
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 2014 

 
Месечен коментар 

Икономическите новини излизащи през декември не промениха с нищо основните трендове от 2014 г. Американската 
икономика се развива добре, Европа продължава да стагнира с упорито ниска инфлация. Развиващите се пазари 
реализират по-ниско от обичайните растежи. Може би тази липса на неочаквани новини предизвика силната корелация 
между пазарните индекси и цената на петрола. Въпреки очевидно благоприятното за икономиките на внасящите петрол 
държави спадане на цените на горивата, пазарите всъщност реагираха негативно на всеки по-рязък спад. От една страна 
тази взаимовръзка може да се обясни през чисто статистическото спадане на индексите поради спад на големите 
петролни производители, които тежат значително в индексите на доста държави. От друга страна започват да възникват 
съмнения за качеството на рисковите облигации и кредити емитирани или взети от по-малки производители, особено в 
САЩ.  

Все пак се наблюдава известно благоприятно развитие във валутите и фондовите пазари на развиващи се пазари 
вносители на петрол. За последното тримесечие най-добре представящи са точно Турция,  Китай, Южна Африка, Тайван 
и Филипините. В същото време трудностите на Русия и стагнацията в ЕС силно натискат пазарите на Източна Европа, 
които са всъщност значителни нетни вносители на горива. 

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). 
 

 

http://www.skyfunds.bg/
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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 
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СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 2014 

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. 
-2.10 -0.05 8.90 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.80% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                       84.2 
Парични средства и вземания                        15.8 

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

 
Разпределение на активите 

 

 
Топ 5 позиции 
 

KRKA D. D.   
SC FONDUL PROPRIETATEA SA 
OMV PETROM S.A. 
TAV HAVALİMANLARI  
TRANSELECTRICA SA 

 
 

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

 

 
 
     От началото на 2014 
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СКАЙ ФИНАНСИ 

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 2014 

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. 
-4.21 -2.70                 2.42 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   14.87% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                              83.2 
Парични средства и депозити                               16.8 

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

 
Разпределение на активите  
 

 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SHS BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA 
SHS UNICREDIT SPA  
BANCO SANTANDER  
SIF BANAT CRISANA 

 
 

 
Нетна стойност на активите (НСА) на дял  

За последните три години 

 

 
 
     От началото на 2014 г.  
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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 
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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 2014 

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. 
-2.81 2.35 8.79 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   10.37% 
 

 

Портфейл (% от активите) 
Дялове в КИС, акции и права 82.2 

Парични средства и депозити  17.8 

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

 
Разпределение на активите 
 

 

 
Топ 5 позиции 

Аmundi Funds Thailand  
Аmundi Funds Asean New Markets  
iSHARES MSCI CANADA B 
Lyxor ETF Malaysia 
Ishares MSCI Taiwan 

 
 
 

НСА в евро 
За последните три години                                                             От началото на 2014 
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