Μεζνπξφζεζκε αλάιπζε ΓΓ (28/9/2018)
Με ην ηέινο ηνπ κήλα Σεπηεκβξίνπ θαη έρνληαο θάπνηα λέα ζηνηρεία ζα
πξνρσξήζνπκε ζε έλα update ησλ ζελαξίσλ πνπ έρνπκε θαηαξηίζεη γηα ηνλ
ΓΓ. Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζή καο θξίλνπκε ζθφπηκν λα γίλεη
θάπνηα γεληθή αλαθνξά ζηελ εηθφλα ηεο αγνξάο (κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ ΓΓ)
θαη γη απηφ ζα επαλαιάβνπκε θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ
λα έρνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε.
Κλαζζική Τετνική Ανάλσζη
Η εθηίκεζή καο γηα ηελ γεληθή ηερληθή εηθφλα ηνπ ΓΓ είλαη φηη βξίζθεηαη
ζε δηφξζσζε ηεο αλνδηθήο θίλεζεο (420-895 κνλάδεο) ηεο δηεηίαο Φεβ 2016Φεβ 2018. Η αλνδηθή θίλεζε ήηαλ πξντφλ ελφο φκνξθνπ αλνδηθνχ
αληηζηξεπηηθνχ ζρεκαηηζκνχ (Ώκνπ – Κεθάιη – Ώκνπ) πνπ φπσο θαίλεηαη ζην
παξαθάησ ζρήκα κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ (αλνδηθή δηάζπαζε ηεο γξακκήο
ιαηκνχ ζηηο 610 πεξίπνπ κνλάδεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 16) καο έδσζε αλνδηθφ
ζηφρν ζηηο 875 κνλάδεο. Ο ζηφρνο επηηεχρζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2017 (κε έλα
κηθξφ έιιεηκκα ζηηο 860 κνλάδεο) θαη αξγφηεξα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018 (κε
κηα ππέξβαζε ηνπ ζηφρνπ απηή ηε θνξά θαηά 20 κνλάδεο). Απφ ηνλ
Φεβξνπάξην έρεη αξρίζεη ε δηνξζσηηθή θίλεζε. Ο ΓΓ εληφο ηνπ Σεπηεκβξίνπ
καο έδσζε αθφκε έλα αληηζηξεπηηθφ ηερληθφ ζρεκαηηζκφ, θαζνδηθφ απηή ηε
θνξά (δηπιή θνξπθή) πνπ νινθιεξψζεθε κε ηελ δηάζπαζε ηεο γξακκήο
ιαηκνχ ζηηο 700 κνλάδεο.

Υπάξρεη έλα κνξθνινγηθφ παξάδνμν ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο
ηεο δηπιήο θνξπθήο αθνχ ε δεχηεξε θνξπθή είλαη ςειφηεξε απφ ηελ πξψηε

θάηη πνπ ζπλήζσο δελ ζπκβαίλεη. Όκσο απηφ δελ αθπξψλεη ηελ ηζρχ ηεο θαη
κάιινλ νθείιεηαη ζηελ επίηεπμε ηνπ αλνδηθνχ ζηφρνπ κε δχν πξνζπάζεηεο
φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Ο θαζνδηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ ζρεκαηηζκνχ
είλαη ζηηο 535 κνλάδεο. Με βάζε ινηπφλ φια ηα παξαπάλσ πεξηκέλνπκε ηε
ζπλέρηζε ηεο θαζνδηθήο θίλεζεο ηνπ ΓΓ ρσξίο θπζηθά λα είλαη απαξαίηεην λα
επηηεπρζεί αθξηβψο ν θαζνδηθφο ζηφρνο. Σχληνκα πάλησο αλακέλεηαη ε
εκθάληζε ελφο pullback ηεο δηπιήο θνξπθήο, κηα αλνδηθή θίλεζε δειαδή πνπ
κπνξεί λα κπεξδέςεη ηελ ηερληθή εηθφλα αθνχ εθηφο ηεο αλνδηθήο δηάζπαζεο
ηεο γξακκήο ιαηκνχ κπνξεί λα θηάζεη θνληά ζηηο 750-800 κνλάδεο.
Ανάλσζη με επίπεδα Fibonacci – Θεφρία Elliott.
Η ηππηθή δηάξθεηα απηήο ηεο δηφξζσζεο κε δεδνκέλν φηη ε αλνδηθή
θίλεζε πνπ πξνεγήζεθε ήηαλ 24 κήλεο, αλακέλεηαη λα είλαη απφ 9,5 (38,2%)
έσο 18 κήλεο (75%) θαη λα θηάζεη απφ ηηο 715 κνλάδεο (μεπεξάζηεθε ήδε)
κέρξη ηηο 540 κνλάδεο. Σην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη ηα ρξνληθά φξηα
θαη ηα φξηα ππνρψξεζεο (retracement).

