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Η εβδομάδα έκλεισε με σημαντικά κέρδη από 12% έως 20% για ΓΔ και τράπεζες δίνοντας
ανάσες στις αποτιμήσεις των εταιριών. Ο τραπεζικός κλάδος είναι ο μόνος που ακόμα
δεν έχει καταφέρει να κλείσει σε νέα υψηλά κίνησης και να δώσει και αγοραστικό σήμα
κάτι που θα συμβεί με κλείσιμο πάνω από τις 382 μονάδες. Η αγορά αρχίζει και βρίσκει
και πάλι τα πατήματα της με αρκετούς επενδυτές να αρχίζουν να τοποθετούνται μετά τον
πανικό του τελευταίου διαστήματος. Είμαστε σε περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
που δεν παίζουν και ιδιαίτερο ρόλο την παρούσα φάση.
Το μεγάλο στοίχημα της οικονομίας είναι πότε θα αρθεί σταδιακά η καραντίνα για να
μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία με το πιο σημαντικό μέλημα να είναι ο
τουρισμός που ουσιαστικά είναι και ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ. Είναι νωρίς ακόμα
να προβλέψουμε το μέλλον παρόλα αυτά είναι εφικτό να κερδηθεί ένα κομμάτι από την
ζημιά με τις προβλέψεις να είναι σε απώλειες που μπορούν να φτάσουν το 50%. Η
πρόβλεψη για την συνολική ζημιά στο ΑΕΠ φτάνει το 10% με την Ευρώπη να προσπαθεί
να καλύψει την ζημιά “εν κινήσει» ώστε να μην προβληματιστεί σε μεγάλο βαθμό η
κατανάλωση και να επανέλθει γρήγορα η οικονομία όταν αρχίσουν να αίρονται τα μέτρα.
Φυσικά εκτός από το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης στην υγεία
θα πρέπει να υπάρξει και σχέδιο για την επόμενη μέρα για την γρήγορη επαναφορά της
οικονομίας.
Οι επιλογές μας στο -30,22% υπέραποδίδοντας του ΓΔ με 3,53% με τον ίδιο στο -33,75%
και τον ftse στον -35,42%. Ο τραπεζικός με τις μεγαλύτερες απώλειες -58,72% με τον
ftsem με απώλειες -31,67% . Μοναδικός τίτλος με οριακά κέρδη στις επιλογές μας είναι
αυτός της ENTERSOFT με τις τράπεζες να έχουν και τις μεγαλύτερες απώλειες από -56
μέχρι -62%. Ο ΕΛλάκτωρ μετά μία δυνατή ανοδική εβδομάδα κατάφερε να βρεθεί στο 52%.
Εν κατακλείδι η αγορά είναι σε μία φάση ανοδικής αντίδρασης έχοντας δώσει
αγοραστικό σήμα εδώ και αρκετές συνεδριάσεις . Μένει να δούμε πόσο θα διαρκέσει και
που μπορεί να φτάσει σε αυτή την φάση η άνοδος. Μην μπαίνετε σε διαδικασία
πρόβλεψης ειδικά μετά από μία τόσο μεγάλη και γρήγορη πτωτική περίοδο της αγοράς
μιας και μπορεί να δούμε υπερβολές και πάλι.. Καλώς ή κακώς μόνο η τεχνική ανάλυση
μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή την φάση να μπορέσουμε να κερδίσουμε την αγορά.
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Το 1390 επίπεδο έχει γίνει κοντινή στήριξη με το 1533 κοντινή
αντίσταση μας.Διάσπαση του δεύτερου μπορεί να δώσει συνέχιση
στην ζώνη του 1600.
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Η ζώνη του 570-582 έχει σημαντική στήριξη. Το 630 κοντινή αντίσταση
που διάσπαση θα μας δώσει τον στόχο του 655. Ο τραπεζικός παραμένει
να είναι ο αδύναμος κρίκος μιας και χρειάζεται κλείσιμο πάνω από το
382 για να δώσει συνέχιση της κίνησης.
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Τριγωνικός σχηματισμός με το 10950 και το 11050 επίπεδο
να είναι τα δύο βασικά μας νούμερα. Μία διάσπαση ενός
εκ των δύο θα μας δώσει 100 πόντους κίνηση.
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H ζώνη του 2800 θέλει την απαραίτητη προσοχή μας μιας και
μπορεί να μας δώσει διόρθωση στο επίπεδο του 2700. Το 2886
2895 επόμενη αντίσταση
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Το 10336 είναι κοντινή στήριξη και επιθετική τάση όσο
συντηρείται. Μία διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 10110. Το
11066 επόμενος στόχος
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Το 24000 επίπεδο θέλει βραχυπρόθεσμα την απαραίτητη
προσοχή μας. Μία κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο
25000. Το 22850 είναι κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να
μας δώσει το 22200.
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Ακόμα μία δοκιμή των υψηλών στην ζώνη του 1700. Μϊα
κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση στο 1768. Το
1633 και 1600 οι στηρίξεις
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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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