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СКАЙ БЮЛЕТИН 
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Месечен коментар 

 
През май пазарите, бяха до голяма степен движени от политически причини. Американския пазар бе доминиран от 

темата - Ще има или не търговска война. Непредсказуемостта на Тръмп едновременно създава нестабилност, но 

същевременно създава нагласа в пазарите да очакват неочакваното, които очаквания всъщност снижават колебанията. 

От другата страна на Атлантика на дневен ред отново се оказа популизма в Италия. Две евро-скептични партии, Северна 

Лига и Файв Стар, въпреки значителните различия по между си успяха да сформират правителство, което за два дена 

създаде мини паника на пазарите заради първоначално предложения финансов министър – силен привърженик на 

излизането на Италия от Еврозоната. След вето от италианския президент, двете партии предложиха нов кандидат и 

пазарите се успокоиха, макар че италианските облигации все още се търгуват на исторически висок спред спрямо 

германските. На Балканите борсите отново бяха засегнати от политически грип. В Румъния се въртят слухове за 

приватизация на пенсионните им фондове, което силно натисна пазара на акции. В Турция интервю на Ердоган по 

Блумбърг, че смята да оказва влияние върху Турската Централна Банка, може би дадено с цел успокоение на 

инвеститорите,  всъщност постигна обратното, като свали значително курса на турската лира, а от тук и на фондовата им 

борсата. Нещо може би приемано добре сред избирателите му в Турция, но внасящо значим смут сред чуждите 

инвеститори.  

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 май 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. 
-4.24 -3.12 -4.74 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   8.48% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  93.73 
Парични средства и вземания                        6.27 

 
 
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.   7.50% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 7.29% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

OMV PETROM SA  4.73% TRANSELECTRICA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.33% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

СОФАРМА АД 4.28% 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 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. 
-8.22 -5.87              -0.88 
   
Стандартно отклонение 

1 год.   10.09% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            80.97 
Парични средства и 
вземания  

                           19.03 

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

Разпределение на активите  
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 

KBC 9.49% 

ERSTE BANK AG 5.92% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 5.85% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.44% 

SIF MOLDOVA SA 4.73% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 май 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. 
-1.01 0.09            1.59 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   8.85% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и 
права 

                          89.41 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

10.59 

 
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 7.27% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI KOREA   5.04% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

ISHARES MSCI TAIWAN 5.02% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

Аmundi Funds Asean New 
Markets 

4.92% 
iSHARES MSCI CANADA B 

iSHARES MSCI CANADA 4.89% ISHARES JPM EMERG BOND 
 

НСА в евро за последните три години  
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