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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: TSLA. TheStreet. Данни към 04.09.2020 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 повечеВчера американските индекси паднаха с близо 5%, повлечени
главно от големите технологични компании, представили се
най-добре през последните няколко месеца.

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

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

Дългосрочна възвръщаемост без (непредвидими) болезнени
дни от време на време е невъзможна на пазара. Въпросът е –
вчерашният крах нормална борсова корекция (описана по-
горе) ли е или сигнал за задълбочаване на кризата?

• Най-големият институционален инвеститор в Tesla
(TSLA), Baillie Gifford, обяви, че е продал част от дяла си
поради портфейлните си правила за концентрация и
риск. Дялът падна от 6.32% на 5%. Казаха следното:
„Плануваме да останем значителен акционер [в Tesla]
за много години напред. Много сме оптимистични за
бъдещето на компанията. Tesla вече няма проблем с
набирането на капитал от трети лица, но ако акцията
падне много ще приветстваме възможността да
увеличим отново дяла си.“

https://twitter.com/karollgroup
https://karollbroker.bg/blog/
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.facebook.com/groups/719720641412021/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
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://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf
https://books.google.bg/books?id=l_bLDQAAQBAJ&pg=PA132&lpg=PA132&dq=charlie+munger+50%25&source=bl&ots=JkCH25TCus&sig=ACfU3U3Gqcwgopiu5wIMT3QIIYU0NBdkYg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqqYOX2fvpAhUS6OAKHaAcDngQ6AEwCHoECBEQAQ#v=onepage&q=charlie%20munger%2050%25&f=false
https://www.thestreet.com/investing/tesla-tsla-stock-bear-market-electric-vehicle
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Разберете повече• DocuSign (DCU) – снабдителят на електронни подписи и
software за управление на споразумения обяви по-
висок оборот и печалба от очакваното

• „В ускорен дигитален свят, в който бизнес се прави от
всякъде, нуждата от електронни и дистанционни
споразумения никога не е била по-силна, видно от
61%-овия растеж на нашите платежни,” според
изпълнителният директор

• По-добри от очакваното прогнози от мениджмънта
(guidance) за 2020

• Акцията падна с близо 9% паралелно с технологичния
сектор, но в разрез с финансовия отчет

• Broadcom (AVGO) – производителят на компютърни
чипове публикува по-добри от очакваното продажби и
печалби

• „Прогнозата ни за идното тримесечие отразява силно
търсене за wireless продукти, cloud,” каза шефът

• По-малко от очакваното американци подадоха
първоначални молби за помощ при безработица (initial
jobless claims). Днес следобед ще видим колко хора са били
наети (non-farm payrolls), сигнализирайки дали икономиката
продължава да се възстановява от панедемията или не.

• Понеделник е Labor Day, почивен ден в САЩ, така че част
от продажбата може да се дължи на намаляване на риска
от лоши новини през дългия weekend

• Несигурност относно правителствените мерки против
кризата, бюджетни преговори, президентските дебати и
самият изборен ден са сред основните фактори, които
вероятно влияят негативно на пазара за акции вчера

https://twitter.com/karollgroup
https://karollbroker.bg/blog/
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.facebook.com/groups/719720641412021/
https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
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://www.karollbroker.bg/bg/kurs-pasivno-investirane-chrez-etf?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kurs-pasivno-investirane-chrez-etf
https://www.thestreet.com/video/stocks-fall-jobless-claims-ease
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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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