Ο ΓΔ βρίζκεηαι ζε διόρθφζη. Ποιά θα είναι η διάρκεια και ηο εύρος ηης;
Updated (17-08-18)
Θα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζή καο θάλνληαο αλαθνξά ζε πξνεγνύκελε δεκνζίεπζή καο πνπ
αθνξνύζε ζηελ εθηηκώκελε πνξεία ηεο Διιεληθήο κεηά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο. Υπελζπκίδνπκε ηελ
βαζηθή παξαδνρή καο:
Το ταμηλό ζηις 420,82 μονάδες αποηελεί ιζηορικό ταμηλό ηοσ προηγούμενοσ καθοδικού
κύκλοσ ποσ άρτιζε ηο 1999 και πλέον η αγορά μπορεί να κινηθεί μόνο συηλόηερα από
ασηό ηο επίπεδο.

Με βάζη ηην παραπάνφ παραδοτή θα εζηιάζοσμε ζηην περίοδο από ηο επίπεδο ασηό
μέτρι ζήμερα. Τι θα περιμέναμε να ζσμβεί και ηί πραγμαηικά ζσνέβη;
(Γηα λα κελ ζαο ππνρξεώζνπκε λα αλαηξέμεηε ζηελ πξνεγνύκελε δεκνζίεπζή καο ηελ νπνία
κπνξείηε λα βξείηε εδώ http://www.greenbull.gr/daily-analysis/zoni-eleytheris-prosvasis/ θαη εδώ
http://bankingnews.gr/index.php?id=377399 νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία επαλαιακβάλνληαη).

Με ην ηέινο ηνπ θαζνδηθνύ θύθινπ ζα πεξηκέλακε κηα αλνδηθή πνπ από ηερληθήο πιεπξάο (ζεωξία
Elliott) ζα πεξηκέλακε έλα πξώην αλνδηθό θύκα 5θπκαηηθήο εζωηεξηθήο κνξθήο δειαδή ηξία
αλνδηθά θύκαηα κε δύν ελδηάκεζεο δηνξζώζεηο. Όηαλ ζα νινθιεξωλόηαλ απηή ε αιιεινπρία
θπκάηωλ ζα κπνξνύζακε λα ζεωξήζνπκε όηη νινθιεξώζεθε ε πξώηε αλνδηθή πξνζπάζεηα θαη ζα
αθνινπζήζεη κηα δηόξζωζε τφρίς ποηέ και ζε καμία περίπηφζη να θηάζει ταμηλόηερα από
ηο ζημείο 0.

Δίρακε κηα ππέξνρε αλνδηθή θίλεζε 5 θπκάηωλ (κωβ αξίζκεζε) δηάξθεηαο πεξίπνπ 24 κελώλ πνπ
έδωζε θέξδε ζηελ ηηκή ηνπ ΓΓ 113% !!! πνπ δείρλεη λα έρεη νινθιεξωζεί ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο. Η παξαπάλω εηθόλα ηα ιέεη όια θαη έηζη δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξνο ζρνιηαζκόο. Τν κόλν πνπ
δελ έρεη αθόκε επηβεβαηωζεί 100%, είλαη ην ηέινο ηεο αλνδηθήο θίλεζεο θαη ε έλαξμε ηεο
δηνξζωηηθήο θάζεο όπωο πεξηγξάθεθε παξαπάλω. Δίλαη όκωο 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 πρώηο ανοδικό κύμα (κύμα 1 μπλε) ολοκληρώθηκε ζηο συηλό ηφν 896 μονάδφν και
από ηόηε μέτρι ζήμερα ο ΓΔ βρίζκεηαι ζε διόρθφζη (κύμα 2 μπλε).

H δηόξζωζε αλακέλεηαη ζεωξεηηθά λα νινθιεξωζεί εληόο ηνπ θόθθηλνπ ηξαπεδίνπ (ζπλερόκελε
γξακκή) ζην παξαπάλω 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. Ήδε κεηά ηελ θαζνδηθή ηάζε ηεο
ηειεπηαίαο εβδνκάδαο ε ηηκή ηνπ ΓΓ έρεη εηζέιζεη εληόο ηνπ ηξαπεδίνπ επηηπγράλνληαο ηνλ πξώην
ζηόρν ζε ρξόλν θαηά 30% πην λωξίο από ηνλ κέγηζην ηωλ 9,5 κελώλ.

Σηελ πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε είρακε αλαιύζεη θαη από ζεωξεηηθή αιιά θαη από ηερληθή
ζύκθωλα κε ηελ ηόηε ηξέρνπζα ηερληθή εηθόλα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζε λα
εμειηρζεί ε δηόξζωζε απηή. Δίρακε αλαθεξζεί ζηελ πηζαλόηεηα ελόο ηππηθνύ zig – zag (5-3-5) θαη
ελόο ηππηθνύ WXY (3-3-3). Μεηά από αλάιπζε ηεο ηερληθήο εηθόλαο είρακε θαηαιήμεη όηη: «ρωξίο
λα απνθιείζνπκε ηελ πεξίπηωζε ηνπ zig-zag πξνο ην παξόλ ζα πξνθξίλνπκε ηελ πεξίπηωζε
WXY».
Η εμέιημε ηωλ ηειεπηαίωλ 2 εβδνκάδωλ θαη ε απώιεηα ηωλ 730 κνλάδωλ από ην ΓΓ έβαιαλ μαλά
ζην παηρλίδη ηελ πηζαλόηεηα ηνπ ηππηθνύ zig – zag ρωξίο θπζηθά λα απνθιεηζηεί ε πηζαλόηεηα ηνπ
WXY, θπζηθά ειαθξώο ηξνπνπνηεκέλε. Αο ηα δνύκε όια δηαγξακκαηηθά.

Zig - Zag

Τππηθή εμέιημε ε θίλεζε δηαδνρηθά πξνο 690, 710 ωο 730, 655, 760 θαη 632 κνλάδεο γηα λα
νινθιεξωζεί ην πξώην ζθέινο Α ηνπ zig-zag θαη λα αθνινπζήζεη ην αλνδηθό Β. (Οη ηηκέο ζα
αλαζεωξνύληαη αλάινγα κε ηελ εμέιημε).
Τν ηέινο ηεο δηόξζωζεο ζηελ παξνύζα θάζε ηνπνζεηείηαη θάπνπ ζηηο 560 κνλάδεο.

WXY
Δδώ κπνξνύκε λα δνύκε δύν πεξηπηώζεηο:

α. ηελ πην ζπάληα πεξίπηωζε πνπ ην Φ εμειίρζεθε όρη ωο ηππηθό abc αιιά ωο ηξίγωλν abcde
όπωο ζην παξαθάηω δηάγξακκα. Η εμέιημε ηεο δηόξζωζεο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα αιιά αθόκε
δελ είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε ην πέξαο ηεο κε αθξίβεηα πνπ απηή ηε ζηηγκή
ηνπνζεηνύκε κεηαμύ 550 θαη 600 κνλάδωλ.

β. Τελ πεξίπηωζε ην c ηνπ W λα βξίζθεηαη αθόκε ζε εμέιημε.

Καη ζηελ πεξίπηωζε απηή δελ κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην πέξαο κε αθξίβεηα θαη ζα
εμαξηεζεί από ην πέξαο ηνπ c ην νπνίν πάληωο αλακέλεηαη ζύληνκα.

Η παρούζα ανάλσζη είναι προχόν ηης ομάδας αναλσηών ηης vitalfinance.gr

