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Η χρηματιστηριακή εμπειρία έχει διδάξει ότι η πορεία της αγοράς αντιστρέφεται όταν οι συνθήκες
είναι τόσο άσχημες, ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών και των αναλυτών να διακατέχονται
από απογοήτευση.

Κατά την περασμένη εβδομάδα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του
Michigan, υποχώρησε απότομα από τα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί τον Μάιο. Τις τελευταίες ημέρες
δημοψήφισμα του Bloomberg απεικονίζει ένα χαμηλό διετίας όσον αφορά το ποσοστό των ατόμων που
υποστηρίζουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε άριστη ή καλή κατάσταση, καθώς και ένα υψηλό διετίας στο
ποσοστό των ατόμων που θεωρούν ότι τώρα είναι κακή στιγμή για επενδύσεις.

Αυτή ακριβώς η απαισιοδοξία κάνει ορισμένους αναλυτές να θεωρούν ότι η αγορά “πιάνει πάτο”,
καθώς οι βασικοί δείκτες πλησιάζουν τα χαμηλά του Σεπτεμβρίου του 2001. Πριν από λίγες ημέρες, μέσα
από τις σελίδες του IRAJ, εκφράσαμε με τη σειρά μας την άποψη ότι οι αγορές των Η.Π.Α. προσεγγίζουν
ένα μεσοβραχυπρόθεσμο πυθμένα, ο οποίος θα δώσει το έναυσμα για το πατροπαράδοτο “Summer Rally”.
Μέσα από την παρούσα ανάλυση θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία εκείνα που υποστηρίζουν την παραπάνω
άποψη, η οποία όμως αποτελεί το “δέντρο” και όχι το “δάσος”.

Για τη μελέτη αυτή θα βασισθούμε κυρίως στο δείκτη S&P 500, ο οποίος θεωρείται ο πλέον
αντιπροσωπευτικός χρηματιστηριακός δείκτης. Ο μακροχρόνιος σχηματισμός κορύφωσης, που βαίνει
προς ολοκλήρωση τόσο σε τιμές όσο και σε χρόνο, υποδεικνύει ότι το μέλλον δεν προβλέπεται τόσο
λαμπρό όσο πιστεύουν οι “ειδικοί”, προτείνοντας τοποθετήσεις σε “βάθος χρόνου”. Σε παλαιότερη
ανάλυση είχε χαρακτηριστικά διατυπωθεί ότι “οι αγορές μετοχών βλέπουν μπροστά και τα νέα για το
αμερικανικό Α.Ε.Π. του περασμένου τριμήνου είναι τόσο παλιά για αυτές όσο παλιά είναι για τους θεατές
της τηλεόρασης οι ειδήσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου”. Εύλογο είναι λοιπόν το ερώτημα γιατί
οι “ειδικοί”, οι οποίοι θεωρούν ότι η αγορά είναι ένας προεξοφλητικός οργανισμός, δεν παραδέχονται ότι η
νέα πτώση των τιμών προοιωνίζει και νέα επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων τους επόμενους μήνες.

Ξεκινάμε λοιπόν την ανάλυσή μας με την μακροχρόνια εικόνα που παρουσιάζει ο S&P 500, όπου
απεικονίζεται ένας κλασσικός σχηματισμός κορύφωσης, γνωστός ως “Head & Shoulders”.
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Στο παραπάνω διάγραμμα είναι ευδιάκριτος ο σχηματισμός “Head & Shoulders”, ο οποίος
βρίσκεται σε εξέλιξη από το 1998 και του οποίου ο δεξιός ώμος ολοκληρώνεται σε χρόνο στις 20 Ιουνίου
2002. Ο εν λόγω σχηματισμός θεωρείται ο πλέον αξιόπιστος σχηματισμός κορυφής και η επίλυσή του
επέρχεται με την διάσπαση της “γραμμής λαιμού”, η οποία διέρχεται από τις 950 μονάδες. Η επιβεβαίωση
του σχηματισμού ορίζει ως στόχο επίπεδα τιμών κάτω των 350 μονάδων(!), ενώ ακύρωσή του προκύπτει
μόνο με κίνηση πάνω από τον δεξιό ώμο, δηλ. ανοδικής διάσπασης των 1.173 μονάδων. Με βάση λοιπόν
τον εν λόγω σχηματισμό, φαίνεται ότι η αγορά έχει αντίθετες διαθέσεις για το μέλλον από την πλειοψηφία
των επενδυτών που ψάχνουν εναγωνίως τον πολυπόθητο πάτο.

