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Εύθραυστη συσσώρευση γύρω από την ελκτική
δύναµη της περιοχής των 638 µονάδων πραγµατοποιεί
στις τελευταίες 8 συνεδριάσεις ο Γενικός ∆είκτης δίχως
µέχρι στιγµής να έχει δείξει ότι έχει τα κατάλληλα
καύσιµα για να διαφύγει από την πολύ ισχυρή
αντίσταση της καθοδικής γραµµής «Β» στις 654
µονάδες περίπου. Αρνητική είναι µέχρι τώρα και η
αδυναµία διαπερατότητας της Least Squares Moving
Average στις 647 µονάδες, καθώς καθορίζει στο
ηµερήσιο διάγραµµα τιµών του δείκτη µαζί µε το
απαραίτητο φίλτρο επιβεβαίωσης την υπάρχουσα
βραχυχρόνια τάση. Ζητούµενο για τη συνέχεια είναι
κατά πρώτον η διατήρηση του άτµητου σε επίπεδο
daily close του χαµηλού των 23 συνεδριάσεων στις 628
µονάδες και κατά δεύτερον η εδραίωση του Γενικού
∆είκτη µέσα στο εύρος διακύµανσης των 636 µε 642
µονάδων, διαγραµµατικές ενδείξεις, που µπορεί να
δώσουν σηµαντικούς πόντους στην προσπάθεια
πατήµατος και µετέπειτα ανοδικής καταστρατήγησης
της προαναφερόµενης καθοδικής γραµµής αντίστασης
στις 654 µονάδες. Οποιαδήποτε επιστροφή µε
καταγραφή τιµών χαµηλότερες των 629 µονάδων θα
ανοίξει τη «καταπακτή» για τις 614 µονάδες.

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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Όσο ο δείκτης της υψηλής
κεφαλαιοποίησης FTSE 25 πραγµατοποιεί
διακράτηση σε επίπεδο daily close των
1692 µε 1690 µονάδων τόσο θα
ανοίγονται προϋποθέσεις ανοδικής κίνησης
προς τη γνωστή αντίσταση των 1760 µε
1740 µονάδων. Επιτυχής είναι και η µέχρι
τώρα αποτύπωση candlesticks µε θετική
κάτω σκιά.
.
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Στο Τραπεζικό ∆είκτη ο εν εξελίξει
σχηµατισµός διπλού τοπικού πυθµένα στην
περιοχή στήριξης των 670 µονάδων αφήνει
περιθώρια για µια πρώτη ανοδική
αναθεώρηση της αντίστασης στις 738
µονάδες. Καθοδικό «χάλασµα» του
σχηµατισµού θα δώσει χώρο για µια
κατάβαση προς τη στήριξη ορόσηµο των 610
µονάδων.
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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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