Ο ΓΔ βπίζκεηαι ζε διόπθυζη. Ποιά θα είναι η διάπκεια και ηο εύπορ ηηρ;
Θα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζή καο θάλνληαο κηα κηθξή αλαδξνκή ζην παξειζόλ θαη ζέηνληαο μαλά
ππόςε ηηο παξαδνρέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ζηεξίδνπλ ηελ αλάιπζή καο

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα (κεληαίν) εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηνπ ΓΔ από ηνλ Οθη ηνπ 2007 κέρξη ζήκεξα
θαη ηελ ηηκή ηνπ RSI κε πεξίνδν 14 κελώλ. Είλαη ζαθήο ε "αγνξαζηηθή" απόθιηζε ηνπ RSI 14 θαη
ζηα δύν ρακειά ηνπ ΓΔ , δειαδή ζηα ζεκεία 2 θαη 3 (αγνξαζηηθή απόθιηζε = ρακειόηεξε ηηκή ηνπ
ΓΔ αιιά πςειόηεξε ηηκή ηνπ RSI14). Με βάζε απηό ην ζηνηρείν θαη θάπνηα άιια ηερληθά ζηνηρεία
θάλνπκε ηελ πξώηε θαη νπζηαζηηθόηεξε παξαδνρή κε αξθεηά κεγάιε αζθάιεηα: Το σαμηλό ζηιρ
420,82 μονάδερ (ζημείο 0 ζηο διάγπαμμα) αποηελεί ιζηοπικό σαμηλό ηος πποηγούμενος
καθοδικού κύκλος πος άπσιζε ηο 1999 και πλέον η αγοπά μποπεί να κινηθεί μόνο
ςτηλόηεπα από αςηό ηο επίπεδο.
Η παξαπάλσ παξαδνρή κπνξεί λα ζεσξήζνπκε όηη επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα καθξννηθνλνκηθά
δεδνκέλα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο αλ ππνζέζνπκε όηη από ηηο αξρέο ηνπ 2016 (ζεκείν 0) ε
ειιεληθή νηθνλνκία επέζηξεςε ζηελ νξζή ηξνρηά κεηά ηελ πεξηπέηεηα ηνπ 2015.

Με βάζη ηην παπαπάνυ παπαδοσή θα εζηιάζοςμε ζηην πεπίοδο από ηο ζημείο 0 μέσπι
ζήμεπα. Τι θα πεπιμέναμε να ζςμβεί και ηί ππαγμαηικά ζςνέβη;

Με ην ηέινο ηνπ θαζνδηθνύ θύθινπ ζα πεξηκέλακε κηα αλνδηθή θίλεζε όρη έληνλε αθνύ ην
επελδπηηθό θνηλό είλαη αθόκε "θνβηζκέλν" από ηελ πνιπεηή (17 ρξόληα 1999-2016) θαζνδηθή
θίλεζε ηεο αγνξάο. Από ηερληθήο πιεπξάο (ζεσξία Elliott) ζα πεξηκέλακε έλα πξώην αλνδηθό θύκα
5θπκαηηθήο εζσηεξηθήο κνξθήο δειαδή ηξία αλνδηθά θύκαηα κε δύν ελδηάκεζεο δηνξζώζεηο. Όηαλ
ζα νινθιεξσλόηαλ απηή ε αιιεινπρία θπκάησλ ζα κπνξνύζακε λα ζεσξήζνπκε όηη
νινθιεξώζεθε ε πξώηε αλνδηθή πξνζπάζεηα θαη ζα αθνινπζήζεη κηα δηόξζσζε συπίρ ποηέ και
ζε καμία πεπίπηυζη να θηάζει σαμηλόηεπα από ηο ζημείο 0.

