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СКАЙ БЮЛЕТИН 
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Месечен коментар 
 
През последните четири години американските пазари се наслаждаваха на стабилен и доста плавен курс на 

североизток. Август напомни, че в океана приятния попътен вятър много бързо може да се смени с буря. 

Поводът за увеличеното вълнение дойде от изток. Данните за рязко забавяне на китайската икономика, 

гарнирани с девалвация на китайския юан от китайската централна банка се оказаха идеално допълнение към 

така и така наличните притеснения как ще реагират пазарите на вече наближаващото вдигане на лихвите в 

САЩ.  

Вече десетилетие икономиките на развитите държави и Китай се намираха в доста полезна симбиоза. Китай 

внасяше инвестиции в производство и ресурси от света и изнасяше промишлени стоки и инвестираше 

нарастващите си валутни резерви в западни облигации. Инвестирането в инфраструктура в Китай създаде 

дългогодишна тенденция към поскъпване на ресурсите, което облагодетелстваше страните износителки. 

Растежът на промишленото производство снабдяваше света с евтини стоки, инвестициите в западни ценни 

книжа поддържаше лихвените проценти в западния свят ниски.  

През последните години обаче Китай реши да разчита повече на вътрешно потребление и по-малко на 

експорт. Съвсем разумна политика, която в дългосрочен план облагодетелства всички. В периода на преход 

обаче се получават и сътресения. Първоначално бяха засегнати ресурсите, които се намират в мечи тренд 

вече четири години. Резултатите на тази политика от известно се време се отразяват и на промишлената 

продукция в Китай, като Китай плавно забавя растежите си. През август обаче индикаторите за производство 

отбелязаха рязък спад, който наведе на опасения за доста по-ниски темпове на растеж. Китайското 

правителство реши, че експорта се нуждае от известни стимули и девалвира юана спрямо долара. Въпреки 

относително скромната девалвация – около 5% или значително по-малко от обезценката на еврото към 

долара например – това предизвика вълни на напрежение. Неяснотата, дали това ще е само началото на 

цикъл от девалвация или ще е моментно положение, доведе до силни разпродажби на китайския юан и от 

нуждата централната банка на Китай да започне всъщност да го подкрепя. Което пък доведе до продажба за 

над 100 милиарда долара на американски облигации. Резервите на Китай са над 3,5 трилиона, така че 

похарчените пари за защита не застрашават Китай, но въпреки това доведе до съмнения, че ако Китай 

продължи с девалвациите може да загуби контрол. И всичко това значително повишава несигурността на 

пазарите – не само в Китай, но и в развитите държави. 

Така бурята до голяма степен възникна поради чисто психологическо напрежение на пазарите. Въпреки, че 

действията на Китай всъщност не са нещо драматично, опасенията на пазарите са, че може и да се превърнат 

ако Китай продължи с девалвациите. Въпреки, че вдигането на лихвите в САЩ с 0,25% реално няма да имат 

никакво съществено значение върху американската икономика, иначе ФЕД не би го и направил, неяснота за 

това как ще реагират пазарните участници, оказва натиск върху пазара на акции. Така цялостната картина 

заприлича на „избиване на напрежението“ по доста бурен начин.  

При пазара на акции винаги стои въпроса какво е вкарано в цената. Към момента изглежда, че пазарите са 
вкарали негативи, които е много малко вероятно да се реализират на практика. Но въпреки това, самите 
колебания пораждат нови колебания и без пряка връзка с фундамента за цените. Дали и този път ще се 
получи „продай слуха, купи новината“, както се случваше доста пъти през последните години, предстои да 
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видим след фактическото вдигане на лихвите в САЩ и навлизането на икономическата политика в Китай в 
така типичния и период на управлявана стабилност.   

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 
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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. 
-5.97 -7.74 -10.11 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   10.84% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                      91.8 
Парични средства и вземания                           8.2 

 
 
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 HAVALIMANLARI HOLDING A.S 
TRANSELECTRICA SA 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 2015 

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. 
-6.06 -2.94                -1.12 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   14.35% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                               84.3 
Парични средства и 
вземания  

            15.7 

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

 
Разпределение на активите  
 

 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SIF BANAT CRISANA 
SHS BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA 
INTESA SANPAOLO 
ERSTE BANK AG 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 2015 

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. 
-8.34 -15.22            -10.33 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   15.20% 
 

 

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

81.6 

Парични средства, 
депозити и вземания 

18.4 

 
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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