GREEK MARKET COMMENTS FTSE LONG STOP 2169
Η εβδομάδα έκλεισε με οριακές μεταβολές με εξαίρεση τον τραπεζικό που έχασε το 2,5%
της αξίας του. Τέσσερις μόλις συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του 2019 με την Ελληνική αγορά
να φαίνεται ότι θα τελειώσει με την μεγαλύτερη απόδοση παγκοσμίως για φέτος και
κάνοντας ρεκόρ απόδοσης 20ετίας.
Το οχυρό του 900-910 επιπέδου συνεχίζει να είναι κύριο επίπεδο αντίστασης και μία
κατοχύρωση σε κλείσιμο θα λύσει ανοδικά την συσσώρευση του τελευταίου πενταμήνου.
Ουσιαστικός λύτης του οχυρού μπορεί να είναι ο τραπεζικός κλάδος μιας και είναι και ο
μόνος που στην παρούσα είναι short με την ζώνη του 878-890 να είναι αντίσταση αλλά
είναι και ο μόνος που ουσιαστικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να
κατοχυρώσει τα υψηλά του και τις ΑΜΚ που ολοκληρώθηκαν το 2016.
Οι επιλογές μας με κέρδη της τάξεως του 49,08% υπεραποδίδοντας 3,63% του ΓΔ χωρίς καν
να υπολογίζουμε τις αποδόσεις από τα μερίσματα. Πρωταθλητές σε απόδοση η ΔΕΗ με
217%, η ENTERSOFTμε 111%, η ΑΛΦΑ με 71% και η ΚΟΥΕΣ να ακολουθεί με 67% απόδοση.
Μεσοπρόθεσμα παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι με την αγορά μας να κλείνει το 2019 με
τους καλύτερους οιωνούς για το νέο έτος. Η κατοχύρωση του 900 επιπέδου μπορεί να κάνει
και τεχνικά την διαφορά στο κλείσιμο έτους. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο μόνος κλάδος
που πλέον μπορεί να κάνει την μεγάλη διαφορά στην αγορά είναι ο τραπεζικός κλάδος και
μάλιστα μετά από 4 χρόνια έχει όλα τις πιθανότητες να κάνει την διαφορά. Σίγουρα οι ξένες
αγορές θα επηρεάζουν την Ελληνική σε μεγάλες κινήσεις παρόλα αυτά αν οι επενδυτές
συνειδητοποιήσουν ότι κλάδος των τραπεζών αλλάζει σελίδα θα επενδύσουν επιθετικά σε
αυτόν. Άλλωστε το παράδειγμα της ΔΕΗ και η απόδοση του τελευταίου διαστήματος μπορεί
να το οραματιστεί και ο τραπεζικός.. με την διαφορά ότι η ρευστότητα που θα δώσει στο
σύστημα είναι πολλαπλάσια.

FTSE DAILY POSITION LONG STOP 2169
O FTSE δοκίμασε την αντίσταση στην ζώνη του 2280 δίνοντας και πάλι διόρθωση. Το επίπεδο του
2283 συνεχίζει να είναι αντίσταση και μία κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να κάνει την διαφορά. Ο
τραπεζικός φαίνεται να είναι το κλειδί για τον ftse στην συνέχεια. Το 2218 κοντινή και το 2190 κύρια
στήριξη. Το στοπ συνεχίζει να είναι στο 2169 σε κλείσιμο

ΓΕΝΙΚΟΣΔΕΙΚΤΗΣ DAILY POSITIONS LONG STOP 861
Ο ΓΔ αντίστοιχα δοκίμασε την ζώνη αντίστασης λίγο πάνω από το 900 δίνοντας και πάλι διόρθωση.
Το 880 είναι κύρια στήριξη στην παρούσα με το στοπ να είναι στο 861 σε κλείσιμο. Ένα κλείσιμο
πάνω από τις 908 μονάδες και μόνο μπορεί να δώσει επιθετική τάση

BANKS DAILY SHORT STOP 888
Ο τραπεζικός είναι και ο μόνος δείκτης που είναι short σε ημερήσιο. Οι 878 είναι κύρια αντίσταση με
το στοπ στο short στο 888 σε κλείσιμο. Μία κατοχύρωση μπορεί να δώσει κίνηση στο 940. Το 845
είναι κοντινή στήριξη ενώ κύρια είναι το 823.

DAX DAILY SHORT STOP 13455

To 13140-13170 είναι σημαντική κοντινή στήριξη που μόνο κατοχύρωση μπορεί να
δοκιμάσει και πάλι κίνηση στο 13015 ή το 12855. Το 13455 είναι αντίσταση και
κατοχύρωση μπορεί να δώσει το 13634 ή το 12732

EUR/USD DAILY LONG STOP 10878

To 11170-11190 για ακόμα μία φορά ανέκοψε την ανοδική κίνηση. Το 11045 είναι σημαντικό
επίπεδο στήριξη που κατοχύρωση και μόνο μπορεί να μας δώσει και πάλι το 10990 ή το 10913. Το
11090 είναι κοντινή αντίσταση

DOW JONES DAILY LONG STOP 27765

Σε επίπεδα που δεν μπορούσε να φανταστεί ούτε ο πιο αισιόδοξος κινείται ο dow. Το
28570 κοντινή αντίσταση με επόμενη το 28821. Το 28200 είναι ουσιαστική κόντινή στήριξη
που διάσπαση και μόνο μπορεί να μας δώσει το 28840

S&P DAILY LONG STOP 3070

Εκτός καναλιού ο s&p με επόμενο μεγάλο στόχο το 3305 και ενδιάμεση αντίσταση το 3250.
Το 3205 είναι κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 3166 ενώ το stop
παραμένει στο κύριο 3070
GOLD DAILY SHORT STOP 1484

To 1484 σε κλείσιμο είναι το Mob σε κλείσιμο με το κανάλι να είναι ξεκάθαρο σαν
αντίσταση. Μία κατοχύρωση του επιπέδου θα ανοίξει τον δρόμο για το 1530 επίπεδο.
Αντίστοιχα το 1467 είναι κύρια στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 1442 σε
πρώτη φάση. Εντύπωση προκαλεί η συσσώρευση στα ψηλά με τις αγορές σε ανάποδη
κίνηση.

