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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2018 

Месечен коментар 

 
Юни премина под сянката на възможна търговска война между САЩ и основните му търговски партньори. Засегнатите до момента 

стоки, при които се очаква повишаване на митата са относителна малка част от стокообмена на САЩ и с Китай и с ЕС. Въпреки това 

относително слабо засягане на външната търговия, желанието на Тръмп за балансирано салдо, създава очакване за ескалация на 

протекционизма до пълномащабна търговска война. Реално САЩ могат да си позволят много повече нови бариери пред търговията, 

тъй като внасят много повече като обем, отколкото изнасят. Така нито ЕС, нито Китай могат да отговарят в същия мащаб на 

определено повишаване на митата и тарифите. Все пак остават възможността за друг отговор от страна на Китай, поне, извън 

традиционния.  

Първият подобен отговор, който всъщност тласна азиатските пазари надолу бе обезценката на китайския юан. Преди три години, 

когато Китай изостави практически използвания фиксиран към долара курс на юана и премина към управлявано плаване на валутния 

курс, това предизвика значителни вълни на напрежение в множество пазари. Тогава негативната вълна тръгна от пазара на ресурси, 

премина през рисковите облигации и предизвика последната корекция на развитите пазари. През юни – въпреки че девалвацията на 

юана бе в относително същия мащаб, това не предизвика паника на ресурсните пазари и реално не повлия особено на развитите 

пазари. Азиатските развиващите се пазари обаче завършиха месеца над 6% надолу. Развитите пазари – и европейските и в САЩ също 

не успяха да се върнат към възходящия си тренд. Несигурността от следващите действия на САЩ и съответните отговори на Китай със 

сигурност ще определя пазарното развитие и през следващите месеци, тъй като не изглежда Тръмп да се отказва от желанието си за 

по-балансирано търговско салдо с Китай. 

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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СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2018 

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. 
-0.15 -5.72 -5.38 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   8.41% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  87.61 
Парични средства и вземания                      12.39 

 
 
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.   7.59% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.67% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

СОФАРМА АД 4.25% TRANSELECTRICA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.23% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

SIF OLTENIA CRAIOVA 3.60% TURK TRAKTOR 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2018 

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. 
0.05 -7.23              -1.14 
   
Стандартно отклонение 

1 год.   10.18% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            80.43 
Парични средства и 
вземания  

                           19.57 

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

Разпределение на активите  
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 

KBC 9.48% 

ERSTE BANK AG 5.93% 

SIF MOLDOVA SA 5.43% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.27% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 5.19% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2018 

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. 
-3.80 -4.91           -2.13 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.10% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и 
права 

                          89.19 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

10.81 

 
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 6.82% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 5.10% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

iSHARES MSCI CANADA 5.04% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

ISHARES MSCI KOREA   4.93% iSHARES MSCI CANADA B 

Аmundi Funds Asean New 
Markets 

4.62% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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