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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 юли 2018 

Месечен коментар 

 
Основните фокуси на пазарите през юли бяха все по-ескалиращата търговска война между САЩ и практически целия останал свят и 

увеличаващият се диференциал между паричните политики на САЩ и останалия развит свят. Желанието на Тръмп да намали или дори 

премахне търговските дефицити на САЩ от чисто пазарна гледна точка изглежда доста ексцентрично. Макар и поради ролята си на 

основен консуматор на чужди стоки, САЩ да има възможност да налага мита и тарифи в много по-значим мащаб от този на 

търговските си партньори, е доста спорно доколко това е в полза на Америка. Вероятността да се върнат работни места в 

промишлеността от Китай в САЩ изглежда крайно невероятно, като така най-вероятния сценарии е просто повишение на инфлацията 

в САЩ и намаление на курса на китайския юан.  

Доста войнствената търговска политика на САЩ от последните месеци, съчетана с повишаващия се лихвен диференциал между САЩ и 

останалия свят, доведе до силен натиск върху валутите на развиващите се пазари, което се пренесе и на фондовите им пазари. 

Ситуацията се усложни и от отделни геополитически спречквания между САЩ и Турция, САЩ и Иран, Тръмп и германските 

автомобилни компании. С изключение на последното, което намери решение в рамките на месеца след срещата Тръмп и Юнкер, 

останалите изглежда, че се появяваха от нищото, след някой туит на американския президент и в последствие доста абсурдно 

ескалираха от дребен проблем до търговски санкции или заплахи с война.  

Макар цялото това силно емоционално риалити шоу, може би отблясък от минала кариера на настоящия американски президент, да 

се приеме с лекота в САЩ, въздействието му върху развиващите се пазари е доста по-деструктивно. Като внася несигурност и 

намалява склонността към риск, което се отразява на движението на пазарите. 

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: 31 юли 2018 

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. 
-0.15 -9.72 -8.12 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   8.22% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  86.79 
Парични средства и вземания                      13.21 

 
 
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.   7.63% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 6.74% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.28% TRANSELECTRICA SA 

СОФАРМА АД  4.18% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S 4.01% TURK TRAKTOR 

 
 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 юли 2018 

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. 
1.40 -12.59              -3.50 
   
Стандартно отклонение 

1 год.   10.24% 
 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            80.93 
Парични средства и 
вземания  

                           19.07 

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

Разпределение на активите  
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 

 

KBC 9.30% 

ERSTE BANK AG 6.04% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.65% 

SIF MOLDOVA SA 5.32% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 5.28% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 юли 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. 
3.12 -4.01           1.07 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.23% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и 
права 

                          89.54 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

10.46 

 
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 6.86% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 5.20% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

iSHARES MSCI CANADA 5.00% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

ISHARES MSCI KOREA   4.68% iSHARES MSCI CANADA B 

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - 
EUR 

4.61% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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