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Με οριακές απώλειες έκλεισε η εβδομάδα που πέρασε ενώ πρωτίστως δοκίμασε
κίνηση στο 663. Τα γεωπολιτικά παίζουν την σημασία τους και μέχρι τις 2
Αυγούστου υπάρχει ο φόβος για κάποιο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Το
παιχνίδι φαίνεται να είναι μεγάλο και να ετοιμάζεται πολύ μεγάλο διάστημα. Το
ελληνικό χρηματιστήριο δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την πορεία των ξένων
αγορών με τον φόβο του τι θα συμβεί σε μία σοβαρή διόρθωση τους να
ελλοχεύει. Από την άλλη η άνοδος του ευρώ αν κρατήσει μπορεί να
προβληματίσει σε κάποιο βαθμό την Ευρωπαϊκή οικονομία ενώ η παράλληλη
άνοδος του χρυσού που πλησιάζει τα ιστορικά του υψηλά δείχνει ότι ο φόβος
είναι και πάλι ορατός.
Από την άλλη η Ελληνική οικονομία έχει μία σημαντική ευκαιρία μετά από 10
χρόνια να μπορέσει να ανακάμψει με γοργούς ρυθμούς μιας και τα κεφάλαια που
έχει στην διάθεση της είναι πολύ σημαντικά. Το πώς θα τα διαχειριστεί σίγουρα
έχει μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάμε ότι τα αποτελέσματα του 2020 ακόμα δεν
έχουν φανεί και το κρίσιμο διάστημα είναι η τρέχουσα περίοδος μιας και ίσως
αντιπροσωπεύει και το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ στην χρονιά.
Αν από την άλλη δούμε το Ελληνικό χρηματιστήριο στο μηνιαίο γράφημα θα
καταλάβουμε πως ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι μια μεγάλη
συσσώρευση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν ο τραπεζικός κλάδος κάνει μία νέα
αύξηση κεφαλαίου θα αλλάξουν όλα κάτι που όμως δεν φαίνεται στον κοντινό
μας ορίζοντας.
Τεχνικά χρειαζόμαστε μία κατοχύρωση του 667 στον ΓΔ και ένα κλείσιμο πάνω
από το 1604 του Ftse25 αν θέλουμε να δούμε μία πιο σοβαρή τάση. Από την άλλη
η ζώνη του 615-620 στον ΓΔ, του 1480-1500 στον ftse25 και το 315-320 στον
τραπεζικό δεν πρέπει να χαθεί μιας και θα ανοίξει μία νέα πτωτική φάση. Οι
επιλογές μας στο -22,25% υπερ αποδίδοντας 8,69% του ΓΔ με τον ίδιο να χάνει
30,80% ενώ ο ftse25 χάνει 33,37% και ο τραπεζικός 62,51%. Το entersoft τρέχει με
45% κέρδη με το ΚΡΙ ΚΡΙ να ακολουθεί με 3% και τον Σαράντη με οριακές
απώλειες για το 2020. Καλό θα ήταν να περιμένουμε τις εξελίξεις μέχρι να δούμε
μία ουσιαστική λύση στο γράφημα θυμίζοντας παράλληλα την καλοκαιρινή
πιθανή χρηματιστηριακή ραστώνη.

Greek MarketWEEKLYOverview

FTASE 25 Large
CapLongtermcharts&Comments

FTASE 25 Large Cap
Long termcharts&Comments

___________

Αδυναμία να δώσει αγοραστικό σήμα με το στοπ πλέον να
κατεβαίνει στις 1604 μονάδες σε κλείσιμο. Για ακόμα μία φορά ο
τραπεζικός κλάδος ήταν ο αδύναμος κρίκος με την ζώνη του 321325 να είναι σημαντική στήριξη που δεν πρέπει να χαθεί (325
κλείσιμο) ενώ θυμίζουμε την σημασία του 1485-1500 θυμίζοντας
ότι το 1492 σε κλείσιμο είναι δίνει έξοδο εβδομάδος.
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Tο 663 σταμάτησε την κίνηση και πλέον οι 667 μονάδες είναι το κύριο
επίπεδο αντίστασης που πρέπει να κατοχυρωθεί αν θέλουμε να δούμε
μία πιο σοβαρή τάση. Η ζώνη του 615-622 είναι σημαντικότατη στήριξη
με το 618 να είναι και το στοπ τόσο σε εβδομαδιαίο όσο και σε
ημερήσιο κλείσιμο στο Long.
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H τάση κραταιά με το ευρώ να έχει μπει σε
υπέραγορασμένη περιοχή. Το 118 είναι επόμενος στόχος.
Όσο το 11545 συντηρείται σε κλείσιμο η τάση παραμένει
επιθετική ενώ κατοχύρωση σε κλείσιμο θα μπορούσε να
μας δώσει το 11370.
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Aδυναμία συνέχισης με τον ταλαντωτή να δείχνει ότι μπορεί να
πηγαίνουμε σε διόρθωση. Το 3152 είναι κύρια στήριξη που
διάσπαση θα μας φέρει αντιμέτωπους με το 3115 που είναι και
το stop στο long σε ημερήσιο κλείσιμο. Το 3280 είναι η
αντίσταση μας που διάσπαση θα μπορούσε να δώσει συνέχιση
στο 3410 αφού πρώτα κλείσει το χάσμα του 3328
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To 12800 είναι κύρια στήριξη που διάσπαση θα μας φέρει
αντιμέτωπους με το 12535 που είναι και το στοπ στο Long σε
ημερήσιο κλείσιμο. Το 13120 κοντινή αντίσταση που διάσπαση
σε κλείσιμο θα μπορούσε να μας φέρει στο 13500 όπου και
κλείνει το χάσμα του Φεβρουαρίου.
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Το 26370 είναι κύρια στήριξη που διάσπαση θα μας φέρει στο
25523 που είναι και το στοπ μας στο Long σε ημερήσιο κλείσιμο.
Το 27025 είναι κοντινή σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση
θα μπορούσε να μας δώσει κίνηση στο 28180. Ο ταλαντωτής μας
προβληματίζει μιας και μας δείχνει πιθανότητες διόρθωσης.
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Το χρυσάφι πλέον είναι μίαν ανάσα από το ιστορικό υψηλό του
2011 στην ζώνη του 1923 ενώ επόμενος στόχος είναι το 1951.
Όσο το 1855 συντηρείται σε κλείσιμο ημέρας η τάση είναι
επιθετική ενώ διάσπαση θα μπορούσε να μας φέρει στο 1818.
Το στοπ στην παρούσα στο 1757
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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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