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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg  
Дата: 30 април 2021 

 
Месечен коментар 
 
Първите три месеца от годината преминаха под сянката на вдигане на дългосрочните лихвени проценти. Значителните парични 
стимули в целия развит свят, значително смекчиха икономическите ефекти от локдауните върху гражданите, но очаквано водят и до 
натиск нагоре на ценовото равнище, а от тук и на пазарните лихвени проценти.  
През април инфлацията в САЩ достигна до нормалните за преди пандемията 2.6% на годишна база. Лихвените проценти по 
десетгодишните ДЦК също се върнаха на нивата си от края на 2019 г. и спряха възходящото си движение от предходните месеци, като 
навлязоха в консолидация около тези стойности. Преустановяването на възходящия тренд успокои пазарните участници и повечето 
развити пазари отбелязаха растежи от по над 2% за месеца. 
Очакванията за икономическия растеж през следващите тримесечия също подхранват растежа на борсовите индекси. Изключително 
ниската икономическа база от 2020 г. прави възможни дори двуцифрени растежи на БВП през 2021 г.. А тъй като доста от компаниите 
с най-голяма тежест в индексите, като големите технологични гиганти, не само че не пострадаха от пандемията, а дори бяха 
облагодетелствани, то е възможно сериозния растеж на индексите да се задържи и през следващите месеци. Известна опасност 
представлява доста сериозната експанзия на коефициентите. За да отговорят на тези високи оценки, резултатите на много от 
пазарните лидери се налага да са по-добри от вече много високи очаквания.  
При развиващите се пазари ситуацията не бе толкова оптимистична, като MSCI EM записа минимален спад от 0.6%, със значителни 
различия в представянето на отделните държави. На единият полюс са държавите от Източна Европа – където вече очакванията са за 
оставяне на пандемията зад гърба и пазарите отбелязаха растежи по-високи и от тези в САЩ и Западна Европа. На другия полюс Чили, 
Колумбия и Индия реализираха значителни спадове, поради неочаквано силната поредна вълна на заразявания. Повишаващата се 
инфлация и все още относително слабия долар, донякъде смекчават шока при развиващите се пазари – особено при изнасящите 
суровини. Неизвестността кога пандемията ще е зад гърба им обаче, все още хвърля сянка върху представянето на борсовите им 
индекси. 

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 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 

1.60  21.69 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.37% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  88.76 

Парични средства и вземания                       11.24 

 
 
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.   10.11% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 9.33% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 5.08% TRANSELECTRICA SA 

KONCHAR TRANSFORMATORI 4.57% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

TRANSELECTRICA SA 3.81% TURK TRAKTOR 

  

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 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 

1.7              19.55 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   18.33% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            91.57 

Парични средства и вземания                             8.43 

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

Разпределение на активите  
 

 
 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 9.23% 

NN GROUP 9.02% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 7.20% 

ERSTE BANK AG 6.11% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 4.55% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 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 
0.63               32.18 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   12.09% 

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

 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             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 (% от активите) 

ISHARES MSCI TAIWAN 8.26% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI KOREA 5.84% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

iSHARES MSCI CANADA 5.62% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 5.62% 
iSHARES MSCI CANADA B 

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 4.74% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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