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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 2014 
 
Месечен коментар 

Две основни теми доминираха пазарите през август. Геополитическото напрежение – особено в Украйна и 
евентуални мерки, които ЕЦБ ще предприеме за предотвратяване на навлизането на европейската икономика в 
спирала на дефлация. Въпреки че положението в Украйна като цяло не се променя особено, това реално е добра 
новина за пазарите. Те свикват бързо с подобно напрежение, стига нещата да не се влошават. Ръстът на повечето 
индекси през месеца подкрепя постепенното оставане на заден план на повишения риск в Украйна и рискът от 
разменяне на нови санкции между Русия от една страна и ЕС и САЩ от друга.  

В началото на септември стана ясно че ЕЦБ няма да предприеме количествено парично улеснение в класически 
вид – чрез изкупуване на държавни облигации. Шансът ЕЦБ да тръгне по пътя на САЩ, Великобритания и Япония 
бе оценяван и без това като изключително нисък. В същото време ЕЦБ изненада до известна степен пазарите като 
обяви намаляване на лихвите и в същото време предприемане на значителна програма за изкупуване на обезпечени 
активи от банки, включително и ипотечни облигации. Самият мащаб, който бе обявен предполага значително 
влияние на тази програма върху ликвидността в Еврозоната.  Това се възприе доста положително от пазарите и 
може да се очаква че през следващите месеци ще влияе положително на европейските индекси и негативно върху 
еврото. 

Продължаваме да поддържаме ниво на акции над средното за последните години в управляваните офндове. С 
оглед на възможни корекции запазваме и достатъчно ликвидност, за да се възползваме от покупки на по-ниски 
нива. 

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). 

 
 
 

 

http://www.skyfunds.bg/
http://www.skyfunds.bg/
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СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 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 : 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. 
0.35 13.29 13.84 

 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.57% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                       81.89 
Парични средства и депозити                        16.52  

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

 
Разпределение на активите 

 

 
Топ 5 позиции 
 

KRKA D. D. 
OMV PETROM S.A. 
SC FONDUL PROPRIETATEA SA 
TAV HAVALİMANLARI  
СОФАРМА АД 

 
 

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

 

 
 
     От началото на 2014 
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СКАЙ ФИНАНСИ 

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 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. 
1.39 5.94 13.11 
   
Стандартно отклонение 
1 год.   14.15% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права 82.56 
Парични средства и депозити  17.04 

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

 
Разпределение на активите  
 

 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SHS BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA 
SHS UNICREDIT SPA  
BANCO SANTANDER  
SIF BANAT CRISANA 

 
 

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

 
 

 
 
     От началото на 2014 
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СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs 

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 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. 
3.8 14.52 16.83 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   10.25% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и права 82.72 

Парични средства и депозити  17.16 

 
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 
Lyxor ETF Malaysia 
Ishares MSCI Taiwan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НСА в евро 
За последните три години                                                             От началото на 2014 
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