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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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13) Важно! Риск от загуба и правни разяснения
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1) Оздравяване след потвърдена рецесия?

Източник: Unsplash.com. Данни към 10.06.2020 г.
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Оздравяване след потвърдена рецесия?
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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: Al Jazeera. Forbes. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 09.06.2020 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 повечеСАЩ изпадна в икономическа рецесия поради коронавирус
през февруари след рекордните 128 месеца растеж, според
National Bureau of Economic Research. Фактът обаче, че над 2
млн. американци постъпиха на работа през месец май вместо
очакваната загуба на близо 8 млн. работни места е „ударно
доказателство”, че световната икономика оздравява, според
Goldman Sachs. Въпреки предизборните престрелки помежду им,
и републиканци и демократи искат да „отворят“ икономиката.
Наслучайно на 3-ти юни Конгресът (щатските законодатели)
гласува значителни облекчения за $600-милиардната
Paycheck Protection Program, чрез която малкият бизнес
получава кризисна помощ от правителството. Същевременно,
Федералният резерв продължава с безпрецентните си
спасителни мерки.

Докато в началото на кризата, технологичните акции се
представиха най-добре поради ускорената дигитализация по
време на социално дистанциране (вижте Карол анализи от
февруари до април), Дата на 

представяне

Символ Акция 

движение от 

представяне

S&P 500 

движение от 

представяне

Акция - 

S&P 500

5/27/2020 AAL 82% 8% 74%

5/27/2020 CCL 53% 8% 45%

5/27/2020 CCS 5% 8% -3%

5/27/2020 DAL 44% 8% 36%

5/27/2020 DDS 24% 8% 16%

5/27/2020 EPD 15% 8% 7%

5/27/2020 GE 24% 8% 16%

5/27/2020 KSS 48% 8% 40%

5/27/2020 LYV 15% 8% 7%

5/27/2020 OVV 39% 8% 31%

5/27/2020 PK 46% 8% 38%

5/27/2020 TPC 30% 8% 22%

5/27/2020 WLFC 71% 8% 63%

5/27/2020 WYNN 28% 8% 20%

Средно 38% 8% 30%

от скоро е ред на
секторите от
„старата
икономика“ да
обогатят своите
акционери. Ето
няколко такива
предприятия,
които
представихме в
Карол анализи,
стр. 2-7 от 27-ми
май. Не е
препоръка за
покупко-продажба.
Риск от загуба.
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Кой прави пари от спорт?
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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: TalkSport.com. NBA.com. Wikipedia. DKNG, GAN. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 10.06.2020 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 повечеСпортът се завръща с разхлабването на противоепидемичните
мерки. Първите мачове от английската висша лига по футбол
се очакват на 17-ти юни. Възможно е Шампионската лига на
УЕФА да се възобнови на 8-ми август, според медиите.
Националната баскетболна асоциация (NBA) планува
завръщане към сезона на 31-ви юли. Ето примерни компании в
сектора. Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

• DraftKings (DKNG) – online залози върху fantasy sports, в
които потребителите съставят виртуални отбори от
реални играчи. Резултатът на „отборите“ зависи от
реалното статистическо представяне на играчите

• Към 04.2016 повечето щати считат fantasy sports за игра
на умение, а не хазарт, което дава правни облекчения

• GAN (GAN) – Software-as-a-Service за back office
операциите на online казина

• През 2018 Върховният съд отмени федерален закон,
позволявайки на отделните щати сами да избират дали
да позволят спортни залагания

• От тогава GAN
навлезе в щатите
New Jersey,
Pennsylvania, Indiana

• Над 30% от online
хазартния оборот в
САЩ е преминал
през тяхната
платформа през
2019

• Компанията е
позиционирана
като „гръбнака“ на
online gambling →
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• Flutter Entertainment (FLTR.L) – собственик на online
казината Paddy Power, Betfair, Pokerstars

