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1) Ефектът на коронавирус върху най-голямата икономика

2) Превенция с продуктите на Clorox

3) Ваксина, разработвана от Gilead Sciences

4) Защита от зараза с работа от вкъщи чрез Zoom 

5) ETF за инвестиция в здравеопазване

7) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

Източник: Hospital Bed Doctor Free Photo, Needpix.com. 

6) ETF-и против краткосрочна пазарна несигурност

Кои компании се борят с вируса? 
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Коронавирус и най-голямата икономика

Американският частен бизнес в краткосрочна контракция
за първи път от 2013

• Миналия петък индикаторът IHS Flash PMI (Purchasing
Managers Index, Индекс на ръководители отдел покупки)
регистрира спад до 49.6 за февруари 2020. Индексът
отразява проучване под формата на въпросник на
ръководители отдел покупки в частни Щатски компании.
Всеки ръководител споделя дали бизнесът му се подобрява
или влошава спрямо предходния месец и причината. Нива на
индекса под 50 означават влошаване.

• Поради коронавирус се наблюдава спад на търсенето в
сектори пътуване и туризъм, падащ износ и забавяне по
веригите за доставки. Поръчани са по-малко продукти от
производители спрямо предходната година.

• Въпреки несигурността, бизнесът очаква влошаването да е
само временно. Научете повече на тази страница.

Източник: IHS Markit. Данни към 23.02.2020 г. 
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PMI и промяна на GDP (БВП) в САЩ

https://ihsmarkit.com/research-analysis/us-flash-pmi-signals-first-fall-in-business-activity-since-2013-Feb20.html
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Компании коментирали коронавирус във 

финансовите си прогнози

Apple: На 17.02 компанията каза, че не очаква да достигне
прогнозата си за продажби от $63-67 млрд. за първото
тримесечие на 2020 г. поради 2 причини:

• Доставките на iPhone ще бъдат временно по-малко
заради намалено китайско производство.

• Много магазини в Китай, от които се купуват Apple
продукти, са затворени.

Adidas: Миналата сряда производителят на спортно
облекло сподели, че бизнесът в Китай е намалял с около
85% спрямо предходната година поради ограничен
човекопоток в магазините им.

Puma: На 19.02 фирмата обяви, че коронавирус е имал
отрицателен ефект от началото на февруари, особено в
Китай, където правителството е затворило временно
повече от половината им магазини.

Wal-Mart: Най-големият частен работодател в света каза,
че вирусът може да има отрицателен ефект от няколко
цента печалба за акция.

Коронавирус коментарите на Nike, Coca-Cola, Visa, Walt-
Disney, Boston Scientific, Capri Holdings (Versace), Agilent
Technologies, Analog Devices и много други може да
намерите на тази страница.

Макар че повечето компании считат коронавирус за
краткосрочен проблем, възможно е текущите нива на
пазара да подценяват риска от отрицателни ревизии
на финансовите очаквания през първата четвърт на 2020 г.

Източник: Apple, Adidas, Puma, Walmart, MarketWatch. Данни към 23.02.2020 г. 
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https://www.marketwatch.com/story/what-apple-walmart-and-other-us-companies-are-saying-about-the-coronavirus-2020-02-18
https://www.apple.com/newsroom/2020/02/investor-update-on-quarterly-guidance/
https://www.cnbc.com/2020/02/19/coronavirus-adidas-says-business-activity-in-china-down-around-85percent.html
https://about.puma.com/en/newsroom/corporate-news/2020/2020-02-17-puma-full-year-and-q4-2019-results
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Източник:Clorox, World Health Organization, *Анализаторски очаквания от MarketScreener. Данни към 24.02.2020 г. Валутата на 

представените инструменти може да е различна от валутата на инвеститора и печалбата може да се намали 

или увеличи в резултат на колебания на валутния курс. 
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Според Световната Здравна Организация белината може да убие
вируса върху повърхности. Clorox e най-големия производител
по пазарен дял на белина и носни кърпички в САЩ.

