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Месечен коментар 
Инерцията на пазарите постепенно се забави през април. Инвеститорите продължиха да яздят бичия тренд, но вече се 

усеща, че за да продължи ще има нужда от нови добри новини. Очакванията за постепенно връщане на инфлацията в 

рамките на нормалното и засилване на фискалните стимули доведоха доста индекси близо до няколко годишни върхове 

– както е случая с повечето развиващи се пазари, или до нови върхове в САЩ. Все пак основните въпроси в 

инвестирането винаги са два – „Какви са очакванията?“ и „Какво е вече в цената?“. При рационални пазари и при ниско 

ниво на възприет риск, каквито са нагласите в момента, предпазливата гледна точка е, че очакванията са вече в цената. 

За да продължи подобен тренд при тези условия, се налага и очакванията да се подобряват и рискът да не се увеличава. 

Този сценарий, в който всичко хубаво се случва, е без съмнение възможен, но известна доза скептицизъм никога не е 

излишна.  

И през април пазарът в Хърватска игра на контра. Драмите около евентуален фалит на Агрокор – една от най-големите 

хърватски компании, не позволяваше на пазара да се съвземе. Въпреки че, самата Агрокор не е листната, някои от 

нейните дъщерни дружества са. Самите дружества са общо взето в добра форма, но са солидарни длъжници по кредити 

на майката, като допълнителна несигурност идва от това, че тези техни потенциални задължения не са отразени в 

балансите им и реално пазарът си няма идея какви биха били последствията.  

Известни изказвания на Марио Драги за възможно преосмисляне на количествените улеснения от страна на ЕЦБ окрили 

европейските банки. Плоската структура на лихвените проценти, т.е. малка разлика между краткосрочните и 

дългосрочните проценти, която се наложи поради значителните изкупувания на облигации от ЕЦБ, реално действа като 

данък върху банките, тъй като те дават пари дългосрочно, а взимат краткосрочно. По този начин при една по-стръмна 

структура на лихвените проценти, която може да се очаква при излизане на ЕЦБ от пазара и връщане на инфлацията до 

по-нормални стойности е без съмнение позитивна за европейските банки. 

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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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. 
2.31 9.09 8.61 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.92% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  93.06 
Парични средства и вземания                       6.94 

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

 
Разпределение на активите 
 

 

 
Топ 5 позиции (% от активите) 
 

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.72% KRKA D. D.   

KRKA D. D.   6.61% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

OMV PETROM SA 4.92% TRANSELECTRICA SA 

TRANSELECTRICA SA 4.77% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 4.18% TURK TRAKTOR 

 
 

Нетна стойност на активите (НСА) на дял за последните три години     
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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. 
1.75 10.94              16.18 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   14.18% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            90.12 
Парични средства и 
вземания  

                            9.88 

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

 
Разпределение на активите  
 

 
 

 
Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 9.31% 

SIF BANAT CRISANA 6.05% 

ERSTE BANK AG 5.33% 

BANCO SANTANDER SA  4.70% 

PRIVREDNA BANKA  
ZAGREB DD 
 

4.64% 

 

Нетна стойност на активите (НСА) на дял за последните три години 
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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. 
-1.06 4.86            14.66 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   10.82% 
 

 

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

                          86.52 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

13.48 

 
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 6.07% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 4.86% Аmundi Funds Asean New Markets  

 
Аmundi Funds Asean New 
Markets  

4.78% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

 
iSHARES MSCI CANADA B  
 

4.60% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES MSCI KOREA 4.47% ISHARES JPM EMERG BOND 
 

НСА в евро за последните три години  
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