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КОИ  СЕКТОРИ  ЩЕ  ИЗЛЯЗАТ  ГОЛЕМИТЕ  ПЕЧЕЛИВШИ  ОТ  КРИЗАТА 

 
Всяка една криза създава добри възможности за инвестиране и нека не забравяме, че винаги има 
сектори в икономиката, които са в подем, когато всички останали губят. Ще ви запознаем с 
възможности, които вярваме, че ще са печеливши в новата икономическа реалност: 
 
СВЕТЪТ СЛЕД КОВИД19 
Глобалният характер на пандемията КОВИД19 ще доведе до значителни промени в света на 
бизнеса и обществото в годините след кризата:  
 

 Засилване на тенденциите на протекционизъм и деглобализация 
 Акцент върху устойчивостта за сметка на ефективността 
 Съкращаване на глобалните вериги на доставки 
 По-слаб растеж при дейностите, зависещи от човешкия фактор 
 Ограничения върху дейността на сектори, които получават държавна помощ и/или са 

силно задлъжняли 
 Насочване на значителни ресурси към здравеопазване и фармация 

 
След кризата много по-ясно ще изпъкне разграничението между силните компании и всички 
останали. С предимство ще са тези с доминиращи позиции в секторите си, с достъп до глобалния 
пазар, със силен бранд и лоялни клиенти, с ниски разходи и нисък дълг. 
 
КОИ СЕКТОРИ ЩЕ СА ПЕЧЕЛИВШИ 
След подробен анализ на горните тенденции, според нас светът след края на пандемията ще 
създаде отлични предпоставки за развитието на 3 основни сегмента в глобалната икономика: 
 

 Високи технологии 
 Роботизация и изкуствен интелект (водещи компании като NVIDIA, Fanuc, ABB, 

Omron) 
 ERM и CRM системи (Oracle, SAP)  
 Cloud платформи (Microsoft, Alphabet, Citrix, Amazon)  
 Гейминг и онлайн развлечения (Nintento, Electronic Arts, Netflix, Disney, Amazon)  

 
 

 
 



 

 

 www.karollcapital.bg 

 Фармация и биотехнологии (Meditronics, Brystol-Myers, Johnson&Johnson и Amgen) 
 Разработка на ваксини, имуностимуланти, генерици 
 Повишаване на качеството на (по-дългия) живот 

 
 Злато и златодобивни компании (Newmont, Barrick Gold, Kirkland Lake Gold) 

 Защита от инфлация 
 Актив-убежище при пазарни сътресения 
 Алтернатива на долара за Русия, Китай и т.н. 

 
Повече подробности за секторите с най-голям потенциал за растеж можете да чуете в онлайн 
презентацията на специалистите от инвестиционния ни екип 
 
 
КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ ТЕНДЕНЦИИТЕ 

Фондът, който смятаме за подходящ е Адванс Глобал Трендс, като основните причини да 
го изберем са: 

 Активна стратегия на управление чрез избор на секторите с най-добър потенциал 
 Портфейл от борсово търгувани (ETF-и) и взаимни фондове, предимно в САЩ и Европа, 

голяма част от които са недостъпни за индивидуалния инвеститор 
 Без данъци върху постигнатата доходност 
 Възможност за еднократна инвестиция и/или спестовен план (регулярни месечни вноски) 
 Икономии от мащаба – с малки суми имате достъп до всички растящи сектори 

 
Секторите с най-голям дял в Адванс Глобал Трендс  в момента са: 

 Компании за добив на злато и суровини – 12% 
 Здравеопазване – 11% 
 Информационни технологии – 10% 
 Стоки от първа необходимост – 9 % 

 
КАКВИ СА СТЪПКИТЕ ДА ИНВЕСТИРАМЕ 

1. За да подготвим „Договор за покупка и обратно изкупуване на дялове на фондове, 
управлявани от Карол Капитал Мениджмънт ЕАД“ моля да ни предоставите:  
 копие от документ за самоличност – лична карта, заверено с „Вярно с оригинала“, 3 

имена и подпис 
 банково извлечение/удостоверение или документ за платена комунална услуга не по-

стара от 3 мес (може снимка с телефон или print screen от електронно банкиране). 
Данните на титуляря трябва да съвпадат (имена, адрес и/или ЕГН, IBAN) 

 e-mail 
 телефон за връзка 
 банкова сметка 

 
!Важно: Първият превод към УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД трябва да бъде излъчен от 
сметката, която клиентът е посочил към договора!  

 
2. Наш служител ще Ви съдейства за подготовката на всички документи. Размяната на 

документи ще е чрез куриер. 
 
 
 

https://event.webinarjam.com/login/n6wpkb1fxbk2a1sx
https://event.webinarjam.com/login/n6wpkb1fxbk2a1sx
https://karollcapital.bg/bg/fondove/4-advans-global-trends
https://karollcapital.bg/bg/fondove/4-advans-global-trends


 

 

 www.karollcapital.bg 

3. Сумата за инвестиция се превежда по банков път към съответните сметки на фонда:  
 

Банка Титуляр 
Сметка във 

валута 
IBAN BIC 

УниКредит 
Булбанк АД 

ДФ "Адванс 
Глобал 
Трендс" 

Лева BG44UNCR70001520133032 
UNCRBGSF 

Евро BG23UNCR70001520132925 

Основание: покупка на дялове + клиентски номер 

 
 
За по-подробна информация, Ви каним да слушате запис на уебинара ни от 21 май „Кои сектори 
ще излязат печеливши от кризата“ 
 
 
 
На разположение сме за среща в удобно за Вас време, вкл. по skype или zoom: 
 
КОНТАКТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DISCLAIMER: 
Настоящата презентация е изцяло изготвена от лицензиранo управляващо дружество Карол Капитал 
Мениджмънт ЕАД.  Компанията работи под регулацията на Комисия за финансов надзор, без това да 
означава, че комисията одобрява или не инвестирането в предложените ценни книжа, нито че поема 
отговорност за представените данни и заключения. Служителите, изработили анализа са подходили с 
нужната професионална отговорност, представяйки своята обективна преценка. Положени са 
необходимите усилия за установяване верността на фактите и честността на представените мнения. 
Доколкото е известно на лицата, изготвили презентацията, данните се базират на публични източници, 
считани за достоверни, без да има претенции за пълна изчерпателност, като същите не носят отговорност 
за верността и изчерпателността на информацията. Препоръките, съдържащи се в настоящия анализ, не 
представляват инвестиционен съвет и инвестиционните решения не следва да се вземат единствено на  
тяхна база. Потребителите на настоящия анализ следва да вземат самостоятелно решение относно това 
дали да инвестират в предложените инструменти и каква инвестиционна стратегия да следват. 
Предложените инвестиционни възможности не са подходящи за всички инвеститори. Резултати от 
изминали години не могат да се считат за индикатори за бъдещо представяне. 

Бистра Коцева 
bistra@karoll.bg 

+359 (2) 4008 303 

Кристина Дончева 
kdoncheva@karoll.bg 

+359 (2) 4008 305 

Десислава Димитрова 
ddimitrova@karoll.bg 

+359 (2) 4008 272 
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