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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: Oddschecker. FT. Google. FB. Данни към 16.09.2020 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

Американците гласуват за президент след по-малко от два
месеца на 3-ти ноември. Biden води Trump с 58% вероятност
да спечели, според букмейкърските коефициенти.
Проучвания сред извадки от електората също поставят
демократа начело. През последните три месеца обаче Google
search-овете [vote Trump+Trump win] са значително над [vote
Biden+Biden win]. Trump изглежда много по-активен от Biden
в социалните мрежи. YouTube: Biden 185 хил. абоната, Trump
над 1 млн. Twitter: 86 млн. спрямо 9 млн. последователя в полза
на настоящия президент. Facebook: 31 млн. следват Trump, 3
млн. Biden. Напомняме, че 2020 е третия опит на Biden да стане
президент след два неуспешни през 1984 и 1988-ма. Макар че
изборният резултат е непредвидим, важно е да анализираме
предварително кои сектори вероятно биха били приоритет за
новия (или стария нов) президент.

Разберете повече

Изборни нагласи от букмейкъри и проучвания

Източник: Oddschecker. FT. Данни към 16.09.2020 г.

Google search тенденции на ключови търсения сред щатски потребители

Източник: Google Trends. Данни към 16.09.2020 г.
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Ето ключови цитати от Biden както секторите и компаниите, за
които вероятно се отнасят. Не е препоръка за покупко-продажба.
Риск от загуба.

Завишени разходи?

• „Ще се съсредоточа върху работещите семейства от средната
класа, а не върху заможните инвеститори – те нямат нужда от
мен. Трябва да възнаграждаваме [работещите],“ каза Biden.
Възможно е да поиска увеличение на федералната
минимална заплата до $15/час от текущата $7.25/час.
Вероятно Biden не назовава конкретното увеличение, за да не
развали отношенията си с работодателите, които плащат за
кампанията му. За разлика от милиардера Trump, Biden като че
ли е по-зависим от външна финансова подкрепа за
предизборния маркетинг. По-висока минимална заплата би
увеличила разходите на дружества, чиито персонал е с
подобно възнаграждение, напр. веригата магазини Target
(TGT), ресторантите за бързо хранене McDonald’s (MCD),
магазините Walmart (WMT), Macy’s (M), Starbucks (SBUX) и
собственика на KFC Yum!Brands (YUM).

По-малко печалба оставаща за акционера?

• „Време е корпоративна Aмерика да плати справедлив дял от
данъци,“ според Biden. Ще премахне данъчните реформи на
Trump от 2017, т.е. ще вдигне корпоративния данък до 28%
от текущите 21%. Печалбата след платен данък (after tax
profit) на компаниите от S&P 500 би намаляла с около 12%,
както споменахме в Карол анализи, стр.7 от 3-ти юли.
Възможно е акциите, които се изстреляха най-силно нагоре при
обявеното данъчно намаление на Trump да се сгромолясат
при противоположна данъчна политика от Biden.
Потенциално губещи биха били магазина за складови
продукти Container Store (TCS), пивоварната Boston Beer
(SAM), магазинa Nordstrom (JWN) и водните увеселителни
паркове SeaWorld (SEAS), според Goldman Sachs.

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.huffpost.com/entry/the-10-companies-that-pay-americans-the-least_n_55e9aa0de4b093be51bb378c?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACyO5QllEEOnTnFtcdOva6XNjkYJCmZezxINIlCGvOngpSilPntUZRxwrHQOJbLqcRHqYkPDL3Rnm-OGyl5YNsxxvcz5QS4lzTbVuxFVRcUZmbgTVoQCaIqpZQoV8xeKeYGg_7W-yKUfSqo5v8FpjfwNAQzVb_Qyn7Mwe7sWe5LD
https://finance.yahoo.com/news/joe-bidens-tax-policy-puts-these-16-consumer-company-stocks-at-risk-goldman-sachs-170711803.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


ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 2-ри октомври 2020 г. 

3

Акции за потенциален Biden мандат?

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: Biden. Yahoo Finance. Данни към 16.09.2020 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

Закани към конкретни компании?

• „Дните, в които Amazon не плаща никакъв корпоративен
данък, ще свършат,“ каза Biden. Ясно отношение към най-
големия online магазин, който често е попадал под критиките
и на текущия президент.

Инфраструктурни инвестиции?

• „Правителството ще похарчи $400 млрд. за купуването на
американски стоки и материали за модернизация на
инфраструктурата ни,“ обеща Biden. Потенциални
бенефициенти вероятно са най-големия производител на
цимент и строителни материали в страната Vulcan Materials
(VMC) и Martin Marietta (MLM) – също строителни
материали.

Таван на цените на лекарства?

• „Да намалим разходите по лекарствата с рецепта и да
намерим начин да ги финансираме държавно,“ според Biden.
Налагането на таван на лекарствените цени вероятно би
наранило фармецевтични компании като Pfizer (PFE) и
Merck (MRK).

Енергийна ефективност?

• „Ще конвертираме правителствените автомобили в
електромобили, построени в САЩ. Америка, не Китай,
трябва да е лидерът в производството на ‘чисти‘ превозни
средства. Ще построим 500 хил. станции за
електрозареждане.“ Компании като Tesla (TSLA) вероятно ще
извлекат полза от такава политика.

• „Ще дадем отстъпки и изгодно финансиране за обновяване на
енергийно неефективните уреди и прозорци в дома на
потребителя,“ казва Biden.

Разберете повече
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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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