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Η εβδομάδα που έκλεισε ξεκίνησε πολύ καλά με τον τραπεζικό στο κλείσιμο της να βαραίνει για
ακόμα μία φορά τον ΓΔ ο οποίος έκλεισε με κέρδη πάνω από το 1% με τον τραπεζικό να κλείνει
οριακά αρνητικός και να συνεχίζει την κοντινή επαφή με τα ιστορικά του χαμηλά. Ο τραπεζικός
φυσικά είναι και ο κύριος υπαίτιος για την αισθητή μείωση του τζίρου το τελευταίο διάστημα. Αυτό
βέβαια μπορεί να αλλάξει εύκολα σε περίπτωση που δούμε ανοδική σοβαρή αντίδραση θυμίζοντας
ότι το τελευταίο 6μηνο η αγορά συσσωρεύει με βασανιστικούς ρυθμούς.
Τα πολύ θετικό δεδομένο είναι ότι τα όποια καλά αποτελέσματα εταιριών κυρίως της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης “πληρώνονται” από τους αγοραστές με τους εκάστοτε τίτλους να κάνουν
σημαντικές κινήσεις. Ο MID CAP παραμένει long καθώς δεν προβληματίστηκε τεχνικά στην
τελευταία κίνηση της αγοράς πλησιάζοντας πρώτος και πάλι τα πρόσφατα υψηλά. Από την άλλη
έχουμε και τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης να είναι καθαρά ανοδικοί σε μία αγορά που
ουσιαστικά παραμένει στάσιμη (βλέπε ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, ΒΙΟ κ.α.)
Ο τραπεζικός κλάδος περιμένει τις εξελίξεις μετά και την κατάθεση πρότασης για bad bank του
Γιάννη Στουρνάρα. Η ανάγκη λύσης είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι φαίνεται μιας και η σωστή
λειτουργία του κλάδου μπορεί να κάνει την διαφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Χρηματιστηριακά συνεχίζει να έχει την πιο άσχημη εικόνα μιας και χάνει το 66% της αξίας του από
αρχές έτους.
Τα Ελληνοτουρκικά πλέον έχουν κουράσει και όλα δείχνουν πως θα πάμε σε συζητήσεις χωρίς
παρόλα αυτά να περιμένουμε κάτι σημαντικό από αυτές το προσεχές διάστημα. Από την άλλη ο
Κορονοιός συνεχίζει να μας απασχολεί με την κυβέρνηση να μην θέλει ούτε να ακούσει για νέο
lock down μιας και ακόμα μετράμε τις πληγές από το προηγούμενο διάστημα. Ο Τουρισμός
φαίνεται να κινήθηκε στο 20% των δυνατοτήτων του γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το
ΑΕΠ. Ένα νέο lock down μπορεί να βυθίσει ακόμα περισσότερο το ΑΕΠ στο τελευταίο τρίμηνο και
αυτό είναι ένας ανασταλτικός ψυχολογικός παράγοντας στο επιχειρείν.

Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν 14,29% έναντι του ΓΔ σπάζοντας κάθε ρεκόρ μέσα στην χρονιά τα
τελευταία 10 χρόνια με τον ΓΔ να χάνει το 31,75% της αξίας του με τις επιλογές μας στο -17,45%.
Ο τραπεζικός αρχηγός στις απώλειες με 66.75% με τον ftse25 στο -35,30%. Η ΕΝΤΕΡ με 73%
κέρδη, με την ΔΕΗ να ακολουθεί με 22% κέρδη, με το ΚΟΥΕΣ με 5%,.Στον αντίποδα μεγάλος
χαμένος η ΑΛΦΑ με -74% με την Εθνική στο -65% και την ΕΥΡΩΒ στο -61% και την ΑΡΑΙΓ στο 65% καταγράφοντας και νέο χαμηλό έτους
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Τα Ελληνοτουρκικά πλέον έχουν κουράσει και όλα δείχνουν πως θα πάμε σε συζητήσεις
χωρίς παρόλα αυτά να περιμένουμε κάτι σημαντικό από αυτές το προσεχές διάστημα.
Από την άλλη ο Κορονοιός συνεχίζει να μας απασχολεί με την κυβέρνηση να μην θέλει
ούτε να ακούσει για νέο lock down μιας και ακόμα μετράμε τις πληγές από το
προηγούμενο διάστημα. Ο Τουρισμός φαίνεται να κινήθηκε στο 20% των δυνατοτήτων
του γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το ΑΕΠ. Ένα νέο lock down μπορεί να βυθίσει
ακόμα περισσότερο το ΑΕΠ στο τελευταίο τρίμηνο και αυτό είναι ένας ανασταλτικός
ψυχολογικός παράγοντας στο επιχειρείν.
Η χώρα έχει περάσει τα άπαντα τα τελευταία 12 χρόνια με τους πάντες να έχουν
προσαρμοστεί στα δύσκολα. Αυτό σαν δεδομένο μας κάνει να «μαζευόμαστε” εύκολα
στα δύσκολα με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να γίνει σχεδιασμός από κανέναν.
Η 6μηνη συσσώρευση ακόμα δεν έχει δώσει λύση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αργά ή
γρήγορα η αγορά θα βγάλει πραγματική κίνηση.
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Tα νέα σημαντικά δεδομένα είναι ότι τα νέα ημερήσια στοπ σε ftse
και τράπεζες έχουν κατέβει στο 1514 και 310 αντίστοιχα. Ο
τραπεζικός έχει το 285 σαν στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να
δώσει συνέχιση στο 263. Κατοχύρωση του 310 θα φέρει εκτόνωση
στο 338 σε πρώτη φάση. Αντίστοιχα διάσπαση του 1514 μπορεί να
στοχεύσει το 1602 με ενδιάμεσο το 1550
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Το 637 και 642 τα δύο κοντινά επίπεδα αντίστασης μας. Κατοχύρωση
του δεύτερου μπορεί να μας φέρει και πάλι στο 667. Το 620 βασικό
επίπεδο στήριξης που διάσπαση θα μας φέρει και πάλι αντιμέτωπους με
το 612

ΓΔ
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Συσσώρευσης συνέχεια με το 11660 κοντινό και το 11588
κύρια στήριξη. Το 11820 κοντινή αντίσταση που
κατοχύρωση μπορεί να δώσει και πάλι κίνηση στο 11950
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To 3242 είναι το κύριο επίπεδο στήριξης με το 3397 να είναι
κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση στο
3428 ή το 3531
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To 12341 σε κάθε περίπτωση είναι κύρια στήριξη και στοπ σε
ημερήσιο κλείσιμο. Το 12830 αντίστοιχα είναι κύρια αντίσταση
που κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει στο 13268
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To 27240 Κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας φέρει
στο κύριο 26813. Αντίστοιχα το 27605 είναι κοντινή αντίσταση
που κατοχύρωση θα μα φέρει στο 28364
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To 1868 πλέον είναι το κύριο επίπεδο στήριξης με το 1885
κοντινό. Αντίστοιχα κοντινή αντίσταση έχουμε στο 1927 και
κύρια στο 1942 που είναι και το επίπεδο μπορεί να πάρει στοπς
από τα short
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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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