Πρόβλευη (Σενάρια Διόρθφζης)
Αλ ε αγνξά ιεηηνπξγνχζε κε ηφζε αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ε
επηινγέο καο ζα ήηαλ πνιχ απιέο. Θα αλνίγακε Short ζέζεηο ηηο νπνίεο ζα
δηαηεξνχζακε αλνηθηέο γηα ηνπο επφκελνπο 9-10 πεξίπνπ κήλεο, ζα κεηψλακε
ηηο ζέζεηο απφ ηηο 600 κνλάδεο θαη θάησ πεξηκέλνληαο ηελ αληηζηξνθή θάπνπ
ζηηο 530-550 κνλάδεο φπνπ θαη ζα ρηίδακε έλα Long ραξηνθπιάθην. Η
παξαπάλσ πξνζέγγηζε δελ απνθιείεηαη λα απνδεηρζεί πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ

εμαηξεηηθά θεξδνθφξνο φκσο πνιιέο θνξέο ε αγνξέο αληηδξνχλ ιίγν
δηαθνξεηηθά ρσξίο λα αλαηξέπνπλ ηνπο βαζηθνχο ζεσξεηηθνχο θαλφλεο ηεο
ηερληθήο αλάιπζεο θαη έηζη είλαη αλαγθαία ε θαηάξηηζε ζελαξίσλ ψζηε λα
πξνζεγγίζνπκε θάζε πηζαλή εμέιημε ηεο θίλεζεο ησλ ηηκψλ.
Ωο βαζηθή πξνυπφζεζε έρνπκε ζέζεη, απφ ηηο πξνεγνχκελεο
αλαιχζεηο καο, ην ελδερφκελν ε δηφξζσζε λα ιάβεη κία απφ ηηο δχν βαζηθέο
δηνξζσηηθέο κνξθέο ην απιφ zig-zag ή ηελ κνξθή WXY.
Σενάριο A (μορφή WXY)

Σην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη έλα απφ ηα πιένλ πηζαλά ζελάξηα
γηα ηελ εμέιημε ηεο θίλεζεο ηεο ηηκήο ηνπ ΓΓ. Σχκθσλα κε απηφ βξηζθφκαζηε
θνληά ζην ηέινο ηνπ θχκαηνο W (ιίγν πξηλ αθνχ ην θαζνδηθφ φξην είλαη ζηηο
646 κνλάδεο ή ιίγν κεηά αλ ζεσξήζνπκε φηη νινθιεξψζεθε ζην ρακειφ ησλ
675 κνλάδσλ). Αλ ην W έρεη νινθιεξσζεί ηφηε βξηζθφκαζηε ζηηο αξρέο ηνπ
θχκαηνο Φ πνπ αλακέλεηαη λα θηάζεη ζηηο 760 έσο 815 κνλάδεο ζηηο επφκελεο
12 έσο 20 εβδνκάδεο. Αλ ν ΓΓ ππνρσξήζεη θάησ απφ ηηο 675 κνλάδεο ε
εθηίκεζή καο απηή ζα αλαζεσξεζεί. Σηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ην
θαζνδηθφ Υ ηνπ νπνίνπ ην εχξνο θαη ε δηάξθεηα ζα εθηηκεζνχλ φηαλ ζα έρεη

εθδεισζεί ην θχκα Φ. Μηα πξψηε εθηίκεζε καο δίλεη 605-540 κνλάδεο. Η
δηφξζσζε νινθιεξψλεηαη ην θαινθαίξη ηνπ 2019.
Σενάριο B (μορφή Zig-Zag)

