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Η εβδομάδα έκλεισε με τις μεγαλύτερες απώλειες των τελευταίων ετών μιας και
έχασε το 1/5 της αξίας της σε 5 μόλις συνεδριάσεις. Ο τζίρος εκτοξεύτηκε σε
υψηλά επίπεδα ενώ όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο το επόμενο διάστημα ακολουθεί
μία ανάποδη ακριβώς κίνηση καλύπτοντας πίσω το μεγαλύτερο μέρος της
πτώσης. Ο κίνδυνος μίας V κίνησης έχει μεγάλες πιθανότητες και τεχνικά το μόνο
που μπορεί να βοηθήσει είναι ένα ωριαίο γράφημα που σίγουρα θα δώσει
αποδόσεις ακόμα και ετήσιες. Είναι αδύνατον κάποιος να προβλέψει που θα
σταματήσει η αγορά και το μόνο που μπορούν οι επενδυτές να κάνουν είναι να
πιάσουν σταδιακά θέσεις σε εταιρίες που τους ενδιαφέρουν.
Δεν έχει νόημα αν κάποιος δεν έχει πάρει ρευστότητα να πάρει σε αυτή την φάση
της αγοράς μιας και σίγουρα θα υπάρξουν οι ευκαιρίες να το κάνει σε πολύ
καλύτερες τιμές. Την αγορά την οδήγησαν και την οδηγούν τα margins μιας και
πολλοί είχαν σημαντικά ανοίγματα με τις πωλήσεις από τις ΑΧΕ να είναι
αναγκαστικές. Αυτό θέλει κάποιες μέρες να ηρεμήσει με το volatility να είναι
δεδομένο. Το κακό με την παρούσα πτώση είναι ότι έχασε το σύνολο της αγοράς
σημαντικά ποσοστά μιας και μας είχε συνηθίσει ο τραπεζικός κλάδος να έχει την
πρωτοκαθεδρία στις πτώσεις.
Σίγουρα ο ιός να προκαλέσει θέματα στην οικονομία και κυρίως στον τουρισμό
παρόλα αυτά το μέγεθος της πτώσης είναι υπερβολικό. Από οι κινήσεις της
Τουρκίας σε σχέση με το μεταναστευτικό προβληματίζει αλλά και πάλι δεν είναι
κάτι που φαίνεται να ενοχλεί της οικονομία που δύσκολα θα ανακοπεί η ανοδική
της πορεία.
Οι επιλογές μας στο -20,34% υπέραποδίδοντας του ΓΔ με 1,08% με τον ίδιο στο 21,42% και τον ftse στον -17,33%. Ο τραπεζικός με τις μεγαλύτερες απώλειες 35,02% με τον ftsem με απώλειες -17,33% .Ο μόνος τίτλος που είναι με κέρδη και
παραμένει Long είναι αυτός της ENTERSOFT με 17% κέρδη και εισαγωγή στην
κύρια αγορά μέσα στην εβδομάδα 3-5 Μάρτη και εισαγωγή στο ταμπλό στις 10
του μήνα.
Μεσοπρόθεσμα η αγορά μας προβλημάτισε και πλέον περιμένουμε να δούμε το
μέγεθος και τον χρόνο της αντίδρασης για να εκτιμήσουμε εκ νέου την αγορά.
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Από τις πιο γρήγορες και μεγαλύτερες εβδομαδιαίες πτώσεις στην
ιστορία της αγοράς με τα νούμερα να σπάνε σαν βούτυρο και χωρίς
αύριο. Το 1965 και 2000 είναι κοντινές αντιστάσεις και επίπεδα που
αν μη τι άλλο θα δοκιμαστούν από την στιγμή που δούμε ότι η
αγορά πάτησε. Μία τόσο γρήγορη πτώση σίγουρα μπορεί να φέρει
μία μεγάλη ανοδική κίνηση που μόνο με ωριαίο γράφημα
μπορούμε να πιάσουμε. Το υψηλό της αντίδρασης της Παρασκευής
σε ωριαίο κλείσιμο αξίζει τον κόπο για κάποιον να το ακουθήσει με
stop στο χαμηλό.
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H διάσπαση το 900 άνοιξε τους κρουνούς χωρίς κανέναν βέβαια να
