
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 
размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните 
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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

  

 
СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 2018 
Месечен коментар 

 
Лятото и началото на есента на тази година, развиващите се пазари преминаха през ситуации, които наподобяваха сюжет на драматично 
произведение. Въведението бе представено от започналата от Тръмп търговска война с общо взето всеки, който търгува със САЩ. Силно присъствие 
направи основния антагонист на икономическата сцена - Китай. Започнало като лека съседска свада за стомана и соя, прерасна в пълномащабна 
търговска война и засяга почти целия стокооборот между двата основни героя.  

През август напрежението се пренесе основно на второстепенни сцени, като Турция и Аржентина. Там, доколко зависят от международните пазари, 
местните власти не се справяха особено добре с преценката. Ако в Аржентина развръзката се постигна още през август с вдигането на лихвите, то 
първата седмица на септември бе ключова за Турция. Срещата между пазарната реалност и егото на Ердоган не се разви според очакванията на 
турския лидер и през септември се достигна развръзка. Той отстъпи вземането на решенията за лихвите, а от тук и за турската лира, на Централната 
банка на Турция. След рязкото повишение на основната лихва до равнища дори надминаващи очакванията на пазара, съспенса в Турция рязко намаля, 
а турският пазар се оказа един от най-добре представящите се през месеца.  

Относително положителната развръзка с Турция и Аржентина, поне що се отнася до овладяване на критично бързо случващи се валутни кризи, окрили 
валутите и на други развиващи се пазари. Южноафриканския ранд, руската рубла и бразилския реал също поскъпнаха през месеца, като в случая с 
Бразилия и Русия това се пренесе и на пазарите им на акции. За сметка на това размяната на търговски удари между САЩ и Китай не се отрази никак 
добре на по-малките азиатски тигри около Пекин. Силно зависими от симбиозата между производителя Китай и потребителя САЩ, развиваща се Азия 
спадна с 1,7% за месеца.  

Фокусът на Тръмп върху търговията с Китай започна да прилича на леко странна фиксация, особено след относително бързото решаване на 
проблемите с Мексико и Канада и изглаждането на връзките с ЕС. Към момента е дори трудно да се определи защо толкова бързо се влошават 
отношенията между Пекин и Вашингтон. Голяма част от вноса на САЩ от Китай, са всъщност стоки на американски производители, които имат фабрики 
там - като Apple е най-изявения представител. А тази известна липса на икономическа рационалност изнервя пазарите, защото внася несигурност в 
системата. Много е трудно да се прецени дори какво би представлявала развръзката в тази драма. До установяването на нови логистични и 

производствени вериги, които да заобикалят Китай – ако това е изобщо възможно – този сериал изглежда, че ще има все нови и нови сезони. 

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/
http://www.skyfunds.bg/


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 
размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните 
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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 

 

 
СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 2018 

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. 
-0.04 -9.97 -9.86 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   8.79% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  90.33 
Парични средства и вземания                      9.67 

 
 
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.   8.05% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 7.82% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.77% TRANSELECTRICA SA 

СОФАРМА АД  4.74% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

SIF OLTENIA CRAIOVA 4.10% TURK TRAKTOR 

 
 
 

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 
размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните 
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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 

 
СКАЙ ФИНАНСИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 2018 

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. 
1.17 -11.35              -11.78 
   
Стандартно отклонение 

1 год.   10.50% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            79.92 
Парични средства и 
вземания  

                           20.08 

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

Разпределение на активите  
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 

KBC 9.64% 

ERSTE BANK AG 6.22% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.22% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 5.20% 

SIF MOLDOVA SA 4.99% 
 

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 
размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните 
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.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 
  

 
СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs 

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 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. 
-1.47 -1.30           0.00 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.69% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и 
права 

                          89.46 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

10.54 

 
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 7.40% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 5.19% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

iSHARES MSCI CANADA 5.03% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

ISHARES MSCI KOREA   4.84% iSHARES MSCI CANADA B 

AMUNDI FUNDS ASEAN NEW 
MARKETS-C (USD) 

4.61% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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