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СКАЙ БЮЛЕТИН 
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Дата: 31 октомври 2021 

 

Месечен коментар 
 

Октомври започна колебливо за пазарите. Съвпадащите икономически индикатори излизащи през септември 
показваха спадове на темповете на растеж на развитите икономики. Инфлацията далеч надхвърля 
дългосрочните си средни стойности. Лихвените проценти са дълбоко в отрицателна реална доходност. 
Нарастващите разходи за труд заплашват профит маржините на компаниите. Оценките на компаниите – 
особено във водещия пазар – САЩ, са на невиждани от интернет бума в началото на 20 век стойности.  

 

През септември всичко това създаде колебания в траекторията на пазарите. Върна на преден план 
изчезналият от десетилетие призрак на стагфлацията – едновременно висока инфлация и нисък растеж. 
Всичко това обаче се оказа краткотрайно и доведе само до мини корекция. Оказа се, че опитващите се да 
познаят бъдещето анализатори са сложили тъмните очила твърде рано.  

 

Излизащите отчети на компании за третото тримесечие в голямата си степен бият очакванията. Централните 
банки продължават да подържат мнението си, че инфлацията е само временно явление, породено от ниската 
база през 2020 г. и от проблемите с доставките поради различния темп, с който държавите излизат от 
пандемията. А пазарът на облигации изглежда им вярва, като десетгодишните американски облигации още се 
търгуват на под 1.6% доходност. Стабилността на лихвите, вярата че централните банки ще продължат 
експанзионистичната си политика  и най-вече по-добрите от очакваното резултати на компании подкрепиха и 
пазарът на акции. Реално всички основни индекси завършиха сериозно на положителна територия, като 
повечето от тях не само компенсираха септемврийската корекция, но и достигнаха нови върхове.  

 

Все пак към момента нито една от заплахите пред икономиките и пред оценките на компаниите не е 
отпаднала. Инфлацията продължава да е висока, централните банки в крайна сметка ще се наложи да 
променят крайно експанзионистичната си политика – намаляването на темпа на изкупуване на държавни 
облигации от ФЕД и ЕЦБ и последващото спиране на тези програми е почти сигурно, че ще се случи през 
следващите месеци до година. А новият цикъл на повишаващи се лихвени проценти вече бе започнат от Нова 
Зеландия и може да се очаква скоро към нея да се присъединят и Великобритания, САЩ и Австралия.  
Разбирането, че инфлацията е временна дава все още свобода на централните банки да са силно 
предпазливи във връщането към нормалност на лихвите, а това действа успокоително и на пазарите на акции. 
Ако обаче тази инфлация се окаже по-упорита е възможно 2022 година да се окаже доста по-волатилна 
година. 
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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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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 

-0.11  25.03 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.00% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  88.90 

Парични средства и вземания                       11.10 

 
 
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.   10.28% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 8.75% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

KONCHAR TRANSFORMATORI 5.58% TRANSELECTRICA SA 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД 5.27% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

СОФАРМА АД 4.18% TURK TRAKTOR 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 октомври 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 

1.44              46.03 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   13.93% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            92.43 

Парични средства и вземания                             7.57 

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

Разпределение на активите  
 

 
 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 10.26% 

NN GROUP 8.95% 

ERSTE BANK AG 6.83% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 6.42% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.64% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 октомври 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 
2.21               24.94 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   10.24% 

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

 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             84.78 

Парични средства и вземания                              15.22 

 
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 8.01% 
Аmundi Funds Thailand  

iSHARES MSCI CANADA 6.29% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 5.72% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 5.53% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES MSCI KOREA 5.10% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  

 
 

http://www.skyfunds.bg/
http://www.skyfunds.bg/

