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Greek Market Overview

Μπορεί να φαίνεται ότι είχαμε ακόμα μία αδιάφορη εβδομάδα παρόλα αυτά η ΔΕΗ ολοκλήρωσε μία ΑΜΚ της τάξεως του 1,35δις ευρώ και παράλληλα ο τραπεζικός κλάδος
κατάφερε να ξεπεράσει σε απόδοση για τον 2021 το ΓΔ και τον FTSE25 αποδεικνύοντας
για ακόμα μία εβδομάδα ότι κάτι έχει αλλάξει στον κλάδο. Από την άλλη το rotation δεν
επέτρεψε σε ΓΔ και FTSE25 να κατοχυρώσουν το περίφημο 913 και 2210 σε κλείσιμο
ημέρας. Σε πρώτη φάση η απελευθέρωση κεφαλαίων από την ΑΜΚ της ΔΕΗ και η είσοδος
των νέων τίτλων θα κάνει την διαφορά στην ρευστότητα και στην αύξηση τζίρου στην
αγορά.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το τέλος του μήνα κλείνουν βιβλία οι ξένοι θεσμικοί που
σίγουρα κυνηγάνε τις καλύτερες αποδόσεις ενώ παράλληλα θα ολοκληρωθούν και οι
αλλαγές στον MSCI. Στις 11 του μήνα περιμένουμε τις ανακοινώσεις με την αγορά να
περιμένει είσοδο της ΔΕΗ και της Εθνικής (το δείχνει η αγορά άλλωστε) και με μικρές
πιθανότητες είσοδο του Μυτιληναίου. Από την άλλη η αγορά περιμένει αν το Jumbo θα
εξέλθει ή όχι από τον δείκτη.
Το μόνο “αρνητικό” για το Ελληνικό χρηματιστήριο είναι το κακό timing μιας και η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τελείως διαφορετική φάση από τους υπόλοιπους. Παρόλα
αυτά αν κάποιος σκεφτεί μετοχές «που πέτυχαν” στην διάρκεια της κρίσης και ήδη έχουν
καταφέρει να είναι κοντά στα ιστορικά τους ή και υψηλότερα θα καταλάβει ότι το ίδιο
μπορεί να συμβεί και σε μία οικονομία άρα παράλληλα και στο χρηματιστήριο. Άλλωστε
πιθανότατα το 2023 να είναι μία χρονιά που θα είμαστε σε επενδυτική βαθμίδα γεγονός
που μπορεί να προσεγγίσει σημαντικά νέα κεφάλαια και να μας αποτιμηθούμε επί ίσοις
όροις με άλλες οικονομίες.
Η εβδομάδα που έρχεται εκτός από τις ανακοινώσεις του MSCI και την απελευθέρωση
κεφαλαίων της ΔΕΗ, περιμένουμε αποτελέσματα για Τιτάνα και Ελπε και ΟΤΕ ενώ έχουμε και αποκοπή μερίσματος για ΟΤΕ και ΜΟΗ.
Στο τεχνικό σκέλος ο ΓΔ συνεχίζει να πολιορκεί τις 913 μονάδες που κατοχύρωση σε
κλείσιμο θα μας δώσει τεχνική ανοδική ανάσα με στόχο την ζώνη των 960 και ενδιάμεση
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αντίσταση τις 930. Ο τραπεζικός κλάδος είχε τετραπλάσια απόδοση από ΓΔ και FTSE25
την εβδομάδα που πέρασε και σε εβδομαδιαίο γράφημα όλα δείχνουν ότι στοχεύει τις
680 μονάδες επίπεδο που απέχει περίπου 14% από τα τρέχοντα. Σίγουρα ακόμα και στον
κλάδο βλέπουμε τις τράπεζες που έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα ΑΜΚ να συνεχίζουν να
συσσωρεύουν και από την άλλη την Eurobank και την Εθνική να “τρέχουν» και να καταγράφουν νέα υψηλά κίνησης μέρα με την μέρα. Αν η Εθνική μπει στον MSCI το πιο πιθανό
είναι να απελευθερώσει σημαντικά κεφάλαια στις 30 του μήνα με τις πιθανότητες μέρος
από αυτά να πάνε σε Πειραιώς και Αλφα. Η μεσαία κεφαλαιοποίηση συνεχίζει να έχει τις
καλύτερες επιδόσεις μιας και δείχνει ότι οι εταιρίες που απαρτίζουν τον FTSEM αναπτύσσονται με πολύ καλύτερους ρυθμούς από τις υπόλοιπες. Τα νέα ΕΣΠΑ που θα βοηθήσουν σημαντικά τις εισηγμένες φαίνεται ότι θα έρθουν μετά το πρώτο τρίμηνο του
2022 χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε πότε η αγορά θα αρχίσει να προεξοφλεί.
Τρανό παράδειγμα ο κλάδος της πληροφορικής που ήδη προεξοφλεί την επόμενη μέρα
μιας και τα επόμενα χρόνια 6 δις περιμένουν τον κλάδο με το ποσό να είναι τόσο μεγάλο
για τον κλάδο γεγονός που δεν ξέρουμε αν μπορεί να απορροφηθεί στο σύνολο του. Η
μεγάλη ανάπτυξη του κλάδου έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που η αγορά δεν βρίσκει το
εργατικό εκείνο δυναμικό που θα καλύψει την ζήτηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
άνοδο των αποδοχών στον κλάδο και την πιθανή επιστροφή ανθρώπων που στα χρόνια
της κρίσης αποφάσισαν να “αποδράσουν” από την χώρα. Το παράδειγμα δείχνει ότι η
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια μπορεί να επαναπατρίσει σε διάφορους κλάδους ένα σημαντικό μέρος των μυαλών που έφυγαν για να βρουν την τύχη τους στο εξωτερικό.

