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Η εβδομάδα έκλεισε με μικρά κέρδη της τάξεως λίγο πάνω από 1% για ΓΔ και
ftse25 με την διαφορά να την κάνει ο τραπεζικός όσο τόσο για το 2,5% αλλά γιατί
μας έδωσε αγοραστικό σήμα και πλέον δοκιμάζει να κλείσει πάνω από το
σημαντικό 883-885 επίπεδο που θα ανοίξει τον δρόμο για τις 930 μονάδες. Ο ΓΔ
έχοντας κατοχυρώσει τις 900 μονάδες έχει ανοίξει πλέον τον δρόμο για την ζώνη
των 1040 μονάδων ενώ βλέπουμε ότι εξελίσσεται κίνηση και στον ftsem μετά από
αρκετούς μήνες. Ο τζίρος κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα με τις κινήσεις
να εναλλάσσονται μέρα με την μέρα στους τίτλους.
Η αγορά διψά για επιχειρηματικά νέα γεγονός που μπορεί να της προσδώσει
νεύρο που της λείπει. Η μείωση του φόρου στα μερίσματα ανοίγει την όρεξη στις
εισηγμένες που μπορούν να διαθέσουν χρήματα να το κάνουν κάτι που συντηρεί
το ενδιαφέρον στις εταιρίες με ταμείο.
Οι επιλογές μας τρέχουν με απόδοση της τάξεως του 2,43% με τον ΓΔ στο +0,52%
και τον ftse στον +1,63%. Ο τραπεζικός συνεχίζει να είναι αρνητικός με -0,63%
δίνοντας παρόλα αυτά ημερήσιο αγοραστικό σήμα. Ο Ftsem έχοντας κάνει στάση
το 2019 παίρνει και πάλι κεφάλι στις αποδόσεις κλείνοντας την Παρασκευή με
κέρδη έτους 5,04%. Πρώτες σε απόδοση ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την ENTEROSOFT με
10% κέρδη και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ με τον ΑΔΜΗΕ με 7% κέρδη. Στο αντίποδα ΟΤΕ ,
ΑΛΦΑ και ΚΡΙ ΚΡΙ με -3% απώλειες.
Μεσοπρόθεσμα δεν έχει αλλάξει κάτι στην εικόνα μιας και παραμένουμε
αισιόδοξοι ψάχνοντας να δούμε τα νέα δεδομένα για τον τραπεζικό κλάδο που
είναι αυτός που μπορεί να κάνει την διαφορά. Από την άλλη τρίμηνο με τρίμηνο
παρακολουθούμε την αύξηση του ΑΕΠ που παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία
ενώ αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν και οι αναβαθμίσεις από τους οίκους με την
κυβέρνηση να συνεχίζει την έκδοση νέων ομολόγων. Το 2020 έχει μπει για τα
καλά με μία ολόκληρη οικονομία να περιμένει τις εξελίξεις σε σχέση με το
Ελληνικό.
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Χωρίς να βιάζεται ο ftse έκλείσε με 1% κέρδη την εβδομάδα που
πέρασε κάνοντας προσπάθεια να κατοχυρώσει το 2335 και να
δοκιμάσει κίνηση στο 2375 επίπεδο. Μεγάλος στόχος το 2490
επίπεδο. Κοντινή στήριξη το 2274 και κύρια το 2255 με το τελευταίο
να είναι και stop σε ημερήσιο κλείσιμο.
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Mε κέρδη λίγο πάνω από 1% η εβδομάδα που πέρασε με τον τραπεζικό να μπαίνει και
αυτός σε Long κατάσταση με το stop στο 851 σε κλείσιμο. Πολύ σημαντική η
κατοχύρωση του 885 επιπέδου μιας και θα ανοίξει τον δρόμο για τις 930 μονάδες. Από
την άλλη ο ΓΔ ψάχνει το 945 σε πρώτη φάση και το 990 σε δεύτερη. Σε μεγάλη εικόνα
ουσιαστικός μεγάλος στόχος το 1032. Οι 922 μονάδες έχουν γίνει κοντινή στήριξη με
κύριο επίπεδο και στοπ τις 905 σε κλείσιμο ημέρας.
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Για ακόμα μία φορά το επίπεδο του 11060 φαίνεται να
θέλει να δοκιμαστεί. Μια κατοχύρωση σε κλείσιμο (μπορεί
να δοκιμάσει ενδοσυνεδριακά το 11030) θα ανοίξει τον
δρόμο για το 10950 με το 10990 ενδιάμεση στήριξη. Το
11170 κοντινή σημαντική αντίσταση με το 11214 κύρια
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O Μεγάλος στόχος του 3300 πληρώθηκε με τον s&p να μην
προβληματίζεται. Η τάση είναι επιθετική όσο κλείνει πάνω από
το 3315 με το 3365 κοντινό στόχο και το 3400 επόμενο. Το 3252
είναι σημαντική κοντινή στήριξη ενώ όσο πάνω από το 3190 τα
Long δεν προβληματίζονται. Στην παρούσα το stop είναι μακριά
στο 3070
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H ζώνη του 13615-13650 είναι σημαντική αντίσταση που
κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 13820. Το 13390
είναι κοντινή στήριξη ενώ κατοχύρωση μπορεί να δοκιμάσει και
πάλι κίνηση στο 13220 ή στο 13015
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Το 29170 είναι κοντινή στήριξη και επιθετική τάση και μόνο
κατοχύρωση μπορεί να δοκιμάσει το 29044 ή το 28812. Το
29500 και 30000 επόμενες αντιστάσεις.
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Όσο κλείνει πάνω από το 1549 η τάση είναι επιθετική με το 1584
κοντινή αντίσταση και το 1611 επόμενη. Στήριξη το 1545 που
διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει κίνηση στο 1516
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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 FASTFINANCE 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 FASTFINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη
και μόνο. Η FASTFINANCE 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 FASTFINANCE 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 FASTFINANCE 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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