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Εβδομάδα με οριακές απώλειες σε ΓΔ και FTSE και αντίστοιχα οριακά κέρδη στον
τραπεζικό. Σε μία διαβολοεβδομάδα για τις ξένες αγορές που είχαν σημαντικές απώλειες
το Ελληνικό χρηματιστήριο κράτησε χαρακτήρα κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει από το
παρελθόν αλλά και που το περιμέναμε μετά τις εξελίξεις. Η Ελλάδα βέβαια από την άλλη
περιμένει και την βαθμολόγηση από την FITCH γεγονός που μπορεί να την βοηθήσει
σημαντικά.
Μπορεί ήδη να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με τους περισσότερους να
βρίσκονται σε διακοπές η κυβέρνηση μας δείχνει ότι δουλεύει με γοργούς ρυθμούς
θέλοντας να καλύψει τον χαμένο δρόμο αλλά και να πετύχει τους μεγαλεπήβολους
στόχους σε σχέση με την ανάπτυξη.
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ από αρχές έτους έχει κέρδη της τάξεως του 44,34%, ο ftse25
35,71 % , ο τραπεζικός με κέρδη 79,15% και τέλος ο ftsem με κέρδη 47,03%.Οι επιλογές
μας με 46,78% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ κατά 2,44%. Πρωταθλητές σε απόδοση η ΔΕΗ
με 108%, η ENTERSOFT με 100%, ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 78% και τέλος η ΛΑΜΔΑ και τα ΕΛΧΑ με
65%
Μεσοπρόθεσμα είμαστε πολύ αισιόδοξοι με την αγορά να κάνει δείχνει ότι ανθίσταται
σθεναρά σε σχέση με την κίνηση των ξένων αγορών. Από την άλλη κλείσαμε 7 ανοδικούς
μήνες και μία διόρθωση θα μπορούσε να έρθει και θα ήταν και φυσιολογική και υγιής.
Οπότε δεν χρειάζεται να υπερβάλουμε εαυτόν σε σχέση με την έκθεση μας μιας και
πάντα μία σχετική ρευστότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τυχόν διόρθωση ειδικά για
αυτούς που έχουν υπέρ απόδοση το τελευταίο διάστημα.
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Εβδομάδα με οριακές απώλειες με τον ftse να κρατάει άμυνες σε
σχέση με τις ξένες αγορές. Σε σχέση με τον ΓΔ που κατάφερε να
καταγράψει νέο υψηλό λόγω του τραπεζικού κλάδου. Το 2166 είναι
σημαντική στήριξη που αν χαθεί η διόρθωση θα συνεχίσει με το
2084 επόμενο σοβαρό επίπεδο και στοπ σε ημερήσιο. Το 21992209 είναι χάσμα που πιθανότατα να δοκιμάσει να κλείσει ενώ το
κύριο επίπεδο αντίστασης συνεχίζει να είναι το 2230 που
κατοχύρωση θα μας δώσει συνέχιση.
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Οριακές απώλειες για τον ΓΔ κόντρα στην ξένες αγορές με το 875 είναι
κοντινή στήριξη που κατοχύρωση και μόνο μπορεί να μας φέρει στο 850.
890-894 έχουμε χάσμα που μπορεί να δοκιμαστεί να κλείσει ενώ μία
διάσπαση του 901 μπορεί να μας δώσει συνέχιση στο 930. Το στοπ μας
στο 840 σε κλείσιμο.
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Προσπάθεια συντήρησης του 111 επιπέδου μιας και κλείσιμο
κάτω από το 11073 μπορεί να μας δώσει συνέχιση στο 10960. Το
11150 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το
112 που έχει γίνει και κύριο επίπεδο αντίστασης.
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Το 2913 είναι κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να δώσει
συνέχιση στο 2869. Το 2957 κοντινή και το 3007 κύρια
αντίσταση. Το στοπ στο short είναι το 3028
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Short από τις αρχές της εβδομάδας και όπως πάντα βιαστικός.
Το 11963 κοντινή στήριξη με το 12162 κύρια ενώ ουσιαστική
επόμενη στήριξη μετά το 11860 έχει στις 11643. Το στοπ στην
παρούσα στο 12600.
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To 26344 είναι κοντινή στήριξη που πρέπει να κρατήσει σε κλείσιμο αν
δεν θέλει να ανοίξει τον δρόμο για το 25620. Το 26975 είναι κοντινή
αντίσταση με το 27180 κύρια.
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Πολύ επιθετικό το γράφημα και μία κατοχύρωση του 1461
μπορεί να μας δώσει σε πρώτη φάση το 1486 και σε δεύτερη το
1525. Το 1435 και 1427 κοντινές στηρίξεις με το 1400 κύρια και
στοπ στο Long σε κλείσιμο
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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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