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Πάνω στη ζώνη των 834 µε
840 µονάδων προσπαθεί να πατήσει ο
Γενικός ∆είκτης µετά το ηχηρό
«κρεσέντο» ανόδου της τάξεως του
10,8% που έχει πραγµατοποιήσει από
την πρώτη µέρα του Απρίλη. Επιτυχή
µεταµόρφωση του επιπέδου των 840
µονάδων σε στήριξη θα δηµιουργήσει
προϋποθέσεις ανοδικής συνέχειας
προς τον πρώτο στόχο των 860
µονάδων. Από εκεί και έπειτα η
διαπερατότητα του εν λόγω σηµείου
θα δώσει σηµαντικούς πόντους στο
σενάριο επανεξέτασης των υψηλών
του περασµένου χειµώνα πέριξ των
887 µονάδων. Αλλαγές µε νόηµα
έχουν σηµειωθεί στη κορυφή των
µετοχών, που διαµορφώνουν το
Γενικό ∆είκτη µε τη Eurobank να
πλασάρεται µετά από χρόνια στη
τρίτη θέση µε 5,85% βαρύτητα πίσω
από τον ΟΤΕ (9,76%) και Coca Cola
HBC (9,49%) ενώ την ίδια ώρα
Alpha (5.67%) και Μυτιληναίος
(5,23%) συναγωνίζονται για τη
τέταρτη θέση.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνιστά διαφηµιστική ανακοίνωση ενηµερωτικού περιεχοµένου και δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση επενδυτική συµβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συµµετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καµία πληροφορία που εµπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καµία περίπτωση, ως προτεινόµενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε µέσο επίτευξης των συγκεκριµένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης
οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συµβατικών κειµένων που αφορούν τις περιγραφόµενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συµβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης,
έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και
εκτιµήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών κατά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συµπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τοµέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαµβάνει
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόµενο αυτών. Η Εταιρεία παρέχει µεγάλο εύρος επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε τις παρεχόµενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία µεταξύ άλλων:
o
∆εν υπόκειται σε καµία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, ή την απόκτηση µετοχών από δηµόσια εγγραφή
o
Ενδέχεται να παρέχει έναντι αµοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται µε το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες συµβουλών (corporate)
o
Ενδέχεται να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα από αυτούς,
o
Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ειδικού διαπραγµατευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόµενους στο παρόν εκδότες
o
Η Εταιρεία ενδέχεται να έχει εκδώσει σηµειώµατα διαφορετικά ή µη συµβατά µε τις πληροφορίες που εκτίθενται στον παρόν σηµείωµα.
Ρητά επισηµαίνεται ότι:
o
τα αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούµενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων.
o
τα αριθµητικά στοιχεία αφορούν προσοµοίωση προηγούµενων επιδόσεων και ότι οι προηγούµενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων
o
οι προβλέψεις σχετικά µε τις µελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων
o
η φορολογική µεταχείριση των αναφερόντων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατοµικά δεδοµένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να µεταβληθεί στο µέλλον Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συµβουλές ως προς τη φορολογική νοµοθεσία που τον διέπει
o
Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενηµερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εµπεριέχονται στο παρόν
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Στο κατώφλι των 2200
µονάδων έχει βρεθεί ο δείκτης
της υψηλής κεφαλαιοποίησης
FTSE 25 µετά το ανώδυνο
πέρασµα από την αντίσταση
των 2135 µονάδων.
Ζητούµενο για τη συνέχεια
είναι οι δυνάµεις, που
διαθέτει ο δείκτης για να
µπορέσει να καταστρατηγήσει
ανοδικά τις 2200 µονάδες και
να κινηθεί µε σταθερά βήµατα
προς τη ζώνη των 2240 µε
2274 µονάδων. Το
αξιοσηµείωτο στις µετοχές,
που κινούν τα νήµατα στο
δείκτη είναι ότι η Alpha
(10.82%) Πέρασε στη
δεύτερη θέση της βαρύτητας
υποσκελίζοντας µετά από
πολύ καιρό τον ΟΤΕ
(10,71%).
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Το γρήγορο
πέρασµα του Τραπεζικού
∆είκτη πάνω από τις 900
µονάδες έχει ανοίξει την
όρεξη των Bulls για τις
1000 µονάδες, αν και στο
παρελθόν το επίπεδο αυτό
έχει αποδειχθεί αρκετά
«δύσπεπτο». Το κλειδί για
την περαιτέρω πορεία του
δείκτη το κατέχει η Alpha
όχι µόνο γιατί «τραβάει»
σχεδόν το 40% του δείκτη
αλλά και γιατί εάν
αποφασίσει να περάσει το
σκληρό επίπεδο των 2,20
ευρώ θα «ξυπνήσει»
αρκετούς επενδυτές.
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o
Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενηµερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εµπεριέχονται στο παρόν
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