
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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 
СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 2014 
 
Месечен коментар 

Септември пазарите се намираха на вододел. Значително количество събития се очаква да се случат през октомври 
и това създава несигурност на пазарите. Октомври е последния месец през който ФЕД ще изкупува американски 
облигации, с цялата несигурност какво ще се случи с пазарните лихви и фондовите борси след като вече не са 
експлицитно подкрепени от ФЕД.  

ЕЦБ се очаква да започне изкупуване на обезпечени с активи облигации като европейска форма на QE, като 
съществуват обаче значителни съмнения до колко този относително неликвиден пазар ще даде възможност на ЕЦБ 
да постигне целите си. Все повече се налага мнението, че основната цел на ЕЦБ е реално обезценка на еврото. Като 
по този начин се опитва да постигне едновременно повишение на инфлацията и подкрепа на износа на Еврозоната. 
Спадът на еврото е реално основното събитие за септември, а може би и за тримесечието. Като засилването на 
долара оказва значителен натиск върху цените на ресурсите и особено на петрола, където слабото търсене и 
увеличаването на предлагането и без това натиска цените.  

Друго събитие, което се очаква през октомври, е излизането на резултатите от оценките на активите на важните 
банки в Еврозоната от ЕЦБ и съответно стрес тестовете им. Има някакъв консенсус, че множеството банки ще се 
представят добре, но в същото време достатъчен брой банки ще се окажат под чертата и ще се наложи да си 
увеличават капитала. Строгостта на стрес теста е реално изискване наложено от пазара, за да повярва на ЕЦБ.  
Това от своя страна оказва натиск върху европейските индекси, в които банковите акции имат значителна тежест.  

Очакваме, че е възможно през октомври и началото на ноември на пазарите да се получи известна корекция, но 
възходящия тренд е все още в сила и евентуална корекция ще е възможност за покупки. 

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/
http://www.skyfunds.bg/
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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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 
СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 2014 
Основна информация 

UCITS IV съвместим:  Да 
Валута: BGN 
Начална дата:  22/05/2006 
Tакса емитиране:   

 Дяловеклас 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. 
-0.81 9.34 9.31 

 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.21% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                       82.02 
Парични средства и депозити                        17.59  

 
 
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 
OMV PETROM S.A. 
TAV HAVALİMANLARI  
TRANSELECTRICA SA 

 
 

 
Нетна стойност на активите (НСА) на дял 
За последните три години     
 

 

 
 
     От началото на 2014 
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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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 

 
СКАЙ ФИНАНСИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 2014 
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. 
-0.42 2.44 8.06 
   
Стандартно отклонение 
1 год.   13.99% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права 82.87 
Парични средства и депозити  16.87 

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

 
Разпределение на активите  
 

 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SHS BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA 
SHS UNICREDIT SPA  
BANCO SANTANDER  
SIF BANAT CRISANA 

 
 

 
Нетна стойност на активите (НСА) на дял  
За последните три години 

 

 
 
     От началото на 2014 
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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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 
СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs 

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 2014 

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. 
-1.95 11.33 7.24 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.31% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и права 82.56 

Парични средства и депозити  17.39 

 
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 
Lyxor ETF Malaysia 
Ishares MSCI Taiwan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НСА в евро 
За последните три години                                                             От началото на 2014 
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