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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg  
Дата: 31 март 2022 

 
Месечен коментар 
 

След повече от месец война в Украйна за икономическите и политическите играчи вече е пределно ясно, че реалностите се промениха 
и те започнаха процес на реорганизация. Изводът от събитията е, че концентрацията на законодателна, изпълнителна и съдебна власт 
крие неприемлив риск. Когато един човек определя поведението на държава, взаимодействащите с тази държава политически и 
икономически субекти не могат да прогнозират и планират разционално. От този извод тръгва реорганизацията и преосмислянето на 
политическите и икономическите политики и стратегии на държавите и бизнеса. Сега е Русия, ами Китай? Вече е ясно, че не може да 
се разчита на предвидимостта и рационалността на един човек или една партия – всяка недемократична държава вече е значително 
по-рискова.  

Русия се изолира от „западния свят“. Това шоково променя средата – спешно е необходима алтернатива на природните суровини, 
изнасяни от Русия, както и промяна на енергийната политика на САЩ, ЕС и всички останали, наред с отбранителната и други политики. 
Решенията от страна на Кремъл могат да бъдат вземани „от днес за утре“, но реакцията на засегнатите държави и бизнеси не може да 
отговаря с такава бързина. Това създава риск от инфлация, забавяне или прекъсване на вериги на доставки и финансови потоци.  

В среда на високи инфлационни очаквания акциите и златото са логичен инвестиционен избор. Подбора на позиции в портфейла на 
фондовете към момента дава добри резултати – представянето им е добро на фона на пазарните индекси като доходност и 
волатилност. Това ни дава увереност да продължим да търсим възможности за подсилване на съществуващите позиции в моменти на 
разпродажби и пазарен стрес. 

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: 31 март 2022 

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 

5.58  9.23 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   10.79% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  86.67 

Парични средства и вземания                       13.33 

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

Разпределение на активите 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 10.72% KRKA D. D.   

KRKA D. D.   7.54% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

KONCHAR TRANSFORMATORI 6.01% TRANSELECTRICA SA 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 5.54% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

СОФАРМА АД 4.40% TURK TRAKTOR 

  

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 март 2022 

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 

1.83              7.49 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   18.11% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            83.51 

Парични средства и вземания                             16.49 

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

Разпределение на активите  
 

 
 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

NN GROUP 8.62% 

KBC 8.09% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 7.50% 

ERSTE BANK AG 5.92% 

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 4.57% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 март 2022 

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 
2.22               3.71 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   8.92% 

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

 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             82.18 

Парични средства и вземания                              17.82 

 
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 6.74% 
Аmundi Funds Thailand  

iSHARES MSCI CANADA 6.59% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 5.61% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 5.56% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES MSCI KOREA 4.63% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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