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Η εβδομάδα έκλεισε με σημαντικές απώλειες της τάξεως του 5-6% στους δείκτες
με τον ΓΔ και τον ftse να δίνουν έξοδο και τον τραπεζικό να συντηρεί την
ανοδικότητα του με το στοπ στις 338 μονάδες σε κλείσιμο.
Επιτυχής έκδοση 10ετούς για το κράτος συγκεντρώνοντας μέχρι και 17 δις
προσφορές και πλέον με την πρόσβαση στις αγορές να ομαλοποιείται όσο ο
καιρός περνάει. Ο τραπεζικός συνεχίζει να είναι αδύναμος κρίκος μιας και του
λείπουν κεφάλαια αν θέλει να μπορέσει να λειτουργήσει με όλες τις δυνάμεις του
και να παρουσιάσει κέρδη στο μέλλον. Σίγουρα ωφελείται από την πρόγραμμα
εγγυήσεων λόγω της κρίσης κάτι που θα φανεί στα επόμενα τρίμηνα.
Το άνοιγμα της αυλαίας για τον τουρισμό έγινε με θεαματικό τρόπο από τον
πρωθυπουργό στην Σαντορίνη με το αποτέλεσμα τέλος της σεζόν να παίξει
σημαντικό ρόλο στο ΑΕΠ.
Από την Δευτέρα 22 Ιουνίου αλλάζουν σημαντικά οι σταθμίσεις σε ΓΔ και FTSE
κάτι που μπορεί να φέρει σημαντική αύξηση τζίρου στο auction της Παρασκευής
που μας έρχεται. Οι σταθμίσεις μειώνονται σημαντικά σε ΟΤΕ και ΕΕΕ ενώ ο
τραπεζικός κλάδος αυξάνει την βαρύτητα του. Σίγουρα μπορεί να δούμε αλλαγές
ειδικά από τα χαρτοφυλάκια των θεσμικών με τον τραπεζικό να ωφελείται
σημαντικά.
Τεχνικά πλέον σε ημερήσιο είμαστε short με το στοπ στο 1668 και 668 αντίστοιχα σε
ftse και ΓΔ. Από την άλλη θυμίζουμε ότι η αγορά παραμένει Long σε εβδομαδιαίο
γράφημα. Οι επιλογές μας στο -22,43% υπέρ αποδίδοντας 7% του ΓΔ που έχει
απώλειες 29,44%, τον ftse που βρίσκεται στο -31,67% και τον τραπεζικό στο -60,08%.
Η ΕΝΤΕRSOFT πλέον κομμένη στα 6 με 36% κέρδη από αρχές έτους και νέα ιστορικά
υψηλά με το ΚΟΥΕΣ να ακολουθεί με οριακά κέρδη από αρχές έτους. Στον αντίποδα η
ΑΛΦΑ με -66 και η ΕΤΕ με την EUROBANK στο -58% και η ΑEGEΑΝ στο -52%.
Με αυξημένα αντανακλαστικά και μετρητά πλέον μετά την έξοδο που πήραμε
περιμένοντας να δούμε και πάλι νέα δεδομένα. Θυμίζουμε πως η χρονιά είναι και η
πιο περίεργη των τελευταίων χρόνων κάτι που σίγουρα πρέπει να μας κάνει να
μελετάμε περισσότερα τις αποφάσεις μας.
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Η εβδομάδα έκλεισε με σημαντικές απώλειες δίνοντας και έξοδο σε
ημερήσιο με το stop πλέον στις 1668 μονάδες σε κλείσιμο. Το 1610
και 1625 κοντινές αντιστάσεις με το 1668 κύρια. Το 1545 αντίστοιχα
είναι κοντινή σημαντική στήριξη. Από την άλλο η τραπεζικός κλάδος
κράτησε το Long του με το stop στις 338 μονάδες σε κλείσιμο με το
361 και 384 κοντινές αντιστάσεις.
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Με απώλειες και έξοδο έκλεισε ο ΓΔ την εβδομάδα που πέρασε με το
stop στις 688 μονάδες. Το 638 και 628 κοντινές στηρίξεις με το 655 και
678 αντιστάσεις.
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To 114 επίπεδο έδωσε μία πρώτη διόρθωση. Το 1111011120 είναι σημαντική κοντινή στήριξη με το 11320
αντίσταση. Μία κατοχύρωση του δεύτερου μπορεί και
πάλι να δοκιμάσει το 114
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To επίπεδο των 3000 είναι σημαντική στήριξη που κατοχύρωση
μπορεί να δοκιμάσει κίνηση στις 2904. Το 3123 κοντινή
αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση της
κίνησης στο 3192
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To 12150 είναι κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να
δοκιμάσει κίνηση στο 12400. Αντίστοιχα το 11850 και 11648
είναι κοντινές στηρίξεις και τυχόν κατοχύρωση του δεύτερου
μπορεί να δοκιμάσει κίνηση στο 11264
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Το stop δοκιμάστηκε δίνοντας αντίδραση μιας και κατοχύρωση
του 25031 σε κλείσιμο μας δίνει έξοδο. Το 26250 κοντινή
αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει το 26930
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To 1744 δοκιμάζεται σαν αντίσταση ενώ κατοχύρωση σε
κλείσιμο μας δίνει είσοδο και κίνηση στο 1780. Το 1670 και 1650
οι στηρίξεις 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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