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Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник 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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13) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

1) В търсене на посока – кога пандемията става борсов проблем?

Източник: Upsplash.com. Данни към 02.07.2020 г.

10) Нов лаптоп за ускорена дигитализация

11) Анимационните герои или пандемията – кой е по-траен?

2) Икономиката според секторните лидери

12) Запознанства в дигиталния свят

7) Новозаразени спрямо изследвани

8) Кой прави пари от спорт?

Разберете повече

3) Яснота относно Фед „застраховка“

4) Joe Biden президент?

5) Защо да се учим от най-добрите?

6) Тримесечно ребалансиране?

9) Още Фед „застраховка“
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Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник 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: Federal Reserve. ZM, AMZN. Данни към 01.07.2020 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.

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

За дългосрочния акционер два фактора са важни: 1) бъдещата
печалба генерирана от компаниите, чиито дялове притежава
и 2) „цената“ на правото да получи тази печалба.

• „Цената“ на правото да получим печалба е отразена в
множителя Price/Earnings (P/E). Когато лихвите са сведени до
минимум от централните банки и правителството изпраща
чекове по пощата, акциите като че ли стават
безалтернативни, въпреки високата си „цена“ (високо P/E).

• Пандемията влияе на първия фактор, а именно печалба =
продажби – разход. Компании чиито продажби се увеличиха
заради вируса, напр. Zoom (ZM), Amazon (AMZN) и др. (вижте
„Асоциализия“, Карол анализи от 20.03), обогатиха
акционерите си. Дружества, чиито продажби паднаха, напр.
круизи и авиолинии, направиха собствениците си по-бедни.

Защо пазарът не се срутва както в началото на 2020 след
като броят новозаразени расте рекордно? Ето една примерна
причинно-следствена хипотеза, която би превърнала вируса в
повторен проблем за борсата.

1. За да има повторно трайно обедняване, трябва да паднат
очакванията за продажбите на компаниите.

2. За да паднат продажбите, трябва да затворим икономиката.

3. Почти никой не иска да затворим икономиката. За да го
направим, трябва здравната система да е пред „счупване“,
но здравната система днес е значително по-подготвена
отколкото в началото на годината.

Докато повечето следят броя новозаразени, вероятно броят
хоспитализирани спрямо текущия леглови капацитет е по-
значимия фактор за пазара. Вижте колко лежат в болници в
САЩ поради COVID-19 на следващата страница.

Разберете повече
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Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник 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: DB, CovidTracking. Данни към 01.07.2020 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.
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Разберете повече

САЩ: брой хоспитализирани поради коронавирус

Източник: CovidTracking. Данни към 01.07.2020 г.

Преди кризата Америка е имала близо 800 хил. болнични легла,
от които 300 хил. свободни, според анализ на Deutsche Bank от
март 2020. Вероятно капацитетът се е увеличил от тогава. При
приблизително 35 хил. хоспитализирани, изглежда здравната
система към момента има достатъчно сили да се справи. На ден
постъпват около хиляда души. Разумният инвеститор вероятно
внимателно би следял развитието на тези числа. При риск за
болничната система, вероятно акциите представени в
„Асоциализация“, Карол анализи от 20-ти март, ще бъдат
лидери. При утихване на страха от коронавирус е възможно
акциите показани в „Социализация“, Карол анализи, стр. 5, от
27-ми май, да бъдат предпочитани. Не е препоръка за покупко-
продажба. Риск от загуба.
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Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник 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: FedEx. Nike. Данни към 01.07.2020 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.

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

Накъде отива бизнеса, според финансовите отчети на
секторните шампиони, които ви представихме в Карол анализи,
стр. 7. от 25-ти юни? Припомняме, че това са компании с голям и
растящ пазарен дял, разпознаваемо име и често
управлявани от кадърни мениджъри. Тъй като четенето на
счетоводни данни е трудоемко, много хора ги пропускат, което
понякога дава информационно предимство на инвеститора
въоръжен с време и търпение. Не е препоръка за покупко-
продажба. Риск от загуба.

