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Η εβδομάδα αργά και βασανιστικά έδωσε κέρδη της τάξεως του 3% μετά από 3 πτωτικές εβδομάδες. Η
Ακόμα μια εβδομάδα με σημαντικά κέρδη για τους δείκτες. Ο τραπεζικός τελευταίος των Μοικανών κατάφερε
να καταγράψει νέα υψηλό και να βοηθήσει και αυτός την ρευστότητα στο σύστημα απεγκλωβίζοντας μέρα
μέρα με την μέρα επενδυτές. Μπορεί η αγορά με βάση τα μέχρι τώρα μακροοικονομικά να είναι «τσιμπημένη»
παρόλα αυτά οι επενδυτές προσβλέπουν ότι μπροστά μας έχουμε σημαντικές προοπτικές και μάλιστα μετά από
πολλά χρόνια ανομβρίας. Το ΑΕΠ του 2020 φαίνεται να κλείνει σε καλύτερα επίπεδα από τις προβλέψεις ενώ
παράλληλα ξένα κεφάλαια που αφορούν την Ελληνική οικονομία συνεχίζουν να κάνουν focus σε αυτή.
Η Τρίτη εβδομάδα του Μάρτη είναι πολύ σημαντική μιας και έχουμε λήξη συμβολαίων. Συνήθως η αγορά
κλείνει με την τάση της και μετά δίνει διόρθωση κάτι που στατιστικά επιβεβαιώνεται πολλές φορές έχοντας το
σχολιάσει αρκετά νωρίτερα.
Τα περισσότερα χρήματα που θα έρθουν από Ευρωπαϊκά κονδύλια έχουμε τονίσει ότι θα έρθουν στις
κατασκευές και στην πληροφορική. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει σημαντικές ανακοινώσεις από τον
κλάδο της πληροφορικής ενώ στον Ελλάκτωρα “σφάχτηκαν παληκάρια» για τον έλεγχο της εταιρίας που
αναγκαστικά προβαίνει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου για να σταθεί στα πόδια της. Μετοχικές κινήσεις
βλέπουμε και στον όμιλο της ΓΕΚ με τον Περιστέρη να παίρνει πίσω σημαντικό πακέτο μετοχών ενώ την
οικογένεια Λάτση να παίρνει αντίστοιχα σημαντικό πακέτο μετοχών. Είναι λογικό οι Ολλανδοί να ήταν
αδύνατον να πατήσουν σε δύο βάρκες προτιμώντας να πάρουν τον έλεγχο του Ελλάκτωρα.
Η ΔΕΗ και πάλι στις αγορές για δανεισμό μετά από 7 χρόνια ενώ την εβδομάδα που έρχεται ακολουθεί και η
Motoroil. Στα θετικά έχουμε και το rebalancing του ftse/rusell με τις Ελληνικές μετοχές να αυξάνονται με την
χώρα να αυξάνει στάθμιση στις αναδυόμενες κάτι που φέρνει εισροές στο χρηματιστήριο. Παράλληλα στο
τέλος της εβδομάδας περιμένουμε και την αξιολόγηση του Καναδικού DBRS για το αξιόχρεο της χώρας.

Οι επιλογές μας για το 2021 έχουν κέρδη της τάξεως του 7,64% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ 2,60% τον ίδιο να
κερδίζει το 5,05% της αξίας του. Ο τραπεζικός με κέρδη της τάξεως του 4,52% με τον ftse25 στο 5,71%. ΔΕΗ,
ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΡΩΒ και ΕΛΧΑ τρέχουν με κέρδη 20-22%. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΑΔΜΗΕ και ΟΤΕ είναι οι μόνοι
τίτλοι με πολύ μικρές απώλειες από αρχές έτους.
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Το Ελληνικό χρηματιστήριο μέρα με την μέρα προσελκύει όλο και περισσότερους επενδυτές μιας και η
εμπιστοσύνη μεγαλώνει. Σίγουρα το 2021 έχει ακόμα σημαντικές συγκινήσεις με επιχειρηματικά νέα, με
αυξήσεις κεφαλαίου αλλά και σημαντικό volatility. Δεν χρειάζεται βιασύνη, χρειάζεται σωστή διαχείριση
χρήματος, σωστές επιλογές και πάντα να θυμόμαστε ότι η αγορά πάντα δίνει ευκαιρίες για είσοδο αρκεί
κάποιος να έχει την επιμονή να την αρπάξει.

FTASE 25 Large
CapLongtermcharts&Comments

FTASE 25 Large Cap
Long termcharts&Comments

___________

Το 2107-2139 είναι κοντινή αντίσταση και στόχος που θέλει
προσοχή. Το επίπεδο του 2000 έχει γίνει κοντινή στήριξη που μόνο
κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο 1952. Το stop στην παρούσα
στο 1830. Την Παρασκευή τελευταίος στην σειρά ο τραπεζικός
κατάφερε να κλείσει σε νέα υψηλά. Το 566 είναι επόμενος στόχος.
Το 528 κοντινή στήριξη με κύριο το 504 που είναι και stop στο Long
σε κλείσιμο.
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Το 878 ή το 898 είναι οι δύο πιθανοί στόχοι και αντιστάσεις. Το 843
κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας δώσει κίνηση στο 820.
Στην παρούσα το stop στο 772 με πολλές πιθανότητες να ανέβει αισθητά
υψηλότερα.
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Το 11850 έδωσε αντίδραση με το επίπεδο να είναι και
σημαντική στήριξη και μόνο διάσπαση μπορεί να μας
δώσει το 118. Το 12080 από την άλλη είναι αντίσταση και
διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο κύριο 12182
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To 3865-80 είναι κοντινή στήριξη που μόνο διάσπαση
μπορεί να μας φέρει στο 3740. Το 4003 επόμενος
κοντινός στόχος και αντίσταση.
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Τo 14200 είναι κοντινή στήριξη και επιθετική τάση. Μία
διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 14035. Το 14617 είναι
αντίσταση που θέλει προσοχή και που μόνο κατοχύρωση σε
κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση στο 15000
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Όσο πάνω από το 31700 η τάση είναι επιθετική. Μία
κατοχύρωση του 32800 μπορεί να μας δώσει συνέχιση της
κίνησης με επόμενο στόχο το 34100. Το stop στο 30547
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Όσο πάνω από το 1699 σε κλείσιμο είναι σε αντίδραση. Το 1741
κοντινή αντίσταση που διάσπαση θα μας δώσει το 1765 ή το
1787. Το stop στην παρούσα στο 1815

GOLD_spot
Daily position
SHORTstop1815

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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