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Σκωτσέζικο ντους τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες με την αγορά να κλείνει στο κάτω
εύρος την Παρασκευή που μας πέρασε.
Η Γερμανία κάνει προσπάθεια να μοιράσει το πακέτο των 750 δις με δίκαιο τρόπο μιας και
αρκετές χώρες έχουν σημαντικές αντιδράσεις. Ουσιαστικά γίνεται προσπάθεια οι
διαπραγματεύσεις να χωριστούν σε 4 ομάδες. Από την άλλη η αύξηση των κρουσμάτων και
πάλι παγκοσμίως προκαλεί ανησυχία για το αύριο με τον φόβο για ένα νέο lock down να
υφίσταται χωρίς αυτό να είναι εφικτό μιας και οι οικονομίες θα υποστούν ανεπανόρθωτη
ζημιά.
Από την άλλη οι τράπεζες «τρέχουν» να μειώσουν κόκκινα δάνεια έχοντας παράλληλα λόγω
κορονοιού αυξήσει τις εργασίες τους σε νέα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου.
Είναι δεδομένο ότι στα επόμενα τρίμηνα θα έχουν να παρουσιάσουν αυξημένα έσοδα. Στην
οικονομία τώρα ο τουρισμός στην παρούσα κινείται στο χειρότερο σενάριο με τις αφίξεις να
είναι αισθητά μειωμένες σε σχέση με τον σχεδιασμό. Η Lamda είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις
εργασίες στο Ελληνικό ενώ παράλληλα προχωράει στην έκδοση ομολογιακού ύψους 320
εκατομμυρίων. Παράλληλα και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ εκδίδει ομολογιακό ύψους 500 εκατομμυρίων με
τις εγγραφές στις 29 Ιουνίου. Η ΔΕΗ δείχνει ότι αλλάζει σελίδα με την εικόνα της εταιρίας να
καλυτερεύει μέρα με την μέρα. Ο ΟΤΕ από την άλλη ήδη βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τα
οικονομικά του με προοπτικές για μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η πολυετής
κρίση και ο νόμος ευνοεί για ακόμα μία φορά τους μεγαλομετόχους εταιρίας (NEWSPHONE)
να κάνουν δημόσια πρόταση σε πολύ χαμηλή αποτίμηση με σκοπό την έξοδο της εταιρίας
από το χρηματιστήριο ενάντια στα συμφέροντα των μικρομετόχων. Μπορεί οι μεγαλομέτοχοι
να βγαίνουν ωφελημένοι από την άλλη όμως η αγορά χρόνο με τον χρόνο χάνει την
αξιοπιστία της και τους επενδυτές της.
Τεχνικά παραμένουμε short σε ημερήσιο με το στοπ στο 1650 και 682 αντίστοιχα σε ftse και
ΓΔ με το πιο πιθανό τα νούμερα να κατέβουν αισθητά. Οι επιλογές μας στο -23,44% υπέρ
αποδίδοντας 6,53% του ΓΔ που έχει απώλειες 29,97%, τον ftse που βρίσκεται στο -32,61% και
τον τραπεζικό στο -59,08%. Η ΕΝΤΕRSOFT με 25% κέρδη από αρχές έτους, με το ΚΡΙ να
ακολουθεί με 1% κέρδη. Στον αντίποδα η ΑΛΦΑ με -66 και η ΕΤΕ με την EUROBANK στο -57%.
Παραμένουμε με αυξημένα μετρητά περιμένοντας νέα τεχνικά δεδομένα που θα μας
επιτρέψουν να αυξήσουμε και πάλι θέσεις.
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Η ζώνη του 1600 γίνεται αντίσταση με το 1524 κοντινή στήριξη και
το 1492 κύρια. Μία κατοχύρωση του 1600 και μόνο μπορεί να
δοκιμάσει κίνηση στο κύριο 1650
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Τέταρτη εβδομάδα χωρίς ουσιαστική κίνηση με τον ΓΔ να κλείνει και
πάλι προς το κάτω μέρος της συσσώρευσης. Το 630 είναι κοντινή
σημαντική στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας δώσει συνέχιση. Το 667
κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί και πάλι να μας φέρει στο
μεγάλο επίπεδο του 682 που ανθίσταται τον τελευταίο μήνα.
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Το 111 συνεχίζει να είναι επίπεδο στήριξης με το 11360 σε
κάθε περίπτωση να είναι η αντίσταση μας.
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Αντιμέτωπος με την στήριξη του 2965 θυμίζοντας ότι το επίπεδο
είναι στοπ σε κλείσιμο ημέρας με επόμενη στήριξη το 2868. Το
3110 κοντινή αντίσταση με το 3155 κύρια
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σε short κατάσταση πλέον με το 11980 κοντινή και 11728
επόμενη στήριξη γιατον dax. Αν και ο Αμερικάνος δώσει έξοδο
πολύ πιθανό να δοκιμάσει κίνηση προς το 11180. Το 12180
κοντινή αντίσταση με το 12450 κύρια
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Αντιμέτωπο με το επίπεδο του ημερησίου στοπ ο DOW μιας
κλείσιμο κάτω από το 24843 μας δίνει έξοδο με επόμενη στήριξη
το 24310.. Το 25950 κοντινή αντίσταση και το 26254 κύρια.
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To στοπ ανεβαίνει στο 1704 σε κλείσιμο. Το 1780 κοντινή
αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει το 1808. Κοντινή
στήριξη το 1747 και κύρια το 1704
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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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