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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg  
Дата: 31 август 2021 

Месечен коментар 
 

През август финансовите пазари се приближават до инфлексна точка в развитието си. Сериозният ръст на потреблението, 

след намаляването на мерките срещу Ковид, започна да забавя темпа си на растеж, а в някои държави дори спря. 

Фискалните и монетарни стимули предприети с цел запазване на икономиките също са към края си. ФЕД вече дава 

сигнали, че ще започне намаляване на изкупуването на държавни облигации към края на годината и макар вдигането на 

лихвите към момента да изглежда, че е далеч във времето, и тази мярка вече е в обозримото бъдеще. В началото на 

септември в САЩ приключват и доста програми за подпомагане на хора, заради пандемията, като през следващите 

месеци реално ще приключат всички. Това от една страна ще намали натиска върху пазара на труда в САЩ, като е 

възможно да успокои натиска за вдигане на заплати и съответно инфлацията, но от друга страна е доста вероятно да 

причини спад на икономическото търсене. Излизането на пазара на труда на няколко милиона служители, които до 

момента са разчитали на държавна помощ е доста вероятно да предизвика сериозен дисбаланс в обратната на 

настоящата посока. В Европа най-вероятно ще има няколко месеца лаг, но през 2022 е доста вероятно това да се случи и 

тук. 

Инфлацията в целия развит свят продължава да бъде доста над таргетите на централните банки, но към момента 

основния сценарии е, че това е временно повишение на цените. И ако тези предвиждания се оправдаят то няма да има 

голямо отражение върху дългосрочните лихвени проценти, а от тук и върху пазарите на акции и облигации. Към момента 

все още може да се каже, че акциите нямат алтернатива като средство за инвестиране. Лихвените процени, дори и ако 

разглеждаме инфлацията само като временен феномен, все пак ще се вдигат с намаляването на монетарните стимули. А 

това предполага негативно развитие и при облигациите, а доста вероятно и при недвижимите имоти. Плановете на САЩ 

за значителни фискални пакети насочени към изграждане и подържане на инфраструктура, ако преминат през 

законодателните им органи, също ще дадат сериозен тласък на пазарите им на акции – но може би не към настоящите 

лидери – технологичните компании. Все още предстои да се видят и ефектите от промяната в държавните политики, в 

САЩ и в Европа, върху банките. Въпреки изненадващо стабилното представяне на банките по време на ковид кризата, 

стои въпросителната, до колко това се дължи на добри бизнес процеси и до колко на държавно подпомагане на 

клиентите им.  

При развиващите се пазари ситуацията изглежда доста по-ясна в момента. Там липсваше силната зависимост на 

икономиките им от държавни фискални и монетарни стимули, което ще направи процеса към връщане към 

нормалността доста по-предсказуем. Голямата заплаха за Азия остава делта варианта на ковид, който заплашва 

избраната от тях стратегия за нулев ковид. Но и това може да се разглежда по-скоро като временна пречка, а не нещо 

което ще тежи на пазарите дълго време. Индия и Латинска Америка вече може да се каже, че се намират в опашката на 

пандемията, като връщането им към нормалност вече започна и не изглежда да има сериозна опасност от прекъсване на 

процеса.  

Като всяко преминаване от една фаза на икономически растеж към друга следващите няколко месеца е възможно да 

предизвикат известни турбуленции на пазарите. Но като се има в предвид сериозното включване на централните банки 

и правителствата в икономиките е малко вероятно този преход да предизвика някаква пазарна криза. Много по-

вероятния сценарий е консолидация или умерена корекция. 

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  

 

 
 
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: Без такса 

Такса за обратно изкупуване:  

 Дялове клас А : Без такса 

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. За последните 12 месеца 

1.94  21.26 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.05% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  88.56 

Парични средства и вземания                       11.44 

 
 
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.   10.18% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 9.38% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 5.15% TRANSELECTRICA SA 

KONCHAR TRANSFORMATORI 4.93% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 3.55% TURK TRAKTOR 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 2021 

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: Без такса 

Такса за обратно изкупуване:  

 Дялове клас А: Без такса 

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. За последните 12 месеца 

2.38              27.06 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   15.05% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            92.20 

Парични средства и вземания                             7.80 

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

Разпределение на активите  
 

 
 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 9.52% 

NN GROUP 9.10% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 6.97% 

ERSTE BANK AG 6.54% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 4.75% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 август 2021 

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. За последните 12 месеца 
1.13               26.08 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   10.79% 

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             84.66 

Парични средства и вземания                              15.34 

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

Разпределение на активите 
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 

ISHARES MSCI TAIWAN 8.22% 
Аmundi Funds Thailand  

iSHARES MSCI CANADA 5.86% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 5.60% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 5.59% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES MSCI KOREA 5.46% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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