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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 2016 

 
Месечен коментар 
 

Януари продължи да носи сериозна волатилност на пазарите. Основните източници на напрежение 
продължиха да бъдат пазарите на ресурси. Цената на петрола спадна дори под нивата от 2008 г.,  
индустриалните метали също записаха едни от най-ниските си стойности за последното десетилетие.  

На пръв поглед това са по-скоро положителни новини за световната икономика. Дават възможност 
за един трансфер на богатство от страните производителки на петрол и ресурси към потребителите. 
В същото време обаче оказват сериозен натиск върху компаниите добиващи и търгуващи с ресурси. 
Част от тях имат сериозни нива на дълг в балансите си, като по този начин негативната връзка се 
прехвърля и върху финансовия сектор. А от там и върху пазарите в цялост. Избягването на риск се 
прехвърля върху всички активи.  

Въпреки, че кредитната експозиция към ресурсни компании на повечето значими банки е по-скоро 
малка, все пак вероятността някоя от тях да бъде засегната по някакъв начин остава. Липсва яснота 
какво има в балансите им – което е нормално – банките по принцип рядко разкриват индивидуални 
позиции. А това създава несигурност на пазарите на акции, и както се случва обикновено – при 
нарастваща несигурност - пазарите падат.  

 

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: 31 януари 2016 

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. 
-3.93 -11.72 -15.00 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   11.76% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                   93.40 
Парични средства и вземания                      6.60 

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

 
Разпределение на активите 
 

 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KRKA D. D.   
SC FONDUL PROPRIETATEA SA 
OMV PETROM S.A. 
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S 
TRANSELECTRICA SA 

 
 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 2016 

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. 
-7.82 -16.25                -9.29 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   13.34% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            87.14 
Парични средства и 
вземания  

                           12.86 

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

 
Разпределение на активите  
 

 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SIF BANAT CRISANA 
ERSTE BANK AG 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV 
NN GROUP 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 2016 

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. 
-5.83 -12.11            -17.22 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   16.60% 
 

 

Портфейл (% от активите) 
Дялове в КИС, акции и 
права 

                        77.43 

Парични средства, 
депозити и вземания 

22.57 

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

Разпределение на активите 

 

 
Топ 5 позиции 

Аmundi Funds Thailand  
Аmundi Funds Asean New Markets  
ISHARES JPM EMERG BOND 
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA 
iSHARES MSCI CANADA B 

 
 
 

 
 
НСА в евро за последните три години  

 

 
 

http://www.skyfunds.bg/
http://www.skyfunds.bg/

