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Април 2009 – Месечен отчет на 

 

Договорен фонд Астра Кеш 
 

През месец април 2009 фондът се придържаше към заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в 

ликвидни финансови активи – банкови депозити и други инструменти на паричния пазар. В края на периода имаше емитиране на нови 

дялове, като новопостъпилите средства увеличиха активите под управление с около 75%, което от своя страна наложи ребалансиране 

на портфейла. Сключиха се 5 депозита в няколко български търговски банки при спазване на всички ограничения заложени в 

проспекта и правилата на фонда. Всички нови депозити са деноминирани в евро, като една част са тримесечни, а друга част за срок от 

една година. Това доведе до известно разместване във валутната структура на портфейла, като вече над 90% от активите са в евро в 

сравнение с малко над 86% в края на март 2009 за сметка на намаление на депозитите в лева, които спадат до около 5.55% спрямо 

9.74% в края на миналия период. Леко нараства и относителният дял на парите по разплащателна сметка.  

 

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

 

Портфейл на ДФ Астра Кеш към 30 Април 2009 г. 31 Март 2009 г. 27 Февруари 2009 г. 

Актив Стойност 

Относителен 

дял като % от 

общите 

активи 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% 0.00 0.00% 

2. Парични средства в разплащателни сметки в лева 74,823.68 2.08% 28,796.39 1.40% 30,447.88 1.49% 

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

4. Депозити в лева 200,000.00 5.55% 200,000.00 9.74% 200,000.00 9.79% 

5. Депозити във валута 3,265,269.51 90.65% 1,769,059.56 86.19% 1,769,059.56 86.61% 

6. Държавни ценни книжа 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

7. Акции 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

8. Вземания 62,087.43 1.72% 54,723.83 2.67% 43,165.16 2.11% 

Общо активи 3,602,180.62 100.00% 2,052,579.78 100.00% 2,042,672.60 100.00% 
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Портфейл на ДФ Астра Кеш към 30 април 2009

Депозити във 

валута; 

3,265,269.51; 90%

Парични средства 

в разплащателни 

сметки в лева; 

74,823.68; 2%

Разходи за 

бъдещи периоди; 

104.35; 0%

Вземания; 

61,983.08; 2%

Депозити в лева; 

200,000.00; 6%

 
 

 

 

 

 

Валентина Цонева 

Изпълнителен директор 

Астра Асет Мениджмънт 


