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Greek Market Overview

Μία εβδομάδα που ναι μεν έκλεισε με μικρά κέρδη με την διαφορά ότι είχαμε κατοχύρωση του 913. ΓΔ και ftse25 έκλεισαν με μικρά κέρδη μιας και η διόρθωση του τραπεζικού
δεν άφησε τον ΓΔ να δοκιμάσει στην παρούσα το 931 που είναι και η σοβαρή επόμενη
αντίσταση μας. Η είσοδος της ΔΕΗ στον MSCI κλείδωσε την αναγκαστική εισροή ξένων
θεσμικών στον τίτλο και την απορρόφηση της όποιας προσφοράς από την ΑΜΚ στις 16
του μήνα.
Έτσι το rotation δείχνει να συνεχίζεται με τους αγοραστές και τους αγοραστές να παίζουν statego. Όλα δείχνουν ότι θεσμικά ξένα χαρτοφυλάκια επιστρέφουν σε κλάδους που
είχαν πιεστεί λόγω Covid με πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ΕΛΠΕ.
Η εβδομάδα που έρχεται θα βρει τον ΟΤΕ χωρίς το έκτακτο μέρισμα των 52 cents και με
την είσοδο των νέων 150 εκ μετοχών της ΔΕΗ που μπορεί να δώσουν ρευστότητα στο
σύστημα. Την Τετάρτη θα ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση του ομολόγου της ΕΛΧΑ. Τα
ΠΛΑΘ, η ΦΡΙΓΟ, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ και η νέα ουσιαστικά Premia θα ανακοινώσουν αποτελέσματα στην διάρκεια της εβδομάδας.
Μένουν 2 εβδομάδας για το κλείσιμο των βιβλίων του έτους για τους ξένους με τους
διαχειριστές να θέλουν να συντηρήσουν αν μη τι άλλο τις αποδόσεις τους στο κλείσιμο
του μήνα. Από την άλλη η 30η του μήνα είναι και η ημερομηνία εκείνη που τίθενται σε
εφαρμογή οι δείκτες του MSCI γεγονός που μπορεί να σηκώσει σημαντικά τον τζίρο στην
αγορά. Θυμίζουμε ότι η ΔΕΗ είναι ο τρίτος τίτλος για φέτος που μπαίνει στον 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.
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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 παρόλες τις 4 πτωτικές συνεδριάσεις κατάφερε να συντηρήσει
το περιβόητο 913 που τόσο καιρό ταλαιπωρούσε την αγορά. Σε κάθε περίπτωση το 899
και το 931 είναι να δύο βασικά μας επίπεδα με το πρώτο να είναι το στοπ σε ημερήσιο
γράφημα και το δεύτερο το πολύ σημαντικό make or break για να δοκιμάσει και πάλι
υψηλά 7ετίας. Ο τραπεζικός τραυματισμένος από την Εθνική που ουσιαστικά φαίνεται
να ποντάρει στην μη είσοδο της στον MSCI χρειάζεται και πάλι μία κατοχύρωση των 600
αν θέλει να δοκιμάσει νέα υψηλά.
Το 2022 θα είναι η χρονιά που θα απελευθερωθούν σημαντικά κεφάλαια από το Ταμείο
ανάκαμψης με την οικονομία να έχει να δει από τις αρχές του 2000. Πολλά μεγάλα projects είναι έτοιμα να ξεκινήσουν περιμένοντας το σινιάλο γεγονός που θα βοηθήσει σημαντικά την Ελληνική οικονομία. Τα πακέτα φαίνεται να αποδεσμεύονται κάπου στο
τέλος του πρώτου τριμήνου. Στον τομέα της πληροφορικής και στην ενέργεια έχει ξεκινήσει να προεξοφλεί καταστάσεις. Έτσι λοιπόν οι ξένες άμεσες επενδύσεις παράλληλα με
τις δημόσιες επενδύσεις περιμένουν το άνοιγμα της κάνουλας από τον τραπεζικό κλάδο
για να τραβήξουν όσο πιο πολύ μπορούν το άρμα της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Στα στατιστικά μας ο ΓΔ τρέχει με κέρδη 12,97% για το 2021, με τον ftse25 στο +13,86%, τον
τραπεζικό στο +13,16% και τον ftsem στο 36,56%. Οι επιλογές μας στο +27,91% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ με 14,93. Από τις επιλογές μας η ENTERSOFT και ΣΠΕΙΣ με κέρδη 103% και
82% αντίστοιχα , η ΕUROBANK με 65%, η ΚΟΥΕΣ με 67%, και ο ΑΒΑΚΑΣ με κέρδη 53%,

