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Greek Market Overview
Μπορεί η εβδομάδα να έκλεισε ελέω Πειραιώς με μικρές απώλειες
της τάξεως του 1%+ παρόλα αυτά όλοι ήταν ικανοποιημένοι και
ειδικά αυτοί που συμμετείχαν στην ΑΜΚ της Πειραιώς στο 115. Ο
τζίρος εκτοξεύτηκε μιας και 1,3 δις ήρθαν ως νέα ρευστότητα
στην αγορά που εύκολα απορροφήθηκε από νέους ενδιαφερόμενους
που ήθελαν να συμμετάσχουν ακόμα και 45% πάνω από την τιμή της
αύξησης στον τίτλο. Πιθανότατα γιατί θεώρησαν σαν μεσοπρόθεσμη
ευκαιρία την αγορά της τράπεζας με νέα πλέον κεφάλαια και ενώ ο
υπόλοιπος τραπεζικός κλάδος μετράει ήδη κέρδη που φτάνει και το
300% από τα χαμηλά του. Από την άλλη όλα δείχνουν ότι σύντομα
θα έχουμε λύση στον κλάδο ενώ πιθανότατα να δούμε και νέες ΑΜΚ
χωρίς dilution αυτή την φορά και σε άλλες τράπεζες. Άλλωστε η
μεγάλη ρευστότητα στο σύστημα μόνο ως ευκαιρία θα μπορούσε να
εκληφθεί από τις διοικήσεις ειδικά αν παράλληλα υπάρξει και μια
οριστική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Το μαγικό που συνέβη την
Παρασκευή και συνάμα σπάνιο ήταν ότι είχαμε πτώση της αγοράς με
αύξηση της συνολική κεφαλαιοποίησης κατά 2 δις.
Αυτή την στιγμή η Ελληνική οικονομία ουσιαστικά

ξεκινάει να

ανακάμπτει και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς με σβηστές μηχανές.
Φανταστείτε αύριο να έχουμε έναν καθαρό τραπεζικό κλάδο που να
ξεκινάει να κάνει την δουλειά του που είναι ο δανεισμός πόσο
μπορεί να βοηθήσει την ανάκαμψη. Ουσιαστικά η κίνηση στον κλάδο
αρχίζει να προεξοφλεί μία νέα εποχή που θα μπορέσει να φέρει
κέρδη στον κλάδο και ρευστότητα στην διψασμένη επιχειρηματικότητα.
Θετική έκπληξη στο α΄ τρίμηνο είχαμε από την ENTERSOFT και τον
Πετρόπουλο που έκαναν την διαφορά και στο ταμπλό. Ο κλάδος της
πληροφορικής υπέρ αποδίδει τιμώντας την επιμονή μας εδώ και
μεγάλο διάστημα. Οι εισροές τόσο Ελληνικών όσο και ξένων κεφαλαίων συνεχίζονται και οι περισσότεροι περιμένουν μία διόρθωση
που δεν τους κάνει την χάρη να έρθει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
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στο κυνήγι φτηνών αποτιμήσεων που έχουν μείνει πίσω.

Από την

άλλη είχαμε ακόμα μία δημόσια πρόταση αυτή του Ιασώ με σκοπό
ακόμα μίας εξόδου από το ταμπλό.

Τεχνικά η συνεδρίαση της Παρασκευής περισσότερο τεχνική λόγω της πτώσης της Πειραιώς με άλλη βαρύτητα πλέον. Την Δευτέρα περιμένουμε εισροές της τάξεως των 20 εκατομμυρίων
στον τίτλο που λογικά θα χρειαστεί κάποιες μέρες για να ηρεμήσει από τζίρο πριν μας δείξει την συνέχεια. Το 1,50 επίπεδο φαίνεται να είναι ένα σημείο αναφοράς κάτι που είχαμε εικάσει εδώ και αρκετές μέρες και όσο ο τίτλος ανέβαινε.
Οι επιλογές μας υπέρ αποδίδουν του ΓΔ με 6,38% με κέρδη
18,91% από αρχές έτους. Ο ΓΔ αντίστοιχα με κέρδη 10,88% με
τον ftse στο 13,16% και τον τραπεζικό με κέρδη 18,7%. Ο Αβακας πρωταθλητής με 1,01% κέρδη με την Eurobank και την
ΑΛΦΑ να ακολουθούν με κέρδη 41% και 46% αντίστοιχα. ΣΠΕΙΣ,
ENTERSOFT και ΜΥΤΙΛ με κέρδη πάνω από το 30%. Στον αντίποδα
ο Σαράντης με απώλειες του 7% μαζί με την επόμενη συντηρητική επιλογή μας αυτή τα ΜΠΡΙΚ με πρόσφατα κομμένο μέρισμα
και απώλειες της τάξεως του 2%
Μπορεί ο ΓΔ να είναι και πάλι κάτω από τις 900 μονάδες παρόλα αυτά οι αποδόσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές
900 δεν έχουν καμία σχέση. ΟΙ ενασχολούμενοι με την αγορά
δεν θα πρέπει να κοιτάνε την τιμή του ΓΔ αλλά μόνο τις επιλεγμένες μετοχές τους. Πλέον η αγορά αρχίζει και έχει άρωμα
από 1999 μιας και μέρα με την μέρα όλο και περισσότερα κεφάλαια εισέρχονται στο σύστημα με την ψυχολογία πλέον να
παίζει σημαντικό ρόλο για το πώς θα κινηθεί η αγορά.
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FTSE 25 | Large Cap
To 2174 δοκιμάστηκε και κράτησε. Μία κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει στην ζώνη του

