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Η εβδομάδα μπορεί να έκλεισε με οριακά κέρδη με εξαίρεση τον τραπεζικό κλάδο παρόλα αυτά μας έδωσε ένα
ημερήσιο αγοραστικό σήμα κάτι που της εξασφαλίζει σημαντικές στηρίξεις στην παρούσα φάση. Οι
περισσότεροι τίτλοι των επιλογών μας είναι πλέον ανοδικές με σχετικά κοντινά stop ενώ λόγω της μικρής
ρευστότητας και της καθηλωσης του τραπεζικού κλάδου παρατηρούμε ότι συνεχίζεται η επιλεκτική κίνηση
στους τίτλους μέρα με την μέρα.
Η ζημιά της ΤΕΝΕΡΓΑ στο Τέξας επηρέασε τον όμιλο με την προσφορά να απορροφάται σε χαμηλότερα
επίπεδα σηκώνοντας σημαντικό τον όγκο συναλλαγών τους. Η ΔΕΗ κινείται χωρίς να βλέπει αγορά μιας και
μπροστά της έχει νέα που η αγορά βλέπει ότι μπορεί να κάνει την διαφορά αντιμετωπίζοντας την πλέον σαν
μία ιδιωτική εταιρία. Ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ ξύπνησε αυξάνοντας όγκους συναλλαγών και πάλι με το
CENERGY να κάνει την διαφορά θυμίζοντας ότι το φλέρτ με την ALCATEL μπορεί να μην έχει τελειώσει.
Είναι δεδομένο ότι ο όμιλος αργά ή γρήγορα θα μπει στο στόχαστρο ξένων θεσμικών μιας και οι
επιχειρηματικές του κινήσεις αναγκαστικά θα τους προσσεγγίσουν. Από την άλλη ο ΟΤΕ συνεχίζει να είναι
αδύναμος περιμένοντας αποτελέσματα ενώ ο τραπεζικός συνεχίζει να ταλανίζεται με την μελλοντική ΑΜΚ
της Πειραιώς να έχει επηρεάσει τους μεσοπρόθεσμους.
ΟΙ αγαπημένοι κλάδοι συνεχίζουν να είναι οι ίδιοι και σε κάθε διόρθωση ανά κλάδο σίγουρα θα υπάρχουν
επενδυτές με ζήτηση που θέλουν να πάρουν θέση. Μέχρι στιγμής η Ενέργεια έχει κερδίσει το επενδυτικό κοινό
χαρίζοντας μεγάλες αποδόσεις με την ΔΕΗ να είναι και αυτή που έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα που της
επιτρέπουν να κάνει στην διαφορά στο μέλλον ειδικά στον κλάδο των ΑΠΕ. Πληροφορική, βιομηχανία και
κατασκευές ακολουθούν κατά πόδας με την πρώτη να έχει κάνει μία σημαντική διόρθωση το τελεταίο
διάστημα.
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Μπορεί η αγορά να μοιάζει προβληματισμένη αλλά πολλές φορές αυτό δίνει το δικαίωμα στους επενδυτές να
κάνουν stock picking και αναπροσαρμογή στα χαρτοφυλάκια τους. Είναι λογικό μετά από μία μεγάλη κίνηση
να υπάρχει ένα σημαντικά μεγάλο διάστημα που η αγορά χρειάζεται χώνεμα τιμών πριν μας δείξει την συνέχει.
Ήδη διανύουμε τον 3ο μήνα συσσώρευσης μετά την τελευταία μεγάλη άνοδο. Μετά την λύση της το πιο πιθανό
είναι να δούμε μία κίνηση προς το 1000 μονάδες. Στο μυαλό μας πάντα έχουμε ότι ο τραπεζικός μπορεί να
βοηθήσει σε αυτό παρόλα αυτά και ανεξερτήτως του ΓΔ εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να κοιτάμε τις
επενδυτικές μας επιλογές μιας και έχει αποδειχτεί ότι σε βάθος χρόνου ο ΓΔ δεν έχει σημασία.

