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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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9) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

1) Още Фед „застраховка“

Източник: Unsplash.com. Данни към 18.06.2020 г.

6) Нов лаптоп за ускорена дигитализация

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

2) Ще затваряме ли икономиката отново?

8) Запознанства в дигиталния свят

3) Идва ли втора епидемична вълна?

4) Кой прави пари от спорт?

5) Круизни кораби – ще плават ли пак?
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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. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 16.06.2020 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.

През март Федералният резерв обяви неограничено кризисно
финансиране към предприятия отговарящи на определени
критерии. Ето компании, които (според нашия прочит на
непълното Фед изявление тогава) вероятно отговаряха на
тези критерии и акциите им откакто ги представихме в Карол
анализи, стр. 2-4 от 27-ми май. Не е препоръка за покупко-
продажба. 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

Предприятия, които вероятно имаха право на Фед финансиране

На 15-ти юни Фед даде детайли относно кой и как може да
получи своеобразна „застраховка“:

На вторичния пазар

• Фед започна да купува корпоративни дългови облигации
(bonds) на вторичния пазар от 16-ти юни

• Първоначално ще купува bonds спрямо новосъздаден
„Broad Market Index“, обхващащ американския пазар за
корпоративен дълг. Индексът ще бъде рекалкулиран на всеки
4-5 седмици, добавяйки (или елиминирайки) компании, които
отговарят (или вече не) на критериите

• BlackRock (BLK) ще бъде инвестиционният мениджър на
bond портфейла на Фед в началото

Дата на 

представяне

Символ Компания Сектор Акция 

движение от 

представяне

S&P 500 

движение от 

представяне

Акция - 

S&P 500

5/27/2020 AAL American Airlines Airline 53% 4% 48%

5/27/2020 BK Bank of NY Mellon Custody Bank 5% 4% 1%

5/27/2020 CCL Carnival Cruise Line 25% 4% 21%

5/27/2020 COF Capital One Consumer Finance 12% 4% 7%

5/27/2020 DAL Delta Airlines Airline 22% 4% 18%

5/27/2020 DDS Dillard's Retail -3% 4% -7%

5/27/2020 GE General Electric Industrial 10% 4% 5%

5/27/2020 EPD Enterprise Products Energy 2% 4% -2%

5/27/2020 JEF Jefferies Financial 6% 4% 2%

5/27/2020 KSS Kohl's Retail 28% 4% 23%

5/27/2020 OVV Ovintiv Energy 19% 4% 14%

Средно 16% 4% 12%
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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. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 16.06.2020 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.

• Bonds в „Broad Market Index“ трябва 1) да са от
американски компании, 2) да не са от депозитни
институции, 3) да имат матуритет от най-много 5 години,
4) да не са в Chapter 11 банкрут

• Компаниите трябва да са имали кредитен рейтинг от поне
BBB-/Baa3 към 20-ти март като не трябва да има конфликт
между рейтингите на отделните рейтингови агенции

• „Паднали ангели“ също могат да се възползват – Компании
с кредитен рейтинг от поне BBB-/Baa3 към 20-ти март, но
чийто рейтинг е паднал до ниво “Junk” (боклук), трябва
да имат рейтинг от поне BB-/Ba3, за да може Фед да им
купи дълга

• Компаниите не трябва да са се възползвали от
федерална помощ от CARES Act (напр. Paycheck Protection
Program, който споменахме в Карол анализи от 10-ти юни)

• Информация относно финансирането ще бъде публично
оповестявана всяка седмица на сайта на Фед

• Фед обмисля специално финансиране за компании
притежавани от малцинства, жени и военни ветерани

• Кризисното финансиране изтича на 30-ти септември, но
може да бъде продължено с решение на Фед и Treasury

На първичния пазар

• Детайли относно участието на Фед на първичния пазар за
дълг ще бъдат „обявени скоро“

• Фед може да бъде единствения инвеститор в дадена
дългова емисия

• Матуритетът трябва да е максимум 4 години, тъй като
целта е финансирането да е кризисно, т.е. сравнително
краткосрочно

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000
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⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи
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⮚ Forex
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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: BLK. Index Fund Advisors. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 16.06.2020 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.

Ето някои компании, за които мерките на Фед вероятно са
особено важни. Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от
загуба.