За фискалната 2019 компанията реализира висока възвръщаемост
върху инвестирания си капитал (Return on Invested Capital,
ROIC) от 28%. Плаща дивидент. В дългосрочен план акционерите
на Clorox са спечелили почти двойно повече от пазара, но
минали резултати не са индикатор за бъдещи такива.

Превенция с белина от Clorox (CLX)

Към 4-ти февруари ръководителите на компанията очакват 0-2%
ограничен растеж на продажби за 2020 и печалба за акция (Earnings
per Share, EPS) от $6.10-6.25. Анализаторите от големите банки
очакват EPS от $6.20 като са го ревизирали надолу през последните
няколко месеца.* При надхвърляне на тези очаквания с много е
възможно възходящо движение на акцията. Очаква се компанията да
обяви резултати в края на април.

Риск: Някои хора не са привързани към марката на белината си.
Следователно, на Clorox би било трудно да покачва цената на
продуктите спрямо конкурентни цени.

Обща възвръщаемост за акционерите на Clorox

Източник:Clorox. Данни към 31.12.2019 г. 

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компанията.
Инвеститорите трябва да отделят значително време и ресурс, за
да се запознаят с бизнеса и оценката на предприятието. Можете
да научите повече за него на тази страница. Риск от загуба.

https://investors.thecloroxcompany.com/investors/company-information/investor-presentation-quarterly/default.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.marketscreener.com/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://twitter.com/karollgroup
https://karollbroker.bg/blog/
https://www.youtube.com/user/KarollBroker
https://www.linkedin.com/company/karoll/?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=bg
https://www.facebook.com/groups/719720641412021/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://investors.thecloroxcompany.com/investors/company-information/investor-presentation-quarterly/default.aspx
https://investors.thecloroxcompany.com/investors/default.aspx
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В търсене на ваксина с Gilead Sciences

(GILD)

Източник: Giliead. Данни към 23.02.2020 г. Валутата на представените инструменти може да е различна от валутата на 

инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в резултат на колебания на валутния курс. 
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Американската компания за разработка на лекарства
провежда, заедно с китайскaтa администрация по
здравеопазване, клинични опити с Remdesivir – органични
молекули, които показват действие срещу подобните
патогени SARS и MERS. В Китай Gilead правят клинични
учения със заразени от коронавирус. Лекарството е чисто
експериментално към момента и не е одобрено за
приемане никъде. Научете повече на тази страница.

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компанията.
Инвеститорите трябва да отделят значително време и ресурс, за
да се запознаят с бизнеса и оценката на предприятието. Можете
да научите повече за него на тази страница. Риск от загуба.

На 2-ри март компанията ще презентира на Cowen 40th Annual
Health Care Conference в 12 часа Ню Йоркско време.

Цената на акцията стагнира през последните години

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Цена в USD. Данни към 23.02.2020 г. 

Риск: Никой не знае към момента дали ваксината ще работи.
Конкуренти също разработват мерки срещу вируса.

https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://twitter.com/karollgroup
https://karollbroker.bg/blog/
https://www.youtube.com/user/KarollBroker
https://www.linkedin.com/company/karoll/?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=bg
https://www.facebook.com/groups/719720641412021/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19
http://investors.gilead.com/
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Защита от зараза с работа от вкъщи 

чрез Zoom Video Communications (ZM)

Източник: Zoom. MarketScreener. Данни към 23.02.2020 г. Валутата на представените инструменти може да е различна от 

валутата на инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в резултат на колебания на валутния курс. 
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Zoom предоставят висококачествени видео и чат за
комуникация между колеги без да се налага да са близо
един до друг. През последното тримесечие продажбите на
предприятието са се повишили с 85%, а клиентите им с над
$100 хил. приход – с 97% спрямо предходната година.

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компанията.
Инвеститорите трябва да отделят значително време и ресурс, за
да се запознаят с бизнеса и оценката на предприятието. Можете
да научите повече за него на тази страница. Риск от загуба.

За фискалната 2020 година ръководителите на Zoom очакват
да реализират продажби от $609-610 млн., печалба от $67-68
млн. и печалба за акция от $0.27. На 4-ти март компанията ще
представи финансовите си резултати, които може да
проследите тук.

