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СКАЙ БЮЛЕТИН 

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 2020 

 
Месечен коментар 
 

С идването на есента, по-хладното време изглежда се прехвърли и върху пазарите. Септември традиционно не е особено 
богат на новини. Отчетите на компаниите предстои да излязат следващия месец. Основните икономически данни са на 
тримечие и също са далеч във времето. Така пазарите се фокусират върху неща извън икономиката и финансите. В 
случая, върху повишаващите се случаи на COVID-19. Макар да липсва значителната паника от март и вече да са известни 
доста повече неща както за вируса, така и какви мерки да се използват, негативните новини около пандемията 
неизбежно достигат до съзнанието на пазарните участници. 

От една страна не се реализират най-плашещите сценарии за пандемията и за предзвикания от нея спад на 
икономиките, но от друга страна липсата на яснота за това, кога реално ще бъде преодоляна, намалява очаквания 
растеж и за следващата година. Ако през юли очакванията за американската икономика бяха за 5.4% спад за 2020 г. и 
ръст от 4.5% за следващата, към края на септември вече очакванията са съответно за 5% спад за тази година и 4.1% ръст 
за следващата. Очакванията за V-образно възстановяване изглеждат все по-малко вероятни, а липсата на нови силни 
стимули също ограничават растежа на пазарите. 

 

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: 30 септември 2020 

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 

-0.57  -7.68 
 

Стандартно отклонение 

1 год.   18.76% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                  87.02 

Парични средства и вземания                       12.98 

 
 
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.   10.12% KRKA D. D.   

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 8.21% SC FONDUL PROPRIETATEA SA 

OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR 4.60% TRANSELECTRICA SA 

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД  
 

4.46% ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД 

TRANSELECTRICA SA 3.86% TURK TRAKTOR 

 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 2020 

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 

-5.00              -24.30 

   

Стандартно отклонение 

1 год.   26.10% 
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 
седмици. 

 
Портфейл (% от активите) 

Акции и права                            81.67 

Парични средства и вземания                             18.33 

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

Разпределение на активите  

 
 
 
 

Топ 5 позиции (% от активите) 
 

NN GROUP 8.18% 

KBC 7.20% 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 6.89% 

ISHARES JPM EMERG BOND 4.73% 

SIF MOLDOVA SA 4.50% 
 

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

www.skyfunds.bg Дата: 30 септември 2020 

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 
0.77               -6.68 
 
Стандартно отклонение 
1 год.   24.01% 

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

 
Портфейл (% от активите) 

Дялове в КИС                             89.16 

Парични средства и вземания                              10.84 

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

Разпределение на активите 
 

 

Топ 5 позиции (% от активите) 

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY 
CONCENTRATED - A2 USD 

8.93% 
Аmundi Funds Thailand  

ISHARES MSCI TAIWAN 6.75% 
Аmundi Funds Asean New Markets  

iSHARES MSCI CANADA 5.19% 
ISHARES MSCI TAIWAN 

ISHARES MSCI KOREA 5.01% 
iSHARES MSCI CANADA B 

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 4.61% 
ISHARES JPM EMERG BOND 

 

НСА в евро за последните три години  
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