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Teledyne Technologies Incorporated (NYSE) 

Symbol: TDY.  

Przedmiot działalności: firma dostarcza technologie wspomagające rozwój rynków przemysłowych m.in. w Stanach 

Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii. Mniej więcej jedna czwarta przychodów Teledyne pochodzi 

z kontraktów z rządem Stanów Zjednoczonych. Firma działa w czterech segmentach: oprzyrządowanie, obrazowanie 

cyfrowe, elektronika lotnicza i obronna oraz systemy inżynieryjne. Segment oprzyrządowania ma największy udział w 

przychodach i dostarcza instrumenty monitorujące głównie do zastosowań morskich i środowiskowych. Segment 

obrazowania cyfrowego obejmuje czujniki obrazu i kamery dla klientów przemysłowych, rządowych i medycznych. 

Segment elektroniki lotniczej i obronnej dostarcza komponenty elektroniczne i produkty komunikacyjne do samolotów. 

Segment systemów inżynieryjnych dostarcza rozwiązania do zastosowań obronnych, kosmicznych, środowiskowych i 

energetycznych. Firma Teledyne Technologies Incorporated została założona w 1960 roku i ma siedzibę w Thousand 

Oaks w Kalifornii. 

Opis: 

Notowania TDY wybiły się podczas minionej sesji z układu złotego krzyża, łamiąc w górę dynamiczny pivot 420,30 USD, 

gdzie teraz mamy aktywny punkt spustowy TL, zachęcający popyt do bronienia swoich technicznych racji. Z drugiej strony 

poprzednie dwa tygodnie przyniosły wg techniki trzech linii pro-podażowy impuls, który stricte teoretycznie uznawany 

jest za argument wysokiej rangi. Notowania TDY podważyły wczoraj tak ryzykowną opcję zmiany układu sił na średni 

termin. Przypominamy jednak, że w perspektywie 5- letniej na wykresie spółki TDY pojawiły się dwa ważne trendy. 

Pierwszym był dynamiczny trend wzrostowy, który doprowadził do zwyżki ceny z okolic 180 USD w rejon 432 USD. 

Drugim natomiast był lokalny trend zniżkujący, który sprowadził notowania niniejszych walorów w okolice 396 USD, skąd 

byki wyprowadziły swoistą szarżę. Ostatnie miesiące wykreowały dynamiczne odreagowanie, więc ww. pull back już jest 

przeszłością a dzięki wczorajszej wymianie byki mogą układać sobie pozycje pod dalsze performowanie hossy, gdyż udało 

wczoraj się złamać ryzykowną linię spadkową. Nadal przy tym rynek TDY jest lokalnie schłodzony i traci ok. 13% od 

rocznych maksimów a RSI zaczyna wysyłać sygnały umacniania, po zwrocie w górę spod bariery równowagi 50 punktów. 

W takich warunkach warto śledzić wskazania DMI / SMA-200, które wysyłają rozbieżne wskazania wobec narastającej, 

dodatniej i pro-wzrostowej struktury wg price action. 

Waluta notowań: USD;  

Opór: 431,14 – 437,11 – 468,55;  

Wsparcie: 420,30 – 415,42 – 400,78 – 389,94; 

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań SMA-200:  słaba tendencja spadkowa. 
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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. 


