DAILY OVERVIEW LONG STOP 2266

Η Ελληνική αγορά συνέχισε να έχει την τιμητική της παγκοσμίως με την τάση να είναι κραταιά
και να καταγράφει και τις μεγαλύτερες αποδόσεις παγκοσμίως. Ο τραπεζικός συνεχίζει να
υπέρ αποδίδει με το 740 να έχει πληρωθεί αλλά να μην θέλει να δώσει διόρθωση.
Η εξαγορά της Ευρωπαικής πίστης ήταν ακόμα μία απόδειξη στο ότι οι ξένοι έχουν βάλει στο
στόχαστρο την χώρα και όπως όλα δείχνουν αυτό θα συνεχιστεί.
Ο τραπεζικός κλάδος έχει αυξήσει την κεφαλαιοοποιησή του 30% για το 2022 κάτι που δίνει
ρευστότητα στην αγορά και στηρίξει αρκετούς τίτλους που έχουν βρεθεί σε διόρθωση. Από
την άλλη πλέον ο ΓΔ παίρνει την εκδίκηση του μιας και πλέον ανεβαίνει μόνο και μόνο με την
συμμετοχή του τραπεζικού κλάδου. Ουσιαστικές αποδόσεις στους υπόλοιπους τίτλους δεν
έχουμε εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
Ο πληθωρισμός πλέον αρχίζει και κάνει επιθετικά την εμφάνιση του στα νοικοκυριά και είναι
και το κύριο πρόβλημα που αυτή την στιγμή μαστίζει την οικονομία. Το κόστος της ενέργειας
είναι και το πιο σημαντικό μιας και έχει άμεσο αντίκτυπο στο σύνολο του πληθυσμού ενώ
πλέον αρχίζει και κάνει έντονα και την εμφάνιση του στην υπόλοιπη αλυσίδα. Όσο δεν
βρίσκεται λύση με την Ουκρανία η Ρωσία συνεχίζει τις πιέσεις μέσω της μειωμένης προσφοράς
αερίου που πλήττει κυρίως την Ευρωπαική Ήπειρο. Η Γερμανία και η απόφαση της για τον
αγωγό είναι το κλειδί για τις τιμές του φυσικού αερίου. Όσο κρατεί αυτό το πολιτικό παίγνιο
οι τιμές είναι δύσκολο να αποκλιμακωθούν.

Τεχνικά η αγορά έχει ανοίξει τον δρόμο για τετραψήφιο νούμερο από την στιγμή που
κατοχύρωση τις 930 μονάδες. ΟΙ ξένες αγορές είναι ένα φόβητρο μιας και αν χάσουν το κάτω
μέρος της διαδρομής που μας έχουν συνηθίσει αναγκαστικά έστω και βραχυπρόθεσμα θα μας
επηρεάσουν.

Στα στατιστικά μας ο ΓΔ για το 2022 τρέχει με κέρδη 8,7%, με τον ftse25 στο +10,57%,
τον τραπεζικό στο +29,69% και τον ftsem στο 7,09%. Οι επιλογές μας στο +6,34% υπό
αποδίδοντας του ΓΔ με 2,37. Από τις επιλογές μας η ΑΛΦΑ, Εθνική και EUROBANK τρέχουν
με κέρδη 32% και 28 και 28% αντίστοιχα, η Byte με 22% και η CENERGY με 20%.

Η Ελληνική αγορά έχει κάνει την διαφορά και έχει προσεγγίσει το παγκόσμιο επενδυτικό
ενδιαφέρον τόσο χρηματιστηριακά όσο και στην πραγματική οικονομία. Παρατηρείται ότι
έχει μείνει εκτός παιχνιδιού το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού κοινού με τους ξένους
θεσμικούς να έχουν σκουπίσει τον κλάδο. Έχουμε σημειώσει αρκετές φορές ότι τα γραφήματα
τόσο των αγορών όσο και των επιμέρους κλάδων να τα βλέπουμε ξεχωριστά. Όσοι δεν
βλέπουν αποδόσεις στα χαρτοφυλάκια τους με τον ΓΔ να τρέχει απλά να θυμηθούν ότι
συνέβαινε ακριβώς το ανάποδο το προηγούμενο διάστημα.

FTSE25 DAILY POSITION LONG STOP 2072

Με νέα υψηλά 7ετίας έκλεισε ο ftse με το 2328
DAILY POSITION LONG
να το κάνει στήριξη που όσο συντηρείται η
STOP 2195
επιθετική τάση δεν προβληματίζεται. Κοντινή
επόμενη αντίσταση το 2410 και επόμενος στόχος
το 2507. To stop σε ημερήσιο στο 2266. Στον τραπεζικό το 727 είναι
κοντινή στήριξη που διάσπαση και μόνο μπορεί να δώσει τις 700 μονάδες.
Ο στόχος του 740 έχει πληρωθεί και επόμενος ουσιαστικός στόχος είναι οι
810 μονάδες.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΟ

Όσο κλείνει πάνω από το 962 η τάση είναι επιθετική με το 981 και 1010 επόμενα
επίπεδα. Διάσπαση του 960 μπορεί να μας φέρει στο 950. Το στοπ πλέον στο 931 σε
κλείσιμο.

EUR/USD DAILY SHORT STOP 11482

To ευρώ δεν κατάφερει να δώσει αγοραστικό σήμα αν και το επίπεδο δοκιμάστηκε
πολλάκις. Το 11390 είναι κοντινή αντίσταση και θα πρέπει να κατοχυρωθεί και
πάλι αν θέλει να έχει ανοδική λύση. Το 11270 είναι κοντινή στήριξη που
διάσπαση μπορεί και πάλι να δώσει το 11120

S&P daily short STOP 4595

To 4595 κράτησε σαν αντίσταση δίνοντας και πάλι πτωτική
κίνηση. Το 4353 θα πρέπει να αντέξει αν δεν θέλει να
δοκιμάσει και πάλι κίνηση στο 4222. Το 4498 κοντινή
αντίσταση.
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GOLD DAILY LONG STOP 1782

Για πρώτη φορά πάνω από το πτωτικό trend. Αν το αποδείξει και στην συνεδρίαση της
δευτέρας μιλάμε πλέον για μία ανοδική λύση με το 1908 επόμενο κοντινό στόχο. Το 1834
στήριξη

