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Greek Market Overview

Ακόμα μία εβδομάδα με μικρές διακυμάνσεις και μικρά κέρδη στην αγορά, που όμως δεν
έδωσαν λύση στην συσσώρευση που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Οι περισσότεροι
ψάχνουν τους λόγους για τους οποίους η αγορά έχει αυτή την εικόνα ενώ έχουμε τα νέα
εκείνα που μπορούν να δώσουν ώθηση στην αγορά ανοδικά. Παρόλα αυτά έχουμε πει
πολλάκις πως η αγορά έχει τους δικούς της κανόνες και χρόνους και δεν κινείται πάντα
με τα νέα. Οι σωστοί επενδυτές χαίρονται σε τέτοιες περιόδους μιας και είναι πρόσφορο
το έδαφος για αναπροσαρμογές σε ένα χαρτοφυλάκιο. Άλλωστε να πούμε για ακόμα μία
φορά πως οι μεγάλες αποδόσεις έρχονται σε υποπολλαπλάσιο χρόνο από μία συσσώρευση. Χρονικά η αγορά φαίνεται έτοιμη να δώσει τάση και να δοκιμάσει και πάλι να ψάξει
τα υψηλά της.
Παραθέτουμε αρκετές εξηγήσεις γιατί η αγορά έχει αυτή την εικόνα παρόλα αυτά δεν
έχει κανένα νόημα αν κάποιος βλέπει την μεγάλη εικόνα. Πληθωρισμός, έκρηξη τιμών σε
ενέργεια, επιβράδυνση ανάπτυξης, πιθανός περιορισμός νομισματικής χαλάρωσης είναι
μερικές μόνο εξηγήσεις για τον λόγο που οι αγορές έχουν αυτή την εικόνα. Από την άλλη
έχουμε την Ελληνική πραγματικότητα που μετά από πάνω από μία 10ετία έχει όλες τις
προϋποθέσεις να αναπτυχθεί με σημαντικούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. Ήδη τα περισσότερα αποτελέσματα των εταιριών άλλες σε μεγαλύτερο ρυθμό άλλες με καθυστέρηση έχουν αρχίσει να δείχνουν ανοδική πορεία μετά από πολλά χρόνια.
Το θέμα είναι οι προοπτικές που πλέον υπάρχουν για το κοντινό και μεσοπρόθεσμο
μέλλον για την οικονομία και τις εταιρίες. Θα πρέπει να οραματιζόμαστε το μέλλον και τι
περιμένουμε από αυτό για να δούμε και το τι μπορεί να κάνει ένα χρηματιστήριο. Πολλοί
θα πουν μα καλά οι ξένοι είναι σε μία φάση που μπορεί να διορθώσουν και να μας επηρεάσουν. Ναι μπορεί να συμβεί αυτό αλλά αν κάποιος δει την μεγάλη εικόνα θα καταλάβει
ότι αυτό θα μας επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό και χωρίς να χάνεται η μεγάλη εικόνα.
Άλλωστε γιατί αυτό δεν συνέβη από την ανάποδη καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης τα
προηγούμενα χρόνια.
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Αν κάποιος μόνιμα είναι απαισιόδοξος ποτέ δεν θα μπορέσει να πάρει από μία αγορά τα
κέρδη που δίνει. Δεν είπαμε να είμαστε αιθεροβάμονες, αλλά στην παρούσα φάση τουλάχιστον η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ για το μέλλον.
Σημαντικό δεδομένο είναι η ολοκλήρωση της ΑΜΚ της ΔΕΗ με πολλούς ξένους και εγχώριους επενδυτές να ετοιμάζονται να λάβουν θέση. Πάντα μία μεγάλη ΑΜΚ προβληματίζει
μία αγορά βραχυπρόθεσμα μιας και τραβάει σημαντική ρευστότητα από το σύστημα. Η
περίπτωση της ΔΕΗ φαντάζει μία μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τους περισσότερους
μιας και όταν ολοκληρωθούν τα Projects των ΑΠΕ της η εταιρία θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη αξία. Άλλωστε οι επενδυτές λατρεύουν τις επενδύσεις μιας και τις προσδοκίες. Αν
σκεφτεί τώρα κάποιος ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι και εγγυημένες σίγουρα ο τίτλος είναι μία πολύφερνη νύφη για πολλούς.
Στο τεχνικό σκέλος τώρα ο μόνος κλάδος που έχει δώσει αγοραστικό ημερήσιο σήμα από
την προηγούμενη εβδομάδα είναι ο τραπεζικός. Για ακόμα μία εβδομάδα είχε πολύ καλύτερη εικόνα από της υπόλοιπη αγορά κλείνοντας ξεκάθαρα σε νέα υψηλά στοχεύοντας
πλέον τις 583-595 μονάδες. Το stop του είναι στις 552 με το 555 να είναι σημαντική
στήριξη. Η EUROBANK που θεωρούμε ότι είναι και ο οδηγός πλέον στον κλάδο έκλεισε σε
νέα υψηλό 52 εβδομάδων έχοντας απορροφήσει τις πωλήσεις της τελευταίας περιόδου
και πλησιάζοντας πρώτη και πάλι την τιμή της ΑΜΚ του 2016.
Ο ΓΔ χρειάζεται σε πρώτη φάση να κατοχυρώσει το διαγραμματικό 896 με τον ftse25 το
αντίστοιχο 2170 κάτι που θα μπορεί να του δώσει και πάλι στόχευση αν μη τι άλλο στα
πρόσφατα υψηλά του. Η διάσπαση του 895 μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους σε πρώτη
φάση με το 913. Στατιστικά μετά από μία διόρθωση και ειδικά προς το κλείσιμο του
χρόνου οι μετοχές που αποδίδουν περισσότερο είναι και αυτές που είναι πρώτες σε
απόδοση για το έτος.. Επίσης αν κάποια fund έχουν σημαντικές θέσεις από τις ΑΜΚ
(βλέπε ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ και ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ) θα κοιτάξουν να αποτιμήσουν όσο το δυνατόν υψηλότερα τις θέσεις τους τέλος Νοεμβρίου.
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ τρέχει με κέρδη 10,60% για το 2021, με τον ftse25 στο +11,84%, τον
τραπεζικό στο +9,9% και τον ftsem στο 29,08%. Οι επιλογές μας στο +24,56% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ με 13,96. Από τις επιλογές μας η ENTERSOFT και ΣΠΕΙΣ με κέρδη 87% και 9%
αντίστοιχα , ο ΑΒΑΚΑΣ με κέρδη 63%, η ΕUROBANK με 50% , η ΚΟΥΕΣ με 39%.
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Πλέον δεν είμαστε μόνοι αισιόδοξοι για το μέλλον της χρηματιστηριακής αγοράς μιας και
οι περισσότεροι παρόλα τα εμπόδια βλέπουν τις προοπτικές που έχουν ανοιχτεί. Απλά σε
πολλές περιπτώσεις οραματίζονται πάντα μία μεγάλη διόρθωση που θα τους δώσει την
ευκαιρία να τοποθετηθούν. Φυσικά ακόμα και αν αυτό συμβεί και ακόμα και αν τοποθετηθούν σε μία διόρθωση το μόνο σίγουρο είναι ότι γρήγορα θα πάρουν κέρδη χάνοντας
την μεγάλη εικόνα. Άλλωστε πόσοι έχουν βρει «την κατάρρευση» του s&p που έρχεται τα
τελευταία 9 χρόνια Είναι δεδομένο ότι είναι μία περίοδος που το “think big” έχει την
τιμητική του και είναι λίγο έως πολύ δεδομένο ότι θα δώσει και μεγαλύτερες αποδόσεις.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι σωστές επιλογές, η επιμονή, η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου μας και η τεχνική ανάλυση είναι τα συστατικά που θα μας βοηθήσουν να κερδίσουμε την αγορά.
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FTSE 25 | Large Cap
Kατοχύρωση του 2169 μπορεί να δώσει κίνηση
στο 2207 σε πρώτη φάση και στα υψηλά σε

