
Стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия 
размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните 
резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на организираните и  управлявани от УД СКАЙ Управление 
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: 30 ноември 2015 

 
Месечен коментар 

С наближаването на момента на промяна на паричната политика в САЩ нервността на пазарите се повишава значително. 
Основният проблем, който тежи не е, че самото повишение на лихвите ще спре растежа в САЩ или пък, че ще доведе до 
рязко поскъпване на дълговете с плаващи лихви. Повишението на лихвата с 0.25% няма да промени нищо от това. Но 
липсата на информация за заети позиции от различни участници на пазарите, изисква инвеститорите да вземат под 
внимание възможността за рязко повишение на волатилността реално на всички пазари. При портфейли използващи 
дългово финансиране всеки значителен ръст на волатилността може да доведе до нужда от рязко намаление на риска в 
дадения портфейл, а това пък води до разпродажби и спадове на пазарите.  

Реално ако се случи негативния сценарии, от който се опасяват пазарните участници, ще бъдат засегнати всички пазари – 
валутни, на облигации, на акции. А самата липса на възможност да се намери информация за тези ливъриджнати 
позиции на други участници изисква заемане на по-малко рискови позиции. Или с други думи, апетита към риска 
намалява, ръстовете на пазарите се снижават, натискът към разпродажби се засилва. И пазарите отказват да растат.  

Най-вероятния сценарии е да не се случи нищо особено, или ако се получи по-висока волатилност тя да продължи кратък 
период от време. Но въпреки това, рационалната гледна точка е риска да бъде намален преди подобно събитие. 
Развиващите се пазари, като по-рисковата част от световния пазар на акции са особено засегнати. Евентуално пренасяне 
на тази волатилност от финансовите пазари в реалната икономика може да се получи през валутните курсове или през 
банковата система на отделните държави - а вярваме, че централните банки и банковите системи на отделните държави 
са подготвени за това вдигане на лихвите – все пак те имаха достатъчно време да се подготвят, едва ли това действие на 
ФЕД ще изненада който и да било.  

Нашето виждане е, че дори и да се случи висока волатилност, това ще е временен натиск. Пазарите може и да паднат за 
кратко, но е напълно възможно и да няма никаква реакция или дори да скочат след това, ако се окаже че всички са  
подготвили предварително портфейлите си. Дори и при спад, вярваме, че възстановяването ще бъде бързо, след като се 
прибегне до намаляване „на пожар“ на най-засегнатите активи в отделни портфейли и съответно бързо намаляване на 
риска.  

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: 30 ноември 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. 
-0.28 -6.74 -9.68 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   11.14% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                   93.56 
Парични средства и вземания                      6.44 

 
 
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: 30 ноември 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. 
0.82 -6.46                -3.44 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   13.70% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            88.02 
Парични средства и 
вземания  

                           11.98 

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

 
Разпределение на активите  
 

 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SIF BANAT CRISANA 
SHS BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA 
INTESA SANPAOLO 
ERSTE BANK AG 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 ноември 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. 
0.76 -11.21            -4.35 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   16.24% 
 

 

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

                        79.30 

Парични средства, 
депозити и вземания 

20.70 

 
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 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 
 
 

 
 
НСА в евро за последните три години  
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