
Компанія Caterpillar Inc. (#CAT) – є однією з провідних американських ком-
паній по виробництву найбільшої спецтехніки в світі. Компанія займається ви-
робництвом різної важкої земельно-транспортної техніки, дизельних двигунів, 
енергетичних установок та іншого обладнання для будівельної та гірничодобу-
вної галузі.

На сьогоднішній день до складу компанії Caterpillar Inc. 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.

Інвестиційна ідея: 
«Ще одна можливість заробити в жовтні! 

Продавай акції #CAT вже зараз!»

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


Мал. 1. Графік прибутковості компанії Caterpillar Inc. Синій стовпець – прибуток, сірий стовпець - 
EPS, помаранчева лінія - прогноз

2.	Неоднозначна	 корпоративна	 звітність.	 Незважаючи на стри-
мано стійку динаміку прибутковості компанії Caterpillar Inc., її при-
буток на акцію (EPS) знизилася в останньому кварталі. На що та-
кож вказували не підтверджені прогнози по прибутку на акцію. 
 
У світлі зниження прибутку на акцію інтерес до паперів Caterpillar продовжує 
знижуватися, особливо з огляду на технічну картину.

1.	Уповільнення	 економічного	 зростання.	 Акції компанія Caterpillar 
Inc. залишаються під тиском ознак уповільнення світової економіки, 
що в першу чергу б’є по ринках, на яких зосереджена продукція да-
ної компанії. У той же час, незважаючи на ослаблення в торговель-
ній війні США і Китаю, просування в торгових переговорах немає.  
 
Це залишається основним фактором ризику уповільнення економіки і знижен-
ня попиту на продукцію Caterpillar Inc.

Причини продавати акції Caterpillar в жовтні:
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4.	Технічні	 фактори.	 Протягом останніх двох років акції Caterpillar 
Inc. залишаються в стійкому спадному тренді. А після формуван-
ня максимумів 16 липня і 13 вересня, спадний тренд прискорився.  
 
В умовах торгової і економічної невизначеності, продаж акцій Caterpillar ви-
глядає вельми перспективно, особливо після формування чергового спадного 
розвороту.

Мал. 2. Графік акцій Caterpillar Inc.

Фактором ризику залишається торгова війна США і Китаю і різке просування 
торгових переговорів, що може викликати необґрунтоване зростання оптимізму 
на ринку.

Основна суть ідеї - підключитися до ідеї 
на відновленні зниження!
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Рекомендований період підключення до ідеї  
1 по 10 жовтня 2019 року.

Період відпрацювання ідеї до 11 листопада  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!

https://esterholdings.com/ua/?modal=popup-investment-ideas
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