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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 юли 2017 

Месечен коментар 
 
Положителното развитие на пазарите продължи и през юли. Икономическата експанзия вече не е изолирано явление за 

САЩ. Европа също дава индикации за навлизане в период на стабилен растеж, при развиващите се пазари също се 

наблюдава едновременно оживление на икономическата активност и спад на възприемания риск. Това се отразява и на 

отчетите на компаниите, които в цялост реализират добри ръстове на печалби и приходи. Въпреки положителното 

развитие през последната година акциите на компаниите от развиващите се пазари все още се търгуват на сериозен 

дисконт спрямо аналозите им от САЩ и Западна Европа. Една от причините за това е изключително високата ликвидност, 

от която обаче се облагодетелстват предимно САЩ, Еврозоната и Япония. И макар и огромното количество нови пари да 

намаляват рисковете в развития свят, пътят им до развиващите се пазари е до известна степен възпрепятстван, дори 

само заради валутния риск. 

Рискове пред развитието остават неизвестността, как ще реагират пазарите на намаляване на паричните стимули от 
страна на основните централни банки и до колко оптимизмът, завладял пазарите последните месеци, не е отразен вече 
в оценките на самите компании, като така да ограничава потенциала за бъдещ растеж. Катализатор за ръст на тази 
несигурност би било ясно заявен график за намаляване на ликвидността или за повишаване на лихвите. Към момента 
централните банки, обаче, по-скоро се опитват да запазят оптимизма като дават надежди за отлагане във времето на 
тези решения, а изключително ниската инфлация им дава възможност да продължават в същия дух без особено 
напрежение от страна на повишаваща се инфлация.  

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 юли 2017 

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. 
2.83 11.29 17.00 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   7.24% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  92.88 
Парични средства и вземания                        7.12 

 
 
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.   6.61% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.16% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

СОФАРМА АД 
 

4.66% TRANSELECTRICA SA 

OMV PETROM SA 4.56% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 4.08% TURK TRAKTOR 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 юли 2017 

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. 
3.88 9.97              29.44 
   
Стандартно отклонение 

1 год.   11.34% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            90.36 
Парични средства и 
вземания  

                           9.64 

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

Разпределение на активите  
 

 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 

KBC 9.34% 

SIF BANAT CRISANA 6.17% 

ERSTE BANK AG 5.42% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 4.66% 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4.56% 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 юли 2017 

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. 
-0.76 1.95            5.50 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.39% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и 
права 

                          86.48 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

13.52 

 
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 6.12% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 5.01% Аmundi Funds Asean New Markets  

 
Аmundi Funds Asean New 
Markets  

4.72% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

 
ISHARES MSCI KOREA   
 

4.72% 
iSHARES MSCI CANADA B 

iSHARES MSCI CANADA 4.62% ISHARES JPM EMERG BOND 
 

НСА в евро за последните три години  
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