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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: 31 януари 2020 

Месечен коментар 

Януари започна доста оптимистично. През 2019 г. световната икономика намери някакво вътрешно равновесие, при което макар 
растежът да не е особено впечатляващ бе приемлив. Инфлацията продължава да стои ниска, което силно намалява натиска върху 
централните банки да предприемат превантивни мерки, като повишение на лихвените проценти. САЩ и Китай постигнаха 
споразумение за първата фаза на търговските преговори. Прогнозите на повечето компании за следващите тримесечия също 
показваха запазващ се тренд на повишение на приходи и печалби.  

В същото време в Китай стана ясно, че се е появил нов вирус. Тази новина се движеше под радара на пазарите, тъй като Китай има 
опит в ограничаване на разпространението на вируси. През 2003 г. пак там се появи SARS и макар да повлия за месец два на пазарите 
бързо отшумя. Настоящият вирус е много по-малко смъртоносен от SARS и бе изолиран в една централна провинция на Китай. След 
това изведнъж всичко се промени. Първо стана ясно че вирусът се предава и от човек на човек и е по-заразен от обичайния грип. Това 
също не бе отразено от пазарите. Но към края на януари китайските здравни власти съобщиха, че вирусът се разпространява и от хора 
без симптоми. Това напълно промени играта. При този сценарии ограничаването му вече е почти невъзможно. Стандартните мерки с 
термометри по летища и гари се оказват реално неефективни. И на пазарите започна да се прокрадва съмнението, че светът е 
заплашен от глобална пандемия. Китайското правителство реално прекъсна движението на хора до няколко големи града и 
предупреди че растежът на икономиката за следващата година може да е само около 4,5%. По принцип се приема, че на Китай му 
трябва растеж от над 6%, за да върви гладко икономиката му. 

Развиващите се пазари от Азия реагираха със спад в края на месеца. Китайската икономика е реалния двигател на световния растеж от 
доста време. И забавяне там неизбежно се отразява на целия свят. А тъй като доста пазари са калкулирали в цените си по-висок 
растеж, то корекцията в цените бе донякъде наложителна. Американските и европейските пазари също коригираха с по 3-4 процента в 
рамките на седмица. Все още в цените се калкулират основно очаквания за забавяне на китайската икономика – и то само временно. 
Развитието на пазарите следващите месеци ще зависи до голяма степен от това дали коронавирусът ще започне разпространението 
си и в развити държави или мерките на повечето правителства за ограничаването му ще се окажат успешни. 

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 януари 2020 

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. 

2.04 9.37 17.26 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   8.20% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  94.91 

Парични средства и вземания                        5.09 

 
 
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.   9.78% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 9.38% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

SIF OLTENIA CRAIOVA  4.41% TRANSELECTRICA SA 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.26% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV  3.75% TURK TRAKTOR 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 2020 

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. 

-1.12 4.94             7.43 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   10.90% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            85.21 

Парични средства и вземания                             14.79 

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

Разпределение на активите  
 

 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 8.06% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 6.48% 

ERSTE BANK AG 5.83% 

NN GROUP 5.40% 

SIF BANAT CRISANA 4.47% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 2020 

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. 
-0.15 4.83              7.63 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   10.59% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             89.16 

Парични средства и вземания                              10.84 

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

Разпределение на активите 
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY 
CONCENTRATED - A2 USD 

7.74% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 5.62% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

iSHARES MSCI CANADA 5.44% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 4.63% 
iSHARES MSCI CANADA B 

AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C 
(USD) 

4.50% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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