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Месечен коментар 
 

Началото на 2018 година се оказа доста интересно от гледна точка на движения на пазарите. Въпреки че 

липсваха каквито и да било наистина важни новини, януари пазарите реализираха един от най-впечатляващите ръстове 

от последните години.  

  В края на януари ентусиазмът изведнъж спря, пазарите изглежда сякаш си търсеха причина за почивка, и я 

намериха в новините за заетостта в САЩ, и по-специално в данните за растежа на средните доходи на годишна база, 

които се повишаваха с 2,9% , което е повече от очакваните 2,7%. На пръв поглед малък ръст на един показател, който 

рядко хваща вниманието на обществото, в един единствен месец, едва ли е достатъчно да предизвика корекция. Но през 

годината се бяха натрупали няколко фактора, които увеличиха значително влиянието на тази изненада.  

Основния фактор е очакванията ЕЦБ да спре изкупуването на държавни облигации към края на 2018 и 

същевременно очаквания екстра дефицит в САЩ. Това евентуално би създало дисбаланс в търсене и предлагане на 

облигации през следващите години, което е доста вероятно да повиши лихвите по по-дългосрочните облигации, особено 

ако ръста на доходите доведе и до ръст на инфлацията. Това постепенно тласна нагоре лихвите по 10 и 30 годишните 

облигации в САЩ. Кривата на доходността стана малко по стръмна, но до 29 януари това не бе проблем. Повишението 

при десет годишните бе от 2,46% началото на януари до 2,84% в началото на февруари. Пазарите, или поне 

американския пазар, бяха калкулирали в оценките си лихви от около 2,5% до 2,6%. Реално цената на акциите се 

определя като се дисконтират с подходяща лихва очакваните бъдещи печалби. Ако лихвата използвана при 

дисконтиране се повишава, това сваля цената на акциите. И равнища от 2,8 до 3% определено не бяха в цените на 

акциите. 

Следващия фактор, който сам по-себе си също не е кой знае колко силен бе съществуването на един тип доста 

екзотични фондове и стратегии за инвестиране използващи волатилността на пазара при взимане на решения. Една част 

от тях са фондове играещи на късо на волатилността на пазара, други използват волатилността на пазара на акции за 

разпределяне на активите между акции и облигации. В общи линии при намаления на колебанията на пазара тези 

фондове печелят – това което се случваше през цялата минала година. При ръст на волатилността, скъсяващите 

волатилността губят доста бързо, а използващите волатилността за алокация на активи са принудени да намаляват 

процента на акциите и да увеличават на облигациите. Ръстът на дългосрочните лихви предизвика в началото 

относително слаб ръст на волатилността, но в последствие, тъй като тези фондове бяха принудени от стратегиите си да 

отговорят на този ръст разпродажбите на акциите се засилиха, това допълнително вдига волатилността, а от тук и 

последващи разпродажби. Като този цикъл продължава до ново балансиране на портфейлите, в случая на хедж 

фондовете, а част от скъсавящите волатилността, всъщност бяха принудени да обявят ликвидация.  

Трудно е да се каже какво предстои от тук нататък на пазарите. От една страна към момента пазарът всъщност изглежда, 

че се движи доста рационално – макар и със забележителна скорост – като отразява нови промени в очаквания и 

новини. Тъй като тези новини всъщност са само една точка (януарските данни за заетостта), не е ясно дали ще се получи 

тренд на вдигане на инфлацията, или данните от януари ще си останат сами. А от тук дали ще се получат нови върхове 

или консолидация. В същото време повишаването на волатилността със сигурност променя, чисто психологически 

гледната точка, към пазара от страна на инвеститорите. При професионалните може би малко по-слабо, но при ритейл 

инвеститорите може да предизвика вярата им, че добрите макроикономически данни, които преобладават в целия свят 

последните месеци, са достатъчни и за ръст на пазарите на акции. 
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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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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. 
4.27 1.77 13.27 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   7.00% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  93.48 
Парични средства и вземания                        6.52 

 
 
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.   6.96% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.29% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

OMV PETROM SA  4.28% TRANSELECTRICA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.09% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

СОФАРМА АД 4.01% TURK TRAKTOR 

 
 

Нетна стойност на активите (НСА) на дял за последните три години     
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СКАЙ ФИНАНСИ 
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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. 
7.61 10.40              21.41 
   
Стандартно отклонение 

1 год.   8.76% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            83.54 
Парични средства и 
вземания  

                            16.46 

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

Разпределение на активите  
 

 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 

KBC 9.55% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.98% 

ERSTE BANK AG 5.79% 

SIF MOLDOVA SA 5.30% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 4.68% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 2018 

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. 
2.15 5.29            7.34 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   8.28% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и 
права 

                          89.29 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

10.71 

 
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 6.94% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI KOREA   4.97% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

ISHARES MSCI TAIWAN  4.90% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

Аmundi Funds Asean New 
Markets 

4.79% 
iSHARES MSCI CANADA B 

iSHARES MSCI CANADA 4.59% ISHARES JPM EMERG BOND 
 

НСА в евро за последните три години  
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