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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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Карол Анализи
Най-добрите идеи от нашия Трейдинг Деск

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
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11) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

1) Недоволство по улиците

Източник: Pexels.com. Unsplash.com. Данни към 31.05.2020 г.

6) Нов лаптоп за ускорена дигитализация

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

Разберете повече

2) Космическа приватизация

9) Красота на изгодна цена?

10) Запознанства в дигиталния свят

8) Отслабване след карантинен калориен излишък

3) Кой прави от боклук пари?

4) Съдържание за възрастни

5) Фед „застраховка“ за надеждни платци?

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://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://www.karollbroker.bg/bg/investirane-v-akcii-za-nachinaesthi-kurs?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=online-kurs


ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 4-ти юни 2020 г. 

2

Недоволство по улиците

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: AOBC/SWBI. Gurufocus. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 31.05.2020 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 повечеСтотици протестират в САЩ след като полицай удуши
повален афроамериканец пред камера в щата Минесота.
Някои протестиращи нанасят значителни щети върху
произволни автомобили, магазини, заведения и друго
имущество. Президентът Тръмп наложи вечерен час и
заплаши намеса на американската армия за усмиряване на
тълпата. В САЩ има над 30 млн. безработни към момента
предимно поради коронавирус пандемията. Ето някои компании
за кризисната ситуация. Не е препоръка за покупко-продажба.
Риск от загуба.

• Smith & Wesson Brands (SWBI) – производител на
оръжие и аксесоари, чиято акция се качи с 95% откакто
я представихме в Карол Анализи от 30.03.

• Възможно е завишено търсене на оръжие за лична
защита от протестите, а след тях за лов поради
желанието да бъдем наоткрито след карантината

• Компанията ще се раздели на две публично търгувани
дружества през късното лято на 2020 – 1) Smith &
Wesson Brands (оръжейният бизнес) и 2) American
Outdoor Brands (аксесоари и всичко останало)

• Второто дружеството ще бъде бъде разпределено на
акционерите на компанията майка, без да дължат данък
(tax free spinoff), поради което символът на акцията
наскоро бе сменен от AOBC на SWBI

• Едната цел на разделянето е допълнителна мотивация
за управителите на двете отделни дружества

• Другата цел е пазарът на акции по-добре да осъзнае
стойността на двете независими компании, което би
обогатило акционерите

• Исторически spinoffs са добро място за търсене на
подценени предприятия (първоначално големите
фондови мениджъри са принудени да продават по
неикономически причини)
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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: CXW. VSTO. AAXN. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 31.05.2020 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• Axon Enterprise (AAXN) – производител на
несмъртоносното електрошоково оръжие TASER и на
телесни камери, използвани от много полицаи в САЩ

• Възможно е дебатът за по-малко опасни и по-
обстойно наблюдавани полицаи да прерастне в
реконфигурация на екипировката на органите на реда

• Обслужват 17 хил. от 18-те хил. полицейски отдела в
Америка към 2019

• CoreCivic (CXW) – най-големият частен собственик и
управител на затвори в САЩ

• Притежават 43 затвора с 73 хил. легла към 2019

• Казват, че са най-големият REIT (~хазаин) използван от
правителството

• Тръмп е казал на губернаторите, че „трябва да пратят
[вандалите] в затвора за 10 години“, според Forbes
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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: Donald Trump. UFO. AJRD. MAXR. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 31.05.2020 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.

Частната инициатива се „изстреля“ в орбита след като
SpaceX стана първото частно предприятие, което в съдружие с
държавната NASA, успешно изпрати капсулата за
многократна употреба Dragon с двама астронавта в космоса, а
по-късно и в Международната космическа станция. Тръмп
каза, „ще използваме ракети и космически кораби, построени и
притежавани от частни американски компании на фиксирана
цена за данъкоплатеца [...] частният космически бизнес е
бъдещето“. Възможно е подобна реторика да продължи поне до
президентските избори през ноември. Ето няколко компании в
сектора. Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

• Aerojet Rocketdyne (AJRD) – производител на ракетни
двигатели използвани от всички големи американски
сателити

• ключов снабдител за Artemis програмата на NASA с цел
завръщане на САЩ на луната до 2024

• астронавти инсталираха техни батерии в захранването
на Международната космическа станция през 2019

• Maxar (MAXR) – производител на сателити за
наблюдение с висока резолюция с библиотека от 110
петабайта (~млрд. млн. байта) от космически снимки

• построили и изпратили над 280 космически кораба с
приблизително 2,600 години общ стаж в орбита към 2019

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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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: HEI, BWXT, ESE. UFO. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 31.05.2020 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

Потенциалното бъдеще – нискотарифен билет или първа класа?

