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Με σημαντικές απώλειες 3,5% έκλεισαν ftse και ΓΔ, με τον τραπεζικό να χάνει το
8% της αξίας του και για ακόμα μία φορά έδειξε ότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί να
αλλάξει ιδιαίτερα η αγορά. ΟΤΕ ΟΠΑΠ ΕΕΕ και ΔΕΗ έκαναν σοβαρές προσπάθειες
συντήρησης του 900 με τις τράπεζες εντέλει να τραβάνε την αγορά πτωτικά και
να διακινδυνεύουν για κίνηση στις 720 μονάδες. Η αγορά παρόλα αυτά θα πρέπει
να ισορροπήσει άμεσα πάνω από το 910 αν δεν θέλει να δοκιμάσει συνέχιση της
κίνησης προς τι 860 μονάδες.
O τζίρος το τελευταίο διάστημα δεν βοηθούσε την αγορά με αποτέλεσμα η
διάσπαση των 900 να αυξήσει την συναλλακτική δραστηριότητα. Καλώς η κακώς
η αγορά ανεβαίνει με λεφτά και πέφτει με χαρτιά. Όλοι ψάχνουν να βρουν την
αιτία τη πτώσης με την διαφορά τις περισσότερες φορές η αιτίες να φαίνονται
μετά την κίνηση. Πιθανότατα η ρηχή αγορά μας να κινείται με βάση τους τζίρους
και πιο βιαστικά σε σχέση με τις ξένες αν θέλουν να βρεθούν αγοραστές ή
πωλητές αντίστοιχα.

Οι επιλογές μας στο -0,95% υπέραποδίδοντας του ΓΔ με 1,63% με τον ίδιο στο
2,58% και τον ftse στον -2,51%. Ο τραπεζικός με τις μεγαλύτερες απώλειες 13,46% με τον ftsem με σημαντικά κέρδη 3,82% .Πρώτες σε απόδοσηη
ΕΝΤΕRSOFT με 23% κέρδη και την εισαγωγή στην κύρια προ των πυλών με τον
ΑΔΜΗΕ με 15% και την ΚΟΥΕΣ στο +10%.Στο αντίποδα η EUROBANΚ με 20%
απώλειες, με την ΑΛΦΑ στο -13% και τον ΜΥΤΙΛ να ακολουθεί με -10% .
Μεσοπρόθεσμα δεν έχει αλλάξει κάτι στην εικόνα της αγοράς όσο και αν
απογοητεύει βραχυπρόθεσμα με τους περισσότερους επενδυτές να περιμένουν
το νέο εκείνο που θα αλλάξει σημαντικά την ρότα και θα κάνει την διαφορά
ειδικά στον τραπεζικό κλάδο. Από την στιγμή που οι βασικοί δείκτες και οι
περισσότερες μετοχές είναι short σε ημερήσιο καλό θα ήταν να περιμένουμε με
κάποια ρευστότητα μέχρις ότου η αγορά μας πείσει για το αντίθετο.
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Στα χαμηλά έτους και με απώλειες 3,5% έκλεισε ο ftse25 την
εβδομάδα που πέρασε χάνοντας το πολύ σημαντικό επίπεδο του
2252 με το 2270 να είναι πλέον κοντινή σημαντική αντίσταση. Μια
κίνηση σε πρώτη στο 2212 και σε δεύτερη στο 2170 επίπεδο έχει
όλες τις πιθανότητες. ΑΝ τώρα η κίνηση είναι false αυτό θα πρέπει
να αποδειχτεί άμεσα από την συνεδρίαση της Δευτέρας. Ο
τραπεζικός κλάδος βασικός υπαίτιος της κίνησης όσο και αν οι
σωματοφύλακες προσπάθησαν να συντηρήσουν τους δείκτες με τις
απώλειες για το 2020 στο -13,46% και πλέον σε τάση.
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Με σημαντικές απώλειες και κλείσιμο κάτω από τις 900 μονάδες έκλεισε
ο ΓΔ και πλέον δοκιμάσει την ζώνη του 885 επίπεδο που είναι και
μηνιαίο επίπεδο στήριξη και που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση
στο 861. Το 903 κοντινή αντίσταση με το 927 κύρια και stop. Στο
εβδομαδιαίο φαίνεται η στήριξη της ζώνης του 887 που θα περιμέναμε
να δοκιμάσει αντίδραση.
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Aντίδραση από το 10780 με προσπάθεια ανακοπής της
επιθετικής τάσης. Το 10885 είναι κοντινή αντίσταση και
επιθετική τάση και μόνο κατοχύρωση σε κλείσιμο θα
μπορούσε να πετύχει ανακοπή της τάσης. Το 10780 είναι
στήριξη στην παρούσα ενώ κατοχύρωση μπορεί να δώσει
συνέχιση στο 10650

EUR/USD_spot
Daily position

shortstop

11238

S&P 500_spot Daily chart
& Comments

______________________

Ο ταλαντωτής μας έδωσε σήμα που θέλει προσοχή με το 3300
και 3280 να είναι κοντινές στηρίξεις ενώ διάσπαση του
τελευταίου μπορεί να οδηγήσει στην ζώνη του 3224. Το 3394
είναι κοντινή αντίσταση και μένει να δούμε αν μπορεί να
δοκιμάσει και νέες αποκλίσεις στην κίνηση με το 3394 να είναι
σε κάθε περίπτωση κοντινή σημαντική αντίσταση
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H ζώνη του 13800 που είχαμε σχολιάσει ότι θέλει προσοχή
έδωσε διόρθωση με τον ταλαντωτή μας να το επιβεβαιώνει σε
δεύτερο χρόνο. Το 13440 κοντινή αντίσταση που μόνο διάσπαση
μπορεί άμεσα να μας φέρει στο 13248. Το 13690 κοντινή και το
13800 κύρια αντίσταση
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To χάσμα έκλεισε με το 28910 να είναι κοντινή στήριξη που
κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει συνέχιση προς το 28230
επίπεδο. Το 29340 κοντινή αντίσταση που διάσπαση θα
μπορούσε και πάλι να δοκιμάσει το 29500
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To 1650 Που είχαμε στοχεύσει πληρώθηκε με άνεση με την τάση
να γίνεται επιθετική όσο το 1613 κρατάει σε κλείσιμο. Το 1659
κοντινή με ουσιαστικό επόμενο επίπεδο το 1730
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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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