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Η εβδομάδα έκλεισε με κέρδη 1-2% στους βασικούς μας δείκτες με το επίπεδο
του 900 να συντηρείται και πάλι με ευκολία. Μία κατοχύρωση του 927 μπορεί να
μας δώσει την πολυπόθητη τάση που έχουμε ξεχάσει τις τελευταίες μέρες.
O τζίρος σε αισθητά χαμηλά επίπεδα με την αγορά να συσσωρεύει με αργούς
ρυθμούς ψάχνοντας τον καταλύτη για να βγάλει κίνηση. Από την άλλη είχαμε
αρκετά ημερήσια αγοραστικά σήματα γεγονός που προδιαθέτει για πιο έντονη
ανοδική κίνηση.
Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να είναι το κλειδί στην μεγάλη εικόνα μιας και τα 4
τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να επανακάμψει πάνω από τις 1000
μονάδες που είναι και το επίπεδο των ανακεφαλαιοποιήσεων. Μπορεί να
προχωράνε με σημαντικούς ρυθμούς οι μειώσεις των κόκκινων παρόλα αυτά
πρέπει να ξεκαθαρίσει η έκβαση του σχεδίου ΗΡΑΚΛΗΣ. Με δειλά βήματα αρχίζει
να υπάρχει άνοιγμα στα στεγαστικά δάνεια παρόλα αυτά είναι ακόμα νωρίς για
να πούμε ότι ο κλάδος λειτουργεί με κανονικές ταχύτητες.
Τα μεγάλα έργα που μπορούν να δώσουν πνοή στην ανάπτυξη δεν έχουν
ξεκινήσει ακόμα κάτι που η αγορά το αποτιμά κινούμενη με νωχελικούς ρυθμούς
μέχρι να δει οι αναγγελίες να αρχίσουν να γίνονται και πράξεις. Δυστυχώς το
σύστημα μας είναι έτσι δομημένο και χρειάζεται τεράστια προσπάθεια για να
αλλάξει συνήθειες και δομές πολλών ετών με την κυβέρνηση να φαίνεται ότι
καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες για αυτό.
Οι επιλογές μας επέστρεψαν στο 2,33% υπέραποδίδοντας του ΓΔ με 1,72% με
τον ίδιο στο 0,61% και τον ftse στον 0,99%. Ο τραπεζικός με τις μεγαλύτερες
απώλειες -6,01% με τον ftsem με σημαντικά κέρδη 6,94% .Πρώτες σε απόδοση η
INFOQUEST με 18%, η ΕΝΤΕRSOFT με 16% κέρδη και την εισαγωγή στην κύρια προ
των πυλών με τον ΑΔΜΗΕ με 16% κέρδη κάνοντας την διαφορά την εβδομάδα
που πέρασε.Στο αντίποδα η EUROBANKme 12% απώλειες, με την ΑΛΦΑ και τον
ΜΥΤΙΛ να ακολουθούν με 6% .
Μεσοπρόθεσμα παραμένουμε αισιόδοξοι περιμένοντας να πάρουμε και πάλι
τάση για τα υψηλά μας με αντίπαλο προς το παρόν τον χαμηλό τζίρο.
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Με κέρδη λίγο κάτω από το 2% έκλεισε ο ftse και πλέον δοκιμάζει
την διάσπαση του 2330 που σε περίπτωση που συμβεί θα
δοκιμάσουμε και πάλι κίνηση προς τα υψηλά μας. Το 2300 κοντινή
και το 2274 κύρια στήριξη με το stop να παραμένει στο 2252. Ο
τραπεζικός κλάδος δίνει αγοραστικό ημερήσιο σήμα με
κατοχύρωση του 846 σε κλείσιμο με επόμενο κύριο επίπεδο το 880.
Το 825 αντίστοιχα είναι το 825 που διάσπαση μπορεί και πάλι να
μας φέρει στο 790
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Η εβδομάδα έκλεισε με κέρδη λίγο πάνω από το 1% με το 900 επίπεδο
να κρατάει χαρακτήρα για δεύτερη φορά. Το 927 σε κάθε περίπτωση
είναι κοντινή σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μας
δίνει νέα είσοδο και πιθανή κίνηση στην ζώνη του 950-960 και πάλι.
Αντίστοιχα μία διάσπαση του 900 θα μας φέρει στην ζώνη το 887
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EUR/USD_spotDaily chart
& Comments

______________________

H διάσπαση του 10980 έβγαλε νέους πωλητές με το 10805
να είναι πρώτο επίπεδο στήριξης που μπορεί να δώσει
αντίδραση. Το 10930-10964 κοντινή αντίσταση και
επιθετική τάση που μόνο κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει
και πάλι πάνω από το 110 επίπεδο.
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To 3355-3360 είναι κοντινή στήριξη και επιθετική τάση που
μόνο διάσπαση μπορεί να μας δώσει και πάλι το 3300. Το 3420
κοντινή αντίσταση που διάσπαση θα μας δώσει το 3455
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To 13790 θέλει την απαραίτητη προσοχή μας σαν αντίσταση.
Μία κατοχύρωση θα μπορούσε να δώσει κίνηση στο 13907 ή και
να ανοίξει τον δρόμο για πιο επιθετική κίνηση. Το 13640 και
13580 κοντινές στηρίξεις ενώ διάσπαση του τελευταίου μπορεί
να δώσει και πάλι το 13280
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Εύκολα με νέα υψηλά ο dow με το 29260 να είναι κοντινή
στήριξη που διάσπαση μπορεί να τον φέρει στο 28910 πολύ
εύκολα σε πρώτη φάση. Το 29832 επόμενη αντίσταση με το
30190 να είναι μεγάλος επόμενος στόχος.
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Το stop μας ανεβαίνει στο 1547. Φαίνεται ότι εύκολα θα
δοκιμαστεί η ζώνη του 1596-1602 όπου διάσπαση μπορεί να
δώσει συνέχιση της κίνησης στο 1611 σε πρώτη φάση και στο
1650 σε δεύτερη. Το 1568 και 1552 είναι στηρίξεις μας.
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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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