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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. 
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Карол Анализи
Най-добрите идеи от нашия Трейдинг Деск

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента
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1) Кога ще отвори Щатската икономика?

2) Чии продукти са подходящи за масово откриване на заболели?

4) Пътуване след извънредно положение?

5) Колко още коронавирус остава?

3) Недвижими имоти по време на социална дистанция

10) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

Източник: CNBC, Cheng Ming, Xinhua News Agency, Getty Images. Данни към 08.04.2020 г.

8) ETF-и против краткосрочна пазарна несигурност

9) Значими събития тази седмица

6) Къде е дънната зона?

Пилот на летището в Ухан, провинция Хубей, вчера

7) Aсоциализация – настъпващият тренд
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Кога ще отвори Щатската икономика?

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
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ул. Златовръх 1, София 

1164, България 

+359 2 400 8 244

+359 2 400 8 243

+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

Президентът Тръмп сякаш все повече загатва за евентуално
разхлабване на мерките. Семейство Тръмп вероятно e
загубило около $1 мрлд. заради кризата в сектор недвижими
имоти поради вируса, по изчисления на Forbes.

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. 

Америка ще oтвори „по-скоро“ според президента

Източник: Facebook. Данни към 08.04.2020 г.

Мнението на един от най-добрите инвеститори в кризата

Източник: Twitter. Forbes. Данни към 08.04.2020 г.

Хедж фонд мениджърът Бил Акман, който превърна $27 млн. в
$2.6 млрд. миналия месец е „позитивен“. Кандидатът на
Демократите Бърни Сандърс, смятан от някои за по-скоро
неблагоприятен за големия публично търгуван бизнес, вчера
оттегли президентската си кампания.

Търговски площи преобладават в състоянието на Тръмп

Източник: Forbes. Данни към 02.04.2020 г.
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Чии продукти са подходящи за масово 

откриване на заболели? 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
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1164, България 

+359 2 400 8 244
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+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

Главният доктор на САЩ (Surgeon General) Джероум Адамс тази
седмица каза на американците да се подготвят за трагедия
напомняща терора на 11-ти септември 2001 г. В следващите
години светът изгради защитни процеси срещу тероризъм –
напр. обстойни проверки по летищата и масово събиране на
лични данни и кореспонденции. За да се ограничи нова зараза
е възможно, успоредно със затишието на коронавирус, да се
наложат подобни мерки. Ето примерна компания, която би
могла да участва в този процес. Не е препоръка за покупко-
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: FLIR. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 08.04.2020 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.

• Flir Systems (FLIR) – най-големият производител на
термокамери. Възможно е термокамерата да стане
поне толкова разпространена, колкото
металдетекторите и багаж скенерите на летищата.
Целта би била да се обърне внимание на пасажери с
температура преди да разнесат потенциален вирус по
целия свят. Предприятието наскоро обяви, че ще
приоритизира производството си за борба с
разпространението на вируса.

Източник: FLIR. Katu.com. Данни към 08.04.2020 г.

Източник: CNBC. Данни към 08.04.2020 г.
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Недвижими имоти по време на социална 

дистанция 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
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1164, България 
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+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

• Alexandria Real Estate (ARE) – наемодател на градски
площи в сферата на здравеопазването. Специализира
в лаборатории и проучвателни центрове за
биотехнологии в САЩ. Разпределение на наема –
public biotech (27%), multinational pharmaceutical (25%), life
science (17%), institutional (10%), technology (10%) and
private biotech (7%). Среден срок на договор 8.3г. и 12г.
за топ 20-те наематели.

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: Forbes. ARE. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 08.04.2020 г.

Лекарството срещу коронавирус, което към момента пази
здравната система и следователно човешкия живот, е
социалното дистанциране. Уви, страничният ефект е кома
на традиоционно „физически“ отрасли като туризъм,
ресторантъорство, търговия на дребно и други, които
разбираемо изпитват затруднения с наемите си. Очакванията
за занижени наеми пък доведоха до срив на цените на
предприятията хазаи или REITs (Real Estate Investment
Trusts). Възможно е някои REITs да се незаслужено наказани
от световните борси. Ето един примерен REIT поевтинял с 16%
от 18-ти февруари насам. Не е препоръка за покупко-
продажба. Риск от загуба.

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: ARE Investor Presentation. Данни към 08.04.2020 г.
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Пътуване след извънредно положение?

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. 

Източник: Ryanair, Wizz Air, EasyJet. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 08.04.2020 г.

Вчера приключи карантината в Ухан, провинцията Хубей, и
редица граждани избраха отново да летят в рамките на
Китай. Ако същото стане в Европа, европейците вероятно
също биха желали да летят краткосрочно в пределите на
Стария континент.

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.

Пилотът на първия полет MU2527 на China Eastern Аirlines вчера

Източник: CNBC, Cheng Ming, Xinhua News Agency, Getty Images. Данни към 08.04.2020 г.

Основните нискотарифни авиокомпании Ryanair (RYAAY), Wizz
Air (WIZZ) и easyJet (EZJ) теоретично биха се възползвали и
от ниската цена на гориво, която е обвързана с цената на
суровия петрол, въпреки че краткосрочно вероятно са хеджирани
и няма да получат моментално увеличение на маржа от по-нисък
разход. От 20-ти февруари, акциите на Ryanair са поевтинели с
33%, на Wizz Air с 39%, easyJet с 54%.
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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. 
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Колко още коронавирус остава?

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
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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

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 08.04.2020 г.

САЩ са в начална фаза на заразата. Значително подобрение
в Италия, Испания и Германия от много тревожни нива по
отношение на новозаболели дневно. Привидно забавяне на
заразата в Ню Йорк.

Италия: разболявания на ден Испания: разболявания на ден

Германия: разболявания на ден САЩ: разболявания на ден

Ню Йорк: разболявания на ден
Източник: Worldometer. Данни към 08.04.2020 г.

Източник: jordanmclain.com. Данни към 08.04.2020 г.
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Колко надълбоко е дънната зона?

За дългосрочния инвеститор 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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„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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ETF, който е направен да печели, когато S&P 500 губи. 

• XSPD – S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C
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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 08.04.2020 г. 
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Ден Час Събитие Потенциално значение

6-Apr-20 1:01 AM UK Gfk Consumer Confidence MAR

6-Apr-20 7:20 AM Japan Consumer Confidence MAR

6-Apr-20 8:00 AM Germany Factory Orders MoM FEB По-малко лош от очакваното

6-Apr-20 10:30 AM UK Construction PMI MAR По-лош от очакваното

7-Apr-20 8:00 AM Germany Industrial Production MoM FEB По-добро от очакваното

8-Apr-20 1:50 AM Japan Machinery Orders YoY FEB По-малко лош от очакваното

9-Apr-20 8:00 AM Germany Balance of Trade FEB

9-Apr-20 8:00 AM UK Balance of Trade FEB

9-Apr-20 10:00 AM Italy Industrial Production YoY FEB

9-Apr-20 2:30 PM US Initial Jobless Claims 04/APR

10-Apr-20 3:30 AM China Inflation Rate YoY MAR

10-Apr-20 2:30 PM US Inflation Rate YoY MAR
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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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