
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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 

  

 

СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 2020 

 
Месечен коментар 

Декември донесе един положителен финал на една турбулентна за пазарите година. Всички основни развити пазари и голяма част от 
развиващите се пазари завършиха месеца на плюс. Що се отнася до годишното представяне, различните източници на растеж и 
влиянието на COVID-19 върху тях създадоха сериозни различия в представянето на отделните пазари.  

През последното тримесечие на годината промишлеността и износа в целия свят навлезе в изключително силна експанзия, която до 
голяма степен компенсира спада от първата половина на годината. Макар и още не достигнали върховете си от преди кризата, 
темповете на възстановяване са значителни. Точно това се отразява и в индексите. 

При развиващите се пазари - Китай, Корея и Тайван, като икономики силно разчитащи на промишлеността и износа и много по-малко 
зависещи от местни услуги или износ на ресурси, се представиха отлично с ръстове на пазарите им за годината от над 20%. 
Същевременно в Източна Европа, разчитаща на услуги и Латинска Америка на ресурси, индексите завършиха годината със спадове от 
по над 20%. При развитите държави зависимостта бе подобна, макар и с по-ниски флуктуации.  

При услугите обаче, мерките срещу COVID – 19 все още взимат своето, като само в САЩ, Швеция, Индия и Австралия се наблюдава 
сериозна експанзия. Тъй като развитите икономики до голяма степен разчитат на услугите за растеж, това подтиска и пазарните 
индекси, като северна Европа и САЩ са единствените завършили годината на плюс. Ако ваксинирането върви с бързи темпове може 
да се очаква, че услугите също ще навлязат във фаза на значителен растеж. Единствено несигурността, колко бързо ще бъде 
ваксинирана голяма част от населението, спира пазарните индекси да навлязат във фаза на изключително бърз растеж.  

Ако не се появи някакъв нов проблем на хоризонта 2021 г. може да се очаква да е доста позитивна за борсите. 

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). 

 

 



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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 

 
СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 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 
6.07  -5.38 

 
Стандартно отклонение 
1 год.   19.35% 

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  88.61 
Парични средства и вземания                       11.39 

 
 
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.   10.44% 

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 8.51% 

OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR  4.71% 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 4.48% 

TRANSELECTRICA SA 3.93% 

  

 

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

 



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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 

 
СКАЙ ФИНАНСИ 

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 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 
2.60              -17.68 
   
Стандартно отклонение 
1 год.   28.49% 

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            84.69 
Парични средства и вземания                             15.31 

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

Разпределение на активите  
 

 
 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 8.43% 

NN GROUP 7.94% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 6.62% 

ERSTE BANK AG 5.31% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 4.30% 
 

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

 



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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 
 
 

 

 
СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs 

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 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 
4.60               1.78 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   24.43% 

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             90.90 

Парични средства и вземания                              9.10 
 
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 

8.92% 

ISHARES MSCI TAIWAN 6.83% 

ISHARES MSCI KOREA 5.68% 

iSHARES MSCI CANADA 4.92% 

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 4.68% 
 

НСА в евро за последните три години 

 