• FedEx (FDX) – вторият по големина доставчик на пратки
по приход към 2019

• Значително по-висока печалба за акция (EPS) от
очакваното за последното тримесечие

• Приход от $17.4 млрд. за последното тримесечие спрямо
$17.8 млрд. за съответното тримесечие през 2019

• Управителите коментираха по време на конферентен
разговор с анализатори, че виждат голям растеж на
доставките по домовете и, че оборотът от бизнес-към-
бизнес доставки се възстановява.

• „FedEx е позициониран да спечели от отварянето на
икономиката,“ каза изпълнителният директор

• Nike (NKE) – най-големият производител на спортно
облекло

• Спад на продажбите поради все още затворени
магазини в Европа и Северна Америка

• 11% органичен растеж на оборота в Китай, тъй като
държавата е „по-напред“ със справянето с вируса

• Близо 80% растеж на online продажбите

• Възможно е предприятието да спечели от завръщането
на професионалния спорт

Разберете повече
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https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=tws
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=mt4
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf
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Яснота относно Фед „застраховка“

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 инвестиционен посредник 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: Federal Reserve. 7203 JP, VOW, DAI, AAPL, T, VZ, GE. Данни към 01.07.2020 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.

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

През март Федералният резерв обяви неограничено кризисно
финансиране към предприятия отговарящи на критерии, които
описахме в Карол анализи, стр. 2, от 18-ти юни. От 29-ти юни Фед
ще участва, при необходимост, и на първичния дългов пазар
като 1) единствен инвеститор в дадена емисия на
корпоративни дългови облигации и 2) инвеститор с дял до 25%
при синдикирани финансирания, т.е. когато група от кредитори
дава заем на юридическо лице. Иначе казано, дори ако няма кой
да финансира дадена фирма, Фед е готов да изкупи целия ѝ
дълг, инжектирайки свеж капитал директно в длъжника, за
разлика от (традиционните за Фед) покупки на вторичния пазар,
които предимно обогатяват кредитора (инвеститора в bond-a).

Централната банка също представи новосъзданения „Broad
Market Index“, спрямо който ще купува дългови облигации.
Ето компаниите с най-голям дял в него. Възможно е пазарът да
не е напълно осъзнал обхватността на спасителните мерки,
тъй като американски дружества на чужди компании са на челни
места. Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

Разберете повече

Емитент Акция 

символ

Дял в Broad 

Market Index

TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 7203 JP 1.74%

VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VOW 1.74%

DAIMLER FINANCE NA LLC DAI 1.72%

AT&T INC T 1.71%

APPLE INC AAPL 1.60%

VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.60%

GENERAL ELECTRIC CO GE 1.48%

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-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://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=tws
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=mt4
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm
https://www.newyorkfed.org/newsevents/news/markets/2020/20200629
https://www.newyorkfed.org/markets/secondary-market-corporate-credit-facility/secondary-market-corporate-credit-facility-broad-market-index
https://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf
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Яснота относно Фед „застраховка“

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 инвестиционен посредник 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: Fed. UNH, ABI, BMY, IBM, MET, WMT, ORCL, BP, CVS, GM, ABBV, MSFT, BWM, F, CMCA. Данни към 01.07.2020 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.

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

Разберете повечеЕмитент Акция 

символ

Дял в Broad 

Market Index

FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 1.34%

COMCAST CORP CMCSA 1.32%

BMW US CAPITAL LLC BMW 1.25%

MICROSOFT CORP MSFT 1.18%

ABBVIE INC ABBV 1.04%

GENERAL MOTORS FINL CO GM 1.01%

CVS HEALTH CORP CVS 0.98%

BP CAP MARKETS AMERICA BP 0.92%

ORACLE CORP ORCL 0.87%

WALMART INC WMT 0.78%

MET LIFE GLOB FUNDING I MET 0.74%

ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN ABI 0.72%

IBM CORP IBM 0.71%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0.65%

ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABI 0.64%

UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.62%

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-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://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=tws
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=mt4
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf
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Joe Biden президент?

