
Компанія Microsoft (#MSFT) – найбільша транснаціональна компанія, одна з 
найвідоміших компаній-виробників програмного забезпечення для комп’ютерів, 
приставок і різних мобільних пристроїв в світі. Microsoft є розробником найпо-
пулярнішої в світі операційної системи - Windows і самого популярного пакету 
офісних програм - Microsoft Office. 

Продукція Microsoft продається більш ніж в 80 країнах світу, програми пере-
кладені більш ніж на 45 мов. Капіталізація компанії Microsoft на січень 2017 року 
перевищує 500 млрд. $.

Інвестиційна ідея: 
«Технологічний гігант Microsoft готується 

штурмувати нові максимуми! 
Давай заробимо на цьому разом!»
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Мал. 1. Графік прибутковості компанії Microsoft Corporation. Синій стовпець - дохід, сірий стовпець 
- EPS, помаранчева лінія - прогноз

1.	Ослаблення	 торгової	 напруги.	 Незважаючи на те, що з 1 ве-
ресня США і Китай ввели нові торгові тарифи, напруга в торго-
вому протистоянні даних країн істотно знизилася. Це пов’яза-
но з торговими переговорами і скасуванням ряду мит з боку США. 
 
Також варто відзначити деяке ослаблення напруги в високотехнологічному 
секторі. Це дозволяє відчувати себе більш впевнено таким технологічним гі-
гантам як Microsoft.

Причини купувати акції Microsoft у вересні:

Акції компанії Microsoft торгуються на біржі NASDAQ. Компанія Microsoft за-
снована 4 квітня 1975 року.

2.	Позитивна	звітність.	Компанія Microsoft продовжує впевнено демонструвати 
зростання прибутку компанії і помітно збільшила виплати на акцію. Це дозво-
лило залучити більше нових інвестицій.
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Мал. 2. Графік індексу NASDAQ

3.	Технічні	 фактори.	 Технічно акції Microsoft Corporation весь серпень торгу-
валися у флеті, формуючи висхідний клин. Що можна розцінювати як відкат 
низхідної дивергенції червня і липня; і технічним сигналом до відновлення зро-
стання.

Висхідна динаміка індексу NASDAQ також вказує на потенціал зростання да-
них акцій і даного сегмента ринку.

Мал. 3. Графік акцій Microsoft Corporation
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Фактором ризику залишається торгова напруга, що може відновити тиск на 
ринок акцій. Але, з огляду на вже прийняті дії в торговельній війні і переговори 
США і Китаю, дані загострення досить малоймовірні, що може послужити приво-
дом до оптимізму на ринку.

Основна суть  ідеї  - підключитися до ідеї 
на відновленні зростання!

Рекомендований період підключення до ідеї  
з 2 по 6 вересня 2019 року.

Період відпрацювання ідеї до 11 октября 2019 року.

Рекомендована сума старту 10 000 $.

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

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

Підключитися!
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