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1) Понеделник, 02.03 – Онлайн търговия в Китай, PMI данни

2) Вторник, 03.03 – Търговия на дребно в Америка

3) Сряда, 04.03 – Супа, Домашни потребности на изгодни цени

4) Четвъртък, 05.03 – Работа от вкъщи поради коронавирус?

5) Петък, 06.03 – Новини от производителя на Ray-Ban, Oakley 

6) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

В петък началникът на Федералния Резерв сигнализира, че е
склонен към намаляване на лихвите поради коронавирус.
Доналд Тръмп каза, че Демократите политизират вируса и че
това е новата им „измама“. Китай регистрира най-острия спад
на производство на всички времена. Първите два смъртни
случая в САЩ не закъсняха. Тази сутрин пазарът изглежда се
надява на стимул от централните банки. Вижте кои са
потенциалните му двигатели тази седмица.

Източник: Business Insider. CNBC. 
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Отчети – реалност срещу очаквания

• JD.com (JD): В 14:00 китайският онлайн магазин ще обяви
резултати за 4Q19 като пазарът ще следи за ефекта от коронавирус,
растежа на клиенти, търговската война със САЩ.

• Evergy (EVRG): В 16:00 най-големият електропроизводител в
Канзас ще публикува отчет. Активисткият фонд Elliott Management
наскоро насърчи управителите на компанията да предприемат
стъпки към повече печалба за акционерите.

• Progressive (PGR): В 16:30 един от най-големите автомобилни
застрахователи в Америка ще пусне отчет. Растежът в
застрахователни полици е значим за пазара.

Събития – потенциален източник на новини

• Tesla (TSLA) присъстват на MUFJ Securities Tech Tour.
Производствената бройка на електрически автомобили и марж на
печалба са важни.

• Gilead (GILD) презентира на Cowen Healthcare Conference. Чакаме
информация за ваксина срещу коронавирус.

• Johnson & Johnson (JNJ) ще говорят на същата конференция.
Търсете улики за коронавирус.

Данни – термометърът на икономиката

• Китай Caixin PMI в 03:45, очакват понижение до 45.7

• PMI от Испания, Франция, Еврозоната и Великобритания от 10:15
нататък, главното за пазара e ефекта на вируса

• САЩ ISM PMI в 17:00, очакват понижение до 50.5

Централни банки и правителства

• Няма

Маркетингово съобщение | 1-ви март 2020 г. 

https://www.flaticon.com/authors/dinosoftlabs
http://www.flaticon.com/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
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-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://twitter.com/karollgroup
https://karollbroker.bg/blog/
https://karollbroker.bg/blog/
https://www.youtube.com/user/KarollBroker
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.linkedin.com/company/karoll/?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=bg
https://www.facebook.com/groups/719720641412021/
https://www.facebook.com/groups/719720641412021/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://ir.jd.com/news-releases
http://www.evergyinc.com/news-releases
https://www.bizjournals.com/kansascity/news/2020/01/21/evergy-elliott-management-activist-investor.html
https://investors.progressive.com/financials/financial-news-releases/default.aspx


ИП Карол | Международни пазари

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. 

3
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Отчети – реалност срещу очаквания

• Autozone (AZO): В 17:00 най-големият магазин за автомобилни
части и аксесоари в САЩ ще ни каже как се е представил през
2Q19. Важните параметри са same store sales (продажби от
съществуващи магазини) и марж на оперативна печалба.

• Target (TGT): В 16:00 универсалният магазин ще обяви comparable
sales (сравними продажби) както и други важни данни за 2019.

• Kohl’s (KSS): В 16:00 магазинът за дрехи и аксесоари ще
представи финансов отчет.

• Ross Stores (ROST): В 23:15 най-големият магазин за дрехи и
аксесоари на намалена цена (off-price retail) ще пусне отчет за 2019.

Събития – потенциален източник на новини

• Facebook (FB), Alphabet (GOOGL) присъстват на Morgan Stanley
Tech, Media & Telecom Conference.

