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Greek Market Overview
Μπορεί η αγορά να έκλεισε με μικρές απώλειες παρόλα αυτά μας
έδειξε ότι το ενδιαφέρον είναι σημαντικό τόσο από θεσμικούς όσο
και από ιδιώτες επενδυτές και traders. Έχουμε πει πολλές φορές
ότι ένα κακό που έχει η αγορά είναι ότι είναι ρηχή. Αυτό φαίνεται από τις αυξομειώσεις του τζίρου μέρα με την μέρα. Η είσοδος
της ΑΛΦΑ στον MSCI που ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής
έδειξε ότι κάποιοι το ήξεραν νωρίτερα. Οι εισροές μπορεί να
φτάσουν τα 180 εκ. γεγονός που θα απορροφήσει εύκολα τυχόν πωλητές από την πρόσφατη ΑΜΚ. Θυμίζουμε ότι οι νέοι τίτλοι μπαίνουν την Τρίτη. Πλέον οι οίκοι κοιτάνε με άλλο μάτι τις τράπεζες και σπεύδουν όσο περνάει ο καιρός να αναπροσαρμόσουν τους
στόχους τους.
Όλοι ψάχνουν το 1000ρικο και βιάζοντας να το δουν. Από την άλλη
αν σκεφτεί κάποιος ότι το τελευταίο τρίμηνο η αγορά έχει σηκώσει πάνω από 2,5 δις σε ΑΜΚ και ομόλογα θα καταλάβει πως είναι
λογικό η αγορά να μην τρέχει τόσο εύκολα. Από την άλλη τα κέρδη
παραμένουν σημαντικά από αρχές του έτους ενώ η εικόνα αν εξαιρέσουμε τον τζίρο είναι καλή ειδικά σε μεγάλη εικόνα. Την Τρίτη
που έρχεται κόβει μέρισμα 55 λεπτά

και ο ΟΠΑΠ ενώ PRODEA και

MOTOROIL προχωράνε σε νέα ομολογιακά δάνεια. Οι καλύψεις λίγο
πολύ δεδομένες μιας και υπάρχει αρκετό χρήμα που διψάει για
αποδόσεις σε ένα μηδενικό επιτοκιακό τραπεζικό περιβάλλον.Στην
Αμερική ο τραπεζικός έχει αποτελέσματα καθ΄όλη την διάρκεια της
εβδομάδας που ξεκινάει με τον κλάδο να έχει ήδη δώσει σημαντική
διόρθωση.
Οι αγορές της Ευρώπης και μαζί και η δικιά μας βρήκαν αφορμή να
κινηθούν ανοδικά μετά από την απόφαση της ΕΚΤ να επιτρέψει την
υπέρβαση της οροφής του 2% για τον πληθωρισμό για όσο χρειαστεί
με σκοπό την υποστήριξη των οικονομιών για όσο καιρό θα μας
απασχολήσει ακόμα η πανδημία.
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Τεχνικά η αγορά έχει ένα πολύ καλό εβδομαδιαίο γράφημα με το
850 επίπεδο να είναι σοβαρό ανάχωμα δείχνοντας ήδη τα δόντια
του την εβδομάδα που πέρασε. Σε πρώτη φάση η αγορά πρέπει να
επανέρθει πάνω από τις 900 μονάδες αν θέλει και πάλι να δοκιμάσει νέα υψηλά. Ο rsi λειτουργεί άριστα στο bull market και στην
συνεδρίαση της Παρασκευής μας έδωσε σήματα.
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ τρέχει με κέρδη 8,07% για το 2021, με τον
ftse25

στο

+9,1%,

τον

τραπεζικό

στο

+4,94%

και

τον

ftsem

στο

25,75%. Οι επιλογές μας στο +19,34% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ με
11,27. Από τις επιλογές μας ΣΠΕΙΣ με 55%, ο