Μία επιπρόσθετη επιβεβαίωση ότι η “Bear Market” βρίσκεται ακόμη στην αρχή, αναφέρεται στη
διάσπαση της ευθείας ορισμού του 5ου κύματος βαθμού κύκλου (Cycle) για το δείκτη Dow Jones, η οποία
θα ολοκληρώσει την 5ετή διαδικασία κορύφωσης του μεγαλύτερου ανοδικού κύματος, Grand Supercycle.
Η ευθεία αυτή διέρχεται σε επίπεδα πλησίον των 9.000 μονάδων και αναμένεται να διασπασθεί καθοδικά
στο προσεχές μέλλον, όπως και η “γραμμή λαιμού” για τον S&P 500.
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Σε τόσο σημαντικές ευθείες τάσης, οι αγορές συνήθως αντιδρούν πριν την οριστική διάσπαση ή
ταλαντώνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα γύρω από αυτές. Πιο πάνω είδαμε ότι η 20η Ιουνίου
αποτελεί ημερομηνία όπου ο δεξιός ώμος είναι ισοδύναμος σε χρόνο με τον αριστερό ώμο, όσον αφορά το
δείκτη S&P 500. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία εκείνα που υποδεικνύουν ότι οι αγορές των
Η.Π.Α. έχουν ήδη εισέλθει σε μία χρονική περίοδο, όπου αναμένεται υψηλή μεταβλητότητα και η οποία
είναι πιθανό να οδηγήσει σε αντιστροφή της μεσοβραχυπρόθεσμης τάσης για μερικές εβδομάδες, πριν την
υποχώρηση των δεικτών προς σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Ξεκινώντας από το δείκτη Dow Jones, το λεγόμενο Fibonacci time window διαμορφώνεται στις
24-25 Ιουνίου με απόκλιση μίας συνεδρίασης. Οι δύο αυτές ημερομηνίες συνδέουν την κορυφή του Dow
στις 14 Ιανουαρίου 2000 και την κορυφή του Ιουλίου του 1998 με αναλογία Fibonacci, αφού απέχουμε
610 συνεδριάσεις από την πρώτη και 987 συνεδριάσεις από τη δεύτερη.

Επιπρόσθετα, το εαρινό ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου συμπίπτει με την λήξη των options Ιουνίου,
ενώ και η έκλειψη Σελήνης στις 24 Ιουνίου είναι στοιχεία που αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους
λάτρεις της Χρηματοοικονομικής Αστρολογίας (Financial Astrology). Αν και έχει αποδειχθεί στατιστικά
ότι οι εκλείψεις και οι ισημερίες συμπίπτουν με περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας κυρίως στις αγορές
εμπορευμάτων και νομισμάτων, η σύμπτωσή τους με τις ημερομηνίες που παρουσιάσθηκαν για τους
χρηματιστηριακούς δείκτες στις παραπάνω παραγράφους, δεν θα πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους.
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Παρόλο που οι αναλογίες χρόνου Fibonacci αφορούν το χρόνο και όχι την κατεύθυνση της
αγοράς, ώστε να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε εάν κατά το χρόνο που υποδεικνύεται η αγορά θα
διαμορφώσει κορυφή ή πυθμένα, η μελέτη των κύκλων 20 και 40 εβδομάδων παρέχει ενδείξεις πυθμένα.
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω κύκλοι κλείνουν στα τέλη του Ιουνίου και κατά τις αρχές του Ιουλίου.

