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загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 
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Кликнете, за да научите:
Източник: Gnanasekar. Indianweb2.com. Данни към 16.04.2020 г.

8) Aсоциализация = ускорена дигитализация
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Вероятно ще има остро разделение между секторите,
увеличили прихода си по време на карантината и тези, които
са изгубили бизнес в отчетите на компаниите за първото
тримесечие, които започнаха във вторник. Акциите на някои
предприятия „победители“ се изстреляха нагоре, а
„загубилите“ се покачиха с по-малко. Въпросът за първата
група е дали цените им не отразиха твърде бързо прекален
оптимизъм, който може да се пукне при разхлабване на
коронавирус мерките. За вторите е важно дали пазарът ще
прости загубеното тримесечие поради извънредните
обстоятелства и ще погледне напред във времето отвъд
карантината. Някои резултати досега:

• JP Morgan (JPM), най-голямата американска банка по
приход, каза, че “основните [изключвайки вируса]
резултати са екстремно добри“, но в очакване на
рецесия са повишили провизиите си за кредитни
загуби. Акцията -3% при S&P +3% за деня.

• Johnson & Johnson (JNJ), производителят на битова
химия и медицински продукти, каза, че може да
произведе потенциална ваксина в масови количества
през април 2021. Акцията +5% при S&P +3% за деня.
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Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на финансова група Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 
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Източник: CNBC. Trader Workstation. Данни към 14.04.2020 г.

Възвръщаемост

от дъно до връх

Сектор Символ от 23.03.2020 от 20.02.2020

Industrials XLI 31.3% -38.8%

Utilities XLU 27.8% -16.4%

Energy XLE 27.2% -13.7%

Financials XLF 27.0% -14.2%

Technology XLK 26.4% -16.5%

Communication XLC 25.1% -16.3%

Cons Discretionary XLY 24.5% -6.2%

S&P 500 SPY 20.9% -27.6%

Real Estate XLRE 20.7% -7.2%

Materials XLB 19.8% -16.8%

Health Care XLV 19.0% -16.2%

Cons Staples XLP 18.8% -25.6%

Къде са секторите спрямо дъното към момента и върха?
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Put опциите са един начин да се защитим от временно падащ
пазар, както описахме в Карол анализи от 2-ри април, стр. 4.
Инвеститорът преценява кога и под каква цена ще падне
пазара и избира опцията със съответните strike цена (под
която би бил „на зелено“) и дата (expiry), до когато очаква
пазара да се срине. Този подход е разумен при държане на
опцията непосредствено до expiry. Ако инвеститорът смята да
продаде опцията (за да реализира печалба или ограничи
загуба) преди expiry, тогава очакваната волатилност (implied
volatility или IV) внедрена в покупната цена на опцията е
изключително важна. Обикновено е рационално да се купуват
опции със сравнително ниска IV. Покачващо IV прави
опциите по-ценни, понижаващо IV ги обезценява.
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Източник: Trader Workstation. Данни към 15.04.2020 г.

Поевтиняване (по
отношение на IV)
на майските SPY
опции със strike
най-близо до
цената на SPY (at-
the-money) от
средата на март

Източник: Trader Workstation. Данни към 15.04.2020 г.

По-скъпи (по
отношение на IV)
са майските SPY
опции със strike
по-далече от
цената на SPY
(out-of-the-money)
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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.

Хедж фонд мениджърът Бил Акман превърна $27 млн. в $2.6 млрд.
миналия месец, но публично търгуваният му в Европа фонд Pershing
Square (PSH) е подценен с 36.1% спрямо нетната стойността на
активите му към 14-ти април, според изчисленията на компанията:

• Нетна стойност на активи, състоящи се предимно от малък на брой
компании с високоликвидни акции = $30.21 на акция на 14.04

• Пазарна цена на PSH акция, търгувана на Euronext = $19.30 или
$10.91 „промоция“ за акция спрямо нетната стойност на активите

В годишния финансов отчет от 6-ти април Акман пише, че
„подценяването изглежда като аномалия“ и, че „най-добрият начин
да се премахне е чрез генериране на инвестиционни печалби“ на
каквито той частично се радва в началото на 2020. Обратното му
изкупуване на $300 млн. PSH акции през 2019 показва, че хедж фонд
мениджърът обезпечава думата си не само с репутацията, но и с
парите си. Казано иначе, обратното изкупуване му позволява косвено
да притежава повече дялове в компаниите, които харесва, но на по-
изгодни с над 1/3 цени.

