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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg  
Дата: 31 януари 2022 

 

Месечен коментар 
 

ФЕД комуникира промяна в паричната си политика. Разговори между САЩ и Русия по инициатива на Русия. Ковид. 

Финансови отчети на публичните компании в САЩ. Това бяха основните драйвъри на финансовите пазари през януари.  

1. ФЕД - ФЕД ще вдигне лихвените нива през 2022 три пъти по 0.25% и ще спре нарастването на баланса си, като 
извършва нови покупки на книжа само при падежиране на стари и в същия размер. Аргументацията за тази промяна 
в посоката е установяващата се трайно инфлация, която ФЕД започна да забелязва, както и подобряващото се 
финансово състояние на бизнеса, което според ФЕД позволява вдигане на лихвите, а финансовият сектор не изпитва 
ликвидни проблеми. Пазарите реагираха негативно, но все пак инвеститорите бяха предпазливи в продажбите, тъй 
като ръст на лихвите с 0.75% не е сериозен шок за икономиката, а също така пазарът разчита на ФЕД в ролята на 
последна спасителна инстанция в случай на неблагоприятно развитие. Тази увереност прави продажбата на акции 
опасна, защото инвестиционните алтернативи биха се влошили в случай на нова комуникация от ФЕД в посока 
стимулиране, а акциите биха се повишили. Накратко ФЕД затягат дотолкова монетарната политика, доколкото да 
балансират между инфлационните очаквания и способността на икономиката да поеме по-високи лихви. За пазарите 
на акции това, според мен, означава повишаващ се потенциал за ръст на периферните пазари, особено периферна 
Европа заради изявлението на ЕЦБ, че поне до края на 2022 не възнамерява да променя паричната си политика.  

2. Русия стартира вероятно дълга партия в националния си спорт шах с първи ход – писмено искане НАТО да се 
отдръпне от териториите, присъединени към отбранителния съюз след 1997 с ясното съзнание, че това не е реално. 
Друг ход е струпването на въоръжение по границите с Украйна с евентуална цел руско езичните Донецк и Домабас. 
Геополитическите наблюдатели гадаят стратегическата цел на Кремъл, като преобладава мнението, че Русия, 
вероятно в неформален съюз с Китай, цели промяна в установения геополитически баланс в посока намаляване 
зоните на влияние на САЩ, която загуби икономическа и военна относителна тежест през последните 3 десетилетия. 
Тезата на анализаторите е, че е настъпил момента Русия да отстоява по-голяма тежест на геополитическата карта.  

3. Ковид ефектите отслабват, остава рискът от поява на нови разновидности на вируса.  

4. Разнопосочни бяха финансовите отчети на щатските компании. Не дадоха посока на пазара. 

 

Всичко това, най-вече неяснотата какво точно се случва на геополитическата сцена, стряска пазарите и предстои да 

видим как ще се развие „руската партия шах“ през годината. Едно е сигурно – имаме предпоставка за висока 

волатилност.  
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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: 31 януари 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 

1.96  11.79 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   9.20% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  87.46 

Парични средства и вземания                       12.54 

 
 
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 10.27% KRKA D. D.   

KRKA D. D.   8.98% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

KONCHAR TRANSFORMATORI 6.30% TRANSELECTRICA SA 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД 5.00% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

СОФАРМА АД 4.37% TURK TRAKTOR 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 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 

3.51              29.17 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   11.04% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            91.55 

Парични средства и вземания                             8.45 

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

Разпределение на активите  

 
 
 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 9.37% 

NN GROUP 9.17% 

ERSTE BANK AG 7.26% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 7.18% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5.28% 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 януари 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 
-2.04               7.64 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   8.76% 

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

 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             83.61 

Парични средства и вземания                              16.38 

 
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 7.26% 
Аmundi Funds Thailand  

iSHARES MSCI CANADA 6.32% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 5.99% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 5.85% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES MSCI KOREA 4.89% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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