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Greek Market Overview

Η εβδομάδα έκλεισε με κέρδη της τάξεως του 2% για ftse25 και ΓΔ χωρίς όμως να ακολουθήσει και ο τραπεζικός κλάδος την κίνηση. Ο τελευταίος δεν κατάφερε να κάνει νέα
υψηλά κίνησης θυμίζοντας παρόλα αυτά ότι έχει σημαντικές ανοχές στο 629 επίπεδο που
είναι και το στοπ του στο Long.
Ο πόλεμος παίζει σημαντικό ρόλο για την ψυχολογία και όχι μόνον τις αγορές οπότε σε
περίπτωση που έχουμε μία κατάπαυση του και μία συμφωνία αυτό μπορεί να βοηθήσει
και την κίνηση τους. Από την άλλη μέχρι να ολοκληρωθούν οι Γαλλικές εκλογές υπάρχει
και ο φόβος τι θα συμβεί στην Ευρωπαική συνοχή μια εκλογή της Μαρί Λεπέν.
Σε σχέση με το μέτωπο του ιού όλα δείχνουν ότι σταδιακά γίνεται ενδημικός. Από την
άλλη προβληματίζει γιατί η Κίνα ακολουθεί πολιτική αυστηρών lock down μιας και η
πληροφόρηση που έχουμε είναι με το σταγονόμετρο.
Η αγορά φαίνεται να έχει σημαντικά επιχειρηματικά νέα μπροστά της μίας και ο κλάδος
των κατασκευών αλλά και της ενέργειας θα έχουν ακόμα πολλά νέα να δώσουν. Δύσκολα
μπορεί μία εταιρία να αναπτυχθεί χωρίς νέες βοήθειες σε κεφάλαια μιας και τα έργα που
τους περιμένουν είναι σημαντικά.

Τεχνικά έχουμε πληρώσει ένα πρώτο μεγάλο στόχο και σημαντική αντίσταση. Θα πρέπει
να κατοχυρωθεί σε κλείσιμο το 910 και να αυξηθεί ο τζίρος αν θέλουμε να δούμε συνέχιση της κίνησης στην ζώνη του 930. Πλέον είμαστε και πάλι πάνω από τον κινητό των
200ων ημερών στην ζώνη του 880. Οι ταλαντωτές μας είναι ακόμα σε ανοδική τάση χωρίς
να προβληματίζονται στην παρούσα.
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ για το 2022 τρέχει με κέρδη 0,28%, με τον ftse25 στο +2,26%, τον
τραπεζικό με κέρδη 12,07 % και τον ftsem στο +3,28%. Οι επιλογές μας στο +0,97% υπό

2
αποδίδοντας 0,47% του ΓΔ. Από τις επιλογές μας BYTE, ΕΤΕ και ΕΛΠΕ τρέχουν με 22% με το
ΟΠΑΠ και τον ΟΤΕ με κέρδη 14% και 12% αντίστοιχα.
Πλέον αγορά και οικονομία διανύουν το δεύτερο τρίμηνο του έτους περιμένοντας να δούμε
τα πρώτα αποτελέσματα των εταιριών και σε τι βαθμό επηρεάστηκαν από τον πόλεμο. Ο
πληθωρισμός είναι το βασικό αγκάθι στις οικονομίες με την Ελλάδα με την σειρά της να
προβληματίζεται και να προσπαθεί να βρεί λύσεις. Ο φόβος για στασιμοπληθωρισμό είναι
διάχυτος με μόνη αντιμετώπιση την αύξηση των επιτοκίων από τις Κεντρικές τράπεζες και
παράλληλα μείωση του ισολογισμού τους. Στην περίπτωση μας περιμένουμε τα μέσα καλοκαιριού για την αύξηση επιτοκίων μετά από μία μακρόχρονη άπνοια. Το σκηνικό δεν είναι
εύκολο μιας και είναι δεδομένο ότι θα επηρεαστεί η ανάπτυξη και παράλληλα και τα κέρδη
των εταιριών. Η Ελλάδα σίγουρα είναι σε καλύτερη μοίρα όπως έχουμε αναφέρει παρόλα
αυτά θα επηρεάσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα έχει δει τα
πάντα την τελευταία 12ετία και πλέον κτυπιέται και από νέα δεδομένα που προέρχονται από
το εξωγενείς παράγοντες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καταφέρει ισχυρούς ρυθμούς
ανάπτυξης και να απεγκλωβιστεί σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνής εξελίξεις.
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FTSE 25 | Large Cap
Ο στόχος της ζώνης του 2200 έχει πληρωθεί. Χρειάζεται μία κατοχύρωση του 2210

DAILY POSITION
STOP

LONG
2036

και αύξηση τζίρου για να δώσει συνέχιση
της κίνησης. Το 2168 είναι το επίπεδο που συντηρεί την τάση και κατοχύρωση του οποίου θα δώσει πτωτική κίνηση προς
το 2100. Ο τραπεζικός δεν μπόρεσε να καταγράψει νέο υψηλό
κίνησης χάνοντας τα κέρδη της Παρασκευής. Το 629 είναι κύρια στηριξη και στοπ σε κλείσιμο ημερας. Το 667 αντίσταση
που κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει τον κλάδο στις 700.
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General Index | ASE
O πρώτος και σημαντικός στόχος έχει πληρωθεί. Για να δώσει συνέχιση η κίνηση χρειάζε-

DAILY POSITION
STOP

LONG
843

ται κατοχύρωση του 910 γεγονός που αν συμβεί
μπορεί να οδηγηθούμε στην ζώνη του 935. Το 880 επίπεδο είναι
σημαντική στήριξη στην παρούσα που συντηρεί και την ανοδική τάση και που κατοχύρωση θα δώσει μεγαλύτερη πτωτική κίνηση.
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EUR.USD | spot
Ακόμα

μία

δοκιμαστική

του

μεγάλου

επιπέδου

στήριξης στην ζώνη του 10830 θυμίζοντας

DAILY POSITION
STOP

LONG
10805

ότι είμαστε Long με το στοπ στο 10850.
Το 10995 κοντινή αντίσταση με το 11180 κύριο στόχο σε περίπτωση διάσπασης.
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S&P 500 | spot
το 4520 είναι κοντινή αντίσταση ενώ μόνο μία
κατοχύρωση του 4545 μπορεί να δώσει και πάλι
κίνηση προς το 4630. Το 4450 κοντινή στήριξη
που διάσπαση μπορει να δώσει το 4320

DAILY POSITION
STOP

LONG
4161
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GOLD/USD | spot
DAILY POSITION
STOP

LONG
1889

Πλέον έχει όλες τις πιθανότητες να ξεκινήσει
ακόμα μία ανοδική προσπάθεια. Το 1966 κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει τιμές πάνω από το 2000. Το 1920
κοντινή στήριξη με το στοπ στο 1889
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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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