DAILY POSITION
STOP

LONG
2101

2110 με το 2101 να είναι στην παρούσα το
στοπ μας. Από την άλλη τώρα το 2240 είναι αντίσταση και
κλείσιμο του χάσματος ενώ μία διάσπαση μπορεί να μας φέρει
στο 2271 με το 2500 να είναι επόμενος μεσοπρόθεσμος στόχος.
Στον τραπεζικό το επίπεδο 600 είναι σημαντική στήριξη θυμίζοντας πως μαξιλάρι και στοπ έχουμε στις 586 μονάδες σε
κλείσιμο. Το 640 κοντινή αντίσταση στην παρούσα που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση.
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General Index | ASE
Η αγορά με την βοήθεια της Πειραιώς έκλεισε στο όριο των 897 μονάδων που είναι και

DAILY POSITION
STOP

LONG
897

το στοπ στον ΓΔ. Από την άλλη θυμίζουμε
ότι το στοπ του εβδομαδιαίου έχει ανέβει στις 869 μονάδες.
Το 925 είναι κοντινή ουσιαστική αντίσταση με επόμενο επίπεδο
το 940. Στο βάθος το 1000ρικό που όσο αργεί τόσο το καλύτερο
για αποδόσεις.
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EUR.USD | spot
To 12130-12150 είναι κύριο επίπεδο αντίστασης αλλά και νέα είσοδος. Επόμενα επίπεδα σε περίπτωση διάσπασης είναι το 12284
και 12333

DAILY POSITION
STOP

SHORT
12149
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S&P 500 | spot
Το stop μας ανεβαίνει στο 4128. Το 4245
είναι κύρια αντίσταση που κατοχύρωση σε
κλείσιμο

μπορεί

να

δώσει

συνέχιση

DAILY POSITION
STOP

στο

4280 αν μη τι άλλο. Το 4150 είναι κοντινή στήριξη.

LONG
4128
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Dow Jones 30| spot
Aσταμάτητος ο Dow Jones με το νέο σημαντικό δεδομένο μας ότι το stop μας ανέβηκε
στο

33687.

Το

35000

και

35438

DAILY POSITION
STOP

LONG
33687

επόμενοι

στόχο. Το 33920 είναι κοντινή στήριξη. Ο σχηματισμός μπορεί
να οδηγήσει ακόμα και στις 38000. Με βάση το πολύ κοντινό
stop μπορεί να λάβουμε εύκολα απόφαση.
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DAX 30 | spot
Πραγματικά βλέποντας τον ταλαντωτή καταλαβαίνουμε την δύναμη της αγοράς που ουσια-

DAILY POSITION
STOP

SHORT
15501

στικά διόρθωση περισσότερο σε χρόνο παρά
σε τιμές. Έχουμε πάρει έξοδο με το 15501 να είναι το stop
και νέα είσοδος. Το 15071 είναι κοντινή στήριξη με το 14854
κύρια.
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GOLD/USD | spot
Πλέον το 1860 είναι το κύριο επίπεδο αντίστασης μας. Μία επιβεβαιωμένη κατοχύρωση

DAILY POSITION
STOP

LONG
1755

μπορεί να δώσει σημαντική ανοδική κίνηση
και πάλι σε μεγαλύτερη εικόνα προς τα ιστορικά του υψηλά. Το
1786 έχει γίνει κύρια στήριξη με το stop στο 1755
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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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