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Greek Market Overview

Ακόμα μία εβδομάδα χωρίς σημαντικές αλλαγές στην συσσώρευση του τελευταίου διαστήματος. ΓΔ και FTSE έχασαν το 1% της αξίας τους με τον τραπεζικό να χάνει το 2%. Η
εβδομάδα που έρχεται είναι σημαντική μιας και τελειώνει ο “βραχνάς” άλλη μία μεγάλης
και σημαντική ΑΜΚ αυτή της ΔΕΗ. Το ΔΣ ανακοίνωσε ότι η ΑΜΚ μπορεί να φτάσει και το
1,35 δις αφήνοντας σε όσους ιδιώτες παλαιούς Έλληνες μετόχους να συμμετάσχουν
στην δημόσια πρόταση. Μπορεί η αγορά να μην δείχνει τις προθέσεις της με την συσσώρευση να συνεχίζεται για όγδοο μήνα παρόλα αυτά αν σκεφτεί κάποιος ότι μέχρι τέλος
έτους θα έχουν εισρεύσει στην αγορά κοντά στα 5 δις σε ΑΜΚ και ομολογιακές εκδόσεις
το λες και επιτυχία.
Τα ξένα κεφάλαια που μπαίνουν είναι δεδομένο ότι είναι μεσοπρόθεσμα και ποντάρουν
σε σημαντικά κέρδη. Άλλωστε τόσο ο τραπεζικός όσο και η ΔΕΗ είναι 2 hot stories για το
μέλλον και σίγουρα το θεωρούν ευκαιρία. Οι προσθήκες και ΔΕΗ και Εθνικής στον MSCI
Greece είναι λίγο έως πολύ δεδομένες. Από την άλλη η εκτίμηση της JP Morgan είναι ότι
το Ελληνικό χρηματιστήριο δεν έχει να φοβηθεί την πιθανή σύσφιξη της νομισματικής
πολιτικής των ΗΠΑ. Όλοι οι μεγάλοι οίκοι βλέπουν πλέον θετικά την Ελλάδα θεωρώντας
την φθηνή και με καλές προοπτικές. Παράλληλα βλέπουν ότι οι μερισματικές αποδόσεις
είναι υψηλότερες από πολλές άλλες αγορές. Το 2022 όλοι περιμένουν υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης με την αγορά ακόμα να μην έχει μπει σε ρυθμούς προεξόφλησης.
Μην ξεχνάμε ότι μέσα στις 11 Νοεμβρίου έχουμε τις ανακοινώσεις για τον MSCI Greece με
το rebalancing να πάρει χώρα τέλος του μήνα. Παράλληλα περιμένουμε και την Moody’s
και την απόφαση της για την Ελληνική οικονομία μιας και υπολείπεται από τους άλλους
οίκους.
Στο τεχνικό σκέλος ο ΓΔ δεν κατάφερε να κατοχυρώσει το 913 και να δώσει κίνηση στα
υψηλά του προτιμώντας και πάλι να γυρίσει κάτω από τις 900 μονάδες. Ουσιαστικά αν η
αγορά δεν μπορέσει τις επόμενες μέρες να μην χάσει τις 890 και να περάσει και πάλι
πάνω από το 905 ή ακόμα καλύτερα από το 913 θα κάνει ακόμα μια φορά την πτωτική
διαδρομή. Μπροστά μας έχουμε την ΑΜΚ της ΔΕΗ που θα ανακατέψει και πάλι την τρά-
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πουλα μετά την ολοκλήρωση της. Όσο μεγαλύτερη είναι η συσσώρευση πάντως τόσο
καλύτερη θα είναι η εκτόνωση όταν αυτή συμβεί.

Στα στατιστικά μας ο ΓΔ τρέχει με κέρδη 11,01% για το 2021, με τον ftse25 στο +12,23%, τον
τραπεζικό στο +12% και τον ftsem στο 31,95%. Οι επιλογές μας στο +25,77% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ με 14,76. Από τις επιλογές μας η ENTERSOFT και ΣΠΕΙΣ με κέρδη 98% και 89%
αντίστοιχα , ο ΑΒΑΚΑΣ με κέρδη 56%, η ΕUROBANK με 57% , η ΚΟΥΕΣ με 65%.

