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Santander Bank Polska (SPL) 

 

Opis: 

Na sesji wtorkowej akcje spółki Santander Bank były jednymi z najsilniejszych walorów w koszyku WIG20, którego są 

częścią. Akcje znane wcześniej jako BZ WBK zyskały ponad 4 procent i czytelnie wyprzedziły rynek blue chipów. Jednak 

spojrzenie na perspektywę roczną sygnalizuje, iż kondycja spółki jest znacznie gorsza od rynku. W perspektywie year-

to-date, która z racji kończącego się roku jest niemal tożsama z 12-miesięczną, SPL traci ponad 40 procent przy spadku 

benchmarkowego indeksu WIG20 o niewiele więcej niż 10 procent. Relatywna słabość spółki i skala przeceny w 

perspektywie YTD mogą stać się zachętami dla zagrań kontrariańskich, z założeniem powrotu spółki do średniej.  

Technicznie patrząc układ sił daleki jest od jednoznacznego wskazania na szanse strony popytowej, ale nie tak zły, jak 

może sygnalizować skala spadku w perspektywie rocznej. Na wykresie SPL pojawiło się kilka sygnałów kupna. 

Pierwszym było wybicie górą z kanału spadkowego, na bazie którego spółka dotarła do oporu w rejonie 195,10 zł. 

Zawahanie na oporze zmieniło się w konsolidację, która może okazać się formacją RGR, ale na chwilę obecną popyt 

wychodzi obronną ręką z gry na wsparciach w rejonie 170,00-167,00 zł. Kupujących wspierają wybicia kursu nad 

średnie z 50 i 200 sesji oraz wyjście średniej szybszej nad wolniejszą, co sumuje się w pozytywne momentum. 

Oscylatorom najbliżej do wsparcia strony popytowej, ale też do wskazań sprzyjających kontynuacji konsolidacji na 

półce 195,10-170,00 zł.  W optymistycznym scenariuszu konsolidacja po fali wzrostowej musi być czytana jako 

środkowa część układu ruch-konsolidacja-ruch. Wybicie górą z kreślonej półki otworzy drogę do kolejnej fali 

umocnienia i ruchu w rejon strefy oporów 250,00-240,00 zł. Wybicie dołem zbuduje potencjał spadku o szerokość 

konsolidacji w rejon 140,00 zł. 

Opór: 250,00 – 248,00 – 240,00  

Wsparcie: 170,00 – 167,00 

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI/ADX: trend boczny 
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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. 


