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Zscaler, Inc. (NASDAQ) 
 

Symbol: ZS.  

Przedmiot działalności: firma zajmująca się usługami bezpieczeństwa w szeroko pojętej sieci. Oferuje swoim klientom 

dostarczane w chmurze rozwiązania do ochrony urządzeń i danych użytkowników. Firma wykorzystuje swoją pozycję w 

150 kolokacyjnych centrach danych, aby dostarczać tradycyjne funkcje bezpieczeństwa oparte na urządzeniach, takie 

jak zapory ogniowe i piaskownice, jako platformę całkowicie natywną dla chmury. Firma koncentruje się na dużych 

klientach korporacyjnych i oferuje dwa podstawowe pakiety produktów: Zscaler Internet Access, który bezpiecznie łączy 

użytkowników z aplikacjami i witrynami zarządzanymi zewnętrznie (takimi jak Salesforce i Google) oraz Zscaler Private 

Access, który bezpiecznie łączy użytkowników z aplikacjami zarządzanymi wewnętrznie. Oba pakiety produktów 

obejmują szeroką gamę możliwości, które znajdują się w tradycyjnym stosie zabezpieczeń.  

Opis:  

Walory Zscaler zanotowały wczoraj +8,28%, natomiast dzisiaj w handlu przed sesją tracą blisko 8% po tym, jak spółka 

powiedziała, że dłuższe cykle sprzedaży i inne przeciwności przyczyniają się do jej konserwatywnych założeń na 

przyszłość. Co więcej reorganizacja działu sprzedaży firmy, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, została 

przyjęta przez analityków podczas rozmowy telefonicznej jako przeszkoda w wydatkach operacyjnych. Technicznie 

patrząc zauważmy, że kurs ZS znajduje się w konsolidacji 184,34 – 124,70 $, która odgórnie domyka formację R-G-R 

natomiast od dołu mamy przekształcenie typu 2B. Te przeciwstawne formacje polaryzują wykres ZS, stąd gracze powinni 

oczekiwać silnego impulsu dla dłuższej czasowo fali kierunkowej. Obecnie DMI wyzwala impuls korekcyjny wzrostowy, 

ale przebicie wsparć 126,09 – 119,88 $ powinno wzmocnić niedźwiedzie i dać presję na barierę 115,66 $. Po stronie 

negatywnej, spadkowej opowiada się również cały czas aktywna zależność na SMA-200, choć lokalnie RSI (14) mamy na 

neutralnych poziomach rzędu 53 pkt. Dopiero zatem przebicie okolicznej, klasycznej linii spadkowej powinna wykreować 

wyzwalacz do testowania zniżkowych dynamik SMA-200 a jej odwrócenie na północ mogłoby przynieść upragniony dla 

byków bias change na dłuższy termin. 
 

Waluta notowań: USD;   

Opór: 158,43 – 163,25 – 188,60 – 218,07;   

Wsparcie:  126,09 – 119,88 – 115,66; 

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI:  korekta wzrostowa. 
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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) i stanowi rekomendację 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”. Niniejszy 
komentarz jest badaniem inwestycyjnym 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”. Niniejszy komentarz nie stanowi 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. Komentarz opiera się na historycznej 
analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny 
instrumentu finansowego. 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 S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi oferty zbycia 
lub nabycia wymienionych w niej instrumentów 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. 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 realizacją zleceń wykorzystującą strategię przedstawioną w komentarzu, 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. W DM 
BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu konfliktami interesów, w których w 
szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i administracyjne oraz bariery informacyjne 
ustanowione w celu zapobiegania i unikania konfliktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem 
organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany 
przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały 
rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ tworzy „chińskie 
mury” również w związku z realizacją określonego projektu. Ewentualne konflikty interesów dotyczące konkretnej 
rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo w 
dołączonym do niej dokumencie. 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 Rekomendację ogólną 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. 


