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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. Moody’s. S&P. AAL. BK. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 24.05.2020 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.

През март Федералният резерв обяви неограничено кризисно
финансиране към някои предприятия чрез:

• Primary Market Corporate Credit Facility – компании с
Investment Grade кредитен рейтинг (S&P от AAA до BBB−;
Moody’s от Aaa до Baa3) могат да получат 4-годишно мостово
финансиране без плащане на лихви и главница за първите 6
месеца. Целта е фирмите да плащат на работниците и
снабдителите си по време на коронавирус кризата.

• Secondary Market Corporate Credit Facility – Фед ще купува
на вторичния пазар дългови облигации на американски
компании с Investment Grade кредитен рейтинг и ETF-и
търгувани в САЩ върху Investment Grade дългови
облигации.

Компании отговарящи на Фед критериите изглеждат
частично „застраховани“ от централната банка. Ето няколко
предприятия, които вероятно отговарят на критериите към 24.05.
Рейтинговите агенции S&P и Moody’s могат да променят
рейтингите си по всяко време. Не е препоръка за покупко-
продажба. Риск от загуба.

• American Airlines (AAL) – авиолиния с близо 7,000
полета на ден към 365 дестинации в 61 държави към
2019. 215 млн. пътника за същата година

• Кредитен рейтинг: Ba3 (On Watch-Possible Downgrade)
от Moody’s

• Bank of New York Mellon (BK) – банка генерирала $3
млрд. от лихви и близо $9 млрд. от такси свързани с
управление на активи през 2019

• Кредитен рейтинг: AA- (stable) от S&P и Аа2 от
Moody’s
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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. Moody’s. S&P. GE, DDS, DAL, COF, CCL. Данни към 24.05.2020 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.

• Carnival (CCL) – най-големият круизен оператор,
обслужващ близо 45% от пасажерите в света

• 104 круизни кораба, близо 13 хил. пасажера през 2019

• Кредитен рейтинг: BBB- (Watch Negative) от S&P

• Capital One (COF) – банка със следните сегменти:
кредитни карти, потребителско и бизнес банкиране

• Кредитен рейтинг: BBB (Watch Negative) от S&P, Baa1
(Outlook Negative) от Moody’s

• Delta Airlines (DAL) – авиолиния с над 1,000 самолета

• Повече от 5,000 полета на ден до над 300 дестинации,
200 млн. пътника към 2019

• Кредитен рейтинг: Baa3 (On Watch-Possible
Downgrade) от Moody’s

• Dillard’s (DDS) – собственик на магазини за следните
продукти: дамски дрехи (22% от продажбите през 2019),
дамско белъо (15%), козметика (14%), мъжки дрехи
(18%), обувки (15%), мебели (4%)

• Кредитен рейтинг: Baa3 от Moody’s

• General Electric (GE) – производител на газови и парни
турбини, генератори, вятърни мелници, самолетни
двигатели, апаратура в областта на здравеопазването

• Кредитен рейтинг: BBB+ (Watch Negative) от S&P, Baa1
от Moody’
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Източник: CCL. Данни към 24.05.2020 г.
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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. Moody’s. S&P. JEF. OVV. KSS. EPD. Данни към 24.05.2020 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.

• Enterprise Products (EPD) – транспорт и складиране
предимно на втечнен природен газ

• Над 80 хил. км. тръби, складове за втечнен природен
газ, суров петрол с капацитет 260 млн. барела към
2019

• Кредитен рейтинг: BBB+ от S&P

• Jefferies (JEF) – инвестиционна банка с близо 5,000
служителя, възвърнала над $2.4 млрд. към
акционерите под формата на дивиденти и обратно
изкупуване на акции през последните 2 години към 2019

• Кредитен рейтинг: BBB от S&P, Baa3 от Moody’s

• Kohl’s (KSS) – собственик на 1,159 мола предлагащи
дрехи и аксесоари за жени, мъже и деца към 2019

• Кредитен рейтинг: BBB- (Watch Negative) от S&P, Baa2
от Moody’s

• Ovintiv (OVV) – проучания и сондаж за петрол и
втечнен природен газ

• Кредитен рейтинг: BBB- (Watch Negative) от S&P, Ba1
от Moody’s
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Източник: AMEInfo. Getty. Данни към

24.05.2020 г.
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Представихме някои 
компании, вероятни
победители от
социално 
дистанциране 
(асоциализация) на 
20.03. Примерен 
портфейл от акциите им 
щеше да е възвърнал 
средно над 30%, 
надминавайки S&P500
към  23.05. Минала 
симулирана 
възвръщаемост не е 
надежден индикатор за 
бъдещето. 

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: LYV. celebrityaccess.com Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 23.05.2020 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.

Източник: Карол Анализи. Yahoo Finance. Данни към 23.05.2020 г.