Данни – термометърът на икономиката

• Доверие на потребителите в Япония в 5:00 сутринта

• Инфлация и безработица за Европа в 10:00 сутринта

Централни банки и правителства

• Австралийската централна банка в 3:30 сутринта ще обяви
лихвените нива

Маркетингово съобщение | 1-ви март 2020 г. 
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Сряда, 04.03 – Супа, Домашни потребности 

на изгодни цени
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Отчети – реалност срещу очаквания

• Campbell Soup (CPB): В 15:30 производителят на супа и
пакетирана храна ще oбяви продажбите си и други важни данни за
2Q20.

• Dollar Tree (DLTR): В 16:00 магазинът за домашни потребности на
изгодни цени ще ни каже как се е представил през 4Q19.

Събития – потенциален източник на новини

• eBay (EBAY) присъстват на UBS Global Consumer Conference

• Walmart (WMT) са на Raymond James Conference

Данни – термометърът на икономиката

• Австралийски GDP в 2:30 сутринта

• Китайски Caixin Services PMI в 3:45 сутринта

• Италиански GDP в 11:00

Централни банки и правителства

• Реч на Еванс, член на Федералния Резерв в 1:30 сутринта. В петък
Еванс каза, че е рано да се говори за намаление на лихвите заради
коронавирус
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Четвъртък, 05.03 – Работа от вкъщи 

поради коронавирус?
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Отчети – реалност срещу очаквания

• Zoom (ZM): В 0:30 часа снабдителят на висококачествени видео и
чат за комуникация между колеги ще обяви резултати. Пазарът
счита Zoom за ключов играч в борбата срещу коронавирус както
писахме в Карол Анализи от 24.02, стр. 6.

• Kroger (KR): В 17:00 часа производителят на пакетирана храна
ще има конферентен разговор за инвеститори.

Събития – потенциален източник на новини

• PayPal (PYPL) присъстват на Evercore ISI коференция

• Snap (SNAP) гостуват на Morgan Stanley Tech, Media & Telecom
Conference

Данни – термометърът на икономиката

• Initial Jobless Claims в САЩ в 15:30

Централни банки и правителства

• Реч на Булард, член на Федералния Резерв в 0:05 сутринта.
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https://www.flaticon.com/authors/dinosoftlabs
http://www.flaticon.com/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
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-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://twitter.com/karollgroup
https://karollbroker.bg/blog/
https://karollbroker.bg/blog/
https://www.youtube.com/user/KarollBroker
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.linkedin.com/company/karoll/?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=bg
https://www.facebook.com/groups/719720641412021/
https://www.facebook.com/groups/719720641412021/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://investors.zoom.us/investor-relations
http://ir.kroger.com/press-releases


ИП Карол | Международни пазари

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. 

6

Петък, 06.03 – Новини от производителя 

на Ray-Ban, Oakley 

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Wall Street Journal. Trading Economics. Icon made by DinosoftLabs from 

www.flaticon.com. Данни към 27.02.2020 г. 
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Отчети – реалност срещу очаквания

• EssilorLuxottica (EL): Производителят на лещи и рамки за очила
(марките Ray-Ban, Oakley и др.) ще сподели как се е представил
през 2019 г.

Събития – потенциален източник на новини

• Няма значителни

Данни – термометърът на икономиката

• Initial Jobless Claims в САЩ в 15:30

Централни банки и правителства

• Речи на Уилиямс и Кашкари, членове на Федералния Резерв от
3:00 сутринта нататък.

• Реч на Балц от Бундесбанк в 13:55

• Инфлация в Русия в 15:00

• US Non Farm Payrolls в 15:30

• Реч на Еванс, член на Федералния Резерв в 16:20

• Реч на Булард, член на Федералния Резерв в 18:20

• Реч на Уилиямс, член на Федералния Резерв в 21:00

• Реч на Джордж, член на Федералния Резерв в 22:30
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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.
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