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Greek Market Overview

Aν και η εβδομάδα ήταν κουτσή η αγορά προσέφερε σημαντικές αποδόσεις και συγκινήσεις. Ο ΓΔ έκλεισε με 3,5% κέρδη με τον τραπεζικό να κλείνει με 7,8% κέρδη πληρώνοντας με σημαντικές διαδικασίες τον πρώτο μεγάλο στόχο μας. Η αγορά προφανώς και
έπαιξε το στοίχημα της αναβάθμισης του s&p (BB+) που ήρθε να επιβεβαιωθεί την
Παρασκευή. Πλέον η επενδυτική βαθμίδα είναι πολύ κοντά με το 2023 να έχει σημαντικές
πιθανότητες να πάρει σάρκα και οστά.
Αν δούμε τα πράγματα ως έχουν από την μία έχουμε την πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας με την Ελλάδα από την άλλη να μπαίνει σε μία φάση ανάπτυξης με
τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 10% στην επόμενη τριετία. Θυμίζουμε ότι ο πόλεμος
φαίνεται να μας κόβει ένα 2% από το 2022 παρόλα αυτά με τελευταίο τον s&p να περιμένει 3,4% για το τρέχον έτος. Η αγορά ήδη προεξοφλεί το μέλλον με τον ΓΔ να τρέχει με
κέρδη 6,31% για το 2022 και τον τραπεζικό με πάνω από 20% κέρδη. Να θυμίσουμε ότι o
Γερμανικός DAX και ο S&P χάνουν 12 και 10% αντίστοιχα.
Είναι δεδομένο ότι είναι αδύνατον να μην επηρεάζεται η Ελληνική αγορά από τους ξένους
παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι θα την ακολουθεί κατά πόδας. Μπορεί στις πτώσεις να
είναι πιο αμυντική και ετεροχρονισμένη και σαφώς πιο επιθετική στις ανόδους σε σχέση
με τα υπόλοιπα χρηματιστήρια. Ήδη τόσο το σύνολο της αγοράς όσο και ο τραπεζικός
κλάδος έχουν εικόνα από άλλες εποχές εκλήσοντας ακόμα και τους πιο αισιόδοξους. Από
την μία η Ελληνική αγορά πλησιάζει και πάλι τα υψηλά κίνησης με τους ξένους να κάνουν
προσπάθεια να ισορροπήσουν κοντά στα παλαιά τους χαμηλά.

