WEEKLY OVERVIEW& CHARTS
March 9 2020

Greek MarketWEEKLYOverview

Daily position

SHORTstop1965

Ακόμα μία εβδομάδα με σημαντικές απώλειες από την στιγμή που χάσαμε το
χαμηλό του 1824 με την αγορά να δοκιμάζει άμεσα τον μεγάλο στόχο του 670690 στον ΓΔ. Το επίπεδο ενδείκνυται για μία ακόμα αντίδραση με τις αντιστάσεις
πλέον να είναι στο 780 και 1956 σε ΓΔ και FTSE αντίστοιχα. Τα margin οδηγούν
την τάση και ακόμα δεν έχουμε ένα έναυσμα σε ωριαίο κάτι που θα περιμένουμε
να συμβεί πρώτα. Η πτώση είναι από τις πιο γρήγορες στην ιστορία της αγοράς
και συνήθως έρχεται μία ανάπαυλα σημαντική και σε τιμές και σε χρόνο. Δύο
εβδομάδες ήταν αρκετές να πάρουν πίσω 48 εβδομάδες.. ανοδικής κίνησης.
Μπορεί να μην έχουμε εικόνα για την ζημιά που μπορεί να κάνει στην οικονομία
ο ιός και παράλληλα τα γεωπολιτικά να προβληματίζουν παρόλα αυτά η αγορά
υπερβάλει σε μεγάλο βαθμό. Τουρισμός και μεταφορές σίγουρα έχουν υποστεί
σημαντικό πλήγμα και μένει να δούμε αν αρχίζουν να επηρεάζονται και
υπόλοιποι κλάδοι. Σίγουρα θα υπάρξουν παρεμβάσεις εκ μέρους της Ευρώπης
για τόνωση των επιχειρήσεων. Πιο σημαντικό παρόλα αυτά είναι να αρχίζει να
υποχωρεί η εξάπλωση του ιού.
Οι επιλογές μας στο -24,1% υπέραποδίδοντας του ΓΔ με 1,20% με τον ίδιο στο 25,3% και τον ftse στον -24,36%. Ο τραπεζικός με τις μεγαλύτερες απώλειες 42,83% με τον ftsem με απώλειες -22,25% .Ο μόνος τίτλος που είναι με κέρδη
αυτός της ENTERSOFT με 17% και την Τρίτη να κάνει την παρθενική του εμφάνιση
στην κύρια αγορά με τιμή εισαγωγής το 7 ευρώ και την ΑΜΚ πλήρως πετυχημένη
με δύο φορές υπερκάλυψη.
Μεσοπρόθεσμα σίγουρα η αγορά μας έχει προβληματίσει και θα χρειαστεί
χρόνος για να δούμε με πιο ήρεμη ματιά την συνέχεια. Η αγορά στην παρούσα
φάση προεξοφλεί τα χειρότερα όπως συνηθίζει να το κάνει έχοντας χάσει ήδη υα
κέρδη σχεδόν μίας ολόκληρης χρονιάς μέσα σε δύο εβδομάδες. Από και αυτό και
μόνο καταλαβαίνουμε το μέγεθος της στρέβλωσης που σύντομά θα μειωθεί.
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Aκόμα μία επιθετική εβδομάδα πτώσης με τις απώλειες της
Παρασκευής να είναι και εβδομάδας. Με συνοπτικές διαδικασίες
καταφέραμε να βγούμε υπερπουλημένοι σε εβδομαδιαίο
πιάνοντας την μεγάλη ζώνη του 1740 και πληρώνοντας το 78% στην
κίνηση του 2018-2020. Το stop κατεβαίνει πλέον στο 1965 σε
κλείσιμο επίπεδο που είναι και κύρια αντίσταση με όλες τις
πιθανότητες να δοκιμαστεί και πάλι. Η Δευτέρα μπορεί να δώσει
αντίδραση μετά το πρωινό άνοιγμα που θα μας δείξει και την
συνέχεια. Μία κατοχύρωση του επιπέδου που κλείσαμε μπορεί να
μας δώσει στόχο στο χαμηλό του 1550. O τραπεζικός έχει το 500
επίπεδο σαν πιθανό νούμερο αντίδρασης ενώ διάσπαση μπορεί να
μας φέρει στο 450. Το 583 κοντινή και το 658 κύρια αντίσταση και
stop σε ημερήσιο κλείσιμο
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Mε συνοπτικές διαδικασίες πιάσαμε τον μεγάλο στόχο στην ζώνη του
670-690. Το επίπεδο αν μη τι άλλο πρέπει να δώσει μία αντίδραση
πιθανότατα στο υψηλό του 780 (νέο ημερήσιο stop) με ενδιάμεση
αντίσταση το 740. Μία κατοχύρωση του 670 θα εκτροχιάσει περαιτέρω
την κατάσταση.
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Όλα δείχνουν ότι το ευρώ ξεκινάει μία σοβαρή ανοδική
κίνηση μεσοπρόθεσμης διάρκειας με στόχο το 117 ή το
120. Το 11360 κοντινή αντίσταση που μόνο κατοχύρωση
μπορεί να μας δώσει άμεσα συνέχιση στο 11460. Το 11197
κοντινή στήριξη και επιθετική τάση ενώ ιδανικά μία
διόρθωση στο 11130 ή στο 11052 να είναι ευκαιρία για
λήψη ημερήσιας θέσης.
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To χαμηλό του 2880 επιπέδου δεν απειλήθηκε στην παρούσα με
το κλείσιμο της Παρασκευής να δίνει ελπίδες για κίνηση στο
3136 που είναι και το ημερήσιο stop σε κλείσιμο. Το 3020
κοντινή αντίσταση. Αντίστοιχα ένα νέο χαμηλό θα ανοίξει τον
δρόμο για το 2560 σε μεγαλύτερη εικόνα.
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To 11440 είναι κοντινή στήριξη και μία κατοχύρωση θα
μπορούσε να μας φέρει στο 11266. Το 12212 κοντινή αντίσταση
και επιθετική τάση ενώ παράλληλα είναι και το stop μας σε
ημερήσιο κλείσιμο. Το 11900 κοντινή αντίσταση
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To 24680 επίπεδο δεν απειλήθηκε στην παρούσα με το κλείσιμο
της Παρασκευής να δίνει ελπίδα για αντίδραση. Το 26336
κοντινή αντίσταση με το 27102 κύρια και στοπ στο 27102 σε
κλείσιμο.
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Ακόμα μία δοκιμαστική των υψηλών του στην ζώνη του 1692
που μπορεί να δοκιμάσει και το 1711. Το 1650 κοντινή στήριξη
και επιθετική τάση που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 1633
ή το 1613. Το stop μας στην παρούσα στο 1562. Μία
κατοχύρωση του 1711 επιπέδου μπορεί να δώσει συνέχιση.

GOLD_spot
Daily position

LONGstop1562

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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