
Компанія Caterpillar Inc. (#CAT) – є однією з провідних американських ком-
паній з виробництва найбільшої спецтехніки в світі. Компанія займається вироб-
ництвом різної важкої земельно-транспортної техніки, дизельних двигунів, енер-
гетичних установок та іншого обладнання для будівельної та гірничодобувної 
галузі. 

Попередником компанії була Stockton Wheel Company, заснована в 1883 році

Інвестиційна ідея: 
«Акції компанії CAT дають СУПЕР 

можливість заробити в квітні!»
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1.	Зниження	 напруги	 в	 торговому	 протистоянні	 США	 і	 Китаю.		
Раніше американський виробник будівельної техніки Caterpillar заявляв, що 
основним приводом до зниження прибутку компанії стало зниження продажу в  
Китаї. Це, в свою чергу, було викликано загостренням торгових відносин США 
і Китаю.

На початок квітня торгові переговори між США і Китаєм залишаються в  
активній фазі, але не надають значного негативного впливу на ринок.  
До того ж, після переговорів на території Китаю, вони перемістяться на  
територію США, супроводжуючись оптимістичними коментарями учас-
ників переговорів. Крім того, ринок менш гостро реагує на негативні дані з  
торговельних переговорів, варто відзначити і високий оптимізм ринку  
на очікуваннях, що може викликати нову хвилю зміцнення даних акцій. 

2. Очікування заниженого звіту Caterpillar Inc. Після стриманого по-
зитивного звіту по прибутку компанії Caterpillar Inc., опублікованого 

Причини купувати акції 
Caterpillar (#CAT) в квітні

яка займалася виробництвом різної сільгосптехніки, а в 1886 році було  
запущено виробництво комбайнів. У 1985 році була запущена масштабна  
програма модернізації заводів, яка була завершена в 1993 році і обійшлася в $ 
1.8 млрд. 

Свою остаточну назву Caterpillar Inc. (CAT) компанія отримала в 1986 році. 

На сьогоднішній день до складу компанії входить 480 підрозділів в 
50 країнах світу. Дочірні компанії: Solar Turbines, Perkins Engines, Progress 
Rail Services, Caterpillar (Великобританія), Caterpillar Germany і Caterpillar 
(Switzerland). Компанія Caterpillar Inc заснована в 1925 році.
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Мал. 1. Графік прибутковості компанії Caterpillar Inc. 
Синій стовпець - прибуток, сірий стовпець - EPS, помаранчева лінія - прогноз

в кінці січня поточного року, майбутній звіт, якій вийде в середині квітня, виглядає 
вельми заниженими, вказуючи на недооціненість даних акцій. 

Прогнози по звіту на перший квартал 2019 року компанії Caterpillar Inc .: 
прибуток на акцію - 2,83, дохід - 13,34В.

На графіку звітності компанії Caterpillar Inc. простежується збереження висхід-
ної динаміки, незважаючи на явне заниження прогнозів. При цьому варто від-
значити, що активність на ринку нерухомості США залишається досить значною, 
навіть враховуючи уповільнення.
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На графіку акцій Caterpillar Inc. простежується формування фігури «подвійне 
дно» і уповільнення низхідної динаміки.

3.	Технічні	фактори.	Технічно акції Caterpillar Inc. залишаються в низхідному ко-
рекційному каналі, зберігаючи потенціал до зростання, намацавши підтримку 
на рівні 130.00-131.00.

Крім значного рівня підтримки, технічно, акції зберігають потенціал до зро-
стання на технічній фігурі «подвійне дно», яка так і не відпрацьована.

На графіку обсягу будівництва в США простежується збереження достатніх 
обсягів будівництва, які відповідали оптимістичним звітам компанії.

Мал. 2. Графік обсягу будівництва нових будинків в США
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Рекомендований період підключення до ідеї  
з 1 по 10 квітня 2019 року.

Період відпрацювання ідеї до 20 травня 2019 року.

Рекомендована сума старту 10 000 $.

Потенційний прибуток від 300% до 500% від розміру лота.

Основна суть інвестиційної ідеї — 
підключитися до ідеї на відновленні зростання!

Фактором ризику залишаються торгові відносини США і Китаю, загострення 
яких, незважаючи на низьку ймовірність, негативно позначаться не тільки на ак-
ціях компанії Caterpillar Inc., а й на всьому фондовому ринку.

Рис 3. Графік акцій Caterpillar Inc.

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

Підключитися!
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