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ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА № 44   
ОТНОСНО ЦЕЛИТЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS” ЗА 2014 ГОДИНА 

 

При направеният преглед на действащите Правила за управление на риска в ДФ СКАЙ Глобал ETFs 
(Фонда) за 2014 година са направени следните констатации:  

1. Във връзка политиките и процедурите по управление на различните видове риск и действащата 
организационна структура на управляващото дружество: 

 Организационните мерки, процедури и техники по управление на риска са съобразени с 

естеството, мащаба и сложността на дейността на управляващото дружество и на 

управляваната от него колективна инвестиционна схема и съответстват на рисковия профил 

на колективната инвестиционна схема. 

 Управляващото дружество установява адекватно документирани организационни мерки, 

процеси и техники за измерване на рисковете, които гарантират, че рисковете, свързани с 

всяка позиция и нейното влияние върху общия рисков профил, са правилно измерени въз 

основа на точни и надеждни данни.  

 Управляващото дружество установява, прилага и поддържа подходящи процедури, които 

осигуряват предприемането на навременни коригиращи действия в най-добрия интерес на 

притежателите на дялове, в случай на настъпване на предвиждани/предвидими нарушения 

на системата за вътрешните рискови лимити.  

 Управляващото дружество прилага адекватни системи за навременното идентифициране и 

управление на различните видове риск, като от се оттделя особено значение на процедурите 

за управление на рисковете, механизмите за поддържането им в приемливи граници, 

оптимална ликвидност и диверсификация на портфейла.  

 Дейността по управлението на рисковете се извършва ежедневно от управляващото 

дружество, като се спазват всички нормативни изисквания и вътрешните правила за 

управление на риска.  

 При оценката на риска се прилагат подходящи измерители, като стойностите им се 

анализират и се следят ограниченията и действащите лимити.  

 Управлението на риска във Фонда, се подчинява на принципа на централизираността и е 

структурирано според нивата на компетенции както следва:  

 Съвет на директорите – определя допустимите нива на риск в рамките на възприетата 
стратегия за развитие; 

 Изпълнителни директори – контролират процеса на одобрение и прилагане на адекватни 
политики и процедури в рамките на приетата стратегия за управление на риска; 

 Отдел „Анализ и управление на риска” – извършва оперативно дейността по измерване, 
мониторинг, управление и контрол на рисковете при управлението на портфейла на Фонда. 
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ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS 

2. По отношение на основните рискове, на които е изложен Фондът:  

Пазарен риск 
Основен риск за дейността на Фонда е понижаване на пазарните цени на притежаваните финансови 
инструменти, които към 31 декември 2014 г. са 82.16 % от активите на Фонда. Подобно развитие би довело до 
отчитане на преоценъчни загуби и съответното намаляване на нетната стойност на активите 

За намаляване на пазарния риск, дължащ се на промени в цените на капиталовите инструменти, 
Управляващото дружество се стреми максимално да диверсифицира инвестициите в портфейла спрямо 
отделни държави, икономически структура или емитенти. Подробна информация за инструментите, в които 
Управляващото дружество може да инвестира активите на Фонда е включена в Проспекта и Правилата на 
Фонда. 
Общият риск на портфейла на Договорния фонд се измерва чрез историческата волатилност на цената на 
дяловете, измерена  чрез стандартно отклонение.  

Ценови риск 

Основният ценови риск, на който е изложен Фондът, е свързан с инвестициите в капиталови ценни книжа. 
Справедливата стойност на тези финансови инструменти се влияе от промени в пазарните равнища на 
съответните ценни книжа, което от своя страна рефлектира върху доходността на Фонда.  
Управляващото дружество измерва ценовия риск, свързан с инвестиции в акции, чрез стандартното отклонение 
на индекса МSCI EM, който представя движението на цените на акциите от развиващите се пазари. 
Данни за стандартното отклонение на цената  на 1 дял на ДФ „СКАЙ Глобал ETFs” и индекса MSCI EM са 
представени в следната таблица:  

 

