
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 БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2016 

 
Месечен коментар 
 
Доминиращата новина през юни бе резултата от референдума за излизане от ЕС във Великобритания. 

Въпреки, че месеци наред излизаха проучвания които показваха, че резултата при всички положения ще е 

доста оспорван, пазарите реално не калкулираха излизане. Поради това и шоковите вълни се оказаха доста 

силни. Основните губещи от това решение на Обединеното кралство бяха фокусираните към британския 

пазар компании, финансовия сектор в Европа и до някъде цикличните европейски компании. Ефектите върху 

развиващите се пазари извън тези от Централна Европа, бяха реално никакви, като Азия и Латинска Америка 

дори отбелязаха прилични растежи.  

Все пак ефектите през следващите месеци са до известна степен непредсказуеми. От една страна не е 
напълно сигурно, че Великобритания ще излезе. За това е нужно и решение на парламента и. От друга страна, 
евентуално икономическо напрежение е възможно да доведе до повече стимули от централните банки, като 
нетния ефект върху пазарите е трудно да се предвиди и като амплитуда и като посока.   

 

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: 30 юни 2016 

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. 
0.51 -1.86 -9.65 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   12.91% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                   92.73 
Парични средства и вземания                      7.27 

 
 
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 
TRANSELECTRICA SA 
TURK TRAKTOR 
OMV PETROM SA 

 
 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2016 

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. 
-8.46 -15.14              -21.48 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   16.12% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            87.15 
Парични средства и 
вземания  

                           12.85 

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

 
Разпределение на активите  

 
 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SIF BANAT CRISANA 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV 
PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2016 

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. 
2.68 2.82            -7.19 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   17.82% 
 

 

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

                        79.90 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

20.10 

 
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 
ISHARES JPM EMERG BOND 
ISHARES MSCI TAIWAN 

 
 
 
 
 
 
 

НСА в евро за последните три години  
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