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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 октомври 2018 

Месечен коментар 
 
През последните години капиталовите пазари по света имаха един основен двигател - изключително доброто представяне на американските индекси. 
Това представяне се подхранваше от три основни фактора: Относително добрия ръст на американската икономика – който макар и да е далеч от 
изключителен – бе по-силен от този на останалите развити пазари. Този растеж съчетан с липсата на натиск за повишения на заплати от страна на 
пазара на труда в САЩ доведе до рекордни профит маржини на листваните компании и значителен растеж на печалбите.  
Изключително ниските дългосрочни лихвени проценти, дори и при повишаваща се основна лихва в САЩ, кривата на доходността на държавните 
облигации просто ставаше по-плоска. Факторите зад това поведение са доста комплексни, от една страна QE то в Европа и Япония и ниската цена на 
хеджа без съмнение насочваха пари към американските облигации, от друга страна исторически ниската цена на петрола и липсата на ръст на 
заплатите през последните години понижиха инфлацията и съответно инфлационните премии в САЩ. Тези ниски дългосрочни лихви доведоха до 
понижаване и на дисконтните фактори при оценката на акциите и съответно до експанзия на оценките на компаниите.  
 
И като трети фактор без съмнение може да се разгледа силно стимулиращата политика на ФЕД. През октомври всички тези фактори от попътен вятър за 
пазарите се превърнаха в насрещен. Разходите за заплати в САЩ отчетоха повишение от над 3% за пръв път от 2008 г. Което предполага постепенно 
свиване на профит маржините на компаниите, и същевременно ръст на инфлацията. Политиката на ФЕД от силно стимулираща вече се приближава 
към неутрална и ако се следват насоките, които дава може да се превърне и в рестриктивна. Търговската схватка с Китай все повече се приближава до 
пълномащабна търговска война, което несъмнено ще оскъпи продукти както за американските потребители, така и за производителите, като 
същевременно намалява потенциалния растеж. Все пак основния фактор допринесъл за приличната корекция на американските индекси бе 
повишаването на дългосрочните лихви в САЩ. В началото на октомври доходността по десетгодишните американски облигации премина над 3,2%, 
което доста анализатори смятат за праг над който ще се наложи преизчисление на дисконтния фактор в оценките на компаниите. 
Тъй като американския пазар дава тон реално на всички останали пазари, дори и да се води от предимно местни фактори, тази корекция се прехвърли 
в целия свят. От основните пазари през октомври на зелено завърши само Бразилия.  

 
Трудно е да се предвиди дали тази корекция ще доведе до мечи пазар или ще се повтори ситуацията от други подобни корекции, след кратко 
колебание американските индекси отново да тръгнат нагоре. От една страна факторите за продължителен растеж вече не са в такова изобилие, но от 
друга страна реално все още няма нищо, което да говори за спад в печалбите на компаниите – а само за малко по-малко оптимистични очаквания. 

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 октомври 2018 

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. 

-2.56 -10.89 -11.06 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.03% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  91.75 

Парични средства и вземания                       8.25 

 
 
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.   8.17% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 8.11% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.70% TRANSELECTRICA SA 

СОФАРМА АД  4.49% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

SIF OLTENIA CRAIOVA 4.07% TURK TRAKTOR 

 
 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 октомври 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. 

-3.21 -15.27              -14.78 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   10.68% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            79.38 

Парични средства и вземания                             20.62 

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

Разпределение на активите  
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 7.57% 

NN GROUP 6.68% 

ERSTE BANK AG 6.47% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.24% 

SIF MOLDOVA SA 5.07% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 октомври 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. 
-4.34% -7.62           -8.06 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   10.44% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и права                             89.15 

Парични средства, депозити, 
вземания и др. 

                            10.85 

 
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 7.34% 
Аmundi Funds Thailand  

iSHARES MSCI CANADA 5.00% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

ISHARES MSCI TAIWAN 4.97% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C 
(USD) 

4.65% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES MSCI KOREA   4.50% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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