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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

⮚ 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

2) Красота на изгодна цена?

3) Дом мой, офис мой, неудобен стол мой

4) Запознанства в дигиталния свят

12) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

Източник: Everymum.ie. Данни към 07.05.2020 г.

10) Aсоциализация = ускорена дигитализация

11) ETF-и против краткосрочна пазарна несигурност

7) Пътуване след извънредно положение? 

9) Колко още коронавирус остава?

1) Отслабване след карантинен калориен излишък

5) Работа от вкъщи за независимия професионалист

6) Mасово откриване на заболели?

8) Какво правят големите пари наскоро?
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Отслабване след карантинен калориен 

излишък 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

Затворени фитнес зали, забрана за отборни спортове, липса
на рутинна разходка до работното място и заседяване пред
компютъра вкъщи водят до по-малко изгорени калории.
Стресът от извънредното положение пък стимулира яденето на
висококалорични лакомства (“comfort foods”), потвърдено от
финансовите отчети на Mondelez (MLDZ), производител на
бисквити и шоколад, и Domino’s Pizza (DPZ). Когато падне
карантината, потребителите вероятно отново ще се
съсредоточат върху външния си вид. Ето една компания,
която би могла да участва в тази тенденция. 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. 

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: Weight Watchers. Данни към 07.05.2020 г.

• Weight Watchers (WW) помага на хората да свалят
килограми и да водят здравословен живот. Компанията
генерира приход от абонаменти за online продукти и
семинари. От 4.2 млн. абоната, 3 млн. са за online
услугите им, приблизително 29 хил. семинара всяка
седмица, водени от над 8,000 coach-a към 2019 г.
Предприятието е лидер в изготвянето на диети.
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Красота на изгодна цена?

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

Част от потребителите вероятно би искала да изглежда добре,
когато е във видеоконференция, а и на живо, когато мерките
за социално дистанциране се разхлабят. Как да си позволим да
изглеждаме добре, когато бюджетът ни се е свил, заради
коронавирус? Ето едно предприятие насочено към решението на
този проблем. 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. 

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: ELF. Facebook. Данни към 07.05.2020 г.

• Elf Beauty (ELF) продава козметични продукти на
достъпни цени. Основана през 2004 като online магазин.
Козметика за очи, лице, устни и кожа. Повечето от
продуктите им струват най-много $6. Не тестват върху
животни. Растежът на марката се дължи отчасти на
потребителите им, които са активни в Instagram,
Facebook, Twitter и YouTube. Над 31 млн. души са
посетили страницата им или са ги последвали в
социалните мрежи към 2018 г. Имат над 136 хил.
рейтинга към същата година.
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Дом мой, офис мой, неудобен стол мой

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

Неправилната мебел може да е мъчение, когато домът се
превърне в офис. Ето едно предприятие, което се опитва да
облекчи потребителя. 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. 

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: Wayfair. Данни към 07.05.2020 г.

• Wayfair (W) е един от най-големите online магазини за
дома. Над 18 млн. продукта от 12 хил. доставчика към
2020 г. Основният им клиент е 35-65 г. дама със семеен
приход от $50-250 хил., чиито вкус не е удовлетворен от
физическите магазини за мебели. Компанията предлага
огромен избор, защото държи минимален инвентар.
Интериорът на дома (като изражение на неговия
собственик или ползвател) вероятно е още по-важен,
когато се налага да прекарваме повече време вкъщи.
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Запознанства в дигиталния свят

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

Технологиите променят света, но не основите на човешката
природа. Повечето хора неизбежно желаят да са физически с
друг човек за временно удоволствие или за семейство и
създаване на поколение. Значителен брой хора са
пристрастени към екраните на своите мобилни устройства, а
забързаното ежедневие понякога пречи на намирането на
спътник в живота през традиционни канали като кафе,
ресторант, кино (или разходка в условия на извънредно
положение). По-долу е лидерът в дигиталните запознанства.
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: MTCH. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 07.05.2020 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.

• Match (MTCH) помага на хората да се запознаят online.
Притежава платформите Tinder, Match, OkCupid и др.
Tinder, най-известната, има над 5.9 млн. потребителя
към 2019 г. Със своя интуитивен (swipe) начин за
образуване на потенциални двойки, платформата е
популярна сред младото поколение, особено millennials.
Всеки може безплатно да свали и ползва платформите
на Match. Приходите на предприятието идват предимно
от абонаменти за premium услуги в платформите.
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Работа от вкъщи за независимия 

професионалист 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

Поради кризата много предприятия изпитват затруднения с
плащането на наем и заплати по трудови договори.
Краткосрочното наемане на качествени freelancer-и спестява част
от фиксираните разходи. На freelancer-а обикновено не му
трябва помещение, за което възложителят да плаща. При
липса на приход, работодателят по-лесно може да прекрати
взаимоотношенията с freelancer-a. Вероятно дори след
кризата все повече фирми биха помислили за краткосрочно
наемане на гъвкава outsourced експертиза. От гледна точка на
професионалистите, всеки иска свобода, да си бъде сам „шеф“
или да взима допълнителен доход освен от трудов договор,
така че броят freelancer-и по света най-вероятно само ще расте.
Ето една компания, която участва в тази тенденция. 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: UPWK. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 24.04.2020 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.

Източник: Upwork. Данни към 24.04.2020 г.

• Upwork (UPWK) – борса където милиони freelancer-и
намират задания от милиони клиенти. Upwork прави
пари от Service fees като процент от заработеното от
freelancer-ите. Процентът намалява пропорционално на
заработеното от freelancer-ите, т.е. колкото повече изкарва
freelancer-ът, толкова повече пари задържа.
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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

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

Главният доктор на САЩ (Surgeon General) Джероум Адамс 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 29.04.2020 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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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 29.04.2020 г.

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

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.
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Какво правят големите пари наскоро?

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.

Източник: Markets Insider. Данни към 14.04.2020 г. 

Warren Buffett

• $76.3 млрд. лично състояние, натрупано предимно от инвестиране

• 20.3% годишна възвръщаемост от Berkshire Hathaway от 1964 насам

• Продал дяловете си в публично търгувани авиолинии

• “Бизнесът на авиолиниите – и може да не съм прав и се надявам да
не съм прав – но мисля, че е значително променен.“

• “Харесваме авиолиниите, но светът е променен... и не знам как е
променен“

Източник: Berkshire Hathaway. Данни към 06.05.2020 г. 

Bill Ackman

• $1.5 млрд. лично състояние, натрупано предимно от инвестиране

• 14% възвръщаемост на година от 2004 насам

• Купува Restaurant Brands (QSR), собственик на Burger King и др.
Източник: Street Insider. Pershing Square. Данни към 06.05.2020 г. 

Източник: Barron’s. Данни към 06.05.2020 г. 
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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

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

Преди време Доналд Тръмп обсъди стъпките за поетапно
отваряна на отделните щати. По-късно президентът на САЩ
временно преустанови имиграцията към страната, „за да може
американските граждани да се първи на опашката за работа,
когато икономиката пак отвори.“

Китай: разболявания на ден Южна Корея: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 06.05.2020 г.

САЩ са около пика на заразата. Подобрение в Италия,
Испания и Германия от много тревожни нива по отношение на
новозаболели дневно. 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 06.05.2020 г.

Източник: jordanmclain.com. Данни към 06.05.2020 г.

Източник: Twitter. Данни към 29.04.2020 г.
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Aсоциализация = ускорена дигитализация

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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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%

⮚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! Когато пазарът е технически, краткосрочно препродаден 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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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
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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
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Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 
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