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Μεαρκετές μέρες καθυστέρηση κατάφερε να αντιδράσει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά,
συμπαρασυρόμενη από την ανοδική κίνηση των ελληνικών κρατικών ομολόγων, επιβεβαιώνοντας
για ακόμη μία φορά την διστακτικότητα των επενδυτών και τα αργά αντανακλαστικά που την
χαρακτηρίζουν.
H εντυπωσιακή αποκλιμάκωση των αποδόσεων του 10ετούς ομολόγου σε χαμηλά 11 ετών,
φτάνοντας χθες έως και το 3,86% (Δεκ 06’) όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,
λειτούργησε καταλυτικά στο πρόσφατο ράλι της αγοράς.

ΟΓενικός δείκτης κινήθηκε επιθετικά με αιχμή του δόρατος τις τράπεζες, με τα κέρδη του
τετραημέρου 13-18/12 να ξεπερνούν το 6%, ενώ στην χθεσινή συνεδρίαση, την σκυτάλη πήραν τα
μη τραπεζικά Bluechips με τις ΕΕΕ, ΜΟΗ, ΤΙΤΚ και ΜΟΗ να πρωτοστατούν.

Διατηρώνταςσταθερά το βραχυπρόθεσμο και έπειτα μεσοπρόθεσμο σήμα πώλησης, μετά την
πτωτική διάσπαση του σφηνοειδούς σχηματισμού στα τέλη Ιουλίου, ακολούθησε η μάχη με τον
ΚΜΟ των 200 ημερών και την διακράτηση της κύριας τάσης με την αγορά να αδυνατεί να δώσει
κλείσιμο πάνω από τις 770-775 μονάδες.
Ηπτωτική διάσπαση του ΚΜΟ 200 ημερών οδήγησε βίαια την αγορά στο επίπεδο Fibonacci
61.8% του τελευταίου ανοδικού κυματισμού και στην αδιάβλητη μέχρι τώρα γραμμή τάσης που
παραμένει ο οδηγός μας από τον Φεβρουάριο του 2016 όπου σε συμβολή με τις θετικές
αποκλίσεις στον RSI έδωσαν την επιθυμητή για πολλούς αντίδραση.
Όπωςφαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, ο ΓΔ πλέον κατάφερε να βγει εκτός του πτωτικού
καναλιού και να δώσει καθαρό κλείσιμο πάνω από την διακεκαυμένη ζώνη των 770-775 μονάδων
με την τάση να είναι πλέον ανοδική. Αξιοσημείωτη η εικόνα του MACD όπου στο εβδομαδιαίο
γράφημα ετοιμάζεται να δώσει σήμα αγοράς παραμένοντας "πουλημένος” από τις αρχές
Αυγούστου.

Συνοψίζοντας,ο ΓΔ μετά από ένα διάστημα πεντέμισι μηνών δίνει σήμα αγοράς σε ημερήσια
μέτρηση, που αναιρείται μόνο με κλείσιμο χαμηλότερα των 745 μονάδων. Σε περίπτωση
πισωγυρίσματος οι 762 μονάδες αποτελούν το πρώτο σημείο στήριξης ενώ ως πιθανότερο
σενάριο θα βλέπαμε την κρούση με το τεχνικό αλλά και ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων.
Υπέρβαση των 800 μονάδων θα φέρει τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των 828 και έπειτα στα
υψηλά 2ετίας των 859 μονάδων.
* Ο κ. Νικόλας Πετράκης είναι Trader της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ

**Οι απόψεις είναι προσωπικές και δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση κάποιου
συγκεκριμένου χρεογράφου ή επενδυτικές συμβουλές.
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