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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 29 февруари 2016 

 
Месечен коментар 
 

И през февруари се запазиха големите колебания на пазарите. За разлика от януари обаче колебанията вече 
не бяха еднопосочно надолу. Всички основни негативни трендове от последните месеци – и при банките и 
при развиващите се пазари и в цената на петрола и на ресурсите намериха някаква опора. Получи се 
движение в широк диапазон, с постепенно заглъхваща амплитуда, което обикновено е характерно за нервни 
пазари, които изчакват важни новини. 

През март предстоят важни икономически събития – решението на ЕЦБ и на ФЕД за лихвените проценти и на 
ЕЦБ за количествените улеснения. Тъй като, това по принцип са новини, предизвикващи значителни по-сила 
тенденции, е нормално и пазарите да са изнервени преди тях. Фундаментално повечето пазари изглеждат 
значително по-евтини спрямо последните месеци и дори години. Липсват и значителни негативни фактори, 
които да доведат до трайно влошаване на икономическата среда. Всичко това говори, че песимизмът на 
пазарите е по-скоро въпрос на настроения и емоции, а не толкова плод на реални опасения за навлизане на 
икономиките в спирала на лоши новини. От тази гледна точка разглеждаме последните действия по-скоро 
като част от дълбока корекция на дългосрочния възходящ тренд – следващ възстановяването на световната 
икономика – отколкото като започване на мечи тренд. 

 

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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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 НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 29 февруари 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. 
0.95 -5.53 -13.16 

 

Стандартно отклонение 

1 год.   12.31% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                   93.82 
Парични средства и вземания                      6.18 

 
 
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: 29 февруари 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. 
-3.19 -14.61              -16.78 
   

Стандартно отклонение 

1 год.   13.46% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            87.43 
Парични средства и 
вземания  

                           12.57 

 
 
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: 29 февруари 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. 
2.80 2.60            -16.43 

 
Стандартно отклонение 

1 год.   16.62% 
 

 

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

                        78.25 

Парични средства, 
депозити и вземания 

21.75 

 
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 JPM EMERG BOND 
ISHARES MSCI TAIWAN 
iSHARES MSCI CANADA B 

 
 
 

 
 
НСА в евро за последните три години  
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