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Όσα εμπόδια και αν εμφανιστούν στην πορεία της αγοράς το μόνο σίγουρο είναι ότι στο τέλος θα
κάνει αυτό που θέλει. Για ακόμα μία φορά με αφορμή την κίνηση των Τούρκων στο Καστελόριζο η
αγορά βρήκε αφορμή για μία γρήγορη διόρθωση κόβοντας την φόρα στους αγοραστές με τους
βιαστικούς να μειώνουν και πάλι θέσεις. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί έχουν κουραστεί ψάχνοντας το
μεγάλη τάση παραδίδοντας εύκολα τα όπλα στην όποια κίνηση. Παρόλα αυτά αν κάποιος δει την
αγορά πιο εμπεριστατωμένα ,ακόμα και με ΓΔ 620 μονάδες, θα καταλάβει ότι το τελευταίο
διάστημα υπάρχουν σημαντικές αποδόσεις σε αρκετούς τίτλους πηγαίνοντας στο “ταμείο” αυτούς
που εμπιστεύτηκαν τις καλές εταιρίες με καλά αποτελέσματα.
Η Τουρκία ξέροντας την έκθεση που έχουν αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες τόσο σε επενδύσεις όσο και
σε Τούρκικα ομόλογα συνεχίζει να πιέσει την κατάσταση για να πετύχει όσο το δυνατόν
περισσότερα. Η βιασύνη έχει να κάνει και με τις εκλογές στην Αμερική μιας και όλα δείχνουν ότι η
αντιμετώπιση απέναντι της θα είναι διαφορετική σε περίπτωση που ο Τραμπ τις χάσει. Το σκάκι
συνεχίζεται και μένει να δούμε τις επόμενες αντιδράσεις.
Οι Αμερικάνικες εκλογές πλέον είναι πολύ κοντά με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και με
τις αγορές να συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Από την άλλη ο φόβος για ένα νέο Lockdown είναι
διάχυτος με αρκετές χώρες να εφαρμόζουν ακόμα πιο σκληρά μέτρα κάτι που προβληματίζει το τι
αποτελέσματα θα έχουν οι οικονομίες το επόμενο διάστημα. Οι αποδόσεις των ομολόγων
συνεχίζουν και καταγράφουν νέα χαμηλά δείχνοντας εμπιστοσύνη με το 10ετές να βρίσκεται
κοντά στο 0,90% κάτι που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι θα συμβεί ούτε και οι πιο αισιόδοξοι.
Αν παράλληλα δοθεί μία λύση στον τραπεζικό κλάδο κάτι που νομοτελειακά θα συμβεί τότε
μπροστά θα δούμε ακόμα καλύτερες μέρες και μάλιστα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
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Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν 14,73% έναντι του ΓΔ σε σχέση με τον ΓΔ να χάνει το
32,34% της αξίας του με τις επιλογές μας στο -17,62%. Ο τραπεζικός αρχηγός στις
απώλειες με 68,3% με τον ftse25 στο -36,39%. Η ΕΝΤΕΡ με 74% κέρδη, με την ΔΕΗ να
ακολουθεί με 27% κέρδη, με το ΚΡΙ ΚΡΙ με 11%,.Στον αντίποδα μεγάλος χαμένος η
ΑΛΦΑ με -74% με την Εθνική στο -65% μαζί με την ΕΥΡΩΒ και την ΑΡΑΙΓ. Πλέον οι
μισές περίπου επιλογές μας έχουν γυρίσει σε short θέση.
Η αγορά είναι έτοιμη να δοκιμάσει τα πολύ σημαντικά πρόσφατα υψηλά του 667 και 1602
σε ΓΔ και FTSE αντίστοιχα που ουσιαστικά είναι και το μεγάλο make or break επίπεδο σε
μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο τζίρος συνεχίζει να είναι σε χαμηλές πτήσεις μιας και τα
επίπεδα έχουν “εξυπηρετήσει» τους περισσότερους αγοραστές και πωλητές μετά από
τόσους μήνες και μάλιστα χωρίς να έχουμε την συμμετοχή του τραπεζικού που έχει
κολλήσει με τα επίπεδα παίζοντας σε ένα σημαντικό στενό εύρος τιμών.
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Aντιμέτωπος με την κύρια στήριξη του 1450 που το πιο πιθανό είναι
να δώσει και πάλι αντίδραση με το 1511 να είναι κοντινή
αντίσταση. Μια κατοχύρωση σε κλείσιμο του 1450 θα μας δώσει
συνέχιση της κίνησης. Στην παρούσα το στοπ στο 1552. Ο
τραπεζικός για ακόμα μία φορά λιγότερος των περιστάσεων μιας
και έχει πλησιάσει και πάλι στην ζώνη των ιστορικών χαμηλών του
263 με το 274 να είναι κοντινή στήριξη. Το stop στην παρούσα στο
317 και κοντινή αντίσταση το 301
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Αντιμέτωπος με την στήριξη του 611-615 που κατοχύρωση σε κλείσιμο
θα μας δώσει συνέχιση. Το 638 κοντινή αντίσταση και το 653 κύρια και
stop σε ημερήσιο κλείσιμο.
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Το 11816 είναι κύρια αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί
να δοκιμάσει το 11850 ή και κίνηση στο 120. Το 11634
κοντινή στήριξη με το στοπ στο 11611 σε κλείσιμο ημέρας.
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Το stop ανεβαίνει πολύ κοντά πλέον στο 3440 σε κλείσιμο
ημέρας με το επίπεδο να είναι και στήριξη. Μία κατοχύρωση
μπορεί να δώσει συνέχιση στο 3353. Το 3516 κοντινή και το 3569
κύρια αντίσταση
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Το stop ανεβαίνει στο 12539 σε κλείσιμο ημέρας με το 12700 να
είναι κοντινή στήριξη. Αντίσταση το 12960 που κατοχύρωση
μπορεί να μας δώσει το 13132

DAX_spot
Daily position

longstop12539

Dow Jones_spot
Daily chart & Comments

______________________

To stop ανεβαίνει στο 28181 σε κλείσιμο και μία διάσπαση
μπορεί να μας φέρει στο 27164. Αντίστοιχα κύρια αντίσταση το
29180 που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση
προς το 30000
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Το 1888 είναι κύρια στήριξη που κατοχύρωση θα δοκιμάσει το
ημερήσιο στοπ στο 1848. Αντίστοιχα αντίσταση έχει στο 1929
που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 1974 ή το 19995
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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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