
Януари 2022 г.

Инвестиционна политика

Рисков профил

17.04%

Географско разпределение - ценни книжа 31.1.2022

Стартова дата на фонда 4.5.2006

Размер на фонда в лева* 4 246 576.42

Размер на фонда в евро 2 171 240.05

Рисков профил Високорисков

Препоръчителен инвестиционен 

хоризонт
Минимум 7 години

Инвестиции
Акции и облигации, 

издадени от CEE и CIS

Доходност за последните 12 месеца 17.04%

Стандартно отклонение 8.36%

Номинална стойност на един дял 1 лев
* По стойност на активите към 31.01.2022 г.

Комисиони Класове активи 31.1.2022

Входна такса

Над 100 000 лв

2.0%

1.0%

Такса обратно изкупуване -

Такса управление максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии 31.1.2022

През януари се наблюдаваха разнопосочни резултати на пазарите в региона на

ЦИЕ. Руският RTS "изтри" 10.06% от стойността си на фона на значително

обтегнатите отношения между САЩ и Русия. През месеца Русия поиска НАТО да

изтеглят войските и въоръжението си от Източна Европа и изрази негативна позиция

относно потенциално присъединяване от страна на Украйна към Алианса.

Същевременно, Вашингтон и съюзниците от НАТО отхвърлиха това искане, но

потвърдиха, че са готови на разговори по други теми като контрола върху оръжията

и мерки за укрепване на доверието. Създалият се смут сред инвеститорите се

отрази и на БФБ, като българският SOFIX се понижи с 2.70% през месеца. От друга

страна, турският XU100 отчете ръст от 7.84% през периода, след като страната

подписа валутно суап споразумение на стойност 4.9 млрд. USD с ОАЕ с цел

подобряване на нивото на държавните валутни резерви. Към момента Турция има

сключени суап споразумения с Катар, Южна Корея и Китай в подкрепа на валутните

си резерви, които се свиха с над 10% през декември 2021 г., след като местната

централна банка се намеси на валутния пазар, за да ограничи сравнителното

поевтиняване на турската лира. Междувременно, полският WIG отчете спад от

2.71% през месеца, като ЕК обяви, че планират да удържат над 69 млн. евро от

плащанията от ЕС към Полша във връзка с неплатени глоби от страна на

държавата, на които беше осъдена през 2021 г. във връзка със съдебната

независимост в страната. На фона на очакванията за повишаване на основния

лихвен процент в Румъния, в опит местната централна банка да се справи с

ускоряващата се инфлация в страната, BET се повиши с минималните 0.99% през

периода. В унисон с представянето на повечето пазари в региона на ЦИЕ, се

наблюдаваха разнопосочни резултати в Гърция, Унгария и Чехия (ASE↑4.86%;

BUX↑5.37%; PXI↓0.68%). 

За повече информация относно ДФ "Селект Регионал" или други фондове, предлагани от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, свържете се с вашия финансов консултант или посетете: 

www.selectam.bg
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят

пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са

задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на всеки договорен фонд са достъпни на български език на

www.selectam.bg. 

ДФ "Селект Регионал" е рискова инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от емитенти от

Централна и Източна Европа, включително Турция и Русия. Колективната инвестиционна схема "Селект Регионал" може да инвестира до 90%

в акции и до 10% в непублични емисии.

Данни за фонда

                                                                    1          2          3          4         5          6          7

Управляващо дружество                                          "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Резюме на  капиталовите пазари

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции

80.1%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни

емитенти 57.9% и 42.1% в български емитенти.

Доходност за последните 12 месеца
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Топ 5 позиции 
в портфейла

23.8%

Други 76.2%


