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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 31 март 2019 

Месечен коментар 
 
Първото тримесечие на 2019 година бе доста добро за пазарите. Макар през март растежът на индексите да се забави, пак остава с 

едно от най-добрите представяния през последните години. Разбира се това донякъде се дължи и на това, че 2018  г. завърши силно 

на червено и въпреки настоящите растежи, доста индекси още не са достигнали нивата си от миналата есен. Този рязък обрат се 

дължи до голяма степен на рязкото обръщане, ако не на политиката, то поне на изказа на централните банки. ФЕД повиши лихвите 

няколко пъти миналата година и до декември даваше индикации, че повишенията ще продължат и през 2019 г. Впоследствие 

изключително бързо промени вижданията си и вече очакванията са за най-много едно повишение, въпреки че вече е налице 

прилична вероятност и за намаляване на лихвите. ЕЦБ прекрати QE-то си през декември, но продължава да реинвестира 

падежиращите облигации, които като се има предвид огромния и баланс са значителни като количества – средно по около 15 

милиарда евро на месец за следващите 12 месеца. Освен това възобнови програмата си за осигуряване на ликвидност на банки и 

значително отложи във времето момента на първото си повишаване на лихвите.  

Тъй като всички тези решения се случиха за изключително кратък период от време, пазарите получиха сериозен тласък от тези 

неочаквани стимулираща политики. Все пак са налице и доста негативи - европейските икономики видимо се забавят поради спада на 

международната търговия, особено с Китай. Очакваните растежи на печалбите на американските компании са доста под 

миналогодишните, основно поради изтичане на данъчните стимули, но и поради търговската война с Китай. Излезлите отчети на 

компании все още се отнасят за миналата година, като през април и май ще стане ясно доколко това забавяне на икономиките има и 

реално отражение върху резултатите им. 

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). 

 
 
 

 

 

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


Стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия 
размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните 
резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД СКАЙ Управление 
на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интренет страницата на дружеството.  
 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, www.skyfunds.bg  

 

 

 

СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

www.skyfunds.bg Дата: 31 март 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. 

-2.36 -3.07 -12.88 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   8.09% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  92.52 

Парични средства и вземания                        7.48 

 
 
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.   8.65% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 7.68% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.83% TRANSELECTRICA SA 

СОФАРМА АД 4.15% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV  4.07% 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 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. 

-2.00 -3.36              -14.36 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   11.51% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            78.56 

Парични средства и вземания                             21.44 

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

Разпределение на активите  
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

KBC 7.78% 

NN GROUP 6.55% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 6.24% 

ERSTE BANK AG 5.92% 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 4.38% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 31 март 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. 
-0.94% -0.19           -1.46 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   9.32% 

 
 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             90.23 

Парични средства и вземания                              9.77 

 
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 7.38% 
Аmundi Funds Thailand  

iSHARES MSCI CANADA 5.03% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

ISHARES MSCI TAIWAN 5.00% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C 
(USD) 

4.84% 
iSHARES MSCI CANADA B 

AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR 4.75% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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