
 

 

 

СЦЕНАРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ  НА  ДОГОВОРЕН ФОНД СКАЙ ФИНАНСИ  

 

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за 

лицето, което Ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчния Ви статус, който може да се отрази на вашата възвръщаемост. 

Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно 
предвидена. Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните 
резултати при продукта през последните 10 г.. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.  

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия. 

 

Препоръчителен период на държане:  3 години  
   
Примерна инвестиция от 10 000 лева                             

Ако изтеглите инвестицията си след 
1 година 

Ако изтеглите инвестицията си след 
3 години 

Сценарии  

Минимална 
възвръщаемост  

Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Бихте могли да загубите частично или изцяло инвестираните средства. 

Класове Клас A 

Клас В* 

Клас A 

Клас В* 

неизпълнена 
инв. схема 

неизпълнена 
инв. схема 

изпълнена  
инв. схема 

Кризисен сценарий 

Какво бихте получили сред 
приспадане на разходите 

2 962 лв. 2 947 лв. 3 951 лв. 3 931 лв. 4 032 лв. 

Средногодишна 
възвръщаемост 

-70.38% -70.53% -26.62% -26.74% -26.13% 

Песимистичен сценарий  

Този вид сценарий 
възникна за инвестиция 
между октомври 2017 г. 
и октомври 2020 г.  

Какво бихте получили сред 
приспадане на разходите 

7 182 лв. 7 145 лв. 6 288 лв. 6 256 лв. 6 416 лв. 

Средногодишна 
възвръщаемост 

-28.18% -28.55% -14.33% -14.47% -13.75% 

Умерен сценарий 
Този вид сценарий 
възникна за инвестиция 
между юли 2015 г. и юли 
2018 г. 

Какво бихте получили сред 
приспадане на разходите 

9 982 лв. 9 931 лв. 9 824 лв. 9 774 лв. 10 024 лв. 

Средногодишна 
възвръщаемост 

-0.18% -0.69% -0.59% -0.76% 0.08% 

Оптимистичен сценарий 
Този вид сценарий 
възникна за инвестиция 
между януари 2015 г. и 
януари 2018 г. 

Какво бихте получили сред 
приспадане на разходите 

14 243 лв. 14 171 лв. 12 255 лв. 12 193 лв. 12 504 лв. 

Средногодишна 
възвръщаемост 

42.43% 41.71% 7.01% 6.83% 7.73% 

  
 


