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H κατοχύρωση του 611 έκανε την διαφορά δίνοντας ένα μεγαλοπρεπές -7-8% σε ΓΔ και ftse25 και
ένα -16% στον τραπεζικό όπου πλέον διαπραγματεύεται σε νέα ιστορικά χαμηλά. Αφορμή και η
ουσιαστική κρατικοποίηση της τράπεζας Πειραιώς μιας και το ΤΧΣ θα εξασκήσει τα cocos των 6
ευρώ και θα βρεθεί πλέον με πάνω από το 60% της τράπεζα. Η ανάγκη ΑΜΚ τόσο στην Πειραιώς
όσο και στις άλλες είναι δεδομένη και πλέον μένει να δούμε πρώτα τι λύση θα δοθεί για τα κόκκινα
εκ μέρους της κυβέρνησης.
Από την άλλη το mini αναμενόμενο lock down ήρθε με την εστίαση να πληρώνει το μάρμαρο σε
μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι δεδομένο πως θα είναι ένα επιπλέον ποσοστό στο ΑΕΠ χωρίς να έχουμε
εικόνα πόσο μπορεί να τραβήξει. Η μη ύπαρξη δεδομένων είναι πάντα ένας σημαντικό λόγος που οι
αγορές πέφτουν.
Ήδη η αγορά μας έχει χάσει το 61% της τελευταίας ανοδική κίνησης θέλοντας να ψάξει σημεία νέα
ισορροπίας. Το μόνο σίγουρο ότι είναι ότι πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση μέχρι να
πάρουμε νέα δεδομένα. Άλλωστε το τεχνικό κομμάτι θα μας δώσει πολύ πιο σύντομα το τι βλέπει η
αγορά.

Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν 15,02% έναντι του ΓΔ σε σχέση με τον ΓΔ να χάνει το
37,87% της αξίας του με τις επιλογές μας στο -22,89%. Ο τραπεζικός αρχηγός στις
απώλειες με 73,33% με τον ftse25 στο -42,15%. Η ΕΝΤΕΡ με 60% κέρδη, με την ΔΕΗ να
ακολουθεί με 16% κέρδη, με το ΚΡΙ ΚΡΙ με 9%,.Στον αντίποδα μεγάλος χαμένος η
ΑΛΦΑ με -78% με την Εθνική στο -70% μαζί με την ΑΡΑΙΓ στο -68%.
Αυτό που συμβαίνει στην αγορά και που τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει είναι ότι
υπάρχουν εταιρίες που τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα από το σύνολο. Έχουμε πει πολλές
φορές ότι η Πληροφορική , η Ενέργεια, οι κατασκευές και η Βιομηχανία θα βρεθούν στο
επίκεντρο το επόμενο διάστημα και είναι αυτοί οι κλάδοι που θα πρέπει να έχουμε στο
μικροσκόπιο σαν επενδυτές αν θέλουμε να κινηθούμε με την εποχή.. Από την άλλη μία
λύση στον τραπεζικό κλάδο μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την αγορά και είναι
κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο εξάμηνο.
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Σαφώς πιο επιθετικός από τον ΓΔ μιας και ο τραπεζικός έχει μεγαλύτερη
βαρύτητα με το νέο ιστορικό του χαμηλό. Το 1285 είναι κοντινή στήριξη
κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση θυμίζοντας το χαμηλό του
Μαρτίου στο 1135. Το 1385-1410 έχει γίνει κύρια αντίσταση πλέον. Ο
τραπεζικός αντίστοιχα κατέγραψε την στήριξη του 221 με το 254-268 να
είναι κύρια αντίσταση που θέλει τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα την
προσοχή μας.
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Η κατοχύρωση του 611 έκανε την διαφορά με τον ΓΔ να πληρώνει με
συνοπτικές διαδικασίες την ζώνη του 550-560 επίπεδο που ουσιαστικά
ήταν στόχος από το ύψος της συσσώρευσης που διέσπασε αλλά και το
61% της όλης ανοδικής από το 469 του Μαρτίου μέχρι το υψηλό του 688
του Ιουνίου. Αν παρατηρήσει κάποιος τον ΓΔ προηγείται σε κορυφές και
πάτους χρονικά από τους ξένους δείκτες και αυτό έχει να κάνει
περισσότερο λόγω της ρηχότητας του. Η ζώνη του 594-609 γίνεται
σημαντική αντίσταση πλέον ενώ μία κατοχύρωση του 550 θα μπορούσε
να δώσει συνέχιση στο 518.
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Πλέον το ευρώ έρχεται αντιμέτωπο με το make or break
ημερήσιο επίπεδο του στο 11611 ενώ θα μπορούσε να
έχει ενδοσυνεδριακές ανοχές μέχρι το 11580. Το 11710 και
11739 κοντινές αντιστάσεις που κατοχύρωση θα μπορούσε
να μας δώσει και πάλι κίνηση στο 11857.
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Πτωτικός με τις εκλογές να πλησιάζουν πλέον. Το 3278-3324
είναι επόμενος στόχος και κύρια στήριξη. Το 3466 κοντινή
σημαντική αντίσταση που μόνο διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει
κίνηση στο 3549.
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Τρεις συνεδριάσεις πάνω στην στήριξη της ζώνης του 1145011500 για τον Γερμανό επίπεδο που είναι και 38% της όλης
ανοδικής κίνησης από το 8255 του Μαρτίου μέχρι το 13460 του
Σεπτεμβρίου. Το 11800 κοντινή και το 12100 κύρια αντίσταση
και επιθετική τάση. Μία κατοχύρωση του 11450 μπορεί να
δώσει συνέχιση της κίνησης με το 10890 επόμενο ουσιαστικό
επίπεδο.
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Ουσιαστική επόμενη στήριξη έχουμε στην ζώνη του 25450. Το
27360 γίνεται κοντινή σημαντική αντίσταση με το 28700 κύρια.
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H διάσπαση του 1903 μπέρδεψε τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα
την κατάσταση κάνοντας κύρια αντίσταση το 1913 με το επίπεδο
πλέον να είναι και stop σε ημερήσιο κλείσιμο. Σε μεγάλη εικόνα
εκτός από χρονική καθυστέρηση δεν έχει αλλάξει κάτι. Το 1896
είναι κοντινή αντίσταση ενώ αντίστοιχα σοβαρές στηρίξεις έχει
στην ζώνη του 1840-1850.
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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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