Потенциална причина за подценката е инвеститорската база на
Акман. Приблизително 56% от съдружниците му (инвеститори) в хедж
фонда са от САЩ, но на PSH (публично търгуваната „версия“ на фонда
в Европа) е забранено по закон да маркетира на американци, въпреки
че те могат да го купуват на европейската борса. Друга причина за
подценката вероятно са таксите на фонда, но те не са толкова големи,
за да обяснат аномалията.

Някои инвеститори целят арбитражна печалба (теоретично неутрална
към движенията на пазара) чрез покупка на PSH и къси позиции в
акциите, които PSH косвено притежава, някои от които ви показваме по-
долу:

• Starbucks

• Agilent Technologies

• Chipotle Mexican Grill

Източник: Pershing Square. Данни към 16.04.2020 г.
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Източник: Markets Insider. Данни към 14.04.2020 г. 

Warren Buffett

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

• 20.3% годишна възвръщаемост от Berkshire Hathaway от 1964 насам

• Продава малка част от акциите си в авиокомпаниите Delta (DAL) и
Southwest (LUV). След продажбата притежава под 10% от
предприятията, с което избягва определни регулаторни изисквания

• Продава нищожна част ($30 млн.) от Bank of New York Mellon (BNY)
Източник: Motley Fool. Berkshire Hathaway. Данни към 14.04.2020 г. 

Carl Icahn

• $12.8 млрд. лично състояние, натрупано предимно от инвестиране

• 31% възвръщаемост на година от 1968 насам

• Купува Tenneco (TEN), производител на авточасти

Източник: Billionaire’s Portfolio. Данни към 14.04.2020 г. 

Източник: CNBC. Данни към 14.04.2020 г. 
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Какво правят големите пари наскоро?

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Екип на Карол

Международни пазари

Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 

1164, България 

+359 2 400 8 244

+359 2 400 8 243

+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на финансова група Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с
бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

Steven Cohen

• $13.6 млрд. лично състояние, натрупано предимно от търгуване

• 30% годишна възвръщаемост в предишния му фонд SAC за повече
от 20 години от 1992

• Казва, че „пазарът не се връща [от дъно] в права линия, след
земетресение има трусове“

• Вижда „достатъчно възможности за генериране на печалба“, но
„не иска да се вземат неоправдани рискове“

• Купува Calithera Bio (CALA), която се бори срещу рак и Syros
Pharmaceuticals (SYRS), която проучва човешки гени

Източник: CNBC. MarketWatch. Nasdaq. Данни към 14.04.2020 г. 

Източник: Fortune. Данни към 14.04.2020 г. 

Chris Hohn

• $5 млрд. лично състояние,
натрупано предимно от
инвестиране

• 18% годишна възвръщаемост
от 2004 насам

• Казва, че акциите са евтини и
инвестира в падналния пазар,
според анонимен източник,
говорил с Institutional Investor

Източник: Institutional Investor. Yahoo Finance. Данни към 14.04.2020 г. Източник: Business Insider. Данни към 14.04.2020 г. 
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Какво правят големите пари наскоро?

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Екип на Карол

Международни пазари

Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 

1164, България 

+359 2 400 8 244

+359 2 400 8 243

+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на финансова група Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с
бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

Chase Coleman

• $4.5 млрд. лично състояние,
натрупано предимно от инвестиране

• Близо 30% годишна възвръщаемост
от фонда му Tiger Global

• Казва, че SARS епидемията през
2003 е „създала невероятни
обстоятелства за бъдеща
инвестиционна печалба“

Източник: Forbes. ValueWalk. Insider Monkey. Данни към 14.04.2020 г. 

Gabe Plotkin

• Един от най-добрите трейдъри
на Steven Cohen

• Над 40% годишна
възвръщаемост, отваря собствен
фонд през 2014

• Купува Lbrands (LB), които
притежават 45% от Victoria’s
Secret

Източник: Bloomberg. Данни към 14.04.2020 г. 

Източник: The Economic Times. Данни към 14.04.2020 г. 

Източник: Yahoo Finance. Данни към 14.04.2020 г. 