• BlackRock (BLK) – инвестиционен мениджър със $7.43
трлн. активи (над 100 пъти БВП на България) към 2019

• Собственик на световния ETF лидер iShares. Над $180
млрд. привлечени клиентски активи само за 2019

• Собственик на software-a за риск мениджмънт Aladdin

• Генерират висока и стабилна оперативна печалба
(adjusted operating margin) от над 40% от 2015 до 2019

• Ще управляват портфейла на Фед (клиент с
теоретично неограничени пари) в началото

• Някои големи професионални инвеститори не се
възползваха от ниските цени на качествени активи
през последните няколко месеца. Ако резултатът им за
поредна година е под този на индекс като S&P 500, то все
повече инвеститори вероятно ще избeрат пасивно
инвестиране чрез ETF-и (сред които iShares) поради
исторически по-високата възвръщаемост и в пъти по-
ниските такси

• Възможно е акцията да се подцени краткосрочно тъй
като PNC Financial, които притежават 22% от BlackRock
обявиха, че ще продадат дяла си

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

Пасивното инвестиране исторически бие близо 90% от експертите, според

анализ на Index Fund Advisors

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: S&P. Moody’s. Данни към 16.06.2020 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.

• Fluor (FLR) – инженерни услуги предимно в енергийни
и индустриални сектори

• „Паднал ангел“ – Ba1 рейтинг (понижен от Baa3 на
24.03) от Moody’s, BBB- рейтинг от S&P

• Hillenbrand (HIL) – производител на индустриални
помпи, погребални ковчези, машини в сектор
пластмаса, метални калъпи

• „Паднал ангел“ – Ba1 рейтинг (понижен от Baa3 на
08.04) от Moody’s, BB+ рейтинг (понижен от BBB- на
09.04) от S&P

• Apache (APA) – откривател на суров петрол

• „Паднал ангел“ – Ba1 рейтинг (понижен от Baa3 на
18.05) от Moody’s, BB+ рейтинг (понижен от BBB на 25.03)
от S&P

• Minority Empowerment ETF (NACP) – американски
компании със справедливи расови и етнически
принципи целящи успеха на малцинствата в САЩ

• Women’s Empowerment ETF (WOMN) – американски
компании с принципи целящи възхода на жените и
равноправие между половете

• Military Times Best Employers ETF (VETS) – компании,
които подрепят военните ветерани и семействата им

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://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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Ще затваряме ли икономиката отново?

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: Worldometer, VisualCapitalist.com. Данни към 12.06.2020 г.

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с
бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Представихме 14 посоки за пандемията на 10.03. Някои от тях се
случиха (в жълто), други не. Ускореният ръст на новозаразени (1.)
наскоро е лошо, но фактът, че паниката е изместена от свикване
със ситуацията (9.) е благоприятно за пазара. Централните банки
(11.) помагат много. Към момента изглежда липсва обществено
желание и политическа воля за повторно затваряне на
икономиката в Западния свят, но не е изключено да се стигне до
това. Разумният инвеститор трябва да е подготвен за всякакви
евентуалности.

Лоши за пазара хипотези

1. Броят заразени с коронавирус расте с ускорено темпо

2. По-висока смъртност

3. Дефицитни коронавирус стоки избиват в инфлация, която връзва ръцете
на Централните банки

4. Компаниите обявяват, че предприетите мерки срещу вируса не помагат и
режат дългосрочните си очаквания за печалба

5. Миграционна вълна дестабилизира европейските правителства,
намалявайки способността им да се борят с коронавирус

6. Тежки Brexit търговски преговори ощетяват ключови отрасли

7. Разединен Щатски електорат преди президентските избори създава
непредвидимост относно данъчната и други политики

8. Фалит на задлъжнели предприятия зависими от висока цена на петрол

9. Общественото мнение става, че коронавирус не е толкова опасен.
Паниката е изместена от свикване със ситуацията

10. Компаниите казват, че предприетите мерки ще доведат до възвръщане
на загубената печалба на по-късен етап

11. Подкопаната петролна цена държи инфлацията ниска, давайки
пространство на Централните банки да инжектират ликвидност

12. Правителствата увеличават харча в разумни проекти или режат данъците

13. Ваксина и лекарства срещу вируса и симптомите му

14. Пазарните стойности на предприятията стават апетитно ниски спрямо
бъдещите им парични потоци

Добри за пазара хипотези

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://karollbroker.bg/bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-mezhdunarodni-pazari
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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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Идва ли втора епидемична вълна?

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: Worldometer, VisualCapitalist.com. Данни към 12.06.2020 г.

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с
бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Без ваксина или имунитет всяко разхлабване на мерките за
социална дистанция води до риск от новозаразяване както
споменахме в Карол Анализи, стр. 5 от 15-ти май. Има ли втора
вълна в САЩ? Ето данните към момента подредени по брутен
вътрешен продукт (БВП) – напр. California е щат №1, допринасящ
14.7% към държавния БВП към 2017. Растеж на новозаразените
на ден в California, Texas. Втора вълна във Florida. Спад на
новозаразените на ден за Америка като цяло.