Στα στατιστικά μας ο ΓΔ τρέχει με κέρδη 12,10% για το 2021, με τον ftse25 στο +13,49%, τον
τραπεζικό στο +15,99% και τον ftsem στο 32,09%. Οι επιλογές μας στο +26,82% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ με 14,72. Από τις επιλογές μας η ENTERSOFT και ΣΠΕΙΣ με κέρδη 107% και
86% αντίστοιχα , η ΕUROBANK με 69%, η ΚΟΥΕΣ με 65%, και ο ΑΒΑΚΑΣ με κέρδη 55%,

Εν κατακλείδι μπορεί αγορά να συνεχίζει να κινείται κοντά στις 913 μονάδες χωρίς
ακόμα να έχει καταφέρει να κατοχυρώσει παρόλα αυτά η αξία της αυξήθηκε κατά 1,35
δις από την ΑΜΚ της ΔΕΗ. Ως γνωστόν αρκετά κεφάλαια θέλουν την αγορά “να τρέχει»
για να εισρεύσουν και αυτό όλα δείχνουν ότι θα συμβεί. Μπροστά μας όλα δείχνουν ότι
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έχουμε ένα λαμπρό οικονομικό μέλλον και είμαστε στην αντίθετη περίοδο από το “kalo
kouragio» του Όλι Ρεν.. Πρέπει να βλέπουμε την μεγάλη και μεσοπρόθεσμη εικόνα μιας
οικονομίας και ενός χρηματιστηρίου και όχι ποιο χαρτάκι είναι αυτό που θα αποδώσει
την επόμενο εβδομάδα περισσότερο. Καλό μας υπέρ ατλαντικό ταξίδι.

FTSE 25 | Large Cap
Η πολιορκία του 2207-2210 συνεχίζεται χωρίς να έχουμε καταφέρει κλείσιμο πάνω από

DAILY POSITION
STOP

SHORT
2207

το επίπεδο που θα δώσει αν μη τι άλλο μία
έξαρση με πρώτο στόχο το 2243 και επόμενο το 2315. Το 2173
κοντινή κύρια στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να μας φέρει
στο 2147. Ο τραπεζικός ξεπέρασε σε απόδοση τον ΓΔ και τον
FTSE25

επιβεβαιώνοντας

ότι

κάτι

έχει

αλλάξει

όπως

έχουμε

σχολιάσει το τελευταίο διάστημα. EUROBANK και ΕΤΕ είναι οι
οδηγοί με την τελευταία να περιμένει την ανακοίνωση για τον
MSCI. Το 615 κοντινή αντίσταση που διάσπαση θα μας φέρει στο
639. Το 586 κοντινή σημαντική στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να δώσει το 575 που είναι και το στοπ σε κλείσιμο. Όσο
κλείνει πάνω από τις 600 η τάση είναι επιθετική
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General Index | ASE
To

911-914

συνεχίζει

και

ανθίσταται

στις

πιέσεις αν και όλα δείχνουν ότι θα κατοχυρω-

DAILY POSITION
STOP

SHORT
913

θεί. Μία κατοχύρωση θα μας δώσει κίνηση στο
930 σε πρώτη φάση και στο 960 σε δεύτερη. Το 899 έχει γίνει σημαντική στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 890 ή
το 875
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EUR.USD | spot
Όλα δείχνουν ότι η ζώνη του 115 μπορεί να
δώσει

ένα

καλό

11691

είναι

αν

κύρια

μη

τι

άλλο

αντίσταση

χαμηλό.

και

στοπ

Το

DAILY POSITION
STOP

σε

κλείσιμο. Μία κατοχύρωση του 115 μπορεί να δώσει το 11460

SHORT
11691
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S&P 500 | spot
Νέο ιστορικό υψηλό για τον δείκτη με το κερί
της Παρασκευής να προβληματίζει τουλάχιστον

DAILY POSITION
STOP

LONG
4329

βραχυπρόθεσμα . Το 4630 και 4600 κοντινές
στηρίξεις ενώ όσο κλείνει πάνω από τελευταίο η τάση είναι επιθετική ενώ κατοχύρωση θα μπορούσε να μας φέρει στο 4545. Το
4720 κοντινή αντίσταση με επόμενο στόχο σε περίπτωση κατοχύρωσης του 4880
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Eurobank daily| spot

To 08890 είναι το νέο μας στοπ σε κλείσιμο.

DAILY POSITION
STOP

LONG
08890

Η καλύτερη απόδοση έτους στον τραπεζικού και
πλέον πολύ κοντά στην τιμή ΑΜΚ του 2016. Το 099 κοντινή αντίσταση και στόχος πρόσφατου σχηματισμού με επόμενο στόχο το 104.
Το 094 κοντινή επιθετική στήριξη με το 091 κύρια.
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PPC DAILY | spot
H ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία με
την αγορά να περιμένει να δει τις διανο-

DAILY POSITION
STOP

LONG
905

μές της ζήτησης. Η πιθανή είσοδος στον
MCSI συντηρεί τους αγοραστές με την προσοχή να στρέφεται
στα auction στο τέλος του μήνα. Το 996 και 1015 κοντινές
αντιστάσεις με το 1034 κύρια. Προσοχή στην είσοδο των νέων
μετοχών μόνο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Το 940 παρουσιάζεται κοντινή σημαντική στήριξη με το στοπ μας να παραμένει
στο 905
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GOLD/USD | spot
DAILY POSITION
STOP

Όλα

δείχνουν

ότι

θα

δοκιμαστεί

το

κύριο

1834. Το 1792 και 1773 είναι κοντινές στηρίξεις.

LONG
1758
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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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