Leon Cooperman

• $3.2 млрд. лично състояние,
натрупано предимно от
инвестиране

• Казва “пазарът на акции
изпреварва икономиката и няма
да видим нови [печалби] скоро“

• „Ще отнеме време да решим
проблема с вируса“

Източник: CNBC. Данни към 14.04.2020 г. Източник: CNBC. Данни към 14.04.2020 г. 
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Чии продукти са подходящи за масово 

откриване на заболели? Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Екип на Карол

Международни пазари

Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 

1164, България 

+359 2 400 8 244

+359 2 400 8 243

+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

Главният доктор на САЩ (Surgeon General) Джероум Адамс каза
на американците да се подготвят за трагедия напомняща
терора на 11-ти септември 2001 г. В следващите години светът
изгради защитни процеси срещу тероризъм – напр. обстойни
проверки по летищата и масово събиране на лични данни и
кореспонденции. За да се ограничи нова зараза е възможно,
успоредно със затишието на коронавирус, да се наложат
подобни мерки. Ето примерна компания, която би могла да
участва в този процес. Не е препоръка за покупко-продажба.
Риск от загуба.

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на финансова група Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 

Източник: FLIR. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 08.04.2020 г.

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с
бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

• Flir Systems (FLIR) – най-големият производител на
термокамери. Възможно е термокамерата да стане
поне толкова разпространена, колкото
металдетекторите и багаж скенерите на летищата.
Целта би била да се обърне внимание на пасажери с
температура преди да разнесат потенциален вирус по
целия свят. Предприятието наскоро обяви, че ще
приоритизира производството си за борба с
разпространението на вируса. Акцията -41% от 20.02.

Източник: FLIR. Katu.com. Данни към 08.04.2020 г.

Източник: CNBC. Данни към 08.04.2020 г.
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Пътуване след извънредно положение?

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Екип на Карол

Международни пазари

Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 

1164, България 

+359 2 400 8 244

+359 2 400 8 243

+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на финансова група Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 

Източник: Ryanair, Wizz Air, EasyJet. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 08.04.2020 г.

Приключи карантината в Ухан, провинцията Хубей, и редица
граждани избраха отново да летят в рамките на Китай. Ако
същото стане в Европа, европейците вероятно също биха
желали да летят краткосрочно в пределите на Стария
континент.

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с
бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

Пилотът на първия полет MU2527 на China Eastern Аirlines вчера

Източник: CNBC, Cheng Ming, Xinhua News Agency, Getty Images. Данни към 08.04.2020 г.

Основните нискотарифни авиокомпании Ryanair (RYAAY), Wizz
Air (WIZZ) и easyJet (EZJ) теоретично биха се възползвали и
от ниската цена на гориво, която е обвързана с цената на
суровия петрол, въпреки че краткосрочно вероятно са хеджирани
и няма да получат моментално увеличение на маржа от по-нисък
разход. От 20-ти февруари, акциите на Ryanair са поевтинели с
38%, на Wizz Air с 42%, easyJet с 57%.
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Колко още коронавирус остава?

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Екип на Карол

Международни пазари

Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 

1164, България 

+359 2 400 8 244

+359 2 400 8 243

+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

Вчера Доналд Тръмп каза, че „според данните САЩ са
преминали през пика на новозаразени от вируса” като се
надява прогреса във „войната срещу невидимия враг“ да
продължи. Днес Тръмп ще обсъди стъпките за поетапно
отваряна на отделните щати.

Китай: разболявания на ден Южна Корея: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 16.04.2020 г.

САЩ са около пика на заразата. Подобрение в Италия,
Испания и Германия от много тревожни нива по отношение на
новозаболели дневно. Привидно 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 16.04.2020 г.

Източник: jordanmclain.com. Данни към 16.04.2020 г.
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Aсоциализация = ускорена дигитализация

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Екип на Карол

Международни пазари

Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 

1164, България 

+359 2 400 8 244

+359 2 400 8 243

+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

„Победа“ над коронавирус в Китай – online работа и обучение, доставки
по домовете, контролно-пропускателни пунктове, постоянно мерене на
температура, идентификация на граждани с риск от зараза чрез
мобилния им телефон. Ето някои примерни компании, повлияни от
асоциализация. Не е препоръка за покупка или продажба. Риск от загуба.

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на финансова група Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 

Източник: AMZN, ZM, NFLX, MSFT, GOOGL, FB, UBER, IBKR, CLX, AOBC, AAPL, CPB, DIS, CCL, AMC, LYV, TRIP, PLAY, YELP. 

