
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.  
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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 май 2017 
 
 

Месечен коментар 
 
Старата поговорка „Продавай през май и излизай от пазара“, не се оказа особено подходяща за настоящия 

май. С малки изключения, предимно в Латинска Америка, глобалните пазари продължиха малко по-малко да 

се изкачват нагоре. Вече, дори е трудно да се каже какво наблюдават пазарите. Нито добрите новини 

въздействат силно, нито лошите новини успяват да променят нещо. Изглежда, сякаш пазарът си е заложил 

някакъв план да се повишава малко и стабилно и гледа да го спазва, все едно какво се случва. Ако този тренд 

се задържи и през следващите месеци, със сигурност ще е едно от най-гладките възходящи движения през 

последните години. 

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 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. 
1.92 15.43 15.43 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.00% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  95.58 
Парични средства и вземания                        4.42 

 
 
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.   6.71% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.65% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

OMV PETROM SA 4.91% TRANSELECTRICA SA 

TRANSELECTRICA SA 4.83% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 4.15% 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 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. 
1.31 13.89              18.56 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   13.05% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            89.76 
Парични средства и 
вземания  

                           10.24 

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

 
Разпределение на активите  
 

 
 

 
Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 9.29% 

SIF BANAT CRISANA 6.20% 

ERSTE BANK AG 5.18% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 4.57% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 4.55% 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB 4.55% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 май 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. 
-1.51 5.24            12.65 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   10.23% 
 

 

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

                          86.39 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

13.61 

 
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 6.15% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 4.89% Аmundi Funds Asean New Markets  

 
Аmundi Funds Asean New 
Markets  

4.83% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

 
ISHARES MSCI KOREA   
 

4.77% 
iSHARES MSCI CANADA B 

iSHARES MSCI CANADA 4.50% ISHARES JPM EMERG BOND 
 

НСА в евро за последните три години  
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