
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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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 2017 

Месечен коментар 
 
Слабата корекция от ноември отшумя през последния месец на годината. Особено добре се представиха развиващите се 

пазари. От една страна за това допринесе приемането на новите данъчни закони в САЩ, което макар и калкулирано от 

пазарите като доста вероятно събитие, все пак вкарваше несигурност през ноември. От друга страна данните за 

световната икономика все повече говорят за ускоряване на синхронизирания икономически растеж в глобален мащаб. 

Това съчетано с все още доста експанзионистична парична политика на основните централни банки създава 

положителни емоции на пазарите.  

Централните банки и в Европа и в САЩ прилагат доста плавен подход на нормализиране на паричната политика. Доста 

ниската инфлация, въпреки значителните парични стимули им дава възможност за маневриране и да не избързват със 

затягането. Това от своя страна задържа доларът на относително ниски равнища и намалява усещането на риск в 

развиващите се пазари. В същото време кривата на доходността на държавните облигации стана леко по-стръмна. Т.е. 

лихвите по дългосрочните облигации леко се покачи през месеца, което пък създаде стимул за покачване на банковите 

акции. Банките печелят при по-голяма разлика между краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти. А 

финансовият, е най-силно представения в индексите на доста развиващи се 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). 
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СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 2017 

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. 
2.61 0.36 13.00 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   6.36% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции, права, дялове в КИС                  92.96 
Парични средства, вземания 
и др. 

                      7.04 

 
 
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.   6.92% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.17% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  4.24% TRANSELECTRICA SA 

СОФАРМА АД 4.21% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

OMV PETROM SA  4.13% TURK TRAKTOR 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 2017 

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. 
1.52 6.57              15.95 
   
Стандартно отклонение 

1 год.   8.47% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции, права, дялове в КИС                            82.09 
Парични средства, вземания 
и др. 

                           17.91 

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

Разпределение на активите  
 

 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 

KBC 9.47% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.65% 

ERSTE BANK AG 5.62% 

SIF MOLDOVA SA 5.14% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 4.57% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 2017 

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. 
1.70 2.93            7.20 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   8.35% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и 
права 

                          88.91 

Парични средства, 
вземания и др. 

11.09 

 
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 6.86% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI KOREA   4.98% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

ISHARES MSCI TAIWAN  4.82% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

Аmundi Funds Asean New 
Markets 

4.82% 
iSHARES MSCI CANADA B 

iSHARES MSCI CANADA 4.81% ISHARES JPM EMERG BOND 
 

НСА в евро за последните три години  
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