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Ακόμα μία εβδομάδα με σημαντικά κέρδη με τον ftse να κερδίζει 5% και τον ΓΔ 2,6% ενώ
ο τραπεζικός έκλεισε με μικρά κέρδη. Μία κατοχύρωση παρόλα αυτά του 787 μπορεί να
δώσει σημαντική τάση με τις 860 μονάδες επόμενο επίπεδο.
Η κυβέρνηση δείχνει μεγάλο ζήλο στην διακυβέρνηση κάτι που η αγορά τόσο των
μετοχών όσο και των ομολόγων το βλέπει. Ο Αύγουστος προμηνύεται θερμός μιας και
πιθανότατα περιμένουμε τους ξένους οίκους με αναβαθμίσεις με τον Fitch να έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα. Σε μία περίπτωση που υπάρξει διπλή αναβάθμιση ο τραπεζικός
κλάδος είναι αυτός που θα ωφεληθεί περισσότερο ενώ πολύ πιθανό είναι να δούμε
σύντομα και μία νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου από την στιγμή που η ζήτηση είναι τόσο
μεγάλη σε αυτές τις τιμές. Οι κλάδοι που υπέρ αποδίδουν και που είχαμε έγκαιρα
αναφέρει είναι αυτοί της βιομηχανίας και των κατασκευών ενώ ακολουθεί η ενέργεια. Η
ΔΕΗ πλέον πρωταθλητής σε απόδοση για το 2019 στις επιλογές μας κερδίζει έδαφος μιας
τόσο η αύξηση των τιμολογίων όσο και η πιθανή εν μέρει ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΗΕ με
έσοδα που μπορεί να πλησιάσουν το 1 δις για την ΔΕΗ δίνει το έναυσμα για σημαντική
αύξηση της κεφαλαιοποίησης της.
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ από αρχές έτους έχει κέρδη της τάξεως του 45,23%, ο ftse25
37,1 % , ο τραπεζικός με κέρδη 78,04% και τέλος ο ftsem με κέρδη 46,09%.Οι επιλογές
μας με 48,65% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ κατά 3,42%. Πρωταθλητές σε απόδοση η ΔΕΗ
με 114%, η ENTERSOFT με 97%, ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 72%, η ΛΑΜΔΑ με 70% και τα ΕΛΧΑ με
την ΒΙΟ με 68% .
Μεσοπρόθεσμα είμαστε πολύ αισιόδοξοι με την αγορά να κάνει προσπάθεια να βάλει
και τον τραπεζικό και πάλι στο παιχνίδι με την ρευστότητα να είναι σε υψηλά επίπεδα
ενώ η καλή περιφέρεια έχει μπει στο στόχαστρο των επενδυτών που θεωρούν ακριβές
τις αποτιμήσεις του ftse25. Μπροστά μας έχουμε τις εκθέσεις των οίκων με το πιο
πιθανό να έχουμε νέες τιμές στόχων σε αρκετούς τίτλους. Από την άλλη ξένα funds και
μεγάλοι επενδυτές συνεχίζουν να βάζουν στο στόχαστρο την Ελλάδα στο real economy
κάτι που βοηθάει ακόμα περισσότερο την οικονομία. Πρώτη φορά πάντως έχουμε τόσα
θετικά νέα και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι και πλέον μένει να περάσει το τρίμηνο για να
αρχίσουμε να βλέπουμε και πως καταγράφονται τα νούμερα.
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Εβδομάδα με κέρδη 5% με τον τραπεζικό να μπαίνει και αυτός στο
παιχνίδι μετά την συσσώρευση του τελευταίου διαστήματος. Το
2166 είναι κοντινή επιθετική στήριξη ενώ το 2230 και το 2284 είναι
επόμενοι στόχοι. Το στοπ μας στην παρούσα τόσο σε ημερήσιο
αλλά και σε εβδομαδιαίο πλέον είναι στο 2084
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Κέρδη της τάξεως του 2,6% είχε η εβδομάδα που πέρασε. Πλέον
μοναδική αντίσταση έχει στις 900 μονάδες και προηγούμενο υψηλό με
πιο πιθανή την διάσπαση του και δοκιμή του 920 επιπέδου. Κοντινή
στήριξη το 872 και κύρια το 850 ενώ το στοπ μας παραμένει στις 840
μονάδες.
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Το 111 επίπεδο είναι και το Make or break για το ευρώ μιας και
κατοχύρωση θα βγάλει νέους πωλητές με στόχο το 10960. Το πιο
πιθανό είναι ότι το 11110 θα δώσει αντίδραση στο 11238 που
είναι και σημαντική αντίσταση στην παρούσα και που διάσπαση
θα δοκιμάσει και πάλι το μεγάλο 114
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To στοπ μας ανεβαίνει στο 2973 με το 3007 να είναι κοντινή
στήριξη και το 2973 κύρια που διάσπαση αυτής μπορεί να μας
φέρει στο 2957 σε πρώτη και στο 2900 σε δεύτερη. Το 3053 είναι
επόμενος κοντινός στόχος που διάσπαση θα μας δώσει το 3086
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To 12352 κοντινή στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να μας
δώσει το κύριο 12189 που είναι και στοπ σε ημερήσιο. Το 12591
κοντινή αντίσταση με το 12750 κύρια.
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To 27250 είναι κοντινή αντίσταση που χρειάζεται κατοχύρωση αν θέλει
να δοκιμάσει και πάλι κίνηση στο κύριο 27480. Αντίστοιχα το 26960
είναι σημαντική στήριξη που κατοχύρωση θα δώσει σημαντική διόρθωση
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To 1413 είναι κοντινή στήριξη που διάσπαση θα μας οδηγήσει
στο 1398 η το 1385 που είναι και στοπ. Το 1435 και 1446 κοντιές
αντιστάσεις που διάσπαση μπορεί να οδηγήσει στο 1472
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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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