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Месечен коментар 
Последната година се случи нещо до известна степен нормално за дълъг период без никакви сътресения - волатилността 

на пазарите започна да пада. Рядко се случваше на развит пазар да има корекция дори от 5%. За това съдействаше и 

потокът от новини, който почти винаги бе позитивен и изключително рядко се появяваше нещо неочаквано и негативно. 

От една страна това поддържаше плавен ръст на индексите, от друга страна създаде до известна степен необоснована 

увереност в пазарните участници, особено в непрофесионалните такива.  За това и неочакваното повишение на 

инфлацията в САЩ изведнъж предизвика сериозни сътресения през февруари. Волатилността рязко скочи, и както често 

се случва, самите колебания породиха други колебания и се заформи доста рязка корекция в началото на месеца. В 

последствие стана ясно, че няколко фонда залагащи на ниска волатилност са успели да загубят значителна част от 

стойността си и са допринесли за рязкостта на движението.  

След доста турбулентното начало на февруари, волатилността на пазарите постепенно намаля.  Реално все още се 

намират във фаза на консолидация, но инерцията надолу бе спряна в рамките на нормалното за последните две години. 

От САЩ катализаторите за движение на индексите се преместиха в други пазари, по-лошите от очакваните данни за 

Китай натежаха на азиатските индекси, които в по-голямата си част, завършиха месеца на минус. Все пак основната 

икономика, която определя настроенията към фондовите пазари, си остава САЩ. Докато там не се прекъсне възходящия 

тренд може да се очаква, че оптимизмът ще преобладава и в останалите части на света. 

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 
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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. 
-1.24 -0.35 8.98 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   7.99% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  93.66 
Парични средства и вземания                        6.34 

 
 
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.   7.00% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.39% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

OMV PETROM SA  4.38% TRANSELECTRICA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.04% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

СОФАРМА АД 3.94% TURK TRAKTOR 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 28 февруари 2018 

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. 
-2.99 5.61              17.62 
   
Стандартно отклонение 

1 год.   9.90% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            83.25 
Парични средства и 
вземания  

                           16.75 

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

Разпределение на активите  
 

 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 

KBC 9.86% 

ERSTE BANK AG 6.18% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.71% 

SIF MOLDOVA SA 5.48% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 4.88% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 28 февруари 2018 

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. 
-1.94 4.08            2.17 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   8.66% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и 
права 

                          89.19 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

10.81 

 
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 7.29% 
Аmundi Funds Thailand  

Аmundi Funds Asean New 
Markets 

4.95% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

ISHARES MSCI TAIWAN  4.86% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

ISHARES MSCI KOREA   4.82% iSHARES MSCI CANADA B 

iSHARES MSCI CANADA 4.49% ISHARES JPM EMERG BOND 
 

НСА в евро за последните три години  
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