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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:
402 134.02
0.9356
няма
1.00%
15.00%

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

ДФ „Компас Евроселект“ с ръст от 4.40% за месеца и 12.25% от
началото на годината към края на април
Цената на един дял от ДФ „Компас Евроселект“ беше 0.9356 EUR
към края на април, което е ръст от 4.40% за месеца и 12.25% от
началото на годината досега. Позитивните финансовите резултати
от компаниите, селектирани в портфейла на фонда, се отразиха в
ръст на цената на дяловете, който изпреварва този на водещите
европейски индекси през месеца. Повечето европейските индекси
приключиха месеца на позитивна територия, с което продължиха
възходящия тренд от началото на годината.
Освен подкрепящата политика на Европейската централна банка и
надеждите за постигане на споразумение между САЩ и Китай,
отчетният сезон с резултати за първото тримесечие на годината
също повлия на инвеститорския интерес през месеца.
Европейската централна банка запазва текущата си политика при
слаби икономически данни в еврозоната

EUR
16.07.2018
01.01-31.12

Преглед на пазара за април
от началото на
април
Индекси
годината
Компас
4.40%
12.25%
Евроселект
DAX
0.09%
9.16%
Euro Stoxx
1.22%
11.71%
CAC 40
2.10%
13.10%
FTSE 100
2.89%
8.19%
IBEX 35
-0.40%
8.20%
S&P 500
1.79%
13.07%
CSI 300
5.53%
28.62%
Лихвени
от началото на
30 април
равнища
годината (б.т.)
Лихви по 10годишни
2.50%
-18.20
облигации
(САЩ)
Лихви по 10годишни
облигации
(Германия)
Лихви по 10годишни
облигации
(Франция)
Пазарен сентимент
Bull-Bear %
Put-Call
Vix

0.01%

-23.30

0.37%

-34.00

Производството в Европа остава слабо, а в отговор на
икономическата ситуация Европейската централна банка продължи
30 април
с подкрепящата си политика. След като през март обяви нови
43.1 – 23.2
1.04
стимулативни пакети, ЕЦБ запази текущите лихви без промяна на
13.12
последното си заседание през април. Основният лихвен процент в
от началото на
Суровини
30 април
годината
еврозоната се очаква да остане на текущите нулеви нива поне до
Злато
$1 293
1.15%
края на 2019 година, предвид липсата на индикации за засилване Суров петрол
$60.37
32.94%
на икономическия растеж. Въпреки слабите данни за бизнес Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII
активността заетостта
стабилна,
което
означава,
че при
заетосттаостава
остава
стабилна,
което
означава,
чепазара
при на труда все още няма видим негативен
ефект.
пазарът на труда все още няма видим негативен ефект.
За сравнение данните от САЩ показват умерени темпове на растеж, а в Китай стимулативните мерки дадоха
резултат с по-добри от очакваните данни. Предстоят насоки по ключови политически въпроси, свързани с
търговските отношения между САЩ и Китай, изборите за европейски парламент и Brexit, които от своя страна
ще формират очакванията за бъдещия икономически растеж.
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търговските отношения между САЩ и Китай, изборите за европейски парламент и Brexit, които от своя страна
ще формират очакванията за бъдещия икономически растеж.

Компаниите от портфейла на ДФ „Компас Евроселект“ в разгара на отчетния сезон с резултати за първото
тримесечие на годината
Базираната в Германия компания за дигитални разплащания, Wirecard AG (+19.7% в евро) отчете най-силен
ръст на акциите през месеца сред компаниите в портфейла на ДФ „Компас Евроселект“. След поредица новини,
обвиняващи мениджмънта на компанията в нелоялни практики, публикуването на годишния отчет на Wirecard
беше отложено за април. Годишните резултати на компанията потвърдиха солидния растеж на приходите, а
новината за нов стратегически инвеститор в компанията (японската Softbank, с която си партнира) и прогнозите
на мениджмънта допълнително дадоха тласък на цената на акциите.
Със значителен ръст на акциите се отличиха също: холандската технологична компания TKH Group NV (+13.99%
в евро), немската компания, предлагаща услуги, свързани с киберсигурност и криптография Secunet Security
(+13.54% в евро), холандската ASML Holding NV (+10.97% в евро), производител на литографски машини и
германският производител на машини за автомобилната и оръжейната индустрия Rheinmetall AG (+10.14% в
евро).

Очаквания за май
Предстоящите резултати от отчетния сезон за първото тримесечие на годината се очаква да продължи да
държи вниманието на инвеститорите през май. Причините за оптимизъм обаче вече в голяма степен изглеждат
отразени в пазарните движения от началото на годината досега. Това прави ключова селекцията на компании
при формиране на портфейл от акции и отсяването на бизнеси с уникални конкурентни предимства и
потенциал за растеж в дългосрочен план. В този контекст компаниите в портфейла на ДФ „Компас Евроселект“
следва да продължат да се представят по-добре от средното пазара. В краткосрочен план не е изключена и
турбулентност на финансовите пазари покрай развитието на ключови политически въпроси. През май
предстоят изборите за европейски парламент, както и повече детайли относно потенциалната сделка между
САЩ и Китай. Съответно при наличие на пазарни корекции мениджмънтът на фонда има готовност да добави
към експозицията си от акции на атрактивни нива.
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СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ
Телекомуникации
(EUR)
8%
Финанси и

Парични средства (BGN)
11%
Парични
средства (EUR)
7%

застраховане (EUR)
5%

Биотехнологии и
здравеопазване (EUR)
15.0%
Начин на
живот (EUR)
36%

Технологии
(EUR)
18%

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

BGN; 11%

SEK; 1%
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Топ 5 на най-добре представилите се позиции
през април (в евро)
1.

Wire Card AG (9.54% от активите)

19.70%

2.

TKH Group NV (2.37% от активите)

13.99%

3.

Secunet Security Net. AG (1.40% от активите)

13.54%

4.

ASML Holding NV (1.60% от активите)

10.97%

5.

Rheinmetall AG (2.65% от активите)

10.14%

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

G5 Entertainment (0.25% от активите)

-3.54%

2.

UPM-Kymmene Oyj (1.85% от активите)

-1.37%

3.

Straumann Holding AG (6.92% от активите)

-1.02%

4.

Lonza Group AG (1.29% от активите)

-0.37%

5.

Logitech International (3.53% от активите)

-0.21%

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда

EUR; 88%

1.

WIRECARD AG

9.54%

2.

Straumann Holding AG

6.92%

3.

Fever-Tree

6.75%

4.

Kering

6.50%

5.

Adidas AG

6.45%

Графика 1: НСА за един дял за месец април

Графика 2: НСА за месец април
EUR 405 000

EUR 0.9400

EUR 400 000

EUR 0.9300
EUR 395 000

EUR 0.9200
EUR 0.9100

EUR 390 000

EUR 0.9000

EUR 385 000

EUR 0.8900

EUR 380 000

EUR 0.8800
EUR 375 000
EUR 0.8700

Графика 4: НСА за периода от
16.07.2018 г. до 30.04.2019

Графика 3: НСА за един дял за периода
от 16.07.2018 г. до 30.04.2019
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
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450 000 EUR
425 000 EUR
400 000 EUR
375 000 EUR
350 000 EUR
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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 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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