Πως όμως συνδυάζονται όλα τα παραπάνω με τη μεσοβραχυχρόνια κυματική εξέλιξη του S&P
500;

Το παραπάνω διάγραμμα επιδεικνύει ότι ο εν λόγω δείκτης βρίσκεται στο τελικό στάδιο της
πτωτικής κίνησης, ολοκληρώνοντας το κύμα 1 βαθμού “Minor” εντός του μεγαλύτερου κύματος (3),
βαθμού “Intermediate”. Η ανοδική κίνηση στη θέση “Minor wave 2”, αναμένεται να δώσει και το
χαρακτήρα “summer rally” στα χρηματιστήρια των Η.Π.Α.. Αν και οι εξαιρετικά βραχυχρόνιες κυματικές
υποδιαιρέσεις έχουν πάνω από μία εναλλακτική, ο πυθμένας της 14ης Ιουνίου, ο οποίος συνέπεσε με το
κλείσιμο του κύκλου 6 εβδομάδων, ενδέχεται να διασπασθεί καθοδικά. Συνεπώς, καθώς στο προσεχές
διάστημα ολοκληρώνεται όχι μόνο ο κύκλος των 20 εβδομάδων, αλλά και αυτός των 40 εβδομάδων, ως
πιθανότερο σενάριο φαίνεται η διαμόρφωση ενός νέου χαμηλού. Εάν παρόλα αυτά, νεότερο χαμηλό δεν
διαμορφωθεί κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις, η ανοδική διάσπαση των 1.040,80 μονάδων θα υποδείξει
ότι το ανοδικό κύμα στη θέση 2 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όσον αφορά τη μεσοχρόνια εικόνα, τα κύματα
(1) και (2) “Intermediate” βαθμού σχετίζονται απόλυτα με αναλογίες Fibonacci και αναμένουμε το κύμα
(3) να οδηγήσει το δείκτη σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα στο προσεχές μέλλον.
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Ενώ λοιπόν πολύς λόγος γίνεται για τον επικείμενο πυθμένα και οι “ειδικοί” χαρακτηρίζουν τις
τοποθετήσεις ως χαμηλού ρίσκου, στην παρούσα ανάλυση παρουσιάσθηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία που
συνηγορούν στην υιοθέτηση μιας θετικότερης στάσης σε βραχυχρόνια βάση, παραμένουμε όμως
απαισιόδοξοι για τη μακροχρόνια πορεία των αγορών. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και οι βασικότεροι
ευρωπαϊκοί δείκτες, αφού παρά την αντιστροφή τάσης στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, τα κεφάλαια
προτιμούν τα ομόλογα και όχι τα χρηματιστήρια. Σε επόμενη ανάλυση θα μελετηθεί διεξοδικά η μελέτη
του δείκτη δολαρίου Η.Π.Α., καθώς και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, αφού
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, η έως τώρα αρνητική στάση μας για το ενιαίο ευρωπαϊκό
νόμισμα αναθεωρείται.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παρούσα ανάλυση θα πρέπει να διαβασθεί
συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες ειδικές μελέτες του IRAJ αναφορικά με τον Αποπληθωρισμό και το
παράδειγμα της Ιαπωνίας, καθώς και την πρόβλεψη για το χρηματιστηριακό περιβάλλον του τρέχοντος
έτους. Ως αποτέλεσμα, από μια πληθώρα τεχνικών και μη στοιχείων προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι
“ήχοι” που ακούγονται δεν είναι από το “ξύσιμο του πάτου του βαρελιού”, αλλά οφείλονται στο γεγονός
ότι μάλλον κάποιοι “καρφώνουν το ταβάνι.” (!)


