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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 17.03.2020 г.

Европа и САЩ са в начална фаза на заразата и не е сигурно
дали имат дисциплината и ефикасността на Южна Корея или
авторитарния апарат на Китай, за да пресекат вируса в рамките
на месец.

Италия: разболявания на ден Испания: разболявания на ден

Германия:разболявания на ден Франция:разболявания на ден

САЩ: разболявания на ден
Източник: Worldometer. Данни към 17.03.2020 г.

Източник: Worldometer. Данни към 17.03.2020 г.
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Пазари и епидемии

Предишни епидемии са подтискали пазарите за месец-два,
най-много пет в случая на СПИН през 1981 г. Текущият спад на
пазара обаче е по-изострен от минали зарази, вероятно защото
акцииите се радваха на почти непрестанно поскъпване от 2009
насам, подклаждано от централните банки както описахме в
Карол анализи, стр. 2, от 10-ти март.

Източник: StashAway . Данни към 17.03.2020 г. 

Ефектът на минали епидемии върху MSCI World Equity Index
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Amazon – магазинът на новата пост-

пандемия икономика

Източник: Amazon. Wall Street Journal. Данни към 18.03.2020 г. 
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Магазинът на бъдещето няма витрина на оживена улица, а
високопосещаема и ангажираща интернет страница, зад която
стоят хиляди производители, куриери и милиони клиенти.
Неслучайно най-богатият човек в света (дори преди
коронавирус), на когото бихте могли да станете съдружник
чрез акциите на AMZN, е Jeff Bezos, шефа на компанията.

Докато светът губи работни места, вчера Amazon каза, че ще
наеме 100,000 доставчици и складови работници. Вероятно е
извънредната ситуация само да ускори възхода на фирмата,
която и без епидемията, е световния лидер в търговията на
дребно. Ще разберем как са се представили за първото
тримесечие на 2020 в края на април. От 20-ти февруари
акцията е поевтиняла с 20%.

Източник: Amazon. TTM oзначава за последните 12 месеца. Данни към 31.01.2019 г.

Значителен растеж на свободния кеш за акционерите на Amazon

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
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Източник: NextEra Energy . Данни към 17.03.2020 г. 
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Подценени компании? Парични потоци и 

лихвени нива
За дългосрочния акционер стойността на дадено предприятие
(и съответно колко най-много би платил за акция) зависи от два
фактора – 1) сумата от бъдещите му парични потоци
съпоставена с 2) алтернативите за инвестиране, както
обяснява Warren Buffet в това видео.

1) Основна причина за текущия спад на акциите е, че редица
компании обявиха остро намаление на парите
(печалбите) към акционерите заради коронавирус. Ще
разберем колко остро след 31-ви март, когато
предприятията ще започнат да се отчитат публично пред
собствениците си за първото тримесечие на 2020 г.

2) Същевременно централните банки елиминираха
доходността на нискорисковите алтернативи, поставяйки
инвеститорите между „чука“ (несигурни парични потоци)
и „наковалнята“ (привидно сигурни, но нищожни лихви)

За да преценим дали дадено предприятие е подценено,
трябва да сметнем каква приблизително ще е нормализираната
печалба (средногодишно през следващите 10-20 г.) за
акционерите. Например, NextEra Energy (NEE), най-големият
по пазарна стойност електропроизводител (който ви
представихме в Карол анализи, стр. 5, от 10-ти март) е имал
относително предвидими парични потоци, защото токът е от
първа необходимост, независимо от икономическата
обстановка. Освен това има щит срещу нова конкуренция,
защото построяването на електроцентрала е скъп, бавен и
регулаторно сложен процес. През последните 4 години
компанията генерира сравнително стабилен кеш от $6.1, $6.5,
$6.5 и $6.4 млрд.

Колко най-много бихте платили за подобен паричен поток?
Вашият отговор сравнен с пазарната цена ще ви каже дали
фирмата е подценена или не.
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Секторни лидери повлечени от спада

Източник: Interactiv e Brokers Trader Workstation. Microsof t, Disney , Apple, AMD, Berkshire Hathaway . Данни към 17.03.2020 г. 
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Паниката обезцени акциите на много водещи предприятия,
някои от които споменахме миналата седмица. Ето още няколко
компании, които добавят значителна стойност към клиентите
си незавизимо от промените настъпващи с мерките против
вируса:

• Microsoft (MSFT): Windows, Office, Skype, Outlook, Xbox.
Ще обяви резултати през април. Акцията -21% от 20.02

