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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 

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

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

7) Красота на изгодна цена?

8) Дом мой, офис мой, неудобен стол мой

9) Запознанства в дигиталния свят

12) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

Източник: www.thesun.co.uk. Данни към 13.05.2020 г.

10) Пътуване след извънредно положение? 

11) Колко още коронавирус остава?

6) Отслабване след карантинен калориен излишък

3) Home office = новият офис

2) Оценка на откривателя на заболели?

5) Какво правят големите пари наскоро?

1) Президентски избори в САЩ

4) Втора коронавирус вълна?
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Президентски избори в САЩ
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На 3-ти ноември американците гласуват за президент. Тръмп има
интерес САЩ да се е „справил“ с короновирус до тази дата,
за да проведе „победителска“ предизборна кампания.
Правителството вероятно ще направи всичко по силите му, за
да стимулира икономиката до тогава. За Демократите ще е
политически неизгодно реално да се противопоставят на
спасителните мерки на президента поради рекордната
безработица. При избор на президент Демократ, премахване на
текущото данъчно намаление „Trump tax cut” изглежда по-
малко възможно с оглед на кризата. От 1928 г. насам S&P 500 се
качва в 19 от 23-те изборни години. Минала възвръщаемост
не е надежден индикатор за бъдеща такава.

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 активите. Инвеститорите
трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с бизнеса и
оценката на фирмите. Риск от загуба.

Източник: The Balance. Dimensional Funds Matrix Book. Данни към 12.05.2020 г.
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Изборна година

S&P 500 възвръщаемост в изборни години

Правителството и Fed имат интерес предвидимостта на пазара
да се върне. Иначе казано, вероятно ще направят всичко
възможно да намалят волатилността на S&P 500. Финасови
продукти върху VIX Index биха били повлияни от тази хипотеза.
Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.
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Автопроизводителят General Motors (GM) обяви, че ще въведе
377 термоскенера произведени от FLIR Systems (FLIR) в 72
GM завода. Целта е предпазване от зараза на работното място
чрез бързо мерене на температура. Акциите на FLIR
нарастнаха с близо 40% от 9-ти април, когато описахме
компанията в Карол Анализи, стр. 3. Подценена, надценена или
справедливо оценена е акцията днес? Ето един примерен
аналитичен подход за оценка. Не е препоръка за покупко-
продажба. Риск от загуба.

• Анализаторите очакват $2.08 EPS (печалба за акция) за 2021
г. според този източник.

• При текуща цена на акция от $48.7, множителят Price-to-
Earnings (цена за акция разделена на печалба за акция) е
23.4x = $48.7 / $2.08

• Ако, след обстоен анализ и преценка на рисковете,
заключим, че 2021 EPS е по-вероятно да бъде, напр. $2.42, то
при запазване на текущия множител, стойността на акцията
излиза $56.6 = 23.4*2.42

• Възможно е множителят да зависи от растежа на печалбите
на предприятието. Например, компании подобни на FLIR, чиито
печалби растат с 10% на година, може да се търгуват за 15x.
Ако, след обстоен анализ и преценка на рисковете,
заключим, че FLIR ще умножава печалбата си по, да речем,
18% годишно, то е възможно множител от 27x да е
„справедлив“. В такъв случай, стойността на акцията излиза
$65.34 = 27*2.42.

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.

Източник: Reuters. MarketScreener. Данни към 11.05.2020 г.

Източник: Reuters. 

Данни към 11.05.2020 г.
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Home Office = Новият офис
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Акциите на Upwork (UPWK), най-голямата online борса за
freelance работници, се качиха с близо 60% от 24-ти април,
когато споменахме предприятието в Карол Анализи, стр. 2. Тук
може да гледате интервю с техния изпълнителен директор.

Поради кризата много предприятия изпитват затруднения с
плащането на наем и заплати по трудови договори.
Краткосрочното наемане на качествени freelancer-и спестява част
от фиксираните разходи. На freelancer-а обикновено не му
трябва помещение, за което възложителят да плаща. При
липса на приход, работодателят по-лесно може да прекрати
взаимоотношенията с freelancer-a. Вероятно дори след
кризата все повече фирми биха помислили за краткосрочно
наемане на гъвкава outsourced експертиза. От гледна точка на
професионалистите, всеки иска свобода, да си бъде сам „шеф“
или да взима допълнителен доход освен от трудов договор,
така че броят freelancer-и по света най-вероятно само ще расте.
Ето една компания, която участва в тази тенденция. 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: UPWK. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 24.04.2020 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.