Μένει να δούμε αν η διάσπαση του 913 θα κάνει την διαφορά δοκιμάζοντας το επόμενο
επίπεδο του 931 που είναι κόμβος για πολλούς αναλυτές για την συνέχεια. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι εκεί έξω λεφτά υπάρχουν και ψάχνουν να βρουν την αφορμή και την
πίστη για να εισρεύσουν σε επενδύσεις προσδοκώντας να βρουν αποδόσεις και να κερδίσουν τον πληθωρισμό που έχει κάνει δυναμικά την εμφάνιση του. Όσο δεν βλέπουμε
υπερβολές στην αγορά δεν φοβόμαστε ιδιαίτερα σε μεγάλη εικόνα μιας και η αγορά
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δημιουργεί συνεχώς νέα επίπεδα με νέους επενδυτές που σταδιακά μπαίνουν στην αγορά.

FTSE 25 | Large Cap
O τραπεζικός κλάδος ή μάλλον η μη συμμετοχή της Εθνικής στον MSCI επηρέασε σημαντι-

DAILY POSITION
STOP

LONG
2173

κά και τον ftse που έκλεισε παρόλα αυτά με
μικρά κέρδη λόγω της ανόδου των υπόλοιπων τίτλων. Το 2186
είναι κοντινή σημαντική στήριξη με το στοπ στο 2173 ενώ το
2224 και 2244 είναι επόμενες αντιστάσεις. Μεγάλος στόχος το
2340. O τραπεζικός κλάδος είχε απώλειες την εβδομάδα που πέρασε με την Εθνική να οδηγεί την διόρθωση. Το 595 είναι σημαντική κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο θα μας
δώσει το 615 ή το 639. Το 575 σε κάθε περίπτωση είναι κύρια
στήριξη και στοπ σε ημερήσιο κλείσιμο.
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General Index | ASE
Μία εβδομάδα που μπορεί να έκλεισε διάσπαση
του 913 δίνοντας μικρά κέρδη στον ΓΔ παρόλα

DAILY POSITION
STOP

LONG
899

αυτά ο τραπεζικός έκανε ότι μπορούσε για να
αναιρέσει την καλή εικόνα. Το 910 επίπεδο καλό θα ήταν να συντηρηθεί αν δεν θέλει και πάλι να δοκιμάσει το 900 επίπεδο που
πλέον είναι και ημερήσιο stop σε κλείσιμο ημέρας (899).

Ουσια-

στικό επίπεδο αντίστασης είναι το 931 που κατοχύρωση θα μας δώσει τον στόχο των 964 μονάδων.

7

8

EUR.USD | spot
Όσο το ζευγάρι κλείνει κάτω από το 11490 η
τάση είναι επιθετική με το 114 επόμενη στή-

DAILY POSITION
STOP

SHORT
11691

ριξη. Το 11513 κοντινή αντίσταση με επόμενη
το 11590 ενώ σε κάθε περίπτωση το 11690 είναι και το σημαντικό
επίπεδο σε μεγάλη εικόνα.
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S&P 500 | spot
Όσο κλείνει πάνω από το 4645 η τάση είναι
επιθετική με το 4715 κοντινή αντίσταση και

DAILY POSITION
STOP

LONG
4329

4880 μεγάλο επόμενο στόχο. Το 4545 σημαντική
στήριξη σε περίπτωση που χαθεί το 4645 επίπεδο σαν παλαιό υψηλό. Μέχρι το τέλος του μήνα δεν φαίνεται να
ποια σοβαρή διόρθωση λόγω κλεισίματος βιβλίων

δούμε εύκολα κά-
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Eurobank daily| spot

To 094 είναι κοντινή στήριξη και επιθε-

DAILY POSITION
STOP

LONG
08890

τική τάση όσο κλείνει πάνω από αυτό ενώ
διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 091. Το 104 είναι επόμενος
στόχος με ενδιάμεση αντίσταση το 098. Το στοπ έχει ανέβει
στο 08890
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PPC DAILY | spot
Tην

Τρίτη

έχουμε

την

είσοδο

των

νέων

τίτλων που σίγουρα θα βγάλει πωλήσεις.

DAILY POSITION
STOP

LONG
10

Το 10 πλέον είναι το στοπ σε κλείσιμο με
το 1012 κοντινή στήριξη. Από την άλλη οι αγοραστές λόγω
MSCI θα απορροφήσουν την προσφορά με το 1062 να είναι κοντινή αντίσταση που
το 1090

κατοχύρωση μπορεί να δώσει και πάλι
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GOLD/USD | spot
DAILY POSITION
STOP

LONG
1758

Πλέον αντιμέτωπος με το πτωτικό trend της
χρονιάς στο 1877. Όσο κλείνει πάνω από το 1845 η τάση είναι επιθετική με επόμενο στόχο το 1910.
μας δώσει το 1823

Διάσπαση του 1845 μπορεί να
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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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