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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 2015 

 
Месечен коментар 

Две събития определяха пазарите през декември. От една страна се случи дългоочакваното започване на цикъла за 
вдигане на лихвите в САЩ. Решението повлия обаче основно на пазара на рисков дълг в САЩ. Спредът на търговия при 
този най-рисков сегмент на облигационния пазар, преживя доста значително разширяване. Дали това се дължи основно 
на вдигането на лихвите или на продължаващия спад при петрола, тъй като значима част от емитентите на подобен дълг 
са малки петролни компании, е трудно да се определи. Реално липсваше значима реакция и при валутните пазари, и при 
тези на държавен дълг, и при пазарите на акции.  

Второто събитие е продължаващата обезценка на китайския юан. Курсът на китайската валута се определя реално от 
Китайската централна банка, а не е пазарно определен. Тази политика на Китай за постепенна обезценка на валутата, 
оказва значително негативно влияние върху пазарите на суровини – Китай е основния вносител за суровини, като 
същевременно вдига несигурността и около фондовите пазари - и на развитите такива, но най-вече развиващи се пазари. 
Обезценката на дадена валута намалява покупателната способност на местните потребители и намалява вноса на стоки, 
като същевременно облагодетелства износа.  

Така развиващите се пазари се оказаха под троен натиск. От една стара износителите на ресурси се оказват в 
неблагоприятно положение заради падналите цени на ресурсите. От друга страна намалява търсенето на вносни стоки от 
страна на Китай – значим пазар за азиатските държави. И от трета страна потенциално се повишава конкуренцията от 
китайски производители. За първите 11 месеца на 2015 г. китайския внос е спаднал с 15%, а китайския износ с 3%.  

От двигател на растежа на световната икономика, Китай все повече се превръща в спирачка на растежа. Желанието на 
китайското ръководство за преминаване от икономика базирана на експорт, към такава базирана на вътрешно 
потребление, макар и в дългосрочен план да създава предпоставки за много по-устойчиво развитие, в краткосрочен 
план създава вълни несигурност в целия свят. 

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: 31 декември 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. 
-3.93 -7.94 -11.37 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   11.54% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                   93.39 
Парични средства и вземания                     6.61 

 
 
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 декември 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. 
-2.90 -7.48                -1.78 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   13.33% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            87.96 
Парични средства и 
вземания  

                           12.04 

 
 
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 декември 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. 
-3.45 -9.74            -5.47 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   16.10% 
 

 

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

                        78.61 

Парични средства, 
депозити и вземания 

21.39 

 
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 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 
 
 

 
 
НСА в евро за последните три години  
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