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H εβδομάδα έκλεισε με κέρδη με τον τραπεζικό κλάδο να κερδίζει έδαφος έναντι
του ΓΔ μιας και κέρδισε 8% έναντι 3,5% του ΓΔ. Η Παρασκευή είχε
ρευστοποιήσεις και profit taking με τον ΓΔ να κλείνει οριακά πάνω από το 628
που είναι και αγοραστικό εβδομαδιαίο σήμα και τον ftse να μην τα καταφέρνει
στην παρούσα. Πάντα αρχές του μήνα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μιας και
συνήθως γίνεται window dressing.
Το πρώτο τρίμηνο στην Ευρωζώνη είχαμε μία πτώση της οικονομικής παραγωγής
κατά 3,8% αν και το πιο κρίσιμο είναι το επόμενο τρίμηνο. Πλέον όλες οι
οικονομίες κάνουν προσπάθεια να επανέλθουν με την καραντίνα να ανοίγει
σταδιακά και στην χώρα μας. Μπροστά μας έχουμε το δύσκολο γόρδιο δεσμό του
τουρισμού μιας και αποτελεί το 1/3 σχεδόν του ΑΕΠ μας.
Τα μάτια της επενδυτικής κοινότητας είναι πλέον στραμμένα στην άρση των
μέτρων αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι το τι θα συμβεί με τον τουρισμό που είναι
και το πιο σημαντικό μας μέγεθος στο ΑΕΠ της χώρας. Τα αποτελέσματα
συνεχίζουν να δημοσιεύονται χωρίς να παρουσιάζουν ιδιαίτερες απώλειες αν και
μεγαλύτερο ρόλο θα παίξει το επόμενο τρίμηνο.
Στο τεχνικό σκέλος η αγορά έπιασε τον ελάχιστο στόχο μας παρόλα αυτά και
λόγω τραπεζικού κλάδου η διόρθωση παραμένει μικρή σε σχέση με την μεγάλη
εικόνα αλλά και την κίνηση των ξένων αγορών. Οι ταλαντωτές μας εφιστούν την
προσοχή μας με τις επόμενες δύο συνεδριάσεις ιδιαίτερα σημαντικές. Το
μεγαλύτερο μέρος της αγοράς παραμένει Long απέχοντας σημαντικά από τα
υψηλά έτους αλλά και τις θετικές αποδόσεις με εξαίρεση την entersoft που
παραμένει με κέρδη 10% με το split στα 7 να αναμένεται από την ΓΣ. Κουες,
Σαραντης και Κρι Κρι με τις μικρότερες απώλειες από αρχές έτους με 4%, 8% και
14% αντίστοιχα. Οι επιλογές μας στο -26,77% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ κατά
4,70% με τον ίδιο να έχει απώλειες της τάξεως του 31,46%, τον Ftse με 33,63% και
τον τραπεζικό με 61,49% απώλειες.
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Σίγουρα είναι νωρίς ακόμα για να δούμε το μέγεθος της ζημιάς με τους αναλυτές απλά να
εικάζουν με διαφορετικά μεγέθη με το μόνο σίγουρο να είναι ότι τα πραγματικά νούμερα θα
μας δείξει μόνο η εξέλιξη της πανδημίας. Ο s&p ήδη πλήρωσε το 61% της πτωτικής τους
κίνησης επίπεδο που συνήθως δίνει διόρθωση αν μη τι άλλο. Είναι δεδομένο ότι οι
διακυμάνσεις θα συνεχιστούν και δεν χρειάζεται να κυνηγάμε τις τιμές από πίσω. Καλό θα
ήταν να μελετάμε τον κάθε τίτλο από μόνο του μιας και αυτό μας βοηθάει να παίρνουμε
σωστότερες τοποθετήσεις.
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Διόρθωση έδωσε η συνεδρίαση της Παρασκευής με τον ταλαντωτή
να είναι σε επίπεδα που θέλουν προσοχή. Το 1470 είναι σημαντική
κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας δώσει συνέχιση. Το
1530-1565 είναι αντίσταση που κατοχύρωση θα μας δώσει
συνέχιση στο 1605.
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Η διόρθωση ήρθε στην συνεδρίαση της Παρασκευής δοκιμάζοντας την
στήριξη του 628. Μία κατοχύρωση του επίπεδου μπορεί και πάλι να μας
δώσει το 616 ή και το 590 επίπεδο. Το 650 επίπεδο συνεχίζει να είναι
αντίσταση όπου κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει συνέχιση. Ο ΓΔ μας
έδωσε πολύ οριακά αγοραστικό εβδομαδιαίο σήμα κάτι που δεν συνέβη
και στον ftse.
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ΤΟ STOP μας πλέον είναι στο 10989 σε κλείσιμο επίπεδο
που δοκιμάστηκε στην συνεδρίαση της Παρασκευής. Μία
κατοχώρωση θα μας φέρει πιθανόν στο 11150. Το 10915
κονινή στήρξη που μόνο διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει το
10850
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Το 2950 επίπεδο ήταν το 61% όλης της πτώσης και ήταν λογικό
στην καλύτερη των περιπτώσεων να δώσει διόρθωση. Το 2780
είναι κοντινή σημαντική στήριξη με το stop στο 2727. Μία
κατοχύρωση του 2950 σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση
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Το 10580 επίπεδο είναι κοντινή στήριξη που μπορεί να δώσει
αντίδραση ενώ κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο make or
break του 10249. Το 11030 κοντινή αντίσταση με το 11330
επόμενη.
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O ταλαντωτής μας προβληματίζει με τον dow να δίνει διόρθωση
στην συνεδρίαση της Παρασκευής. Το 22940 είναι κύρια στήριξη
και στοπ στο Long σε κλείσιμο με το 24264 και 4764 επόμενες
αντιστάσεις.
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Διόρθωση και για το χρυσάφι με το 1659 να είναι κύρια στήριξη
και stop στο Long σε ημερήσιο κλείσιμο. Το 1710 και 1737
αντιστάσεις.
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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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