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Месечен коментар 
 

Всички са изненадани от случващото се в Украйна. В това число и участниците на финансовите пазари. В момента 

всичко друго остава на заден план – инфлация, ковид, монетарни политики – темите, които движеха пазарите до 

момента на нахлуване на руски войски в Украйна. 

Светът се промени за няколко дни. Или може би по-точно на повърхността излезе таено от години противостоене 

между геополитически сили. Противостоене още от годините на Втората световна война, през това от Студената 

война, Перестройката, та до днес. През цялото това време военните сили от двете страни неслучайно са в 24/7 

готовност за нанасяне на разрушителни уреди – 10 секунди след изстрел от едната страна, ще последва изстрел от 

другата... А сега се говори навсякъде по света за война, танкове, оръжия, бомбоубежища, жертви, бежанци...  

След постигане на целите на тази военна офанзива, които все още не са еднозначно дефинирани, и ако приемем, 

че конфликтът остане и приключи на територията на Украйна, светът вече е променен.  

Обратно към финансовите пазари: Русия ще бъде изолирана. Лостът за въздействие върху лидера на Федерацията 

е неговото обкръжение. Икономическите щети върху едрите руски бизнеси и собственици на активи са най-

логичното противодействие в тази ситуация. Именно то според мен ще предопределя в средносрочен план 

настроенията на финансовите пазари.  

Важен фактор ще е Китай. Демократичният свят разчита на икономическите интереси на Китай към пазарите на 

САЩ и Европа. Ако те наистина са решаващи за Китай, тогава изолацията на Русия ще постигне бързо резултат за 

смяна на режима и положението би трябвало да се нормализира. През това време доставките на природни 

ресурси от Русия ще са нестабилни, бизнесът с Русия също, в това число руски бизнес с международни контрагенти, 

участия в руски бизнес, бизнеси с дейност в Русия, бизнес, зависещ от руски доставки. Възможности от 

развиващата се ситуация виждам в търсенето на алтернативи-заместители на руски контрагенти. Тези процеси 

разместват оценките на редица бизнеси и допълнително увеличават волатилността на финансовите пазари.  

Въпреки всичко, до момента индексите на пазарите на акции не чертаят необичайни графики. Ако се абстрахираме 

от всичко и гледаме само цените, виждаме обичайни корективни движения, поне до момента. Това според мен 

показва, че ликвидността на пазарите е голяма и участниците очакват допълнително наливане на ликвидност чрез 

ново разхлабване на монетарната политика и подпомагане на пострадалите от кризата бизнеси. Също така 

акциите, заедно с долара, златото и крипто активите са убежище за капитала, държан в девалвиращи в момента 

валути. Затова смятам, че значителни пропадания на тези пазари в следствие на моментен страх са възможност за 

увеличаване на някои експозиции във фондовете за сметка на „кеша“.  

Коментар:  

Явор Спасов,  

инвестиционен консултант 
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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 тъмно синьо) 
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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www.skyfunds.bg Дата: 28 февруари 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 

-6.26  3.02 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.51% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  87.37 

Парични средства и вземания                       12.63 

 
 
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.   6.95% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

KONCHAR TRANSFORMATORI 5.99% TRANSELECTRICA SA 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД 5.47% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

СОФАРМА АД 4.68% TURK TRAKTOR 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 28 февруари 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 

-11.60              3.44 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   13.21% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            90.77 

Парични средства и вземания                             9.23 

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

Разпределение на активите  

 
 
 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

NN GROUP 8.94% 

KBC 8.88% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 7.23% 

ERSTE BANK AG 6.37% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 28 февруари 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 
-0.55               2.83 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   8.49% 

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

 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             83.70 

Парични средства и вземания                              16.30 

 
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 7.18% 
Аmundi Funds Thailand  

iSHARES MSCI CANADA 6.39% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 5.93% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 5.65% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES MSCI KOREA 4.90% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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