
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 април 2016 

Месечен коментар 

През април позитивната инерция от март изчезна. Въпреки че резултатите на американските и европейските 
компании се оказаха не чак толкова лоши, колкото се очакваха в началото на годината, все пак печалбите 
отбелязаха спад. Липсваха и важни макроикономически новини които да дадат катализатор за движение в 
една или друга посока и така пазарите замръзнаха за периода. Все пак позитивното развитие бе, че при липса 
на катализатори за движение не се получи и спад. Това говори за известен баланс между оптимизъм и 
песимизъм. В такава среда при липса на външни стресове може да се очаква известна консолидация на 
цените. Или с други думи движение в тесен рейндж.  

Въпреки това възможните сценарии натежаващи на пазарите могат да се разглеждат като по-вероятни 
спрямо тези тласкащи го нагоре. Все още не е отминал риска за водене на глобална валутна война с все по-
отрицателни лихви. Монетарна политика, която създава значителни рискове за финансовата система. Внася 
хаос на валутните пазари, от там и на пазарите на суровини и в същото време създава известен балон при 
облигациите. Друг риск е неочаквана девалвация на китайския юан. Китайската икономика продължава да 
забавя и подобен ход от китайската централна банка е доста вероятен през следващите месеци. Евентуално 
подценяване на траекторията на повишаване на лихвите в САЩ от пазара също представлява сериозна 
опасност за резки движения надолу.   

От друга страна позитивните възможности също не са малко. Относително тесният спред на търговия на 
основните валути през последните месеци намалява негативните ефекти върху печалбите на 
международните компании. Със стабилизирането на цената петрола и суровините може да се очаква и 
намаляване на дефлационния натиск. А дефлацията може да се каже, че е основното икономическо плашило 
последните месеци. 

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/
http://www.skyfunds.bg/
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СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 2016 

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. 
-0.22 -2.46 -9.61 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   12.36% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                   94.11 
Парични средства и вземания                      5.89 

 
 
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 
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S 
TRANSELECTRICA SA 
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 2016 

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. 
4.00 -7.52              -13.87 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   14.52% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            89.18 
Парични средства и 
вземания  

                           10.82 

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

 
Разпределение на активите  
 

 
 

 
Топ 5 позиции 
 

KBC 
SIF BANAT CRISANA 
ERSTE BANK AG 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 

 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 април 2016 

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. 
0.66 -1.18            -14.14 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   17.79% 
 

 

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

                        79.15 

Парични средства, 
депозити, вземания и др. 

20.85 

 
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 JPM EMERG BOND 
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA 

 
 
 
 
 
 
 

НСА в евро за последните три години  
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