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 инвестиционен посредник 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: OddsChecker. Данни към 30.06.2020 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.

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

Вероятността Joe Biden да спечели президентските избори
през ноември е около 60%, а за Donald Trump малко над 36%,
според букмейкърския сайт oddschecker към 30-ти юни.
Преднината на Biden сред залагащите вероятно се дължи на
размириците, за които писахме в Карол анализи, стр. 2 от 04.06.

Разберете повече

Biden или Trump? Пазарни вероятности.

Как пазарът вероятно би възприел Biden като президент в
краткосрочен план?

Biden публично каза, че ще премахне данъчните реформи на
Trump от 2017, т.е. ще вдигне корпоративния данък до 28%.
Анализаторите очакват S&P 500 да генерира $170 печалба за дял
(EPS) през 2021, според инвестиционната банка Goldman Sachs.
При качване на данъка от Biden печалбата пада до $150 за дял.
При текуща S&P 500 цена от $3,116 и очаквана печалба от
$170/дял, индексът се търгува за P/E от 18.3x. Ако предположим,
че това P/E е справедливо, то индексът (при Biden победа)
трябва да се търгува за $2,750 (18.3 x $150), т.е. 12% по-
евтино. Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

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-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://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=tws
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=mt4
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.oddschecker.com/us/insight/specials/politics/20200630-2020-us-presidential-election-odds-and-betting-trump-vs-biden
https://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf


ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 3-ти юли 2020 г. 

8

Защо си струва да се учим от най-

добрите?

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 инвестиционен посредник 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: TheRealDeal. CNBC. AdvisorsPerspectives. Данни към 01.07.2020 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.

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

През последните няколко седмици светът е „шокиран“ от
вероятната измама на немската компания Wirecard (WDI). От
платежнoто fintech предприятие липсват около EUR 2 млрд.,
според одитора им към 18-ти юни. Някои инвеститори обаче не
са толкова изненадани. Както писахме в Karoll анализи, стр. 9
от 1-ви май, хедж фондът The Children’s Investment Fund (TCI),
воден от основателя Chris Hohn, имаше значителна къса позиция
в акциите на Wirecard, т.е. „залог“, основан на обстоен анализ, че
дяловете ще се сринат поради счетоводни измами. Акцията
се обезцени с 96% от тогава. Ето какво мислят някои от най-
добрите инвеститори наскоро. Не е препоръка за покупко-
продажба. Риск от загуба.

• Steve Schwarzman – „голямо V-образно възстановяване през
следващите няколко месеца; ще отнеме доста време преди да
се върнем към нивата от 2019“

• Leon Cooperman – неопитни Robinhood инвеститори “правят
глупави неща; накрая ще плачат“

• Dawn Fitzpatrick, управителката на фонда на George Soros,
инвестира $1.7 млрд. в хедж фондове от март насам

• Началникът на пенсионния фонд Employees Retirement System
of Texas поради пазарната несигурност търси хедж
фондове с арбитражни стратегии като convertible bond
arbitrage и волатилност

• Jens Foehrenbach, управител в Man Group, един от най-
големите хедж фондове, търси талантливи инвеститори в
кредитния пазар, които да се възползват от настъпващите
банкрути

Разберете повече

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-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://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=tws
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=mt4
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf
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Тримесечно ребалансиране?

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 инвестиционен посредник 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: CNBC. YahooFinance. Данни към 29.06.2020 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.