Τί έγινε ζηην ππαγμαηικόηηηα;

Είρακε κηα ππέξνρε αλνδηθή θίλεζε 5 θπκάησλ (κσβ αξίζκεζε) δηάξθεηαο πεξίπνπ 24 κελώλ πνπ
έδσζε θέξδε ζηελ ηηκή ηνπ ΓΔ 113% !!! πνπ δείρλεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο. Η παξαπάλσ εηθόλα ηα ιέεη όια θαη έηζη δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξνο ζρνιηαζκόο. Σν κόλν πνπ
δελ έρεη αθόκε επηβεβαησζεί 100%, είλαη ην ηέινο ηεο αλνδηθήο θίλεζεο θαη ε έλαξμε ηεο
δηνξζσηηθήο θάζεο όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Είλαη όκσο ηέηνηα ε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο
πνπ δελ αθήλεη πνιιέο πηζαλόηεηεο λα ηζρύεη θάηη δηαθνξεηηθό. Έηζη κε ζρεηηθά κεγάιε αζθάιεηα
ζα θάλνπκε ηελ δεύηεξε παξαδνρή: Το ππώηο ανοδικό κύμα (κύμα 1 μπλε) ολοκληπώθηκε
ζηο ςτηλό ηυν 895 μονάδυν και από ηόηε μέσπι ζήμεπα ο ΓΔ βπίζκεηαι ζε διόπθυζη (κύμα
2 μπλε).

Πξίλ πεξάζνπκε ζ' απηό πνπ πξαγκαηηθά ελδηαθέξεη ηνλ αλαγλώζηε απηήο ηεο αλάιπζεο, δειαδή
ην πόηε θα ολοκληπυθεί αςηή η διοπθυηική θάζη ζα πξνζεγγίζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
ζεσξεηηθά. Η ηππηθή δηάξθεηα (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή) θαη πνζνζηηαία ππνρώξεζε ηεο ηηκήο, ελόο
θύκαηνο 2 είλαη ζε πνζνζηό πάλσ από 70% κεηαμύ 38% θαη 62% ηνπ πξνεγεζέληνο αλνδηθνύ.
Παξαιείπνπκε ηνπο καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο πνπ νδεγνύλ ζην όηη ε δηόξζσζε αλακέλεηαη
ζεσξεηηθά λα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ θόθθηλνπ ηξαπεδίνπ (ζπλερόκελε γξακκή) ζην παξαπάλσ
ζρήκα δειαδή κε απιά ιόγηα λα δηαξθέζεη από 9,5 κήλεο κέρξη 15 κήλεο θαη λα θηάζεη από ηηο
715 κνλάδεο κέρξη ηηο 605 κνλάδεο. Λίγεο πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ λα δηαξθέζεη κέρξη 18 κήλεο θαη
λα θηάζεη ζηηο 540 κνλάδεο ελώ αθόκε ιηγόηεξεο (<10%) έρεη λα νινθιεξσζεί άκεζα ζηα ηξέρνληα
επίπεδα.

Δπζηπρώο ππάξρνπλ πνιινί ηξόπνη ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εμειηρζεί κία δηόξζσζε
θαη έηζη είλαη αθόκε αξθεηά δύζθνιν λα πεξηνξίζνπκε ηηο δηάθνξεο επηινγέο. Θα πξνζεγγίζνπκε

όκσο ην ζέκα βαζηδόκελνη ζην γεγνλόο όηη ζε θύκα 2 νη πηζαλόηεξνη δηνξζσηηθνί ζρεκαηηζκνί είλαη
ην ηππηθό zig-zag (5-3-5) θαη ην ηππηθό WXY (3-3-3) όπσο ζεσξεηηθά θαίλνληαη παξαθάησ:

Έρνληαο ζην κπαιό καο ηηο παξαπάλσ ζεσξεηηθέο κνξθέο αο δνύκε ηη έγηλε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
από ηελ έλαξμε ηεο δηόξζσζεο.