• 13 млн. клиента по целия свят

• 10% годишен растеж на online хазарта от 2014 до 2019,
но все още само 12% дял от общия хазартен оборот

• Всеки 1% увеличение на дяла представлява GBP 3
млрд., които Flutter Entertainment се стреми да спечели

• William Hill (WMH.L) – дигитален хазарт

• 24% пазарен дял в САЩ

• 35% годишен растеж на американския оборот от 2012

• Bet-at-Home (ACX.DE) – немско online казино

• Над 411,000 събития за залагане от 83 спорта през 2018

• Над EUR 3 млрд. хазартен оборот през 2019
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Кой прави пари от спорт?
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Международни пазари

Karoll Brokerage

ул. Златовръх 1, София 
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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: Wikipedia. FLTR, WMH, ACX. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 10.06.2020 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.
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⮚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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Банкрут – какво се случва?
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1164, България 

+359 2 400 8 244
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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: HTZ. WSJ, Forbes, Guardian, Stephen Moyer. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 10.06.2020 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 повечеHertz (HTZ), компанията за коли под наем с над 100-годишна
история и репутация, внесе молба към банкрутен съд за защита
по Chapter 11 в края на май след като не успя да постигне
извънсъдебно споразумение с кредиторите си. Преприятието има
около $19 млрд. дълг, срещу който стоят 700 хил. коли като
актив, който доскоро беше „заземен“ поради епидемичните
рестрикции за пътувания. Компанията спря да плаща лизингови
вноски. Целта на Chapter 11 е съдебно наложено
преструктуриране на бизнеса, за да се излезе от криза на
неплатежоспособност чрез:

1. стабилизиране на операциите на компанията

2. създаване на план за максимизиране на активите

3. подреждане на пасивите по приоритет на плащане

4. създаване на нова капиталова структура

След като влязат в съда по Chapter 11 текущите управители на
фирмата обикновено имат 120 дни да предложат план по горните
точки. Кредиторите се съгласяват или предлагат свой план след
това. Накрая съдът отсъжда какво ще се случи с
предприятието. Често кредиторите заменят дълга си с
новосъздадени акции от компанията. Резултатът е, че
кредиторите стават собственици на предприятието за сметка
на дяла на текущите акционери, който значително се
„разводнява“. На практика инвеститорите, които държат
акции по време на Chapter 11 обикновено загубват почти
всичко, защото кредиторите са с по-висок приоритет на плащане.

Защо тогава акциите на Hertz (HTZ) се качиха с над 600% от 26-
ти май? Ето няколко хипотези на следващите страници. Не е
препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.
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Банкрут – какво се случва?

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: HTZ. Robintrack. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 10.06.2020 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 повече1. С разхлабването на мерките американският потребител
вероятно иска да пътува. Възможно е засилено търсене на
коли под наем това лято. Подобна хипотеза би вдигала
стойността на активите на Hertz (коли), но не променя, на
кого се полага печалбата – първо на кредиторите, а само
каквото остане след тях е за акционерите.

2. Възможно е пазарът да се надява съдията да разгледа
коронавирус като форс мажорно обстоятелство,
освобождаващо компанията от задължения към
кредиторите по време на неочаквана криза. Ако делото се
разпусне, кредиторите не „завземат“ акциите/активите и има
извънредно силно търсене на коли под наем, то тогава е
възможно текущите акции да са подценени. Такъв сценарий
обаче е малко вероятен съдейки по исторически съдебни
решения и факта, че проблем е решението на управителите
да вземат много дълг, а не само пандемията.

3. Инвеститори с къси позиции трябва да купят, за да ги
затворят, което може да доведе до „побутване“ на цената на
акцията нагоре.

4. Лихвите по къси позиции са много високи, а и няма
достатъчно акции, които да се дадат назаем, т.е. механично е
трудно да се спекулира (чрез къса продажба или put опция)
срещу Hertz, което възпрепятства потенциални продавачи.

5. Непрофесионални инвеститори масово купуват акцията както
е видимо в следната графика следяща Robinhood покупки.
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Банкрут – какво се случва?

