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Μετά από 6 ανοδικές εβδομάδες και κέρδη 13% η αγορά έδωσε διόρθωση της τάξεως του 2% περιμένοντας
την λήξη των παραγώγων που πάντα είναι οδηγός στις κινήσεις μας. Ο τραπεζικός η αφορμή όπως μας έχει
συνηθίσει και οι αλλοπρόσαλλές δημοσιεύσεις για την αύξηση της τράπεζας Πειραιώς που ουσιαστικά ήταν η
αφορμή.
Οι πετυχημένες ομολογιακές εκδόσεις σε ΔΕΗ και ΜΟΗ αλλά και στο 30ετές Ελληνικό ομόλογο (ποιος να το
πίστευε πριν 2 χρόνια) προστίθενται στα θετικά τόσο για την οικονομία όσο και για το χρηματιστήριο.
Μπροστά μας έχουμε μία σημαντική ΑΜΚ αυτή της τράπεζας Πειραιώς με τον τίτλο να είναι έρμαιο από τους
ίδιους τους βασικούς μετόχους που θέλουν όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή για να μπορέσουν να ανακάμψουν
στα αρχικά τους ποσοστά πριν την κρατικοποίηση της. Ο όγκος της Παρασκευής ήταν πολύ μεγάλος για να
μην του δώσουμε σημασία δοκιμάζοντας παράλληλα και τα ιστορικά της χαμηλά (βλέπε γράφημα). Είναι λίγο
έως πολύ δεδομένο πως σε χαμηλά επίπεδα το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο και η υπερ κάλυψη λίγο έως
πολύ δεδομένη. Η τράπεζα μετά την ΑΜΚ θα μπορέσει να έρθει κεφαλαιακά κοντά στα ίδια επίπεδα με τις
υπόλοιπες. Σίγουρα η πτώση τιμής και η ΑΜΚ θα επηρεάσει σημαντικά και τις άλλες μιας και πολλοί μέτοχοι
θα κοιτάξουν να μετακινηθούν προς την Πειραιώς. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία με στρατηγική να
μπορέσουμε να αυξήσουμε τις αποδόσεις μας στον κλάδο.
Η τελευταίες δύο συνεδριάσεις μας έδειξαν ότι η αγορά προβληματίζεται στα επίπεδα κάτι που μας κάνει να
μπούμε την διαδικασία να κάνουμε διαχείριση των θέσεων μας και να κινηθούμε αμυντικά μέχρι να δούμε τα
νέα δεδομένα και πάλι. Σίγουρα το volatility ελκύει για κινήσεις παρόλα αυτά πάντα ο χρόνος είναι αυτός που
δείχνει σε τι φάση βρισκόμαστε. Τεχνικά δεν έχουμε κάποια έξοδο στους δείκτες ακόμα παρόλα αυτά οι
ταλαντωτές μας αναγκάζουν να κινηθούμε αμυντικά. Συνήθως οι ανοδικές εξάρσεις σε μία τέτοια κατάσταση
μας πείθουν και πάλι να πάρουμε θέσεις κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
Πλέον βλέπουμε αρκετές εισηγμένες να κάνουν παρουσιάσεις των εταιριών τους με τηλεδιασκέψεις με το
ενδιαφέρον να είναι αυξημένο από τους θεσμικούς. Το επόμενο διάστημα θα δούμε αρκετές αυξήσεις
κεφαλαίου αλλά και ομολογιακές εκδόσεις και μένει να δούμε αν έχουμε εύκολη απορρόφηση της προσφοράς.

Οι επιλογές μας για το 2021 έχουν κέρδη της τάξεως του 6,71% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ 3,73% τον ίδιο να
κερδίζει το 2,98% της αξίας του. .Ο τραπεζικός με κέρδη μόλις 0,39% με τον ftse25 στο 3,61%. Η ΔΕΗ πρώτη
σε απόδοση με 25% ενώ ακολουθεί η ΓΕΚΤΕΡΝΑ με 22%, η ΕΛΧΑ και η ΕΥΡΩΒ με 20%, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ
με 16% και το ΚΡΙ ΚΡΙ με 13%. Στον αντίποδα ΑΛΦΑ και ΣΑΡΑΝΤΗΣ με -7%.
