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Daily position

Long stop 2074

Ακόμα μία εβδομάδα με κέρδη της τάξεως 3-4% για ΓΔ και FTSE

και 8% για τον

τραπεζικό. Ο τζίρος μειωμένος με την ρευστότητα να διαχέεται και στην περιφέρεια. Το
10ετές έχει βρεθεί στις 270 μονάδες βάσης γεγονός που ήδη θα είχαμε προχωρήσει σε
έκδοση ομολόγου αν δεν είχαμε εκλογές. Μέρα με την μέρα όλο και περισσότεροι ξένοι
θεσμικοί ενδιαφέρονται για την Ελλάδα ενώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει καν ο φόβος για
τις πολιτικές εξελίξεις της 7ης Ιουλίου. Είναι δεδομένο πως οι εκθέσεις το επόμενο
διάστημα θα είναι σημαντικά καλύτερες σε ένα περιβάλλον που κρατάει πλέον μεγάλο
καλάθι για το μέλλον.
Το ενδιαφέρον και η ρευστότητα μετατοπίζεται σταδιακά και σε εταιρίες με προβλήματα
που αν αλλάξει το περιβάλλον μπορούν να κάνουν το turn around και την διαφορά για το
μέλλον. Το επόμενο διάστημα θα δούμε και το ενδιαφέρον για εισαγωγή στο
χρηματιστήριο να μεγαλώνει μετά από χρόνια. Τα ξένα funds επανέρχονται δριμύτερα
και έτοιμα να επενδύσουν σε Ελληνικά Projects και μη εισηγμένων μιας και οι όποιοι
κίνδυνοι φαίνεται να απομακρύνονται.
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ από αρχές έτους έχει κέρδη της τάξεως του 38,16%, ο ftse25
33,59 % , ο τραπεζικός με κέρδη 80,70% και τέλος ο ftsem με κέρδη 30,16%. Οι επιλογές
μας με 36,19% υπό αποδίδοντας του ΓΔ κατά 1,97%.. Πρωταθλητές σε απόδοση η
ENTERSOFT με 92%, η ΔΕΗ με 65% η Ευρωβ με 57% και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ με 56%. Ο ftsem
φαίνεται ότι ο ftsem να παίρνει την σκυτάλη σε αποδόσεις μετά από μεγάλο διάστημα
ενώ και οι καλές εταιρίες μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν πλέον μετοχικό ενδιαφέρον.
Μεσοπρόθεσμα πλέον όλοι είναι αισιόδοξοι με μία αγορά που πλέον μπήκε και πάλι στο
στόχαστρο των ξένων μετά από πολλά χρόνια. Τεχνικά πλέον φαίνονται στον ορίζοντα οι
1200 μονάδες με το 888 και 1000 ενδιάμεσα επίπεδα. Σημαντική η λήξη των παραγώγων
την Παρασκευή με πρώτη πολύ μεγάλη ήττα για τους short που ακόμα φαίνεται να μην
έχουν παραδώσει όπλα πιστεύοντας σε κάποια έστω διόρθωση. Το πιο σημαντικό
γεγονός είναι οι εκλογές της 7ης Ιουλίου μιας και το αποτέλεσμα θα κρίνει πολλά για το
μέγεθος της έντασης για την συνέχεια του έργου.
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Ακόμα μία εβδομάδα με κέρδη 3% πιάνοντας και τον μεγάλο στόχο
του 2170. Το stop μας ανεβαίνει στο 2074 ενώ όσο έχουμε
κλεισίματα πάνω από το 2140 η τάση παραμένει επιθετική με το
2188 και 2230 επόμενα επίπεδα. Εβδομάδα λήξης στα παράγωγα
που σαν γεγονός από μόνο του είναι σημαντικό.
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Κέρδη 4% για τον ΓΔ την εβδομάδα που πέρασε. Όσο κλείνει πάνω από
το 840 η τάση παραμένει επιθετική με το 867 και 888 επόμενες
αντιστάσεις. Το stop έχει ανέβει στις 809 μονάδες.
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To 11255 και 11210 είναι πολύ σημαντικές στηρίξεις που όσο
συντηρούνται μπορεί να δοκιμαστεί κίνηση στο 114.
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Το 2845 είναι κοντινή σημαντική στήριξη ενώ χρειάζεται μία
κατοχύρωση του 2892 για να μας δώσει συνέχιση στο 2915 ή στο
2970
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To 12060 είναι σημαντική στήριξη που μόνο κατοχύρωση μπορεί
να δώσει μεγαλύτερη διόρθωση. Το 12230 κοντινή και το 12310
κύρια αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 12450
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To 25890 είναι σημαντική στήριξη που κατοχύρωση θα χαλάσει το
Μomentum. Το 26248 κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να
μας φέρει στο 26400 ή το 26686
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To 1348 στην παρούσα έχει γίνει κοντινή αντίσταση που
διάσπαση θα δώσει εκτόνωση στο 1365 με μεγάλο στόχο το
1396. Το 1331 κοντινή σημαντική στήριξη που όσο συντηρείτε η
τάση είναι επιθετική ενώ κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο
1311
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DISCLAIMER

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή
εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την
παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Πρόκειται για ένα έγγραφο που έχει
συνταχθεί από την FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό την παροχή γενικής ενημέρωσης στους
πελάτες της σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των χρηματαγορών. Το παρόν έγγραφο
διανέμεται δωρεάν και τα πνευματικά του δικαιώματα ανήκουν εξ ολοκλήρου στην FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη
και μόνο. Η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια και την
πληρότητα των πληροφοριών και των εκτιμήσεων σε αυτό το έγγραφο. Οι πληροφορίες
προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αντικειμενικά αξιόπιστες, χωρίς η FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ. να έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των πληροφοριών και των πηγών αυτών. Στο
παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν
σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των
οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει
νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.
Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα και το προφίλ
συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει
σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.
Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν
την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν
αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.
Με τη χρήση του συγκεκριμένου εγγράφου συμφωνείτε ότι η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει
καμία ευθύνη σχετικά με ζημιές και κόστη ευκαιρίας που απορρέουν είτε άμεσα είτε έμμεσα από
την αξιοποίηση του παρόντος ενημερωτικού υλικού.
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