Индекс 2014 2013 2012 2011 

МSCI EM 14.6% 15.4% 13.3% 23.5% 

ДФ „СКАЙ Глобал ETFs” 10.36% 13.74% 8.5% 17.93% 

 

Риск на портфейла - стандартното отклонение на цената на един дял от фонда измерен на седмична база за 
една година – 10.37% 

  стандартно отклонение MSCI EM стандартно отклонение GLETF 

31/12/2014 24.73% 22.16% 

За целите на този отчет и с цел сравнимост на риска, стандартното отклонение на „Скай Глобал ETFs” и на MSCI 
EM се изчислява чрез изменения на седмична база за всеки работен  ден 12 месеца назад. 

Корелация между индексите 

  Корелация MSCI EM/GLETF 

31/12/2014 98.33% 
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Валутен риск 

Ръководството на фонда счита косвено валутния риск за значителен, въпреки че само 12.04% от активите са 
вложени в финансови инструменти, търгуващи се във валути, различни от лев и евро. Допълнителен риск 
представлява вероятността да се промени съотношението лев към евро, за което Управляващото дружество 
няма информация. Основният инструмент за намаляване на валутния риск е диверсификацията на портфейла 
по страни и съответно валути. Въпреки това остава рискът за едновременна обезценка на няколко или всички 
валути, в които Фондът е инвестирал, към еврото. 

Въпреки че притежаваните от Фонда ETFs сe търгуват в евро, те инвестират в държави с валута различна от 
евро. По този начин и ДФ СКАЙ Глобал ЕTFs носи значителен валутен риск, макар и косвено приет. Основният 
инструмент за намаляване на валутния риск е диверсификацията на портфейла по страни и съответно валути. 
Въпреки това, остава рискът за едновременна обезценка на няколко или всички валути, в които Фондът е 
инвестирал, спрямо еврото. 
Финансовите активи и пасиви, които са деноминирани в чуждестранна валута и са преизчислени в български 
лева към датата на отчета, са както следва: 

 

 2014 2013 

 ’000 лв. ’000 лв. 

Пазарна стойност   

Финансови активи, деноминирани в евро 4621 2 614 

Финансови активи, деноминирани в Щатски долар 651 522 

 5 272 3 136 

 

 

 

Поради естеството на инвестициите на фонда в ETF-и не може да се установи отделна валутна експозиция. Като 
глобална валута валутния курс евро/долар оказва силно индивидуално влияние. 

  стандартно отклонение USD 

31/12/2014 3.70% 
 

 

Лихвен риск 

Лихвеният риск, на който е изложен ДФ „СКАЙ Глобал ETFs”, е до голяма степен ограничен поради относително 
ниския процент на инвестираните в депозити средства.  
Фондът не използва кредитно финансиране за дейността си, поради което пасивите на Фонда не са изложени 
на лихвен риск. 
Приходите от лихви заемат 0.476 % от приходите за отчетния период. 
Към края на 2014 г. Фондът не притежава облигации и не е търгувал с облигации през отчетния период. 
С цел поддържане на ликвидност 17.83 % от активите на Фонда са в пари по разплащателни сметки. 
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 Кредитен риск  

Излагането на Фонда на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите 
активи, признати към датата на отчета, както е посочено по-долу: 

                                                                                    2014 2013 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

Групи финансови активи (балансови стойности)   

Финансови активи държани за търгуване 4 443 3 136 

Пари и парични еквиваленти 964 350 

 5 407 3 486 

 

Ръководството на Управляващото дружество счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са 
обезценявани през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка. 
Фондът няма обезпечения, държани като гаранция за финансовите си активи. 

