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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.  
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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 30 ноември 2017 

Месечен коментар 
 
Добрите икономически данни и очакванията за намаляване на данъци в САЩ, създадоха условия за продължителния 

растеж на повечето пазари през последната една година. През ноември вече настана момента  тази данъчна реформа в 

САЩ да придобие законодателна форма. Това донякъде уби ентусиазма на пазара, като докато не бяха ясни всички 

параметри по новото данъчно законодателство, оставаха надеждите то да е възможно най-добро, но с изясняването на 

подробностите започнаха да се появяват доста противоречиви мнения.  Пазарът започна да вижда и слабостите. 

Американските индекси отново завършиха месеца нагоре, но в Европа и в Развиващите се пазари завършиха месеца 

предимно на червено. 

При развиващите се пазари това се дължи както на вече усещащото се връщане на инфлацията, така и на местни 

фактори, в голяма степен политически. Негативизмът в Турция например, се дължи както на увеличаващата се инфлация, 

така и на недоверието, с което пазарът приема отношенията между Ердоган и Турската Централна Банка. Дори намек за 

липса на независимост на дадена централна банка, веднага се пренася в отслабване на местната валута. А от тук 

напрежението се прехвърля и на пазара на акции. В случая с Турция допълнителна несигурност наляха и 

дипломатическото напрежение между Турция и САЩ по отношение на визите за пътуване, и делото в САЩ за незаконна 

търговия между Турция и Иран, в което изплува и името на Ердоган. 

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: 30 ноември 2017 

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. 
-1.35 -1.29 13.50 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   6.69% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  92.66 
Парични средства и вземания                        7.34 

 
 
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.   6.90% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.19% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  4.37% TRANSELECTRICA SA 

СОФАРМА АД 4.31% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

OMV PETROM SA  4.30% TURK TRAKTOR 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 ноември 2017 

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. 
-1.93 5.10              19.92 
   
Стандартно отклонение 

1 год.   9.13% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            93.25 
Парични средства и 
вземания  

                            6.75 

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

Разпределение на активите  
 

 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 

KBC 9.28% 

SIF BANAT CRISANA 7.79% 

ERSTE BANK AG 5.72% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.62% 

SIF MOLDOVA SA 5.05% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 ноември 2017 

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. 
-0.73 1.26            7.71 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   8.16% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и 
права 

                          88.78 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

11.22 

 
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 6.63% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI KOREA   5.13% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

ISHARES MSCI TAIWAN  4.91% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

Аmundi Funds Asean New 
Markets 

4.80% 
iSHARES MSCI CANADA B 

iSHARES MSCI CANADA 4.72% ISHARES JPM EMERG BOND 
 

НСА в евро за последните три години  
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