Риск: Skype, собственост на Microsoft, са конкуренти на Zoom.
Акцията се търгува от по-малко от година. Поради младостта си
и непредвидим ръст на печалбите, акцията е много скъпа,
разгледана като множител на годишната печалба.

Работна видеоконференция чрез Zoom

Източник: Zoom. Данни към 23.02.2020 г. 

https://investors.zoom.us/investor-relations/
https://www.marketscreener.com/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://twitter.com/karollgroup
https://karollbroker.bg/blog/
https://www.youtube.com/user/KarollBroker
https://www.linkedin.com/company/karoll/?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=bg
https://www.facebook.com/groups/719720641412021/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://investors.zoom.us/investor-relations/
https://investors.zoom.us/events/event-details/zoom-fourth-quarter-2020-earnings-webinar
https://investors.zoom.us/investor-relations/
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Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на финансова група Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 
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ETF за инвестиция в здравеопазване, 

ETF-и за защита от несигурност

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 23.02.2020 г. 

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Екип на Карол

Международни пазари

Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 

1164, България 

+359 2 400 8 244

+359 2 400 8 243

+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

Кликнете върху факти, за да научите конкретните
характеристики на всеки ETF.*

Инвестиция в европейски компании в сектор
здравеопазване. Над половината от активите са инвестирани
в Швейцария и Великобритания.

• EXV4 – iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF, в 
EUR

Факти

Факти

ETF, който е направен да печели, когато S&P 500 губи. 

• XSPD – S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C, в USD

Факти

*Списъкът на ETF-и по-горе не е изчерпателен и е представен с информативна цел.

Валутата на представените инструменти може да е различна от валутата на 

инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в резултат на колебания на 

валутния курс. 

ETF направен да печели от очакванията за движенията
(волатилността), не посоката, на S&P 500. Подходящ при 
резки пазарни колебания. 

• LVO1 – Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS 
ETF - Acc, в EUR

https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://twitter.com/karollgroup
https://karollbroker.bg/blog/
https://www.youtube.com/user/KarollBroker
https://www.linkedin.com/company/karoll/?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=bg
https://www.facebook.com/groups/719720641412021/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/exv4-ishares-stoxx-europe-600-health-care-ucits-etf-(de)-fund-fact-sheet-en-gb.pdf
https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/products/equity-etf/lyxor-sp-500-vix-futures-enhanced-roll-ucits-etf-acc/lu0832435464/eur
https://etf.dws.com/en-gb/AssetDownload/Index/033cb1ec-632f-42a9-bc47-7c1730928d4e/Factsheet.pdf/
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Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на финансова група Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 

Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, не
е препоръка или съвет за сключване на сделки от Ваша страна
и не е съобразен с рисковия профил, финансовите
възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор.
Сключването на сделки с финансови инструменти на
международните финансови пазари крие висок риск - можете
да понесете частична или пълна загуба на първоначално
вложените от Вас средства, както и да понесете разходи и
загуби надвишаващи инвестицията Ви. Поради тази причина не
трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите
да загубите. Настоящият материал съставлява маркетингово
съобщение, поради което не е предмет на забрана за
сключване на сделки преди разпространението и на
нормативните изисквания, целящи насърчаването на
независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се
базира на предишни резултати (доходност и възвръщаемост)
на финансовите инструменти. Миналите резултати не са
надежден индикатор за бъдещите резултати. Валутата на
представените инструменти може да е различна от валутата на
инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в
резултат на колебания на валутния курс. Информацията се
основава на брутни резултати и ефектът от
комисионните, таксите и други разходи би намалил
възвръщаемостта. Този материал е изготвен от името на
„Карол“ АД – инвестиционен посредник, лицензиран от
Комисията за финансов надзор, ул."Будапеща" № 16,София
1000, България.

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Екип на Карол

Международни пазари

Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 

1164, България 

+359 2 400 8 244

+359 2 400 8 243

+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg
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https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://twitter.com/karollgroup
https://karollbroker.bg/blog/
https://www.youtube.com/user/KarollBroker
https://www.linkedin.com/company/karoll/?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=bg
https://www.facebook.com/groups/719720641412021/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya

