Інвестиційна ідея:
«Легше на поворотах! Акції Intel на розвороті можуть принести хороший профіт!»

Intel Corp (# INTC) – компанія з виробництва електронних пристроїв і компонентів, а саме мікропроцесорів і наборів системної логіки (чіпсетів).
Компанія Intel є найбільшим в світі виробником мікропроцесорів. Частка ринку мікропроцесорів Intel на 2016-17 роки становить близько 80-70%, що
робить Intel Corp. абсолютним лідером виробництва мікропроцесорів в
світі. Чистий прибуток компанії Intel на 2017 рік становив 9,601 млрд. $. Акції
Intel Corp. торгуються на біржі NASDAQ.
Компанія заснована в 1968 році.

Причини, що вказують
на відновлення зростання акцій в жовтні
1. Очікування позитивної звітності. Очікування жовтневого звіту залишаються більш ніж оптимістичними. Так, прогнозований EPS (прибуток на акцію)
очікується 1.15 $, що відповідає максимальному значенню. Прогноз по прибутку очікується 18,12В, що також відповідає максимальним значенням.

Мал. 1. Графік прибутковості Intel Corp.
Синій стовпець - дохід, сірий стовпець - EPS, помаранчева лінія - прогноз

Графік звітності зберігає висхідний тренд, підтверджуючи оптимістичні очікування.
Починаючи з 2014 року, прибуток на акцію перевищує прогноз, що може
послужити відмінним сигналом до покупки акцій Intel перед публікацією звіту,
який вийде 25 жовтня.

2. Очікування зростання сегмента IT. Починаючи з осені, сектор IT технологій, зокрема мікроконтролерів, виходить з літньої сплячки, в яку впадає
сезонно. Також з ростом активності в даному сегменті ринку варто було
очікувати і збільшення в споживанні продукції Intel. Фактором, що вказує
на зростання даного сектору, окрім сезонності, також виступає і
тривалий рух індексу NASDAQ у флеті, який, в свою чергу, зберігає
висхідний тренд, але обмежується максимумом серпня на рівні
8100.00.

Мал. 2. Графік індексу NASDAQ

3. Технічні фактори. Технічно акції Intel тривалий час залишаються обмеженими бичачою дивергенцією, яка в перспективі повинна стати фактором до розвороту спадного тренду. Також дані акції обмежені в зниженні психологією
45.00. Даному рівню відповідає межа загального висхідного каналу за даними акціям.

Мал. 3. Графік акцій Intel

Акції Intel обмежуються психологією 45.00, від якої ймовірно відбиття.
Фактором ризику залишається низька активність в даному секторі і тиск на
індекс NASDAQ з боку торгового протистояння.

Основна суть ідеї — підключитися до ідеї
на відновлення зростання!
Цікавий факт:
Кількість країн, здатних виробляти мікропроцесори, менша, ніж країн, що мають ядерну зброю.

Рекомендований період підключення до ідеї з 1 до 5 жовтня 2018 року.
Період відпрацювання ідеї до 31 жовтня 2 листопада 2018 року.
Рекомендована сума старту 10 000 $.
Потенційний прибуток від 200% до 350% від розміру лота.

Підключитися!
*Точки входу, точний профіт, захисні ордери і хеджування за угодою дізнайтеся у менеджера при підключенні!

