
Cisco Systems, Inc. (#CSCO) – американська транснаціональна компанія, яка 
займається розробкою і продажем мережного устаткування. Одна з найбільших 
в світі компаній, що спеціалізуються в галузі високих технологій. Cisco є однією з 
відомих і шанованих компаній в комп’ютерній індустрії. 

Компанія Cisco Systems, Inc. заснована в 1984 році.

Інвестиційна ідея: 
«Кілька причин купити акції 
Cisco Systems, Inc. у жовтні. 

Заробимо разом!»

1.	Зростання	попиту	на	кібербезпеку.	У сучасному світі, який в більшій мірі 
пов’язаний з цифровими технологіями необхідність в кібербезпеки залишаєть-

Причини купувати акції Cisco у жовтні:
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На графіку Nasdaq 100 простежується збереження висхідної динаміки, яка 
після низхідній корекції, з високою ймовірністю відновить зростання до історич-
них максимумів.

Мал. 1. Графік індексу Nasdaq 100

ся ключовою. Компанія Cisco Systems, Inc. виступає одним з найбільших ви-
робників ПЗ. А після придбання на початку серпня 2018 року Duo Security, 
компанія Cisco Systems розширила сферу діяльності і змістила пріоритети з 
мережного обладнання на платні підписки.

До того ж в світлі загострення торгової напруги і скандалів з різного роду шпи-
гунства, попит в цифровій безпеці буде зростати.

2.	Відлига	 в	 сфері	 IT.	 Підйом сфери інформаційних технологій відмінно відо-
бражає індекс Nasdaq 100. Він виступає таким собі барометром високотех-
нологічного сектора.

3.	Звітність	 компанії.	 Позитивна звітність компанії Cisco Systems залишається 
хоча і не основним, але дуже значущим показником розвитку компанії. У свою 
чергу це приваблює інвесторів до стабільно зростаючого активу.
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4.	Технічні	фактори.	Технічно акції Cisco Systems після зниження в серпні фор-
мують висхідний розворот на відбитті від нижньої межі висхідного каналу і 
зони підтримки 46.50-46.00. Також варто відзначити рівень 48.00-50, відбиті 
від якого вкаже на відновлення зростання.

Мал. 2. Графік прибутковості компанії Cisco Systems. Синій стовпець - прибуток, сірий стовпець - 
EPS, помаранчева лінія - прогноз

Мал. 3. Графік акцій Cisco Systems.
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Фактором ризику залишається торгова війна США і Китаю, яка може віднови-
ти тиск на ринок акцій і уповільнити зростання світової економіки.

Основна суть  ідеї  - підключитися до ідеї 
на відновленні зростання!

Рекомендований період підключення до ідеї  
з 1 по 10 жовтня 2019 року.

Період відпрацювання ідеї до 11 листопада 2019 року.

Рекомендована сума старту 10 000 $.

Потенційний прибуток від 200% до 400% від розміру лота.

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

Підключитися!
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