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Η αγορά μετά από δύο εβδομάδες πλαγιοπτωτικής κίνησης κατάφερε να κλείσει με
κέρδη της τάξεως του 3% με το πολύ νέο σημαντικό δεδομένο το νέο stop στον
τραπεζικό δείκτη που κατεβαίνει στις 330 μονάδες.
Η συμφωνία με την Αίγυπτο ήταν αναγκαία εδώ και πολλά χρόνια πόσο μάλλον
μετά από την σύμπραξη Τουρκίας Λιβύης. Πιθανόν παρόλα αυτά η αγορά να
φοβάται περαιτέρω αναταραχή εκ μέρους της Τουρκίας αν και το χρηματιστήριο
αργά ή γρήγορα θα πάρει τον δρόμο του. Η πτώση της λίρας κάνει ακόμα πιο
ανήσυχο τον Τούρκο πρόεδρο που ψάχνει λύσεις για να διασώσει την οικονομία
του. Από την άλλη η Ελλάδα δεμένη με το άρμα της Ευρώπης αισθάνεται σε
πλεονεκτική θέση κάνοντας παράλληλα τις διπλωματικές της κινήσεις.
Η υγειονομική κρίση θα μπορούσε να είναι ένα ακόμα αγκάθι στην αγορά αν δεν
βλέπαμε παράλληλα την διαφορετικότητα των υπόλοιπων χρηματιστηρίων μιας και
η Ελλάδα υπό αποδίδει σημαντικά το τελευταίο διάστημα
Ουσιαστικός υπαίτιος για την εικόνα στην αγορά είναι ο τραπεζικός που περιμένει
εναγωνίως μία ουσιαστική λύση το φθινόπωρο σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια.
Θυμίζουμε ότι από αρχές του έτους διαπραγματεύεται κοντά στα ιστορικά του
χαμηλά χάνοντας το 65% της αξίας του από αρχές του έτους.
Τεχνικά είμαστε short με το 663 στον ΓΔ να είναι το stop τόσο σε ημέρα όσο και
σε εβδομαδιαίο γράφημα με αντίστοιχο επίπεδο το 1604 για τον ftse25. Από τις
επιλογές μας σχεδόν οι μισές παραμένουν σε Long κατάσταση με τις απώλειες
μας να βρίσκονται στο 21,46% υπέρ αποδίδοντας 9,53% του ΓΔ που χάνει το
30,99% της αξίας του. Αντίστοιχα ο ftse25 χάνει το 33,87% με τον τραπεζικό το
64,78%. Πρώτες σε απόδοση η ENTERSOFT με 49% με το ΚΡΙ ΚΡΙ και το ΚΟΥΕΣ να
ακολουθούν με 10 και 4% αντίστοιχα. Στον αντίποδα η ΑΛΦΑμε -73% με την ΕΤΕ
και την EUROBANΚ να ακολουθούν με61 και 59% αντίστοιχα ενώ η
τραυματισμένη AEGEAN χάνει το 57% της αξίας της.
Παραμένουμε με θέσεις στους long τίτλους μιας και με μετρητά μέχρι να πάρουμε
αγοραστικά σήματα και στις υπόλοιπες επιλογές μας.
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To 1542 έχει γίνει κοντινή αντίσταση στον ftse ενώ διάσπαση
μπορεί να μας δώσει το κύριο 1586 με το stop μας στην παρούσα
να παραμένει στο 1604. Το 1508 είναι η σημαντική κοντινή μας
στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει και πάλι στην ζώνη
των χαμηλών. Το stop στον τραπεζικό κατεβαίνει στις 330 μονάδες
σε κλείσιμο ημέρας.
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To 643 έχει γίνει κοντινή μας αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να μας
φέρει στο κύριο 657. Αντίστοιχα το 628 είναι κοντινή στήριξη που
διάσπαση της μπορεί να μας φέρει και πάλι στην ζώνη των χαμηλών μας
στο 610. Το stop στην παρούσα στις 663 μονάδες.
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H ζώνη του 11920 προς το παρόν προβληματίζει το ευρώ
ενώ μία κατοχύρωση θα μας φέρει στο πολύ σημαντικό
120. Όσο το 11696 συντηρείται δεν μπορεί να βγάλει
καλύτερη διόρθωση ενώ διάσπαση μπορεί να μας φέρει
στο 11610 αν μη το άλλο.
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To χάσμα έκλεισε με το 3345 να είναι κοντινή αντίσταση που
διάσπαση θα δοκιμάσει το ιστορικό υψηλό ή και το 3423. Το
3222 είναι κύρια στήριξη με το στοπ να έχει ανέβει στις 3200
μονάδες σε κλείσιμο ημέρας.
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O dax θέλει να πέσει αλλά ο Αμερικάνος δεν τον αφήνει.. Το
12800 είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση θα μας δώσει το
13200 ή το 13313 που είναι και το στοπ μας. Το 12313 είναι
στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 11957. Αξίζει να
παρακολουθήσουμε την κίνηση του ταλαντωτή που και πάλι
είναι σε θέση που μπορεί να δώσει ανοδική κίνηση.
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O dow δεν κατάφερε ακόμα να κλείσει το πτωτικό χάσμα του
Φεβρουαρίου με το 27580 να είναι κοντινή αντίσταση και που
διάσπαση θα μας δώσει το 28067 επίπεδο. Το 26750 είναι
κοντινή στήριξη με το 25592 κύρια και stop loss σε κλείσιμο
ημέρας.
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To 2075 στην παρούσα έχει στοπάρει την κίνηση ενώ
κατοχύρωση θα μας φέρει αν μη τι άλλο στο 2120. Το 1972 είναι
κοντινή στήριξη και επιθετική τάση ενώ κατοχύρωση θα
μπορούσε να μας φέρει στο 1918
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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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