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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 2014 
 
Месечен коментар 
 
През януари напрежението върху валутите от развиващите се пазари се засили. Намаляването на паричните 
стимули в САЩ и очакванията за намаляване на темповете на растеж в Китай засили натиска върху централните 
банки на развиващите се пазари, особено върху така наречените „Крехки пет” – Индия, Индонезия, Турция, Южна 
Африка и Бразилия за вдигане на лихвите. Всяка една от тези държави, с изключение на Турция, повиши лихвите 
през последните месеци – с цел отслабване на спекулативния натиск върху валутите им. На редовната среща на 
турската централна банка през януари тя остави лихвата без промяна и това допълнително наля известна доза 
паника и силен натиск върху валутите. В последствие, в края на януари, турската централна банка на извънредно 
заседание повиши диапазано на лихвите от 4,5%-7,75%  до 10%-12%. Чрез това значително повишение на лихвените 
равнища натиска върху валутата отслабна и турската лира поскъпна спрямо основните валути. Основните опасения 
по отношение на турската икономика бяха, че централната банка може да не е достатъчно независима и да се 
подаде на политически натиск за подържане на ниски лихви. Решителните и действия по-въпроса намалиха и тези 
опасения и през последните дни на януари турския фондов пазар се отласна от дъната си през месеца. Със 
стабилизирането на ситуацията в Турция опасенията за масово пренасяне на нестабилност върху останалите от 
така наречени „Крехки пазари” отслабнаха значително, поне в краткосрочен период. За момента изглежда, че 
предприетите от централните банки мерки са достатъчно за успокоение на ситуацията и фондовите пазари намират 
опора за връщане към растеж. 
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 януари 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 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. 
-3.9 -3.52 -4.45 

 
Стандартно отклонение 
1 год.   11.65% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права 88.09 
Парични средства и депозити  11.7 

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

 
Разпределение на активите 

 

 
Топ 5 позиции 
 

SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI                                
OMV PETROM S.A. 
TAV HAVALİMANLARI                                                                       
СОФАРМА АД 
T. GARANTI BANKASI                                                                        

 
 

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

 
 

 
 
     От началото на 2013 
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СКАЙ ФИНАНСИ 

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 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. 
-0.74 6.41 -3.19 
   
Стандартно отклонение 
1 год.   19.68% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права 76.17 
Парични средства и депозити  23.56 

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

 
Разпределение на активите  

 
 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SHS UNICREDIT SPA ORD REG 
SHS BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA 
T. GARANTI BANKASI                                               
ERSTE BANK AG 

 
 

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

 

 
 
     От началото на 2013 
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СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs 

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 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. 
-3.48 -5.79 -13.59 

 
Стандартно отклонение 
1 год.   13.74% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и права 92.4 
Парични средства и депозити  7.55 

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

 
Разпределение на активите 

 
 

 
Топ 5 позиции 

Аmundi Funds Thailand - C 
Аmundi Funds Asean New Markets - C 
Lyxor ETF Malaysia 
db x-trackers :MSCI Mexico 
Lyxor Australia  

 

НСА в евро 
От началото на публичното предлагане                                                От началото на 2013 
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