Източник: Steve Hardin, Facebook, SpaceX. Данни към 31.05.2020 г.

• Heico (HEI) – най-големият независим производител
на части за ракетни двигатели

• 60% от приходите са от продажби на компоненти за
ракетни двигатели на по-изгодни цени от тези на
производителите на ракетни двигатели към 2019

• 40% от приходите са от електроника

• 16% годишен растеж на продажби от 1990 до 2019

• 19% годишен растеж на печалба от 1990 до 2019 (от $2
млн. до $328 млн.)

• BWX (BWXT) – производител на ядрени технологии

• спечелва договор с NASA за производство на ядрен
двигател за потенциален бъдещ полет на хора към
марс

• ESCO (ESE) – производител на филтри и инструменти
за контрол на флуиди

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?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=online-kurs
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Кой прави от боклук пари?

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: WM. Gurufocus. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 31.05.2020 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 повечеНадали ще изобретим 100% ефикасни икономически
процеси, колкото и да се стараем. Повечето дейности
неминуемо създават отпадачен материал, чиито отговорно
съхранение и преработка са в интерес на здравето на
потребителите. Ето едно предприятие, в което е инвестирал
Bill Gates, работещо върху този проблем. Не е препоръка за
покупко-продажба. Риск от загуба.

• Waste Management (WM) – водещото предприятие за
управление на отпадъчни материали в Северна
Америка

• Притежава 249 сметища (най-голямата мрежа от
сметища в САЩ) и 302 станции за преработка и
пакетиране на боклук към 2019

• Бизнесът е силно регулиран на щатско и федерално
ниво, което е бариера за потенциална нова
конкуренция

• Предвидими парични потоци поради дългосрочни
договори с много клиенти

• Устойчивост по време на икономически рецесии

Растящи продажби, печалба и кешов приток

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?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=online-kurs
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Съдържание за възрастни

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: WM. Gurufocus. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 31.05.2020 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 повечеКатегорията „съдържание за възрастни“ е с най-висок
растеж на онлайн трафик по време на пандемията според
анализ на над 31 млн. page views от 3,614 потребителя,
направен от компанията GENER8. Ето едно предприятие в
сектор, често игнориран от Wall Street поради „особената“ си
репутация. Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

Растеж на онлайн трафик по категории по време на COVID-19

Източник: GENER8. Данни към 31.05.2020 г.

• Rick’s Cabaret (RICK) – собственик на 46 ресторанта и
барове

Източник: www.coveringkaty.com. Данни към 31.05.2020 г.

Спортен ресторант/бар Bombshells собственост на Rick’s Cabaret

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?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=online-kurs
https://gener8ads.com/insights?__cf_chl_captcha_tk__=b6618bad0a8f699350a622f80b994bbf9e05f78a-1591085377-0-AS87Sjr-pznxUJyCyADpvi8MZOtqHFxqbC5b6WLRLMQfs1on1Tx1E62cYwWtAI0ZsVrJvwliTCmJiC42rmHfJkPNJQX9L15ZS-AGpi0VMASJzpiq5cdZOLx1CHPNpfh6P3Lb6fpPCMy-BFoXQGffkIkrq-lBXOGqxg_0WML8kER8lx8p1CzV0aBPmZKe7ehZx-sAzfbVFsuC_f_WwWk2PQo5pK-j2XPQZEyZubyvu1xS7VroN6wb5T59CB8FtAEw96A0TxbxFqB3jGVCbzK0LTYBp7S6uLZBTmKXHHkHEzKtAmulPwLDogpcYddxHiABeb83yl5eg1rq0bUZ3el-lGSUZGwE1_DPG3SKPD9C8iv5Z_GOIupDtogEV8nXs8dihMHKTh10n7jkC2yZsKjvlannVzw4JiJAYjuaynA2N-w78LfSkFuIXex4JqzJwtvcrPVD1Mv-LzRiLA1ATiTeXvyjZ6y_-emZj2ubNz_oX9hoelbsmTEEOrpw5PUdoq-_eBnZgmFAru2a1yigwgDJDLW7tZXT-EDWPNX8Yp8EHAhrEF_bbiRDexjmg_f9f3r0yQ


ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 4-ти юни 2020 г. 

8

Фед „застраховка“ за надеждни платци?

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.

През март Федералният резерв обяви неограничено
киризисно 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

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://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_credit_rating
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?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=online-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. 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’

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

Фед „застраховка“ за надеждни платци?

Източник: CCL. Данни към 24.05.2020 г.
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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. 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

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

Фед „застраховка“ за надеждни платци?

Източник: AMEInfo. Getty. Данни към

24.05.2020 г.
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Нов лаптоп за ускорена дигитализация
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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
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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
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⮚ Изгодни условия
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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:
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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

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
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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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