DAILY OVERVIEW LONG STOP 2187
Με το δεξί ξεκίνησε το 2023 με τον ΓΔ και ftse25 να κερδίζουν πέριξ του 2,5% με τον
τραπεζικό κοντά στο 6%. Ο τζίρος αρχίζει και παίρνει την ανιούσα με την αγορά μας να
χρειάζεται σταθεροποίηση πάνω από τα 80 εκ. για να αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερο
ενδιαφέρον.
Το σημαντικό είναι ότι πλέον η αγορά μας έχει επιχειρηματικά νέα καθημερινά ενώ
σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίο τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρές εταιρίες δείχνουν ότι το
ενδιαφέρον είναι συνεχώς αυξανόμενο για το μέλλον. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η Lavipharm
ολοκλήρωσε ΑΜΚ πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ με τον τίτλο να βγαίνει και από την
επιτήρηση αλλάζοντας σελίδα μετά από χρόνια. Από την άλλη έχουμε την ΙΝΤΡΑΚΑΤ να είναι
σε διαδικασία μίας μεγάλης ΑΜΚ με τον κλάδο συνολικά να περιμένει αρκετά δις από νέα
έργα που δημοπρατούνται το 2023. Ακόμα και στην μικρή κεφαλαιοποίηση έχουμε ΑΜΚ
στην BIΣ με τους μετόχους στο σύνολο τους να βάζουν το χέρι στην τσέπη βλέποντας το τι
έρχεται τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε οι καλύτερε αυξήσεις γίνονται σε bear market των
εταιριών. Από την άλλη κινητικότητα έχουμε και στην Ιντρακόμ που φαίνεται να πουλάει
την INTRACOM DEFENSE ενώ η αγορά παράλληλα περιμένει τα deals από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ και
την ΔΕΗ.
Καλώς ή κακώς οι επενδυτές έρχονται συνήθως όταν η αγορά ανεβαίνει. Η Ελληνική αγορά
τουλάχιστον στο εσωτερικό της είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το 2013 όπου και κορύφωσε
στις 1390 μονάδες. Έκτοτε είχαμε μικρότερες εισροές στις ΑΜΚ των τραπεζών το 2016 και
τέλος το προεκλογικό 2019 όταν κάποια κεφάλαια τοποθετήθηκαν περιμένοντας σημαντική
άνοδο. Έκτοτε είχαμε την πανδημία αλλά και τον πόλεμο που ανέκοψαν την ορμή που η
αγορά θα είχε αποκτήσει. Παρόλα αυτά ο ΓΔ δεν αντικατοπτρίζει το τι έχει συμβεί σε
αρκετές περιπτώσεις εταιριών μιας και κάποιες έχουν καταγράψει ακόμα και ιστορικά
υψηλά ή σημαντικές αποδόσεις από τότε. Όλο αυτό το διάστημα έντεχνα ξένοι θεσμικοί
αύξησαν θέσεις επιλεκτικά σε αρκετές εταιρίες. να σημειωθεί ότι η Ελληνική αγορά έχει
καταφέρει να δείξει μία τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με την πτώση των ξένων κάτι
που μαρτυρά ότι έχει κάτι να περιμένει στο άμεσο μέλλον.

Στο τεχνικό σκέλος ο ΓΔ δοκιμάζει να κατοχυρώσει το πού σημαντικό 950-955 επίπεδο κάτι
που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τετραψήφιο νούμερο μετά από πολλά χρόνια. οι 930
γίνονται κοντινή στήριξη με το 914 κύρια ενώ πλέον φαίνεται ότι οι 900 μπορεί να γίνουν
πολύ ισχυρό ανάχωμα σε μεγάλη εικόνα. Στα στατιστικά μας την εβδομάδα που πέρασε, ο
ΓΔ κέρδισε 2,33% , ο Ftse25 2,61%, ο τραπεζικός 5,81% και ο ftsem 2,07%. Οι επιλογές μας
έκλεισαν με 2,39% κέρδη. ΑΛΦΑ και ΔΕΗ έτρεξαν με κέρδη της τάξεως του 7%, ΒΙΟΧΑΛΚΟ,
CENERGY, ΕΛΧΑ με 6% και το ΚΡΙ ΚΡΙ με 5%.

Τέλος να θυμίσουμε ότι το 70% των εκλογικών χρονιών κλείνουν με κέρδη στον ΓΔ
με τελευταίο το 2019 που έδωσε κέρδη της τάξεως του 50% στον ΓΔ και πάνω από
100% στον τραπεζικός. Ο τελευταίος πλέον τρέχει χωρίς “κόκκινα” βάρη ψάχνοντας
να δώσουν δάνεια για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Σίγουρα το παγκόσμιο
περιβάλλον δεν είναι και το πιο απλό το 2023 παρόλα αυτά η αγορά μας είναι

δεδομένο ότι θα υπέρ αποδώσει έναντι των υπολοίπων. Ο πληθωρισμός και η
διάρκεια του είναι και το κλειδί στο τι έχουμε να δούμε μπροστά μας.

FTSE25 DAILY POSITION LONG STOP 2187

Mε συνοπτικές διαδικασίες ο στόχος του 2322 σχεδόν πληρώθηκε. Μία κατοχύρωση
μπορεί να δώσει συνέχιση στο 2341 ή 2384. Το 2258 κοντινή και το 2230 κύρια
στήριξη. Στην παρούσα το στοπ στο 2187 ενώ στοπ. Ο τραπεζικός υπέρ απόδωσε την
εβδομάδα που πέρασε με το 690-700 να είναι κοντινή αντίσταση με επόμενη μεγάλο
στόχο το 740. Το 642 κοντινή στήριξη με το 616 κύρια και στοπ σε ημερήσιο κλείσιμο
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Με συνοπτικές διαδικασίες ο ΓΔ δοκίμασε τον στόχο της ζώνης
DAILY POSITION
του 950. Μία κατοχύρωση του 955 μπορεί να δώσει συνέχιση
STOP 902
στο 973 που κατοχύρωση θα σημάνει και 8ετές υψηλό.
Κοντινή στήριξη το 930 και κύρια το 914 με το στοπ στην παρούσα στο 902. Στο
εβδομαδιαίο και μηνιαίο στοχεύουμε στην ζώνη του 1050

LONG

EUR/USD DAILY LONG STOP 10222
Όλα δείχνουν ότι η ανοδική κίνηση δεν έχει τελειώσει και απλά το γράφημα συσσωρεύει
για να δώσει και πάλι ανοδική κίνηση. Το 10510 κύρια στήριξη με το 107 αντίσταση που
κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 10850. Το στοπ στην παρούσα στο 10222

Αγοραστικό σήμα μετά από αρκετές μέρες για τον s&p με
το 3877 και 3858 να είναι στήριξη ενώ το στοπ μας είναι
στο 3764. Ουσιαστική επόμενη κύρια αντίσταση είναι η
ζώνη του 4060
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