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24 stycznia 2023 r. 

Microsoft Corp. (NASDAQ) 
 

Symbol: MSFT. Przedmiot działalności: Microsoft opracowuje i licencjonuje oprogramowanie konsumenckie i 

korporacyjne. Jest znany ze swoich systemów operacyjnych Windows i pakietu Office. Firma jest podzielona na trzy 

szerokie segmenty o równej wielkości: produktywność i procesy biznesowe (starszy pakiet Microsoft Office, oparty na 

chmurze Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics), inteligencja chmura (infrastruktura i platforma 

jako usługa oferty Azure, Windows Server OS, SQL Server) i więcej komputerów osobistych (klient Windows, Xbox, 

wyszukiwanie Bing, reklamy displayowe oraz laptopy, tablety i komputery stacjonarne Surface). Microsoft Corporation 

została założona w 1975 roku i ma siedzibę w Redmond w stanie Waszyngton. 

Opis: 

Dzisiaj po zamknięciu Wall Street technologiczny gigant Microsoft Corp. opublikuje swoje wyniki kwartalne za fiskalny 

Q2/2022 r. Oczekuje się EPS na poziomie 2,30 $ na akcję, wobec poprzedniego odczytu na poziomie 2,35 $ na akcję. 

Pamiętajmy, że MSFT potroił swoją inwestycję w Open AI , firmę stojącą za ChatGPT. Warto dodać, że kwartalne 

przychody mają wynieść wg analityków 52,96 mld USD.  W pierwszym kwartale fiskalnym ub.r. Microsoft odnotował 

zysk w wysokości 2,35 $ na akcję, przewyższając szacunki analityków na poziomie 2,32 $ na akcję. Wówczas spółka 

osiągnęła również lepsze niż oczekiwano wyniki w zakresie przychodów, kiedy odnotowała najwyższą kwotę w wysokości 

50,122 mld $, co dało wzrost o 11% rok do roku. Podczas telekonferencji Microsoftu po opublikowaniu raportu firma z 

Redmond w stanie Waszyngton ostrzegła, że spodziewa się 5% spadku wzrostu platformy Azure , więc przetwarzanie w 

chmurze powinno teraz być obszarem do obserwowania zwłaszcza, że przychody z usług w chmurze wzrosły w 

pierwszym kwartale o 35%.  Technicznie patrząc kurs MSFT konsoliduje się w zakresie ok. 245,00 – 231,70 USD, stąd 

wybicie z tej przestrzeni powinno dać bias change na wykresie dziennym i w pewnym stopniu wpłynąć na pro-podażowe 

nastawienie średnich SMA z 20, 50 i 200 sesji. Średnie te obecnie posiadają przygaszony stan spadkowy, więc pozytywne 

dynamiki na kursie powinny podważyć tą zależność, ale tylko i wyłącznie przy trwałym złamaniu linii bessy, która wypada 

przy ok. 252,47 USD. W przeciwnym razie wystąpienie nowej fali spadkowej MSFT zaważyć nawet na nastrojach szerokiej 

Wall Street i stanie się ilościowym triggerem do wzmacniania negatywnej tendencji tych walorów, które tracą wobec 

rocznych maksimów o 23,22%. 

Waluta notowań: USD;   

Opór: 244,94 – 250,06 – 252,47 – 268,13 – 271,96;   

Wsparcie:  237,71 – 232,59 – 225,66 – 220,24; 

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań SMA-200:  umiarkowany 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) 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. 