• Disney (DIS): Star Wars, Marvel, Pixar, 20th Century Fox,
ESPN. Ще ни кажат как са се справили през май. Акцията
надолу 34% от 20.02

• Apple (AAPL): iPhone, iPad, Mac, iTunes AirPods,
AppleWatch, Beats by Dre. Резултати май месец. Акцията
-21% от 20.02

• Interactive Brokers (IBKR): най-голямата платформа за
електронна търговия на финансовите пазари в САЩ.
Отчет през април. Акцията -25% от 20.02

• Berkshire Hathaway (BRK.B): конгломерат, управляван от
Warren Buffet и негови довереници. Акцията -19% от 20.02

• AMD (AMD): процесори за мощни операции. Акцията по-
евтина с 32% от 20.02

Акциите по-горе имат значителна тежест в пазарните индекси и
представянето им зависи и от посоката на целия пазар.

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се
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Падащ пазар: ETF-и върху злато, 
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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. Загу бата 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%
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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/
https://www.xetra-gold.com/en/
https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/sgln-ishares-physical-gold-etc-fund-fact-sheet-en-gb.pdf
https://etf.invesco.com/gb/institutional/en/product/invesco-physical-gold-etc/documents
https://www.facebook.com/groups/719720641412021/
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Значими събития

Източник: Interactiv e Brokers Trader Workstation. Trading Economics. Данни към 18.03.2020 г. 
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Ден Час Събитие Потенциално значение

16-Mar-20 4:00 AM China Retail Sales YoY JAN-FEB Значителен спад: -20.5% срещу 0.8% 

очакван

16-Mar-20 4:00 AM Fixed Asset Investment (YTD) YoY JAN-

FEB

Значителен спад: -24.5% срещу 2.8% 

очакван

16-Mar-20 9:50 AM Korea 	Interest Rate Decision 50bps намаление

16-Mar-20 11:00 AM Italy Inflation Rate YoY Final FEB Ниска +0.3%

16-Mar-20 2:30 PM US NY Empire State Manufacturing Index 

MAR

Значителен спад -21.50 срещу +4.4 

очаквано

17-Mar-20 10:00 AM Iliad (ILD) Earnings Френска телеком компания, отлагане на 

търга за 5G spectrum

17-Mar-20 12:00 PM Euro Area Wage Growth YoY Q4 Нищо неочаквано +2.3%

17-Mar-20 2:30 PM Baxter International (BAX) Earnings Производител на лекарства за хемофилия, 

бъбречна недостатъчност; по-добри от 

очакваното резултати

17-Mar-20 2:30 PM US Retail Sales YoY FEB Контракция от 0.5% срещу очакване лека 

експанзия

17-Mar-20 3:15 PM US Industrial Production YoY FEB Контракция от 1% срещу очакване лека 

експанзия

17-Mar-20 11:30 PM FedEx (FDX) Earnings Куриерска компания, собственик на най-

много товарни самолети в света, по-добри 

от очакваните резултати

18-Mar-20 1:50 AM Japan Balance of Trade FEB По-голям от очакваното излишък

18-Mar-20 12:00 PM Euro Area Inflation Rate YoY Final FEB Нормална

18-Mar-20 1:00 PM Raiffeisen Bank International (RBI) Банка, предвиждат остра рецесия в 

Европа; "The associated [coronavirus] 

constraints are likely to result in a severe 

recession in the euro area"

18-Mar-20 2:30 PM General Mills (GIS) Earnings Производител на хранителни продукти: 

Cheerios, Nature Valey

18-Mar-20 8:00 PM US Fed Interest Rate Decision

19-Mar-20 1:30 AM Japan Inflation Rate YoY FEB

19-Mar-20 11:00 AM BMW Earnings Производител на автомобили

19-Mar-20 2:30 PM Darden Restaurants (DRI) Earnings Собственикът на ресторантите Olive Garden

19-Mar-20 2:30 PM US Initial Jobless Claims 14/MAR

19-Mar-20 5:00 PM Lennar (LEN) Earnings Строител

19-Mar-20 11:00 PM Cintas (CTAS) Earnings Снабдител на корпоративни униформи

20-Mar-20 3:30 AM China Loan Prime Rate 1Y

20-Mar-20 3:30 PM Tiffany (TIF) Earnings Бижутер

20-Mar-20 7:00 PM US Baker Hughes Total Rig Count 20/MAR Контракция на сондажа, заради цената на 

петрола?

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://www.facebook.com/groups/719720641412021/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
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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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