 

Ликвиден риск  

Управляващото дружество и Фондът следват задълженията за ликвидност, произтичащи от Наредба 44 
/01.11.2011   г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове на 
Комисията за финансов надзор и изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и 
на други предприятия за колективно инвестиране, за минималните ликвидни средства, с които Фондът трябва 
постоянно да разполага. 
Намаление на ликвидността е възможно при подаване на много на брой и/или в голям размер поръчки за 
обратно изкупуване на дялове, като този риск намалява с увеличение на броя на притежателите на дялове. 
Върху ликвидността на Фонда се извършва ежедневно наблюдение. При констатиране на ликвидни проблеми е 
изградена процедура по уведомяване на заинтересованите лица – лицето отговорно за управлението на риска, 
инвестиционния консултант, съвета на директорите. 
През отчетния период Фонда е поддържал ликвидни средства, значително надвишаващи краткосрочните 
задължения, и в размер осигурявящ високо ниво на ликвидност.От започване на дейността на Фонда не е 
отчетен недостиг на ликвидни средства или затруднения при покриване на задълженията му. 
През отчетния период Фондът не е ползвал външни източници за осигуряване на ликвидни средства, като е 
изпълнявал своите текущи задължения в срок. 
 

Риск от концентрация – възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции към 

клиенти, групи свързани клиенти, клиенти от един и същ икономически отрасъл или географска област, което 

може да причини значителни загуби. Управляващото дружество спазва инвестиционните ограничения на 

Фонда, произтичащи от нормативната уредба и залегнали в правилата на ДФ „СКАЙ Нови Акции”. 

Управляващото дружество има изградена система за наблюдение и контрол на големите експозиции спрямо 

една емисия, емитент или държава. Не е допускано повишаване на риска от концентрация. 
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Портфейл по индивиуални позиции - Управляващото дружество спазва инвестиционните ограничения и не 

допускало повишаване на риска от концентрация. 

 31.12.2014 

Company Брой ценни 
книжа 

Цена за 
брой1 

Балансова стойност в 
лв 

Процент от 
активите 

DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE 53000 1.075 111433.41 2.06% 

DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN INDEX ETF 40000 2.719 212716.07 3.93% 

DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX 
UCITS ETF 25600 1.696 84917.44 1.57% 

LYXOR AUSTRALIA S&P ASX 2500 38.55 188493.12 3.49% 

DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF 5499 11.85 127448.04 2.36% 

DB X-TRACKERS MSCI MEXICO 21565 4.414 186171.37 3.44% 

DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF 845 21.4 35367.27 0.65% 

DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA X-JP 1100 28.95 62283.41 1.15% 

AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD) 1720.45 100.36 277715.09 5.13% 

DB X-TRACKERS CNX NIFTY UCIT ETF 1000 108.95 213087.68 3.94% 

DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN 3833 17.7 132691.53 2.45% 

DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA 1020 32.83 65494.1 1.21% 

DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN 1301 45.5 115776.33 2.14% 

http://www.skyfunds.bg/
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AMUNDI FUNDS THAILAND (USD) 1437.028 132.45 306135.69 5.66% 

FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD) 1500 27.92 67360.21 1.25% 

ISHARES MSCI BRAZIL 1100 52.9 113809.75 2.10% 

iSHARES MSCI CANADA B 1307 100.19 256112.67 4.74% 

LYXOR ETF PAN AFRICA 3000 8.428 49451.21 0.91% 

LYXOR ETF MSCI TAIWAN 5800 9.405 106688.57 1.97% 

LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA 3000 14.35 84198.48 1.56% 

LYXOR ETF MSCI MALAYSIA 7994 15.37 240308.49 4.44% 

LYXOR ETF KOREA 608 40.41 48053.33 0.89% 

LYXOR ETF MSCI INDIA 2480 13.29 64462.59 1.19% 

LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN 1524 40.65 121164.84 2.24% 

ISHARES JPM EMERG BOND 1200 90.28 211886.8 3.92% 

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP 1100 22.77 48987.67 0.91% 

ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 3400 14.72 97885.38 1.81% 

ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP 1720 38.16 128371.29 2.37% 

ISHARES MSCI KOREA 3562 29.01 202102.99 3.74% 
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ISHARES MSCI TAIWAN 3823 30.93 231267.88 4.28% 

ISHARES NIKKEI 225 5000 11.96 116958.63 2.16% 

ISHARES STOXX EU 15 UCITE DE 4400 15.65 134678.45 2.49% 

 

  4443479.8 82.16% 
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