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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: CNN, Tao of Charlie Munger. 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

Разберете повече

Вчера американските индекси паднаха с над 5%, повлечени
главно от компаниите, представили се най-добре през
последните няколко седмици.

• След остър скок на акциите, подклаждан от
непрофесионални инвеститори (както споменахме в Карол
анализи, стр. 6 от 10-ти юни), желанието да се вземе
натрупаната печалба рано или късно води до наслагване
на продажбен обем, за изчистването на който е необходим
остър спад на цените. Този фактор се проявява на приливи и
отливи и обикновено е непридвидим – знаем, че цената се е
качила много бързо, но не знаем точно кога ще коригира.
Ако не участваме във възхода, няма да има лоши дни като
вчерашния, но вероятно и никога няма да се възползваме от
дългосрочния потенциал на компаниите на борсата. Charlie
Munger, съдружникът на Warren Buffet казва следното:

- „Ако не сте готови да реагирате хладнокръвно при пазарен
спад от 50% два или три пъти в столетието, […] то тогава
заслужавате посредствения [инвестиционен] резултат, който ще
получите в сравнение с хора с [правилния] темперамент.“

• Федералният резерв каза, че ще поддържа
безпрецедентните спасителни мерки докато икономиката
“не преодолее скорошните събития“. Не се очакват
повишения на лихвите дори и през 2022. От една страна,
това изглежда благоприятно за рисковите активи, защото
ниските лихви ги правят безалтернативни. От друга страна,
криза до 2022, налагаща ниски лихви, вероятно изплаши
пазара – още 2.5 години коронавирус мерки не звучи добре.
Прекалено наплашен ли е Фед или знае нещо, което пазарът
не осъзнава?

• Как може „икономиката надолу, пък пазарът нагоре“? –
често срещан аргумент, особено сред инвеститори, които не се
възползваха от ниските цени на качествени активи през
последните няколко месеца. Пазарът отразява очаквания за
бъдещето.
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Разберете повечеБез 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. Спад на
новозаразените на ден за Америка като цяло.

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

Източник: Worldometer. Данни към 12.06.2020 г.

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

Източник: Worldometer. Данни към 12.06.2020 г.

4. Florida: разболявания на ден 5. Illinois: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 12.06.2020 г.
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6. Pennsylvania: разболявания 7. Ohio: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 12.06.2020 г.

8. New Jersey: разболявания Massachusetts: разболявания

Източник: Worldometer. Данни към 12.06.2020 г.

Washington: разболявания

Източник: Worldometer. Данни към 12.06.2020 г.
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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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