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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 28 февруари 2019 

 

Месечен коментар 
 

В последния месец на 2018г. пазарите бяха обхванати от доста силни негативни емоции. Спадовете и на развитите и на 

развиващите се пазари изглеждаха все едно глобална криза ей сега ще започне. S&P 500 претърпя най-големия си спад 

от финансовата криза насам. Дойде новата година, и с пожеланията Нова Година - нов късмет, инвеститорите си 

припомниха, че пазарът правилно е предвидил 10 от последните 5 кризи. Излизащите икономически данни се оказаха 

далеч не толкова черни, отчетите на компаниите – макар и да показват спадащ растеж на печалбите все още са доста 

добри и като цяло над очакванията. Пазарът се успокои и както се надпреварваше да спада през третото тримесечие така 

и започна доста бързо да расте през януари. През февруари донякъде отмина растежа поради ефекта на връщането на 

очакванията от силно песимистична част на махалото към по-реалистична преценка на ситуацията. Все пак забавянето на 

световния растеж и търговската война си казаха думата - не се получи залитане към силен оптимизъм и пазарите 

останаха далеч от предходните върхове. Потенциален катализатор за движение на пазарите през март е някакво 

решение на търговската война между САЩ и Китай, като ефекта би могъл да е и в двете посоки. 

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: 28 февруари 2019 

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. 

1.94 -1.00 -13.05 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   8.13% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  92.58 

Парични средства и вземания                        7.42 

 
 
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.   8.47% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 7.35% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.82% TRANSELECTRICA SA 

СОФАРМА АД 4.27% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S 
 

4.08% 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 2019 

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. 

2.90 -1.49              -16.29 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   11.07% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            78.62 

Парични средства и вземания                             21.38 

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

Разпределение на активите  
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 7.96% 

NN GROUP 6.63% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 6.04% 

ERSTE BANK AG 5.88% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 4.80% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 28 февруари 2019 

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. 
2.19% -0.74           -2.96 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.67% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС, акции и права                             90.21 

Парични средства, депозити, 
вземания и др. 

                            9.79 

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

Разпределение на активите 
 

 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 

Аmundi Funds Thailand 7.44% 
Аmundi Funds Thailand  

iSHARES MSCI CANADA 5.01% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C 
(USD) 

4.85% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

ISHARES MSCI TAIWAN 4.84% 
iSHARES MSCI CANADA B 

ISHARES MSCI KOREA   4.68% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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