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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:
371 453.90
0.9183
няма
1.00%
15.00%

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

ДФ „Компас Евроселект“ с по-добър резултат за май спрямо
водещите индекси върху акции
През май водещите индекси върху акции в почти всички географски
региони отбелязаха първия си негативен месец от началото на
годината. През този период цената на един дял от ДФ „Компас
Евроселект“ отчете понижение от -1.85%, което е по-малък спад от
този при индексите в Европа (където са базирани всички компании
в портфейла на фонда) и САЩ. От началото на годината дяловете на
фонда са поскъпнали с 8.12% към края на май.
Значителните спадове през последния месец са отражение на
страховете от задълбочаващия се конфликт между САЩ и Китай и
неговите ефекти върху глобалната икономика.
Смесени икономически данни в еврозоната, избори за европейски
парламент и продължаваща геополитическа несигурност движиха
финансовите пазари през май
Икономическите данни за еврозоната бяха колебливи и през този
месец. Известно подобрение отбеляза индексът на доверието на
потребителите заедно с поръчките за износ, а първоначалните
оценки за растежа на брутния вътрешен продукт за първото
тримесечие са по-високи от очакванията. В същото време индексът
на мениджърите по поръчките отбеляза спад.

EUR
16.07.2018
01.01-31.12

Преглед на пазара за май
от началото на
май
Индекси
годината
Компас
-1.85%
8.12%
Евроселект
DAX
-5.00%
11.06%
Euro Stoxx
-6.70%
8.94%
CAC 40
-6.78%
10.08%
FTSE 100
-3.46%
6.44%
IBEX 35
-5.92%
5.44%
S&P 500
-6.58%
9.78%
CSI 300
-7.24%
20.56%
Лихвени
от началото на
31 май
равнища
годината (б.т.)
Лихви по 10годишни
2.13%
-55.30
облигации
(САЩ)
Лихви по 10годишни
-0.20%
-44.90
облигации
(Германия)
Лихви по 10годишни
0.21%
-49.90
облигации
(Франция)
Пазарен сентимент
31 май
Bull-Bear %
24.8 – 40.1
Put-Call
1.19
Vix
18.71
от началото на
Суровини
31 май
годината
Злато
$1 306
1.41%
Суров петрол
$53.50
17.82%
Източник: Thomson Reuters, CBOE, AAII

Добрите новини за Европа през месеца бяха свързани с отлагането
на решението от страна на САЩ за митата върху автомобили за след
шест месеца.
Резултатите от провелите се през май избори за европейски парламент бяха по-скоро позитивни за проевропейските партии. Въпреки че евроскептичните партии успяха да получат повече места спрямо
разпределението в предишния парламент, техният брой е по-нисък от очакванията.

ще формират очакванията за бъдещия икономически растеж.
София 1000, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.2, тел. 02-4219517,
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През май с най-добро представяне се отличиха компаниите, които публикуваха резултати за първото
тримесечие на годината
Част от компаниите в портфейла на ДФ „Компас Евроселект“ представиха резултатите си за първото тримесечие
на годината в началото на май. Три от тях се наредиха сред най-добре представилите се за месеца във фонда:
испанската компания, управляваща телекомуникационни кули, Cellnex Telecom (+14.70% в евро),
производителят на спортни стоки Adidas AG (+11.83% в евро) и компанията, предлагаща разнообразни решения
при увреждане на слуха Demant AS (+4.36% в евро).
Сред позициите с най-висок ръст през май са също: германската компания, предлагаща услуги, свързани с
киберсигурност и криптография Secunet Security (+5.50% в евро) и също базираната в Германия компания за
дигитални разплащания, Wirecard AG (+4.79% в евро).

Очаквания за юни
През юни стартира отчетният сезон с корпоративни резултати за второто тримесечие на годината за компаниите
в портфейла на ДФ „Компас Евроселект“. Насоките за очакванията за втората половина на годината ще са
основния фокус на инвеститорите. От своя страна прогнозите ще зависят в голяма степен от развитието на
геополитическите въпроси. Предимно подкрепящата парична политика на водещите централни банки се очаква
да продължи на фона на повишената несигурност. В този контекст мениджмънтът на фонда очаква в
дългосрочен план селекцията от компании в портфейла на ДФ „Компас Евроселект“ да се представя по-добре от
средното пазара. Същевременно стратегията на фонда за управление на риска позволява известно смекчаване
на неизбежните негативните ефекти от краткосрочните пазарни корекции, засягащи всички пазарни участници.

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ МАЙ
Парични средства (BGN)
Телекомуникации Дялове
4%
(USD)
(EUR)
Парични
5%
8%
средства (EUR)
7%
Финанси и
застраховане (EUR)
Биотехнологии и
5%
здравеопазване (EUR)
15.0%

Технологии
(EUR)
18%

Начин на
живот (EUR)
36%

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА МЕСЕЦ МАЙ
USD 4%

BGN; 4%

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

Cellnex Telecom SA (7.56% от активите)

14.70%

2.

Adidas AG (7.83% от активите)

11.83%

3.

Secunet Security Net. AG (1.60% от активите)

5.50%

4.

Wirecard AG (9.16% от активите)

4.79%

5.

Demant AS (2.14% от активите)

4.36%

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

Fevertree (6.01% от активите)

-17.91%

2.

Nemetschek AG (1.62% от активите)

-16.53%

3.

Ubisoft Entertainment (3.5% от активите)

-13.73%

4.

TKH Group NV (2.24% от активите)

-12.60%

5.

NN Group NV (2.43% от активите)

-12.36%

Топ 5 позиции с най-голяма тежест във фонда

EUR; 92%

София 1000, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.2, тел. 02-4219517,
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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%

Ако желаете да получавате месечния бюлетин на
ДФ "Компас Евроселект", моля натиснете ТУК

2

ДФ ”КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ”
ISIN: BG9000001188; ЕИК 177280046

Ако желаете да получавате месечния бюлетин на
ДФ "Компас Евроселект", моля натиснете ТУК

Графика 1: НСА за един дял за месец май
EUR 0.9600
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Графика 2: НСА за месец май

EUR 410 000

EUR 0.9500

EUR 400 000

EUR 0.9400
EUR 390 000

EUR 0.9300
EUR 0.9200

EUR 380 000

EUR 0.9100

EUR 370 000

EUR 0.9000

EUR 360 000

EUR 0.8900
EUR 350 000

Графика 4: НСА за периода от
16.07.2018 г. до 31.05.2019

Графика 3: НСА за един дял за периода
от 16.07.2018 г. до 31.05.2019
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

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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web: www.compass-invest.eu

Ако желаете да получавате месечния бюлетин на
ДФ "Компас Евроселект", моля натиснете ТУК

3

