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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 2015 

Месечен коментар 
След доста динамичния август, пазарите до известна степен се успокоиха през септември. Липсата на 

катализатори за движение на котировките, както в посока надолу, така и за растеж доведоха до движение в 

относително тесен диапазон. Дали това ще се окаже затишие пред буря или край на корекцията и 

възобновяване на възходящия тренд предстои да видим през следващите месеци.  

След настоящата корекция, дори и пазари, при които се наблюдаваше до известна степен свръх оптимизъм 

през първата половина на годината, вече са отново оценени близо до историческите си коефициенти или 

дори под тях. Въпреки това резките спадове през август изнервиха участниците и е възможно възвръщането 

на позитивните нагласи да отнеме известно време. Основните източници на несигурност остават същите – 

реакциите след евентуално вдигане на лихвите в САЩ, както при пазарните лихви, така и при валутните 

курсове и забавянето на китайската икономика и свързания с нея спад на цените на ресурсите.  

Бягството към сигурност особено силно се отрази на развиващите се пазари. Ако при някои от тях, като Русия 

и Бразилия, спадът в цените на суровините и навлизането на икономиките им в рецесия до някъде оправдава 

спадовете, то при други, като тези от Югоизточна Азия или Турция корекцията може да бъде обяснена до 

голяма степен чрез желанието за намаляване на риска. Дори и Източна Европа, която до скоро се приемаше 

до известна степен имунизирана към основните източници на несигурност отбеляза спадове на пазарните 

котировки. Макар и много по-скоро подобни на тези на развитите пазари, отколкото като развиващите се 

пазари от Азия или Латинска Америка. 

Катализатор за следващите месеци ще са преди всичко отчетите на компаниите за третото тримесечие, които 

започват да излизат през октомври и разбира се леко омръзващата вече тема какво точно мисли да прави 

ФЕД.  

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 септември 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. 
-1.93 -8.89 -11.14 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   10.65% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                      91.9 
Парични средства и вземания                           8.1 

 
 
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 септември 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. 
-4.26 -8.96                -4.93 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   14.26% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                               87.1 
Парични средства и 
вземания  

            12.9 

 
 
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: 30 септември 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. 
-2.57 -17.89            -11.24 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   15.59% 
 

 

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

81.3 

Парични средства, 
депозити и вземания 

18.7 

 
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 JPM EMERG BOND 
DB X-TRACKERS CNX NIFTY UCIT ETF 

 
 
 

 
 
НСА в евро за последните три години  
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