
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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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 юни 2015 

 
Месечен коментар 

Гърция и Китай доминираха новините през юни. Ескалацията на гръцката криза и реалната и настояща 
заплаха за излизането и от еврозоната оказа натиск върху европейските пазари. Въпреки уверенията на ЕЦБ и 
други европейски институции, че липсва опасност от значително заразяване, самата неизвестност за това 
какво би могло да се случи понижи пазарите. При всички положения решението на гръцката криза е вече на 
хоризонта. По един или друг начин ще престане да влияе на пазарите. При негативен сценарии и излизане на 
Гърция от еврозоната, това ще повиши значително волатилността на пазарите за кратък период от време. Но 
при първи сигнали, че наистина липсва ефект на заразяване, пазарите най-вероятно ще се върнат към 
възходящия си тренд. При положително решение – сключване на сделка между Еврозоната и Гърция, то има 
голяма вероятност движенията нагоре да съответстват по амплитуда и скорост на тези надолу.  

С Китай нещата са до известна степен по-сложни. От една страна китайския пазар е до голяма степен 
изолиран от останалия свят. Чуждите инвеститори имат доста малък дял на участие там. Но от друга страна 
самия мащаб на Китай е възможно да предизвика чисто психологически негативни влияния – особено сред 
страните от тихоокеанския регион и страните износители на ресурси. Реалната заплаха там е пукането на 
балона на китайската борса да предизвика негативен ефект в китайските потребители и от там да намали 
потреблението а от тук и растежа на китайската икономика. Въпреки това китайското правителство ясно 
заявява, че желае да предпази китайската борса от спукване. И като се има в предвид до известна степен 
дирижирания начин, по който се управлява Китай нищо чудно и да успеят. Нещо което би било невъзможно в 
повечето развити пазари. 

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/
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СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 2015 

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. 
-2.68 -3.73 -3.78 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.48% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                      91.4 
Парични средства и вземания                        8.6 

 
 
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: 30 юни 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. 
-1.83 5.78                 2.92 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   13.82% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                               83.4 
Парични средства и 
вземания  

            16.6 

 
 
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 
BANCO SANTANDER 
SIF BANAT CRISANA 
INTESA SANPAOLO 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 юни 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. 
-5.40 4.86 7.33 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   11.89% 
 

 

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

81.0 

Парични средства, 
депозити и вземания 

19.0 

 
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 MSCI Taiwan 
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA 

 
 
 

 
НСА в евро за последните три години  
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