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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 юли 2015 

 
Месечен коментар 

Гръцкото влияние върху пазарите отшумя през юли. След силните колебания в началото на месеца, когато резултатите от 
референдума в южната ни съседка създадоха силни вълни, през следващите седмици европейските пазари бързо 
наваксаха спада от юни. До голяма степен това се дължи и на усещането за силно желание за намиране на компромисна 
сделка както от страна на Гърция, така и на страните от Еврозоната.  

Китай от друга страна започва да създава все по-големи притеснения пред инвеститорите. Ако китайската борса е до 
голяма степен изолирана от световните капиталови пазари, то забавянето на китайската икономика, което се наблюдава 
в чисто икономическите новини, въздейства все по-силно на цените на ресурсите и на търсенето на вносни стоки. Към 
момента голяма част от борсово търгуваните ресурси се намират близо до или под дъната си от върха на финансовата 
криза през 2009 г. Всичко това оказва натиск върху пазарите на страните износителки на суровини като Бразилия. От 
друга страна може да се очакват и благоприятни ефекти от ниските цени на ресурсите върху развиващите се пазари 
вносителки на суровини, като Турция, Корея, Тайван и Индия. 

Другата неизвестна величина през следващите месеци е реакцията на пазарите към доста вероятното вдигане на лихвите 
в САЩ. До голяма степен е трудно да се предвиди дори посоката на движение на пазарите към тази промяна в паричната 
политика на най-голямата икономика. От една страна държавите, които зависят от външно финансиране може да се 
окажат под натиск. Но от друга страна очакванията, че такъв натиск ще съществува се отразяват в оценките на тези 
пазари вече от над две години. Възможно е тази промяна да не е напълно отразена от борсите им и негативите да са по-
високи от очакванията – което да предизвика спад на пазарите. Но е възможно и в котировките на акциите им да е 
вкаран прекалено много страх и реалността да се окаже по-малко деструктивна – което ще донесе растеж. Кое от двете 
ще се случи и дали изобщо ще има някакво влияние ще може да се разбере чак след като вдигането на лихвите стане 
реалност.  

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: 31 юли 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. 
0.88 -3.21 -4.07 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   10.40% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                      92.6 
Парични средства и вземания                        7.4 

 
 
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: 31 юли 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. 
2.52 9.03                 6.72 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   14.06% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                               85.6 
Парични средства и 
вземания  

            14.4 

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

 
Разпределение на активите  
 

 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SHS BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA 
BANCO SANTANDER 
SIF BANAT CRISANA 
INTESA SANPAOLO 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 юли 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. 
-2.90 -4.29 0.19 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   12.72% 
 

 

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

83.2 

Парични средства, 
депозити и вземания 

16.8 

 
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 MSCI Taiwan 
DB X-TRACKERS CNX NIFTY UCIT ETF 

 
 
 

 
НСА в евро за последните три години  
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