
The Boeing Company (#BA) – американська аерокосмічна корпорація, що 
займається виробництвом космічної, авіаційної та військової техніки. Компанія 
Boeing входить в топ три найбільших виробників озброєння і військової техніки 
США. Дана компанія є найбільшим роботодавцем північного заходу США і екс-
портером країни.

The Boeing Company входить в топ 12 найбільших промислових корпорацій 
США. Загальний дохід на 2017 рік склав 93,39 млрд. $. Компанія Boeing засно-
вана в 1916 році.

Інвестиційна ідея: 
«На слабкій звітності акцій Boeing 

отримуємо сильний прибуток!»

http://www.esterholdings.com/ru/


2.	Обмеженість	 індексу	 DOW30.	 Індекс DOW30, як і ринок акцій в ціло-
му, залишається під тиском політичних ризиків, що також буде об-
межувати динаміку акцій Boeing. Індекс DOW30, в свою чергу,

1.	Неоднозначна	 звітність	 компанії. Липневий звіт Boeing, незважаючи на 
зростання доходу, показав зниження зростання виплат на акцію. За резуль-
татами звіту дохід склав 24,26В, проти прогнозу 24В. EPS склав 3,33, проти 
прогнозу в 3,34. Як зростання прибутковості, так і зниження EPS залишаються 
незначними. Але сама динаміка звітності залишається стриманою, а очіку-
вання щодо EPS вперше за вісім кварталів не виправдали очікування.

Причини продавати акції Boeing в серпні:

Мал. 1. Графік прибутковості BA.
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3.	Технічні	фактори.	Технічно акції Boeing торгуються під тиском бичачої дивер-
генції на таймфреймі W1, що є основним технічним фактором, що вказує на 
корекцію акцій. На D1 дані акції також залишаються в корекційному тренді, 
що підтверджує схильність до зниження.

обмежується рівнем 25500.00. В умовах існуючих ризиків даний рівень також 
виступає значущою психологією.

Мал. 2. Графік індексу DOW30

Мал. 3. Графік акцій BAW1
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Основна суть ідеї - підключитися до ідеї 
на формуванні розвороту!

Фактором ризику виступає зміна настроїв на ринку і в політиці адміністрації 
Трампа, що може послабити тиск на ринок акцій і відновити висхідний тренд по 
акціях Boeing. Для цього акціям BA необхідно буде подолати локальний макси-
мум.

Мал. 4. Графік акцій BAD1

Рекомендований період підключення до ідеї - 
з 30 липня до 3 серпня 2018 року.

Період відпрацювання ідеї - до 31августа 2018 року.

Рекомендована сума старту - 10 000 $.

Потенційний прибуток - від 200% до 300% від розміру лота.

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

Підключитися!
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