ΑΒΑΚΑΣ με κέρδη 64%,

την ΕUROBANK με 42%, το ΚΡΙ ΚΡΙ με 32% και την ΕΝΤΕΡ με την ΚΟΥΕΣ
με 30% κέρδη.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος στο να μην δούμε πολύ θετικά την αγορά
μεσοπρόθεσμα. Τα επιχειρηματικά νέα τρέχουν με ικανοποιητικούς
ρυθμούς, η ρευστότητα στην οικονομία αυξάνεται ενώ τα ξένα βλέμματα στρέφονται όλο και περισσότερο μέρα με την μέρα στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχουμε δει τις ουσιαστικές ενέσεις από τα χρήματα
της Ευρωπαική ένωσης στην οικονομία κάτι που θα αρχίσει να συμβαίνει από τον Σεπτέμβριο. Ο μόνος φόβος είναι μία διόρθωση στις
ξένες αγορές που και αυτό όμως μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί σε
κάθε ανοδική φάση μας. Όσο επενδύουμε σε εταιρίες με καλά οικονομικά δεδομένα δύσκολα δεν θα πάρουμε αποδόσεις σε μεσοπρόθεσμη
περίοδο.
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FTSE 25 | Large Cap
Το 2130 είναι σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει και

DAILY POSITION
STOP

LONG
2046

πάλι καλύτερη τάση προς το 2172.. Το 2100
στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει και πάλι κίνηση στο 2072 ή το 2050. Ο rsi μας δείχνει ότι ήδη κατάφερε να
υπέρ πουληθεί και να δώσει και ένδειξη αντίδρασης. Στον τραπεζικό πληρώθηκε το 61% επίπεδο που και έδωσε αντίδραση και
μαζί με την είσοδο της ΑΛΦΑ στον MSCI μπορεί να την συντηρήσει. Το 548 και 562 σημαντικές αντιστάσεις. Κατοχύρωση του
τελευταίου μπορεί να δώσει συνέχιση. Το 522 και 507 οι στηρίξεις.
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General Index | ASE
Σε πρώτη φάση πρέπει να κλείσουμε πάνω
από το 882 και μετά να δοκιμάσουμε και

DAILY POSITION
STOP

LONG
853

πάλι το 902 επίπεδο. Το 850-860 προσφέρει σημαντική εβδομαδιαία στήριξη. Ο rsi ήδη με σήμα μιας
και η αγορά εύκολα κατάφερε να βγει σε υπέρ πώληση.
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EUR.USD | spot
Το 11760 κράτησε χαρακτήρα με το 120 να
είναι ουσιαστική αντίσταση. Κατοχύρωση του
120 μπορεί να δώσει και πάλι καλύτερη ανοδική τάση.

DAILY POSITION
STOP

LONG
11703
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S&P 500 | spot
Πραγματικό τρένο που ψάχνει το 4400-4440
που είναι και πάνω μέρος του καναλιού.

DAILY POSITION
STOP

Το 4330 κοντινή στήριξη που κατοχύρωση
σε κλείσιμο μπορεί να δοκιμάσει κίνηση στο 4230

LONG
4164
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Dow Jones 30| spot
To 34150 γίνεται σημαντική στήριξη. Oυσιαστικός
35170
33271

επόμενος
ενδιάμεση

στόχος

το

αντίσταση.

35548
Το

με

stop

το
στο

DAILY POSITION
STOP

LONG
33271

10

DAX 30 | spot
Mία κατοχύρωση του 15753 μπορεί να δώσει
κίνηση στο 15982 ή το 16115. Το 15309 κύρια στήριξη και στοπ σε κλείσιμο ημέρας

DAILY POSITION
STOP

LONG
15309

11

GOLD/USD | spot
Το 1795 γίνεται στήριξη που όσο συντηρείται θα ψάξει κίνηση στο 1857 με το 1823

DAILY POSITION
STOP

SHORT
1914

ενδιάμεση αντίσταση. Κατοχύρωση του 1795
σε κλείσιμο μπορεί να οδηγήσει και πάλι στο 1788 ή στο 1760
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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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