Η διόπθωζη ηηρ αγοπάρ ζςνεσίζεηαι. Μια αιζιόδοξη εκδοσή ηηρ
Σε πξνεγνύκελεο αλαιύζεηο παξνπζηάζηεθαλ ηα δηάθνξα ζελάξηα γηα
ηελ δηάξθεηα θαη ην εύξνο ηεο δηόξζσζεο ηεο αγνξάο. Μεηά ηελ θαζνδηθή
δηάζπαζε ησλ 700 κνλάδσλ θαη κε όια ηα ζελάξηα πνπ έρνπκε παξνπζηάζεη
κέρξη ηώξα ελεξγά ζα παξνπζηάζνπκε ζήκεξα κηα πνιύ αηζηόδνμε εθδνρή
πνπ πξνβιέπεη γηα ην θύκα 2 (δειαδή ηελ ηξέρνπζα δηόξζσζε από ηηο αξρέο
ηνπ έηνπο) λα νινθιεξώλεηαη γξήγνξα θαη λα κελ καο ηαιαηπσξεί κέρξη ηηο
αξρέο ηνπ 2019.
Δελ ζα επαλαιάβνπκε ηα ππόινηπα δηαθνξεηηθά ζελάξηα θαη ζα
πεξάζνπκε θαηεπζείαλ ζε απηή ηελ αηζηόδνμε εθδνρή.

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Σύκθσλα κε ηελ αλάιπζή καο ην θύκα 2 έρεη κνξθή zig-zag.
Τν a νινθιεξώζεθε ζην ρακειό ηεο 3/4/18 (767 κνλάδεο)
Τν b νινθιεξώζεθε ζην πςειό ηεο 2/5/18 (863 κνλάδεο)
Από ηηο 2/5/18 βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην c
Η δηόξζσζε ζπκπιεξώλεη ππνρώξεζε (retracement) ίζε κε ην 50% ηεο
αλόδνπ 2016-2017 ζηηο 660 κνλάδεο πεξίπνπ θαη ίζε κε 62% ζηηο 605
κνλάδεο πεξίπνπ. Τα παξαπάλσ επίπεδα απνηεινύλ ηππηθά επίπεδα

ππνρώξεζεο (fibo retracement) γηα θύκαηα 2 ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ
Elliott θαη έηζη ηα ζεσξνύκε σο ηππηθά επίπεδα ηνπ ηέινπο ηεο δηόξζσζεο, ηεο
εκθάληζεο ηεο αλνδηθήο αληηζηξνθήο θαη ηεο έλαξμεο ηνπ αλνδηθνύ θύκαηνο 3.
Μέρξη εδώ ε κνξθή ηεο δηόξζσζεο είλαη απόιπηα ηαηξηαζηή κε ηε
ζεσξία. Υπάξρνπλ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο όκσο πνπ καο εκπνδίδνπλ λα ηελ
πηνζεηήζνπκε απόιπηα θαηαξγώληαο ηα ππόινηπα ζελάξηα πνπ έρνπκε
παξνπζηάζεη.
Εζσηεξηθή δνκή.
Η ηππηθή ηζόηεηα c=a έρεη αθπξσζεί από ηελ θαζνδηθή δηάζπαζε ησλ
733 κνλάδσλ. Έλα εθηεηακέλν c δελ είλαη θαζόινπ ζπάλην ζε δηνξζώζεηο
ηύπνπ zig-zag νπόηε κηα θίλεζε κέρξη ηηο 650-660 κνλάδεο (πνπ ζπκθσλεί θαη
κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηόξζσζεο) είλαη θάζε άιιν παξά
αλακελόκελε επηηπγράλνληαο θαη ηε ζρέζε c=a*1,62. Όκσο είλαη πξαγκαηηθά
ζπάληα ε πεξίπησζε πεξαηηέξσ επέθηαζεο νπόηε αλ ε αγνξά ζπλερίζεη θάησ
από ηηο 650 κνλάδεο ην ζελάξην απηό ζα αξρίζεη λα μεζσξηάδεη θαη έηζη ζα
παξακείλνπλ ελεξγά ηα ππόινηπα.
Φξόλνο
Η αγνξά έθηαζε ζρεηηθά γξήγνξα ζην 50% ηεο δηόξζσζήο ηεο.
Φξεηάζηεθε κόιηο 7 θαη θάηη κήλεο ελώ ην αλνδηθό ζθέινο είρε δηάξθεηα 24
πεξίπνπ κήλεο. Η ηππηθή ρξνληθή δηάξθεηά ελόο θύκαηνο 2 είλαη πεξίπνπ ίζε
κε ην εύξνο ηεο. Έηζη γηα λα πεηύρεη δηόξζσζε ίζε κε ην 50% ζα ζέιακε κηα
δηάξθεηα από 10-14 κήλεο θαη όρη κόλν 7. Απηό ππνδειώλεη όηη πηζαλόλ ζα
ππάξμεη κηα ελδηάκεζε αλνδηθή θίλεζε θαη ζηε ζπλέρεηα κηα λέα θαζνδηθή γηα
λα νινθιεξσζεί ην θύκα 2, θάηη πνπ δελ ζπκθσλεί κε ην αηζηόδνμν ζελάξηό
καο.
Σςμπέπαζμα
Επεηδή όια ηα παξαπάλσ είλαη ζηαηηζηηθά επαιεζεπκέλα θαη όρη
απόιπηα, θαλείο δελ κπνξεί λα απνθιείζεη θάπνηα εμαίξεζε ή κηθξή
παξέθθιηζε ζηνπο ζεσξεηηθνύο θαλόλεο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο
γεληθόο θαλόλαο δελ αλαηξέπεηαη όπσο ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε. Έηζη αλ
ε αγνξά γπξίζεη αλνδηθά πξηλ ηηο 650-660 κνλάδεο, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί
ην ελδερόκελν (κάιηζηα έρεη αξθεηέο πηζαλόηεηεο) λα βξηζθόκαζηε ζε έλα
κεζνπξόζεζκν γύξηζκα πνπ ηειηθά ζα νδεγήζεη ην ΓΔ καθξνπξόζεζκα ζε
λέν πςειό (θύκα 3).
Φπζηθά ρξεηάδεηαη ζηελή παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο θαζώο κεγάιε
αμία ζα έρνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλνδηθνύ γπξίζκαηνο (δηάρπζε
ηεο αλόδνπ ζην ηακπιώ, αύμεζε ηνπ ηδίξνπ, δηαδνρηθή δεκηνπξγία ηερληθώλ
επηπέδσλ ζηήξημεο θιπ). Γηα όια απηά θαη πνιιά πεξηζζόηεξα ζα
επαλέιζνπκε έγθαηξα κόιηο ππάξρνπλ θάπνηα λέα ζηνηρεία.