Σχκθσλα κε απηφ ην ζελάξην βξίζθεηαη ζε εμέιημε ή έρεη νινθιεξσζεί
ην θχκα 3 ηνπ Α. Αλ δελ έρεη νινθιεξσζεί αλακέλεηαη ζπλέρηζε ηεο θαζφδνπ
πξνο ηηο 655 κνλάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε εμέιημε ηνπ θχκαηνο 4 πνπ έρεη
(ζεσξεηηθά) πάλσ φξην ηηο 767 κνλάδεο αιιά εθηηκάηαη φηη ζα νινθιεξσζεί
θάπνπ θνληά ζηηο 745 κνλάδεο. Θα αθνινπζήζεη ην θχκα 5 γηα λα
νινθιεξσζεί ην θχκα Α ζηελ πεξηνρή 615-635 κνλάδεο. Η δηφξζσζε ζα
ζπλερηζηεί κε ην αλνδηθφ Β (εθηίκεζε 790-800 κνλάδεο) γηα λα νινθιεξσζεί ε
ηαιαηπσξία κε ην θχκα C (εθηίκεζε 500-520 κνλάδεο). Οη εθηηκήζεηο γηα ηα
θχκαηα Β θαη C είλαη αθφκε ηδηαίηεξα επηζθαιείο. Η δηφξζσζε νινθιεξψλεηαη
ην θζηλφπσξν ηνπ 2019.

Σενάριο C (μορφή WXY)

Δδψ έρνπκε κηα ιηγφηεξν πηζαλή παξαιιαγή ηνπ ζελαξίνπ Α. Τν θχκα
Φ έρεη νινθιεξσζεί κε κηα ζπάληα ηξηγσληθή κνξθή (abcde) θαη βξίζθεηαη ζε
εμέιημε ην θχκα Υ. Δληφο απηνχ αλακέλεηαη λα έρνπκε ην a ζηελ πεξηνρή 630640 κνλάδεο απφ φπνπ ζα έρνπκε κηα αλνδηθή αληίδξαζε (θχκα b) πξνο ηηο
685-715 κνλάδεο. Τν Υ θαη ε δηφξζσζε ηειεηψλεη θάπνπ κεηαμχ 550 θαη 600
κνλάδσλ ζηηο αξρέο ηνπ 2019.
Σενάριο D (μορφή Zig-Zag)
Τν πην αηζηφδνμν γηα ηελ αγνξά ζελάξην είλαη απηή ηε ζηηγκή θαη ην
ιηγφηεξν πηζαλφ. Σχκθσλα κε απηφ ζα έρνπκε έλα πνιχ ζχληνκν zig-zag ην
νπνίν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηελ πεξηνρή ησλ 650 κνλάδσλ
επηηπγράλνληαο ηελ ηζφηεηα c=a*1,62. Τν πξφβιεκα κε απηφ ην ζελάξην δελ
είλαη ηφζν κε ην εχξνο ηεο ππνρψξεζεο, αθνχ ζηηο 650 κνλάδεο ζα έρεη
πεηχρεη δηφξζσζε ίζε κε ην 50% ηεο αλφδνπ, πνζνζηφ απφιπηα απνδεθηφ,
φζν κε ηνλ ρξφλν. Τν ζελάξην απηφ ζα θεξδίζεη πάξα πνιιέο πηζαλφηεηεο

επηβεβαίσζεο αλ ν Οθηψβξηνο απνδεηρζεί έλαο κήλαο αλάπαπιαο ή ήπηαο
θίλεζεο (θίλεζε ηηκψλ εληφο ηνπ θφθθηλνπ πιαηζίνπ ζην παξαθάησ
δηάγξακκα) νπφηε ζα σξηκάζνπλ νη ζπλζήθεο γηα κηα κηθξή ηειεπηαία
θαζνδηθή θίλεζε 50 πεξίπνπ κνλάδσλ πνπ ζα νινθιεξψζεη ηελ δηφξζσζε θαη
ζα αξρίζεη έλαο λένο αλνδηθφο θχθινο.

Σσμπέραζμα
Σχκθσλα κε ηα ζελάξηά καο αιιά θαη ηελ γεληθή ηερληθή εηθφλα ηνπ ΓΓ
ε δηφξζσζε έρεη αθφκε αξθεηφ δξφκν γηα λα νινθιεξσζεί. Σχληνκα
αλακέλεηαη θάπνηα αλνδηθή αληίδξαζε (πιελ ζελαξίνπ C) αιιά ε θαζνδηθή
ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζρεδφλ ζίγνπξε. Τν ζελάξην D είλαη ην κφλν
ην νπνίν πξνβιέπεη ηέινο ηεο δηφξζσζεο ζε ζχληνκν ρξφλν αιιά γηα λα
θεξδίζεη ζε πηζαλφηεηεο ζα πξέπεη ε αγνξά λα θηλεζεί ζρεδφλ νξηδφληηα γηα
δηάζηεκα πεξίπνπ 2 κελψλ.
Greenbull.gr

