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Greek Market Overview
Ακόμα μία εβδομάδα με μικρά κέρδη για τους ΓΔ και ftSE με τον
τραπεζικό να υπέρ αποδίδει και παράλληλα να δίνει και τεχνικό
αγοραστικό σήμα. Ουσιαστικά ο κλάδος θα προσπαθήσει να συντηρήσει δυνάμεις μέχρι και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της ΑΛΦΑ με το
ενδιαφέρον να είναι αισθητά μεγαλύτερο από το παρελθόν.
Το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου σημείωσε αρνητικό πρόσημο -2,3% σαφώς καλύτερο από τον αναμενόμενο θυμίζοντας ότι η κρίση ξεκίνησε πέρσι τον Μάρτιο. Ουσιαστικά η οικονομία φαίνεται να ανακάμπτει αισθητά με μόνο σοβαρό ερωτηματικό τον κλάδο του τουρισμού.

συνεχίζουν να μας ταλαιπωρούν με μαζεύοντας παρόλα αυτά δυνάμεις στα επίπεδα πριν δούμε την συνέχεια του έργου.
Οι αποτιμήσεις έχουν γίνει απαιτητικές σε αρκετούς τίτλους με
αποτέλεσμα η ρευστότητα να αναζητά διέξοδο στην μικρότερη κεφαλαιοποίηση. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει σημαντικές τεχνικές μεσοπρόθεσμες διασπάσεις σε μεγάλο μέρος των μετοχών με
αποτέλεσμα να απεγκλωβίζονται μετά από χρόνια αρκετά χαρτοφυλάκια που δίνουν νέα ρευστότητα στην αγορά. Νέοι και παλαιοί επενδυτές αποφασίζουν να επενδύσουν στην αγορά από την στιγμή
που αυτή συντηρεί την θετική της εικόνα.
Τεχνικά η αγορά κάνει προσπάθεια να κατοχυρώσει το πολύ σημαντικό σε πρώτη φάση 906 θυμίζοντας ότι το 916-919 είναι και το
καίριο επίπεδο που κατοχύρωση θα αναγκάσει και βγάλει και πάλι
σημαντικούς αγοραστές. Ο τζίρος μέχρι σήμερα χαμηλός για διάσπαση παρόλα αυτά αν τα επίπεδα κατοχυρωθούν δεν μπορούμε να το
παραβλέψουμε. Ο τραπεζικός κλάδος μας είχε συνηθίσει να είναι
ουραγός στα αγοραστικά σήματα παρόλα αυτά το τελευταίο διάστημα
προηγείται της αγοράς κάτι που μας δείχνει ότι το ενδιαφέρον
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έχει επανέρθει και πάλι. Οι τίτλοι που έχουν πιεστεί και μείνει
πίσω στην διάρκεια της κρίσης φαίνεται να επανέρχονται και πάλι
στο προσκήνιο με τον κλάδο του πετρελαίου να κερδίζει τις εντυπώσεις την εβδομάδα που πέρασε. Τα στοπ σε αρκετούς τίτλους που παραμένουν πτωτικοί έχουν έρθει πλέον σε πολύ κοντινά επίπεδα κάτι
που μας βοηθάει στην λήψη αποφάσεων. Η αύξηση της AEGEAN φαίνεται
να τελειώνει εύκολα με επιτυχία και πλέον μένει να περιμένουμε την
είσοδο των νέων τίτλων για να δούμε αν και τι προσφορά θα υπάρξει.
Ο τίτλος έχει φτιάξει σημαντική βάση στήριξης στην ζώνη του 510+.
Επόμενες ΑΜΚ η ΑΛΓΑ και ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Σε μία αγορά που έχει ανατιμηθεί αισθητά οι αυξήσεις δίνουν την ευκαιρία σε αυτούς που δεν έχουν μπει στην αγορά να τοποθετηθούν μαζί με τους βασικούς μετόχους. Οι αυξήσεις σε μία bull market δίνουν αποδόσεις..
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ τρέχει με κέρδη 11,45% για το 2021, με τον
ftse25 στο +13,10%, τον τραπεζικό στο +8,44% και τον ftsem στο
27,93%. Μετά την περσινή χρονιά ανάπαυλας ο ftsem παίρνει και πάλι
τα ηνία στις αποδόσεις. Από τις επιλογές μας ο Αβακας συνεχίζει να
προπορεύεται με κέρδη 53% ενώ ακολουθούν η ΕΝΤΕΡ με την SPACE me
40% και 47% αντίστοιχα. Αμέσως μετά η EUROBANK με +38% και η ΚΟΥΕΣ
με 35% κέρδη. Ο μόνος που παραμένει αρνητικός και ξεχασμένος είναι
ο τίτλος του ΣΑΡΑΝΤΗ με απώλειες 6%.
To επόμενο διάστημα θα δούμε σημαντικές νέες ομολογιακές εκδόσεις
στο Ελληνικό χρηματιστήριο μιας και όπως όλα δείχνουν το ενδιαφέρον είναι σημαντικό από Έλληνες επενδυτές που διψάνε για αποδόσεις
σε ένα περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων.
Εν κατακλείδι όσο περνάει ο καιρός η αγορά πείθει νέους επενδυτές
να τοποθετήσουν χρήματα περιμένοντας αποδόσεις πιστεύοντας πλέον
ότι η οικονομία έχει ξεκινήσει μία νέα ανοδική πορεία. Όλα δείχνουν ότι αυτό θα συνεχιστεί και ειδικά αν ο ΓΔ καταφέρει να περάσει και να σταθεροποιηθεί σε τετραψήφιο επίπεδο τιμών. Θυμίζουμε
ότι τα τελευταία χρόνια ο ΓΔ έκανε αρκετές επισκέψεις στο 900-950
και πως έχει να δει το 1 μπροστά από το 2014.
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FTSE 25 | Large Cap
Το 2162 είναι κοντινή αντίσταση που θέλει βραχυπρόθεσμα την
προσοχή μας. Μία κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο 2216 που
είναι και το ημερήσιο stop. Το 2127 είναι κοντινή στήριξη
που κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει και πάλι στο 2069. O τραπεζικός ψάχνει ισορροπίες με την ζώνη του 525-530 να είναι
κύρια στήριξη. Το 568 είναι κοντινή σημαντική αντίσταση που
κατοχύρωση θα δοκιμάσει το επίπεδο του 604 που είναι και το
στοπ στο short στην παρούσα.
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General Index | ASE
H αντίδραση συνεχίστηκε και την εβδομάδα
που πέρασε με τον ΓΔ να έχει έρθει αντι-