Кои бизнеси имат най-голям интерес от завръщане към
струпване на хора (социализация)? Ето някои примерни
предприятия, които разчитат на физически обем от клиенти.
Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

• Live Nation (LYV) – най-големият промотър на
концерти на живо, организирал над 40,000 събития за
над 5,000 изпълнителя и 98 млн. фенове през 2019

• Компанията притежава правото на ползване върху 273
обекта за масови събития

• Държи сайта за билети www.ticketmaster.com. Над 485
млн. билета продадени през 2019

• На 20-ти май успешно набраха дългово финансиране
от $1.2 млрд. (първоначално $800 млн., но увеличено
поради „огромно търсене”, според компанията)

• “Финансирането ни позволява да издържим във всеки
сценарии до [средата на] 2021”, сподели
изпълнителният директор

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 повечеДата на 

представяне

Символ Акция 

движение от 

представяне

S&P 500 

движение от 

представяне

Акция - 

S&P 500

3/20/2020 AMZN 32% 28% 4%

3/20/2020 ZM 31% 28% 3%

3/20/2020 NFLX 29% 28% 1%

3/20/2020 MSFT 34% 28% 5%

3/20/2020 GOOGL 32% 28% 4%

3/20/2020 FB 57% 28% 28%

3/20/2020 UBER 63% 28% 35%

3/20/2020 IBKR 2% 28% -26%

3/20/2020 CLX 13% 28% -16%

3/20/2020 AOBC 34% 28% 6%

3/20/2020 AAPL 39% 28% 11%

3/20/2020 CPB 8% 28% -21%

3/20/2020 DIS 37% 28% 9%

Средно 32% 28% 3%

Шампиони на асоциализация
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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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Социализация – „новият“ стар тренд

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: YELP. BKNG. WYNN, PK, WWE. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 23.05.2020 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.

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• Yelp (YELP) – социална платформа за оценки (reviews)
на ресторанти с общо над 200 млн. reviews към 2019

• Предпочитаният начин за намиране на подходящ
ресторант от някои потребители

• Генерира приходи предимно от реклама

• Booking (BKNG) – online туристическа агенция
предлагаща 2.6 млн. имота, от които 460 хил. хотела, в
над 230 държави и територии към 2019

• Собственик на booking.com, kayak.com, priceline.com и
OpenTable

• Wynn Resorts (WYNN) – оператор на казина и хотели,
притежаващ 72% от Wynn Macau и 100% от Wynn Las
Vegas

• Wynn Las Vegas: казино с 18 хил. кв. м. площ, 232 игри
на маса, 1,756 слот машини, близо 5,000 хотелски
стаи към 2019

• Park Hotels & Resorts REIT (PK) – хазаинът, собственик
на хотели Hilton и други; активи към 2019:

• Hilton: 22,042 стаи

• Waldorf Astoria Hotels & Resorts: 813 стаи

• World Wrestling Entertainment (WWE) – спортно
развлечение, добре познато у нас като „кеча“

• Генерира 77% от прихода си от реклами, абонаменти и
такси за ползване на съдържанието им през 2019

• 13% от прихода идва предимно от продажби на билети
за събитията им на живо
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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
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/investirane-v-akcii-za-nachinaesthi-kurs
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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. Moody’s. S&P. AAL. BK. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 24.05.2020 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.

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

Акции фасове (cigar butts)?

Младият Warren Buffett натрупва част от богатството си чрез
инвестиране в дълбоко подценени компании. Buffett
закачливо ги нарича улични „фасове“ – подритвани от пазара,
не изглеждат добре, но пък дават безплатна „дръпка“. Цената
на акцията спрямо нетните текущи активи (текущи активи –
всички пасиви) е един примерен параметър за такива компании.
Идеята е да се купуват предприятия за под или около
ликвидационна им стойност. Ето няколко отправни точки за
по-задълбочен анализ. Не е препоръка за покупко-продажба.
Риск от загуба.

• Century Communities (CCS) – строител на къщи в САЩ

• Нетни текущи активи за акция (НТАА) от $30.111 спрямо
$29.22 цена на акция (3% под НТАА)

• Tutor Perini (TPC) – снабдител на строителни
работници в Америка

• НТАА от $9.39 спрямо $9.56 цена на акция (2% над
НТАА)

• Willis Lease (WLFC) – лизинг на самолетни двигатели
и инженерни услуги за самолети

• НТАА от $27.282 спрямо $17.67 цена на акция (35% под
НТАА)

1 НТАА e сметнато като (Cash and cash equivalents + Cash held in escrow + Accounts receivable + Inventories +
Mortgage loans held for sale + Prepaid expenses and other assets – Total Liabilities) / Diluted shares outstanding

2 НТАА e сметнато като (Cash and cash equivalents + Restricted cash + Net Equipment held for operating lease
+ Maintenance rights + Equipment held for sale + Receivables + Spare parts inventory – Total Liabilities) / Diluted
shares outstanding
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https://www.youtube.com/user/KarollBroker
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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
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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/investirane-v-akcii-za-nachinaesthi-kurs


ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 27-ми май 2020 г. 

8

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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https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://www.karollbroker.bg/bg/investirane-v-akcii-za-nachinaesthi-kurs


ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 27-ми май 2020 г. 

9

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

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

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/investirane-v-akcii-za-nachinaesthi-kurs
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Отслабване след карантинен калориен 

излишък

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 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. 

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.

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

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/investirane-v-akcii-za-nachinaesthi-kurs
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Красота на изгодна цена?

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 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. 

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.

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

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
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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
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https://www.karollbroker.bg/bg/investirane-v-akcii-za-nachinaesthi-kurs
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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.

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

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/investirane-v-akcii-za-nachinaesthi-kurs
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Колко още коронавирус остава?

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 23.05.2020 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 24.05.2020 г.

Източник: jordanmclain.com. Данни към 12.05.2020 г.

Източник: Twitter. Данни към 29.04.2020 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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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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