Θυμίζουμε ότι τέλος Νοεμβρίου κλείνουν βιβλία οι ξένοι με όλους να διψάνε για μεγάλα
bonus με βάση τις αποδόσεις τους. Σπάνια ο μήνας αυτός ο μήνας δίνει αρνητικά κλεισίματα. Από την άλλη το 2021 είναι η χρονιά με μία από τις μεγαλύτερες ανόδους για τον
s&p με την έξαρση να εξελίσσεται σε όλο της το μεγαλείο. Το μόνο σίγουρο ακόμα δεν
έχουμε δει έξαρση στο Ελληνικό χρηματιστήριο με τις εταιρίες κάθε τρίμηνο να τα πηγαίνουν καλύτερα. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει και αυτή η περίοδος και σίγουρα θα εισρεύσουν ακόμα περισσότερα κεφάλαια στην αγορά.
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FTSE 25 | Large Cap
Το 2147 είναι ουσιαστική στήριξη που διάσπαση και μόνο μπορεί να μας φέρει στο

DAILY POSITION
STOP

SHORT
2207

2118. Το 2195 έχει γίνει κοντινή αντίσταση
με το 2207 κύριο επίπεδο και κλειδί για την συνέχεια. To 572
στον τραπεζικό είναι κοντινή στήριξη με το επίπεδο να συντηρεί την τάση. Το 592 από την άλλη χρειάζεται κατοχύρωση σε
κλείσιμο αν θέλουμε να δούμε πιο επιθετική τάση στον δείκτη.
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General Index | ASE
To 913 δεν μπόρεσε να κατοχυρωθεί μιας και
είναι κλειδί για την συνέχεια. Το 890-892

DAILY POSITION
STOP

SHORT
913

είναι σημαντική στήριξη που πρέπει να συντηρηθεί δεν θέλουμε να δούμε και πάλι το 870. Το 905 έχει γίνει
κοντινή αντίσταση.
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EUR.USD | spot
Mε συνοπτικές διαδικασίες στην ζώνη στήριξης
του

11520-11550.

Μία

κατοχύρωση

μπορεί

να

δώσει το 11460. Το 11635 κοντινή αντίσταση
με το 11689 κύρια.

DAILY POSITION
STOP

SHORT
11908
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S&P 500 | spot
Tρένο ο s&p με επιθετική τάση όσο κλείνει
πάνω από το 4565 θυμίζοντας ότι και το 4545
σαν παλαιό υψηλό προσφέρει στήριξη. Ουσιαστικό επόμενο επίπεδο το 4695

DAILY POSITION
STOP

LONG
4329
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Pireos daily| spot

To 145 λειτούργησε και λειτουργεί σαν στήρι-

DAILY POSITION
STOP

LONG
13970

ξη. Μία κατοχύρωση και μόνο μπορεί να δώσει
το 141. Το 150 επίπεδο σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο 156
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PPC DAILY | spot
H ΑΜΚ θα γίνει ανάμεσα στο 850-900.Το 905
είναι κύρια στήριξη και στοπ σε κλείσιμο. Το

DAILY POSITION
STOP

LONG
905

950 και 970 επόμενες αντιστάσεις. Μέχρι την
ολοκλήρωση της ΑΜΚ το πιο πιθανό είναι να δοκιμάσει ανοδική κίνηση μέχρι και την εισαγωγή των νέων μετοχών
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GOLD/USD | spot
DAILY POSITION
STOP

LONG
1760

Το 1772 είναι κύρια στήριξη που αν χαθεί τότε το 1750 είναι επόμενος στόχος. Το 1810 είναι κύρια αντίσταση
που χρειάζεται κατοχύρωση για να δοκιμάσει το 1877
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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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