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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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1) S&P 500 – пулсът на Щатската икономика

2) 13.97% средна годишна възвръщаемост през последните 10 г.

3) Какво движи цената в дългосрочен план?

4) Периодично инвестиране или Dollar-cost-averaging 

5) Реални ETF-и, достъпни за европейци

7) Важно! Риск от загуба и правни разяснения

Кликнете, за да научите:

Основите на S&P 500:

Източник: S&P Dow Jones Indices. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 17.02.2020 г. Логата са собственост на 

Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Alphabet, JP Morgan & Co, Johnson & Johnson, Visa, Adobe, AMD, 

McDonald’s, Netflix, Coca-Cola, Pepsi, Hilton, Activision и American Airlines. 

6) Как да печелим, ако S&P 500 пада?

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-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://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-cfd-targoviya
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S&P 500 – пулсът на Щатската икономика

• Включва 500-те топ компании във водещите индустрии на 
САЩ

• Основан през 1957, следван от $9.9 трилиона, пасивно от 
$3.4 трилиона

Топ 10 компании по тежест

Сектори по тежест

Компания Сектор (GICS)

Microsoft Информационни технологии

Apple Информационни технологии

Amazon Потребителски стоки

Facebook Комуникации

Berkshire Hathaway B Финанси

Alphabet A Комуникации

Alphabet C Комуникации

JP Morgan Финанси

Johnson & Johnson Здравеопазване

Visa Информационни технологии

Източник: S&P Dow Jones Indices. Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 31.01.2020 г. 
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13.97% средна годишна обща 

възвръщаемост през последните 10г.

Източник: Interactive Brokers Trader Workstation. Данни към 17.02.2020 г.  Минала възвръщаемост не е показател за 

бъдеща такава. Риск от загуба.

S&P 500 цени в USD от 2005 до 2020

Средна годишна възвръщаемост за последните

Възвръщаемост за календарна година

Риск** (Волатилност) за последните

3 години 5 години 10 години 

12.12% 11.85% 12.37%
*Ценовата възвръщаемост не включва приход от дивиденти. Минала възвръщаемост не е надежден 

показател за бъдеща такава. **Рискът е дефиниран като стандартното отклонение на общата 

възвръщаемост на базата на месечни стойности. 

Източник: S&P Dow Jones Indices. Данни към 31.01.2020 г. 

Източник: S&P Dow Jones Indices. Данни към 31.01.2020 г. 

1 година 3 години 5 години 10 години

Обща възвръщаемост 21.86% 14.54% 12.37% 13.97%

Ценова възвръщаемост* 19.28% 12.28% 10.09% 11.63%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Обща възвръщаемост 15.06% 2.11% 16.00% 32.39% 13.69% 1.38% 11.96% 21.83% -4.38% 31.49%

Ценова възвръщаемост* 12.78% 0.00% 13.41% 29.60% 11.39% -0.73% 9.54% 19.42% -6.24% 28.88%
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Някои потенциални двигатели на цената

1) Печалбите на компаниите, от които индексът се състои

2) Много други непредвидими и разнородни събития

Източник: S&P Dow Jones Indices. Yahoo Finance. Данни към 14.02.2020 г..  Минала възвръщаемост не е показател за 

бъдеща такава. Риск от загуба.
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Периодично инвестиране или Dollar-cost-averaging 

• S&P 500 е имал както силни възходящи движения, така и 
остри загуби през последните 15 години

• Един начин за потенциално смекчение на ефекта на 
колебанията на пазара върху сметката на инвеститора е 
периодичното инвестиране (dollar cost averaging) – влагане 
на по-малка фиксирана сума на равноотдалечени дати
(напр. на всеки месец)

• Периодичното инвестиране може да доведе до по-
благоприятен резултат (ограничена загуба) при падащ 
пазар както е показано в симулацията по-долу. Тук 
инвеститори А и Б желаят да вложат $20,000 на 1-ви 
октомври 2007 в S&P 500. Инвеститор А влага по $5,000 на 
всеки 6 месеца, а инвеститор Б влага цялата сума накуп. 
Макар и двамата да губят, когато пазара пада, загубата на 
инвеститор А е по-малка. Инвеститор А също е придобил 
повече дялове. 

