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Месечен коментар 
 
 

През 2018 нямаше коледни подаръци от пазарите за инвеститорите. През месеца и малкото основни пазари, 

които бяха на плюс за годината минаха в негативна територия ако се преизчислят в евро.   

По някои критерии, разликата между корекция и мечи пазар е спад от 20 % от върха. През декември, 

американските индекси преминаха за кратко под тази граница. Въпреки това, със спад под 2% за последната 

година, американският пазар всъщност е най-добре представящия се развит пазар. Пазарите в Европа 

отчетоха средно спад за годината от 13%, като Австрия, Белгия и Ирландия са със спадове от над 20%.  

 

При развиващите се пазари динамиката през годината не бе по-позитивна, особено преизчислена в евро. От 

основните развиващи се пазари Турция отбеляза най-голям спад от 40 % за 2018. Единствено Бразилия остана 

около нулата, като завърши на плюс от 0.9 %. Индексът на развиващите се пазари (MSCI  EM) отбеляза спад за 

годината от 12.4%.  

 

Българският пазар не бе изключение от общите тенденции. Софикс спадна за годината с 12.2%, което е много 

до близо до спада и на развиващите се пазари и на Европа като цяло. 

 

Задържането на ниски нива на цените на петрола през декември продължи да тушира инфлационните 

очаквания в развития свят. Това бе единият от факторите, които дадоха възможност на ФЕД да звучи все по-

малко настроен да повишава лихвите агресивно. Другият фактор е очакваното забавяне на растежа на САЩ, а 

и на останалия свят. Към момента, все още няма почти никакви твърди доказателства, че това е силно 

вероятно.  Единствено данните свързани със строителството в САЩ са донякъде негативни, но е малко трудно 

да се определи, дали това се дължи на влошени очаквания, на прекален ръст в цените или просто на 

повишените лихви. Останалите - и водещи и съвпадащи индикатори за икономическа активност показват 

продължаваща експанзия. 

 

Все пак очакванията са, че изтичането на данъчните стимули в САЩ, търговската война с Китай и постепенното 

намаляване на стимулите, които предоставят ЕЦБ и ФЕД, ще въздейства в посока надолу. А тъй като пазарите 

са дисконтиращ механизъм за бъдещето, тези негативи се пренасят в днешните оценки, дори и само като 

едно вероятно събитие. Потвърждаването или отричането на тези очаквания, може да се случи чак след 

излизане на твърди данни, като отчети на компании или основни данни за икономиките. Което предполага, че 

волатилността на пазарите ще продължи минимум поне още месец два. 
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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 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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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. 

-4.83 -8.55 -14.55 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.28% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  92.65 

Парични средства и вземания                       7.35 

 
 
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.   8.86% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 7.54% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.84% TRANSELECTRICA SA 

СОФАРМА АД  4.39% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

SIF OLTENIA CRAIOVA 4.00% TURK TRAKTOR 

 
 
 

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

-7.00 -11.48              -17.57 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   11.79% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            77.37 

Парични средства и вземания                             22.63 

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

Разпределение на активите  
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 7.45% 

NN GROUP 6.40% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 5.90% 

ERSTE BANK AG 5.35% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 4.88% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 декември 2018 

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. 
-2.60% -4.25           -9.36 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.67% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и права                             89.18 

Парични средства, депозити, 
вземания и др. 

                            10.82 

 
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 7.39% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 4.91% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C 
(USD) 

4.88% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 4.74% 
iSHARES MSCI CANADA B 

iSHARES MSCI CANADA 4.60% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години 
 

 
 

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

