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Η εβδομάδα έκλεισε με 4 από τις 5 συνεδριάσεις με θετικό πρόσημο και με κέρδη 3-4% στους
κλαδικούς δείκτες. Πλέον τα στοπ σε αρκετούς τίτλους είναι πολύ κοντά ενώ από τις επιλογές μας
είχαμε δύο νέα ημερήσια αγοραστικά σήματα σε ΟΤΕ και ΣΑΡΑΝΤΗ.
Τα θετικά νέα από την Moody’s χωρίς την αγορά να το περιμένει είναι δεδομένο ότι βοηθάνε και
ιδιαίτερα τον πολύπαθο τραπεζικό κλάδο που θα δοκιμάσει να περάσει το φράγμα τον παλαιών
ιστορικών χαμηλών και παράλληλα αν δώσει και τεχνικό αγοραστικό ημερήσιο σήμα. Έτσι από την
Β1 βαθμίδα η αξιολόγηση ανέβηκε στο Βα3 με κύριους λόγους ότι βλέπει ότι προχωράνε οι
μεταρρυθμίσεις και παράλληλα ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη που μπορεί να
φτάσει μεσοσταθμικά το 3,5%
Από την άλλη το lock down έχει ξεκινήσει χωρίς να υπάρχει εικόνα το πότε θα τελειώσει μιας και
όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα που θα φέρει. Οι αγορά για πολλοστή φορά κινείται
αντιθετικά με τα νέα μιας και τις περισσότερες φορές προεξοφλεί καταστάσεις βλέποντας ότι παρά
την προοπτική lock down η εβδομάδα έκλεισε με σημαντικά κέρδη κόντρα στην όλη ψυχολογία.

Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν 15,43% έναντι του ΓΔ σε σχέση με τον ΓΔ να χάνει το
35,84% της αξίας του με τις επιλογές μας στο -20,42%. Ο τραπεζικός αρχηγός στις
απώλειες με 72,46% με τον ftse25 στο -39,9%. Η ΕΝΤΕΡ με 69% κέρδη με την έκτακτη
Γ.Σ. να θέλει να μοιράσει 0.045 cents μέρισμα, με την ΔΕΗ να ακολουθεί με 23% κέρδη,
με το ΚΡΙ ΚΡΙ με 11%,.Στον αντίποδα μεγάλος χαμένος η ΑΛΦΑ με -78% με την Εθνική
στο -70% μαζί με την ΑΡΑΙΓ στο -68%.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλο και περισσότεροι επενδυτές αρχίζουν να βλέπουν ότι
μεσομακροπρόθεσμα η Ελλάδα έχει σημαντικές προοπτικές.
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Πρώτο μέλημα του ftse είναι να καταφέρει να κλείσει πάνω από το 1400
(1421 πρώτη αντίσταση) και μετά να δοκιμάσει το παλαιό χαμηλό στο
1464. Στην περίπτωση που δούμε έστω και κατοχύρωση του 1400 το πιο
πιθανό είναι να έχουμε πάρει αγοραστικό ημερήσιο σήμα από τον
τραπεζικό κλάδο που το stop του έχει κατέβει στις 257 μονάδες. Το 1350
είναι κοντινότερη στήριξη.
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Όλα δείχνουν ότι ο ΓΔ θα δοκιμάσει την ζώνη του 595-614 επίπεδο που
είναι αντίσταση και παλαιό χαμηλό. Το 576 έχει γίνει σημαντική
ημερήσια στήριξη. Σε κάθε περίπτωση σε πιο μεγάλη εικόνα που
φαίνεται στο μηνιαίο αναζητούμε κλείσιμο πάνω από 622 και σε
δεύτερη πάνω από το 667 για να δούμε μεσοπρόθεσμη σοβαρή τάση.
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To ευρώ απλά δοκίμασε το mob ημερήσιο επίπεδο του και
έδωσε και πάλι ανοδική κίνηση. Ουσιαστικά επόμενα
επίπεδα εκτός του 11890 της Παρασκευής έχει το 11960
και 12010. Το 11743 γίνεται κύρια στήριξη
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Για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται ότι η αγορά σπάνια κάνει
αυτό που περιμένει η μάζα και αυτό που επιτάσσει η ψυχολογία.
Το 3525 κοντινή αντίσταση με επόμενα επίπεδα το 3546 και
3570. Μία κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης.
Το 3351 είναι το κοντινότερο επίπεδο σημαντικής στήριξης με το
3271 κύρια. Το volatility έχει ανέβει σημαντικά ενώ οι κινήσεις
είναι μεγάλες και μονοτασικές.
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Μονοτασικές μεγάλες κινήσεις και για τον dax που με
συνοπτικές διαδικασίες έδωσε πάνω από 1000 πόντους και 61%
όλης της τελευταίας πτωτικής κίνησης. Το 12600 και 12782
κοντινές αντιστάσεις με κύρια το 12937. Τα 12200 κοντινή
στήριξη με κύρια το 12055. Το σύστημα μας δίνει αγοραστικό
σήμα σε ημερήσιο με κλείσιμο πάνω από τις 12718 μονάδες.
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Σε σπάνια κατάσταση με μεγάλες μονοτασικές κινήσεις που
μόνο με ωριαίο γράφημα μπορούν να δουλευτούν. Το 2880028850 είναι κύρια αντίσταση που κατοχύρωση μας θα δοκιμάσει
το 29208. Βλέπουμε το τι μπορεί να συμβεί αν κατοχυρώσει και
αυτό το επίπεδο.. μιας και το 31000 είναι ο μεγάλος επόμενος
στόχος. Το 27430 είναι κοντινή σημαντική στήριξη.
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Αγοραστικό σήμα και πάλι με χορηγό την πτώση του δολαρίου.
Το 1908 είναι σημαντική κοντινή στήριξη και επιβεβαίωση με το
1859 σε κάθε περίπτωση το νέο στοπ σε ημερήσιο κλείσιμο. Το
1985 και 2027 επόμενοι στόχοι.

GOLD_spot
Daily position
LONGstop1859

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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