• Upwork (UPWK) – борса където милиони freelancer-и
намират задания от милиони клиенти. Upwork прави
пари от Service fees като процент от заработеното от
freelancer-ите. Процентът намалява пропорционално на
заработеното от freelancer-ите, т.е. колкото повече изкарва
freelancer-ът, толкова повече пари задържа.
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Без ваксина или имунитет всяко разхлабване на мерките за
социална дистанция води до риск от новозаразяване. В Южна
Корея, държава давана за пример за „справяне“ с епидемии, се
забелязва сравнително увеличение на новите COVID-19
случаи през последната седмица. KOSPI200 Index,
южнокорейският борсов индекс, е нагоре с близо 30% от 20-ти
март, но през последната седмица стои на приблизително
едно и също ниво. При евентуално повторно затягане на
мерките в тази държава е възможно акциите на тяхната борса
да паднат. Някои глобални инвеститори вероятно използват
корейския пазар, за да се хеджират (застраховат) срещу
евентуална втора вълна от коронавирус.

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.

Източник: CNBC. CTVNews. Interactive Brokers. Данни към 11.05.2020 г.

Новозаболели на ден в Южна Корея

Според Dr. Anthony Fauci, началник на американския National
Institute of Allergy and Infectious Diseases, “има истински риск
да оключим неконтролируема зараза“ с разхлабването на
мерките. „Няма съмнение, че дори в най-добрия случай, при
облекчаване [на социалното дистанциране] ще видим нови
случаи“, казва Dr. Fauci.

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://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-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://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya


Paul Tudor Jones

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

• Казва, че ще сме във „втора депресия“ ако мерките продължават след
година
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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.

Източник: Bloomberg. Данни към 13.05.2020 г. 

Stanley Druckenmiller

• $5.8 млрд. лично състояние,
натрупано предимно от
инвестиране

• 30% годишна
възвръщаемост за 30 години

• Бивш стратег на George
Soros, идеята за short GBP,
която през 1992 спечелва
приблизително £1 млрд. е
негова като главният принос на
Soros e бил размера на
позицията – около £10 млрд

Източник: CNBC. Данни към 13.05.2020 г. 

Източник: Business Insider. Данни към 13.05.2020 г. 

• “Съотношението риск/възвръщаемост за акциите е в момента
най-лошото в цялата ми кариера“

• Харесва Amazon (AMZN) акции. Компанията създава работни места

Източник: https://longshortinv.whotrades.com. Данни към 

13.05.2020 г. 
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Отслабване след карантинен калориен 

излишък 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

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 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.

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.

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://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-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://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya


ИП Карол | Международни пазари

Маркетингово съобщение | 13-ти май 2020 г. 

8

Красота на изгодна цена?

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

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 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.

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.
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Дом мой, офис мой, неудобен стол мой

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000
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⮚ 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

Неправилната мебел може да е мъчение, когато домът се
превърне в офис. Ето едно предприятие, което се опитва да
облекчи потребителя. 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. 

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: Wayfair. Данни към 07.05.2020 г.

• Wayfair (W) е един от най-големите online магазини за
дома. Над 18 млн. продукта от 12 хил. доставчика към
2020 г. Основният им клиент е 35-65 г. дама със семеен
приход от $50-250 хил., чиито вкус не е удовлетворен от
физическите магазини за мебели. Компанията предлага
огромен избор, защото държи минимален инвентар.
Интериорът на дома (като изражение на неговия
собственик или ползвател) вероятно е още по-важен,
когато се налага да прекарваме повече време вкъщи.
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Запознанства в дигиталния свят
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forex@karoll.bg

Технологиите променят света, но не основите на човешката
природа. Повечето хора неизбежно желаят да са физически с
друг човек за временно удоволствие или за семейство и
създаване на поколение. Значителен брой хора са
пристрастени към екраните на своите мобилни устройства, а
забързаното ежедневие понякога пречи на намирането на
спътник в живота през традиционни канали като кафе,
ресторант, кино (или разходка в условия на извънредно
положение). По-долу е лидерът в дигиталните запознанства.
Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

Предоставената информация не е препоръка за покупко-продажба. Нито на 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: 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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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 29.04.2020 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

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.
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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

Преди време Доналд Тръмп обсъди стъпките за поетапно
отваряна на отделните щати. По-късно президентът на САЩ
временно преустанови имиграцията към страната, „за да може
американските граждани да се първи на опашката за работа,
когато икономиката пак отвори.“

Китай: разболявания на ден Южна Корея: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 06.05.2020 г.

САЩ са около пика на заразата. Подобрение в Италия,
Испания и Германия от много тревожни нива по отношение на
новозаболели дневно. Забавяне на заразата в Ню Йорк.

Италия: разболявания на ден Испания: разболявания на ден

Германия: разболявания на ден САЩ: разболявания на ден

Ню Йорк: разболявания на ден
Източник: Worldometer. Данни към 12.05.2020 г.

Източник: jordanmclain.com. Данни към 12.05.2020 г.

Източник: Twitter. Данни към 29.04.2020 г.
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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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⮚ Forex
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