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Криза: Прекалено рано за масова 
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Карол Анализи
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1) Колко надълбоко е дънната зона?

2) Колко още коронавирус остава?

4) Заложни къщи за кризисно кредитиране

5) Aсоциализация – настъпващият тренд

3) Put опции за временна застраховка

9) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

Източник: NBC News. Загубата е сметната като процентната разлика от крайното и началното ниво. 

7) ETF-и против краткосрочна пазарна несигурност

Къде сме спрямо историческите кризи?

8) Значими събития тази седмица

6) Още акции за извънредно положение – Netflix, Micron 

S&P 500 максимална предишна загуба
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Колко надълбоко е дънната зона?
За дългосрочния инвеститор изглежда е прекалено рано да се
купува в пълен размер, но и прекалено късно да се продава
всичко. Има две крайности – коронавирус е временна криза или
началото на края на световната икономика. Ако се окаже
първото и инвеститорът не се възползва от ниските цени на
качествени активи, то при затишие на заразата ще е изпуснал
историческа възможност. Ако е второто, а инвеститорът е
купил, ще се окаже с по-малко средства, но пък и светът би
бил вече рухнал в тази хипотеза. Пред тази дилема едно
примерно решение, което не е подходящо за всеки, е:

• внимателна поетапна покупка на качествени акции и ETF-и

• със значително по-малко средства, от които инвеститорът
няма да има нужда през следващите минимум три години

• без margin за основните позиции, за да може да „преживеят“
волатилността

• ВАЖНО: хеджиран с short индексни ETF-и и put опции

Графиката по-долу показва теоретично възстановяване на S&P
500, ако такова приблизително прилича на предишни кризи.
Минали резултати не са надежден индикатор за бъдещи такива.

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 01.04.2020 г.

S&P 500 с наложени процентни дъна (без timing) на минали кризи

Криза Период Дъно

Great Depression 1929-1932 -86%

Криза Период Дъно

Financial Crisis 2007-2009 -56%

Dot Com Burst 2000-2002 -49%

Oil Embargo 1973-1974 -48%

Криза Период Дъно

Vietnam War 1968-1970 -36%

Black Monday 1987-1987 -34%

Cuban Missile 1961-1962 -28%

Fed rates 20% 1980-1982 -28%
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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 01.04.2020 г.

Европа и САЩ са в начална фаза на заразата. Леко
подобрение в Италия от много тревожни нива, привидна
стабилизация в Испания и Германия, влошаване във
Франция 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 01.04.2020 г.

Източник: Worldometer. Данни към 01.04.2020 г.

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://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://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-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya


ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 2-ри април 2020 г. 

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. 

4

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

Put опции за временна застраховка
Put опцията е борсово-търгуван договор даващ временна
защита срещу падащ пазар. Купувачът на put има правото, но
не е длъжен да продаде актив (underlying) на фиксирана цена
(strike) до определена дата (еxpiry). Например, опцията върху
ETF-a SPY (който следва S&P 500) със strike $230 и expiry 17-ти
април, накратко SPY Apr17’20 230 PUT, дава правото да бъде
продаден SPY на цена $230 до 17-ти април. Тъй като SPY се
търгува за над $240, никой не би искал да го продаде за $230
към момента. Правото на такава бъдеща продажба обаче има
стойност, тъй като SPY Apr17’20 230 PUT струва $4.60 за SPY
дял по-долу.

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 01.04.2020 г.

Някои примерни опции върху ETF-a SPY

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 01.04.2020 г.

Ако, например, SPY падне до предишното си дъно около $220,
тогава правото да продам на $230 би струвало поне около $10,
над 100% възвръщаемост спрямо покупната цена от $4.60.

ETF-ът SPY и strike на SPY Apr17’20 230 PUT
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Put опции за временна застраховка
Печалбата на купилия put опция се качва, когато цената
пада, но загубата му при възходяща цена е ограничена до
платеното за опцията, както е показано по-долу.

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 01.04.2020 г.

Печалба и загуба на SPY Apr17’20 230 PUT на 17-ти април 2020
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Опциите са високо рисков инструмент, чиято стойност
автоматично пада с наближаването на expiry. Други важни
фактори за стойността на опцията са очакванията за
волатилността на актива, дивидентите му и лихвените нива.
Една опция обикновено се отнася към повече от един дял
underlying. Иначе казано, при покупка на SPY опции, договорът
дава правото на продажба на 100 дяла SPY, т.e. опцията от
нашия пример би струвала $460 = 100*$4.60.

Графиката по-долу показва как цената на примерната опция се
покачва с близо 11,000% и после пада с над 70% в рамките на
няколко дни. Висок риск от загуба!

Източник: Опростена симулация. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 01.04.2020 г.

