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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 2016 

 
Месечен коментар 
 
Лежерното лятно настроение обхвана и пазарите. Волатилността значително намаля, също както и обемите на 

търговия. Преобладаващия последните месеци положителен тренд се задържа на повечето пазари, като често 

валутните курсове влияеха в по-голяма степен на представянето на фондовете отколкото  традиционно по-

нестабилните фондови пазари.  

До известна степен тази апатия се дължи на сезона, но влияние оказва и липсата на неочаквани новини, както 

от страна на отделни компании, така и що се отнася до макроикономически данни. През последните година, 

година и половина, основно централните банки създаваха новини, движещи пазарите, но за тях ще трябва да 

почакаме до септември. 

Все пак подобно ниско ниво на волатилност е до известна степен притеснително. Чисто технически това 
предполага, че в цените на акциите не са включени изненади. Че липсват сериозни различия в мненията за 
това какво ще се случва са пазара. А подобна хомогенност на очакванията, често води до сериозни негативни 
движения впоследствие. 
 

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 август 2016 

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. 
3.22 5.97 -0.3 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   12.73% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                   92.08 
Парични средства и вземания                      7.92 

 
 
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 
TRANSELECTRICA SA 
TURK TRAKTOR 
OMV PETROM SA 

 
 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 2016 

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. 
4.65 3.76              -11.04 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   15.88% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            86.08 
Парични средства и 
вземания  

                           13.92 

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

 
Разпределение на активите  

 
 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SIF BANAT CRISANA 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV 
ERSTE BANK AG 
PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 2016 

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. 
-0.16 10.52            8.95 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   15.34% 
 

 

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

                          80.95 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

19.05 

 
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 
ISHARES JPM EMERG BOND 
ISHARES MSCI TAIWAN 

 
 
 
 
 
 
 

НСА в евро за последните три години  
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