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Όταν ο ΓΔ κλείνει με κέρδη 11% την εβδομάδα και μάλιστα κέρδη που ήρθαν στην
συνεδρίαση της Δευτέρας και μάλιστα σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες εισόδους
στην ιστορία του δεν μπορεί παρά να είναι αξιοσημείωτο. Οι περισσότεροι πιάστηκαν εξ’
απήνης μιας και η οικονομία διανύει το δεύτερο Lock down μέσα στην χρονιά. Το διπλό
νέο που από την μία ήταν η αναβάθμιση της Moοdy’s σε συνδυασμό με την ανακοίνωση
του εμβολίου έδωσαν τις προοπτικές στην αγορά που έσπευσε να προεξοφλήσει
μελλοντικά νέα δεδομένα. Η συνεδρίαση της Δευτέρας μαζί με την συμπεριφορά όλης της
υπόλοιπης εβδομάδας πάνω στις αντιστάσεις θύμισε άλλες εποχές αρκετά χρόνια πίσω.
Μένει να δούμε αν η αγορά καταφέρει να πάρει και το πολύ μηνιαίο επίπεδο του 667 μέχρι
το κλείσιμο του μήνα μιας και αν τα καταφέρει θα μας δώσει και μηνιαίο αγοραστικό
σήμα.
Από την άλλη θυμίζουμε ότι τέλος του μήνα κλείνουν βιβλία οι ξένοι θεσμικοί με τους
Έλληνες αντίστοιχα τέλος του χρόνου γεγονός που μπορεί να βοηθήσει την αγορά να
δοκιμάσει κλείσιμο προς τα υψηλά της αν θέλουν να μαζέψουν πίσω τις απώλειες του
έτους. Θυμίζουμε ότι οι ξένες αγορές είναι με κέρδη ή κοντά στο 0 για το 2020 με τον ΓΔ
να χάνει ακόμα και μετά από σημαντική άνοδο το 32% της αξίας του. Αυτό σαν δεδομένο
μαζί με την αναβάθμιση της Moody’s με πρόβλεψη για ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα
χρόνια μπορεί να είναι ένα εκρηχτικό κοκτέιλ για το υπόλοιπο που μας μένει μέχρι τέλους
του μήνα ή και του χρόνου. Αν τώρα υπάρξει ένας ακόμα καταλύτης για να περάσουμε το
δύσκολο επίπεδο του 667 που συμπωματικά είναι και ο 200αρης μας θα είναι ακόμα
καλύτερο για την αγορά.
Οι επιλογές μας έσπασαν κάθε ρεκόρ μιας και υπέρ αποδίδουν 18,68% έναντι του ΓΔ σε
σχέση με τον ίδιο να χάνει το 32,17% της αξίας του με τις επιλογές μας στο -13,48%. Ο
τραπεζικός αρχηγός στις απώλειες με 64,48% με τον ftse25 στο -32,06%. Η ΕΝΤΕΡ με
74% κέρδη, με την ΔΕΗ να ακολουθεί με 35% κέρδη, με το ΚΡΙ ΚΡΙ και την KOYEΣ με
12%,.Στον αντίποδα μεγάλος χαμένος η ΑΛΦΑ με -70% με την Εθνική στο -58% και την
ΕΥΡΩΒ στο -58%
Πλέον μέρα με την μέρα όλο και περισσότεροι βλέπουν θετικά την αγορά, ενώ αν
καταφέρει να δώσει και μηνιαίο αγοραστικό σήμα το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε
ακόμα μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά μας θυμίζει το
1996-1998 και μάλιστα προς το τέλος της περιόδου.
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Ο FTSE εκτός από ημερήσιο έδωσε και εβδομαδιαίο αγοραστικό σήμα και
πλέον βλέπει και πάλι το 1650 ως επόμενο στόχο και το 1602 και 1620
κοντινές αντιστάσεις. Το 1539-1555 είναι κοντινό επίπεδο στήριξης που
διάσπαση θα μπορούσε να μας φέρει στο 1520 ή στο 1500 επίπεδο. Ο
τραπεζικός με ημερήσιο αγοραστικό δοκιμάζοντας το πολύ σημαντικό
314-317 που κατοχύρωση σε κλείσιμο Παρασκευής δίνει και εβδομαδιαίο
αγοραστικό με το 365 επόμενο στόχο.
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To 667 επίπεδο δοκιμάστηκε και δεν μπόρεσε να σπάσει σε πρώτη
φάση. Θυμίζουμε ότι το επίπεδο είναι μηνιαία αντίσταση και
αγοραστικό σήμα αν τα καταφέρει στο κλείσιμο Νοέμβρη. Το 645 και
635 κοντινές στηρίξεις με το 614 να έχει γίνει κύρια. Μια κατοχύρωση
του 667-671 μπορεί να δώσει κίνηση στο 720
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Συσσώρευσης συνέχεια με το 11854 κοντινή αντίσταση
που κατοχύρωση μπορεί να δώσει το 11980. Το 111775
κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί και πάλι να μας
φέρει στο 11611
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To 3511 επίπεδο έχει γίνει κύρια στήριξη αλλά και stop στο Long
σε ημερήσιο κλείσιμο. Το 3593 κοντινή και το 3654 κύρια
αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση.
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Το 12820-12900 γίνεται σημαντική στήριξη που μόνο
κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει στο 12428. Το 13250
αντίστοιχα είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας
φέρει στο 13500 και να κλείσει και το χάσμα του Μαρτίου
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To 29467 είναι κοντινή αντίσταση με επόμενη και μεγάλο στόχο
που θέλει απαραίτητα την προσοχή μας αν πληρωθεί είναι η
ζώνη του 31100. Το 28680-28920 είναι στήριξη με το stop στο
28902 σε κλείσιμο ημέρας.
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To κερί της Δευτέρας έκανε την απαραίτητη εξαέρωση
συντηρώντας παρόλα αυτά το Long με το στοπ μας να
κατεβαίνει κατάτι στο 1850. Το 1896 και 1922 κοντινές
αντιστάσεις. Διάσπαση της δεύτερης μπορεί να δώσει και πάλι
καλύτερη ανοδική τάση.
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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.

_________________________________________________