DAILY POSITION
STOP

SHORT
2207

δεύτερη. Το 2145 είναι σημαντική στήριξη
που αν χαθεί μπορεί να μας οδηγήσει στο 2105 επίπεδο. Oι
τράπεζες είναι το μόνο ξεκάθαρο κλαδικό γράφημα με το 555 να
είναι κύρια στήριξη και το 551 stop. Το 585 επόμενος στόχος.
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General Index | ASE
Όλα δείχνουν μετά την διόρθωση ότι ξεκινάει

μία

ανοδική

κίνηση

και

πάλι.

Σε

DAILY POSITION
STOP

SHORT
913

πρώτη φάση χρειάζεται η κατοχύρωση του
896 που θα βγάλει νέους αγοραστές προς το 913 σε πρώτη φάση και τα υψηλά σε δεύτερη. Το 885 κοντινή στήριξη που
διάσπαση θα χαλάσει την βραχυπρόθεσμη τάση με επόμενο στόχο το 869
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EUR.USD | spot
To

11625

είναι

κοντινή

αντίσταση

που

διάσπαση μπορεί να μας φέρει σε πρώτη

DAILY POSITION
STOP

SHORT
11908

φάση στο 11670 και σε δεύτερη στο 11780.
To 11550 επίπεδο συνεχίζει να είναι σημαντική στήριξη
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S&P 500 | spot
Tο 4441 γίνεται κοντινή στήριξη και το
4390 κύρια στήριξη. Σε κάθε περίπτωση το

DAILY POSITION
STOP

LONG
4329

4340 έχει γίνει κύρια στήριξη με το 4329
στοπ. Το 4560 επόμενος στόχος με ενδιάμεση αντίσταση το
4463
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Pireos daily| spot

Μεγάλη

συσσώρευση

μετά

την

ολοκλήρωση

DAILY POSITION
STOP

LONG
13970

της ΑΜΚ που ψάχνει λύση στον σχηματισμό.
Το 141 κύρια στήριξη με το στοπ στο 13970. Το 14490 είναι
κύρια αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει κίνηση στο
157.
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KRI KRI | spot
Αντίδραση και αγοραστικό σήμα από τον
τίτλο με τον βασικό μέτοχο να αγοράζει

WEEKLYPOSITION
STOP

LONG
730

τόσο προσωπικά όσο και ίδιες μετοχές. Το
830-840 επόμενη κοντινή αντίσταση. Το 770 κοντινή στήριξη
με το 742 κύρια με το στοπ στην παρούσα στο 732
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GOLD/USD | spot
DAILY POSITION
STOP

LONG
1721

Το 1746 κοντινή στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 1736. Το 1794 συνεχίζει να είναι αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο 1833
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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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