περιμένει το μέγεθος της κίνησης που πήρε πίσω πάνω από το 61% της
κίνησης από το 2018. Το 818 έχει όλες τις πιθανότητες να δοκιμαστεί
σύντομα και μόνο με ωριαίο γράφημα μπορεί κάποιος να πάρει μία
σοβαρή κίνηση. Τώρα για τους έχοντας μία στρατηγική αγορών με
σκοπό μία καλή αντίδραση- κίνηση θα δώσει με μεγάλες πιθανότητες
σημαντικά κέρδη. Το πιο πιθανό ή αγορά να δουλέψει με χάσματα κάτι
που θα δυσκολέψει τους traders και που καλώς ή κακώς αυτό συμβαίνει
στις σπάνιες αυτές καταστάσεις. Το 680 δεν μπορούμε να το
αποκλείσουμε σε δεύτερη ή όχι φάση. Το ερώτημα που δεν έχει
απάντηση στην παρούσα είναι αν είδαμε ένα πολύ σημαντικό υψηλό ή
όχι με τα οικονομικά δεδομένα της οικονομίας να μην συνάδουν.
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Η εικασία για μείωση επιτοκίων από την fed τίναξε το
ευρώ που δοκιμάζει τη πολύ σημαντική αντίσταση του
11060-80 που μόνο κατοχύρωση μπορεί να δώσει άμεσα
συνέχιση. Το 10964 και 10885 στηρίξεις.
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Χάσμα σε εβδομαδιαίο με μία από τις μεγαλύτερες
εβδομαδιαίες πτώσεις στην ιστορία του. Το 2911 κράτησε σε
εβδομάδα με το 3018 και 3058 να είναι κοντινές αντιστάσεις.
Μία διάσπαση του 2855 μπορεί να μας φέρει στο 2740. Το spike
της Παρασκευής με σημαντικούς όγκους προδικάζει για
σημαντική αντίδραση το επόμενο διάστημα με πιθανότητες
ακόμα και να δοκιμαστεί το 3190. Το ζήτημα μας είναι αν είδαμε
μία μεγάλη κορυφή ή όχι.
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O ταλαντωτής είχε δίκιο από την προηγούμενη εβδομάδα με τον
dax να καταγράφει με την σειρά του 61% όλης της ανοδικής από
το 2018. Η ζώνη του 11670-11720 είναι στήριξη και μόνο
κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει το 11266. Το 12250 κοντινή
αντίσταση με το 12468 κύρια.
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Από τις μεγαλύτερες απώλειες στην ιστορία του είχε ο Ινδιάνος
πιάνοντας σχεδόν την τάση από το 2016 και το 61% όλης της
ανοδικής από το 2018. Το πιο πιθανό μετά το spike της
Παρασκευής να δούμε αντίδραση στην ζώνη του 26400 σε
πρώτη φάση ενώ σε μεγάλη εικόνα το 27100 είναι εφικτό αφού
τελειώσει με τον σχηματισμό του ημερησίου. Short πλέον σε
εβδομάδα και σε μέρα παρόλα αυτά μία τέτοια πτώση βγάζει
συνήθως μία μεγάλη αντίδραση και πάλι στο 61% της κίνησης
ειδικά μετά από μία μεγάλη κορυφή. To μόνο σίγουρο είναι ότι
δεν θα πλήξουμε.

Dow Jones _spot
WEEKLY position

SHORTstop29568

_______________________

Μετά το spike της προηγούμενης εβδομάδας στο 1689 ήταν
λογικό να βγει διόρθωση. Το 1561 είναι κύρια στήριξη με το stop
να παραμένει στο 1547. Το 1600 και 1613 κοντινές αντιστάσεις
με το 1628 επόμενη. Ο ταλαντωτής συνιστά την προσοχή 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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