Данни към 19.03.2020 г. 

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с
бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

Символ Компания Бизнес модел Ефект от асоциализация

Longs - интересни при краткосрочни ценови корекции, водещи до подценяване на предприятията

AMZN Amazon Най-големият online магазин за 

всичко

Повече поръчки от вкъщи

ZM Zoom Висококачествени видео и чат за

комуникация между колеги

Работа от вкъщи

NFLX Netflix Филми, сериали от компютъра, 

таблета вкъщи

Развлечение от вкъщи

MSFT Microsoft Собственик на Windows, Office, 

Skype, Outlook, Xbox

Работа и развлечение от вкъщи

GOOGL Alphabet 

(Google)

Търсачка, реклами, YouTube,

Android

Работа и развлечение от вкъщи

FB Facebook Социалната мрежа, Instagram, 

WhatsApp

Социализация online

UBER Uber Peer-to-peer транспорт Анти-градски (струпвания на хора) транспорт, 

бърз начин за безработните да станат шофъори

IBKR Interactive 

Brokers

Търговия на финансовите пазари в 

САЩ

Търговия на финансовите пазари от вкъщи

CLX Clorox Най-големият производител

по пазарен дял на белина

Масова дезинфекция на повърхности

AOBC American 

Outdoor Brands

Собственик на производетеля на 

оръжие Smith & Wesson

Лична защита срещу обществени размирици

AAPL Apple iPhone, iPad, Mac, iTunes AirPods

AppleWatch

Мобилни устройства за идентификация

CPB Campbell Soup Производител на супа и 

пакетирана храна

Преснабдяване с хранителни продукти

DIS Disney Собственици на Star Wars, Marvel, 

Pixar, 20th Century Fox, ESPN

Развлечение от вкъщи

Shorts - интересни при краткосрочни ценови възходи, водещи до надценяване на предприятията

CCL Carnival Круизи, собственик на огромни, 

скъпи кораби

По-малко туристи ще искат да са затворени с 

хиляди други хора на почивка, $9.7 млрд дълг

AMC AMC Cinemas Kино салони в САЩ Все повече хора ще изберат да гледат новия 

филм online

LYV Live Nation Промотър на концерти По-малко хора ще ходят на претъпкани 

концерти

TRIP Trip Advisor Online туристическа агенция По-малко пътувания

PLAY Dave & Buster's Бар-ресторанти и развлечение на 

място

По-малко хора по баровете

YELP Yelp Online review-та на ресторанти По-малко хора по ресторантите
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Падащ пазар: ETF-и върху злато, 

волатилност, CFD, ETF index shorts

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на финансова група Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 

• S&P 500 e имал остри временни загуби (показани по-долу) и не е 
изключено да сме в подобна в момента. 

Източник: Yahoo Finance. Загубата е сметната като процентната разлика от крайното и началното ниво. 

Чрез short (къса) позиция на CFD (Contract for Difference, Договор за разлика)
върху S&P 500, инвеститорът може да спечели, когато пазарът пада.

*Списъкът на ETF-и по-горе не е изчерпателен и е представен с информативна цел.

Валутата на представените инструменти може да е различна от валутата на 

инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в резултат на колебания на 

валутния курс. 

Начална 

дата

Крайна 

дата

Начално ниво 

S&P 500 (USD)

Крайно ниво 

S&P 500 (USD)
Загуба

10.10.2007 09.03.2009 1 562.47             676.53                -57%

27.03.2000 09.10.2002 1 523.86             776.76                -49%

12.01.1973 03.10.1974 119.30                62.28                  -48%

02.12.1968 26.05.1970 108.12                69.29                  -36%

26.08.1987 04.12.1987 334.57                223.92                -33%

13.12.1961 26.06.1962 72.53                  52.32                  -28%

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Екип на Карол

Международни пазари

Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 

1164, България 

+359 2 400 8 244

+359 2 400 8 243

+359 2 400 8 242

forex@karoll.bg

Факти

Факти

ETF направен да печели от очакванията за движенията (волатилността), не 
посоката, на S&P 500. Подходящ при резки пазарни колебания. 

• LVO1 – Lyxor S&P500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. 