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

Съотношението между пазарната стойност на акции и
дългови облигации, притежавани от пенсионните фондове е
в дисбланс поради острия възход на акциите от 20-ти март до
началото на юни, според някои анализатори. Големите
инвеститори вероятно трябва да продадат между $35 и $76
млрд. акции преди 1-ви юли, за да покажат, че са балансирани
в тримесечните си отчети към клиентите. Също така някои
инвеститори продават позиции с нереализирани загуби
(„window dressing”), за да не се налага да отговарят на трудни
клиентски въпроси по портфейлите си. S&P 500, Dow Jones и
Nasdaq паднаха със съответно 7%, 8% и 4% през последните
няколко дни. Възможно е тези движения да се дължат и на
горните фактори. Ето как се е представял S&P 500 около края
на тримесечие от 2000 до 2020 г. Когато S&P 500 е имал остър
спад в предходните 3 месеца, движенията в седмицата на
ребалансиране като че ли са необичайно големи. Когато е имал
възход, седмицата на ребаланс е по-малко волатилна. В
статистиката това се нарича „хетероскедастичност“. Виждаме, че
скорошните движения (червената точка по-долу) са аномално
отрицателни спрямо историческите тенденции. Минала
възвръщаемост не е надежден индикатор за бъдеща такава.

Разберете повече
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S&P 500 възвръщаемост в седмицата преди ребалансиране

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-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://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=tws
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=mt4
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.cnbc.com/2020/06/23/theres-a-wave-of-selling-estimated-to-be-in-the-billions-thats-about-to-hit-the-stock-market.html
https://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf
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Новозаразени спрямо изследвани

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 инвестиционен посредник 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: Worldometer. Данни към 01.07.2020 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.

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

Без ваксина или имунитет всяко разхлабване на мерките за
социална дистанция води до риск от новозаразяване както
споменахме в Карол Анализи, стр. 5 от 15-ти май. Има ли втора
вълна в САЩ? Ето данните към момента подредени по брутен
вътрешен продукт (БВП) – напр. California е щат №1, допринасящ
14.7% към държавния БВП към 2017. Растеж на новозаразените
на ден в California, Texas. Втора вълна във Florida, Ohio,
Washington и за Америка като цяло.

САЩ: разболявания на ден 1. California: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 02.07.2020 г.

2. Texas: разболявания на ден 3. New York: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 02.07.2020 г.

Разберете повече

Растеж на заразани в
САЩ и като процент от
изследвани (синята
крива вдясно), според
данни на Johns Hopkins
Univeristy. Част от
скока вероятно се
дължи на
увеличението на
тестове.

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-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://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=tws
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=mt4
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf
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Новозаразени спрямо изследвани

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 инвестиционен посредник 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: Worldometer, VisualCapitalist.com. Данни към 12.06.2020 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.

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

6. Pennsylvania: разболявания 7. Ohio: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 02.07.2020 г.

8. New Jersey: разболявания Massachusetts: разболявания

Източник: Worldometer. Данни към 02.07.2020 г.

Washington: разболявания

Източник: Worldometer. Данни към 02.07.2020 г.

Разберете повече4. Florida: разболявания на ден 5. Illinois: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 02.07.2020 г.

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-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://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=tws
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=mt4
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf
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Кой прави пари от спорт?

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 инвестиционен посредник 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: TalkSport.com. NBA.com. Wikipedia. DKNG, GAN. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 10.06.2020 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.

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

Спортът се завръща с разхлабването на противоепидемичните
мерки. Първите мачове от английската висша лига по футбол
се очакват на 17-ти юни. Възможно е Шампионската лига на
УЕФА да се възобнови на 8-ми август, според медиите.
Националната баскетболна асоциация (NBA) планува
завръщане към сезона на 31-ви юли. Ето примерни компании в
сектора. Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

• DraftKings (DKNG) – online залози върху fantasy sports, в
които потребителите съставят виртуални отбори от
реални играчи. Резултатът на „отборите“ зависи от
реалното статистическо представяне на играчите

• Към 04.2016 повечето щати считат fantasy sports за игра
на умение, а не хазарт, което дава правни облекчения