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

Източник: Worldometer. Данни към 17.06.2020 г.

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

Източник: Worldometer. Данни към 17.06.2020 г.

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

Източник: Worldometer. Данни към 17.06.2020 г.

Разберете повече
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https://karollbroker.bg/blog/
https://karollbroker.bg/blog/
https://www.youtube.com/user/KarollBroker
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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
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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
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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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Идва ли втора епидемична вълна?

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: Worldometer, VisualCapitalist.com. Данни към 12.06.2020 г.

Важно! Този коментар не е обстоен анализ на компаниите.
Инвеститорите трябва да отделят време и ресурс, за да се запознаят с
бизнеса и оценката на фирмите. Риск от загуба.

Инвестирайте през:

⮚Ниски комисионни

⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

6. Pennsylvania: разболявания 7. Ohio: разболявания на ден

Източник: Worldometer. Данни към 17.06.2020 г.

8. New Jersey: разболявания Massachusetts: разболявания

Източник: Worldometer. Данни към 17.06.2020 г.

Washington: разболявания

Източник: Worldometer. Данни към 17.06.2020 г.

Разберете повече
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Кой прави пари от спорт?

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: 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

Спортът 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 →

Разберете повече
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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?

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: 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.

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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https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya?utm_source=Analysis&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nay-dobrite-idei&utm_content=kd
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Круизни кораби – ще плават ли пак?

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. ThePointsGuy. CNBC. Bloomberg. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 17.06.2020 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

Едни 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. Примерна компания в сектора е Carnival Cruise
(CCL). Не е препоръка за покупко-продажба. Риск от загуба.

• Предприятието има пазарна капитализация от над $14 млрд.,
срещу която стоят близо $17 млрд. дълг

• $4 млрд. от дълга са скорошно емитирани облигации с 12%
лихва (близо половин млрд. плащане на година)

• Инвеститорите обаче заявиха готовност да купят $17 млрд. от
тази облигация (над 4 пъти повече от предложеното),
вероятно поради следните причини:

1. Рейтингов арбитраж – кредитният рейтинг на CCL e BBB-
от S&P, т.е. компанията все още е Investment Grade 
(според тази рейтингова агенция). Много дългови 
инвеститори не могат да инвестират в инструменти с по-
нисък (“Junk”) рейтинг. Лихвите на пазара като цяло се ниски 
заради централните банки, така че CCL може би е една от 
малкото възможности за висока доходност, според някои 
дългови инвеститори

2. Корабите и търговските марки обезпечават дълга

3. Компанията вероятно отговаря на критериите за кризисно 
финансиране на вторичния дългов пазар от Фед. 
Облигацията беше пусната на цена $99, а последно се 
изтъргува за над $120. Не е изключено покачването да се 
дължи на инвеститори, които разчитат да продадат на Фед на 
завишена цена

Разберете повече
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Круизи – ще плават ли пак?

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. ThePointsGuy. CNBC. Bloomberg. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 17.06.2020 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

• „CCL има достатъчно ликвидност, за да изплати задълженията
си през 2020 дори при нулев приход за годината (най-лошия
случай),“ казва изпълнителният директор

• Предлага кредитен бонус от $250 на акционери с поне 100
акции, което вероятно стимулира наплива от малки
инвеститори към акцията през последните седмици

• За да убеди инвеститорите, че круизният бизнес не е мъртъв, а
само временно в застой, компанията вероятно ще трябва да
направи тестово плаване с противоепидемични мерки на
борда (напр. социално дистанциране, маски)

• Федералният CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
е забранил круизните плавания. Забраната изтича на 24-ти
юли, но е възможно да бъде удължена

• Компанията генерира около $4 EPS (Earnings per Share /
Печалба за Акция) на година през 2017-2019. Ако вземем $4 за
нормализирания EPS (който може да очакваме след
пандемията), то тогава акцията се търгува за P/E от около
5x. Анализаторите очакват предприятието да реализира загуба
през 2020 според този източник.

Източник: Cruise Radio. Данни към 09.06.2020 г.

Разберете повече
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Нов лаптоп за ускорена дигитализация

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

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.
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⮚ 10,000+ инструмента

⮚ CFD ливъридж

⮚ Анализи

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация
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Анимационните герои или пандемията 

– кой е по-траен?

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

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

Разберете повече

Разберете повече
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Запознанства в дигиталния свят
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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

Разберете повече

⮚ Forex

⮚ Изгодни условия

⮚ Автоматизация

Разберете повече

Разберете повече
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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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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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