
Ноември 2021 г.

Инвестиционна политика

Рисков профил

31.01%

Географско разпределение - ценни книжа 30.11.2021

Стартова дата на фонда 4.5.2006

Размер на фонда в лева* 4 283 207.14

Размер на фонда в евро 2 189 969.04

Рисков профил Високорисков

Препоръчителен инвестиционен 

хоризонт
Минимум 7 години

Инвестиции
Акции и облигации, 

издадени от CEE и CIS

Доходност за последните 12 месеца 31.01%

Стандартно отклонение 8.34%

Номинална стойност на един дял 1 лев
* По стойност на активите към 30.11.2021 г.

Комисиони Класове активи 30.11.2021

Входна такса

Над 100 000 лв

2.0%

1.0%

Такса обратно изкупуване -

Такса управление максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии 30.11.2021

През ноември се наблюдаваха разнопосочни резултати на пазарите в региона на ЦИЕ.

Руският RTS "отписа" 10.74% от стойността си, след като цената на петрола отчете

понижения през периода в очакване някои държави да отпуснат количества от

петролните си резерви на пазара. В края на месеца САЩ стартира търг за 32 млн.

барела суров петрол от 4 стратегически обекта, координирайки се с Китай, Индия,

Южна Корея, Япония и Великобритания, за да се опита да понижи цените на

суровината, след като производителите от ОПЕК+ неведнъж пренебрегнаха призивите

до момента за по-голям добив. От друга страна, българският SOFIX се повиши със

6.64% през периода, като на БФБ се наблюдава еуфория, свързана с листването на

няколко нови компании, сред които са производителят на биохрани, "Смарт Органик"

АД, и "Дронамикс Кепитъл" ЕАД - специално създадено дружество с цел да се

предостави достъп на инвеститорите до технологичния стартъп "Дронамикс", който от

2014 г. работи по създаването на безпилотни самолети за доставки на товари. През

периода стартира и търговията с акции на технологичния лидер "Алтерко" АД на

Frankfurt Stock Exchange. Турският XU100 също отчете ръст от 18.90% на фона на

положителните новини за повишение на БВП на страната със 7.4% за третото

тримесечие, подкрепено от силното местно търсене на фона на по-бързото

разпространение и прилагане на ваксините срещу COVID-19 и възстановяване на

износа. Румънският BET отчете спад от 3.25% през месеца, като двете най-големи

партии в Румъния - Либералите и Социалдемократите - договориха сформирането на

правителство, оставяйки настрана години на вражда, за да сложат край на

тримесечната политическа криза, която блокира усилията на страната да забави

бушуващата пандемия с коронавируса. В унисон с представянето на повечето пазари в

региона на ЦИЕ, се наблюдаваха разнопосочни резултати в Гърция, Полша, Унгария и

Чехия (ASE↓3.38%; WIG↓7.84%; BUX↓5.04%; PXI↑2.35%). 

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

82.7%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни

емитенти 56.8% и 43.2% в български емитенти.

Доходност за последните 12 месеца
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Топ 5 позиции 
в портфейла

26.2%

Други 73.8%