• Важно е да се отбележи, че при възходящ пазар, 
инвеститорът, който вложи накуп вероятно би спечелил 
повече от този, който влага на части

Симулация* – периодично инвестиране (Инвеститор А)

Симулация* – инвестиране накуп (Инвеститор Б)

Дата
S&P 500 

цена

Периодична 

инвестиция цел

Брой дялове 

купени

Периодична 

инвестиция купена

Брой дялове 

притежавани

Пазарна 

стойност Общо инвестирани

01.10.2007 $1 557.6 $5 000 3                   $4 673 3                   $4 673 Брой дялове 16         

01.04.2008 $1 370.2 $5 000 3                   $4 111 6                   $8 221.08 Инвестиция $18 294

01.10.2008 $1 161.1 $5 000 4                   $4 644 10                 $11 610.60 Средна цена на покупка $1 143.4

01.04.2009 $811.1 $5 000 6                   $4 866 16                 $12 977.28 Текуща цена $811.1

Общо $20 000 16                 $18 294 16                 $12 977.28 Печалба/Загуба -$5 317

Дата
S&P 500 

цена

Периодична 

инвестиция цел

Брой дялове 

купени

Периодична 

инвестиция купена

Брой дялове 

притежавани

Пазарна 

стойност Общ инвестирани

01.10.2007 $1 557.6 $20 000 12                 $18 691 12                 $18 691 Брой дялове 12         

01.04.2008 $1 370.2 $0 -               $0 12                 $16 442.16 Инвестиция $18 691

01.10.2008 $1 161.1 $0 -               $0 12                 $13 932.72 Средна цена на покупка $1 557.6

01.04.2009 $811.1 $0 -               $0 12                 $9 732.96 Текуща цена $811.1

Общо $20 000 12                 $18 691 12                 $9 732.96 Печалба/Загуба -$8 958

*Симулацията не представлява реално изтъргувана стратегия. Симулираните резултати не включват разходи 

от комисионни, bid-ask spread и др. Няма гаранция, че подобна стратегия би постигнала подобни резултати. 
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Реални ETF-и, достъпни за европейци

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. 

• ETF-и търгувани в САЩ са недостъпни за непрофесионални 
инвеститори в Европа поради регулаторни рестрикции, описани 
тук. 

• Ето няколко ETF-и, които следват S&P 500 и се търгуват в 
Европа.* Върху ETF-и търгувани в Европа не се дължи данък 
печалба.** Кликнете върху факти, за да научите конкретните 
характеристики на всеки ETF. 

1) IUSE – iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc, в EUR

2) IUSA – iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist, в EUR

3) SP5H – Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D Hedged to EUR, в EUR

4) CSSPX – iShares Core S&P 500 UCITS ETF, в USD

Факти

Факти

Факти

Факти

*Списъкът на ETF-и по-горе не е изчерпателен и е представен с информативна цел.

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. 

** Към 18.02.2020 г.
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Как да печелим, ако S&P 500 пада?

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. 

• S&P 500 e имал остри временни загуби и не е изключено 
отново да има. Таблицата по-долу показва едни от най-
тежките загуби в историята на индекса. 

Източник: Yahoo Finance. Загубата е сметната като процентната разлика от крайното и началното ниво. 

• По-долу е един примерен европейски ETF, който е направен 
да печели, когато S&P 500 губи. Кликнете върху факти, за 
да научите конкретните му характеристики. 

1) XSPD – S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C, в USD

Факти

• Чрез short (къса) позиция на CFD (Contract for Difference, 
Договор за разлика) върху S&P 500, инвеститорът може да 
реализира печалба, когато пазарът пада

*Списъкът на ETF-и по-горе не е изчерпателен и е представен с информативна цел.

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. 

Начална 

дата

Крайна 

дата

Начално ниво 

S&P 500 (USD)

Крайно ниво 

S&P 500 (USD)
Загуба

10.10.2007 09.03.2009 1 562.47             676.53                -57%

27.03.2000 09.10.2002 1 523.86             776.76                -49%

12.01.1973 03.10.1974 119.30                62.28                  -48%

02.12.1968 26.05.1970 108.12                69.29                  -36%

26.08.1987 04.12.1987 334.57                223.92                -33%

13.12.1961 26.06.1962 72.53                  52.32                  -28%
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⮚ Реални активи

⮚ Защита до $500,000

Разберете повече

⮚ 10,000+ инструмента
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⮚ Анализи
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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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