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Aсоциализация – настъпващият тренд

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

„Победа“ над коронавирус в Китай – online работа и обучение, доставки
по домовете, контролно-пропускателни пунктове, постоянно мерене на
температура, идентификация на граждани с риск от зараза чрез
мобилния им телефон. Ето някои примерни компании, повлияни от
асоциализация. Не е препоръка за покупка или продажба. Риск от загуба.

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. 

Източник: AMZN, ZM, NFLX, MSFT, GOOGL, FB, UBER, IBKR, CLX, AOBC, AAPL, CPB, DIS, CCL, AMC, LYV, TRIP, PLAY, YELP. 

Данни към 19.03.2020 г. 

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с
бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

Символ Компания Бизнес модел Ефект от асоциализация

Longs - интересни при краткосрочни ценови корекции, водещи до подценяване на предприятията

AMZN Amazon Най-големият online магазин за 

всичко

Повече поръчки от вкъщи

ZM Zoom Висококачествени видео и чат за

комуникация между колеги

Работа от вкъщи

NFLX Netflix Филми, сериали от компютъра, 

таблета вкъщи

Развлечение от вкъщи

MSFT Microsoft Собственик на Windows, Office, 

Skype, Outlook, Xbox

Работа и развлечение от вкъщи

GOOGL Alphabet 

(Google)

Търсачка, реклами, YouTube,

Android

Работа и развлечение от вкъщи

FB Facebook Социалната мрежа, Instagram, 

WhatsApp

Социализация online

UBER Uber Peer-to-peer транспорт Анти-градски (струпвания на хора) транспорт, 

бърз начин за безработните да станат шофъори

IBKR Interactive 

Brokers

Търговия на финансовите пазари в 

САЩ

Търговия на финансовите пазари от вкъщи

CLX Clorox Най-големият производител

по пазарен дял на белина

Масова дезинфекция на повърхности

AOBC American 

Outdoor Brands

Собственик на производетеля на 

оръжие Smith & Wesson

Лична защита срещу обществени размирици

AAPL Apple iPhone, iPad, Mac, iTunes AirPods

AppleWatch

Мобилни устройства за идентификация

CPB Campbell Soup Производител на супа и 

пакетирана храна

Преснабдяване с хранителни продукти

DIS Disney Собственици на Star Wars, Marvel, 

Pixar, 20th Century Fox, ESPN

Развлечение от вкъщи

Shorts - интересни при краткосрочни ценови възходи, водещи до надценяване на предприятията

CCL Carnival Круизи, собственик на огромни, 

скъпи кораби

По-малко туристи ще искат да са затворени с 

хиляди други хора на почивка, $9.7 млрд дълг

AMC AMC Cinemas Kино салони в САЩ Все повече хора ще изберат да гледат новия 

филм online

LYV Live Nation Промотър на концерти По-малко хора ще ходят на претъпкани 

концерти

TRIP Trip Advisor Online туристическа агенция По-малко пътувания

PLAY Dave & Buster's Бар-ресторанти и развлечение на 

място

По-малко хора по баровете

YELP Yelp Online review-та на ресторанти По-малко хора по ресторантите
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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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