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Μένουν 4 συνεδριάσεις μέχρι το κλείσιμο του 2020 με την αγορά να δοκιμάζει
διόρθωση συντηρώντας το ημερήσιο stop της συντηρώντας την επαφή με το 800
επίπεδο. Το 749 και το 805 είναι τα δύο βασικά μας επίπεδα για την συνέχεια. Το
πρώτο είναι stop σε κλείσιμο ενώ κατοχύρωση του δεύτερου μπορεί να δώσει
συνέχιση στο 840. Λογικά θα υπάρξει προσπάθεια ωραιοποίησης από κάποιους
τίτλους κυρίως θεσμικών μέχρι το κλείσιμο του έτους όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.
Το σύνολο των χρηματιστηρίων είναι σε επίπεδα που χρειάζεται προσοχή παρόλα
αυτά από την στιγμή που τα περισσότερα stop είναι πολύ κοντά το ρίσκο είναι και
μειωμένο.
Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν 13,89% έναντι του ΓΔ σε σχέση με τον ίδιο να
χάνει το 14,03% της αξίας του με τις επιλογές μας σε θετικό έδαφος με οριακές
απώλειες στο -0,14%. Ο τραπεζικός αρχηγός στις απώλειες με 44,16% με τον
ftse25 στο -18.01%. Η ΕΝΤΕΡ με 106% κέρδη, με την ΔΕΗ να ακολουθεί με 73%
κέρδη, με την KOYEΣ με 27% , τον ΜΥΤΙΛ στο +19% και το ΚΡΙ ΚΡΙ στο +14%
Στον αντίποδα μεγάλος χαμένος η ΑΛΦΑ με -53% με την Εθνική στο -30% και
την ΕΥΡΩΒ στο -37%
Το 2021 προ των πυλών με το μόνο δεδομένο που είναι σίγουρο είναι ότι θα έχει
υψηλό volatility. Η Ελληνική αγορά φαίνεται να βγαίνει από ένα πολυετές
Γολγοθά έχοντας απέναντι τα μόνιμα ιστορικά υψηλά των ξένων αγορών πάντα
υπό τον φόβο μίας διόρθωσης. Το 2020 θα μείνει στην ιστορία ως ένα έτος που οι
οικονομίες έχασαν σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ τους και τα χρηματιστήρια
παρόλα αυτά έκλεισαν κοντά στα ιστορικά τους υψηλά. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί
ποτέ στην ιστορία και αυτό που μας δείχνει είναι ότι πλέον οι κεντρικές τράπεζες
δεν μπορούν να τα αφήσουν στην τύχη τους ότι και να συμβεί μιας και η εξάρτηση
πλέον έχει φτάσει στο ζενίθ.
Ευχόμαστε υγεία και κέρδη για το 2021 και να είναι το έτος που θα μας βγάλει από
την μιζέρια που έχουμε συνηθίσει να κινούμαστε για πολλά χρόνια
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Το ημερήσιο στοπ δοκιμάστηκε αλλά κράτησε σε κλείσιμο και
έδωσε και πάλι σημαντική αντίδραση. Το stop πλέον στο 1784 σε
κλείσιμο ημέρας και κοντινή στήριξη το 1838. Η ζώνη του 19201930 είναι κύρια αντίσταση που κατοχύρωση θα μας δώσει
συνέχιση της κίνησης.
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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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Το 12182 κοντινή επιθετική στήριξη με ανοχές μέχρι το
12080. Το 12267 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί
να μας δώσει το 12336
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To 3767 κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί
να δώσει συνέχιση στο 3829. Από την άλλη το 363650 προσφέρει στήριξη με το 3636 να είναι το
ημερήσιο stop στο Long.
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H ζώνη του 13770-13830 θέλει την απαραίτητη προσοχή μας αν
δοκιμαστεί και μόνο κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει
συνέχιση. Το 13454 είναι σημαντική κοντινή στήριξη με το 13060
κύρια και συνάμα stop σε κλείσιμο ημέρας.
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To 29755 Κοντινή στήριξη και stop σε ημερήσιο κλείσιμο.
Το 30780 σημαντική κοντινή αντίσταση που διάσπαση
μπορεί να δώσει over shooting στο 31300. Κατοχύρωση τυ
29755 μποεί να μας δώσει κίνηση στο 28265
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To 1909 είναι make or break επίπεδο. Κατοχύρωση μπορέι να
δώσει κίνηση στο 1985. Το 1856 κοντινή στήριξη με το 1819
κύριο και stop στο long σε ημερήσιο 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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