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СКАЙ БЮЛЕТИН 
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Месечен коментар 
 

Краят на 2018 г. бе белязан от увеличение на възприетите рискове, както за световната икономика, така и за пазарите в частност. В 

един месец се струпаха - затягаща парична политика от страна на ФЕД, вероятност от ескалация на търговската война между САЩ и 

Китай, спиране на финансирането на правителството в САЩ и сигнали за забавяне на икономическата активност реално в целия свят. 

Януари бе доста по-позитивен. Излизащите отчети на компании показаха растеж на резултатите, който макар и по-нисък от 

предходните тримесечия, все пак е по-добър от очакванията. ФЕД премина от доста агресивна риторика, насочена към вдигане на 

лихвите, към доста по меки коментари, в които се отразява риска от забавяне на икономиката. Всичко това намали натиска към 

поскъпване на долара, а от тук и намаля натиска върху развиващите се пазари, за които поскъпващия долар представлява сериозен 

риск. След като ФЕД отпадна като заплаха за пазара, а компаниите всъщност не отчитат чак такова влошаване, че да показват опасност 

от рецесия, на дневен ред останаха отношенията между САЩ и Китай. Търговските отношения, обаче никой не очаква да се решат 

бързо, като желанието на пазара е по-скоро липса на рязка ескалация. 

Положението в Европа, включително и в Източна Европа, обаче остана не особено оптимистично. Все повече индикатори показват 

забавяне на икономиките. Това съчетано с постепенното намаление на финансовите стимули от страна на ЕЦБ определено създава на 

пазарите настроение по-скоро предразполагащо към предпазливост, отколкото към желание за поемане на повече риск. 

Политическата обстановка в някои европейски държави също не допринесе за увеличаване на усещането за сигурност. Ако 

традиционното виждане за политиката е, че е изкуството на разумния компромис, то все по-разрастващия се популизъм  навежда на 

други, по-импулсивни, и определено никак разумни асоциации. 

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 2019 

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. 

3.39 -6.69 -15.76 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   8.87% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  93.02 

Парични средства и вземания                       6.98 

 
 
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.   8.63% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.86% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.80% TRANSELECTRICA SA 

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S 4.23% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

СОФАРМА АД 4.18% TURK TRAKTOR 

 
 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 2019 

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. 

4.29 -9.90              -21.24 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   11.84% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            78.47 

Парични средства и вземания                             21.53 

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

Разпределение на активите  
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 7.43% 

NN GROUP 6.55% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 5.96% 

ERSTE BANK AG 5.51% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.06% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 2019 

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. 
5.67% -2.04           -5.93 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.87% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и права                             89.88 

Парични средства, депозити, 
вземания и др. 

                            10.12 

 
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 7.38% 
Аmundi Funds Thailand  

iSHARES MSCI CANADA 4.89% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C 
(USD) 

4.83% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

ISHARES MSCI KOREA   4.75% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES MSCI TAIWAN 4.73% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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