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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 октомври 2016 
Месечен коментар 
 
Основната тема на пазарите през октомври бяха президентските избори в САЩ. До известна степен съществува 

амбивалентност и към двата основни кандидата. Заявените от Доналд Тръмп мерки ограничаващи емиграцията и 

наказателни мита срещу Китай, биха се отразили зле на развиващите се пазари. А желанието му за увеличаващи се 

дефицити и намаляване на данъците, биха създали инфлационен натиск в САЩ, а и в света, но същевременно биха 

стимулирали местното производство в САЩ, особено що се отнася до инфраструктура. Заявеното от него намаляване на 

регулациите със сигурност среща позитивна нагласа в силно регулираните отрасли, като петролната промишленост, 

минната и до някъде финансовата сфера. Опасността при избор на Тръмп е, че огласените от него намерения е просто 

невъзможно да бъдат приложени в цялост, без натрупването на огромен нов държавен дълг. В същото време рязкото 

преминаване от една икономическа политика към друга, неизбежно би довела до сътресения на един или друг пазар.  

Клинтън, от друга страна, олицетворява естествено продължение на една успешна политика – тази на Обама. Запазване 

на статуквото и липса на изненади – което обикновено се приема позитивно от пазарите. От друга страна желанието и да 

повиши държавната намеса в някои сектори – като фармацията и финансовия сектор, оказва сериозен натиск върху 

възможностите за растеж там. 

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 октомври 2016 

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. 
-1.70 -0.35 -2.80 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   12.54% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                   93.07 
Парични средства и вземания                      6.93 

 
 
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.   8.06% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.60% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

TRANSELECTRICA SA 4.76% TRANSELECTRICA SA 

ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД 

АД 

4.07% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

TURK TRAKTOR 3.87% TURK TRAKTOR 

 
 
 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 октомври 2016 

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. 
4.96 3.93              -4.98 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   16.14% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            86.33 
Парични средства и 
вземания  

                           13.67 

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

 
Разпределение на активите  

 
 
 

 
Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 8.71% 

SIF BANAT CRISANA 6.12% 

ERSTE BANK AG 5.19% 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD 4.82% 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4.52% 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 октомври 2016 

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. 
1.16 8.51            5.36 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   15.02% 
 

 

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

                          81.48 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

18.52 

 
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 5.92% 
Аmundi Funds Thailand  

Аmundi Funds Asean New Markets 4.79% Аmundi Funds Asean New Markets  

ISHARES MSCI TAIWAN 4.68% ISHARES MSCI TAIWAN 

iSHARES MSCI CANADA B 4.64% iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES JPM EMERG BOND 4.40% ISHARES JPM EMERG BOND 

 
 
 
 
 
 

НСА в евро за последните три години  

 

 

 

http://www.skyfunds.bg/
http://www.skyfunds.bg/

