
Вирус и петролно отравяне: Акции и 

ETF-и за разболян пазар

ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 10-ти март 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. 

1

Карол Анализи
Най-добрите идеи от нашия Трейдинг Деск

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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1) Накъде сега? Потенциални посоки за пазара

2) Акции за защита от коронавирус

3) Секторни лидери повлечени от спада 

4) Компании за необходима обществена инфраструктура 

5) Достойно изпращане на починали хора

8) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

Източник: Photo by Jp Valery on Unsplash

6) ETF-и против краткосрочна пазарна несигурност

Кои компании са огнеопорни насред вирусно огнище?

7) Значими събития тази седмица
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Какво още може да се случи?

S&P 500 Index губи над 15% от 20-ти февруари насам. Отрицателни
ревизии на печалбите на компаниите поради коронавирус и неочакван
петролен раздор между Русия и Саудитска Арабия пресичат поскъпването
на акциите от 2019 (S&P+31%), захранено от централните банки и разтегнат
price/earnings множител. От тук накъде?

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. S&P Dow Jones Indices. Данни към 09.03.2020 г. 
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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

Лоши за пазара хипотези

Добри за пазара хипотези

• Броят заразени с коронавирус расте с ускорено темпо

• По-висока смъртност

• Дефицитни коронавирус стоки избиват в инфлация, която връзва ръцете
на Централните банки

• Компаниите обявяват, че предприетите мерки срещу вируса не помагат и
режат дългосрочните си очаквания за печалба

• Миграционна вълна дестабилизира европейските правителства,
намалявайки способността им да се борят с коронавирус

• Тежки Brexit търговски преговори ощетяват ключови отрасли

• Разединен Щатски електорат преди президентските избори създава
непредвидимост относно данъчната и други политики

• Фалит на задлъжнели предприятия зависими от висока цена на
петрол

• Общественото мнение става, че коронавирус не е толкова опасен.
Паниката е изместена от свикване със ситуацията

• Компаниите казват, че предприетите мерки ще доведат до възвръщане на
загубената печалба на по-късен етап

• Подкопаната петролна цена държи инфлацията ниска, давайки
пространство на Централните банки да инжектират ликвидност

• Правителствата увеличават харча в разумни проекти или режат данъците

• Ваксина и лекарства срещу вируса и симптомите му

• Пазарните стойности на предприятията стават апетитно ниски спрямо
бъдещите им парични потоци

Докато дадена хипотеза не се наложи в съзнанието
на инвеститорите, пазарът вероятно ще се люшка
между крайностите по-горе, а и не само между тях.
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Акции за защита от коронавирус

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Zoom, Clorox, Gilead. Данни към 09.03.2020 г. 
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Представихме компаниите Zoom (ZM), Clorox (CLX) и Gilead
(GILD) в Карол Анализи, стр. 4-6, от 24.02, които от тогава са
възвърнали съответно +18%, +7% и +8%, насред S&P 500 -15%.
Възможно е повишено търсене на продуктите на тези фирми
докато трае епидемията.

• Zoom, които спомагат работата от вкъщи, обявиха
резултати на 05.03 с реализирани и прогнозирани
продажби значително надминаващи очакванията.

• Clorox, производител на белина и хигиенни продукти –
на 09.03 Apple обяви, че iPhones могат да бъдат
дезинфектирани с конкретно Clorox Disinfecting Wipes.

• Gilead продължава да е една от водещите компании,
разработващи ваксина срещу вируса.

Друга фирма, бореща се с вируса, е: 

• Campbell Soup (CPB) – производителят на супа и
пакетирана храна обяви на 04.03 по-добри резултати от
очакваното. Възможно е потребителите да продължават
да се преснабдяват с продуктите им поради вируса.
Активисткият фонд Third Point насърчава управителите
на CPB да увеличат печалбите за акционерите.

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.

Растеж на заболелите извън Китай
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Секторни лидери повлечени от спада

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. CBOE. Adobe. Google. Netflix. Amazon. Match. FB. Данни към 09.03.2020 г. 
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Паниката от 24.02 насам едновременно завлече много акции,
както се вижда от покачващите се очаквания за корелация
между ключовите компании в S&P 500 по-долу.