• GAN (GAN) – Software-as-a-Service за back office
операциите на online казина

• През 2018 Върховният съд отмени федерален закон,
позволявайки на отделните щати сами да избират дали
да позволят спортни залагания

• От тогава GAN
навлезе в щатите
New Jersey,
Pennsylvania, Indiana

• Над 30% от online
хазартния оборот в
САЩ е преминал
през тяхната
платформа през
2019

• Компанията е
позиционирана
като „гръбнака“ на
online gambling →

Разберете повече

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-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://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=tws
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=mt4
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf


• Flutter Entertainment (FLTR.L) – собственик на online
казината Paddy Power, Betfair, Pokerstars

• 13 млн. клиента по целия свят

• 10% годишен растеж на online хазарта от 2014 до 2019,
но все още само 12% дял от общия хазартен оборот

• Всеки 1% увеличение на дяла представлява GBP 3
млрд., които Flutter Entertainment се стреми да спечели

• William Hill (WMH.L) – дигитален хазарт

• 24% пазарен дял в САЩ

• 35% годишен растеж на американския оборот от 2012

• Bet-at-Home (ACX.DE) – немско online казино

• Над 411,000 събития за залагане от 83 спорта през 2018

• Над EUR 3 млрд. хазартен оборот през 2019
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Кой прави пари от спорт?

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 инвестиционен посредник 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: Wikipedia. FLTR, WMH, ACX. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 10.06.2020 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.

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

Разберете повече
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https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
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https://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf
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Още Фед „застраховка“

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 инвестиционен посредник 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: BLK. Index Fund Advisors. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 16.06.2020 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.

Ето някои компании, за които мерките на Фед, които описахме
в Карол анализи, стр. 2 от 18.06, вероятно са особено важни.
Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

• BlackRock (BLK) – инвестиционен мениджър със $7.43
трлн. активи (над 100 пъти БВП на България) към 2019

• Собственик на световния ETF лидер iShares. Над $180
млрд. привлечени клиентски активи само за 2019

• Собственик на software-a за риск мениджмънт Aladdin

• Генерират висока и стабилна оперативна печалба
(adjusted operating margin) от над 40% от 2015 до 2019

• Ще управляват портфейла на Фед (клиент с
теоретично неограничени пари) в началото

• Някои големи професионални инвеститори не се
възползваха от ниските цени на качествени активи
през последните няколко месеца. Ако резултатът им за
поредна година е под този на индекс като S&P 500, то все
повече инвеститори вероятно ще избeрат пасивно
инвестиране чрез ETF-и (сред които iShares) поради
исторически по-високата възвръщаемост и в пъти по-
ниските такси

• Възможно е акцията да се подцени краткосрочно тъй
като PNC Financial, които притежават 22% от BlackRock
обявиха, че ще продадат дяла си

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

Пасивното инвестиране исторически бие близо 90% от експертите, според

анализ на Index Fund Advisors

Разберете повече
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Още Фед „застраховка“

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 инвестиционен посредник 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: S&P. Moody’s. Данни към 16.06.2020 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.

• Fluor (FLR) – инженерни услуги предимно в енергийни
и индустриални сектори

• „Паднал ангел“ – Ba1 рейтинг (понижен от Baa3 на
24.03) от Moody’s, BBB- рейтинг от S&P

• Hillenbrand (HIL) – производител на индустриални
помпи, погребални ковчези, машини в сектор
пластмаса, метални калъпи

• „Паднал ангел“ – Ba1 рейтинг (понижен от Baa3 на
08.04) от Moody’s, BB+ рейтинг (понижен от BBB- на
09.04) от S&P

• Apache (APA) – откривател на суров петрол

• „Паднал ангел“ – Ba1 рейтинг (понижен от Baa3 на
18.05) от Moody’s, BB+ рейтинг (понижен от BBB на 25.03)
от S&P

