
Стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия 
размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните 
резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД СКАЙ Управление 
на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интренет страницата на дружеството.  
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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2017 

Месечен коментар 

И през юни продължи периода на ниска волатилност на финансовите пазари. Индексите на развитите пазари 
не отбелязаха съществени изменения, в която и да било посока вече за трети месец. При развиващите се 
пазари има малко повече динамика, но почти единствено в посока надолу. При тях въздействат по-скоро 
локални фактори като обвиненията в корупция в Бразилия, цената на петрола за Русия или законодателни 
промени в Румъния.  

Погледнато в перспектива, остават големите неизвестни, какво ще се случи след прекратяване или дори само 
при намаляване на паричните стимули в Еврозоната, вдигането на лихвите в САЩ или пък евентуален скок на 
инфлацията. Възможните глобални катализатори обаче набъбнаха с още един – възможността на Северна 
Корея да изстрелва междуконтинентални балистични ракети. Това до голяма степен променя ситуацията, като 
значително повишава вероятността за военен отговор от страна на САЩ и дори за пълномащабна война 
между Северна и Южна Корея. В чисто икономически план, ако се стигне до подобно неприятно решение, е 
доста възможно обтягане на отношенията между САЩ и Китай и от тук до глобални последствия за световната 
икономика.  

Фондове на Скай Управление на активи 
 
 

Име Профил 
 

СКАЙ Нови Акции Активно управляван фонд с фокус в компании с перспектива за растеж 
от Централна и Източна Европa 

СКАЙ Финанси Aктивно управляван фонд, който инвестира във финансовия сектор в 
Европа 

СКАЙ Глобал ETFs Първият български взаимен фонд инвестиращ в ETFs от разиващите се 
пазари от Азия, Африка и Латинска Америка.  

 
Промяна в НСА на Скай Нови Акции (в тъмно 
синьо) спрямо служебния бенчмарк 

 

Промяна в НСА на Скай Финанси (в тъмно 
синьо) спрямо банковия индекс Cece Bank  

Промяна в НСА на Скай Глобал ETFs (в 
червено) спрямо MSCI и BRIC 

 
  
 

Подробна информация за фондовете и как да инвестирате може да намерите на нашия сайт (www.skyfunds.bg ) 
или да се свържете с нас (02 815 4000). 
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СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2017 

Основна информация 
UCITS IV съвместим:  Да 
Валута: BGN 
Начална дата:  22/05/2006 
Tакса емитиране:   

 Дялове клас А: 1.5% 
За суми до 20 000 лв. вкл.  

 от 20 000 до 300  000 лв. вкл. 1.0% 
над 300 000 лв.  0.75% 

Дялове клас B: 0 
Такса за обратно изкупуване:  

 Дялове клас  : 0 
Дялове клас B: 2.0% при прекратен 

инвест. план 
Надбавка за дялове клас B 0.5% при изпълнен 

инвест. план  
Такса управление: 3.0% 
Доход: Реинвестира се 
Изчисляване на НСА: Ежедневно 

 

Доходност (%) 
1-мес. 6-мес. 1 год. 
0.52 12.58 15.45 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   8.81% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  93.31 
Парични средства и вземания                        6.69 

 
 
Данъчни преференции 
Доходите от продажба на дялове са необлагаеми 
за физически и юридически лица 

Разпределение на активите 
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 
KRKA D. D.   6.80% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.04% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

СОФАРМА АД 
 

4.42% TRANSELECTRICA SA 

OMV PETROM SA 4.22% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 4.10% TURK TRAKTOR 

 

Нетна стойност на активите (НСА) на дял за последните три години     
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СКАЙ ФИНАНСИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2017 

Основна информация 
UCITS IV съвместим:  Да 
Валута: BGN 
Начална дата:  02/05/2007 
Tакса емитиране:   

 Дялове клас А: 1.5% 
За суми до 20 000 лв. вкл.  

 от 20 000 до 300  000 лв. вкл. 1.0% 
над 300 000 лв.  0.75% 

Дялове клас B: 0 
Такса за обратно изкупуване:  

 Дялове клас А: 0 
Дялове клас B: 2.0% при прекратен 

инвест. план 
Надбавка за дялове клас B 0.5% при изпълнен 

инвест. план  
Такса управление: 3.0% 
Доход: Реинвестира се 
Изчисляване на НСА: Ежедневно 

 

Доходност (%) 
1-мес. 6-мес. 1 год. 
0.31 8.80              29.92 
   
Стандартно отклонение 

1 год.   11.99% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            89.57 
Парични средства и 
вземания  

                           10.43 

 
 
Данъчни преференции 
Доходите от продажба на дялове са необлагаеми за 
физически и юридически лица. 

Разпределение на активите  

 

 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 

KBC 9.18% 

SIF BANAT CRISANA 6.15% 

ERSTE BANK AG 5.36% 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4.48% 

BANCO SANTANDER SA 4.48% 
 

Нетна стойност на активите (НСА) на дял за последните три години 
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СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs 

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2017 

Основна информация 
 

UCITS IV съвместим:  Да  
Валута: EUR 

Начална дата:  03/05/2010 

Такса емитиране:     

за суми до 250 000 евро вкл. 1.75% 

за суми над 250 000 евро 0.5% 

Такса управление: 2.0% 

Такса за обратно изкупуване: 0.25% 

Доход: Реинвестира се 

Изчисляване на НСА: Два пъти седмично 

  
 
 
 

Доходност (%) 
1-мес. 6-мес. 1 год. 
0.48 4.79            10.15 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.80% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и 
права 

                          86.61 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

13.39 

 
Данъчни преференции 
Доходите от продажба на дялове са необлагаеми 
за физически и юридически лица. 
 

Разпределение на активите 

 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 

Аmundi Funds Thailand 6.22% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 5.05% Аmundi Funds Asean New Markets  

 
Аmundi Funds Asean New 
Markets  

4.75% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

 
ISHARES MSCI KOREA   
 

4.74% 
iSHARES MSCI CANADA B 

iSHARES MSCI CANADA 4.60% ISHARES JPM EMERG BOND 
 

НСА в евро за последните три години  
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