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Στατιστικά μετά την λήξη των συμβολαίων η αγορά συσσωρεύει η διορθώνει σε σχέση με την τάση της μέχρι
να μας δώσει και πάλι την επόμενη κίνηση στην προ υπάρχουσα τάση. ΟΙ καλές εταιρίες έχουν ήδη ξεχωρίσει
οπότε και συνεχίζουμε να τις έχουμε στο στόχαστρο επενδυτικά. Όταν σταματήσουμε να ασχολούμαστε
περισσότερο με τον τραπεζικό κλάδο και τα προβλήματα του θα δούμε μία τελείως διαφορετική εικόνα και
στον Γενικό Δείκτη. Ο κατασκευαστικός κλάδος φαίνεται να έχει αυξημένο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο με
την βιομηχανία να ακολουθεί. Η πληροφορική δείχνει να χωνεύει μετά τα μεγάλα κέρδη του προηγούμενου
διαστήματος ενώ η ενέργεια συνεχίζει να είναι στο στόχαστρό των επενδυτών έχοντας ξεκινήσει και πρώτη τον
χορό της ανόδου. Ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε σε εταιρίες που δείχνουν ότι θα αυξήσουν πιο γρήγορα τα
μεγέθη τους το επόμενο διάστημα.
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Ο ftse πριν πλησιάσει το πολύ σημαντικό επίπεδο του 2100 μας
έδωσε διόρθωση με τον τραπεζικό και πάλι να κάνει την διαφορά.
Το 2040 γίνεται κοντινή αντίσταση με το 2077 κύρια. Το 1974
επίπεδο είναι το προηγούμενο υψηλό και είναι λογικό να βγάλει
σημαντική στήριξη ενώ διάσπαση θα μπορούσα να μας φέρει στο
1940-1953 που είναι και η πολύ σημαντική μας στήριξη. Ο
ταλαντωτής μας πλέον δείχνει ότι χρειάζεται προσοχή με το
volatility να είναι δεδομένο. Ο τραπεζικός κλάδος πολύ βιαστικά
δοκιμάζει την στήριξη του 504 που θυμίζουμε ότι είναι και stop σε
ημερήσιο κλείσιμο. Μία διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 474. Το
538 κοντινή και το 575 κύρια αντίσταση.
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Το παλαιό υψηλό του 827 είναι η κοντινή σημαντική μας στήριξη που
μπορεί να δοκιμάσει αντίδραση με το 852 να είναι κοντινή αντίσταση
και το 868 σε κάθε περίπτωση κύρια. Μία διάσπαση του 827 μπορεί να
μας φέρει στο πολύ σημαντικό 811. Αν ο Μάρτης καταφέρει και κλείσει
πάνω από τις 811 μονάδες θα είναι πολύ θετικό.
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To 118-11854 είναι πολύ σημαντική στήριξη. Το 11988
είναι κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση θα μας φέρει
στο κύριο 12080.
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To 3885 που δοκιμάστηκε την Παρασκευή είναι
κοντινή στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να μας
δώσει κίνηση προς το 3740. Το 3983-4012 είναι
σημαντική αντίσταση που μόνο κατοχύρωση σε μέρα
μπορεί να δώσει συνέχιση.
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Όσο συντηρεί κλείσιμο πάνω από το 14572 μπορεί να δώσει
συνέχιση της κίνησης με επόμενο επίπεσο το 14804 ή το 15060.
Από την άλλη μία κατοχύρωση του 14572 μπορεί να δώσει
κίνηση στο 14200.
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Όσο κλείνει πάνω από το 32500 η τάση παραμένει
επιθετική με το 33200 κοντινή επόμενη αντίσταση. Μία
κατοχύρωση του επιπέδου μπορεί να δοκιμάσει κίνηση
στο 31760 ή το 31200.
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To 1728 Κοντινή στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να
δοκιμάσει το 1711. Το 1762-1766 σημαντική αντίσταση που
κατοχύρωση θα μας φέρει στο 1805 ή το 1815 με το τελευταίο
να είναι και στοπ 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.

_________________________________________________

