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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:
409 499.47
0.8714
няма
1.00%
15.00%

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

ДФ „Компас Евроселект“ с ръст от 4.55% от началото на годината
при възстановяване на глобалните финансовите пазари
Цената на един дял от ДФ „Компас Евроселект“ беше 0.8714 EUR
към края на февруари, което е ръст от 4.55% от началото на
годината и лек спад от -0.26% спрямо края на януари. През
изминалия месец европейските индекси върху акции продължиха
възходящото си движение спрямо началото на годината. Найголямо поскъпване за месеца отчете френският индекс CAC 40 с
4.96% ръст, следван от по-широкия европейски индекс Euro Stoxx с
4.01% и немския DAX с 3.07%.
Продължаващи слаби макроикономически данни в еврозоната с
предстоящи важни геополитически решения
Забавянето на икономиката в Европа продължава при прогноза за
реализирания ръст през последното тримесечие на 2018 от 0.2%.
Италия е официално в техническа рецесия от втората половина на
2018, а Германия отчете ръст на БВП от 0% спрямо миналото
тримесечие, технически избягвайки рецесия. Единствено Франция
представи по-добри от очакванията данни. Съответно нагласите на
инвестирайте са, че в отговор на слабите икономически данни
Европейската централна банка ще продължи подкрепяща
икономиката парична политика по-дълго от първоначално
предвиденото. Геополитическите рискове обаче продължават да
смущават пазарните участници особено заради потенциалните мита
върху европейски стоки от САЩ.

EUR
16.07.2018
01.01-31.12

Преглед на пазара за февруари
от началото на
февруари
Индекси
годината
Компас
-0.26%
4.55%
Евроселект
DAX
3.07%
9.06%
Euro Stoxx
4.01%
10.36%
CAC 40
4.96%
10.78%
FTSE 100
1.52%
5.15%
IBEX 35
2.44%
8.64%
S&P 500
2.97%
11.08%
CSI 300
14.61%
21.88%
Лихвени
28
от началото на
равнища
февруари
годината (б.т.)
Лихви по 10годишни
2.72%
31.20
облигации
(САЩ)
Лихви по 10годишни
облигации
(Германия)
Лихви по 10годишни
облигации
(Франция)
Пазарен сентимент
Bull-Bear %
Put-Call
Vix

0.18%

-24.50

0.58%

-13.50

28 февруари
41.6 – 20.0

0.96
14.78
28
от началото на
Суровини
февруари
годината
Злато
$1 313
2.70%
Суров петрол
$57.22
26.01%
Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII

Неяснотата, свързана с Брекзит, продължава да влияе на бизнес
активността.
В допълнение към несигурната обстановка бяха насрочени предсрочни избори в Испания, след като
парламентът отхвърли бюджета, предложен от правителството на Педро Санчез.
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Почти всички компании от портфейла на ДФ „Компас Евроселект“ вече представиха резултатите си за
последното тримесечие на 2018 година
Най-значително поскъпване през месеца отбелязаха акциите на базираната в Германия софтуерна компания
Nemetschek (+14.75% в евро). Добрите резултати за 2018 година и оптимистичните прогнози за 2019 година
зарадваха инвеститорите. Френската застрахователна компания AXA SA (+10.13% в евро) представи
благоприятно развитие на бизнеса и затвърди оптимистичните очаквания за бъдещето си представяне. Друга
френска компания Kering (+9.74% в евро), оперираща в сферата на луксозните стоки, продължи да изпреварва
конкурентите си по водещите за индустрията показатели. Сред богатото портфолиото от брандове на Kering са
Guicci, Balnciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen. Световният лидер в производството на зъбни
импланти Straumann (+8.83% евро) и един от големите световни производители на аромати и овкусители за
храни и козметика Symrise AG (+6.72% в евро) също отчетоха впечатляващ ръст на акциите, след като
публикуваха резултати за 2018.

Очаквания за началото на 2019
Частичното възстановяване на европейските акции, което наблюдавахме от началото на годината, отразява
подобряването на инвеститорския сентимент след новините за търговските отношения между САЩ и Китай. В
същото време несигурността, пред която са изправени инвеститорите, остава все още висока предвид
геополитическите рискове в редица европейски държави и забавянето на икономиката на еврозоната. Повисокият риск, характерен за инвестициите в акции (активите на ДФ „Компас Евроселект“ са предимно
инвестирани в акции), обуславя и по-дългосрочния инвестиционен хоризонт. Въпреки текущата волатилната
среда фундаменталните характеристики и конкурентните предимства на селектираните в портфейла на ДФ
„Компас Евроселект“ компании, дават основание те да продължат растежа си в дългосрочен план.

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
Телекомуникации
(EUR) 6%
Финанси и
застраховане (EUR)
5%

Парични средства
(BGN) 19%
Парични
средства (EUR)
5%

Начин на
живот (EUR)
32%

Биотехнологии и
здравеопазване (EUR)
15.0%
Технологии
(EUR)
18%

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
SEK; 1%
BGN; 19%

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

Nemetschek AG (1.38% от активите)

14.75%

2.

AXA SA (2.56% от активите)

10.13%

3.

Kering (5.85% от активите)

9.74%

4.

Straumann Holding AG (6.53% от активите)

8.83%

5.

Symrise AG (1.11% от активите)

6.72%

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

Ubisoft Entertainment (2.76% от активите)

-18.06%

2.

Wire Card AG (10.55% от активите)

-16.72%

3.

G5 Entertainment (0.29% от активите)

-14.36%

4.

Secunet Security Net. (1.18% от активите)

-10.87%

5.

Cellnex Telecom (3.86% от активите)

-7.56%

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда

EUR; 80%
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1.

WIRECARD AG

10.55%

2.

Straumann

6.53%

3.

Adidas AG

5.94%

4.

Kering

5.85%

5.

Fevertree

5.71%
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Графика 1: НСА за един дял за месец февруари
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Графика 2: НСА за месец февруари
EUR 445 000

EUR 0.8800
EUR 435 000
EUR 0.8600
EUR 425 000
EUR 0.8400

EUR 415 000

EUR 0.8200

EUR 405 000

Графика 4: НСА за периода от
16.07.2018 г. до 28 февруари

Графика 3: НСА за един дял за периода
от 16.07.2018 г. до 28 февруари
EUR 1.0200
EUR 1.0000
EUR 0.9800
EUR 0.9600
EUR 0.9400
EUR 0.9200
EUR 0.9000
EUR 0.8800
EUR 0.8600
EUR 0.8400
EUR 0.8200

450 000 EUR
425 000 EUR
400 000 EUR
375 000 EUR
350 000 EUR
325 000 EUR

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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