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СКАЙ БЮЛЕТИН 
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Месечен коментар 
 

Новият вариант на COVID-19 беше централната тема през декември. Пазарите първоначално реагираха негативно, тъй 
като Омикрон представлява заплаха пред икономическия растеж, но на второ четене отношението сред инвеститорите 
се промени в положителна посока по три причини: 

Първата е свързана с инфлацията - централните банки тъкмо започнаха комуникация за предстоящо повишение на 
лихвите заради това, че наричаната от тях „временна инфлация“ всъщност се оказва не толкова временна. Но пък точно 
тогава се появи нов, по-заразен щам на вируса, който би могъл да послужи за аргументация на централните банкери да 
отложат лихвените повишения, от които така или иначе нито те, нито инвеститорите имат интерес. Тази хипотеза 
ентусиазира пазарите и насочи индексите към върховете им от ноември. Понеже един цикъл на повишения на лихвите 
ще е сериозно предизвикателство пред държавите, бизнеса и домакинствата при обслужване на дълговете им, както и 
пред оценките на компаниите и проектите при повишаващи се дисконтови фактори. От тази гледна точка повишението 
на лихвите крие значително по-голям риск за инвеститорите в сравнение с последствията от нова вълна на ограничения 
заради вируса. Разбира се, този негативен ефект зависи от размера на увеличението на лихвите – дали ще видим 3 
стъпки по 0,25% от март или Фед ще продължи със затягането на монетарната политика по-дълго време. 

Втората причина също е свързана с възможността за аргументиране на стимулиращи мерки – правителства и централни 
банки биха могли да реагират на Омикрон заплахата за икономическия растеж с нови мерки, като например намаляване 
или отлагане на т.нар. тейпъринг (tapering), мерки за подпомагане на бизнеса и домакинстват и т.н. 

Третата причина е свързана със самия вирус – тъй като той е по-заразен, вероятно по-бързо ще бъде постигнат стаден 
имунитет. Експерти очакват в рамките на следващите два месеца пандемията да започне да затихва и то бързо. Високият 
дял на ваксинирани в развитите страни пък ще означава по-нисък процент на хоспитализация в сравнение с делта 
варианта на вируса. 

Въпреки това отражение върху икономическите данни е неизбежно –големият брой карантинирани, затруднените 
доставки и пътувания и другите ограничителни мерки ще влошат икономическите данни за декември и януари. Но това 
развитие отново насочва очакванията към нови стимули и така изглежда, че пазарите на акции запазват потенциала си за 
ръст през 2022. Освен това ограниченото потреблението е възможно да окаже натиск върху инфлацията като 
допълнителна причина за отлагане на лихвените повишения и тейпътинга. 

Ковид и инфлация се очертава да продължат да бъдат водещи пазарни теми през новата 2022 година. Чуват се мнения 
на геополитически анализатори за назряване на напрежение между Русия и Украйна и САЩ и Русия. Отправянето на 
искане от страна на Русия за периметър около границите й без бази на НАТО (връщане на положението от 1997 година) е 
значимо събитие и вероятно тази тема също ще бъде сред фундаменталните през 2022. „Дефицитът“ на чипове в 
световен план също продължава да е значителен фактор за технологичните производства и съответно за пазарите, а 
също и за геополитиката – благодарение на производството на чипове Тайван се превръща в държава със стратегически 
ресурс, което привлича вниманието и интересите на големите държави. 

Към момента не са налице индикации за обръщане на възходящите трендове на пазарите, в които инвестираме. При 
продължаване на ръста на големите икономики, очаквам пазарите в периферна Европа да се представят изпреварващо 
спрямо развитите икономики през 2022 година. 
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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 тъмно синьо) 
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 2021 

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: Без такса 

Такса за обратно изкупуване:  

 Дялове клас А : Без такса 

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. За последните 12 месеца 

3.90  12.84 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   8.19% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  88.69 

Парични средства и вземания                       11.31 

 
 
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.   10.76% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 10.26% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

KONCHAR TRANSFORMATORI 5.65% TRANSELECTRICA SA 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД 5.31% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

СОФАРМА АД 4.51% 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 2021 

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: Без такса 

Такса за обратно изкупуване:  

 Дялове клас А: Без такса 

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. За последните 12 месеца 

4.31              23.36 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   10.44% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            92.34 

Парични средства и вземания                             7.66 

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

Разпределение на активите  

 
 
 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 9.53% 

NN GROUP 9.13% 

ERSTE BANK AG 7.55% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 6.97% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.72% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 2021 

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. За последните 12 месеца 
2.51               11.73 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.49% 

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             85.30 

Парични средства и вземания                              14.70 

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

Разпределение на активите 
 

 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 

ISHARES MSCI TAIWAN 8.67% 
Аmundi Funds Thailand  

iSHARES MSCI CANADA 6.18% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 5.99% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 5.67% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES MSCI KOREA 5.16% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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