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1) Решения за кризата

2) Колко още коронавирус остава?

4) Асоциализация – настъпващият тренд

5) Какво правят големите hedge fund-ове?

3) Петрол – как да участваме?

8) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

Източник: Източник: Yahoo Finance. Загубата е сметната като процентната разлика от крайното и началното ниво. 

6) ETF-и против краткосрочна пазарна несигурност

Къде сме спрямо историческите кризи?

7) Значими събития тази седмица

Начална 

дата

Крайна 

дата

Начално ниво 

S&P 500 (USD)

Крайно ниво 

S&P 500 (USD)
Загуба

10.10.2007 09.03.2009 1 562.47             676.53                -57%

27.03.2000 09.10.2002 1 523.86             776.76                -49%

12.01.1973 03.10.1974 119.30                62.28                  -48%

02.12.1968 26.05.1970 108.12                69.29                  -36%

26.08.1987 04.12.1987 334.57                223.92                -33%

13.12.1961 26.06.1962 72.53                  52.32                  -28%

20.02.2020 до днес 3 385.00             2 447.00             -28%
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Решения за кризата

Светът е изправен пред сложна дилема. Човешкият живот е
най-ценен и трябва да бъде опазена здравната система с
единственото „лекарство“, което към момента противодейства
на вируса – асоциализацията. Ние в Карол се отнасяме
отговорно към мерките за ограничение на
разпространението на заразата. За жалост, продължително
предозиране с такова „лекарство“ вероятно би довело до
фалит на някои сектори, безработица, следователно липса на
данъци и потенциална криза на държавността. Пазарите
падат заради ефекта и вероятността на такъв развой.

Президентът на най-голямата икономика като че ли клони към
по-скорошно отваряне на бизнеса в последните си изявления,
но би могъл да затегне мерките при необходимост:

Въпреки, че никой не може да предвиди КОГА ще е краят на
кризата, бихме могли да помислим КАК и В КАКВО да
инвестираме, когато дойде правилния момент. Например,
Interactive Brokers (IB), един от най-стабилните брокери,
предлагат реални активи за дългосрочни инвестиции, без
leverage, който в изострено волатилни пазари може да направи
държането на дори разумна позиция финансово невъзможно.
Отварянето на сметка в IB не изисква никакви пари, но отнема
технологично време с оглед на пазарните обстоятелства.

Източник: Twitter. Данни към 25.03.2020 г.
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Опитът на Китай и Южна Корея показва, че дневният брой
новозаболели от вируса значително спада след около месец
от първия случай като развоя на епидемията зависи от
предприетите превантивни мерки, които пък зависят от
правителствения строй и обществената нагласа.

Китай: разболявания на ден Южна Корея: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 24.03.2020 г.

Европа и САЩ са в начална фаза на заразата. Едва
забележимо подобрение в Италия от много тревожни нива,
влошаване в Испания, Франция, Германия и САЩ по
отношение на новозаболели дневно.

Италия: разболявания на ден Испания: разболявания на ден

Германия: разболявания на ден Франция: разболявания на ден

САЩ: разболявания на ден
Източник: Worldometer. Данни към 24.03.2020 г.

Източник: Worldometer. Данни към 24.03.2020 г.
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Петрол – как да участваме?

Неочакван раздор между Русия и Саудитска Арабия увеличи
очакванията за предлагане на петрол от OPEC, a блокада на
бизнеса като мярка срещу коронавирус повлече надолу
очакванията за търсене на петрол. В резултат WTI и Brent
суров петрол поевтиняха с над 50% от 20-ти февруари. Ето
няколко начина за участие на петролния пазар.

Акции и ETF-и за дългосрочно инвестиране през IB

Източник: NicePNG.

Най-големите петролни публични компании по приходи са:

· Sinopec (SHI) · Royal Dutch Shell (RDSA) · BP (BP)

· Exxon (XOM) · Total (TOT) · Chevron (CVX)

Примерни ETF-и търгувани в Европа, върху които няма данък:

Инвестиция в европейски петролни и газови компании:

• EXH1 – iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas

ETF-и направени да следват цените на:

• CRUD – West Texas Intermediate (WTI) crude oil

• BRNT – Brent crude oil

• OILUSA – WTI crude oil

• NGAS – Natural gas

Кликнете върху факти, за да научите конкретните им
характеристики.

Факти

Факти

Факти

Факти

Факти

Източник: SHI, RDSA, BP, XOM, TOT, CVX, WisdomTree, UBS, iShares. Данни към 24.03.2020 г.

*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. 
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Петрол – как да участваме?

CFD през Karoll Dealing за по-краткосрочно търгуване

Източник: NicePNG.

Futures:

CFD (Contract for Difference, договор за разлика) върху петролни
futures се предлагат. При наближаване на падежната дата на
текущия future, инвеститорът трябва да премине в
следващия месец, за да задържи експозиция си към петрола.

Cash:

Ако желаем да имаме постоянна инвестиция в петрол без да
се налага да преминаваме от един future в следващия,
можем да търгуваме cash oil инструмент.*

*Tакъв инструмент не се търгува на реалните пазари и се
предлага от брокера само като CFD. Важно е да се знае, че при
cash инструмент, чиято цена зависи от futures цени, има
коригиращ фактор (лихва). Лихвата защитава брокера от сигурна
загуба дължаща се на разлика в ценита на съседните futures.
Моля, свържете се с нас, ако желаете да ви дадем пример.

WTI Crude Oil futures цена

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 24.03.2020 г.
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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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Какво правят големите hedge fund-ове?

