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Ακόμα μία εβδομάδα με σημαντικά κέρδη με την αγορά να χαρίζει συγκινήσεις από άλλες εποχές. Αν κάποιος
παρόλα αυτά δει τα προ κρίσης επίπεδα θα δεί ότι απέχουμε αισθητά. Παρόλα αυτά πολλοί τίτλοι είναι σε
υψηλότερα επίπεδα από τότε με τον τραπεζικό να είναι ο μεγαλύτερος υπαίτιος για την εικόνα της αγοράς με
τους τίτλους που επλήγησαν να έχουν μερίδιο ευθύνης. Η αγορά από την στιγμή που έχει ρευστότητα μπορεί
θα ψάξει να βρει διαφυγή σε τίτλους που έχουν μείνει πίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε
που επενδύουμε και όχι που κάνουμε trading.
Τα αποτελέσματα συνεχίζονται με την αγορά να τα ακούει μετά από πολύ καιρό κάτι που δείχνει ότι οι εισροές
κεφαλαίων συνεχίζονται. Ουσιαστικά έχουμε μία αγορά να θυμίζει άλλες εποχές και να έχει καθαρά
χαρακτηριστικά bull market. Πλέον έχουμε και μηνιαία αγοραστικά σήματα με τα ημερήσια απομακρυσμένα
από τον ημερήσιο 200ρη και με μία οικονομία να φαίνεται ότι προηγείται της αγοράς μετά από πολλά χρόνια.
Το ότι κλείνουν βιβλία οι ξένοι θεσμικοί την Δευτέρα θα πρέπει να αυξήσει τα αντανακλαστικά μας μίας και
μετά από αυτό μπορεί να έχουμε ανάπαυλα στην κίνηση με μία διόρθωση να αρχίσει φαίνεται πιθανή. Κανένας
δεν μπορεί να προβλέψει μία κορυφή ή ένα χαμηλό αλλά παρόλα αυτά όταν πληρώνεται ένας μεγάλος στόχος
καλό θα ήταν να μην μπαίνουμε στην διαδικασία βιαστικών αγορών χωρίς σχέδιο. Μπορεί η τάση να είναι
γλυκιά και τα γρήγορα κέρδη να αρέσουν παρόλα αυτά μία στρατηγική θα πρέπει να ακολουθείται ανεξάρτητα
από την ψυχολογία. Έτσι λοιπόν η ζώνη του 750-770 θέλει την απαραίτητη προσοχή μας από την στιγμή που
πληρωθεί χωρίς αυτό να σημαίνει καμία αλλαγή στην τάση.
Η εβδομάδα που έρχεται το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μας αφήσει ασυγκίνητους μιας και έχει τόσα νέα που
το volatility μπορεί να έχει την τιμητική του. Αποτελέσματα, Eurogroup, Μsci αλλά και το investor day της
αγαπημένης ΔΕΗ είναι μερικά που θα δούμε μπροστά μας.
Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν 14,72% έναντι του ΓΔ σε σχέση με τον ίδιο να χάνει το 19,59% της αξίας του
με τις επιλογές μας στο -4,87%. Ο τραπεζικός αρχηγός στις απώλειες με 54,71% με τον ftse25 στο -23,68%. Η
ΕΝΤΕΡ με 88% κέρδη, με την ΔΕΗ να ακολουθεί με 66% κέρδη, με την KOYEΣ με 18% και το ΚΡΙ ΚΡΙ στο
+14% Στον αντίποδα μεγάλος χαμένος η ΑΛΦΑ με -63% με την Εθνική στο -50% και την ΕΥΡΩΒ στο -46%
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Ήδη ο ftse25 πήρε πίσω το 50% της όλης πτωτική κίνησης
στοχεύοντας παρόλα αυτά στην ζώνη του 1857-1921 όπως φαίνεται
και στο εβδομαδιαίο. Το 1688-1700 γίνεται κοντινή στήριξη και
επιθετική τάση και μόνο διάσπαση θα μπορούσε να δώσει μία
καλύτερη διόρθωση προς το 1643. O τραπεζικός πλέον έχει stop στις
363 μονάδες σε κλείσιμο ενώ επόμενος κοντινός στόχος είναι η ζώνη
του 430-430. Το 382 γίνεται κοντινή στήριξη και επιθετική τάση.
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Όταν κάθε εβδομάδα πιάνεται ο στόχος της προηγούμενης μιλάμε για
μια bull market. Η ζώνη του 750-770 είναι μεγάλη εβδομαδιαίο επίπεδο
που μπορεί αν μη τι άλλο να στοπάρει την επιθετική κίνηση. Το 700
επίπεδο γίνεται κοντινή επιθετική στήριξη στην παρούσα ενώ θυμίζουμε
ότι την κίνηση την περιμέναμε σε πρώτη φάση τουλάχιστον μέχρι το
κλείσιμο του μήνα που έχουμε και κλείσιμο βιβλίων για τους ξένους
θεσμικούς. Στο μυαλό μας έχουμε ότι τα επίπεδα μπορούν να δώσουν
μία διόρθωση στις 650-670 μονάδες παρόλα αυτά οφείλουμε να
ακολουθήσουμε τα σήματα μας ή να προσέχουμε στα επίπεδα που
στοχεύουμε μέχρι την ίδια την αγορά να μας δώσει και πάλι νέα
δεδομένα. Πλέον είμαστε Long και σε μηνιαίο γράφημα ενώ το μηνιαίο
φαίνεται να έχει πολύ καλό στήσιμο για μεσοπρόθεσμη κίνηση.
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To ευρώ κάνει προσπάθεια να κατοχυρώσει το πολύ
σημαντικό 11920 επίπεδο και σε διάρκεια μιας και θα
ανοίξει ο δρόμος σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα αν τα
καταφέρει. Στο ημερήσιο έχουμε κοντινή αντίσταση το
11980 που διάσπαση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για το
121 ή το 12360. Κοντινή στήριξη το 11832. Όσο το ευρώ
κλείνει πάνω από το 11940 η τάση γίνεται επιθετική.
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To 3570 γίνεται κοντινή στήριξη που διάσπαση θα
μας φέρει στο 3546 που είναι το stop μας ή στο 3506.
Το 3703 και 3731 επόμενα επίπεδα αντίστασης.
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To 13220 γίνεται κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας
φέρει και πάλι στο 13004 που είναι και το stop μας σε ημερήσιο
κλείσιμο. Επόμενα ουσιαστικά επίπεδα είναι το 13605 και 13717
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Ο μεγάλος στόχος της ζώνης του 30850-31150 πλησιάζει
με το επίπεδο να θέλει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το 29228
πλέον είναι το stop σε ημερήσιο κλείσιμο με το 26143 σε
εβδομάδα.

Dow Jones _spot
DAILY position

LONGstop

29228

_______________________

Η διάσπαση του 1850 μας έδωσε short με το 1762 να είναι
κοντινή στήριξη. Μία κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει στο 1690.
Σε πρώτη φάση χρειάζεται ένα κλείσιμο πάνω από το 1837 για
ανακοπή της επιθετικής τάσης. Μία κατοχύρωση θα μπορούσε
να μας φέρει στο 1877 ή το 1900 επίπεδο.

GOLD_spot
Daily position
shortstop1965

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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