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Broadcom Inc. (NASDAQ) 
 

 

Symbol: AVGO.  

Przedmiot działalności: zróżnicowane portfolio produktów na wielu rynkach końcowych m.in. produkty komunikacji 

przewodowej i bezprzewodowej dla przedsiębiorstw, centrów przechowywania danych, dostawców usług, przemysłu i 

sieci domowych. Spółka skupia się na filtrach częstotliwości radiowych i wzmacniaczach stosowanych w wysokiej klasy 

smartfonach, takich jak urządzenia Apple iPhone i Samsung Galaxy, a także na asortymencie rozwiązań dla infrastruktury 

przewodowej, pamięci masowej dla przedsiębiorstw i przemysłu. Do tego firma koncentruje się na rynkach 

półprzewodników sieciowych, produktach szerokopasmowych, układach łączności, które obsługują standardy, takie jak 

Wi-Fi i Bluetooth. Firma przejęła Brocade, CA Technologies i dział bezpieczeństwa korporacyjnego firmy Symantec, aby 

wzmocnić swoją ofertę w zakresie oprogramowania. 

Opis:  

Akcjogram AVGO uzyskał wczoraj świecę objęcia wzrostowego przy wyższych obrotach o 17 procent względem średniej, 

3- miesięcznej aktywności handlu. Ponadto notowania zbliżyły się do opadającej średniej SMA-200, choć w handlu po 

godzinach pracy Wall Street mamy +2,43% na kursie ww. walorów, co pokazuje przecięcie długofalowej średniej. Spółka 

podała po sesji w USA wyniki finansowe, odporne na słabnące otoczenie gospodarcze. Do tego podała lepsze niż 

oczekiwano perspektywy na kolejny kwartał. Broadcom (AVGO) zgłosił skorygowany zysk na akcję w czwartym kwartale 

fiskalnym w wysokości 10,45 USD, przewyższając konsensus na Wall Street 10,28 USD, zgodnie z FactSet. Przychody 

wyniosły 8,9 mld USD, zgodnie z oczekiwaniami. Firma podała, że jej segment rozwiązań półprzewodnikowych osiągnął 

w tym kwartale przychody w wysokości 7,1 miliarda dolarów, podczas gdy segment oprogramowania infrastrukturalnego 

wygenerował 1,8 miliarda dolarów. Do tego Broadcom dał prognozę przychodów w wysokości 8,9 miliarda dolarów za 

pierwszy kwartał fiskalny, w porównaniu z 8,8 miliarda dolarów oczekiwanymi przez analityków. Technicznie patrząc 

kurs AVGO znajduje się na ścieżce wzrostowej wg DMI / RSI, choć ma przed sobą sporo przeszkód w postaci linii bessy 

(ok. 545,66 $) czy twardych oporów 551,14 – 608,31 $. Niemniej jednak walory te zyskują blisko 28% względem 

poziomów sprzed roku, wznawiając tym samym intensywną hossę. Warto także pamiętać, że wsparcia 518,25 – 504,16 

– 482,23 $ separują ten rynek od ryzykownej otchłani bessy. 

Waluta notowań: USD;   

Opór: 531,63 – 545,66 – 551,14 – 608,31 – 613,49 – 672,05;   

Wsparcie: 518,25 – 504,16 – 482,23 – 451,69 – 429,76; 

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / RSI: umiarkowany trend wzrostowy. 
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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. 


