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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 2015 

 
Месечен коментар 

През април продължи силната корелация на европейските пазари с курса евро долар. Инвестирането 
съобразно това коя централна банка провежда количествено улеснение /QE/ се превръща във водещ модел 
за алокиране на активи. След като в САЩ и след това в Япония този начин на инвестиране даде доста добри 
резултати, сега това се пренася почти автоматично и в Европа. Големият дял от европейски компании с 
международни операции дава и фундамента за пряката връзка между обезценката на валутни курсове и 
растежът на оценки на компании. Дали тази силна корелация ще продължи е трудно да се определи. Също и 
до колко разнопосочната политика на ЕЦБ и ФЕД ще е достатъчна причина за обезценка на еврото. Повечето 
европейски държави имат значим търговски излишък с останалия свят, а насочването на капитали към Европа 
с цел използване на QE допълнително тушира натиска за обезценяване на еврото. Така към момента Европа и 
Япония провеждат политика на изключително силно стимулиране, в Китай мерките са по конвенционални но 
отново към разхлабване на паричната политика, а в САЩ се очаква постепенно да започват да намаляват 
стимулите, но все още се придържат към рекордно ниски лихвени проценти с малка вероятност да ги повишат 
до неутрални в средносрочен период. Всичко това – съчетано с чувствителното намаляване на рисковете, 
свързани с финансовата стабилност, създава силно благоприятна среда за пазарите на акции.  

За пазарът на акциите в Европа евентуален тренд за поскъпване на еврото всъщност се оказва един от 
основните рискове в средносрочен период. Ескалирането на гръцката криза е друг подобен риск, особено 
след натрупване на значителни плащания през май и юни. Въпреки това към момента сантимента към 
акциите по света и особено за европейските акции изглежда силно позитивен.  

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: 30 април 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. 
1.91 -2.12 5.40 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.41% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                      84.5 
Парични средства и вземания                        15.5 

 
 
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 HAVALİMANLARI 
TRANSELECTRICA SA 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 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. 
0.60 6.85                 5.37 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   13.96% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                               84.3 
Парични средства и 
вземания  

                   15.7 

 
 
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 
SHS UNICREDIT SPA  
BANCO SANTANDER  
SIF BANAT CRISANA 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 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. 
1.47 11.23 20.05 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   10.52% 
 

 

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

81.6 

Парични средства, 
депозити и вземания 

18.4 

 
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 
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA  

 
 
 

 
НСА в евро за последните три години  
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