GREEK MARKET COMMENTS FTSE LONG STOP 2118
Εβδομάδα με κέρδη της τάξεως του 3-3,5% για ΓΔ και FTSE25 και 5% στον τραπεζικό κλάδο
με τον τελευταίο να καταγράφει και νέα υψηλά έτους. Η αγορά περιμένει εκ πρώτης τα
αποτελέσματα του τραπεζικού με το πιο σημαντικό γεγονός από την άλλη να είναι η λύση
σε σχέση με τα NPE’S των τραπεζών που τόσο τις ταλανίζει τα τελευταία χρόνια. Το ταμπλό
ήδη τις έχει δωροδοκήσει με 103% κέρδη από αρχές του έτους αρχίζοντας πλέον να
αποτιμά λύση με τις τιμές πλέον να γλείφουν τις ΑΜΚ του 2016.
Μπορεί ο κλάδος που κινεί τα νήματα παρόλα αυτά την τελευταία εβδομάδα βλέπουμε να
αφυπνίζονται και άλλοι τίτλοι που το τελευταίο διάστημα μας είχαν συνηθίσει στην
πλάγιοπτωτική κίνηση. Αυτό βοήθησε σημαντικά την αγορά να κάνει την διαφορά στην
συνεδρίαση της Παρασκευής και πλέον να είναι μίαν ανάσα από το μαγικό επίπεδο του 900
που είναι κομβικό για την συνέχεια. Οι ξένες αγορές βοηθάνε σε αυτό παρόλα αυτά
πιστεύουμε πως η αγορά μας έχει ήδη αυτονομηθεί στην μεγάλη εικόνα. Το ότι είναι πρώτη
παγκοσμίως σε απόδοση για το 2019 με 44% απόδοση είναι και η απόδειξη, γεγονός που
όσο περνάει ο καιρός έλκει και νέους επενδυτές.
Η ΑΜΚ της ΛΑΜΔΑ που φαίνεται πως αργά ή γρήγορα θα ξεκινήσει θα είναι και σηματωρός
για την έναρξη του μεγάλου έργου που τόσα χρόνια περιμένει η χώρα και η οικονομία. Η
κίνηση της μετοχής από την ζώνη του 7 και μετά από τις τοποθετήσεις θεσμικών δείχνει ότι
είμαστε κοντά σε αποφάσεις και αποκοπή.
Οι επιλογές μας με κέρδη της τάξεως του 45,97% υπεραποδίδοντας 1,63% του ΓΔ.
Πρωταθλητές σε απόδοση η ΔΕΗ με 146%, η ENTERSOFT με 125%, με την EUROBANK και
την ΑΛΦΑ να ακολουθούν με 77% και 75% αντίστοιχα.
Μεσοπρόθεσμα παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι περιμένοντας να δούμε την αγορά αν
ξεπεράσει και πως τον σκόπελο των 900 μονάδων. Ακόμα μακροοικονομικά δεν έχουμε δει
να γράφεται τίποτα.. και εκτός σημαντικού απροόπτου μπροστά μας έχουμε να δούμε
μεγάλα πράγματα. Φυσικά χρειάζεται στρατηγική και κανόνες για να μπορέσουμε να
καταγράψουμε σημαντικές αποδόσεις στο μέλλον χωρίς υπερβολές και χωρίς να
παρασυρόμαστε μιας και το τελευταίο θα συμβεί αρκετές φορές στο μέλλον.

FTSE DAILY POSITIONS LONG STOP 2118
Το 2245 είναι σημαντική αντίσταση που μόνο κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δοκιμάσει το 2270
άμεσα. Το 2190 κοντινή στήριξη που μόνο κατοχύρωση μπορεί να ανακόψει την επιθετική τάση και
να βγάλει διόρθωση στο 2160

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ DAILY POSITIONS LONG STOP 818
Μίαν ανάσα από τα υψηλά έτους στο 901 που είναι και σημαντική αντίσταση. Το 882 κοντινή
στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να βγάλει καλύτερη διόρθωση στην παρούσα. Κατοχύρωση του
901 σε κλείσιμο μας δίνει συνέχιση

BANKS DAILY LONG STOP 815
Νέα υψηλά έτους για τον κλάδο. Το 911 σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί
να δώσει συνέχιση με το 941 επόμενο κοντινή στόχο και στο βάθος το τετραψήφιο. Το 885 κοντινή
στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 860.

DAX DAILY LONG STOP 11878

To 13085 έχει γίνει κοντινή στήριξη και επιθετική τάση που μόνο κατοχύρωση μπορεί να
δώσει καλύτερο διόρθωση στο 12780. Ουσιαστικό επόμενο επίπεδο μετά το 13260 έχουμε
στην περιοχή του 13600

EURUSD DAILY LONG STOP 10878

Η αντίδραση ήρθε λίγο κάτω από το 110. Το 11073 είναι σημαντική κοντινή αντίσταση που
κατοχύρωση μπορεί να δοκιμάσει και πάλι κίνηση στο 11180. Κύρια στήριξη το 10990 που
αντίστοιχα διάσπαση θα μας φέρει και πάλι στην ζώνη του 10880

DOW JONES DAILY LONG STOP 26139

To 27701 είναι κοντινή στήριξη και επιθετική τάση και μόνο διάσπαση μπορεί να μας φέρει
στο 27514. Από την άλλη ουσιαστική επόμενη αντίσταση έχουμε στο 28480.

S&P DAILY LONG STOP 2892

Το 3136 θέλει την απαραίτητη προσοχή μας. Μόνο κατοχύρωση σε κλείσιμο θα μπορούσε
να δώσει άμεσα συνέχιση. Από την άλλη όσο συντηρείται σε κλείσιμο το 3105 η τάση
παραμένει επιθετική ενώ διάσπαση θα μας φέρει αν στο 3075.

GOLD DAILY SHORT STOP 1516

Προσπάθεια αντίδρασης με το 1474 κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να μας
δώσει το 1488 ή το 1505. Το 1462 κοντινή στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει
στην ζώνη του 1430