Цена на SPY Apr17’20 230 PUT
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Заложни къщи за кризисно кредитиране

3.3 милиона молби за социална помощ поради безработица
бяха регистрирани миналата седмица в САЩ. Въпреки $2-
трилионния правителствен стимул, някои безработни
американци вероятно ще бъдат принудени да заложат
движимото си имущество, за да получат краткосрочни заеми.
Ето две примерни заложни къщи търгувани на борсата:

• EZ Corp (EZPW) – основана през 1989; +20% годишен
растеж на оперативната печалба (Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) от 2015 до
2019; над 1,000 заложни къщи, повечето, от които в
Америка; приходи от лихви (“Pawn Service Charges”
или “PSC”) и продажби на обезпечение („Merchandise
Sales”)

Източник: EZPW, FCFS. Данни към 01.04.2020 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.

EZ Corp приход за 2019 по категории

Източник: EZPW. 

• FirstCash (FCFS) – 2,600 заложни къщи в Северна и
Южна Америка, наскоро обявиха обратно изкупуване
на акциите си в размер на $100 млн.
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„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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Още акции за извънредно положение: 

Netflix, Micron

По-долу е информация за още някои примерни компании,
повлияни от извънредното положение.

• Netflix (NFLX) – Google trends изглежда потвърждават
инвестиционната хипотеза, че потребители,
принудени да стоят вкъщи, търсят развлечение
чрез online сериали и филми. Официални резултати
на 21-ви април.

Източник: NFLX, MU. Данни към 01.04.2020 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.

• Micron Technology (MU) – производител на hardware,
който позволява снабдителите на cloud услуги като
Amazon Web Services (АWS) да дават на клиентите си
възможност за по-добра обработка (bandwidth) на
повече данни. Дигитализирането на икономиката
насред кризата вероятно води до по-високо търсене на
чиповете на Micron.

Търсения на “Netflix” в Google от 2015 насам

Източник: Google Trends, NFLX. Данни към 02.04.2020 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%
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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:
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Значими събития

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Trading Economics. Данни към 24.03.2020 г. 
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Ден Час Събитие Потенциално значение

30-Mar-20 8:00 AM UK Nationwide Housing Prices YoY MAR

30-Mar-20 9:00 AM Spain Inflation, Retail Sales YoY FEB

30-Mar-20 9:00 AM Switzeland KOF Leading Indicators MAR

30-Mar-20 9:00 AM Euro Area Business Confidence MAR

30-Mar-20 2:00 PM Germany Inflation Rate YoY Prel MAR

30-Mar-20 4:00 PM US Pending Home Sales YoY FEB

31-Mar-20 1:00 AM Korea Industrial, Manufacturing 

Production, Retail Sales FEB

Държава "справила се" с вируса

31-Mar-20 1:00 AM UK Gfk Consumer Confidence MAR

31-Mar-20 3:00 AM China NBS Manufacturing PMI MAR Държава "справила се" с вируса

31-Mar-20 8:00 AM UK GDP Growth Rate YoY Final Q4

31-Mar-20 8:45 AM France Inflation Rate YoY Prel MAR

31-Mar-20 9:00 AM Spain GDP Growth Rate YoY Final Q4

31-Mar-20 9:55 AM Germany Unemployment Rate MAR

31-Mar-20 11:00 AM Euro Area, Italy Inflation Rate YoY Flash 

MAR

31-Mar-20 3:00 PM McCormick & Co (MKC) Earnings Производител на подправки

31-Mar-20 4:30 PM Conagra Brands (CAG) Earnings Производител на пакетирана храна

1-Apr-20 1:50 AM Japan Tankan Large Manufacturers Index 

Q1

1-Apr-20 2:00 AM Korea Balance of Trade MAR Държава "справила се" с вируса

1-Apr-20 2:30 AM Korea Markit Manufacturing PMI MAR Държава "справила се" с вируса

1-Apr-20 3:45 AM China Caixin Manufacturing PMI MAR Държава "справила се" с вируса

1-Apr-20 8:00 AM Germany Retail Sales YoY FEB

1-Apr-20 10:00 AM Euro Area Markit Manufacturing PMI Final 

MAR

1-Apr-20 10:00 AM Italy Unemployment Rate FEB

1-Apr-20 11:00 AM Euro Area Unemployment Rate FEB

1-Apr-20 4:00 PM PVH (PVH) Earnings Собственик на Tommy Hilfiger

1-Apr-20 5:00 PM Lamb Weston (LW) Earnings Производител на замразени картофи

2-Apr-20 1:00 AM Korea Inflation Rate YoY MAR

2-Apr-20 9:00 AM Spain Unemployment Change MAR

2-Apr-20 3:30 PM Walgreens Boots (WBA) Earnings Аптеки

2-Apr-20 4:00 PM Carmax (KMX) Earnings Търговец на автомобили втора ръка

3-Apr-20 3:45 AM China Caixin Services PMI MAR

3-Apr-20 11:00 AM Euro Area Retail Sales YoY FEB

3-Apr-20 2:30 PM US Non-Farm Payrolls MAR

3-Apr-20 6:30 PM Constellation Brands (STZ) Earninigs Производител на алкохол, собственик на 

бирата Corona, инвеститор в канабис
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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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