
ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 4-ти ноември 2020 г. 

1
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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: SWBI. Twitter. Данни към 04.11.2020 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

„Голяма измама за нашата нация! [Този вот] е срам за страната
ни. Честно казано, победихме на тези избори. Отиваме при
Върховния съд. Искаме всякакво гласуване да спре. Не
желаем те [демократите] да ‘изнамерят’ бюлетини в 4 сутринта
и да ги добавят към списъка,“ обяви Trump днес преди
официалните резултати. Изглежда милиони американци ще са
ядосани, независимо кой ще стане президент. Чувството за
изборна „кражба“ редом със скорошната карантина,
безработица и етническо напрежение вероятно ще изкара
поддръжниците на изгубилия кандидат, който и да е той, на
улицата. Някои протестиращи през лятото нанeсоха значителни
щети върху произволни автомобили, магазини, заведения и
друго имущество. Тогава Trump наложи вечерен час и заплаши
намеса на американската армия за усмиряване на тълпата.
Ето някои компании, представени в Карол анализи от 4-ти юни
2020 г., за потенциална кризисна ситуация. Не е препоръка за
покупко-продажба. Риск от загуба.

• Smith & Wesson Brands (SWBI) – производител на
оръжие и аксесоари, чиято акция се качи със 128%
откакто я представихме в Карол анализи от 30.03.

• Възможно е завишено търсене на оръжие за лична
защита от протестите, а след тях за лов поради
желанието да бъдем наоткрито след карантината

• Компанията се раздели на две публично търгувани
дружества през късното лято на 2020 – 1) Smith & Wesson
Brands (оръжейният бизнес) и 2) American Outdoor Brands
(аксесоари и всичко останало)

• Второто дружеството бе разпределено на акционерите на
компанията майка, без да дължат данък (tax free spinoff),
поради което символът на акцията бе сменен от AOBC
на SWBI

• Едната цел на разделянето е допълнителна мотивация
за управителите на двете отделни дружества, т.е. по-
ясна връзка между акция и печалба за съответния отдел
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• Другата цел е пазарът на акции по-добре да осъзнае
стойността на двете независими компании, което би
обогатило акционерите

• Исторически spinoffs са добро място за търсене на
подценени предприятия. Често компаниите изпадат от
индекси (първоначално големите фондови мениджъри са
принудени да продават по неикономически причини)

• Дори и без протести, при победа на Biden е вероятно
американците да се „презапасят“ с оръжие в случай, че
демократът реши да ограничи това тяхно
конституционно право

• CoreCivic (CXW) – най-големият частен собственик и
управител на затвори в САЩ

• Притежават 43 затвора с 73 хил. легла към 2019

• Казват, че са най-големият REIT (~хазаин) използван от
правителството

• Тръмп е казал на губернаторите, че „трябва да пратят
[вандалите] в затвора за 10 години“, според Forbes
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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.
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