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

Има значително припокритие между компаниите на стр. 6, които ви
представихме миналата седмица, и покупките на едни от най-добрите
инвестиционни мениджъри в света, за които научихме снощи.

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. 

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.

Източник: Panther’s Wire, Forbes. Данни към 25.03.2020 г. 

David Tepper

• $12 млрд. лично състояние, натрупано предимно от инвестиране

• 25% възвръщаемост на година от hedge fund-a му Appaloosa
Management от 1993 насам

• ex-Goldman Sachs trader

• Купува Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Alibaba (BABA), Micron
(MU) насред текущия спад, но казва, че не бива да се ползва
leverage, тъй като пазарът може да поевтинее още 10-15%.

Bill Ackman

• $1.3 млрд. лично състояние,
натрупано предимно от
инвестиране

• Фондът му купил $2.5 млрд.
от Berkshire Hathaway
(BRK.B), Starbucks (SBUX),
Hilton (HLT) и Lowe’s (LOW)

Източник: Forbes. Данни към 25.03.2020 г. 

Източник: Investor’s Business Daily. Данни към 25.03.2020 г. 

Източник: Investor’s Business Daily. Данни към 25.03.2020 г. 
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Какво правят големите hedge fund-ове?
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

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. 

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.

Carl Icahn

• $12.8 млрд. лично състояние, натрупано предимно от инвестиране

• 31% възвръщаемост на година от 1968 насам

• Казва, че пазарът „подарява“ някои компании поради коронавирус
разпродажбата

• Мисли, че „има още да пада пазара“ и че пазарът на търговски
недвижими имоти ще се срути по-силно отколкото по времето на
кризата през 2008

• Short-ва дълга на собствениците на офис площи и молове

• Купува Hewlett-Packard (HP), Hertz (HTZ) и Occidental Petroleum
(OXY), насред текущия спад

Източник: Billionaire’s Portfolio, CNBC. Данни към 25.03.2020 г. 

Източник: CNBC. Данни към 25.03.2020 г. 
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Падащ пазар: ETF-и върху злато, 

волатилност, CFD, ETF index shorts

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. 

• S&P 500 e имал остри временни загуби (показани по-долу) и не е 
изключено да сме в подобна в момента. 

Източник: Yahoo Finance. Загубата е сметната като процентната разлика от крайното и началното ниво. 

Чрез short (къса) позиция на CFD (Contract for Difference, Договор за разлика)
върху S&P 500, инвеститорът може да спечели, когато пазарът пада.

*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. 

Начална 

дата

Крайна 

дата

Начално ниво 

S&P 500 (USD)

Крайно ниво 

S&P 500 (USD)
Загуба

10.10.2007 09.03.2009 1 562.47             676.53                -57%

27.03.2000 09.10.2002 1 523.86             776.76                -49%

12.01.1973 03.10.1974 119.30                62.28                  -48%

02.12.1968 26.05.1970 108.12                69.29                  -36%

26.08.1987 04.12.1987 334.57                223.92                -33%

13.12.1961 26.06.1962 72.53                  52.32                  -28%

⮚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

Факти

Факти

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

• LVO1 – Lyxor S&P500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. 

Ето няколко инструмента за низходящ пазар. Внимание! Търгуването им може 
да доведе до загуби във възходящ пазар и други пазарни условия. Кликнете 
върху факти, за да научите конкретните им характеристики.

Европейски ETF-и, които следват златото. 

• 4GLD – Xetra Gold, IGLN – iShares Physical Gold, SGLD – Invesco Physical Gold

Факти Факти Факти

Важно! Пазарът е технически, краткосрочно препродаден и е възможен 
остър скок, особено ако централните банки и правителствата инжектират 
ликвидност или имаме значително подобрение на коронавирус ситуацията.  

Инвестирайте през:

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://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
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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Значими събития

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Trading Economics. Данни към 24.03.2020 г. 

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи
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Ден Час Събитие Потенциално значение

23-Mar-20 5:00 PM Euro Area Consumer Confidence Flash 

MAR

По-малко лош от очакваното

24-Mar-20 2:30 AM Japan Jibun Bank Services PMI Flash 

MAR

Много лошо число

24-Mar-20 10:15 AM France Markit Services PMI Flash MAR Много лошо число

24-Mar-20 10:30 AM Germany Markit Services PMI Flash MAR Много лошо число

24-Mar-20 11:00 AM Euro Area Markit Services PMI Flash 

MAR

Много лошо число

24-Mar-20 11:30 AM UK Markit/CIPS UK Services PMI Flash 

MAR

Много лошо число

24-Mar-20 3:45 PM US Markit/CIPS UK Services PMI Flash 

MAR

Много лошо число

25-Mar-20 11:00 AM Germany Ifo Business Climate Final MAR  

25-Mar-20 11:30 AM UK Inflation Rate YoY FEB Дефицитни вирусни стоки, по-високи цени? 

Ефект върху bond market?

25-Mar-20 1:00 PM France Unemployment Benefit Claims 

FEB

Безработица в следствие на асоциализация

25-Mar-20 2:30 PM US Durable Goods Orders MoM FEB

25-Mar-20 4:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change 20/MAR

25-Mar-20 10:30 PM Micron (MU) Earnings Производител на системи за 

полупроводници

25-Mar-20 11:00 PM Nike (NKE) Earnings Спортно облекло

26-Mar-20 9:00 AM Germany GfK Consumer Confidence APR  

26-Mar-20 2:30 PM US Initial Jobless Claims 21/MAR Безработица в следствие на асоциализация

27-Mar-20 9:00 AM UK Nationwide Housing Prices YoY MAR

27-Mar-20 2:30 PM US Personal Income and Spending В какво състояние е американския 

потребител
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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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