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Ακόμα μία εβδομάδα με κέρδη της τάξεως του 3-4% για τους κλαδικούς δείκτες. Η λήξη παραγώγων όπως
είχαμε εικάσει έκλεισε με την τάση και κοντά στα ψηλά μας. Πλέον μένουν 8 συνεδριάσεις για το κλείσιμο της
χρονιάς με την αγορά παρόλη την σημαντική κίνηση να χάνει ακόμα το 12% και 16% αντίστοιχα σε ΓΔ και
FTSE25 με τον τραπεζικό να έχει απώλειες 42%. Οι επιλογές μας που έχουν περάσει σε θετικό έδαφος υπέρ
αποδίδοντας του ΓΔ 13,57% χωρίς να υπολογίζουμε τα μερίσματα.
Τις επόμενες συνεδριάσεις μέχρι το κλείσιμο συνήθως έχουμε κινήσεις τακτικής με τον τζίρο σε χαμηλά
σχετικά επίπεδα. Παρόλα αυτά αν δούμε μία κατοχύρωση του 805 η αγορά μπορεί να μας δώσει συνέχιση προς
τις 845 μονάδες. Στατιστικά το ξεκίνημα του χρόνου είναι ανοδικό αν και έχουμε πλέον σταματήσει να
παρατηρούμε την εποχικότητα με εξαίρεση σημαντικά γεγονότα.
Για να καταλάβουμε σε ποια επίπεδα είμαστε αξίζει να σημειώσουμε ότι η αγορά είχε 900 μονάδες όταν η
κυβέρνηση άλλαξε. Η υγειονομική κρίση σίγουρα έχει αλλάξει έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
με το ΑΕΠ να έχει υποστεί σημαντική μείωση και κάποιοι κλάδοι αντίστοιχα να κινδυνεύουν σε μεγάλο
βαθμό. Από την άλλη το Ευρωπαϊκό πακέτο προσπαθεί εν κινήσει να κλείσει αυτή την ζημιά έτσι ώστε όταν
επιστρέψουμε στην κανονικότητα να μην υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Σημαντικό από την άλλη είναι ότι το
δημόσιο χρέος θα εκτοξευτεί πάνω από το 200% του ΑΕΠ με την διαφορά να είναι ότι οι αγορές συνεχίζουν
περισσότερο λόγω του QE να μας δανείζουν και να πιστεύουν ότι στην πορεία θα επανέρθουμε σε χαμηλότερα
επίπεδα. Να σημειώσουμε ότι από την στιγμή που οι ξένοι αποφασίζουν να αυξήσουν θέσεις στην Ελλάδα και
μάλιστα για μεσοπρόθεσμο ορίζοντα πιστεύουν στις προοπτικές τα επόμενα χρόνια και δεν κοιτάνε τις αξίες με
τις παρούσα οικονομική εικόνα.
Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν 13,57% έναντι του ΓΔ σε σχέση με τον ίδιο να χάνει το 12,66% της αξίας του
με τις επιλογές μας σε θετικό έδαφος με 0,91% κέρδη. Ο τραπεζικός αρχηγός στις απώλειες με 42,03% με τον
ftse25 στο -18.85%. Η ΕΝΤΕΡ με 108% κέρδη, με την ΔΕΗ να ακολουθεί με 75% κέρδη, με την KOYEΣ με
29% , τον ΜΥΤΙΛ στο +18% και το ΚΡΙ ΚΡΙ στο +17% Στον αντίποδα μεγάλος χαμένος η ΑΛΦΑ με -49% με
την Εθνική στο -29% και την ΕΥΡΩΒ στο -37%
Το 2020 τα είχε όλα μία τεράστια πτώση και παράλληλα μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για τοποθετήσεις για 3τη
φορά την τελευταία 10ετία, μία τεράστια άνοδο με σημαντικά κέρδη και τέλος την απαρχή για ένα
μακροπρόθεσμο bull market που χρόνια αναμένουμε αλλά που για πρώτη φορά φαίνεται να συνάδουν όλες οι
προϋποθέσεις που θα το υποστηρίξουν

Greek MarketWEEKLYOverview

FTASE 25 Large
CapLongtermcharts&Comments

FTASE 25 Large Cap
Long termcharts&Comments

___________

Η ζώνη του 1920 δεν μπόρεσε να κατοχυρωθεί ούτε αυτή την
εβδομάδα παρόλα αυτά το stop μας σε ημερήσιο ανέβηκε στο 1814.
Μία κατοχύρωση του 1929 μπορεί να μας δώσει συνέχιση της
κίνησης με το 2000 και 2075 επόμενα επίπεδα. Όσο έχουμε κλείσιμο
πάνω από το 1880 η τάση παραμένει κραταιά και η συσσώρευση
μαζί με τα Long. Στον τραπεζικό το στοπ ανεβαίνει στις 493 μονάδες
σε κλείσιμο με την ζώνη του 480-500 να έχει γίνει κοντινή επιθετική
στήριξη. Ουσιαστικό επόμενο στόχο έχουμε στην ζώνη του 575-590
με ενδιάμεση σημαντική αντίσταση το 535
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Το πιο σημαντικό είναι ότι το stop στο ημερήσιο ανέβηκε στο 759 σε
κλείσιμο. Το 787 και 805 είναι τα δύο κοντινά μας επίπεδα που
διάσπαση θα δώσουν συνέχιση προς το 760 ή το 845 αντίστοιχα.
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Η τάση κραταιά χωρίς να προβληματίζει τους τελευταίους
7 μήνες από το αγοραστικό που πήραμε στο 110 επίπεδο.
Το 12360 κοντινή αντίσταση με το 12550 επόμενο μεγάλο
στόχο. Το 12142 κοντινή επιθετική στήριξη με ανοχές μέχρι
το 12062.
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To 3730 κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί
να δώσει συνέχιση στο 3800. Από την άλλη το 3648
προσφέρει στήριξη με το 3643 να είναι το ημερήσιο
stop στο Long.
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H ζώνη του 13770-13800 θέλει την απαραίτητη προσοχή μας
μιας και είναι σημαντική αντίσταση. Μία κατοχύρωση σε
κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης πιο επιθετικά.
Το 13454 είναι σημαντική κοντινή στήριξη που μόνο διάσπαση
μπορεί να μας φέρει στο 13265. Το 13005 σε κάθε περίπτωση
είναι στην παρούσα το stop στο Long σε ημερήσιο κλείσιμο.
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To 30000 έχει γίνει κοντινή επιθετική στήριξη. Μία
διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 29463 που είναι και το
ημερήσιο stop μας σε κλείσιμο ημέρας. Το 30770 είναι
σημαντική κοντινή αντίσταση που μπορεί να δώσει και ένα
over shooting ενδοσυνεδριακό μέχρι το 31300 σε
περίπτωση που διασπαστεί.
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Όλα δείχνουν ότι ο χρυσός έχει ξεκινήσει μία νέα ανοδική
κίνηση. Το 1876 και 1913 είναι τα δύο βασικά επίπεδα
αντίστασης. Μία κατοχύρωση του δεύτερου μπορεί να ανοίξει
τον δρόμο για την ζώνη του 2000. Το 1850 κοντινή και το 1819
κύρια στήριξη με το δεύτερο να είναι και το ημερήσιο stop στο
Long μας σε κλείσιμο.
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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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