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Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник 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: Oddschecker. FT. Google. FB. Данни към 16.09.2020 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.

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

„Ударното“ оздравяване на Trump от COVID от 8-ми октомври
вероятно бе изтълкувано като поредния аргумент срещу
спазване на мерките, отприщвайки нова вълна в САЩ.
Неслучайно S&P 500 и още по-чувствителният към lockdown
Dow Jones паднаха с над 8% през последните 3 седмици.
Учудващото е, че технологичният NASDAQ, много от чийто
компании печелят от lockdown, също изгуби около 8%.
Възможно е инвеститорите да се боят от данъчните закани на
Biden, които обяснихме в Карол анализи от 03.07 стр.7,
изказванията и на републиканци и на демократи срещу големите
tech компании, или от размирици при оспорван изборен
резултат. Несигурността, силно изразена в пазара за опции
(права за покупко-продажба на сигурна цена до или на
определена дата), вероятно предоставя възможности за
разумния инвеститор. Не е препоръка за покупко-продажба.
Риск от загуба.

Разберете повече

Брой новозаразени като процент от изследваните в САЩ (синята крива)

Източник: https://coronavirus.jhu.edu/testing/individual-states. BBC. Данни към 02.11.2020 г.

Google search тенденции за “PCR Test” сред щатски потребители

Източник: Google Trends. Данни към 02.11.2020 г.
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Oпциите отразяват oчакванията за волатилността
(несигурността) на актива до падежа им. На теория
волатилността е една, но на практика пазарът почти винаги е
„усмихнат“ – опции с цени на изпълнение (strikes) далеч от
текущата цена на актива (out-of-the-money) са по-скъпи от
теоретичната им стойност, което е видно в графиката по-долу.

Разберете повече

„Усмивка“ на волатилността (несигурността) изразена в SPY ETF опции

Цени на изпълнение
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Източник: Interactive Brokers. Данни към 02.11.2020 г.

Когато страхът е извънредно голям, „усмивката“ се превръща в
„ухилване“. Спрямо средата на октомври, разликата във
волатилността на SPY out-the-money и at-the-money опции e
вероятно твърде стръмна.

„Усмивката“ преди 2 седмици (прекъснатата крива) и днес
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Цени на изпълнение Източник: Interactive Brokers. Данни към 02.11.2020 г.

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-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://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=tws
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=mt4
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.karollbroker.bg/bg/online-kurs-opcii-investirane-s-po-malki-sumi?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-opcii


ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 2-ри ноември 2020 г. 

3

Широко „усмихнати“ опции

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

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник 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: Biden. Yahoo Finance. Данни към 16.09.2020 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.

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

Стръмна „усмивка“ (т.нар. skew) често означава, че
застраховката срещу борсов спад е необосновано скъпа.
Warren Buffett се възползва от това явление продавайки put
опции между 2004 и 2008 и генерирайки $2.4 млрд. печалба от
тях между 2008 и 2017. Дори и през кризисната 2020 г. Buffett
споделя в интервю, че тези сделки са се „справили много добре“.

Разберете повече

Buffet и put опции

Източник: YouTube. Berkshire Hathaway. Данни към 02.11.2020 г.

Чрез добре обмислена продажба на out-of-the-money put опция
върху качествена акция, която инвеститорът желае да
притежава дългосрочно, на инвеститора му плащат скъпа
„застрахователна“ премия, за да купи акцията на по-ниска от
текущата цена. Накратко, „плати ми, за да купя на по-изгодно“.
Инвеститорът обаче трябва да има необходимите парични
средства, защото е длъжен да купи акциите на
предопределената по-ниска цена, ако акцията падне под нея.
Най-голямата загуба би настъпила, ако акцията се срути до
$0. Затова е важно да се избере компания с качествен и
перспективен бизнес. Промени в редица други параметри също
биха повлияли върху стойността на опцията.
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На 20.03 ви представихме компании, които вероятно печелят
от нов lockdown. Върху повечето се търгуват опции. Например,
ако (след обстоен анализ и претегляне на рисковете с оглед на
нашия рисков профил) сметнем, че Zoom (ZM) е качествена
компания, която искаме да притежаваме дългосрочно, но
надценена към момента, то тогава може да изберем скъпа put
опция с по-изгодна цена на изпълнение и необосновано
висока волатилност. Някой би ни платил днес за задължението
да купим за по-евтино в бъдещето. Находчивите инвеститори
вероятно са натрупали печалби, които искат да защитят и
следователно биха платили скъпо за вашата „застраховка“.
Научете тънкостите при търговията с опции тук. Не е
препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.
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Възвръщаемост на портфейл „Асоциализация“ от предишната
страница спрямо S&P 500 Index. Минала възвръщаемост не е
надежден индикатор за бъдещето. Не е препоръка за покупко-
продажба. Риск от загуба.

Разберете повече

Дата на 

представяне

Символ Акция 

движение от 

представяне

S&P 500 

движение от 

представяне

Акция - 

S&P 500

3/20/2020 AMZN 64% 42% 23%

3/20/2020 ZM 253% 42% 211%

3/20/2020 NFLX 43% 42% 1%

3/20/2020 MSFT 47% 42% 6%

3/20/2020 GOOGL 51% 42% 9%

3/20/2020 FB 76% 42% 34%

3/20/2020 UBER 57% 42% 15%

3/20/2020 IBKR 26% 42% -16%

3/20/2020 CLX 17% 42% -24%

3/20/2020 SWBI 115% 42% 74%

3/20/2020 AAPL 90% 42% 49%

3/20/2020 CPB 4% 42% -38%

3/20/2020 DIS 41% 42% -1%

Средно 68% 42% 26%

Източник: YahooFinance. Данни към 02.11.2020 г.
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Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник 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.

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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