Οι επιλογές μας για το 2021 έχουν απώλειες της τάξεως του 0,83% υπέραποδίδοντας του ΓΔ 2,58% τον ίδιο να
χάνει το 3,41% της αξίας του.Ο τραπεζικός με απώλειες της τάξεως του 13,75% με τον ftse25 στο 4,23%. Η
ΔΕΗ πρωταθλητής με 26% ενώ ακολουθούν η ΕΛΧΑ με 11%, ΚΡΙ ΚΡΙ και ΜΥΤΙΛ με 7% και ΣΠΕΙΣ και
ΚΟΥΕΣ με 6%. Στον αντίποδα η ΑΛΦΑ χάνει το 20% της αξίας της.
Η αγορά συνεχίζει να αντιμετωπίζει ακόμα μία προβληματική και περίεργη χρονιά με την διαφορά ότι πλέον
έχει τελείως άλλα πολεμοφόδια για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και προβλήματα της πανδημίας. Άλλωστε
μπροστά σε αυτά που έχουμε περάσει την τελευταία 10ετία αυτό πλέον απλά ήρθε να προστεθεί σαν ένα
κερασάκι στην τούρτα. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν εν δυνάμει επενδυτικές κινήσεις στην
πραγματική οικονομία με αρκετούς ξένους επενδυτές να μας έχουν βάλει στο στόχαστρο. Ίσως είναι η πρώτη
φορά που η εικόνα στην πραγματική οικονομία να φαίνεται καλύτερη από το χρηματιστήριο ή τουλάχιστον
από την εικόνα του ΓΔ που ταλανίζεται από τον προβληματικό τραπεζικό. Αργά ή γρήγορα αυτή η αισιοδοξία
και πραγματικότητα θα μεταφερθεί και στον χρηματιστήριο με την αγορά να συνεχίζει να θυμίζει κάτι από
1998. Πάντα οι υψηλές αποτιμήσεις των ξένων αγορών μπορεί να προβληματίζουν παρόλα αυτά σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάζονται οι στρατηγικές και επιλογές μας από αυτό.
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Ο ftse έκλεισε με οριακά κέρδη έχοντας δώσει αγοραστικό σήμα
στην συνεδρίαση της Δευτέρας. Ανοχές και στηρίξεις έχουμε μέχρι
την ζώνη του 1835-1837 με τα επίπεδα να έχουν πιθανότητες να
δώσουν αντίδραση. Μία κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο
1774 που είναι και το stop μας σε ημερήσιο. Αντίστοιχα
κατοχύρωση του 1887 θα μας δώσει ανοδική κίνηση με στόχο τα
υψηλά μας. Το stop στον τραπεζικό είναι το 436 σε κλείσιμο με το
επίπεδο να είναι κύρια στήριξη. Το 465-475 είναι κύρια αντίσταση
που χρειάζεται κατοχύρωση για να μας δώσει συνέχιση της κίνησης.
Μπορεί στην συνεδρίαση της Παρασκευής να έδειξε ανοχές παρόλα
αυτά είναι και ο μόνος κλάδος που είχε μικρές απώλειες την
εβδομάδα που πέρασε.
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To ξεκίνημα της εβδομάδας που πέρασε μας έδωσε αγοραστικό
ημερήσιο σήμα με το κλείσιμο να μας βρίσκει κοντά στην επιβεβαίωση
της διάσπασης. Έτσι ανοχές η αγορά έχει στην ζώνη του 772-780 με τα
επίπεδα να θέλουν να δώσουν και πάλι ανοδική αντίδραση. Μόνο μία
κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει κίνηση στο 753 που πλέον είναι το
stop μας. Αντίστοιχα μία κατοχύρωση του 795 μπορεί να δώσει ανοδική
κίνηση με ουσιαστικό στόχο τα υψηλά μας.

ΓΔ

EUR/USD_spotDaily chart
& Comments

______________________

To 12020 και το 12150 είναι τα δύο βασικά επίπεδα που
διάσπαση μπορούν να οδηγήσουν στο 11960 η το 12250.
Το Long καλά κρατεί με το 11952 να είναι το stop σε
κλείσιμο με το πιθανότερο σενάριο να δούμε και πάλι μία
κίνηση προς το 123-124
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Οι τελευταίες συνεδριάσεις μοιάζουν με round top
σχηματισμό με τον ταλαντωτή σαφώς κουρασμένο.
Παρόλα αυτά για να δοθεί μία διόρθωση πρέπει να
σπάσει αν μη τι άλλο το 3885 κάτι που αν συμβεί
μπορεί να μας φέρει στο 3810 σε πρώτη φάση. Μία
κατοχύρωση του 3950 που είναι σημαντική αντίσταση
μπορεί να οδηγήσει σε τιμές πάνω από το 4
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Το stop ανεβαίνει στο 13830 επίπεδο που έχει δοκιμαστεί και
κρατήσει τις τελευταίες συνεδριάσεις. Το 13940 είναι πολύ
κοντινή στήριξη ενώ κατοχύρωση του 13830 μπορεί να οδηγήσει
στην ζώνη του 13350. Το 14200 επίπεδο σε κάθε περίπτωση
είναι σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση αναγκαστικά θα
οδηγήσει αισθητά υψηλότερα τον δείκτη (με το 14600 να είναι
επόμενος στόχος) μιας και σίγουρα αρκετά Stops θα κτυπήσουν.
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Το 31650 είναι το βασικό επίπεδο αντίστασης που
κατοχύρωση θα δώσει κίνηση στο 32320. Το 31285 κοντινή
στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας φέρει αν μη τι άλλο
στο 30990.

Dow Jones _spot
DAILY position

longstop29586

_______________________

Όσο κλείνει κάτω από το 1787 η τάση είναι επιθετική με κίνδυνο
να χάσει την στήριξη του 1764 και να δοκιμάσει τιμές κάτω από
το 1700. Το 1812 κοντινή αντίσταση που αντίστοιχα κατοχύρωση
μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με το 1855 που είναι και το
stop μας.
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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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