ηελ αξρή ηνπ Απξ είρακε ην ρακειό ην νπνίν γηα ην zig-zag είλαη ην θύκα 1 ελώ γηα ην WXY είλαη
ην θύκα a. ηε ζπλέρεηα είρακε ηελ ηνπηθή θνξπθή ζηηο αξρέο Μαΐνπ ε νπνία γηα ην zig-zag είλαη ην
θύκα 2 ελώ γηα ην WXY είλαη ην θύκα b. Σν επόκελν θύκα αλ είλαη 3 (zig-zag) πξέπεη γξήγνξα λα
θαηέιζεη ν ΓΔ πξνο ηελ πεξηνρή ησλ 660-680 κνλάδσλ ελώ αλ είλαη c (WXY) αξθεί ε επίζθεςε
ησλ 730-740 κνλάδσλ ζε κηα ηζόηεηα a=c. Ελώ αξρηθά θαη κέρξη ηα ηέιε Μαΐνπ ν ΓΔ θηλήζεθε
έληνλα θαζνδηθά (ραξαθηεξηζηεθά θύκαηνο 3) ζηε ζπλέρεηα θαη γηα πεξίνδν ζρεδόλ 2 κελώλ
θηλείηαη ζρεδόλ νξηδόληηα ζε κηα πεξηνρή 740-780 κνλάδσλ. Έηζη ρσξίο λα απνθιείζνπκε ηελ
πεξίπησζε ηνπ zig-zag πξνο ην παξόλ ζα πξνθξίλνπκε ηελ πεξίπησζε WXY ηελ νπνία θαη ζα
δνύκε παξαθάησ.

Πεξη ησλ θπκάησλ a θαη b δελ ηίζεηαη θακία ακθηβνιία θαη έρνπλ όπσο ζην παξαπάλσ δηάγξακκα.
Σν ζεκαληηθό εξώηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη πνπ ηειεηώλεη ην θύκα c θαη ηί αθξηβώο είλαη
ην ζεκείν Ρ1. Αο ηα πάξνπκε κε ηελ ζεηξά:
1. Αλ ην θύκα c νινθιεξώζεθε ζην ζεκείν c1 πέηπρε ηελ ηζόηεηα a=c κε αθξίβεηα 98,45% ζε
επίπεδν πςειώλ/ρακειώλ θαη 112,15% ζε επίπεδν θιεηζηκάησλ ελώ ήηαλ ζρεηηθά γξήγνξν
πεηπραίλνληαο ηελ ηζόηεηα ζε κόιηο 45% ηνπ ρξόλνπ (18 έλαληη 40 εκεξώλ). ηελ πεξίπησζε απηή
ην Ρ1 είλαη ην a ηνπ Χ, ην c2 είλαη ην b ηνπ Χ θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην c ηνπ Χ πνπ αλακέλεηαη λα
ηεξκαηηζηεί ζηελ πεξηνρή 792 -806 κνλάδεο.
2. Αλ ην θύκα c νινθιεξώζεθε ζην ζεκείν c2 πέηπρε ηελ ηζόηεηα a=c κε αθξίβεηα 93,80% ζε
επίπεδν πςειώλ/ρακειώλ θαη 106,54% ζε επίπεδν θιεηζηκάησλ ελώ θαη ζε δηάξθεηα ήηαλ ζρεηηθά
αθξηβέο πεηπραίλνληαο ηελ ηζόηεηα ζε 110% ηνπ ρξόλνπ (44 έλαληη 40 εκεξώλ). ηελ πεξίπησζε
απηή ην Ρ1 είλαη εζσηεξηθό θύκα ηνπ c νπόηε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην a ηνπ Χ. Αλάινγα κε ηελ
εμέιημε ππάξρεη πηζαλόηεηα ην Χ λα επεθηαζεί θαη κέρξη ηελ πεξηνρή 818-838 κνλάδεο.

Αλ θαη ζεσξνύκε πηζαλόηεξε ηελ δεύηεξε εθδνρή, ζε θάζε πεξίπησζε θαη όζν ν ΓΔ δελ ράλεη
αθόκε ηηο 735 κνλάδεο ώζηε λα αλαηξέςεη ηελ ππόζεζή καο μποπούμε να πεπιμένοςμε μια
ήπια ανοδική ζςνέσεια ππορ ηην πεπιοσή ηυν 792-838 μονάδυν (αλάινγα κε ηελ
εμέιημε) μέσπι ηην έναπξη ηος νέος καθοδικού Υ πος θα ολοκληπώζει και ηην διόπθυζη ηος
ΓΔ πνπ κε πολύ πίζκο ηνπνζεηνύκε απηή ηε ζηηγκή ζηιρ 630-700 μονάδερ κάπος ππορ ηο
ηέλορ ηος 2018.
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