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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ

COCA COLA HBC
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Συνεχίζει να δίνει σημαντικές βοήθειες στους βασικούς
δείκτες Σύμφωνα με τα ημερήσια διαγράμματα
πολύ σημαντική η ζώνη αντίστασης στα 29,40
29,60 ευρω Πρώτη στήριξη στα 28-27,30 ευρω και το
ημερήσιο stop long στα 26,05 ευρώ
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Έδωσε ημερήσιο σήμα τοποθετήσεων με τις επόμενες
αντιστάσεις στα 8,02-8,23 ευρώ Το ημερήσιο stop long

στα 7,48 ευρώ

6.20

VV\i

Ο τίτλος έχει γυρίσει σε ημερήσιο long με stop στα
1 3,34
ευρώ Όμως για να ελπίζει σε κάτι σημαντικά
θα πρέπει να δώσει επιβεβαιωμένα κλεισίματα
υψηλότερα των 14,20 ευρώ
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Έδωσε ημερήσιο σήμα τοποθετήσεων βάζοντας σαν
τεχνικό στόχο τα 6,09 ευρώ Πρώτη στήριξη
στα 5,52 ευρώ το ημερήσιο stop long στα 5,30 ευρώ

επόμενο

Μετά την πρόσφατη κίνηση προς τα χαμηλά 22 μηνών
επιχειρείται ανοδική αντίδραση Γύρισε το ημερήσιο
διάγραμμα σε long με stop στα 3,78 ευρώ και επόμενη
αντίσταση στα 4,25 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

Προχώρησε στην πρόσληψη των Cushman
Wakefield και Profin Management limited με αντικείμενο την υπόδειξη επενδυτών που
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το Πόρτο Καρρας ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του
ομίλου Η είδηση έτυχε θετικής υποδοχής από'την αγορά
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Απόλυτη προσοχή στην επόμενη στήριξη των 3,51 ευρώ το ημερήσιο stop

short στα 3,84 ευρώ

ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ

Τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα
ως και το καλοκαίρι του 2019 και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα χρειαστεί
μέχρι να υπάρξει σύγκλιση με τον στόχο για τον πληθωρισμό δήλωσε ο Μάριο
Ντράγκι Τόνισε πως τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία είναι πιο αδύναμα απ ό,τι
αναμενόταν Την ίδια στιγμή η αβεβαιότητα γύρω από διάφορους γεωπολιτικούς
και τον εμπορικό προστατευτισμό συνεχίζει να επιδρά αρνητικά στο επενδυτικό
κλίμα Τα ρίσκα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωζώνης
τουλάχιστον

παράγοντες

έχουν αυξηθεί

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στα 2,90 ευρώ από 2 πριν αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ η Euroxx σε έκθεση με τίτλο Deep Value restructuring Story στην οποία
Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της
διατηρεί τη σύσταση overweight
ΕΛΛΑΚΤΩΡ προσφέρει ένα ελκυστικό μείγμα από προβλέψιμες ταμειακές ροές τονίζει
η χρηματιστηριακή Παράλληλα κρίνει ως θετική για την μητρική την απόφαση
να απορροφηθεί η ΕΛΤΕΧ Άνεμος καθώς μεταξύ άλλων απλοποιεί την οργανωτική
δομή του ομίλου και οδηγεί στη βελτιστοποίηση της τοποθέτησης των κεφαλαίων Σύμφωνα
με τις προβλέψεις της Euroxx τα προσαρμοσμένα κέρδη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα
φέτος στα 58 εκατ και οι πωλήσεις στα 1,568 δισ ευρώ
ανέλθουν
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Ο τίτλος θα απαιτήσει αυξημένη προσοχή αν δώσει
κλεισίματα υψηλότερα των 0,1 2 ευρώ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ BLUE CHIPS

Σύμφωνα με τον Απόστολο Μάνθο
τμήματος ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής της Aenaon Markets Παρά
το διεθνές κλίμα καχυποψίας για την απαρχή ενός bear market κάποιες δεικτοβαρείς
μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου έχουν αρχίσει και τοποθετούν ανοδικά
βάρη στην πλάστιγγα της τάσης του Γενικού Δείκτη Η μετοχή της Coca
Cola HBC έχει περάσει ανοδικά πάνω από το επίπεδο των 27,50 ευρώ και κινείται πλέον
ελεύθερη προς την αντίσταση των 29,60 ευρώ Σημείο όπου διαγραμματικά αποτελεί
την τοπική κορυφή του ώμου από τον περασμένο σχηματισμό Head Shoulders Ανοδική
διάσπαση των 29,60 ευρώ θα αλλάξει άρδην τα δεδομένα ανοίγοντας τον δρόμο για
τιμές άνω των 30 ευρώ επηρεάζοντας έτσι και τον Γενικό Δείκτη μιας που ρυθμίζει το
Η μετοχή του ΟΤΕ έχει θελήσει να εισέλθει με αξιώσεις μέσα στο εύρος διακύμανσης
10,88
των 10,90 1 1 10 ευρώ αποδεικνύοντας έτσι διαγραμματικά ότι έχει δυνάμεις για
μια ανοδική κίνηση άνω της πολύ σημαντικής αντίστασης των 1 1,38 ευρώ Αδυναμία
πατήματος άνω των 10,90 ευρώ με αυξημένο όγκο συναλλαγών θα επαναφέρει τη
μετοχή κάτω από τη στήριξη των 10,44 ευρώ θέτοντας ως στόχο τα 10 ευρώ Την όρεξή
του για τα κρίσιμα επίπεδα των 20,90 με 2 1 ευρώ έχει ανοίξει η Τιτάν με τη δραπέτευ
σή του μετά από 65 συνεδριάσεις συσσώρευσης πάνω από το όριο των 20 ευρώ Οι
συνεδριάσεις χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής καθώς εάν επιβεβαιωθεί μια πιθανή
ανοδική διάσπαση της μεσοπρόθεσμης τοξοειδής γραμμής τάσης Q στα 20,78 ευρώ
τότε η Τιτάν μπαίνει περιέργως σε ανοδικά νερά Στα υπόψη και η αύξηση του όγκου
συναλλαγών Επίσης ο ΟΠΑΠ δείχνει διαγραμματικά ότι ξεφεύγει από τον καθοδικό
στροφέα που τον έσπρωξε πάνω στα 7,55 ευρώ ανοίγοντας ανοδικό μέτωπο με τη
περιοχή αντίστασης των 8,70 ευρώ Πέρασμα πάνω από εκεί θα δώσει πόντους
στο σενάριο ώθησης προς το επίπεδο της προηγούμενης ισχυρής νίκης των πωλητών
στα 9,48 ευρώ Τέλος η Μυτιληναίος με την ανοδική τμήση της καθοδικής γραμμής τάσης
του περασμένου Σεπτεμβρίου στα 7,76 ευρώ ανοίγει ένα περιθώριο προσέγγισης
των 8,24 ευρώ Ανοδική συνέχεια πέραν των 8,30 ευρώ θα θέσει θέμα αγοραστικής εισόδου
και στους πιο αργούς θεσμικούς επενδυτές καθώς η μετοχή θα αρχίζει να βλέπει τη
ζώνη αντίστασης των 8,80-9 ευρώ
υπεύθυνο
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