Възможно е не всички предприятия да заслужават подобно
наказание. Ето няколко лидери в отраслите си:

• Adobe (ADBE): Производителят на software за маркетинг
и съдържание (Photoshop, Illustrator) ще обяви
резултати на 12.03. Акцията -20% от 20.02

• Alphabet (GOOGL): търсачка, реклами, YouTube,
Android. Ще ни кажат как са се справили в края на април.
Акцията -20% от 20.02

• Netflix (NFLX): филми, сериали от компютъра, таблета
вкъщи. Резултати в края на април. Акцията -12% от 20.02

• Amazon (AMZN): най-големият online магазин. Отчет на
23.04. Акцията -17% от 20.02

• Match (MTCH): собсвеник на dating app Tinder,
дистанционно сватосване. Акцията -25% от 20.02

• Facebook (FB): социалната мрежа, Instagram, WhatsApp.
Акцията -17% от 20.02

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

CBOE S&P 500 Implied Correlation Index Jan 2021

Източник: Chicago Board of Options Exchange. Данни към 09.03.2020 г. s

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.
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Компании за необходима обществена 

инфраструктура (Utilities)

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. NEE. AWK. Данни към 09.03.2020 г. 
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⮚ Автоматизация

Разберете повече
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Електропроизводители и водоснабдители, които трябва да
захранват американския потребител и бизнес независимо
дали е в криза или възход. Възможно е по-ниска цена на
гориво да е благоприятна за някои от тях, но препятстваща за
други. Ето някои инфраструктурни предприятия по-долу:

• NextEra Energy (NEE): най-големият по пазарна
стойност електропроизводител, най-големият
генератор на вятърна и слънчева енергия в света.
Резултати в края на април. Научете повече тук.

• American Water Works (AWK): основан през 1886
водоснабдител, управляващ системи за питейна вода
и отводняване. Ще обяви финансов отчет към края на
април. Научете повече тук.

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
запознаят с бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

Акцията NEE е възвърнали над 2 пъти повече от пазара през
последните 10 г. до 2019 с растеж на дивидента за акция

Източник: NextEra Energy Investor Presentation. Данни към 09.03.2020 г.
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Погребални агенции за достойно 

изпращане на починали близки

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. SCI. Данни към 09.03.2020 г. 

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи
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Рано или късно, за жалост, се налага да се сбогуваме с близките
си завинаги. Организациите по-долу помагат на опечалените
достойно да изпратят покойници.

• Service Corporation International (SCI): най-голямата
погребална агенция в Северна Америка обслужваща
гробища в 44 щата и 8 канадски провинции. Научете
повече тук.

• Carriage Services (CSV): погребално бюро с 219 локации в
29 щата. Научете повече тук.

Източник: Service Corporation International. Данни към 09.03.2020 г.
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• 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%

⮚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 Go

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
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Значими събития

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 09.03.2020 г. 

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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Ден Час Събитие Потенциално значение

09.мар.20 1:50 AM Japan GDP Growth Rate QoQ Final Значителен спад: -7.1% срещу -6.6% очакван

09.мар.20 9:00 AM Germany Balance of Trade JAN Малко под очакванията на пазара

09.мар.20 5:00 PM US Consumer Inflation Expectations FEB Инфлация, която да препятсва Фед? 

Дефицитни вирусни стоки, по-високи цени? 

10.мар.20 3:30 AM China Inflation Rate YoY FEB Дефицитни вирусни стоки, по-високи цени? 

Ефект върху bond market?

10.мар.20 12:00 PM Euro Area GDP, Employment

11.мар.20 1:00 AM Korea Unemployment Rate FEB Държавата с най-много коронавирус случаи

11.мар.20 11:30 AM UK Balance of Trade JAN

11.мар.20 2:30 PM US Inflation Rate YoY FEB Инфлация, която да препятсва Фед? 

Дефицитни вирусни стоки, по-високи цени? 

11.мар.20 5:30 PM Moody's (MCO) Investor Day Рейтингова агенция; некорелирана с 

коронавирус?

11.мар.20 10:50 PM Caterpillar (CAT) CFO at CONEXPO Производител на строителна, 

селскостопанска техника. Барометер на 

световната икономика

12.мар.20 12:00 PM Euro Area Industrial Production YoY JAN

12.мар.20 2:30 PM US Initial Jobless Claims 07/MAR

12.мар.20 2:45 PM ECB Interest Rate Decision Координирано действие от централните 

банки?

12.мар.20 4:00 PM Dollar General (DG) Earnings Търговец на намалени стоки

12.мар.20 11:00 PM Adobe (ADBE) Earnings Производител на software за маркетинг, 

съдържание; Photoshop; Illustrator

12.мар.20 11:00 PM Ulta Beauty (ULTRA) Earnings Магазин за грим

12.мар.20 11:00 PM Broadcom (AVGO) Earnings Производител на модеми, Wi-Fi, Bluetooth, 

GPS и др. решения

12.мар.20 11:00 PM Oracle (ORCL) Earnings Производител на hardware, database 

решения

13.мар.20 9:00 AM Germany Inflation Rate YoY Final FEB Дефицитни вирусни стоки, по-високи цени? 

Ефект върху bond market?

13.мар.20 9:45 AM France Inflation Rate YoY Final FEB Дефицитни вирусни стоки, по-високи цени? 

Ефект върху bond market?

15.мар.20 France Local Elections

15.мар.20 Germany Regional Elections
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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
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⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия
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