Ето няколко инструмента за низходящ пазар. Внимание! Търгуването им може 
да доведе до загуби във възходящ пазар и други пазарни условия. Кликнете 
върху факти, за да научите конкретните им характеристики.

Европейски ETF-и, които следват златото. 

• 4GLD – Xetra Gold, IGLN – iShares Physical Gold, SGLD – Invesco Physical Gold

Факти Факти Факти

Важно! Пазарът е технически, краткосрочно препродаден и е възможен 
остър скок, особено ако централните банки и правителствата инжектират 
ликвидност или имаме значително подобрение на коронавирус ситуацията.  

Инвестирайте през:
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Значими събития

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Trading Economics. Данни към 08.04.2020 г. 
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Ден Час Събитие Потенциално значение

13-Apr-20 5:30 AM China Balance of Trade MAR По-добро от очакваното

14-Apr-20 3:30 PM Johnson & Johnson (JNJ) Earnings Производител на битова химия, 

фармацевтични и медицински продукти

14-Apr-20 3:30 PM JP Morgan (JPM) Earnings Глобална банка, най-голяма по активи в 

САЩ

14-Apr-20 3:30 PM Wells Fargo (WFC) Earnings Американкса банка, 4-та по големина по 

активи в САЩ

15-Apr-20 8:45 AM France Inflation Rate YoY Final MAR

15-Apr-20 9:00 AM Spain Harmonised Inflation Rate YoY Final 

MAR

15-Apr-20 10:00 AM Italy Inflation Rate YoY Final MAR

15-Apr-20 2:30 PM US Retail Sales YoY MAR

15-Apr-20 3:30 PM Bank of America (BAC) Earnings Глобална банка

15-Apr-20 3:45 PM Charles Schwab (SCHW) Earnings Американски брокер

15-Apr-20 4:30 PM Goldman Sachs (GS) Earnings Глобална банка

15-Apr-20 5:00 PM Citigroup (C) Earnings Глобална банка

15-Apr-20 3:30 AM China House Price Index YoY MAR

16-Apr-20 11:00 AM Euro Area Industrial Production YoY FEB

16-Apr-20 2:30 PM US Initial Jobless Claims 11/APR

16-Apr-20 2:30 PM US Building Permits MAR

16-Apr-20 2:30 PM Blackrock (BK) Earnings Най-големият инвестиционен мениджър в 

света

16-Apr-20 3:00 PM Bank of New York Mellon (BK) Earnings Глобална банка

16-Apr-20 4:00 PM Abbott Labs (ABT) Earnings Производител на медицински устройства

17-Apr-20 4:00 AM China GDP Growth Rate YoY Q1

17-Apr-20 11:00 AM Euro Area Inflation Rate YoY Final MAR

17-Apr-20 3:30 PM Schlumberger (SLB) Earnings Услуги към петролната и газова индустрия

17-Apr-20 5:00 PM State Street (STT) Earnings Инвестиционни услуги и мениджмънт на 

инвестиции
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Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на финансова група Карол, нито на 

служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за предоставената информация. Инвестиционните идеи 

може да не са подходящи за определени инвеститори с оглед на целите им, финансово състояние и други. Риск от 

загуба. Прочетете внимателно последната страница от настоящия документ. 

Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, не
е препоръка или съвет за сключване на сделки от Ваша страна
и не е съобразен с рисковия профил, финансовите
възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор.
Сключването на сделки с финансови инструменти на
международните финансови пазари крие висок риск - можете
да понесете частична или пълна загуба на първоначално
вложените от Вас средства, както и да понесете разходи и
загуби надвишаващи инвестицията Ви. Поради тази причина не
трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите
да загубите. Настоящият материал съставлява маркетингово
съобщение, поради което не е предмет на забрана за
сключване на сделки преди разпространението и на
нормативните изисквания, целящи насърчаването на
независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се
базира на предишни резултати (доходност и възвръщаемост)
на финансовите инструменти. Миналите резултати не са
надежден индикатор за бъдещите резултати. Валутата на
представените инструменти може да е различна от валутата на
инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в
резултат на колебания на валутния курс. Информацията се
основава на брутни резултати и ефектът от
комисионните, таксите и други разходи би намалил
възвръщаемостта. Този материал е изготвен от името на
„Карол“ АД – инвестиционен посредник, лицензиран от
Комисията за финансов надзор, ул."Будапеща" № 16,София
1000, България.
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