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Октомври 2008 - Месечен отчет на 

 

Договорен фонд Астра Кеш 
 

Инвестиционната стратегия на договорния фонд предвижда инвестиране предимно в ликвидни финансови активи – банкови депозити, 

други инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари в страната и на международно 

признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина. Следвайки тези намерения фондът е инвестирал значителна част от активите си на 

срочни депозити при търговски банки в България, като малка част от средствата под управление (1.60%) се съхраняват по 

разплащателна сметка в банката депозитар. Всички срочни депозити, които представляват 98.40% от портфейла са деноминирани в 

EUR. Един от депозитите на стойност 9.99% от портфейла е с оригинален срок до падежа 3 месеца, а останалите депозити (88.41%) от 

портфейла са с първоначален срок до падежа 1 година.  

 

Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти 

 

Портфейл на ДФ Астра Кеш към 31 Октомври 2008 г. 

Актив Стойност 

Относителен 

дял като % от 

общите 

активи 

1. Парични средства в каса в лева 0.00 0.00% 

2. Парични средства в разплащателни сметки в лева 32,135.56 1.60% 

3. Парични средства в разплащателни сметки във валута 0.00 0.00% 

4. Депозити в лева 0.00 0.00% 

5. Депозити във валута 1,973,107.55 98.40% 

6. Държавни ценни книжа 0.00 0.00% 

7. Акции 0.00 0.00% 

8. Вземания 0.00 0.00% 

9. Разходи за бъдещи периоди 0.00 0.00% 

Общо активи 2,005,243.11 100.00% 

 



 
 

София 1303, ул. „Средна гора” 49, ап. 8 
тел.: (+359 2) 80 138 40; факс: (+359 2) 80 138 60 

officeam@astrainvestment.bg; www.astrainvestment.bg 

 

Портфейл на ДФ Астра Кеш към 31 октомври 2008

32,135.56; 2%

1,973,107.55; 98%

Парични средства в разплащателни сметки в лева Депозити във валута

 
 

 

 

 

 

 

Валентина Цонева 

Изпълнителен директор 

Астра Асет Мениджмънт 


