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Ноември 2008 – Месечен отчет на 

 

Договорен фонд Астра Кеш 
 

През месец ноември 2008 фондът се е придържал към инвестиционната си стратегия, която предвижда инвестиране предимно в 

ликвидни финансови активи – банкови депозити и други инструменти на паричния пазар. Поради липсата на записвания на нови 

дялове и обратни изкупувания, портфейлът е идентичен с този през месец октомври 2008 и се състои от банкови депозити, общо 

98.45% от средствата, като останалите 1.55% от активите са на разплащателна сметка при банката депозитар. Наблюдава се 

незначителна промяна в относителните тегла на депозитите и парите по разплащателна сметка в следствие на натрупана лихва по 

депозитните сметки и изплащане на суми от средствата на фонда към управляващото дружество и за предоставени външни услуги. 

Всички срочни депозити, които са с оригинален срок до падежа 3 и 12 месеца са деноминирани в EUR. 

 

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

 

Портфейл на ДФ Астра Кеш към 28 Ноември 2008 г. 31 Октомври 2008 г. 

Актив Стойност 

Относителен 

дял като % от 

общите 

активи Стойност 

Относителен 

дял като % от 

общите 

активи 

1. Парични средства в каса в лева 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

2. Парични средства в разплащателни сметки в лева 31,208.00 1.55% 32,135.56 1.60% 

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

4. Депозити в лева 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

5. Депозити във валута 1,982,864.74 98.45% 1,973,107.55 98.40% 

6. Държавни ценни книжа 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

7. Акции 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

8. Вземания 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

9. Разходи за бъдещи периоди 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Общо активи 2,014,072.74 100.00% 2,005,243.11 100.00% 
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Портфейл на ДФ Астра Кеш към 28 ноември 2008
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