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Η εβδομάδα έκλεισε με σημαντικά κέρδη με τον ΓΔ και τον ftse να κερδίζει 7-8%
και τον τραπεζικό κλάδο 20% φτάνοντας μέσα στην εβδομάδα και το 30%. Η
συνεδρίαση της Παρασκευής έδωσε 400 εκατομμύρια τζίρο ολοκληρώνοντας τις
εκροές λόγω MSCI που ταλαιπωρούσαν την αγορά το τελευταίο διάστημα. Η
προσφορά στον τραπεζικό απορροφήθηκε εύκολα και μετά το ράλι των
τελευταίων ημερών με τον Τιτάνα να κάνει ιστορικό όγκο συναλλαγών με τους
πωλητές να μην ικανοποιούνται στο σύνολό τους. Μαζί με τους τίτλους που
ουσιαστικά σήκωσαν τζίρο λόγω της εξόδου είδαμε και αύξηση όγκου σε άλλους
τίτλους λόγω αναδιάρθρωσης θεσμικών χαρτοφυλακίων.
Το Ευρωπαϊκό πακέτο των 22,5 δις επιδοτήσεων + τον δανεισμό που θα
ξεκινήσουν το 2021 έδωσε ουσιαστικά την ανάσα στην αγορά με την χώρα μας σε
σχέση με το συνολικό πακέτο να είναι και ιδιαίτερα ωφελημένη λόγω του νέου
μαθηματικού τύπου υπολογισμού. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται με σχέδιο για την
επόμενη μέρα μιας και το πώς θα χειριστούμε τα χρήματα έχει ιδιαίτερη σημασία
για το πόσο γρήγορα θα επανακάμψουμε στο μέλλον. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η
κίνηση μας βρίσκει σε ιδανική στιγμή μιας και ναι μεν ο λόγος είναι η κρίση
υγείας παρόλα αυτά το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε το εργαλείο να
μπορέσουμε να κερδίσουμε πίσω την χαμένη 10ετία. Από την άλλη η AEGEΑΝ
απέφυγε την εν μέρει κρατικοποίηση όπως έγινε με άλλες Ευρωπαικές
αεροπορικές μιας και θα εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα δανεισμού των 115
εκατομμυρίων.
Η εβδομάδα έχει σημαντικά νέα τόσο σε σχέση με αποτελέσματα των εισηγμένων
αλλά και την ανακοίνωση της ΕΚΤ την Πέμπτη σε σχέση με το πρόγραμμα της
επαναγοράς των ομολόγων. Η ΔΕΗ έχει κλέψει της παράσταση στο ταμπλό με την
Τρίτη να ανακοινώνει αποτελέσματα.
Τεχνικά είμαστε Long τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εβδομαδιαίο γράφημα για τον ΓΔ
και τον FTSE με το σενάριο μεγαλύτερης διόρθωσης των 584 να απομακρύνεται. Ο
τραπεζικός ακόμα παλεύει να κατοχυρώσει τα χαμηλά του 2019 έχοντας σηκώσει
σημαντικούς όγκους συναλλαγών. Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν έναντι του ΓΔ
κατά 5,43% με τον ίδιο να έχει απώλειες 28,81%, τον ftse25 -31,62% και τον
τραπεζικό 62,62%. Από τις επιλογές μας η ΕΝΤΕΡ με 20% κέρδη με τον ΑΔΜΗΕ στο
+1% και το ΚΡΙ με τον ΣΑΡΑΝΤΗ στο -5% από αρχές έτους.
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Αν αναλογιστούμε ότι η αγορά τα κατάφερε τα τελευταία χρόνια χωρίς ιδιαίτερα
μαξιλάρια και παρά μόνο εγγυήσεις από την Ευρώπη με το χρηματιστήριο να
βρίσκεται στις 650 μονάδες πολύ κοντά στα χαμηλά του μπορούμε να εικάσουμε
ότι τα επόμενα χρόνια παρ’ όλες τις δυσκολίες του 2020 έχουμε όλα τα εχέγγυα
να έχουμε σημαντική ανάπτυξη αρκεί και να διαχειριστούμε σωστά τα κεφάλαια.
Τώρα πιθανότατα το τι σημαίνει Ευρώπη το καταλαβαίνει όλοι αυτοί που ήταν
ενάντια τα τελευταία χρόνια. Το ποσό που ουσιαστικά έχουμε εν δυνάμει στα
χέρια μας ισούται με το 20% του ΑΕΠ και μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλάσια
έσοδα στο μέλλον.
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H διάσπαση του 1481 έδωσε ορμή την κίνηση με τον ftse να
καταγράφει με χρονοκαθυστέρηση το 38% της πτωτικής του
κίνησης πριν δώσει διόρθωση. Το 1565 που δοκιμάστηκε και στην
πολύ δυνατή συνεδρίασης της Παρασκευής είναι κοντινή στήριξη
που κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει το 1545 ή το 1510. Το 1610
επίπεδο είναι κοντινή σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση σε
μέρα μπορεί να δώσει συνέχιση στο 1800. Θυμίζουμε ότι πλέον ο
ftse είναι Long και σε εβδομάδα σε αντίθεση με τον τραπεζικό που
πρέπει να κατοχυρώσει το 386 όπου και δοκίμασε. Το 327 κοντινή
και το 304 κύρια στήριξη στον τραπεζικό με το stop σε ημερήσιο το
263 με πολλές πιθανότητες να ανέβει σημαντικά.
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H διάσπαση του 613 μας έδωσε κίνηση στην παρούσα στο 668. Το 642
και 628 είναι κοντινές στηρίξεις ενώ μία κατοχύρωση του 668 μπορεί να
μας δώσει το 704.
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Long μετά από μεγάλο διάστημα με το 11130 να
δοκιμάζεται σαν αντίσταση και να θέλει την απαραίτητη
προσοχή. Μία κατοχύρωση του επιπέδου σε κλείσιμο θα
μας δώσει κίνηση στο 11250. Το 110 έχει γίνει σημαντική
κοντινή στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να μας δώσει
το 10936

EUR/USD_spot
Daily position

longstop

10774

S&P 500_spot Daily chart
& Comments

______________________

To 3070 πληρώθηκε και θέλει βραχυπρόθεσμα προσοχή ενώ
κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει το 3120. Το 297 κοντινή και το
2919 κύρια στήριξη
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Ο dax πλήρωσε με την σειρά του το 61% της κίνησης που πάντα
θέλει προσοχή μιας και αν μη τι άλλο δίνει διόρθωση. Το 12059
κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση και μόνο μπορεί να δώσει
συνέχιση. Το 11368 και 11246 κοντινές στηρίξεις με το 10867
κύρια και stop στο Long σε κλείσιμο.
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To 25911 είναι σημαντική κοντινή αντίσταση και μόνο
κατοχύρωση μπορεί να δώσει άμεσα συνέχιση 24920 κοντινή
στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 24272
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To 1737 κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο
1693 που είναι κύρια στήριξη και στοπ σε ημερήσιο κλείσιμο. Το
1780 αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση.
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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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