DAILY POSITION
STOP

SHORT
916

μέτωπος με το 906 που είναι και κύρια
διαγραμματική μας αντίσταση θυμίζοντας ότι το stop μας είναι στο 915. Το 870 είναι κοντινή στήριξη στην παρούσα που
διάσπαση μπορεί να μας φέρει και πάλι στο 850. Σε περίπτωση ανοδικής διάσπασης μπορεί να μας φέρει στο 950 επίπεδο
που είναι και υψηλό 2ετίας.
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EUR.USD | spot
Το

121

επίπεδο

δοκιμάστηκε-ται

και

πάλι

και είναι και η κύρια μας στήριξη. Μόνο

DAILY POSITION
STOP

LONG
11703

μία διάσπαση μπορεί να δώσει το 120. Το
122 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει το 123
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S&P 500 | spot
Το 4167 έχει γίνει κοντινή στήριξη και
μόνο διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο
4112. Το 4342 είναι ουσιαστικός επόμενος
στόχος.

DAILY POSITION
LONG

SHORT
4056
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Dow Jones 30| spot
To 35091 είναι ουσιαστική κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να

DAILY POSITION
STOP

SHORT
35091

μας δώσει συνέχιση στο 37000. Το 33334 κοντινή στήριξη

που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 33473
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DAX 30 | spot
DAILY POSITION
STOP

LONG
15

Το 15722 συνεχίζει να είναι η αντίσταση
μας που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να μας δώσει συνέχιση
της κίνησης στο 15982 ή το 16240. Το 15350 κοντινή στήριξη
που διάσπαση θα μας φέρει στο 15116

11

GOLD/USD | spot
Το 1860 κοντινή και το 1845 κύρια στήριξη.
Το 1909 και 1924 είναι οι αντιστάσεις μας
ενώ κλείσιμο πάνω από το 1909 μπορεί να
δώσει σημαντική τάση.

DAILY POSITION
STOP

LONG
1808
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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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