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: HTZ. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 10.06.2020 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 повече6. Пазарът може би се надява, че конкурент ще купи всички акции
на Hertz преди да е завършило Chapter 11 делото.

7. Възможно е да се заведат колективни дела от акционерите
срещу управителите на компанията с аргумент, че те са им
изгубили парите. За потенциално възнаграждение от такива дела,
инвеститорът трябва да е акционер сега, което може би обяснява
част от аномалното движение на цената.

8. Вероятно опитните инвеститори в момента правят обстойна
оценка на активите на компанията и избират в кой дългов
инструмент да участват, така че при евентуален трансфер на
собствеността от текущите акционери (много, от които изглежда
са непрофесионалисти) да вземат активите на „безценица“. Ако
пък няма трансфер на собственост, на такива кредитори им се
полагат апетитни лихви, ако са купили дълга на ниски цени. Ето
примерни дългови инструменти на Hertz. Изискват се
значителни познания и специфичен опит, за да се инвестира
в дистресиран дълг. Не е препоръка за покупко-продажба. Риск
от загуба.

От длъжник The Hertz Corporation:

• HTZ Corp 6.25 Oct15’22, приблизителна текуща лихва 16.6% на
базата на цена от 37.70

• HTZ Corp 5.5 Oct15’24, приблизителна текуща лихва 13.6% на
базата на цена от 40.18
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Круизна промоция за акционери

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: CCL. The Verge. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 09.06.2020 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 повечеЕдни от най-силно засегнатите от коронавирус са круизните
оператори. Огромни и скъпи за построяване и поддръжка
кораби. Струпване на хора насред океана излага пасажерите,
някои от които са от рисковата възрастова група, на риск от
заразяване. Както споменахме на 27-ми май обаче един круизен
оператор вероятно отговаря на критериите на Фед за
кризисно финансиране. Освен това според медиите,
компанията е казала, че ще започне нови плавания скоро.
Акциите на Carnival (CCL) се качиха с над 50% откакто ги
представихме. Преприятието предлага $250 кредитен бонус
за следващата ни ваканция в океана, ако притежаваме
минимум 100 акции. Възможно е това да накара малките
инвеститори да обърнат повече внимание на все още занижената
цена на акция. Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от
загуба.

Източник: Cruise Radio. Данни към 09.06.2020 г.
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Занижен борсово-търгуван „страх“?

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: Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 09.06.2020 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 повечеДоналд Тръмп, правителството на САЩ и Федерелният резерв
имат дългосрочен интерес да намалят нивото на „страх“
(психоза) в икономиката, за да се възстанови потреблението, а с
него бизнеса и приходите към държавата. Примерен индекс,
който отчита „страха“ на пазара за акции е чикагския VIX Index.
Нивото на индекса днес отразява очакваната волатилност
(несигурност) на цената на S&P 500 през следващите 30 дни.
„Цената“ на VIX произтича от цените на опции върху S&P 500.

На 20-ти май писахме в Карол анализи, стр.5, че ако, след
обстоен анализ и претегляне на рисковете, вярваме, че нивото
на несигурност на пазара ще падне, то къса позиция във VIX
Index вероятно ще отрази тази хипотеза. Индексът е надолу с
близо 15% от тогава, но все още е близо 2 пъти по-висок от
отколкото преди пандемията.

Проблемът с къса VIX позиция е, че при повторна криза, VIX
Index може да скочи теоретично до „безкрайност“ и да ни
разори. Потенциално решение са put опции върху VIX.
Купилият такава опция има ограничен риск. Не е препоръка за
покупко-продажба. Риск от загуба.
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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
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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. 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.

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: 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.

Разберете повече
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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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Анимационните герои или пандемията 

– кой е по-траен?
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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
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Разберете повече
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Отслабване след карантинен калориен 

излишък
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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:

⮚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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Красота на изгодна цена?
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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.

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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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.

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

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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