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Greek Market Overview

Η εβδομάδα έκλεισε σημαντικές απώλειες του 4% με τις περισσότερες των μετοχών να
μην αντέχουν στην πίεση των πωλητών. Το χάσμα της Παρασκευής αφοπλιστικό για να
μπορέσει να κλείσει μέσα στην συνεδρίαση.
Πλέον ο πληθωρισμός κτυπάει την παγκόσμια οικονομία με τιμές κοντά στο 9% με τον
φόβο για διατήρησή του διάχυτο. Οι αγορές ομολόγων προεξοφλούν τα χειρότερα με το
10ετές της Ελλάδας να γράφει μέχρι και 4,3% έχοντας νωπό την μνήμη μας το 0,50% του
2021. Το μέγεθος του πληθωρισμού τον τιμολογεί η αγορά ομολόγων σε πρώτο χρόνο
μιας και πιστεύει ότι η αύξηση επιτοκίων θα είναι μεγαλύτερη του αναμενομένου. Είναι
λογικό να βλέπουμε μία εικόνα με διάχυση στο σύνολο του ταμπλό μιας και πολλοί αναζητούν ρευστότητα σε τίτλους με κέρδη παρά τα καλά τους οικονομικά δεδομένα. Αυτό
διορθώνεται πάντα στην εξέλιξη του χρόνου παρόλα αυτά βραχυπρόθεσμα σίγουρα
επηρεάζει.
Η βαριά μας βιομηχανία φαίνεται ότι θα πλησιάσει το ρεκόρ του 2019 παρόλα αυτά τα
νέα στην παρούσα φάση καίγονται πολύ εύκολα. Από την άλλη αναπτυξιακός και γενικότερα τα προγράμματα έχουν καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό κάτι που σίγουρα κλέβει
πόντους από το ΑΕΠ του 2022.
Τεχνικά το 900 δεν μπόρεσε να κατοχυρωθεί με την αγορά να διακινδυνεύει πλέον να
χάσει το 833-849 κάτι που αν συμβεί μπορεί να δούμε την ζώνη του 788-801. Το 885
γίνεται κοντινή μας αντίσταση ενώ σε κάθε περίπτωση μία κατοχύρωση και μόνο του
900 μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ για το 2022 έχει ζημιές -3.45%, με τον ftse25 στο -3,26%, τον τραπεζικό με ζημιά 1,31% και τον ftsem στο -8,86%. Οι επιλογές μας στο -9,03% υπό αποδίδοντας 5,59% του ΓΔ. Από τις επιλογές μας η Εθνική με κέρδη 16%, την Eurobank 7%, τον
ΟΠΑΠ 12%, τα ΕΛΠΕ 10% και τον ΜΥΤΙΛ 6%
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Η αγορά έχει κουράσει και στεγνώσει στους συμμετέχοντες διακινδυνεύοντας να μειωθεί
δραστικά ο τζίρος της. Η αγορά ομολόγων καταγράφει ένα νέα ιστορικό ρεκόρ σε μέγεθος
απωλειών μέσα σε ένα έτος μιας και είμαστε κοντά στο 13% μεσοσταθμικές απώλειες. Τα
αποτελέσματα των εισηγμένων συνεχίζουν να τα πηγαίνουν καλά χωρίς παρόλα αυτά και το
ταμπλό να έχει την ίδια άποψη στην παρούσα συγκυρία. Σίγουρα τα Ελληνοτουρκικά μπορεί
να παίζουν και αυτά τον ρόλο τους μαζί με όλα τα άλλα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι πάνω στον πανικό δεν παίρνουμε σημαντικά αγοραστικά ρίσκα
μέχρις ότου η αγορά μας δείξει τον δρόμο.
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FTSE 25 | Large Cap
Οι αρκούδες με ένα μεγαλοπρεπέστατο χάσμα κέρδισαν κατά κράτος τους αγοραστές.

DAILY POSITION
STOP

LONG
2210

Το 2050 επίπεδο είναι τελευταίο προπύργιο στήριξης που διάσπαση εύκολα θα τεστάρει το 2000. Το
2147 γίνεται κοντινή σημαντική αντίσταση στην παρούσα. Ο
τραπεζικός έχει το 560 και 530 επίπεδο ενώ οι 600 μονάδες
γίνονται κοντινή σημαντική αντίσταση
.
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General Index | ASE
To 833-853 επίπεδο είναι το τελευταίο προπύργιο μας και αν χαθεί ο στόχος και μεγάλο
επίπεδο 800 είναι προ των πυλών. Το 885 κοντινή αντίσταση στην παρούσα.
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EUR.USD | spot
H Λαγκάρντ έκανε ότι μπορούσε για να δώσει
στο ευρώ ακόμα μια προσπάθεια προς τα

DAILY POSITION
STOP

χαμηλά του. Το 10641 κοντινή αντίσταση
με το 10760 κύρια. Το στοπ μας κατέβηκε στο 10762

SHORT
10936
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S&P 500 | spot
To 3975 γίνεται κοντινή αντίσταση που μόνο
κατοχύρωση μπορεί να δοκιμάσει να κλείσει το

DAILY POSITION
STOP

LONG
3810

χάσμα και να δοκιμάσει το 4080. Όσο κλείνει
κάτω από το 3900 η τάση είναι επιθετική με το 3742 κοντινό στόχο και με ανοιχτό πλέον τον δρόμο για τις 3500

sp
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GOLD/USD | spot
DAILY POSITION
STOP

Κατοχύρωση

σε

κλείσιμο

του

1875

SHORT
1875

μας

δίνει αγοραστικό σήμα με το 1903-1910 πρώτο στόχο και
αντίσταση. Το 1835 και 1820 κοντινές στηρίξεις με το 17851790 κύρια.
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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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