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Opis: 

Spółka ING kończy rok tracąc blisko 23 procent, co sygnalizuje relatywnie słabszą postawę na tle rynku spółek o 

średniej kapitalizacji. W istocie w perspektywie year-to-date mWIG40, którego akcje ING są częścią, traci ledwie 4,2 

procent. Jak zawsze w przypadku tak dynamicznego odchylenia pojawia się pokusa zagrywek kontrariańskich i 

zakładów o powrót spółki do średniej. W istocie taki mechanizm już widać w perspektywie trzymiesięcznej, w której 

spółka zachowuje się lepiej od rynku. Relatywnie słaba postawa spółki w skali roku i lepsza w IV kwartale stawiają 

przed graczami pytania o kontynuacje trzymiesięcznego odbicia i możliwość dalszego redukowania straty wobec rynku. 

 

Technika wskazuje, iż dynamiczne odbicie z rejonu 99,50 zł w rejon 170,00 zł znalazło zadyszkę w układzie, który nosi 

cechy formacji szczytowej zbliżonej do RGR. Zakres spadku z potencjalnego układu można szacować na około 20 do 25 

zł. Jednak spojrzenie na wykres ujawnia także, iż podaż nie potrafi skorzystać z sygnałów kreślenia formacji szczytowej, 

a popyt skutecznie kontruje w rejonie 150,00 zł. W praktyce gracze o technicznym spojrzeniu na rynek będą czekać na 

przesilenie i szukać swojej szansy w zgodzie z kierunkiem wybicia z konsolidacji w strefie 170,00-150,00 zł. W 

optymistycznym scenariuszu konsolidacja po fali wzrostowej musi być czytana jako środkowa część układu ruch-

konsolidacja-ruch, w którym wybicie górą z kreślonej półki otworzy drogę do kolejnej fali umocnienia. Wybicie dołem 

zbuduje potencjał spadku w rejon 130,00 zł i testy wsparć w rejonach 140,00-139,20 zł i 131,60-130,00 zł. 

 

Opór: 170,00;  

Wsparcie: 150,00 - 140,00 - 139,20 - 131,60 - 130,00 

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI/ADX: słaby trend spadkowy 
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Nota prawna: 

 

Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony 

Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi 

rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 

r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 

inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania 

interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady 

inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, 

ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejszy 

komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z 

dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do 

wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 

na potrzeby tej dyrektywy”. Komentarz opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez 

uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ i 

udostępniany nieodpłatnie. Wybrane komentarze mogą być upubliczniane i przekazywane dla potencjalnych klientów 

DM BOŚ i publikowane na stronie www.bossa.pl w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. W takim 

przypadku poniższe zastrzeżenia stosuje się odpowiednio do potencjalnych klientów DM BOŚ. DM BOŚ ostrzega, iż 

niniejszy komentarz nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrument ów finansowych, nie 

stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte 

w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ, działając w dobrej wierze i z 

należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności 

tych informacji. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i 

odpowiedzialność. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności 

za działania lub zaniechania klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ nie ponosi 

odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści klienta związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w 

komentarzu, w tym w przygotowywanych przez klienta strategiach używanych w systemach algorytmicznych, ani za 

wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych klienta, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w 

wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM BOŚ nie gwarantuje osiągnięcia 

określonych wyników finansowych na zawartych przez klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne 

mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią 

jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie 

wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych 

przez DM BOŚ. DM BOŚ nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza, ani do 

informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, 

prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i 

rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy 

zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz 

inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie 

instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy komentarz 

stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale 

Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru 

Finansowego ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. 


