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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 май 2020 

Месечен коментар 

През май почти всички пазари отбелязаха растежи, като така продължиха позитивната тенденция от април. На 
пръв поглед това изглежда ирационално - ситуацията с COVID 19 е далеч от привършване. Държавите са в 
карантина, безработицата по света е на рекордни равнища. Всичко говори за тежка икономическа криза. 
Очакванията за представянето на компаниите за второто тримесечие, а и за годината като цяло са с две думи 
казано - срив на печалбите и спад на приходите.  

Въпреки това пазарите растат. Гледната точка на пазарите, е че тази криза е временно явление. Ще продължи 
може би до края на годината, възможно е да има негативни ефекти и догодина, но все пак е временна. Така 
всяка новина, която съкращава времето се възприема като позитивна, всяка новина, която навява мисли, че 
ограниченията ще продължат повече е негативна. Реално резултатите на компаниите имат голямо значение, 
само ако има вероятност да не успеят да оцелеят до края на ограниченията. През май излязоха първите 
положителни новини за ваксини срещу коронавируса. Вече се смята, че е възможно да има действаща 
ваксина още тази есен. И ще е въпрос само на производство и логистика, за да се разпространи достатъчно 
бързо. Друга положителна за пазарите новина, бе заявеното от повечето държави намерение за постепенно 
намаление на ограниченията. Това неминуемо ще доведе и до по-бързо възстановяване на икономиките. И 
разбира се значителните държавни стимули, които се очаква да държат фирмите над водата в тези трудни 
времена.  

Какво плаши пазарите – на първо място това е възможността за втора вълна от нови заразявания. Ако нещата 
се развият по този начин очакванията за годината може да се коригират отново надолу и това да повлече и 
индексите. Евентуални новини за провали при клиничните изследвания на ваксини. Към момента в 
разработка са множество ваксини, но малко на брой от тях има шанс да станат готови още тази година. Ако 
там се появят спънки, това може да повлияе негативно на борсовите котировки. За сега не изглежда, че 
държавите ще се отдръпнат от стимулиране, но ако се случи - това също би била доста лоша новина. 

Друга възможна заплаха за пазарното възстановяване е чисто психологическа. Част от пазарите, особено 
американския, наваксаха доста бързо голяма част от спада. В даден момент този растеж може да се окаже 
силно изпреварващ събития и чисто технически да бъде коригиран. Подобна корекция обаче има малък шанс 
да доведе до нови дъна по-ниски от тези през март, освен ако не са подкрепени и от нещо фундаментално. 

 
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.  
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СКАЙ НОВИ АКЦИИ 
www.skyfunds.bg Дата: 31 май 2020 
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: Без такса 

Такса за обратно изкупуване:  

 Дялове клас А : Без такса 

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. За последните 12 месеца 

3.81  -0.05 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   19.25% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  87.42 

Парични средства и вземания                       12.58 

 
 
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.   10.06% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 8.08% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.51% TRANSELECTRICA SA 

OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR 4.34% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

SIF OLTENIA CRAIOVA 4.31% TURK TRAKTOR 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 май 2020 
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: Без такса 

Такса за обратно изкупуване:  

 Дялове клас А: Без такса 

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. За последните 12 месеца 

1.07              -16.99 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   24.45% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            82.12 

Парични средства и вземания                             17.88 

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

Разпределение на активите  

 
  
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 7.00% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 6.81% 

NN GROUP 6.26% 

SIF BANAT CRISANA 5.01% 

SIF MOLDOVA SA 4.72% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 май 2020 

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. За последните 12 месеца 
0.23               -8.29 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   23.91% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             87.98 

Парични средства и вземания                              12.02 

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

Разпределение на активите 
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY 
CONCENTRATED - A2 USD 

8.22% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 6.25% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

iSHARES MSCI CANADA 5.31% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

ISHARES MSCI KOREA 4.58% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES JPM EMERG BOND 4.36% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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