Τεχνικά η αγορά τώρα έχει πληρώσει ένα πρώτο σημαντικό επίπεδο αυτό του 950 παρόλα αυτά ουσιαστική αντίσταση έχει στην ζώνη 973 των παλαιών υψηλών. Μία διόρθωση
θα βρει τις πρώτες σημαντικές στηρίξεις στην ζώνη του 930 ενώ μόνο μία κατοχύρωση
του επιπέδου θα μας οδηγήσει στην ζώνη λίγο κάτω από τις 900 μονάδες. Μένει να δούμε
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αν η αναβάθμιση του s&p θα υπέρ ισχύσει από την πτώση των ξένων στις αργίες μας για
να δούμε την κατεύθυνση της εβδομάδας που ξεκινάει. Στο ταμπλό μην ξεχνάμε ότι
είδαμε δύο νέα ιστορικά υψηλά αυτό του Μυτιληναίου και της Τενέργα. Για την δεύτερη
η αγορά φωνασκεί ότι υπάρχει σημαντικό deal και νέος μέτοχος ενώ στην περίπτωση
του Μυτιληναίου μπορεί να παίζει ρόλο και η πιθανή είσοδος του στον MSCI. Νέο υψηλό
κίνησης είδαμε και από την Εθνική που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ απόδοσης για φέρος
μιας και καταγράφει κέρδη της τάξεως του 38%. Οι εικασίες μας είναι ότι και αυτή τρέχει
για τον ίδιο λόγο με τον Μυτιληναίο.
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ για το 2022 τρέχει με κέρδη 6,31%, με τον ftse25 στο +7,62%, τον
τραπεζικό με κέρδη 20,24 % και τον ftsem στο +4,38%. Οι επιλογές μας στο +5,71% υπό
αποδίδοντας 0,60% του ΓΔ. Από τις επιλογές μας ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ και EUROBANK αποδίδουν
38%, 20% και 20% αντίστοιχα με τα ΕΛΠΕ και την BYTE να αποδίδουν 19% και 17%.
Πλέον είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Απριλίου και μένει να δούμε αν το κλείσιμο του
συντηρήσει τα κεκτημένα. Όλα δείχνουν ότι η χρονιά μας επιφυλάσσει ακόμα πολλές θετικές
εκπλήξεις με την ψυχολογία να συνεχίζει να είναι καλή παρόλες τις αντίξοες συνθήκες. Η
έκβαση του πολέμου θα παίξει σημαντικό ρόλο μίας και μία έγκαιρη λήξη του μπορεί να
ανακόψει σημαντικά προβλήματα και να ανακόψει τις μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις. Από
την άλλη το επόμενο διάστημα θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά το επενδυτικό μπουμ
από τις νέες δημόσιες επενδύσεις μέσα από τα προγράμματα της Ευρώπης. Από την στιγμή
που οι προβλέψεις για ανάπτυξη βγαίνουν αληθινές και μπούμε και στην επενδυτική βαθμίδα
δεν βλέπουμε τον λόγο να μην δούμε υπέρ απόδοση του Ελληνικού χρηματιστηρίου τα επόμενα χρόνια. Το να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα είναι πολύ πιο επικερδές από το να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.
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FTSE 25 | Large Cap
Το 2250 επίπεδο έχει γίνει σημαντική κοντινή στήριξη που συντηρεί και την τάση.

DAILY POSITION
STOP

LONG
2036

Μια κατοχύρωση και μόνο μπορεί να δώσει
κίνηση στο 2192 επίπεδο. Αντίστοιχα ουσιαστικός επόμενος
στόχος και αντίσταση η ζώνη του 2384. Ο τραπεζικός πλήρωσε
τον πρώτο στόχο μας στην ζώνη του 700με το 678 κοντινή επιθετική στήριξη σε ημερήσιο που μόνο διάσπαση μπορεί να
δώσει μεγαλύτερη διόρθωση άμεσα. Μία κατοχύρωση του 706
μπορεί να οδηγήσει στην ζώνη των παλαιών μας υψηλών στην
ζώνη του 740-750
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General Index | ASE
Το

930

επίπεδο

γίνεται

κοντινή

σημαντική

στήριξη που μόνο κατοχύρωση θα μπορούσε να

DAILY POSITION
STOP

LONG
843

δώσει μεγαλύτερη κίνηση άμεσα με το 900 να
είναι επόμενο επίπεδο. Ουσιαστική αντίσταση το παλαιό υψηλό μας
στο 973 επίπεδο
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EUR.USD | spot
Νέα χαμηλά κίνησης με το επίπεδο του 108 να
χάνεται και το 10730 και 10624 να είναι

DAILY POSITION
STOP

επόμενες στηρίξεις. Το 10935 κύρια αντίσταση και στοπ στο short σε κλείσιμο ημέρας.

SHORT
10936
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S&P 500 | spot
H διάσπαση του 4380 έδωσε κίνηση με το 4182
να είναι κοντινός σημαντικός στόχος και στή-

DAILY POSITION
STOP

SHORT
4520

ριξη. Μόνο κατοχύρωση θα μπορούσε να δοκιμάσει άμεσα το 4061. Το 4380 γίνεται κοντινή σημαντική αντίσταση
με το στοπ στην παρούσα στο 4520
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GOLD/USD | spot
DAILY POSITION
STOP

LONG
1889

Το 1998 έμελλε να είναι και ο υψηλό της κίνησης μιας και πλέον φαίνεται ότι θα δοκιμαστεί η στήριξη του
1886-1892 επίπεδο που είναι και το stop στο Long. Το 1920 και
1956 κοντινές αντιστάσεις στην παρούσα.
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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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