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Επιτέλους η αγορά άφησε πίσω το 650 επίπεδο και πλέον στοχεύει
υψηλότερα. Ο τζίρος αυξήθηκε αισθητά βλέποντας διάχυση στο
σύνολο της αγοράς. Ο τραπεζικός είναι ο μόνος κλάδος που δεν δίνει
εβδομαδιαίο σήμα μιας και χρειάζεται κατοχύρωση του 347 σε
κλείσιμο Παρασκευής.
Αφορμή ήταν η μικρή οπισθοχώρηση των Τούρκων μιας και η
συνάντηση των Ευρωπαίων πλησιάζει. Από την άλλη επιτέλους ένα
σοβαρό επιχειρηματικό νέο έδωσε το έναυσμα για κίνηση στον
κατασκευαστικό με το Ολλανδικό fundReggeborgh να πιάνει σοβαρή
μετοχική θέση στον Ελλάκτωρα. Ο κίνδυνος για τον όμιλο άμεσα
άρχισε να απομακρύνεται με το ταμπλό να του δωρίζει απλόχερα μέχρι
και 50% θυμίζοντας ότι το fund κατέχει και σοβαρή θέση στην
ΓΕΚΤΕΡΝΑ.
Πάντα οι επενδυτές ψάχνουν εταιρίες που έχουν πιθανότητες
μελλοντικά να αλλάξουν σημαντικά τα μεγέθη τους. Να θυμίσουμε ότι
εκτός από τον κλάδο της ενέργειας που αναπτύσσεται με γοργούς
ρυθμούς οι πρώτοι κλάδοι που θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα
χρόνια και εφόσον πέσουν τα πακέτα που έχουν προϋπολογιστεί θα
είναι ο κατασκευαστικός κλάδος και η βιομηχανία. Εταιρίες όπως ό
όμιλος Βιοχαλκο (ΕΛΧΑ, CENER), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ο ΑΒΑΞ, ο
ΕΛΛΑΚΤΩΡ κλπ, το πιο πιθανό είναι να έχουν αυξημένο αγοραστικό
ενδιαφέρον. Σίγουρα κάποιοι εξ αυτών είναι ”τραυματισμένοι» από
παλιά προχωρώντας παρόλα αυτά σε ενέσεις πχ ΑΜΚ όπως ο
ΑΒΑΚΑΣ.
Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν 12,37% από τον ΓΔ και βρίσκονται
στο -15,89% με τον ΓΔ να χάνει 28,16% τον ftse25 31,36% και τον
τραπεζικό 63,45%. Η ΕΝΤΕ στον +64% με την ΔΕΗ να ακολουθεί
πλέον με 24% κέρδη με το ΚΡΙ στο +7% και την ΚΟΥΕΣ στο +5%.
Στον αντίποδα η ΑΛΦΑ στο -70% με την ΕΤΕ και την ΕΥΡΩΒ να
ακολουθούν με -61 και -58% αντίστοιχα
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Η συνεδρίαση της Παρασκευής είχε κάποιες μικρές αλλαγές στους
δείκτες ενώ είχαμε και την απόρριψη της προσφυγής της HARD
ROCK από το ΣΤΕ κάτι που έδωσε ανάσα σε ΛΑΜΔΑ και
ΓΕΚΤΕΡΝΑ φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά την έναρξη των εργασιών
στο Ελληνικό.
Θυμίζουμε το χρηματιστηριακό ρητό follow the trend (με stop loss)
θυμίζοντας ότι η αγορά έμεινε στάσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δύσκολα μία τέτοια διάσπαση να μην κρατήσει και την τάση της για
κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 689 είναι το επόμενο σημαντικό
επίπεδο και παράλληλα το stop μας στο μηνιαίο short.
Η αγορά άνοιξε βήμα και πλέον μένει να βρεθούν μακροπρόθεσμες
λύσεις για τον τραπεζικό κλάδο. Μπορεί φέτος ο κλάδος να είναι
ήσυχος παρόλα αυτά η επόμενη χρονιά θα έχει σημαντικούς
σκοπέλους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από πριν οι ιθύνοντες θα κάνουν
τις απαραίτητες κινήσεις για να λύσουν τα προβλήματα τους κάτι που
το ταμπλό θα αναγκαστεί να το ιχνηλατήσει νωρίτερα.
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Η διάσπαση του 1546 έδωσε την λύση με το 1561 να είναι κοντινή
στήριξη και το 1546 κύρια. Το 1590 κοντινή αντίσταση που
διάσπαση μπορεί να μας δώσει κίνηση στο 1641
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Η διάσπαση του 647 έκανε την διαφορά δίνοντας την κίνηση που
περιμέναμε. Τι 653 κοντινή στήριξη με το 641 πλέον κύρια. Το 663
κοντινή αντίσταση που διάσπαση θα δοκιμάσει το 689 που είναι και
μηνιαίο mob. O τραπεζικός κλάδος με αγοραστικό σήμα κύρια στήριξη
το 317 και στοπ το 311 σε κλείσιμο. Σε εβδομαδιαίο δεν έχει ακόμα
καταφέρει να δώσει αγοραστικό όπως οι άλλοι κλαδικοί δείκτες κάτι
που θα συμβεί με κλείσιμο εβδομάδας πάνω από το 347
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Συνέχιση συσσώρευσης με το 11780 κοντινή και το 11736
κύρια στήριξη που μόνο διάσπαση θα μας δώσει καλύτερη
διόρθωση. Το 11890 κοντινή αντίσταση που διάσπαση
μπορεί να μας δώσει το 12010 ή το 12125. O ταλαντωτής
μας σε ιδανική θέση περιμένοντας απλά το έναυσμα.
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To στοπ πλέον μίαν ανάσα στο 3310 σε κλείσιμο ημέρας. Το
3419 είναι σημαντική αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει
και πάλι στο 3500 ή το 3554
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To 13100 κοντινή στήριξη με το 12970 να είναι κύριο επίπεδο
στήριξης. Το 13460 είναι το Mob επίπεδο μας και στοπ στο short
σε κλείσιμο και κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο 13554 ή το
13860. Κοντινή αντίσταση το 13268.
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Η έξοδος που πήραμε είναι από τις σπάνιες οριακές
περιπτώσεις. Το 27448 και το 28364 είναι τα δύο βασικά μας 468
επίπεδα που κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει το 27468 ;H το
29202
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H ζώνη του 1902-1920 συνεχίζει και είναι κύρια στήριξη.
Κατοχύρωση του 1906 σε κλείσιμο μας δίνει έξοδο και πιθανό το
1864. Το 1968 κύρια αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας
δώσει το 2052 ή το 2120. O ταλαντωτής σε πολύ καλή θέση που
περιμένει το ανοδικό έναυσμα για κίνηση.
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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.

_________________________________________________