• Minority Empowerment ETF (NACP) – американски
компании със справедливи расови и етнически
принципи целящи успеха на малцинствата в САЩ

• Women’s Empowerment ETF (WOMN) – американски
компании с принципи целящи възхода на жените и
равноправие между половете

• Military Times Best Employers ETF (VETS) – компании,
които подкрепят военните ветерани и семействата им

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

Разберете повече
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Нов лаптоп за ускорена дигитализация

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

На 30.04.2020 г. изпълнителният директор на Microsoft (MSFT)
каза, „за два месеца видяхме 2-годишна дигитална
трансформация“, особено в „remote teamwork, learning, cloud
infrastructure, security”. За пълноценно участие в новата
икономика трябва надежден компютър. Ето една примерна
марка предпочитана от някои потребители. Не е препоръка за
покупко-продажба. Риск от загуба.

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник 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: MSFT. Lenovo. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 19.05.2020 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.

• Lenovo (992 HK) – най-големият производител на
компютри за лични нужди (PCs) по пазарен дял (24.4%
към 30.09.2019).

• Предприятието генерира 30% възвръщаемост върху
инвестирания капитал (ROIC) за фискалната 2019, 19%
за 2018, 29% за 2017.1

• Има отрицатален нетен дълг (дълг – кеш), т.е. повече
кеш отколкото дълг към 31.12.2019.

• Акцията вероятно не изглежда скъпа. Анализаторите
очакват $0.06 EPS (печалба за акция) за 2021 г. според
този източник. При текуща цена на акция от HKD 4.33
($0.56), множителят Price-to-Earnings е 9.3x. За грубо
сравнение, хонгконгският Hang Seng Index e с близо 10x
P/E, а S&P 500 се търгува за над 20x към 19.05.

• Пазарът като че ли подценява продуктите на Lenovo
насред пандемията и очаква спад на продажбите от над
$51 млрд. през 2019 до под $50 млрд. през 2020 според
този източник. Ще има ли изненада?

1Възвръщаемост върху инвестирания капитал (ROIC) e сметнато като Adjusted EBIT / (Tangible Assets +
Working Capital) = Adjusted EBIT / (Property, Plant & Equipment + Inventories + Receivables – Payables)

Надеждни ли са лаптопите им?

Американски астронавт в
Международната космическа
станция заобиколен от Lenovo
компютри.

Източник: Gizmodo Australia. Данни към 19.05.2020 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

Разберете повече
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Анимационните герои или пандемията 

– кой е по-траен?

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

Хората, особено децата, имат нужда от модели за подражание.
Качествата инициативност, храброст, лоялност,
съобразителност, почтеност и екипна работа са важни за
обществото в „нормални“ времена и крайно необходими по
време на криза. Ето предприятието, което притежава едни от
най-разпознаваемите модели за подражание в света. Не е
препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник 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: Disney. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 19.05.2020 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.

• Disney (DIS) – собственик на героите на Marvel (Iron Man,
Spider Man, Captain America, Hulk и др. Avengers),
Lucasfilm (Star Wars персонажи като Darth Vader и Luke
Skywalker и др.) и класики като Снежанка, Мечо Пух,
Аладин, Mickey Mouse и много други.

• Компанията също притежава спортния канал ESPN и
канала National Geographic

• Към 09.2019 Disney има приблизително 1,000 игрални и
100 анимационни филма, много от които са обичани от
малки и големи

• Над 1/3 от прихода на предприятието идва от медийните
активи описани по-горе

• Увеселителните паркове Disneyland и др. също
допринасят над 1/3 от продажбите на Disney

• Акцията падна насред пандемията вероятно поради
липсата на хора в парковете им. При завръщане към
нормалността е възможно приходът от Disneyland да се
възстанови.

Закачлива сатира на
активите на Disney от
авторите на South Park
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Запознанства в дигиталния свят

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 инвестиционен посредник 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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Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на инвестиционен посредник 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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