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Greek Market Overview

Όταν η εβδομάδα κλείνει με τριπλάσια κέρδη στον τραπεζικό κλάδο (3,5%) από ΓΔ και
FTSE25 τότε κάτι έχει αλλάξει. Από την άλλη ο κλάδος περνάει μπροστά σε απόδοση για
το 2021 τον Γενικό δείκτη κάτι που παρατηρείται μόνο σε επικείμενο ράλι του κλάδου
μέχρι τώρα.
Ο τζίρος αυξάνεται σταδιακά πάνω από τις 900 μονάδες όπως ήταν και φυσικό με τα
θετικά νέα να είναι σε καθημερινή βάση τροφοδότης της κίνησης. Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ πλέον
έχει τον πλήρη έλεγχο του project του καζίνο μετά την απόφαση της επιτροπής εποπτείας και ελέγχου. ΟΙ οίκοι συνεχίζουν να ποντάρουν στην Ελλάδα καλύπτοντας ότι ευκαιρία ή ΑΜΚ βγαίνει στην πορεία.
Την Δευτέρα έχουμε την εισαγωγή του ομολόγου της CPLP ενώ την Τρίτη περιμένουμε
αποτελέσματα από τον Μυτιληναίο. Jumbo(0,30) και Quest(1,25) ανακοίνωσαν σημαντικό μέρισμα. Όλα δείχνουν ότι πλέον τα ναυπηγεία Ελευσίνας θα εξυγιανθούν και θα
μπορέσουν και πάλι να κερδίσουν την χαμένη τους αίγλη. Φυσικά ανοίγει ο δρόμος στο
να παίξουν θετικό ρόλο και στην αμυντική θωράκιση της χώρας.
Οι ξένες αγορές βοηθάνε και το Ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο δεν έχει δείξει ακόμα
τις πραγματικές τους προθέσεις. Θυμίζουμε ότι οι μετοχές με τις καλύτερες αποδόσεις
στο έτος έχουν και το καλύτερο κλείσιμο έτους μετά από φθινοπωρινή διόρθωση.
Καλώς ή κακώς ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας και θα πρέπει να ρίξουμε
μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτόν μιας και μετά και τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου όλα
δείχνουν ότι μπορούμε πολύ καλύτερα. Οι υποδομές σε χειμερινό τουρισμό μπορούν να
κάνουν την διαφορά μιας και η χώρα έχει σημαντικούς προορισμούς και για την χειμερινή περίοδο.
Στο τεχνικό σκέλος τώρα Ο ΓΔ έχει σχηματίσει κοντινή στήριξη και επιθετική τάση τις
898 μονάδες όπου μόνο κατοχύρωση μπορεί να δώσει μεγαλύτερη διόρθωση στις 890.
Αντίστοιχα μία κατοχύρωση των 913 μονάδων μπορεί να δώσει ώθηση στις 930 μονάδες.
Σε μεγάλη εικόνα το 960 η το 1010 είναι επόμενοι στόχοι μας.
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Στα στατιστικά μας ο ΓΔ τρέχει με κέρδη 11,87% για το 2021, με τον ftse25 στο +13,32%, τον
τραπεζικό στο +13,75% και τον ftsem στο 32,12%. Οι επιλογές μας στο +26,59% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ με 14,71. Από τις επιλογές μας η ENTERSOFT και ΣΠΕΙΣ με κέρδη 88% και
91% αντίστοιχα , ο ΑΒΑΚΑΣ με κέρδη 63%, η ΕUROBANK με 58% , η ΚΟΥΕΣ με 57%.

Μπορεί να μην ήρθαν νέα από τον s&p παρόλα αυτά μπροστά μας είναι δεδομένο ότι οι
αναβαθμίσεις και τα καλά αποτελέσματα θα συνεχιστούν για πολύ καιρό ακόμα. Μένει
να τελειώσει η ΑΜΚ της ΔΕΗ που σίγουρα επηρεάζει την αγορά μιας και τραβάει σημαντική ρευστότητα. Να θυμίσουμε ότι το 2021 είναι χρονιά ρεκόρ σε άντληση κεφαλαίων
για μετοχές και ομόλογα μιας και μετά την ΑΜΚ της ΔΕΗ ο λογαριασμός θα ανέβει στα 7
δις χωρίς να υπολογίσουμε κάποια νέα έκπληξη που μπορεί να παρουσιαστεί. Μιλάμε για
μία αγορά που κάνει τζίρο κοντά στα 50 εκατομμύρια την μέρα για να καταλάβει κάποιος
το μέγεθος της μεγέθυνσης.
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FTSE 25 | Large Cap
Η διάσπαση του 2169 μας έδωσε άμεσα το
2207 που είναι αντίσταση στην παρούσα και

DAILY POSITION
STOP

SHORT
2207

που κατοχύρωση θα μας δώσει το 2243. Το
2169 γίνεται σημαντική στήριξη. Ο τραπεζικός έκανε την διαφορά με το 582 να γίνεται σημαντική στήριξη. Το 608 και 640
επόμενοι στόχοι. Μόνο διάσπαση του 582 θα μπορούσε να δοκιμάσει το 565. Όλα δείχνουν ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για το
740 σε εβδομαδιαίο γράφημα.
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General Index | ASE
Mας λείπει μία κατοχύρωση του 913 για να μας
δώσει κίνηση στο 931. Το 899 γίνεται κοντινή
στήριξη με το 892 κύρια. Το 960 η το 1010
είναι οι μεγάλοι στόχοι μας.
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913
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EUR.USD | spot
Προσπάθεια κατοχύρωσης του 11635 σε κλείσιμο
που αν τα καταφέρει θα δώσει τάση στο 11670
σε πρώτη και στο 11758 σε δεύτερη φάση Το
11557 ουσιαστική στήριξη

DAILY POSITION
STOP

SHORT
11908
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S&P 500 | spot
Με συνοπτικές διαδικασίες νέα υψηλά για τον
s&p με το επίπεδο δύσκολα να κατοχυρωθεί ά-

DAILY POSITION
STOP

LONG
4329

μεσα. Το 4520 κοντινή στήριξη με το 4463 κύρια. Κατοχύρωση του 4550 σε κλείσιμο η τάση γίνεται επιθετική
με το 4695 επόμενο στόχο
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Pireos daily| spot

H διάσπαση του 145 μας έδωσε λύση με το επίπεδο

να

γίνεται

κύρια

στήριξη.

επόμενο κοντινό επίπεδο το 157

Ουσιαστικό

DAILY POSITION
STOP

LONG
13970
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KRI KRI | spot
Η κίνηση στο 838 που περιμέναμε ήρθε εύκολα
κάνοντας και κοντινή στήριξη το 8. Μία κατοχύρωση του 838 μπορεί να δώσει συνέχιση στο
860 σε πρώτη και το 904 σε δεύτερη φάση
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STOP

LONG
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GOLD/USD | spot
DAILY POSITION
STOP

LONG
1760

To 1775-1783 γίνεται στήριξη ενώ το stop μας
ανέβηκε στο 1760 σε κλείσιμο ημέρας. Το 1837 επόμενος στόχος
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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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