлация
по устойчив начин.
Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII

Прогнозите на ЕЦБ за ръста на БВП на еврозоната беше ревизирана надолу от 2.1% до 2% за 2018 г., а за 2019
г. от 1.9% до 1.8%. Прогнозата за инфлацията беше запазена на 1.7% до 2020 г. Като причина за по-ниските
прогнозни данни беше посочено очаквано по-ниско външно търсене. Фокусът на събитията в Европа до
средата на октомври ще бъдат дискусиите относно формирането на бюджета на ЕС, като дотогава всички
страни от еврозоната следва да са представили бюджетните си планове.
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Сред най-коментираните през месеца беше немската компания, предлагаща широк спектър от услуги,
свързани с дигитални разплащания, Wirecard (+20.65% в евро). След като изпревари по пазарна
капитализация най-голямата досега публична финансова компания в Германия Deutsche Bank, Wirecard става
част от престижния немски индекс DAX 30. Компанията измести втората по големина банка в Германия
Commerzbank, която е била част от индекса от самото му създаване вече в продължение на 30 години.
Блестящите резултати на Wirecard и лидерската и позиция в сектора с бързо разрастващите се дигитални
разплащания, създават очаквания за продължаващи позитивни резултати и в дългосрочен план.

Очаквания за октомври
В началото на месеца стартира отчетният сезон за компаниите от портфейла на ДФ „Компас Евроселект“ с
резултати за третото тримесечие на годината. Мениджмънтът на фонда очаква селектираните в портфейла на
ДФ „Компас Евроселект“ компании да реализират устойчив ръст на приходите и печалбите, който съответно
да се отрази в цените на акциите им и следователно в стойността на дяловете на фонда.

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
ТелекомуникацииПарични средства
(EUR) 2.4%
(BGN) 18%
Финанси и
застраховане (EUR)
2.5%
Парични
средства (EUR)
8.3%
Начин на
живот (EUR)
49%

Биотехнологии
(EUR)
7.8%
Технологии
(EUR)
12%

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
SEK, 1%
BGN, 18%

Топ 5 на най-добре представилите се позиции
през септември (в евро)
1.

AXA SA (1.32% от активите)

6.46%

2.
3.

Worldline SA (1.24% от активите)
NN Group NV (1.26% от активите)

5.25%
4.06%

4.

ICON PLC (3.15% от активите)

3.84%

5.

Cellnex Telecom (4.06% от активите)

2.31%

Топ 5 на най-слабо представилите се позиции
през септември (в евро)
1.

Secunet AG (1.52% от активите)

-11.51%

2.
3.

G5 Entertainment (0.86% от активите)
Logitech SA (4.11% от активите)

-9.19%
-8.60%

4.

William Demant Hld. (2.27% от активите)

-7.59%

5.

Straumann Hld. (6.56% от активите)

-4.76%

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда

EUR, 81%

1.
2.
3.

WIRECARD AG
FEVERTREE
STRAUMANN

4.
5.

Kering
Adidas AG

Графика 1: НСА за един дял за месец септември
EUR 1.0200
EUR 1.0100
EUR 1.0000
EUR 0.9900
EUR 0.9800
EUR 0.9700
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10.55%
7.86%
6.56%
5.95%
4.66%

Графика 2: НСА за месец септември
EUR 393,000
EUR 389,000
EUR 385,000
EUR 381,000
EUR 377,000
EUR 373,000
EUR 369,000
EUR 365,000
EUR 361,000
EUR 357,000
EUR 353,000
EUR 349,000
EUR 345,000
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Графика 1: НСА за периода от
16.07.2018 г. до 30 септември

Графика 1: НСА за един дял за периода
от 16.07.2018 г. до 30 септември
EUR 1.0200

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН
30 септември 2018

EUR 400,000.0000

EUR 1.0100
EUR 1.0000

EUR 375,000.0000

EUR 0.9900
EUR 350,000.0000
EUR 0.9800
EUR 0.9700

EUR 325,000.0000

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 пълния 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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